
Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava  
asukastilaisuus 17.5.2016 



kaavajärjestelmä 



Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet 

• Toimiva aluerakenne 

• Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

• Kulttuuri- ja luonnonperintö ja luonnonvarat 

• Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

 

Erityistavoitteet 

-valtakunnallisesti arvokkaat kohteet 



1. maakuntakaava 



Maakuntakaava 2040 

• Kaavaehdotus tulee yleisesti 

     nähtäville syksyllä 2016 

• Hyväksyntään vuoden 2017 aikana 



Yleiskaavatilanne 
 

Keskeisen alueen 
osayleiskaava ja 
muutos 

Rantaosayleiskaava 
3.vaihe, Luhalahti 
alustava rajaus 

Hämeenkankaan
osayleiskaava 

Rantaosayleiskaava 
1.vaihe 

Rantaosayleiskaava 
2.vaihe 
(Kelminselkä) 



Ranta-asemakaavatilanne 
 



Rakentaminen ranta-alueella 
 

• MRL:n mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa 
tai yleiskaavaa (MRL 72§) 

• Suunnittelutarve koskee uuden rakennuksen rakentamista, 
huomattavaa laajentamista tai käyttötarkoituksen 
muuttamista 

• Kaava tai poikkeamispäätös 

• Suunnittelutarve ei koske  mm. olemassa olevan 
asuinrakennuksen korjaamista tai vähäistä laajentamista, 

     maa- ja metsätalouden piiriin kuuluvaa rakentamista,  

 



Rantavyöhyke --- ranta-alue 
 

• MRL 72§ 1 ja 2 mom.  

• 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. 

 

 



Minkälainen kaava laaditaan 
 • Esimerkki: oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava 

 

 



Kyläyleiskaava 
 

• MRL 44§ 

 

 



Kyläyleiskaava - yhdistelmäkaava 
 

• . 

 

 



Kaavoituksen vaiheet 
 

• Aloitusvaihe 

• Valmisteluvaihe (luonnosvaihe) 

• Ehdotusvaihe 

• Hyväksymisvaihe 
 

 

 



Kaavoituksen vaiheet: aloitusvaihe 
 

• Päätös kaavan laadinnasta  
Kaavoituskatsaus 
 
 
• Alustavat tavoitteet, aluerajaus, 

selvitystarpeet 
• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 
 - ympäristölautakunta 19.4. 
 - aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 
 - asukastilaisuus 17.5. 
 
 
 



OAS 
 

• MRL 63§ 

o Tietoa kaavan lähtökohdista, osallistumisesta ja 
vuorovaikutuksesta 

o Osalliset 

o Tiedottaminen 

o Viranomaisyhteistyö 

o Aikataulu 

o Mistä saa tietoa 

o Miten voi antaa palautetta 
 

 



MRL  39§, yleiskaavan sisältövaatimukset 
 

 
 

• Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon siten kuin siitä 
edellä säädetään. 

• Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: 

• 1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 

• 2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;  

• 3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 

• 4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, 
sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen 
ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; 

• 5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta 
tasapainoiseen elinympäristöön; 

• ….jatkuuu… 



Jatkuu….MRL  39§, yleiskaavan 
sisältövaatimukset 

  
 • 6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 

• 7) ympäristöhaittojen vähentäminen; 

• 8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä 

• 9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. 

• Edellä 2 momentissa tarkoitetut seikat on selvitettävä ja otettava huomioon 
siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä 
edellyttävät. 

• Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle 
kohtuutonta haittaa 

 



Ranta-alueet 
 

• MRL § 73 1 mom. 
Sen lisäksi mitä yleis- ja asemakaavasta muutoin säädetään on 
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.  

 



Selvitykset 
 

• Luontoselvitys 
• KV konsultointi: Kai Vuorinen 

• Inventointi käynnistyy toukokuussa (2016) 

• Arkeologinen inventointi 
• Kesän aikana valitaan inventoinnin tekijä 

• Aikataulutavoite:  maastotyöt loppukesä-syksy (2016) 

• Rakennusinventointi 
• Loppukesän aikana valitaan inventoinnin tekijä 

• Aikataulutavoite:  maastotyöt syksy -alkutalvi(2016) 

• Maisemaselvitys (?) 
 

 



Ranta-alueen mitoitus – mitoitusperiaatteet 
 

• Maanomistajien tasapuolisuus 

• Lasketaan lomarakennus–paikkojen määrä 
tilakohtaisesti tai maanomistusyksikkökohtaisesti 

• Mitoituskäytännöt 
– Emätilalaskenta 

– Muunnetun rantaviivan laskenta 

– Mitoitusvyöhykkeet 

• Rantarakentamisen määrä ja sijainti osoitetaan 
kaavalla: nykyiset paikat, uudet paikat 

 

 



Emätilalaskenta 
 

• Leikkautumisajankohta 1.1.1960 (Ikaalisissa) 

• Emätilan käyttämä rakennusoikeus vaikuttaa 
jäljellä olevaan rakennuspaikkojen määrään. 

 

 



Muunnettu rantaviiva = mitoitusrantaviiva 
 

• Karttarantaviiva (todellinen rantaviiva) 
• Muunnettu rantaviiva 

– Pienet mutkat oikaistaan 
– Vähennykset: esimerkki 
Kapeat niemet 
o Alle 50m kerroin 0 
o 50-100 metriä kerroin ½ 
o 100-150 metriäkerroin ¾ 

Kapeat vesistönosat 
o Alle 50m kerroin 0 (korjattu 24.5.2016) 

o 0-100 metriä kerroin ¼ 
o 100-150 metriäkerroin ½ 

Pienten saarten mitoitus 
o Keskimäärin 1 rak.paikka / 3 ha  
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Mitoitusvyöhykkeet 
 

• Jako olosuhteiden perusteella 

• Enimmäismäärä-vähimmäismäärä 
lomarakennuspaikkoja muunnetulle rantaviivalle 

• Esimerkki:  
o 1. vaihe  3---3,8---7 

o 2. vaihe  3---5---7 

 

 



Kaavalla osoitetaan ---- karttaesimerkki 
 

 
 

 



Kaavamääräykset -- esimerkki 
 

• Kaavamerkinnät 
 

 



Miten edetään 
 

• Maaomistajakysely 

• OAS:sista saa jättää mielipiteitä  

• Selvitykset  

• Mitoitukset 

• Koska seuraava asukastilaisuus? 
 

 




