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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”. 

 

Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

 

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavilla Maalahden kunnan kunnantalolla, Mal-

minkatu 5, FI-66101 MAALAHTI tai kunnan internetsivuilta www.malax.fi. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta seuraavasti: 

 

Kaavoitusinsinööri  

Jonas Aspholm 

Puh. +358 50 412 5900 

Sähköposti: jonas.aspholm@malax.fi 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään koko suunnitteluprosessin ajan tarpeen mu-

kaan. 

2. KAAVOITETTAVA KOHDE 

Kaavoitettava alue käsittää Stenkäretin saaren sekä siihen rajautuvat rakennuspaikat Maalah-

den saaristossa. Alueen pinta-ala on noin 51,5 ha. Saari on Maalahden seurakunnan omistuk-

sessa. Saarta erottaa mantereesta kapea kanava. Saarella on useita rakentamattomia Maalah-

den rantayleiskaavassa osoitettuja loma-asuntojen rakennuspaikkoja/alueita, jotka ovat uudel-

leenjärjestelyn/muutoksen kohteena tässä suunnittelussa.  

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/
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Kuva 1. Alueen likimääräinen sijainti © Maanmittauslaitos. 

 

 

Kuva 2. Ilmakuva, jossa suunnittelualueen ohjeellinen laajuus on merkitty punaisella viivalla © Maan-
mittauslaitos. 
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3. YHTEYSTIEDOT 

Kaavoitustyö toteutetaan yhteistyöhankkeena Maalahden seurakunnan ja Ramboll Finland Oy:n 

kesken sekä Maalahden kunnan johdolla. 

 

KAAVOITTAJA:  

 

Maalahden kunta 

Malminkatu 5 

FI-66100 Maalahti 

Puh. +358 (0)6 347 7111 

www.malax.fi 

 

Yhteyshenkilö: 

Kaavoitusinsinööri Jonas Aspholm 

P +358 50 412 5900 

s-posti: jonas.aspholm@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 

s-posti: jonas.lindholm@ramboll.fi 

4. ALOITE JA KAAVOITUSPÄÄTÖS 

4.1 Aloite 
 

Aloitteen ranta-asemakaavan muutoksen laatimisesta on tehnyt maanomistaja, Maalahden seu-
rakunta. 

 

4.2 Kaavoituspäätös 
 

Maalahden kunnanhallitus teki kaavoituspäätöksen kaavan laatimiseksi sekä hyväksyi konsultin 

21.5.2018 § 100. 

5. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

5.1 Kaavoitustehtävä, tarkoitus ja tavoite 
 

Kaavoituksen tarve on syntynyt, koska maanomistaja haluaa laatia Stenskäretille ranta-asema-

kaavan, jonka lähtökohtana on Maalahden rantayleiskaava. Suunnittelussa selvitetään ran-

tayleiskaavassa osoitettujen RA-rakennuspaikkojen uudelleenjärjestely tarkoituksenmukaisem-

malla tavalla. 

 

Rantayleiskaavan rantaviivamitoituksen mukaan RM/480-alue muodostuu 4 erillisestä rakennus-

paikasta (RA), jotka on kaavoituksessa yhdistetty yhdeksi alueeksi ja rakennusoikeus on laskettu 

yhteen (4x120 m2). Ranta-asemakaavassa nämä osoitetaan nyt erillisinä RA-tontteina. 

 

Kaavoituspäätöksen yhteydessä tavoitteena oli 150 m2 rakennusoikeutta tonttia kohden. Tar-

kempien tonttikohtaisten selvitysten perusteella on myös 160 m2:iä katsottu mahdolliseksi, sillä 

kaavalla halutaan mahdollistaa vähän isompi päärakennus kuin aiemmin vastaamaan tulevaisuu-

den tarpeita ja mahdollisesti korkeamman käyttöasteen mahdollistamiseksi. 

Kaavoituksessa tutkitaan lisäksi, miten tonteille mahdollisesti tuleva tieyhteys voidaan toteuttaa 

ja onko rakennusoikeutta mahdollista korottaa 160 m²:iin tonttia kohti.  

 
Hankkeen pohjaksi laaditaan luontoselvitys sekä pohjakartta kyseessä olevalta maa-alueelta.  

  

http://www.ramboll.fi/
mailto:jonas.lindholm@ramboll.fi
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5.2 Maanomistusolosuhteet 
 

Suunnittelualue on kokonaan Maalahden seurakunnan omistuksessa. 

 

5.3 Kaavoitustilanne 
 

5.3.1 Maakuntakaava 

 

Maakuntakaava on suunnitelma, jossa on 

osoitettu alueidenkäytön ja yhdyskuntaraken-

teen periaatteet liiton toiminta-alueella. Maa-

kuntakaavan laatii maakuntaliitto, ts. Vöyrin 

kunnan osalta Pohjanmaan liitto. 

Maakuntakaava tulkitsee ja ottaa huomioon 

valtakunnalliset aluekäytön tavoitteet ja 

välittää ne edelleen kunnan suunnittelulle. 

Maakuntakaava on lähtökohta kuntien ja 

kaupunkien yksityiskohtaisemmalle 

suunnittelulle. 

Pohjanmaan rannikkoalueelle sovelletaan Poh-

janmaan maakuntakaavaa 2040 (hyväksytty: 

15. kesäkuuta 2020, lainvoimainen 11. syys-

kuuta 2020). Kaava sisältää yleiskuvan maise-

man tai sen osa-alueen alueellisesta käytöstä. 

Maakuntakaavan tehtävänä on määritellä alu-

een käyttö ja sosiaalisen rakenteen periaat-

teet ja näyttää kansallisiin tai maisemavaihto-

ehtoihin kuuluvia alueellisia varauksia tai alue-

käyttöä, jotka vaikuttavat useampaan kuin 

yhteen kuntaan niin laajasti ja tarkasti, että 

alue käyttötarkoitukset voidaan yhdistää. 

Maakuntakaavassa ei ole merkintöjä suunnit-

telualueelle.  

Kuva 3. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta 2040. 
Stenskäretin sijainti on osoitettu sinisellä nuolella. 

5.3.2 Yleiskaava 
 

Aluetta koskee Maalahden kunnan rantaosayleiskaava merenrannoille. Rantayleiskaavan perus-

teena olevan rantaviivamitoituksen mukaan kaava koostuu 17 erillisestä rakennuspaikasta. 

Nämä ovat suunnittelussa uudelleenjärjestelyn kohteena. 

 

Rantayleiskaava vahvistettiin 1996. Aluetta koskevat seuraavat määräykset:  
- RA – Loma-asuntoalue (rakennusoikeus 120 m²/rakennuspaikka, 12 rakennuspaikkaa) 
- RA-3 – Loma-asuntoalue (rakennusoikeus 80 m²/rakennuspaikka, 1 rakennuspaikka) 
- RM/480 – Matkailua palvelevien rakennusten alue (rakennusoikeus 480 m², 4 raken-

nuspaikkaa) 

- M – Maa- ja metsätalousalue  
- MU-1 – Maa- ja metsätalousalue, ympäristöarvoja  
- VR – Retkeily- ja ulkoilualue. 
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Kuva 4. Ote Maalahden merenrantojen rantaosayleiskaavasta. 

6. OLEMASSA OLEVAT SELVITYKSET JA LAADITTAVAT 

SELVITYKSET 

Alueelta laaditaan luontoselvitys ja pohjakartta maastokauden 2018 aikana. Luontoselvitys an-
taa vastauksia siihen, kuinka aluetta voidaan hyödyntää ja millaisia muutoksia voidaan tehdä, 

sekä minne mahdollinen tulevaisuuden tieyhteys tonteille voidaan toteuttaa.  

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.” 

 

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 liikentee-

seen; 

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 kaavoituksen 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 seu-
raavat: 

• Maalahden kunnan eri hallintotoimet 

• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) 

• Pohjanmaan liitto 

• Länsirannikon ympäristöyksikkö 

• Maalahden Vesi 
• Över- och Yttermalax gemensamma samfällighet 

• Kyseinen tiekunta (Algrundsvägens väglag ym.) 

• Vaasan Sähköverkko 

 
− Alueen yritykset, paikalliset yhteisöt ja järjestöt, joiden toimialaa kaavoitus kos-

kee. 

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

mattavasti vaikuttaa, mm: 

• Kaava-alueen ja sen vaikutusalueen käyttäjät, haltijat, maanomistajat ja asukkaat. 

• Yhdistykset ja yhteisöt, joiden toimintaan tai sidosryhmiin kaavoituksella saattaa olla 
vaikutuksia. 
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9. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS 

9.1 Kaavoituksen eri vaiheet 

 

Aloitusvaihe. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdol-

lisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- 

ja arviointimenettelystä. 

Aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka asetetaan nähtä-

ville. Osallisilla on nähtävilläolon aikana mahdollisuus jättää kunnalle palautetta OAS:sta. Vi-

ranomaisneuvottelu järjestetään. OAS:aa päivitetään koko kaavaprosessin ajan.  

 

Valmisteluvaihe (luonnosvaihe). Kaavan lähtökohtien ja tavoitteiden pohjalta laaditaan kaa-

valuonnos, joka asetetaan nähtäville 14-30 päivän ajaksi. Nähtävilläolosta kuulutetaan paikal-

lislehdissä, kunnan ilmoitustaululla sekä internet-sivulla. Osalliset voivat tällöin esittää mielipi-

teensä kaavasta joko suullisesti tai kirjallisesti. 

 

Ehdotusvaihe. Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen ja kun asianomaiset viranomaistahot 

sekä muut osalliset ovat esittäneet mielipiteensä, täytyy kaavaa usein tarkistaa. Kun kaavaeh-

dotus on hyväksytty kunnanhallituksessa nähtävillemenoa varten, asetetaan se nähtäville 30 

päiväksi. Nähtävilläolon aikana kaavaehdotuksesta voi jättää kirjallisen muistutuksen kunnan-

hallitukselle. Samalla pyydetään lausunnot viranomaisilta. Julkisesta nähtävilläolosta tiedote-

taan kuulutuksella paikallislehdissä sekä kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivulla. 

 

Hyväksyminen. Kaava hyväksytään valtuustossa. Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan 

paikallislehdissä sekä kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivulla. Lisäksi hyväksymispäätös lä-

hetetään 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 hyväksymispää-

töksestä (MRL 200 §, MRA 95 §). 

10. AIKATAULU 

Alueen toteuttaminen tapahtuu maanomistajan toimesta, kun asemakaava on vahvistettu. Tar-

kempi aikataulu voidaan arvioida sen jälkeen, kun vesilain mukainen lupaprosessi (siltalupa) on 

päätetty, jonka Aluehallintovirasto käsittelee erillisen aikataulun mukaisesti. 

Ranta-asemakaavaprosessin osalta realistinen tavoite voi olla se, että kaava hyväksytään vuo-

den 2021/2022 aikana. 


