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1. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISET LÄHTÖ-
KOHDAT 
Asemakaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen (MRL, MRA) mukaisesti, 
lähtökohtana MRL 74 §. 
 

“74 § Maanomistajan oikeus ranta-asemakaavan laatimiseen 
 
Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-
alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kuntaan ja toimitettava kunnalle 63 §:ssä tar-
koitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 
Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen tulee muodostaa tarkoituksenmukainen koko-
naisuus. 
Jos maanomistaja huolehtii ranta-asemakaavan laatimisesta, hänen on toimitettava kaavan laadinnan yh-
teydessä syntynyt pohjakartta kunnan säilytettäväksi ja käytettäväksi osana kunnan kartta-aineistoa. 
(11.4.2014/323) 
Maanomistajan toimesta laaditun asemakaavaehdotuksen käsittelyssä noudatetaan muutoin, mitä 8 luvussa 
säädetään. Maanomistajan toimesta laadittu asemakaavaehdotus on kunnassa käsiteltävä ilman tarpeetonta 
viivytystä.” 
 
”34 § Ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
Jos maanomistaja maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n nojalla huolehtii ranta-asemakaavaehdotuksen laati-
misesta omistamalleen ranta-alueelle, hänen on toimitettava kaavan laatimista koskeva osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma kunnalle ennen suunnitelman mukaisten menettelyjen aloittamista. Kunta voi esittää maan-
omistajalle suunnitelmaa koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täydentämiseksi.” 
 
Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
 

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavilla Maalahden kunnan kunnantalolta, Mal-
minkatu 5, FI-66101 MAALAHTI tai kunnan internetsivuilta www.malax.fi. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta seuraavasti: 
 
Tekninen johtaja  
John Södergran 
Puh. +358 50 430 4430 
Sähköposti: john.sodergran@malax.fi 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään koko suunnitteluprosessin ajan tarpeen mu-
kaan. 

  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a132-1999
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a11.4.2014-323
http://www.malax.fi/
mailto:john.sodergran@malax.fi
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2. KAAVOITETTAVA KOHDE 

Kaava-alue koskee kiinteistöä 475-411-14-20 joka on Maalahden seurakunnan omistuksessa 
sekä kiinteistöä 475-876-2-0, joka muodostuu yhteisvesialueesta.  

Alue on osoitettu RM/240-alueena voimassa olevassa osayleiskaavassa (Merenläheisen asumi-
sen osayleiskaava, Eteläosa – 14.12.2004). Tällä kaavalla järjestellään uudelleen/muutetaan 
yksittäisiä tontteja alueella. 

 

 

Kuva 1. Ranta-asemakaavoituksen kohteena oleva alue, RNo 14:20 © Maanmittauslaitos. 

 

 

Kuva 2.  Ilmakuva alueelta. Suunnittelualueen ohjeellinen rajaus valkoisella © Maanmittauslaitos 
2016. 
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3. YHTEYSTIEDOT 

Kaavoitus toteutetaan yhteistyönä Maalahden kunnan, Maalahden seurakunnan ja Ramboll Fin-
land Oy:n kesken. 
Tietoja tästä suunnitelmasta ja kaavahankkeesta saa kunnan kaavoittajalta. 
 

KAAVOITUSVIRANOMAINEN:  
 
Maalahden kunta 
Malminkatu 5 
FI-66100 Maalahti 
Puh. +358 (0)6 347 7111 
www.malax.fi 
 
Yhteyshenkilö 
Tekninen johtaja John Södergran 
Puh. +358 50 430 4430 
Sähköposti: john.sodergran@malax.fi 

KAAVOITUSKONSULTTI: 
 
Ramboll Finland Oy 
Teräksenkuja 1-3 E 
65100 VAASA  
Puh. 020 755 7600 
www.ramboll.fi 
 
Yhteyshenkilö: 
Ryhmäpäällikkö Jonas Lindholm, YKS-605 
P +358 50 349 1156 
sähköposti: jonas.lindholm@ramboll.fi 
 

4. ALOITE JA KAAVOITUSPÄÄTÖS 

4.1 Aloite 
 
Aloitteen ranta-asemakaavan laatimisesta on tehnyt maanomistaja, Maalahden seurakunta. 
 

4.2 Kaavoituspäätös 
 
Maalahden kunnanhallitus teki kaavoituspäätöksen kaavan laatimisesta sekä hyväksyi konsultin 
9.12.2019 § 217. 

5. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

5.1 Kaavoitustehtävä, tarkoitus ja tavoitteet 
 
Tarkoitus on laatia Tistronkäretin ranta-asemakaava Maalahden rantayleiskaavan ja voimassa 
olevan Merenläheisen asumisen osayleiskaavan pohjalta. Käyttötarkoituksen muutosta toivo-
taan, koska enää ei ole kysyntää tai tarvetta leirialueelle samassa laajuudessa kuin aiemmin. 
 
Maalahden rantayleiskaavan pohjana olevan rantaviivamitoituksen mukaan kyseinen kantatila 
rakentuu kokonaisuudessaan 4 rakennuspaikasta, joista kaavoitettava palsta koostuu kah-
desta erillisestä rakennuspaikasta. Rantayleiskaavan laatimisen aikaan rakennusoikeus oli 
120 m² rakennuspaikkaa kohden, joka on kaavoituksessa sitten yhdistetty yhdeksi RM-alu-
eeksi, jolla on 240 m² rakennusoikeutta (RM/240). Nykyisin rakennuspaikan rakennusoikeus 
ranta-alueella on 140m² Maalahden kunnan rakennusjärjestyksen mukaan. 
 
Suunnittelussa selvitetään RM/240-alueen muuttamista kahdeksi erilliseksi RA-tontiksi 
150 m² rakennusoikeudella. Päätavoitteena ovat siten RA-tontit, mutta kaavoitusprosessin yh-
teydessä selvitetään osatavoitteena myös pysyvän asumisen merkinnän käyttämisen mahdolli-
suus (esim. AO, RAO tms.). Perustelut alla;  
  

http://www.ramboll.fi/
mailto:jonas.lindholm@ramboll.fi
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Yhteys pysyvään asumiseen  
Voimassa olevaa merenläheisen asumisen osayleiskaavaa laadittaessa otettiin osa Maalahden 
rantayleiskaavan ranta-alueesta ja siihen liittyvät rakennuspaikat mukaan kaavaan. Tämä teh-
tiin, koska tavoitteena oli tutkia ja osoittaa sopiville alueille mahdollisuus pysyvään asumiseen, 
mm. kunnallisille palveluille, joita silloin sovellettiin, määriteltyjen kriteerien perusteella.  
Rakennuspaikat, joiden katsottiin määriteltyjen kriteerien perusteella soveltuvan pysyvään asu-
miseen, osoitettiin uudessa (voimassa olevassa) kaavassa RAO-merkinnällä A-1-vyöhykkeellä. 
A-1-vyöhyke osoittaa mahdollisuuden myöntää rakennusluvan suoraan kaavan perusteella sekä 
vapaa-ajan että pysyvään asumiseen alueella, jossa pysyvän asumisen edellytykset on tutkittu. 
RM/240-alueella on siis perusedellytykset samaan käsittelyyn kuin muilla rakennuspaikoilla A-
1-vyöhykkeellä, rakennuspaikkojen määrä ei kasva. 
Edellytykset pysyvän asumisen merkinnän käyttämiselle ranta-asemakaavassa tutkitaan ranta-
asemakaavoituksella.  
 

Prosessin aikana on harkinnan jälkeen poistettu tavoitteet pysyvästä asutuk-
sesta, tavoitteena on loma-asutus rantayleiskaavan mitoitusperiaatteiden mu-
kaisesti. Rakennusoikeutta on tarkistettu 160 m²:iin.  

  

5.2 Maanomistusolosuhteet 
 
Suunnittelualue on kokonaan Maalahden seurakunnan omistuksessa.  

 
5.3 Kaavoitustilanne 
 

5.3.1 Maakuntakaava 2040 
 
Maakuntakaava on suunnitelma, jossa on osoitettu alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen pe-
riaatteet liiton toiminta-alueella. Maakuntakaavan laatii maakuntaliitto, ts. Maalahden kunnan 
osalta Pohjanmaan liitto. 
Maakuntakaava tulkitsee ja ottaa huomioon valtakunnalliset aluekäytön tavoitteet ja välittää ne 
edelleen kunnan suunnittelulle. Maakuntakaava on lähtökohta kuntien ja kaupunkien yksityis-
kohtaisemmalle suunnittelulle. Pohjanmaan rannikkoseutua koskee Pohjanmaan maakunta-
kaava. 2040 (hyväksytty: 15.6.2020, vahvistettu 11.9.2020). Kaava sisältää yleispiirteisen suun-
nitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavan tehtävä on mää-
ritellä alueidenkäyttö ja yhdyskuntarakentamisen perusteet sekä osoittaa aluevarauksia, jotka 
kuuluvat kansallisiin tai maakunnallisiin tavoitteisiin tai alueidenkäyttöön, joka koskee useampia 
kuin yhtä kuntaa, siinä laajuudessa ja tarkkuudella, että alueidenkäyttö voidaan sovittaa yhteen. 
Maakuntakaavassa ei ole merkintöjä suunnittelualueelle.  

Kuva 1. Ote Pohjanmaan maakun-
takaava 2040:stä. Likimääräinen 
sijainti punaisella värillä. 
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Merkintä Merkinnän kuvaus, määräykset 

 

Ekologisesti tai biologisesti merkittävä merialue 
Merkinnän kuvaus: Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan Merenkurkun saaristo, 
joka on luokiteltu ekologisesti tai biologisesti merkittäväksi merialueeksi (EBSA, 
Ecologically or Biologically Significant Marine Areas). 
Suunnittelumääräys: Alueen asema kansainvälisesti arvokkaana alueena tulee 
ottaa huomioon. 

 
 

5.3.2 Yleiskaava 
 
Alueella on voimassa Merenläheisen asumisen osayleiskaavan eteläosa, joka on hyväksytty val-
tuustossa 14.12.2004. Aluetta koskevat seuraavat merkinnät; 
RM/240 – Matkailupalvelujen alue (rakennusoikeus 240 m²), MU – Maa- ja metsätalousalue, 
ulkoilun ohjaamistarvetta, M-1 – Maa- ja metsätalousvaltainen alue, A-1 -vyöhyke, joka mah-
dollistaa suorien rakennuslupien myöntämisen vapaa-ajan asunnoille ja pysyvään asumiseen 
MRL 44 §:n, 72 §:n ja 137 §:n mukaisesti. RM/240-alue muodostuu mitoituslaskelman 
mukaan kahdesta erillisestä rakennuspaikasta.  
 

 

Kuva 3. Ote Merenläheisen asumisen osayleiskaavasta. Kaavoitettava alue punaisella.  

6. OLEMASSA OLEVAT SELVITYKSET JA LAADITTAVAT 
SELVITYKSET 
Alueelta on laadittu vuonna 2018 pohjakartta, jonka Maalahden kunta on hyväksynyt. Muita 
uusia selvityksiä ei nähdä tarpeelliseksi, sillä alue on jo ennestään rakennettu ja suunnittelu 
perustuu osayleiskaavaan. 
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7. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

”MRL 9 § - Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa 
 
Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutki-
muksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. 
 
Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen to-
teuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut 
vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vai-
kutuksia.” 
 
”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 vesis-
tön, maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan muutoinkin huomioon; sekä 
3) ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. 
 
Laadittaessa kaavaa alueelle, johon kuuluu olemassa olevaa kyläaluetta, ei kyläalueella sovelleta mitä 1 
momentin 3 kohdassa säädetään edellyttäen, että virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys otetaan huo-
mioon. (21.4.2017/230) 
 
Ranta-asemakaavasta on muutoin voimassa, mitä asemakaavasta säädetään. Mitä 60 §:ssä säädetään ase-
makaavan ajanmukaisuuden arvioinnista, ei kuitenkaan koske ranta-asemakaavaa. 
 
 
Vaikutusten arvioinnin osa-alueet pohjautuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. Kaavan laatimi-
sen yhteydessä arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain 9 § ja -asetuksen 1 § mukaan vaiku-
tuksia: 

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; 
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön; 
6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen. 
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8. OSALLISET  

Osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava 
saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoituk-
sessa käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoi-
tuksen vaikutuksia ja ilmaista mielipiteensä asiasta kirjallisesti tai suullisesti.  
MRA 28 §:n perusteella katsotaan, ettei kaavoitus koske ELY-keskusta tai Pohjanmaan liittoa. 
Asia tuodaan kuitenkin ELYlle tiedoksi. 
Kaavoitukseen osallisia ovat ainakin seuraavat (MRA 28 §:n mukaisesti): 
 
- Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoituksessa käsitellään: 

• Maalahden kunnan hallintotoimet 
• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
• Länsirannikon ympäristöyksikkö 
• Vesialueen jakokunta 
• Maalahden seurakunta 

 
- Alueen yritykset, paikalliset yhteisöt ja järjestöt, joiden toimialaa kaavoituksessa 

käsitellään. 
 
- Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa huo-

mattavasti vaikuttaa 

• Kaava-alueen ja sen vaikutusalueen käyttäjät, haltijat, maanomistajat ja asukkaat. 
• Yhdistykset ja yhteisöt, joiden toimintaan tai sidosryhmiin kaavamuutoksella saattaa 

olla vaikutuksia. 

9. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS 

MRL 1 § 
Lain yleinen tavoite 
 
Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden 
käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luo-
daan edellytykset hyvälle elinympäristölle 
sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehi-
tystä. 
Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallis-
tumismahdollisuus asioiden valmisteluun, 
suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus sekä 
avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa 
asioissa. 

 MRL 6 § 
Vuorovaikutus ja kaavoituksesta tiedottami-
nen  
 
Kaavaa valmisteltaessa tulee olla vuorovaikutuk-
sessa niiden henkilöiden kanssa, joiden oloihin tai 
etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, si-
ten kuin jäljempänä tässä laissa säädetään.  
 
Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotet-
tava kaavoituksesta sillä tavoin, että niillä, joita 
asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta 
ja vaikuttaa siihen.  

 
Kaavan vireille tulosta ilmoittaminen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 
• Asemakaavoituksen vireilletulosta ilmoitetaan kaavoituskatsauksen yhteydessä.  
• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä virka-aikana kunnan ilmoitustaululla ja 

internetsivulla. OAS:n nähtävilläolo MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. 
• Viranomaisneuvotteluja MRA 35 §:n, 26 §:n sekä MRL 66 §:n mukaisesti ei katsota tar-

peelliseksi projektin vähäisen merkityksen perusteella.  
• Nähtävilläolosta ilmoitetaan lehtikuulutuksilla paikallislehdissä, kunnan ilmoitustaululla ja 

kunnan internetsivulla.  
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Luonnoksen laatiminen 
 
• Nähtävilläolosta ilmoitetaan lehtikuulutuksilla paikallislehdissä, kunnan ilmoitustaululla ja 

kunnan internet-sivulla. 
• Valmisteluvaiheen kuulemisen aikana (MRL 62 § ja MRA 30 §) luonnos pidetään nähtä-

villä virka-aikana kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivulla 30 päivän ajan.  
• Luonnoksesta on mahdollisuus antaa kirjallisia ja/tai suullisia mielipiteitä kuulutuksen 

mukaisesti. Lausuntopyynnöt hallintokunnilta ja viranomaisilta. 
 
Asemakaavaehdotuksen laatiminen 

 
• Nähtävilläolosta ilmoitetaan lehtikuulutuksilla paikallislehdissä, kunnan ilmoitustaululla ja 

kunnan internetsivulla.  
• Ehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan 

internetsivulla. Ehdotuksen nähtävilläolo MRL 65 §:n, MRA 27 §:n ja MRA 28 §:n mukai-
sesti. 

• Ehdotuksen nähtävilläolon aikana on mahdollisuus antaa kirjallisia ja suullisia muistutuk-
sia. Lausuntopyynnöt hallintokunnilta ja viranomaisilta.  

• Hallituskäsittely, ehdotuksen hyväksyminen ja lähettäminen valtuustokäsittelyyn.  
• Valtuustokäsittely, ehdotuksen hyväksyminen.  

10. AIKATAULU 

Tavoitteena on, että ranta-asemakaava on valmiina kunnanvaltuuston käsittelyyn keväällä 
2023. 
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