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MAANKÄYTTÖ, Tistronskäretin ranta-asemakaava
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Tekninen lautakunta   95 19 09 2022
Tekninen lautakunta     4 16 01 2023

Kh 217 § Kaavoitusinsinööri Jonas Aspholm:
etunimi.sukunimi(at)malax.fi, puh. 06 347 7111

Petolahden seurakunta on jättänyt hakemuksen ranta-asemakaavan laatimisesta
Tistronskäretille.  Kyseinen  ranta-asemakaava-alue  on  Johannesbergiksi
kutsutun  kiinteistön  RNro  475-411-14-20  osa.  Hakija  on  ottanut  yhteyttä
kaavoituskonsulttiin (Ramboll Finland Oy) ehdotuksen laatimiseksi ja pyytää
nyt  osallistumis-  ja  arviointisuunnitelman  myötä  kunnalta  kaavoituksen
käynnistämistä. Hakija maksaa kaavoitusprosessin itse. 

Kaavoitustehtävän  tarkoitus  ja  tavoite  niihin  kuuluvine  taustapohdintoineen
selviävät  kokonaisuudessaan  liitteenä  olevasta  osallistumis-  ja
arviointisuunnitelmasta.  Itse  tarkoitusta  kuvaillaan  seuraavasti:  Tarkoitus  on
laatia  Tistronskäretin  ranta-asemakaava  Maalahden  ranta-asemakaavan  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
kyseinen  kantatila  rakentuu  kokonaisuudessaan  4  rakennuspaikasta,  joista
kaavoitettava  palsta  koostuu  kahdesta  erillisestä  rakennuspaikasta.
Rantayleiskaavan laatimisen aikaan rakennusoikeus oli 120 m² rakennuspaikkaa
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 150 m² rakennusoikeudella. Päätavoitteena ovat siten RA-tontit,
mutta kaavoitusprosessin yhteydessä selvitetään osatavoitteena myös pysyvän
asumisen merkinnän käyttämisen mahdollisuus (esim. AO, RAO tms.).

Ranta-asemakaavoja koskee maankäyttö- ja rakennuslain 74. §, jonka mukaan
maanomistaja  voi  huolehtia  ranta-asemakaavaa  koskevan  ehdotuksen
laatimisesta  omistamalleen  ranta-alueelle.  Ennen  laatimiseen  ryhtymistä  on
oltava yhteydessä kuntaan ja toimitettava kunnalle maankäyttö- ja rakennuslain
63.  §:ssä  tarkoitettu  osallistumis-  ja  arviointisuunnitelma.  Maankäyttö-  ja
rakennusasetuksen  34.  §:n  mukaan  kunta  voi  esittää  maanomistajalle
suunnitelmaa  koskevat  huomautuksensa  ja  ehdotuksensa  suunnitelman
täydentämiseksi.
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Kunta  (kaavoitusinsinööri)  on  perehtynyt  laadittuun  osallistumis-  ja
arviointisuunnitelmaan  maankäyttö-  ja  rakennusasetuksen  34.  §:n  nojalla.
Kunnanhallitukselle nyt esitettävässä versiossa on huomioitu myös ehdotetut
tarvittavat  täydennykset,  muun  muassa  nykyisiä  kiinteistötietoja  ja
yleiskaavatasoista yleissuunnittelua koskevat asiasisällöt ja pohdinnat. Voidaan
todeta, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (katso liite) on tarvittavat
tiedot  koskien  lainsäädäntöä,  nykyisiä  kiinteistötietoja,  nykyistä
kaavoitustilannetta,  osallistumista  ja  vuorovaikutusta  sekä  kyseessä  olevan
kaavoitustehtävän tarkoitusta ja tavoitetta jne. 

Liite:
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Kunnanjohtaja Malmstenin ehdotus:
Kunnanhallitus päättää

1. merkitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi
2. antaa  tekniselle  lautakunnalle  tehtäväksi  huolehtia  kuuluttamisesta

koskien  kaavoitusta,  osallistumis-  ja  arviointisuunnitelmaa  sekä
myöhemmin  ranta-asemakaavan  luonnosta,  osallistumis-  ja
arviointisuunnitelman  mukaisesti.  Maanomistaja  vastaa  kaikista
kustannuksista.

Päätös:
Håkan Knip ehdotti keskustelun aikana, että kunnanjohtajan ehdotuksen lisäksi
todetaan  prosessin  jatkoa  varten  ohjeena,  että  kunta  toivoo  RM-merkinnän
säilyttämistä  ja  että  alueen  tulee  myös  tulevaisuudessa  noudattaa  nykyistä
reittiä. Ehdotusta kannatti Ann-Helene Ståhl. 

Kunnanhallitus toimitti äänestyksen kunnanjohtajan ehdotuksen ja kannatetun
ehdotuksen välillä. Pentti Rajala äänesti kunnanjohtajan ehdotuksen puolesta,
kun taas Minna Söderholm, Britt-Marie Enholm, Håkan Knip, Eirik Klockars,
Folke  Storbacka  ja  Ann-Helene  Ståhl  äänestivät  Håkan  Knipin  ehdotuksen
puolesta.  Mikael  Appel,  Jonas  Rönnqvist,  Bertil  Stormblad  ja  Mia  West
päättivät olla ottamatta kantaa. 

Näin ollen kunnanhallitus päätti
1. merkitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi
2. antaa  tekniselle  lautakunnalle  tehtäväksi  huolehtia  kuuluttamisesta

koskien  kaavoitusta,  osallistumis-  ja  arviointisuunnitelmaa  sekä
myöhemmin  ranta-asemakaavan  luonnosta,  osallistumis-  ja
arviointisuunnitelman  mukaisesti.  Maanomistaja  vastaa  kaikista
kustannuksista.

3. todeta prosessin jatkoa varten ohjeena, että kunta toivoo RM-merkinnän
säilyttämistä  ja  että  alueen  tulee  myös  tulevaisuudessa  noudattaa
nykyistä reittiä.

_________
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Osallistumis-  ja  arviointisuunnitelma  ei  ole  muuttunut  kunnanhallituksen
käsittelystä,  joten  kunnanhallituksen  valmisteluteksti  on  edelleen
ajankohtainen. Kunnanhallituksen esittämä toivomus on huomioitu, ja asia on
annettu  tiedoksi  myös  kaavoituskonsultille  ja  maanomistajalle.  Toivomusta
käsitellään ja siitä keskustellaan kaavan valmisteluvaiheessa.

Kun kaavoituksesta on tehty aloite, kunnan tulee ilmoittaa tästä osallisille, jotta
heillä on mahdollisuus saada tietoa kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis-
ja arviointimenettelystä. 

Osallisia  voidaan  tiedottaa  kaavoituksen  käynnistymisestä  (ilmoitus
vireilletulosta)  ja  osallistumis-  ja  arviointisuunnitelmasta  kuuluttamalla
paikallisissa  lehdissä,  kunnan  ilmoitustaululla  ja  kunnan  verkkosivustolla.
Osallistumis-  ja  arviointisuunnitelma voidaan asettaa nähtäville  30 päiväksi,
jolloin  osallisilla  on  mahdollisuus  lausua  mielipiteensä  sen  riittävyydestä.
Esitelty  menettelytapa  perustuu  seuraaviin  lainkohtiin:  maankäyttö-  ja
rakennuslaki § 62 sekä maankäyttö- ja rakennusasetus § 30 ja § 32a. 

Kaavoitustehtävä,  tarkoitus  ja  tavoitteet  selviävät  osallistumis-  ja
arviointisuunnitelman  luvusta  5.1.  Osallistumis-  ja  arviointisuunnitelmaa
esitellään tarkemmin kokouksessa.

Liite:
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Tekninen johtaja Lars Lundegårdin ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja
asettaa sen julkisesti  nähtäville 30 päiväksi sekä kuuluttaa vireillepanosta ja
nähtävilläolosta.

Päätös:
Hyväksyttiin.
__________

Tekn. ltk. 95 § Tekninen johtaja John Södergran:
Osallistumis-  ja  arviointisuunnitelma  oli  nähtävillä  27.3.–30.4.2020.
Mielipiteitä jätettiin yksi.

Mielipiteen  jätti  Arbetsgruppen  för  Petalax  rf.  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.  
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Vastine: Mielipide on otettu huomioon. Alue on yksityisessä omistuksessa ja
sitä  ei  ole  tarkoitettu  lähialueen  asutuksen  yleiseen  virkistyskäyttöön.
Maanomistajalla  on  oikeus  laatia  ranta-asemakaava  omistamalleen  maa-
alueelle maankäyttö- ja rakennuslain 74. §:n mukaisesti. Mahdollisuus osoittaa
alue  erillisinä  loma-asuntotontteina  on  alueen  rantayleiskaavassa,  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 toimintamuotoon ja -käyttöön, johon
aluetta alun perin on selvitetty. Vaikutukset arvioidaan kaavaprosessin aikana.

Ranta-asemakaavan  alkuperäisenä  tavoitteena  oli  muuttaa  alueen
käyttötarkoitus  RM-alueesta  kahdeksi  tontiksi  ja  selvittää,  olisiko  tontit
mahdollista osoittaa loma-asumiseen tai pysyvään asumisen RAO-merkinnällä.
Prosessin aikana tehdyn harkinnan pohjalta on tavoitteesta pysyvään asumiseen
luovuttu,  tavoitteena  on  loma-asutus  rantayleiskaavan  mitoitusperiaatteiden
mukaisesti. Rakennusoikeutta on tarkistettu 160 m2:iin.

Kaavaluonnoksessa on kaksi uutta loma-asunnon rakennuspaikkaa, RA.

Liitteet:
- kaavaluonnos 1.9.2022
- kaavaselostus 1.9.2022
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2022.

Tekninen johtaja Södergranin ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy kaavaluonnoksen ja asettaa sen maankäyttö- ja
rakennuslain 63. §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30. §:n mukaisesti
yleisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi.

Päätös:
Hyväksyttiin.
________

Tekn. ltk. § 4 Tekninen johtaja John Södergran:
Kaavaluonnos  on  ollut  yleisesti  nähtävillä  3.–31.10.2022  maankäyttö-  ja
rakennuslain 63. §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30. §:n mukaisesti.
Lausuntopyyntö  luonnoksesta  lähetettiin  niille  viranomaisille  ja  yhteisöille,
joiden toimialaa kaavoitus koskee. Kaavaluonnoksesta saatiin kolme lausuntoa,
muttei yhtäkään sellaista, joka aiheuttaisi muutoksia kaavaan.

Länsirannikon ympäristöyksiköllä ei ole kommentoitavaa kaavaluonnoksesta.
Lausunnossa mainitaan kuitenkin: ”Terveydensuojelun näkökohdat liittyvät 
pääasiassa pohjaveden ja uimaveden laatuun. Asukkaiden terveys riippuu 
ensisijaisesti rakentamisen aikaisista ratkaisuista, ja sitä on mahdotonta 
kommentoida suunnitteluvaiheessa. Alue on suunniteltava siten, että siitä ei 
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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: ”Kaavoitus on täsmällinen, eikä se esitetyn
laisena vaikuta merkittävästi alueen maankäyttöön tai rakentamiseen. 
Ehdotusvaiheessa ELY-keskukselta ei tarvitse pyytää lausuntoa, mikäli 
kaavaehdotukseen ei tehdä merkittäviä muutoksia. Kaavan asiakirjat tulee 
kuitenkin lähettää ELY-keskukseen normaalissa järjestyksessä. ELY-
keskuksella ei ole muuta huomautettavaa luonnoksesta.” 

Kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen nähtäville asettamista varten. 
Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan.

Liitteet:
- kaavaehdotus 10.11.2022
- kaavaselostus 10.11.2022
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2022.

Tekninen johtaja Södergranin ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen omalta osaltaan ja siirtää sen
kunnanhallitukselle edelleen käsiteltäväksi.

Päätös:
Hyväksyttiin.
__________

Kh 15 § Kunnanjohtaja Jenny Malmsten:
Valmisteluvaihe on päättynyt, ja kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen. 

Luonnosvaiheessa saatiin kolme lausuntoa, mutta ei muistutuksia. Kaavaan ei
ole tehty muutoksia lausuntojen perusteella.

Maankäyttö-  ja  rakennuslain  73.  §:ssä  tarkoitettua  ranta-asemakaavaa
laadittaessa noudatetaan soveltuvin osin,  mitä asemakaavasta maankäyttö- ja
rakennusasetuksen 5. ja 6. luvussa säädetään.

Ehdotusvaiheen  aikana,  valmisteluprosessin  päätyttyä  kunnan  tulee  asettaa
kaavaehdotus julkisesti nähtäville ennen kaavan hyväksymistä. Kaavaehdotus
asetetaan nähtäville asiakirjoineen.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta.
Muistutukset on annettava kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä. 

Kunnan hallintoyksiköille ja muille viranomaisille varataan tilaisuus lausunnon
antamiseen. Tästä kuulutetaan paikallislehdissä ja kunnan verkkosivustolla. 
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Liitteet:
- kaavaehdotus 10.11.2022
- kaavaselostus 10.11.2022
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2022.

Kunnanjohtaja Malmstenin ehdotus:
Kunnanhallitus päättää:
1. omalta osaltaan hyväksyä kaavaehdotuksen liitteen mukaisesti
2. asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi maankäyttö- ja
rakennusasetuksen 27. §:n mukaisesti
3.  pyytää viranomaisilta lausunnot maankäyttö- ja rakennusasetuksen 28. §:n
mukaisesti.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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