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Suunnittelualue



Lainsäädännöllinen perusta ja kaavan tarkoitus

72 § Suunnittelutarve ranta-alueella

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.

Rantaosayleiskaava laaditaan sitä varten, että ranta-alueelle sijoittuvien tilojen 
rantarakennusoikeus lasketaan yhteneväisillä perusteilla sekä osoitetaan tilojen 
rakennusoikeus kaavassa. Eli kaavassa osoitetuille rakennusalueille on mahdollista 
saada rakennuslupa kunnan rakennustarkastajalta. Tuleva rakentaminen on sijoituttava 
kaavassa osoitetuille alueille. 



39 § Yleiskaavan sisältövaatimukset (= suunnitteluohjeet)

Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon

✓Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologisuus

✓Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö

✓Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus

✓Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi-
ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden 
kannalta kestävällä tavalla

✓Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen 
elinympäristöön

✓Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset

✓Ympäristöhaittojen vähentäminen

✓Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen

✓Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys



73 § Ranta-alueiden loma-asutusta koskevan yleis- ja 
asemakaavan erityiset sisältövaatimukset

Laadittaessa yleiskaavaa tai asemakaavaa (ranta-asemakaava) pääasiassa loma-
asutuksen 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.

Ranta-asemakaavasta on muutoin voimassa, mitä asemakaavasta säädetään. Mitä 
60 §:ssä säädetään asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista, ei kuitenkaan 
koske ranta-asemakaavaa.



Kaavatasot

VAT – valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet
• Valtioneuvosto päättää

Maakuntakaava
• Maakuntavaltuusto hyväksyy
(aikatähtäin 20-30v)

Asemakaava
• Kunnanvaltuusto hyväksyy
(aikatähtäin 1-5v)

Yleiskaava
• Kunnanvaltuusto hyväksyy

(aikatähtäin 10-15v)



Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

✓Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (14.12.2017) koskevat 
seuraavia asiakokonaisuuksia:

✓toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen

✓tehokas liikennejärjestelmä

✓terveellinen ja turvallinen elinympäristö

✓elinvoimainen luonto-ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat

✓uusiutumiskykyinen energiahuolto



Maakuntakaava
✓at kyläalueen kohdemerkintä

✓ma, Sääksjärven maisemakokonaisuus

✓maaseudun kehittämisen 
kohdealueelle (mk-1)

✓Kruunupyynjoen valuma-alueen 
turvetuotanto-vyöhykkeelle (tt-1)



Kyläalueet
✓Kyläalueet

✓Käytännössä koko alue on kyläaluetta

✓Voidaan käyttää käytännössä 
kyläkaavoituksen säädöksiä.

✓Ei tarvitse löytyä yhtenäistä vapaata 
rantaviiva vaan riittää riittävästi 
virkistyskäyttöön soveltuvaa rantaa. 



Vesihuolto
✓Viemäriverkosto käsittää koko alueen



Nykyinen asutus, virkistysalueet 



Vesikasvillisuus /
Direktiivilajit



Luontoselvitys/Kaavoituksessa huomioitavat 
kohteet



Muinaisjäännökset
✓1) Talvikinlahti, kivikautinen 

asuinpaikka, kiinteä muinaisjäännös. 
(SM)

✓ 3) Vinninkangas, kivikautinen 
asuinpaikka, kiinteä muinaisjäännös. 
(SM)

✓ 4) Hiekkavainio, kivikautinen 
asuinpaikka, hiilihauta ja hiilimiilu, 
kiinteä muinaisjäännös. (SM) 

✓ 2) Kaunisto, mahdollinen 
muinaisjäännös.



Vanhat asuinpaikat







Kohteet 



Rakennusoikeuden määrittäminen



Laskennassa käytettävät menetelmät



Poikkikkausajankohta 15.10.1969
Peruskartat 1954 >> 1977 >> 2021

20.4.2021 21



Muunnettu eli mitoitusrantaviiva



Rakennusoikeuteen vaikuttavia seikkoja

- Palveluiden saatavuus
- Infrastruktuurin läheisyys
- Yleiset virkistyskäyttö tarpeet
- Maisemalliset arvot
- Rantojen rakennettavuus (suot, jyrkänteet, kivikot)
- Luonnonolot
- Uhanalaisten eläimien ja harvinaisten kasvien suotuisan 

suojelullisen tason säilyminen
- Vesilain säädökset
- Metsä- tai kasvillisuustyyppien kulutuskestävyys
- Maatilamatkailuun ja lomakylätoimintaan tarkoitettujen alueiden 

rakennusoikeus määritellään tapauskohtaisesti
- Rakennusjärjestys
- Vesistön sietokyky
- Vesijättö



Kaavan mitoitus



Kaavaratkaisu



Kaavamääräykset



Kaavamääräykset 2



Kaavamääräykset 3



Kaavamääräykset 4



Kaavamääräykset 5





Osallistumismenettely / kaavaprosessi

VALMIS SUUNNITELMA

SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN
OAS –

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

VALMISTELU
Luonnos

EHDOTUS

Valitusoikeus
Hallinto-oikeus (HO)

Korkein hallinto-oikeus (KHO)

Asukastilaisuus/
Maanomistajakysely

Lausunnot - viranomaiset
Mielipiteet - osalliset

Lausunnot - viranomaiset
Muistutukset - osalliset

KAAVATYÖN VAIHE OSALLISTUMISMAHDOLLISUUS

Loppuvuosi 2020

Talvi-kesä 2021

Syksy 2021

Vuodenvaihde 2021-2022

AJANKOHTA



Hyvän elämän tekijät


