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RANTAOSAYLEISKAAVA?
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• Ratkaistaan

• Tilakohtaisesti alueet jonne rakennetaan ja jonne ei rakenneta

• Kuinka paljon yhdelle rakennuspaikalle rakennetaan

• Vapaat rannat

• Perustuttava riittäviin selvityksiin

• Perustellut mitoitusvyöhykkeet

• Uudisrakentamisen sijoittelu ympäristöarvoja merkittävästi heikentämättä



HALLINTO-OIKEUS 2014
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Oikeuden mukaan ongelmana oli:

• Vanhojen poikkeamislupien ja palstoitussuunnitelmien tulkitseminen 
rakennuspaikoiksi

• Mitoituksen tasapuolisuus suhteessa selvityksiin

• Suuri rakentamistiheys ei voi olla perusteena suurelle mitoitukselle

• Pienten vesistöjen herkkyyttä ei ollut huomioitu



HALLINTO-OIKEUS 2018
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• Oikeuden mukaan ongelmana oli:

• Maisemaselvitys ei toiminut perusteena mitoitukselle. Siitä huomioitiin vain maiseman 
solmukohdat

• Ristiriitoja esim. Pirttisaaren Koillisosassa, osa Sorvastenlammesta jne

• Maisemaselvityksestä puuttuu tarkemmat kohdekuvaukset ja luokittelukriteerit, jotta niiden 
vaikutus mitoitukseen voitaisiin näyttää

• Ei selviä miten rakennuskelvottomuus on vaikuttanut rantaviivan määrityksessä

• Miten pienten vesistöjen herkkyys on huomioitu mitoitusvyöhykkeellä 7

• Rantasaunoja on jätetty mitoituksen ulkopuolelle ja niitä on osoitettu yli mitoituksen



KHO:N PÄÄTÖKSESTÄ (2013-91)
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https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1368775622868.html


KHO:N PÄÄTÖKSESTÄ (2013-91)
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https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1368775622868.html


KHO:N PÄÄTÖKSESTÄ (2013-91)
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https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1368775622868.html


MUUTOKSET AIEMPIIN KOKEISIIN
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• Muunnettu rantaviiva – suhde mitoitukseen

• Oikealla tavoin kohdennetut selvitykset

• Mitoitusvyöhykkeet riittävän karkeat ja suhteessa oleellisiin ympäristöarvoihin. 
Erityisesti maisemallisten tekijöiden rooli (peitteisyys)

• Kohdennetaan maastotyöt alueille, joille tulee muutoksia

• Sijoittelulla huomioidaan pienempipiirteiset arvot

• Tasapuolisuus ehdoton lähtökohta

• Tiedottamisesta tehokasta ja oikea-aikaista



MUUTOKSET AIEMPIIN KOKEISIIN
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• Emätilaselvityksen leikkausajankohta 19.9. > 15.10.1969 (rantakaavasäännökset)

• Tiivistetään, täsmennetään, selkeytetään

• Korostetaan mitoitusvyöhykkeissä enemmän maisemallisia tekijöitä (mm. jyrkät 
rannat). Luontoasiat huomioidaan painokkaammin rakentamisen sijoittelussa.

• Ei takaporttia poiketa mitoituksesta. Sen on annettava oikea tulos

• Määritetään kaavalla ranta-alue



SELVITYKSET
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• Maisema ja linnustoselvitys 2022

• Rannat kierretty veneellä (1 vk)

• Emätilaselvitys 2022

• Muinaisjäännökset 2012

• Luontoselvitys 2008

• Viitasammakko, korento ja liito-orava 2016

• Rakennettu kulttuuriympäristö?

Löytyy täältä

https://www.plandisain.fi/ryk-ruot-tyo.html


MITOITUS
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• Kuinka tiivistä rakentamista voidaan 
ohjata minnekin, jotta ympäristöhäiriö  
/ kuormitus ei ole liian merkittävä

• 2022 selvityksen yhteydessä 
luokituskartta

• Tunnistettava ja huomioitava 
erityispiirteet

• Alueen suhde toisiin alueisiin

• Alueen sisällä



ERITYISPIIRTEET
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Pitkät kapeat 
vuonomaiset lahdet

Päijänteen 
muunnettu rv ei 
leikkaa



MUUNNETTU RANTAVIIVA
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• Niemissä sijoittelu - Lahdissa vastarannan häiriö

Niemet/kannakset

• alle 50 m leveiden niemien osalta otetaan huomioon 

vain niemen kantaosa

• 50 m - 100 m leveiden niemien ja kannasten osalta 

rantaviivan pituudesta otetaan huomioon 60 % (50)

• 100 m - 150 m leveiden niemien ja kannasten osalta 

rantaviivan pituudesta otetaan huomioon 80 % (75)

Salmet/lahdet

• 30 m - 100 m leveiden salmien ja lahtien osalta 

otetaan rantaviivan pituudesta huomioon 60 % (25)

• 100 m - 150 m leveiden salmien ja lahtien osalta 

otetaan rantaviivan pituudesta huomioon 80 % (50)



MITOITUSVYÖHYKKEET
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Mitoitusluku

(rp/mrvkm)

Vyöhykkeen kuvaus ja peruste mitoitukselle

0 Alle 1 hehtaarin kokoiset saaret ja lammet

3

Erityisenherkät aluekokonaisuudet, joilla rakentaminen aiheuttaa luonnonympäristöön / rantamaisemaan haitallisia vaikutuksia

- Maisemaekologisen luokituksen luokan 1 laajemmat aluekokonaisuudet. Näitä ovat luonnonsuojelualueet mm. jyrkät, melko avoimet rantaosuudet, joilla 

kalliokasvillisuuden vuoksi on heikko kulutuskestävyys ja rakentaminen on vaikeaa sijoittaa riittävän etäälle rantaviivasta (esim. Virtovuoren ympäristö)

- Lisäksi kaikki 1 – 3 hehtaarin kokoiset saaret ja vesistöt

4 - 3 - 10 hehtaarin kokoiset saaret ja vesistöt

5

Kohtalaisen sietokyvynalueet:

- Pääosin maisemaekologisen luokituksen 2 alueet sekä pienialaisemmat luokan 1 alueet ympäristöineen sekä ominaisuuksiltaan sellaiset rannat, joilla 

rakentamisen maisema- ja ympäristöhaitta on tavanomaista suurempi mm. alueet, joilla Päijänteen muunnetun rantaviivan määritys ei yksinään leikkaa 

rakennusoikeutta riittävästi (Suluissa joitakin esimerkkejä):

o rantaviivan tuntuman jyrkät rannat yhdistettynä kallioympäristöihin niemekkeissä ja näiden lähiympäristön lahdissa (Huonpohjanvuori, Kotkanniemi)

o Pitkät kapeat vuonomaiset lahdet (Ryytlahti, Ruokosalmenpohja, Alasenlahti)

o Kapeikkoympäristöt, joiden tuntumassa on ympäristöarvoja tai maastonmuodot/kallioisuus aiheuttaa erityistä huomioitavaa (Kasiniemi, Rutalahti, 

Peltomaanvuori, Niinivuori, Sirkkulahti)

o Lajistollisia arvoja omaavat matalat lahdelmat lähiympäristöineen, joilla rantarakentaminen mahdollisesti heikentää lajin elinoloja esim. 

ruoppaustarpeiden osalta (Taipaleenlahti, Hannunlahti)

o Yli 10 hehtaarin saaret, joilla ei ole tieyhteyttä sekä yli 10 ha järvet ja matalahkot erilliset lahdet (Salmenlaukunpohja, Matalanpohja, Varaslahti, 

Keltalahti).

7 Tavanomaiset ranta-alueet, joiden rakennettavuuden sietokyky on hyvä.



MITOITUSVYÖHYKKEET

15

• Maisema-ekologinen luokitus 
pohjana

• Saaren ja vesistön koko

• ”Vuonoilla” alennetaan 
mitoitusta

• Lähtötilanne 8,0 rp/mrvkm

• Aiemmin uusia 146 kpl



TONTUNNIEMI
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• RAK:ssa esitetty  
mitoitukseksi 7

• Muunnetturantaviiva 
Päijänteen kertoimilla

• RAK muodostaa enemmän 
kuin RYK

• Maisemaa ei huomioitu 
RAK:ssa



AIKATAULU
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Kaavan vaihe Tiedottaminen/osallistuminen Ajankohta

Vireilletulo ja OAS Nykytila-analyysi sekä ohjausryhmä orientaatio

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laadinta ja kuulutus (Etelä-Suomen sanomat, Helsingin sanomat, Seutuneloset)
Maaliskuu 2022

Tavoitteet ja 

mitoitusperiaatteet 

sekä selvitystarpeet

Konsultti tekee esityksen tavoitteista mitoitusperiaatteista, niitä kommentoidaan sekä tarvittaessa tarkennetaan ja hyväksytään

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu
Huhtikuu 2022

Kaavaluonnoksen 

laadinta ja 

selvitykset

Konsultti valmistelee kaava-asiakirjoja sekä ohjaa selvitysten laadintaa

Tiedotus Kesäposti -Lehdessä

Tarvittavat maastokäynnit ja mahdolliset yleisötilaisuudet

Työneuvottelut

Touko – Joulukuu 

2022

Valmisteluvaihe / 

kaavaluonnos 

nähtäville

Kunnanhallitus hyväksyy kaavaluonnoksen nähtäville, kuulutus (Etelä-Suomen sanomat, Helsingin sanomat, Seutuneloset)

kirjeet ranta-alueen maanomistajille, kaavaluonnos nähtävillä teknisten palvelujen tiloissa, Yleisötilaisuus 

Konsultti laatii vastineet mielipiteisiin 

Mielipiteet, alustavat lausunnot ja vastineet käsitellään kunnanhallituksessa

Toukokuu 2023

Kaavaehdotus 

nähtäville

kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen nähtäville 

tiedottaminen ehdotuksen nähtäville asettamisesta ilmoitustaululla, www-sivuilla ja kuulutus (Etelä-Suomen sanomat, Helsingin sanomat, Seutuneloset)

kaavaehdotus nähtävillä teknisten palvelujen tiloissa, yleisötilaisuus 

virallinen nähtävilläolo 30 vrk (kuuluttaminen, maanomistajille tieto). Mielipiteensä voi ilmoittaa kirjallisesti tai suullisesti kaavoittajalle. 

vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin, viranomaisneuvottelu, kaavan tarkistaminen hyväksymiskäsittelyyn. Jos kaavaehdotusta on muutettu/tarkistettu vähäisessä 

määrin, voidaan osallisia kuulla erikseen. Tarvittaessa kaavaehdotus laitetaan uudelleen nähtäville.

Marraskuu 2023

Kaavan 

hyväksyminen

kunnanhallituksen käsittely, kunnanvaltuuston hyväksymispäätös, Tiedottaminen. Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kaavan 

voimaan tulosta kuulutetaan Seutuneloset -lehdessä. 

Valitus on jätettävä 30 päivä kuluessa hyväksymispäätöksestä hallinto-oikeuteen (MRL 191 §).

Maaliskuu 2024
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PlanDisain Oy

Markus Hytönen

markus.hytonen@plandisain.fi

puh. 040 721 7527

www.plandisain.fi

Kaavan internet-sivut

www.plandisain.fi/ryk-ruot

YHTEYSTIEDOT

mailto:markus.hytonen@plandisain.fi
http://www.plandisain.fi/
http://www.plandisain.fi/ryk-ruot
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