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Ranta-alueella käytettävät mitoitusperusteet poikkeamispäätösten
valmistelussa.
- Taustalla 1.4.2016 voimaan tulleenmaankäyttö- ja rakennuslain muutos, jossa

poikkeamistoimivalta on siirtynyt kunnille.
- MRL 171,1§: Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeuksen tässä
laissa säädetystä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä
koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.
- Tarkoitus on noudattaa yhtenäistä käytäntöä, jolla varmistetaan maanomistajien
tasapuolinen kohtelu poikkeamispäätösten valmistelussa.
- Lähtökohtana : MRL, aikaisemmin laaditut rantaosayleiskaavat ja suunnitelmat ja
vakiintuneet käytännöt.
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Ranta-alueiden loma-asutusta koskevan yleis- ja asemakaavan
erityiset sisältövaatimukset
MRL § 73 1 mom.
Laadittaessa yleiskaavaa tai asemakaavaa (ranta-asemakaava) pääasiassa lomaasutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle on sen lisäksi, mitä yleis- tai
asemakaavasta muutoin säädetään, katsottava, että:
1) Suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja
muuhun ympäristöön
2) Luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja
vesihuollon järjestäminen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet
otetaan muutoinkin huomioon, sekä
3) Ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta.
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Mitoitettava alue
MRL 72§ 1 ja 2 mom: Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle
rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen
osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös ranta-aluetta, jolla rakentamisen ja
muun käytön suunnitteleminen pääasiassa rantaan tukeutuvan loma-asutuksen
järjestämiseksi on tarpeen alueella odotettavissa olevan rakentamisen vuoksi
Käytännössä:
• Rantavyöhyke on rannasta vähintään 50 ja enintään 200 metriä
• Ranta-alue on rantavyöhykettä leveämpi rannan osa, jolla rannassa oleva tai
rantaan tukeutuva loma-asutus vaatii järjestämistä. Yleensä noin 200 metriä,
mutta olosuhteista riippuen voi olla leveämpi.
• Lähtökohtaisesti enintään 200 metriä, mutta tapauskohtaisesti tarkastellaan
rakentamisen sijoittumista rantaan nähden, maaston muotoja, rannan
peitteisyyttä.
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Kaavoissa käytetyt ranta-alueen mitoitusperiaatteet
• Lasketaan lomarakennus–paikkojen määrä tilakohtaisesti tai
maanomistusyksikkökohtaisesti
• Noudatetaan yleisesti käytössä olevia mitoituskäytäntöjä
– Emätilalaskenta
– Muunnetun rantaviivan laskenta
– Mitoitusvyöhykkeet
• Rantarakentamisen määrä ja sijainti osoitetaan kaavalla: nykyiset
paikat ja mitoitukseen perustuvat uudet paikat
• Mitoitusperusteista voidaan poiketa vain erityistapauksissa esim.
rakentamattoman emätilan osalta.
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Emätilalaskenta
• Noudatetaan leikkautumisajankohtaa 1.1.1960
• Emätilan käyttämä rakennusoikeus vähennetään jäljellä olevista
rakennuspaikkojen määrästä.
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Muunnettu rantaviiva = mitoitusrantaviiva
• Karttarantaviiva (todellinen rantaviiva)
• Muunnettu rantaviiva muodostuu karttarantaviivasta siten, että
– pienet mutkat oikaistaan
– käytetään vähennyksiä rannan ominaisuuksien mukaan
0
Kapeat niemet
o Alle 50m kerroin 0
o 50-100 metriä kerroin ½
1/2
o 100-150 metriäkerroin ¾
Kapeat vesistönosat
o Alle 50m kerroin 0
o 50-100 metriä kerroin ¼
o 100-150 metriäkerroin ½
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Pienet saaret ja pienet järvet
Kaavoissa pienet saaret ja pienet järvet mitoitetaan pinta-alan mukaan.

Pienten saarten mitoitus (saaret alle 30 ha)
o Vyöhykkeittäin 1 rak.paikka / 2-4 ha (keskimäärin 1 rak.paikka / 3 ha)
o Alle 3 hehtaarin saariin ei mitoiteta rakentamista
Pienten järvien mitoitus (järvet alle 30 ha)
o Vyöhykkeittäin 1 rak.paikka / 2-4 ha (keskimäärin 1 rak.paikka / 3 ha)
o Alle 3 hehtaarin saariin
järviin ei mitoiteta rakentamista
s
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Mitoitusvyöhykkeet kaavoissa
• Ranta jaetaan olosuhteiden perusteella erilaisiin mitoitusvyöhykkeisiin

• Vyöhykkeiden perusteella lasketaan enimmäismäärä ja vähimmäismäärä
lomarakennuspaikkoja muunnetulle rantaviivalle
• Esimerkki:
o 1. vaihe 3---3,8---7
o 2. vaihe 3---5---7
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Poikkeamispäätöksen valmistelussa huomioidaan
• Huomioidaan MRL:n tavoitteet mm. luonnonsuojelun, rakennetun ympäristön,
kulttuuriympäristön tavoitteet ja muut vaikutukset
• Mitoitetaan uusien rakennuspaikkojen määrä kaavoituksen periaatteiden
mukaisesti, jossa huomioidaan
• Poikkeamisluvalla ei voida sallia yhtä tehokasta rakentamista vaan päätöksen
jälkeen on jäätävä kaavoitusvaraa ns. varovaisuusperiaatteen mukaisesti. Sen
vuoksi nykyisin käytössä olevaa enimmäismäärää 7 lomarakennuspaikkaa
muunnetulle rantaviivalle ei voida käyttää poikkeamispäätöksissä.
• Jos emätila on käyttänyt laskennallisen rakennusoikeuden, ei lisäoikeutta
voida myöntää poikkeamisluvalla.
• Ei sallita sellaista rakentamista mikä ei olisi mahdollista kaavallakaan
• Voimassaolevien rantakaavojen lisärakennusoikeutta tarkastellaan koko
kaavakokonaisuuden näkökulmasta. Poikkeaminen yhden kohdalla voi
edellyttää vastaavaa menettelyä myös muiden osalta. Lisärakennusoikeutta
tulisi ensisijaisesti tarkastella ranta-asemakaavamuutoksella.
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