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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

Kaavoitus toteutetaan yhteistyöhankkeena Maalahden kunnan, Maalahden seurakunnan ja Ramboll 
Finland Oy:n kesken. 
 
Tietoa tästä suunnitelmasta ja kaavahankkeesta saa kunnan tai konsultin yhteyshenkilöltä. 
 

KAAVOITTAJA:  
 
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 

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

 

1.2 Kaavoitettavan alueen sijainti 

Kaavoitettava alue sijaitsee Maalahden Tistronskäretissä, noin 9 km kunnan keskustan eteläpuo-
lella. Maalahti on kaksikielinen kunta, jossa on noin 5600 asukasta. Etäisyys seutukeskukseen Vaa-
saan on noin 33 km. 
 
Kaava-alue koskee kiinteistöä 475–411–14–20 joka on Maalahden seurakunnan omistuksessa sekä 
kiinteistöä 475-876-2-0, joka on yhteisvesialuetta. Kaavoitus ei koske koko kiinteistöä. 
 

 

Kuva 1. Kaavoitettavan alueen likimääräinen sijainti punaisella. © Maanmittauslaitos.  

 

http://www.ramboll.fi/
mailto:jonas.lindholm@ramboll.fi
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Kuva 2. Ilmakuva 2016 kaava-alueelta ja alueen alustava rajaus punaisella. © Maamittauslaitos. 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Kaavan nimi on TISTRONKÄRETIN RANTA-ASEMAKAAVA. 
 
Tarkoituksena on laatia Tistronkäretin ranta-asemakaava Maalahden rantayleiskaavan ja voimassa 
olevan Merenläheisen asumisen osayleiskaavan pohjalta. Käyttötarkoituksen muutosta toivotaan, 
koska enää ei ole kysyntää tai tarvetta leirialueelle samassa laajuudessa kuin aiemmin. 
 
Maalahden rantayleiskaavan pohjana olevan rantaviivamitoituksen mukaan kyseiselle kantatilalle 
muodostuu kaikkiaan 4 rakennuspaikkaa, joista kaavoitettavalle palstalle muodostuu kaksi 
erillistä rakennuspaikkaa. Rantayleiskaavan laatimisen aikaan rakennusoikeus oli 120 m² raken-
nuspaikkaa kohden, joka on kaavoituksessa sitten yhdistetty yhdeksi RM-alueeksi, jolla on 240 m² 
rakennusoikeutta (RM/240). Nykyisin rakennuspaikan rakennusoikeus ranta-alueella on 140 m² 
Maalahden kunnan rakennusjärjestyksen mukaan. 
 
Suunnittelussa selvitetään RM/240-alueen muuttamista kahdeksi erilliseksi RA-tontiksi 160 m² ra-
kennusoikeudella. Päätavoitteena ovat siten RA-tontit, mutta kaavoitusprosessin yhteydessä selvi-
tetään osatavoitteena myös pysyvän asumisen sallivan merkinnän käyttämisen mahdollisuus (esim. 
AO, RAO tms.). 

1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

Liite 1:  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 
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2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

9.12.2019 § 217  Kunnanhallituksen päätös kaavoituksen käynnistämisestä. 
27.3–30.4.2020  OAS nähtävillä. 
3.10–31.10.2022  Kaavaluonnos nähtävillä 
_._–_._.202_  Kaavaehdotus nähtävillä. 
_._–_._.202_  Kunnanhallitus hyväksyi kaavan. 
_._–_._.202_  Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan. 
 

2.2 Kaavan laatiminen 

Kaavoitettava alue käsittää yhtenäisen ranta-alueen sekä siihen liittyvän metsäalueen. Kaavoituk-
sen tavoitteena on muuttaa RM/240-merkintä RA:ksi (loma-asuntojen korttelialue) tai AO:ksi (eril-
lispientalojen korttelialue). Työn aikana on käynyt ilmi, että muutos merkinnäksi AO tai RAO ei ole 
mahdollista, joten sen sijaan alue tullaan osoittamaan merkinnällä RA. 

2.3 Ranta-asemakaavan toteuttaminen 

Ranta-asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, kun se on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja 
saanut lainvoiman. Maanomistajalla on vastuu alueen toteuttamisesta. 
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3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys kaavoitettavan alueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Öjnan lounaisosassa. Alue sijaitsee meren rannalla, joka ympäröi sitä. 
Alueella on loma-asunto sekä rantasauna, jotka ovat aiemmin olleet mm. rippikoulujen leirikäy-
tössä. 
 
Lähimmät pysyvän asumisen kiinteistöt sijaitsevat alueen pohjoispuolella noin 200 metrin etäisyy-
dellä ja lähin loma-asunto noin 50 metrin etäisyydellä alueen eteläpuolella. Alueelle johtaa tie 
idästä, Tistronskäretintie, joka liittyy Öjnantielle. Öjnantieltä on hyvä yhteys Rantatielle (seututie 
673), jonka kautta on yhteys Maalahden keskustaan (noin 8 km) ja edelleen Vaasaan (noin 30 km). 
 

 

Kuva 3. Ilmakuva alueelta 2018 (Mapteam). 
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3.1.2 Luonnonympäristö 

 
Maiseman ominaispiirteet 
Tistronskäretintie johtaa alueelle. Länsipuolella olevalla merellä on suuri merkitys alueen vetovoi-
malle. Lähimmät saaret sijaitsevat noin 1 km etäisyydellä sekä länsi- että lounaispuolella. 
 

 

Kuva 4. Kaava-alue ja sen lähiympäristö. Kaava-alue rajattu valkoisella ©Maanmittauslaitos.  
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Kuva 5. Näkymä merelle rantasaunan edustan uimarannalta. 

 

 

Kuva 6. Tie alueelle päättyy isohkolle avoimelle pysäköintialueelle. Piha-alue on vehmasta. 

 
Ranta-alue käsittää kaislikkovyöhykkeen, joka sijoittuu länsirannalle ja ympäröi osittain alueen 
pohjoisosassa olevaa niemeä. Nuori puusto niemen pohjoisimmassa osassa on leppä-/koivuval-
taista. 
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Kuva 7. Ranta-aluetta nykyisen rantasaunan uimarannan pohjoispuolelta. 

 
Korkeusolosuhteet 
Alue on kokonaisuudessaan melko matalaa, kuten alla olevasta kuvasta on nähtävissä. 
 

 

Kuva 8. Korkeusmalli alueelta. 
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Maaperä 
Kaava-alueen maaperä on yksinomaan hienoainesmoreenia.  
 

 

Kuva 9. Maaperä alueella. 

 
Vesistö ja vesitalous 
Meren läheisyyteen rakennettaessa täytyy huomioida, että vedenpinnan korkeuserot voivat olla 
melko suuria. Kaavoituksessa tulee siten varmistaa, että rakennuksia ei ole saa sijoittaa sellaiselle 
korkeudelle, että rakennuksiin tai rakennelmiin voi aiheutua vesivahinkoja. 
 
Vesitaloutta ajatellen alueella on kunnallinen vesijohto, mutta ei kunnallista viemäriverkostoa. Alu-
eella tai sen läheisyydessä ei ole pohjavesialueita. Lähin pohjavesialue, Strömsören, sijaitsee noin 
5 km suunnittelualueesta etelään. 
 
Luonnonsuojelu 
Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole suojelualueita. Lähimmät suojelualueet 
sijaitsevat noin 500 m suunnittelualueesta etelään ja ne on esitetty alla olevassa kuvassa. Kuvassa 
on esitetty Petolahdenjokisuiston (FI0800054) Natura 2000-alue, yksityinen luonnonsuojelualue 
sekä lintuvesiensuojelualue, Öfjärden. 



KAAVASELOSTUS – TISTRONSKÄRETIN RANTA-ASEMAKAAVA 

 

  
 

10/24 

 

Kuva 10. Suojelualueet. 

 
3.1.3 Rakennettu ympäristö 

 
Asutus ja väestörakenne 
Kunnan noin 5600 asukkaasta noin 3500 asuu kunnan keskiosissa, Ytter- ja Övermalaxissa. Öjnassa 
on noin 50 pysyvää asukasta. Osittain asukkaat asuvat ”kylässä” kun taas muut asuvat alueen 
rannoilla. Suunnittelualueen lähiympäristössä sijaitsevilla kiinteistöillä on enimmäkseen loma-asun-
toja, kuten alla olevasta kuvasta voi todeta.  

 
 

Kuva 11. Ra-
kennukset alu-
eella. 
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Yhdyskuntarakenne 
Kaava-alue sijoittuu Maalahden keskustarakenteen ulkopuolelle. Kaava-alue ja sen lähialueet muo-
dostuvat maaseutuasutuksesta. 
 

 

Kuva 12. Lähiympäristön yhdyskuntarakenne. 
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Rakennuskanta 
 
Nykyinen päärakennus, joka on siirretty alueelle vuonna 1976, ei ole enää käytössä kuntonsa takia.  
Rakennukseen on tehty vuosien aikana muutoksia, mm. laajennuksia, ikkunoiden vaihtoa, muutok-
sia ulkoasuun. Rakennuksen kunnon ja puutteiden takia sitä ei voida enää käyttää yöpymiseen 
nykymuodossaan, rakennus on osittain laho- ja homevaurioinen.  
 

 

Kuva 13. Olemassa oleva päärakennus. 

 

Kuva 14. Nykyisen päärakennuksen takaosa. 

 

 

Kuva 15. Nykyinen rantasauna. 

 

 

Kuva 16. Varastorakennus. 

 
Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Kaava-alueella ei ole työpaikkoja. 
 
Virkistys ja vapaa-ajan toiminta 
Kaava-alueen itäpuolelle noin 1 km etäisyydelle on maakuntakaavassa 2040 merkitty ulkoilureitti 
sekä pyöräilyreitti. Muutoin lähialueen metsät ja meri tarjoavat hyviä mahdollisuuksia monenlaiseen 
virkistykseen. 
 
Liikenne 
Alueelle on tieyhteys. Liikenne alueelle kulkee Rantatien (seututie 673) kautta edelleen Öjnantielle 
ja sieltä Tistronskärintielle.  
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Kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset 
Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole valtakunnallisesti eikä maakunnallisesti merkittä-
viä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Lähimmät maakunnallisesti arvokkaat alueet ovat Öjna noin 
1 km etäisyydellä alueesta koilliseen ja Bockörenin satama noin 1 km etäisyydellä alueesta etelään. 
 
Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei myöskään ole tunnettuja muinaisjäännöksiä 
Museoviraston rekisterin mukaan. Lähin tunnettu muinaisjäännös on Majorsbacken noin 1,5 km 
suunnittelualueesta kaakkoon. Alueet on esitetty alla olevassa kuvassa. 
 

 

Kuva 17. Muinaisjäännökset ja arvokkaat alueet.  

 
Tekninen huolto 
Kaava-alueella on kunnallinen vesijohtoverkosto, mutta viemäriverkostoa ei ole. Sähköjohtover-
kosto on alueen läheisyydessä. 
 
3.1.4 Maanomistus 

Kyseessä oleva kiinteistö on yksityisessä omistuksessa.  
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3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

 
3.2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. Alueidenkäyttöta-
voitteet on ryhmitelty asiasisältönsä mukaan seuraaviksi kokonaisuuksiksi:  

• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen  
• Tehokas liikennejärjestelmä  
• Terveellinen ja turvallinen elinympäristö  
• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat  
• Uusiutumiskykyinen energiahuolto  

 

3.2.1.2 Pohjanmaan maakuntakaava 2040 

Maakuntakaava on suunnitelma, jossa on osoitettu alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen peri-
aatteet liiton toiminta-alueella. Suunnittelusta vastaa maakuntaliitto eli Maalahdessa Pohjanmaan 
liitto.  
Maakuntakaava tulkitsee ja ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä välittää 
ne kuntien kaavoitukseen. Maakuntakaava toimii ohjeena kuntien ja kaupunkien yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa. Pohjanmaan rannikkoseutua koskee Pohjanmaan maakuntakaava 2040 (hy-
väksytty: 15.6.2020, vahvistettu 11.9.2020). Kaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden 
käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavan tehtävä on määritellä 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 18. Ote Pohjanmaan maa-
kuntakaavasta 2040. Likimääräi-
nen sijainti punaisella värillä. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Merkintä Merkinnän kuvaus, määräykset 

 

Ekologisesti tai biologisesti merkittävä merialue 
Merkinnän kuvaus: Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan Merenkurkun saaristo, joka on luo-
kiteltu ekologisesti tai biologisesti merkittäväksi merialueeksi (EBSA, Ecologically or Biologi-
cally Significant Marine Areas). 
Suunnittelumääräys: Alueen asema kansainvälisesti arvokkaana alueena tulee ottaa huo-
mioon. 
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3.2.1.3 Yleiskaava 

Alueelle on laadittu Merenläheisen asumisen osayleiskaavan eteläosa – 14.12.2004. Kaava-alueen 
sijainti suhteessa osayleiskaavaan on esitetty alla olevassa kuvassa. 
 

 

Kuva 19. Ote osayleiskaavasta, suunnittelualue on merkitty punaisella ympyrällä. 

 
Kaava-alueella on yleiskaavassa seuraavat merkinnät: 
 
Merkintä Merkinnän kuvaus, määräykset 

 

Matkailupalvelujen alue. 

Alue on tarkoitettu matkailulaitoksia, leirintäalueita, mökkikyliä, vapaa-ajankeskuksia ja 
muita senkaltaisia toimintoja varten, jolloin ranta-alue jää yhteiseen käyttöön. 

 
Rakennusoikeus m2 

 
Maa- ja metsätalousalue, ulkoilun ohjaamistarvetta. 

 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue. 
Alueet varataan ensisijaisesti maa- ja metsätalouteen, sekä siihen liittyvään rakentamiseen. 

Uusien asuntotonttien muodostaminen ei ole sallittu.  
Suosituksia: 

1. Peltoon rajoittuvan metsän avohakkuu on vältettävä. 
2. Ojien uomat on säilytettävä luonnontilassa, perkaaminen on kuitenkin sallittua. 

 

Osayleiskaavaa voidaan vyöhykkeellä käyttää rakennuslupien myöntämisen perus-
teena loma-asunnoille ja asunnoille kiinteään asumiseen MRL:n 44, 72 ja 137 § mu-
kaisesti. 

 
RM/240-alue muodostuu mitoituslaskelman mukaan kahdesta erillisestä rakennuspai-
kasta. 
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3.2.1.4 Asemakaava 

Kaava-alueella tai sen lähialueella ei ole asemakaavaa.  
 
3.2.1.5 Rakennusjärjestys 

Rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.4.2002. 
 
3.2.1.6 Tonttijako ja tonttirekisteri 

Alueen kiinteistöjaon tiedot perustuvat Maanmittauslaitoksen ajantasaisiin tietoihin. 
 
3.2.1.7 Pohjakartta 

Alueelle on laadittu vuonna 2018 pohjakartta, jonka Maalahden kunta on hyväksynyt. 
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4. KAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Kaavaprosessin eri vaiheet 

Aloitusvaihe. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdolli-
suus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja ar-
viointimenettelystä. 
Aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka asetetaan nähtäville. 
Osallisilla on nähtävilläolon aikana mahdollisuus jättää kunnalle palautetta OAS:sta. Viranomais-
neuvottelu järjestetään. OAS:aa päivitetään koko kaavaprosessin ajan.  
 
Valmisteluvaihe (luonnosvaihe). Kaavan lähtökohtien ja tavoitteiden pohjalta laaditaan kaava-
luonnos, joka asetetaan nähtäville 14-30 päivän ajaksi. Nähtävilläolosta kuulutetaan paikallisleh-
dissä, kunnan ilmoitustaululla sekä internet-sivulla. Osalliset voivat tällöin esittää mielipiteensä 
kaavasta joko suullisesti tai kirjallisesti. 
 
Ehdotusvaihe. Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen ja kun asianomaiset viranomaistahot sekä 
muut osalliset ovat esittäneet mielipiteensä, täytyy kaavaa usein tarkistaa. Kun kaavaehdotus on 
hyväksytty kunnanhallituksessa nähtävillemenoa varten, asetetaan se nähtäville 30 päiväksi. Näh-
tävilläolon aikana kaavaehdotuksesta voi jättää kirjallisen muistutuksen kunnanhallitukselle. Sa-
malla pyydetään lausunnot viranomaisilta. Julkisesta nähtävilläolosta tiedotetaan kuulutuksella pai-
kallislehdissä sekä kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivulla. 
 
Hyväksyminen. Kaava hyväksytään valtuustossa. Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan 
paikallislehdissä sekä kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivulla. Lisäksi hyväksymispäätös lähete-
tään niille, jotka ovat jättäneet muistutuksen tai lausunnon, jos he ovat sitä pyytäneet. 
 
Valitus. Valtuuston päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. 
 
Voimaantulo. Kaavan saatua lainvoiman, siitä tiedotetaan samalla tavoin kuin hyväksymispäätök-
sestä (MRL 200 §, MRA 95 §). 

4.2 Suunnittelun tarve 

Alue sijaitsee meren välittömässä läheisyydessä ja on vetovoimainen alue merenläheiselle asumi-
selle. Alue on voimassa olevassa yleiskaavassa merkitty RM-alueeksi, mutta maanomistajat halua-
vat muuttaa käyttötarkoitusta, koska kysyntää ja tarvetta leirialueelle ei ole enää samalla tavoin 
kuin aiemmin. Suunnittelussa selvitetään, voidaanko RM/240-alueen muuttaa kahdeksi erilliseksi 
RA-tontiksi 160 m² rakennusoikeudella voimassa olevan rantayleiskaavan mitoitusselvityksen mu-
kaisesti.  

4.3 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kunnanhallitus päätti kaavoituksen käynnistämisestä 9.12.2019 § 217. 

4.4 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.4.1 Osalliset 

Osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoituk-
sessa käsitellään.  
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Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja ilmaista 
mielipiteensä asiasta kirjallisesti tai suullisesti (MRL 62 §:n mukaisesti). Kaavoitukseen osallisiksi 
on määritelty seuraavat (MRA 28 §:n mukaisesti): 
 
− Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoituksessa käsitellään, ainakin: 

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

 
− Alueen yritykset, paikalliset yhteisöt ja organisaatiot, joiden toimialaa kaavoituk-

sessa käsitellään.  

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

mattavasti vaikuttaa: 

• Käyttäjät, haltijat, maanomistajat sekä asukkaat kaava-alueella ja sen vaikutusalueella. 
• Yhdistykset ja yhteisöt, joiden toimintaan tai sidosryhmiin kaavoituksella saattaa olla 

vaikutuksia. 
 
4.4.2 Vireilletulo 

Kaavoituksen vireilletulosta on tiedotettu OAS:n (osallistumis- ja arviointisuunnitelma) nähtävil-
läolokuulutuksen yhteydessä. Kuulutus asetettiin nähtäville Maalahden kunnan ilmoitustaululle sekä 
kunnan internetsivuille 27.3.2020.  
 
4.4.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

Tätä kohtaa täydennetään päivämäärillä kaavaprosessin aikana sitä mukaa kuin kyseinen vaihe on 
käsitelty. 
 

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut MRL 62 §:n ja MRL 63 §:n sekä 
MRL 30 §:n mukaisesti nähtävillä 27.3–30.4.2020 välisen ajan. OAS:sta jätettiin yksi mie-
lipide. 

 
Arbetsgruppen för Petalax r.f. on jättänyt mielipiteen. Tistronskäretin myynti tarkoittaa, 
että Petolahden seurakunta lopullisesti lopettaa toimintansa alueella ja tärkeä osa ”yleisesti” 
käytössä olleita alueita Petolahden saaristossa menetetään.  
Yhdistys esittää mielipiteessään myös toiveen, että Tistronskäretin tulisi olla seurakunnan 
omistuksessa myös jatkossa ja alueen tulisi voida palvella yleisenä virkistysalueena ja siten, 
että sen kautta paikallisella väestöllä olisi pääsy rantaan. 
 
Vastine: Mielipide on otettu huomioon. Alue on yksityisessä omistuksessa ja sitä ei ole tar-
koitettu lähialueen asutuksen yleiseen virkistyskäyttöön. 
 
Maanomistajalla on oikeus laatia ranta-asemakaava omistamalleen alueelle MRL 74 §:n mu-
kaisesti. Mahdollisuus osoittaa alue erillisinä loma-asuntotontteina on alueen rantayleiskaa-
vassa, jossa on määritelty, että maa-alueella on oikeus kahteen erilliseen loma-asunnon 
rakennuspaikkaan, jotka on sittemmin osoitettu RM-alueena leirialueen toimintaa varten. 
Koska tämä ei ole enää ajankohtaista ja maanomistajalla ei enää ole tarkoitus harjoittaa 
alueella sellaista toimintaa, maanomistaja toivoo maankäytön palauttamista alkuperäiseen 
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toimintamuotoon ja -käyttöön, johon aluetta alun perin on selvitetty. Vaikutukset arvioidaan 
kaavaprosessin aikana. 

• Kaavaluonnos oli nähtävillä 3.10–31.10.2022 MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Sa-
malla on lähetetty lausuntopyyntö luonnoksesta MRA 30 §:n mukaisesti niille viranomaisille 
ja yhteisöille, joiden toimialaa kaavoitus koskee. Kaavaluonnoksesta saatiin 3 lausuntoa. 

 
Länsirannikon ympäristöyksiköllä ei ole kommentoitavaa luonnoksesta. Lausunnossa 
mainitaan kuitenkin: ” Terveydensuojelun näkökohdat liittyvät pääasiassa pohjaveden ja 
uimaveden laatuun. Asukkaiden terveys riippuu ensisijaisesti rakentamisen aikaisista ra-
kennusteknisistä ratkaisuista, ja sitä on mahdotonta kommentoida suunnitteluvaiheessa. 
Alue on suunniteltava siten, että siitä ei aiheudu häiriöitä melun, savun, pölyn tai hajun 
muodossa. Riittävä jätevesi- ja jätehuolto on järjestettävä haittojen estämiseksi.” 
 
Vaasan sähköverkko Oy:llä ei ole huomautettavaa luonnoksesta. 
 
ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että ”Kaavoitus on täsmällinen, eikä se esitetyn laisena 
vaikuta merkittävästi alueen maankäyttöön tai rakentamiseen. Ehdotusvaiheessa ELY-kes-
kukselta ei tarvitse pyytää lausuntoa, mikäli kaavaehdotukseen ei tehdä merkittäviä muu-
toksia. Kaavan asiakirjat tulee kuitenkin lähettää ELY-keskukseen normaalissa järjestyk-
sessä. ELY-keskuksella ei ole muuta huomautettavaa luonnoksesta.” 
 
Vastine: Annetut lausunnot on huomioitu. 

 
• Ehdotus on ollut nähtävillä MRL 65 §:n mukaisesti _._.-_._.202_ välisen ajan. Lausunto-

pyynnöt ehdotuksesta on lähetetty MRA 27 §:n ja MRA 28 §:n mukaisesti asianomaisille 
viranomaisille ja yhteisöille. Ehdotuksesta saatiin __ lausuntoa ja __ mielipidettä. 

 
Vastineet ehdotusvaiheen palautteeseen lisätään myöhemmin, kun vaihe on käsitelty. 

  
4.4.4 Viranomaisyhteistyö 

Viranomaisia kuullaan lausuntomenettelyllä prosessin aikana. 

4.5 Kaavan tavoitteet 

Tarkoituksena on laatia Tistronkäretin ranta-asemakaava Maalahden rantayleiskaavan ja voimassa 
olevan Merenläheisen asumisen osayleiskaavan pohjalta. Käyttötarkoituksen muutosta toivotaan, 
koska enää ei ole kysyntää tai tarvetta leirialueelle samassa laajuudessa kuin aiemmin. 
 
Maalahden rantayleiskaavan pohjana olevan rantaviivamitoituksen mukaan kyseiselle kantatilalle 
muodostuu kaikkiaan 4 rakennuspaikkaa, joista kaavoitettava palsta käsittää kaksi erillistä 
rakennuspaikkaa. Rantayleiskaavan laatimisen aikaan rakennusoikeus oli 120 m² rakennuspaik-
kaa kohden, joka on kaavoituksessa sitten yhdistetty yhdeksi RM-alueeksi, jolla on 240 m² raken-
nusoikeutta (RM/240). Nykyisin rakennuspaikan rakennusoikeus ranta-alueella on 140 m² Maalah-
den kunnan rakennusjärjestyksen mukaan. 
 
Suunnittelussa selvitetään RM/240-alueen muuttamista kahdeksi erilliseksi RA-tontiksi 160 m² 
rakennusoikeudella. Päätavoitteena ovat siten RA-tontit, mutta kaavoitusprosessin yhteydessä sel-
vitetään osatavoitteena myös pysyvän asumisen sallivan merkinnän käyttämisen mahdollisuus 
(esim. AO, RAO tms.). Perustelut alla;  
  



KAAVASELOSTUS – TISTRONSKÄRETIN RANTA-ASEMAKAAVA 

 

  
 

20/24 

Yhteys pysyvään asumiseen  
Voimassa olevaa merenläheisen asumisen osayleiskaavaa laadittaessa otettiin osa Maalahden ran-
tayleiskaavan ranta-alueesta ja siihen liittyvät rakennuspaikat mukaan kaavaan. Tämä tehtiin, 
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 asumi-
seen, 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. 
 

Prosessin aikana tehdyn harkinnan pohjalta on tavoitteesta pysyvään asumiseen 
luovuttu, tavoitteena on loma-asutus rantayleiskaavan mitoitusperiaatteiden mu-
kaisesti. Rakennusoikeutta on tarkistettu 160 m²:iin. 
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5. RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Kaava sisältää varaukset loma-asumiselle (RA) ja lähivirkistysalueelle (VL). Tällä ranta-asemakaa-
valla maankäyttöä tarkennetaan/selkeytetään. Tonttien lukumäärä verrattuna rantayleiskaavan mi-
toitusselvitykseen on pysynyt samana. Käytännössä alue jää samankaltaiseen vapaa-ajan käyttöön 
aiempaan tilanteeseen verrattuna. Nykyinen tie on tonttien käytössä.  
 

5.2 Kaavaluonnos 1.9.2022 

Kaavaluonnoksessa on otettu huomioon maanomistajien ja Maalahden kunnan asettamat tavoit-
teet. Luonnos pohjautuu yleiskaavan mitoitusselvitykseen. Vaikka käyttötarkoitus muuttuu RM:stä 
RA:ksi, alue pysyy loma-asutuskäytössä. 

 
Molemmille tonteille on osoitettu 160 k-m² rakennusoikeutta. Tiejärjestelyt eivät muutu nykytilan-
teesta. Tistronskärintie tulee toimimaan ajotienä alueelle. 
 

 

Kuva 20. Ote kaavaluonnoksesta (1.9.2022). 
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5.3 Kaavaehdotus 10.11.2022 

Kaavan sisältöön vaikuttavaa palautetta ei jätetty luonnoksen nähtävilläoloaikana. Kaavaehdotuk-
seen ei ole tehty muutoksia kaavaluonnoksen jälkeen. 

5.4 Mitoitus 

Kaavalla muodostetaan seuraavat tontit ja alueet  
 

Käyttötarkoitus Pinta-ala, ha Pinta-alaosuus % Kerrosala k-m² 
RA 1,085 44,09 320 

VL 1,32 53,83  

Tiet 0,05 2,07  

KAAVA-ALUE YHTEENSÄ 2,46 100 % 320 
 

5.5 Kaavan suhde muihin suunnitelmiin 

Maakuntakaavan huomioiminen: 
 
Kaava-alue sijoittuu voimassa olevan maakuntakaavan 2040 alueelle. Alue ei ole maakuntakaavan 
varausten kanssa ristiriitainen.  
 
Osayleiskaavan huomioiminen: 
 
Alueella on voimassa Merenläheisen asumisen osayleiskaavan eteläosa, joka on hyväksytty valtuus-
tossa 11.11.2002, 26.5.2003, 14.12.2004. Kaavoitettavalla alueella on merkinnät (RM) matkailu-
palvelujen alue ja (MU) maa- ja metsätalousvaltainen alue. Ranta-asemakaava pohjautuu tähän 
osayleiskaavaan sekä sen pohjalla olevaan kaavaan eli Maalahden kunnan merenrantojen osayleis-
kaavaan. 
 
Maalahden kunnan merenrantojen osayleiskaavassa alueella on oikeus kahteen erilliseen RA-ra-
kennuspaikkaan. Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa ne kaavassa. Lisätietoa siitä, kuinka 
alueenkäyttö alueella on osoitettu ja perusteet siihen, ks. kohdat 1.3 sekä 4.5.  
 
Ranta-asemakaava laaditaan alueen yleiskaavan mukaisesti ja sen pohjalta. 

5.6 Aluevaraukset – Merkinnät ja määräykset 

Kaavan merkinnät on esitetty alla kuvassa ja ne on merkitty myös kartalle. Määräykset ainoastaan 
kartalla. 
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6. KAAVAN VAIKUTUKSET 

6.1 Selvitys vaikutuksista alueeseen 

 
6.1.1 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maiseman erityispiirteet 
Vaikutukset rakennuspaikkojen toteuttamisesta on arvioitu voimassa olevan osayleiskaavan yhtey-
dessä. Kaavamuodon muutos ja toteuttaminen ranta-asemakaavalla ei aiheuta merkittäviä vaiku-
tuksia maisemaan. 
 
Maaperä 
Maaperään voi olla vähäisiä vaikutuksia rakentamisvaiheessa, mutta ei kuitenkaan siinä määrin, 
että aiheutettaisiin kauttaaltaan merkittäviä vaikutuksia maaperään. Alue on ennestään rakennet-
tua. 
 
Vesistö ja vesitalous  
Jätevedet tulee hoitaa voimassa olevan lainsäädännön ja ympäristöviranomaisten määräysten mu-
kaisesti. Siten varmistetaan, että jätevesienkäsittely hoidetaan tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Kunnallista vesijohtoa voidaan hyödyntää alueen laajentamisessa. Vaikutukset arvioidaan vähäi-
siksi. 
 
Luonnonsuojelu 
Ranta-asemakaavalla ei ole vaikutusta luonnonsuojeluun. Kaava-alue on ennestään rakennettua 
ympäristöä. 
 
6.1.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön  

Yhdyskunta- ja väestörakenne 
Alueen pohjoispuolella sijaitsee ennestään pysyvää asutusta. Eteläpuolella on lähinnä vapaa-ajan-
asutusta. Ranta-asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia väestörakenteeseen, olemassa oleva 
rakenne säilytetään. 
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Virkistys 
Kaavassa osoitetaan lähivirkistysalueita, joiden kautta on säilytetty pääsy rantaan osoitettujen tont-
tien ulkopuolella. Virkistysalueille ei saa tehdä avohakkuutta, ainoastaan harvennus ja metsänhoi-
dolliset toimenpiteet ovat sallittuja. Säilyttämällä metsäalueita tonttien ympärillä nykytilanteen mu-
kaisesti tulevat ne muodostamaan luonnollisen näkösuojan myös jatkossa, joka vähentää myös 
mahdollisia alueen toteuttamisesta johtuvia sosiaalisia vaikutuksia.  
 
Liikenne 
Liikenne alueelle järjestetään olemassa olevien teiden kautta. Asemakaavalla ei aiheuteta liikenteen 
lisääntymistä nykytilanteeseen verrattuna. Päinvastoin kaavan voidaan teoreettisesti katsoa vähen-
tävän liikennevaikutuksia, kun maankäyttö muuttuu leirialueesta, jonne voi olla paljonkin liiken-
nettä, kahteen erilliseen yksityisomistuksessa olevaan loma-asuntotonttiin, joille on vähän liiken-
nettä. 
 
Tekninen huolto 
Alueella on kunnallinen vesi, joka on yhdistetty nykyiseen rakennukseen. Kun uusia loma-asunto-
tontteja rakennetaan, uusille rakennuksille on mahdollista vetää vesijohto. Nykyistä teknistä ver-
kostoa on mahdollisuuksien mukaan mahdollista hyödyntää. Jätevesienkäsittely tulee hoitaa viran-
omaisten määräysten mukaisesti. Vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. 

7. KAAVAN TOTEUTUS 

Tarkoituksena on, että ranta-asemakaava hyväksytään kunnanvaltuustossa kevään 2023 aikana. 
Kaavan vahvistumisen jälkeen alueen toteuttaminen kuuluu maanomistajalle. 
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