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ESISELVITYKSEN TYÖKOKONAISUUS JA TAVOITTEET

Harakumu ESISELVITYKSEN tärkeimmät tehtävät ovat:

- Kuvata rantojen rakentamisen ohjauksen nykyinen tilanne Hartolassa

- Esitellä ranta-asemakaavakohteisesti kaavamuutoksen mahdollisia hyötyjä

- Esittää kustannusten jakoperusteet kaavamuutosten toteuttamiseen

Järvi-Saimaan Palveltu Oy:n osalta Harakumun esiselvitys työ käynnistyi 

toukokuussa 2018 esiselvitystyön ennakkokäsityksen laadinnalla. Hartolan 

kunta teki työn tilauksesta viranhaltijapäätöksen 10.9.2018. Tässä Harakumu 

Esiselvityksessä on huomioitu Hartolan rantastrategia, jota FCG Suunnittelu ja 

Tekniikka Oy on laatinut samanaikaisesti tämän työn kanssa Hartolaan vuoden 

2019 aikana. Tätä esiselvitystä tehdessä on ollut käytettävissä Hartolan 

rantastrategian 13.3.2019 päivätty työversio. Osittain Hartolan rantastrategian 

ja Harakumu Esiselvityksen tehtävät ovat olleet päällekkäisiä.

29.10.2018 esiselvitystä ja sen tavoitteita esiteltiin kunnassa järjestetyssä 

maanomistajien tapaamisessa. Keskeisimpinä tarpeina maanomistajilla nousi 

yleiskaavan mukainen enimmäisrakennusoikeuden määrä ja lupaprosessin 

keventyminen (vrt. lupamaksut). Mikäli muutostarpeena on saada yleiskaavan 

mukainen rakennusoikeus, tulee esiselvityksessä havainnollistaa ne perusteet, 

joilla se on mahdollista. Lisäksi maanomistajat toivoivat, että 

rantaosayleiskaavan ja ranta-asemakaavan eroavaisuuksista tulee selvittää 

muun ohella erot määräyksissä, esim. rakennusten lukumäärän suhteen ja 

enimmäisrakennusoikeuden (k-m2) suhteen, jotta voidaan nähdä ero 

kaavamuutoksen ja -kumoamisen osalta.

Tapaamisessa keskusteltiin myös vuorovaikutuksesta maanomistajan ja 

konsultin välillä siinä vaiheessa, kun Harakumu – hankkeessa päästään 

kaavamuutoksien laadintaan, eli kaavaprosessissa luonnosvaiheesta alkaen. 

Viestintäkanavaksi sovittiin ensisijaisesti sähköposti; tiedotetaan, kun on uutta 

kerrottavaa. Maanomistajat olivat kiinnostuneita tietämään, mikä ranta-

asemakaava heidän kiinteistöllään on voimassa. Sovittiin, että kunta tiedottaa 

asiasta.

Tavoitteena oli olla maanomistajiin yhteydessä marras- joulukuussa 

2018. Työn aikataulu kuitenkin venyi. Järvi-Saimaan Palvelut Oy toimitti 

14.12.2019 Hartolan kuntaan tehtyjä havaintoja kokoavan työvaiheen 

raportin, kaikki kunnassa voimassa olevat ranta-asemakaavat 

määräyksineen ja merkintöineen tiiviisti esittelevät excel-taulukot sekä 

ideamallin yksittäistä ranta-asemakaavaa esittelevästä kohdekortista. 

Samoin kunnalle esiteltiin Harakumu esiselvityksen tiedottamiseen 

käytettäväksi aiottua blogi-pohjaa (harakumu.blogspot.com).

Alkutalven 2019 aikana laadittiin ranta-asemakaavakohtaiset 

kohdekortit. Ainoastaan Ekonkosken ja Aurinkorannan alueen ranta-

asemakaavat jäivät ilman kohdekortteja, koska niiden alueella voimassa 

olevasta yleiskaavasta ei ollut tietoa. Kohdekorteille esitellään 

havainnollisesti ranta-asemakaavakohtaisesti 1) kaavan sijainti kunnan 

kartalla, 2) voimassa olevan ranta-asemakaavan kartta ja kaavan 

tärkeimmät rakentamista ohjaavat tekijät, 3) ranta-asemakaavan alueella 

oleva rantayleiskaavatilanne, 4) ranta-asemakaavamuutoksen 

mahdolliset vaikutukset sekä 5) suositus toimenpiteistä tämän ranta-

asemakaavan osalta. Kohdekortit toimitettiin kuntaan 8.2.2019.
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Alustava idea oli esitellä kohdekortit Harakumu esiselvitystä varten perustettavassa blogissa, jotta aineisto olisi maanomistajien tutustuttavissa 

internetissä. Blogi olisi myös voinut toimia esiselvityksen vaiheiden ja etenemisestä kertovana kanavana. Blogin käyttöön otosta kuitenkin päätettiin 

luopua. Maanomistajien osallistumishalukkuuden selvittäminen hankkeeseen ja ranta-asemakaavojen muutoksiin sekä kumoamisiin tuntui 

luontevimmalta jättää kunnan omaksi työksi. Harakumun esiselvityksen loppuvaiheen tärkeimmäksi tehtäväksi määriteltiin kunnan toimesta laatia 

kaavamuutoksille ja – kumoamisille kustannusten jakoperusteet.

Järvi-Saimaan Palvelut Oy, Maankäyttömestarin työhuoneella 13.6.2019

Henna Arkko
Henna Arkko
Kaavoitusinsinööri, Ins.amk, YKS 599
p. 044 417 5242, henna.arkko@jarvisaimaanpalvelut.fi  
Järvi-Saimaan Palvelut Oy, Kauppatie 1, 58700 Sulkava
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1. RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTAYLEISKAAVA

1.1 Ranta-asemakaavan ja rantayleiskaavan ero

Mikä on ranta-asemakaava?

Ranta-asemakaava = entinen rantakaava = Yksityiskohtainen suunnitelma alueen käytön ja rakentamisen järjestämisestä. 

Ranta-asemakaava on ainoa kaava, jonka maanomistaja voi laatia. Myös kunta voi laatia ranta-asemakaavan. Ranta-asemakaavassa osoitetaan alueet 

eri maankäyttötarkoituksiin, kuten esimerkiksi loma-asuntojen korttelialueiksi (RA), maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi (M) ja venevalkamaksi (LV). 

Ranta-asemakaavan tulee aina olla tarkoituksenmukaisen kokoinen ja käsitellä koko valittua aluetta, ei pelkästään 200 metrin levyistä ranta-aluetta. 

Tästä johtuen ranta-asemakaavoihin voi syntyä laajojakin maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, ja ranta-asemakaavan alueella metsänhoitotoimet 

edellyttää maisematyölupaa. Lisäksi ranta-asemakaavoitta osoitetaan alueen tieyhteydet, usein kuitenkin ohjeellisina, eli kartalle merkityistä 

tielinjoista voidaan tarvittaessa poiketa.

Rakentamiseen varatuilla alueilla (lomarakentamisen lisäksi voidaan osoittaa rakennuspaikkoja vakituiseen asumiseen tai matkailutarkoituksiin) ranta-

asemakaavassa voidaan osoittaa rakennusten paikkoja, rakennusaloja, suojeltavia alueen osia, sallittu rakennusoikeus ja – kerrosluku. Ranta-

asemakaavat laaditaan aina pieneen mittakaavaan 1:2000, jolloin kaava on melko tarkka.
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Mikä on rantayleiskaava?

Rantayleiskaava laaditaan huomattavasti laajemmalle alueella, kuin ranta-

asemakaava. Rantayleiskaavan laatija on aina kunta. Maanomistaja ei voi 

itsenäisesti laadituttaa rantayleiskaavaa konsultilla. Rantayleiskaavoituksessa 

tärkeää ovat kantatiloihin perustuva kiinteistökohtainen rakennuspaikkojen 

lukumäärän selvittäminen sekä rantojen mitoituksen määrittäminen: 

luonnollinen rantaviiva muutetaan erilaisten kertoimien avulla muunnetuksi 

rantaviivaksi sen mukaan, miten kapea niemi on, tai miten lähellä vastaranta 

on. Mitoituksella pyritään estämään liian tiivis rantarakentaminen ja luomaan 

edellytyksiä eri maankäyttötarpeita yhteen sovittavalle maankäytölle.

Rantayleiskaavassa osoitetaan alueet eri maankäyttötarkoituksiin, aivan kuten 

ranta-asemakaavassakin. Rantayleiskaavoituksessa ei puhuta kortteleista, vaan 

esimerkiksi loma-asumisen alueista (RA), erillispientalojen alueista (AO) ja 

maatilojen talouskeskusten alueista (AM). Lisäksi osoitetaan esimerkiksi maa- ja 

metsätalousalueita (M), venevalkamia (LV) ja luonnonsuojelualueita (SL). Mutta 

rantayleiskaavassa usein kaavoitetaan vain 200 metrin levyinen ranta-alue, ja 

sen kauempana rantaviivasta olevat alueet jäävät kaavan ulkopuolelle. Tästä 

johtuen rantayleiskaavoituksessa ei synny yhtä kauan rannasta ulottuvia maa-

ja metsätalousvaltaisia alueita kuin ranta-asemakaavoituksessa saattaa syntyä.

Rakentamiseen osoitetuilla alueilla osoitetaan ainoastaan niiden sijainti ja koko, 

sekä kuinka monta rakennuspaikkaa kullakin alueella on. Rakennuspaikat 

osoitetaan kartalla ympyröillä. Ne kuvaavat vain rakennuspaikkaa, ei 

rakennuksen sijaintia.

Mitä hyötyä ranta-asemakaavasta on, jos alueella on oikeusvaikutteinen rantayleiskaava?

Yleiskaava on ohjeena ranta-asemakaavaa laadittaessa ja muutettaessa. Kunnan yleiskaavassa on 

yleensä jo ratkaistu, kuinka monta rakennuspaikkaa ranta-asemakaavassa voidaan osoittaa ja kuinka 

paljon rakentamisesta vapaata rantaa tulee jättää. Ranta-asemakaavalla voidaan tarkemmin 

suunnitellen ja tietyin edellytyksin siirtää rakennuspaikkoja sopivampiin paikkoihin. Yleiskaava ei ole 

voimassa niillä alueilla, joilla on ranta-asemakaava.

(Yleiskaava voidaan laatia joko oikeusvaikutteisena tai oikeusvaikutuksettomana. Se, kummanlainen yleiskaava on, todetaan 

kaavamääräyksissä. Oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan perusteella voidaan suoraan myöntää rakennuslupa.)
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1.2 Ranta-asemakaavan kumoaminen

Kumoaminen tarkoittaa, että kyseinen kaava lakkaa kokonaan olemasta 

kumottavalta alueelta. Ranta-asemakaavan kumoamisessa on selvitettävä, 

onko ranta-asemakaavan alueella voimassa oleva ranta-yleiskaava, ja mitä se 

määrää rantarakentamisesta. Eri kaavatasot voivat olla hyvin eri 

vuosikymmeninä laadittuja, ja niissä voi olla keskenään ristiriitaisuuksia. Jos 

ranta-asemakaava on paljon vanhempi kuin rantayleiskaava, voi 

rantayleiskaavan määräykset mahdollistaa vaikkapa huomattavasti 

enemmän rakennusoikeutta, kuin vanha ranta-asemakaava. Mutta jos ranta-

asemakaava on voimassa, se on rakentamista ohjaava kaavataso, ei 

rantayleiskaava. Tällaisessa tilanteessa voi olla maanomistajan edun 

mukaista kumota ranta-asemakaava kokonaan, jolloin rantayleiskaavan 

ohjausvaikutus tulee rakentamista ja maankäyttöä ohjaavaksi.

Joskus ranta-asemakaava on osoitettu rantayleiskaavassa vain alueena, ilman 

että rantayleiskaava ohjaa mitään rakentamisesta kyseisellä ranta-alueella. 

Tällöin ranta-asemakaavaa ei voida kumota ilman, että ensin muutetaan 

rantayleiskaavaa. Ja vasta kun rantayleiskaavan muutos on tullut 

lainvoimaiseksi, on turvallista ryhtyä kumoamaan ranta-asemakaavaa.

Ranta-asemakaavan kumoaminen edellyttää aina maanomistajien tahtoa. 

Koska ranta-asemakaavathan ovat maanomistajien kaavoja. Kuntaa tarvitaan 

kaavaprosessissa kaavan hyväksyjänä.

Kunnan rakennusvalvonnan ja maankäytön näkökulmasta voi olla hyödyllistä, 

että kunnassa pyritään tilanteeseen, jossa rantojen rakentamisen ohjaus on 

mahdollisimman yhtenäinen. Kun kunnassa on yhtä aikaan voimassa useita 

rantayleiskaavoja ja niiden lisäksi lukuisia, hyvin eri vuosikymmeniltä olevia 

ranta-asemakaavoja, on rantojen rakentamisen luvitus haastavaa erilaisten 

määräysten takia. 

Samoin kunnan eri ranta-alueet ja niiden maanomistajat voivat olla 

keskenään hyvin eriarvoisessa tilanteessa, kun joku kaava voi sallia 

lomarakennuspaikalla 250 k-m² ja toinen vaikkapa vain 80 k-m². Ranta-

asemakaavojen kumoaminen voi siis olla kunnan edun mukaista sekä 

viranomaistyön resurssiviisauden kuin myös kunnan rantarakentamisen 

houkuttelevuuden kannalta.

Ranta-asemakaava voidaan kumota myös osittain. Tällöin ranta-

asemakaavan rakentamisen ohjaus kumoutuu vain niiltä alueilta, jotka 

kumottavaksi määritellään, ja muutoin ranta-asemakaava jää voimaan. Näin 

voidaan menetellä tilanteissa, kun vain osa ranta-asemakaavan alueella 

olevista maanomistajista haluaa lähteä kumoamiseen mukaan.

Kumoaminen on lähtökohtaisesti edullisempi ja yksinkertaisempi työ, kuin 

kaavamuutos.

1.3     Ranta-asemakaavan muuttaminen

Ranta-asemakaavaa voidaan myös muuttaa. Muutettaessa ranta-

asemakaavaa ohjaava kaavataso on kyseisellä alueella voimassa oleva 

rantayleiskaava. Jos alueella ei ole voimassa olevaa rantayleiskaavaa, 

ohjausvaikutus on maakuntakaavalla. 

Alueella, jossa on voimassa oleva rantayleiskaava, on syytä harkita tarkoin, 

mitä hyötyä ranta-asemakaavan muuttamisesta voisi olla. Jos 

rantayleiskaava sallii enemmän rakennusoikeutta ja nykyaikaisemman 

rakentamisen tavan esimerkiksi vessojen osalta kuin ranta-asemakaava, on 

mielekkäämpää kumota ranta-asemakaava, kuin että ryhtyä muuttamaan 

sitä. Ennen ranta-asemakaavan kumoamista, tulee varmistaa, että 

rantayleiskaavassa on osoitettu kyseisen alueen rakennuspaikat, ja jos ei ole, 

tulee rantayleiskaavaa muuttaa ennen ranta-asemakaavan kumoamista. 

Jos sen sijaan ranta-asemakaava on alueella voimassa olevaa 

rantayleiskaavaa sallivampi rakentamisen määrän ja tavan osalta, ei 

tietenkään ole maanomistajan edun mukaista ryhtyä ranta-asemakaavaa 

muuttamaan.

HARAKUMU – hankkeen yhtenä työvaiheen on Hartolan rantastrategian 

luominen, jota FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy on laatinut vuoden 2019 

aikana. Siellä todetaan ranta-asemakaavoista seuraavaa:
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2. HARTOLAN RANTA-ASEMAKAAVAT

2.1 Kunnan alueella voimassa olevat ranta-asemakaavat

Hartolassa on yhteensä 29 voimassa olevaa ranta-asemakaavaa (osa kaavan 

järjestysnumeroinnista viittaa saman kaava-alueen muutoksiin, joita voi olla 

useitakin). Vain kolme (tai ehkä neljä) ranta-asemakaavoista voidaan 

kumota suoraan, koska niiden alueella yleiskaava ohjaa rantarakentamista. 

Ranta-asemakaavat, jotka voidaan kumota, ovat: 

 Viaporin ranta-asemakaava (kaavanro 5)

 Ekon ranta-asemakaava (kaavanro 15)

 Hirtesalon ja Vehkasalon ranta-asemakaava (kaavanro 19)

 Rääpönsalmen ranta-asemakaava (v.1992, kaavanro 12, jäljellä vain 

M-aluetta, vai onko poistunut?)

Muiden ranta-asemakaavojen osalta Harakumun tavoite rantojen 

rakentamisen edistämiseksi on toteutettavissa joko:

 muuttamalla rantayleiskaavoja ja sen jälkeen kumoamalla ranta-

asemakaavat

 muuttamalla ranta-asemakaavoja 

Ranta-asemakaavojen muutostarpeita on esitelty ranta-asemakaavoittain 
kohdekorteilla, jotka ovat tässä raportissa hieman myöhemmin. Lisäksi ranta-
asemakaavojen tiedot on koostettu excel-taulukoiksi, jotka ovat tämän raportin 
liitteenä.

RA-rakennuspaikat
310 kpl (puuttuu Purnuvuoren RAK alueen RA-rakennuspaikkojen määrä)
Koko määritelty vain neljässä RAK:ssa : 1x 2500 m² ja 3x 4000 m²

Rakennusoikeuden määrät: 80 - 285 k-m² per rakennuspaikka
Kahdessa RAK:ssa rakennusoikeus osoitettu tehokkuusluvulla e=

Talousrakennukset: 
7 RAK määrää/sallii 2 talousrakennusta
5 RAK määrää/sallii 3 talousrakennusta
9 RAK määrää/sallii talousrakennuksien kokonaisrakennusoikeudeksi alle 100 k-m²

”Huussipakko”: 
5 RAK:n alueella, koskee 85 RA-rakennuspaikkaa (27% RA-rak.paikoista)

AO-rakennuspaikat: 
47 kpl. Kokonaisrakennusoikeus: 200 – 350 k-m² per rakennuspaikka

2.2 Poimintoja ranta-asemakaavojen 
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3.1 Kenen kuuluu maksaa ranta-asemakaavoituksesta

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) kaavoituksen kustannusten 
jakautumisesta todetaan seuraavaa:

59§ Asemakaavan laatimisesta perittävä korvaus
Asemakaavan laatimisesta perittävä korvaus:
Jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen 
edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan 
aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan 
laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset.

HARAKUMU – hankkeen yhtenä työvaiheen on Hartolan 
rantastrategian luominen, jota FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy on 
laatinut vuoden 2019 aikana. Siellä todetaan MRL 76 § perustuen 
kaavoituskuluista seuraavaa:

Esimerkkinä Sallan kunnan linjaus kaavoituksesta suoritettavista 
maksuista ja korvauksista liittyen ranta-asema- ja 
asemakaavoitukseen:

”Kustannukset muodostuvat karttojen ja asiakirjojen laatimisesta 
hallinnollista käsittelyä varten, minkä lisäksi peritään kopioinnista 
ja kuulutuksista syntyneet kustannukset. Kaavoituksen hallinnon 
kunta suorittaa oman henkilöstön voimin. Pohjakartan laatimisen 
ja asemakaavan suunnittelun kunta teetättää ulkopuolisella 
konsultilla. Kaikki kulut peritään ilman arvonlisäveroa.”

3.     KUSTANNUSTEN JAKOPERUSTEET RANTA-ASEMAKAAVOITUKSESSA
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KAAVOITUKSEN KUSTANNUKSET (esimerkkejä)

Kustannusten jakoperusteiden esimerkkejä:

Konsultin työaikaan 
perustuvat kulut

Kunnan  hallinnolliseen 
työhön perustuvat kulut

Kaavaa varten laadittavat selvitykset 
(esim. luontoselvitys) ja pohja-
karttojen päivitys, sekä lehti-
ilmoitukset

Kaava-alueen kokoon
perustuva hinnoittelu

Kaavamuutoksen laatuun
perustuva hinnoittelu

Kaavamuutoksen hyötyjä
kustannusten maksajana

Määräyksen muuttamisesta hyötyjä? 
Kunta vain maanomistaja? 
Esim. yhdenmukaistaminen helpottaa 
rakennusvalvontaa. Ja rakennusoikeuden 
lisääminen maanomistajaa.

- Perusmaksu ranta-asemakaavan 
muutoksesta 500 – 580 euroa

- Ilmoituskustannukset 100 euroa / 
kuulutuskerta

- Naapurikuuleminen 15 euroa / naapuri
Tai perusmaksuna 20 e sekä lisäksi 30 e              

jokaiselta kuultavalta naapurilta
- Ns. kaavoitusmaksu 200 euroa (uusi, 

rakentumaton rakennuspaikka 
yleiskaavassa, jolle haetaan 
rakennuslupaa)

Ranta-asemakaavan muutos
Hinta 5000 – 10 000 euroa

Luontoselvitys xxxx euroa

Pohjakartan päivitys xxxx euroa

HUOM! Kumoamisessa ei tarvitse 
teettää selvityksiä lainkaan.

Lehti-ilmoitus nähtävillä olosta 
n.300- 400 e

Tonttia (rakennuspaikkaa) laajennetaan tai tonttia 
koskevia määräyksiä tarkistetaan, mutta 
rakennusoikeutta ei lisätä  1.000 €.

Yhden tontin rakennusoikeutta lisätään  1.500 €.

Tonttia  laajennetaan tai tonttia koskevia 
määräyksiä tarkistetaan ja rakennusoikeutta 
lisätään  2.500 €.

Pienet, alle 1 ha:n suuruiset kaava-alueet, 
joissa esim. käyttötarkoituksen muutosta, tai 
vähäistä rakennusoikeuden, kerrosluvun tai 
aluerajauksen muutosta: maksu 
konsulttikulujen mukaisesti, kuitenkin 
vähintään 1.000 €.

1 – 3 ha:n suuruiset kaava-alueet: maksu 
konsulttikulujen mukaisesti, kuitenkin 
vähintään 2.500 €.

Ranta-asemakaavan kumoaminen
Hinta 3000 – 5000 euroa
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Hartolan kunnan yleiset kaavoituskustannukset:
Esitys maanomistajien kaavoituskustannuksista

Hartolan kunta on hyväksynyt 4.7.2018 § 69 yleiskaavoitukseen 
liittyvistä maksuperusteista liittyen Jääsjärven rantaosayleiskaavan 
muutoksiin. Näitä maksuperusteita voidaan käyttää lähtökohtana 
myös muiden kunnassa olevien ranta-alueiden kaavoituksen 
maanomistajille määritettävien kustannusten lähtökohtana.

Kunta valitsi laskutusperustevaihtoehdoiksi VE:t 3 ja 4
Muutos 90 e, maanomistajan itsensä hakema käyttötarkoituksen 
muutos 180 e
MITÄ SELVITYS KOKI VAIKEUTENA MÄÄRITTÄÄ KUSTANNUSJAKOA…

Esimerkki ranta-asemakaavan kumoamisen hinnasta

Kaavakonsultin työ 3500 e
Kunnan viranomaistyö 1200 e
Tulostus- yms.kulut 200 e
Kaavaprosessin ilmoituskulut 800 e
Yhteensä: 5 700 euroa

Ranta-asemakaavan alueen rakennuspaikkojen määrä 18 kpl

Jaetaan kumoamisen hinta 5 700,00 euroa
Rak-paikkojen määrällä 18 kpl
Kustannus per rak-paikka on: 316,67 euroa

3.2 Ehdotuksia kustannusten jakoperusteiksi

Jakoperusteiden miettimiseen tarvitaan kunnan linjausta rantojen 
rakentamisen edistämisen keinoista. Toki voidaan laskea arviohintaa yhtä 
muutettavaa ranta-asemakaavaa kohden, ja vertailun vuoksi kustannuksia, 
jos ryhdytäänkin muuttamaan rantayleiskaavoja.

Ranta-asemakaavoissa sekä rantayleiskaavoissa rakennuspaikkakohtainen 
rakennusoikeus vaihtelee. Ei voida suoraan sanoa, että muuttamalla ranta-
asemakaavaa, rakennuspaikan rakennusoikeus tulee nousemaan. 
Rakennusoikeuden määrä pitää olla kunnan rantarakentamisen strategian 
mukainen. Ja myös niin, että ranta-asemakaavan rakennusoikeudet ovat 
suhteessa sen rantayleiskaavan rakennusoikeuksiin, jonka alueella ranta-
asemakaava sijaitsee. Muutoin samalla rantayleiskaava-alueella olevat 
maanomistajat ovat epätasa-arvoisessa asemassa.

TÄMÄ Harakumu - ESISELVITYS EI OTA KANTAA 
RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTTAMISEN HINNOITTELUUN, VAAN 
AINOASTAAN TOTEAA, ETTÄ KUNNASSA ON JO KÄYTÖSSÄ 
JÄÄSJÄRVEN RYK-ALUETTA VARTEN TUOREET 
HINTAPERUSTEET, JOITA VOI SOVELTAA MUIHIN 
YLEISKAAVAMUUTOKSIIN.

Esimerkki ranta-asemakaavan muutoksen hinnasta

Kaavakonsultin työ 6500 e
Luontoselvitys 3500 e 
Pohjakartan tarkistus 2600 e
Kunnan viranomaistyö 1200 e
Tulostus- yms.kulut 200 e
Kaavaprosessin ilmoituskulut 800 e
Yhteensä: 14 800 euroa

Ranta-asemakaavan alueen rakennuspaikkojen määrä 18 kpl

Jaetaan kumoamisen hinta 14 800,00 euroa
Rak-paikkojen määrällä 18 kpl
Kustannus per rak-paikka on: 822,22 euroa

Lisäksi pohdittavaa
Halutaanko erilaiset ranta-asemakaavassa muuttuvat asiat 
hinnoitella eri tavoin? Esim. rakennusoikeuden nosto, 
kaavamääräysten nykyaikaistaminen, käyttötarkoituksen muutos.
Kumoamisten osalta kaavoittajan näkemyksen mukaan ei ainakaan 
aiheellista tehdä jaottelua.
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Ehdotuksia kustannusten jakoperusteiksi

RANTA-ASEMAKAAVOJEN RYHMITTELY

TÄMÄ Harakumu - ESISELVITYS EI HINNOITTELE
MUITA KUIN RA-rakennuspaikkojen muuttamisia ja/tai kumoamisia.
Perusteet hinnoille esitellään tässä selvityksessä yleiskaava-alueittain.

RYHMÄ 1. Suoraan kumottavat ranta-asemakaavat:

- Viaporin ranta-asemakaava, 18 kpl RA-rak.paikkaa
- Ekon ranta-asemakaava, 49 kpl RA-rak.paikkaa
- Hirtesalon – Vehkasaaren ranta-asemakaava, 45 kpl RA-rak.paikkaa
Yhteensä RA-paikkoja on 112 kpl

Yhden RA-rakennuspaikan kustannus 144,64 euroa

RYHMÄ 2. Jääsjärven alueen RYK-muutokset & RAK-kumoamiset

Muutetaan ranta-asemakaavan alueella rantayleiskaavaa ja sen jälkeen 
kumotaan ranta-asemakaavat yhtenä kokonaisuutena:

- Kaunislisän ranta-asemakaava, 6 kpl
- Ruskealan ranta-asemakaava, 18 kpl
- Kanteleenniemen ranta-asemakaava, 13 kpl
Yhteensä RA-paikkoja on 37 kpl

Yhden RA-rakennuspaikan kustannus 527,80 euroa.

RYHMÄ 3. Pohjois-Hartolan alueen RYK-muutokset & RAK-kumoamiset

Muutetaan ranta-asemakaavan alueella rantayleiskaavaa ja sen jälkeen 
kumotaan ranta-asemakaavat yhtenä kokonaisuutena:

- Metsolan ranta-asemakaava, 11 kpl
- Putkijärven ranta-asemakaava, 9 kpl
- Tohtaan palstan ranta-asemakaava, 6 kpl
- Huuhkaimenvuoren ranta-asemakaava, 7 kpl
Yhteensä RA-paikkoja on 33 kpl

Yhden RA-rakennuspaikan kustannus 744,50 euroa.

RYHMÄ 4. Etelä-Hartolan alueen RYK-muutokset & RAK-kumoamiset

Muutetaan ranta-asemakaavan alueella rantayleiskaavaa ja sen jälkeen 
kumotaan ranta-asemakaavat yhtenä kokonaisuutena:

- Suuruspään ranta-asemakaava, 44 kpl
- Ojalan ranta-asemakaava, 3 kpl
- Leppäniemen ranta-asemakaava, 7 kpl
- Nuutinniemen ranta-asemakaava, 6 kpl
Yhteensä RA-paikkoja on 60 kpl

Yhden RA-rakennuspaikan kustannus 450,00 euroa.

RYHMÄ 5. Rautavesi - Rusin alueen RYK-muutokset & RAK-

kumoamiset
Muutetaan ranta-asemakaavan alueella rantayleiskaavaa ja sen jälkeen 
kumotaan ranta-asemakaavat yhtenä kokonaisuutena:

- Rääpönsalmen ranta-asemakaava, 10 kpl
- Kirkkoherran virkatalo, RAK, 11 kpl
- Tahvastensalon ranta-asemakaava, 11 kpl
Yhteensä RA-paikkoja on 55 kpl

Yhden RA-rakennuspaikan kustannus 385,00 euroa.

RYHMÄ ”JOKERI”. RYK-muutokset & RAK-kumoamiset

HINNOITELLAAN KAIKKI EDELLÄ MAINITUT RYHMÄT 2-5 KESKIARVONA 
TASAPUOLISESTI KAIKKIEN RA-PAIKKOJEN KESKEN.

14 ranta-asemakaavaa, 185 ra-rakennuspaikkaa

Yhden RA-rakennuspaikan kustannus 498,70 euroa.
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4.       RANTA-ASEMAKAAVOJEN LÄPIKÄYNTI RANTAYLEISKAAVOITTAIN

Hartolan kunnan rantayleiskaavat ovat:

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen 
(Hyv.Kuvalt 30.5.2017 § 28)
Alueella on ranta-asemakaavoja 9 kpl
RA-rakennuspaikkoja 169 kpl

Pohjois-Hartolan rantayleiskaava 
(v.2010)
Alueella on ranta-asemakaavoja 5 kpl
RA-rakennuspaikkoja 33 kpl

Etelä-Hartolan ranta- ja kyläyleiskaava 
(v.2008)
Alueella on ranta-asemakaavoja 5 kpl
RA-rakennuspaikkoja 60 kpl

Rautaveden – Rusin rantayleiskaava 
(voimaantulo 1.10.2007)
Alueella on ranta-asemakaavoja 5 kpl
RA-rakennuspaikkoja 76 kpl

Kartta on FCG:n laatima, johon Järvi-Saimaan Palvelut Oy on 
täydentänyt kartasta puuttuneen Pohjois-Hartolan 
rantayleiskaavan alueen likimääräisen aluerajauksen.



Jääsjärven rantayleiskaavan alueella
olevien ranta-asemakaavojen kohdekortit

Kaava on vuodelta 2017

Kaava sallii loma-asuntoalueiden 
rakennuspaikoille rakennusoikeutta 250 k-m²

Johtopäätös:

Jääsjärven rantayleiskaavan alueelta voi kumota 
kolme (3) ranta-asemakaavaa. 

Muita ranta-asemakaavoja ei voi kumota ilman että 
rantayleiskaavaa muutetaan ensin.

RANTAYLEISKAAVOJEN OHJAUSVAIKUTUS RANTA-ASEMAKAAVOIHIN 
 
Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen 
(Hyväksytty kunnanvaltuustossa 30.5.2017 § 28 ja tullut voimaan xx.xx.2017) 
 
Ote kaavamääräyksistä 

 
 
 

Ote kaavakartasta 
Kaavakarttaan on esitetty punaisella rajauksella ranta-asemakaava-alueita. Rantayleiskaavassa osa ranta-
asemakaava-alueista on kuvattu vaaleana rasterina. Osa rannoista, joilla on voimassa myös ranta-
asemakaava, on esitetty yleiskaavassa kuten muutkin rannat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Johtopäätös 
Ne Jääsjärven rantayleiskaavan alueella olevat ranta-asemakaavat, joiden alueilla on yleiskaavan mukaiset 
merkinnät ja määräykset, voidaan kumota ilman muita kaavallisia toimenpiteitä. 
 
Ne Jääsjärven rantayleiskaavan alueella olevat ranta-asemakaavat, jotka on osoitettu yleiskaavakartalla 
vaaleana rasterina, ei voida kumota suoraan. Näiden ranta-asemakaavojen kumoaminen edellyttää ensin 
rantayleiskaavan muuttamista. 
 
JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAN ALUEELLA OLEVAT RANTA-ASEMAKAAVAT 

Kaavan 
numero 

Ranta-asemakaavan nimi voi 
kumota 

ei voi kumota  
(ilman edeltäviä 
kaavamuutoksia) 

EOS 
(vaatii 
lisäselvitystä) 

Osin 
toisella 
RYK-
alueella 

5 Viaporin ranta-ak (v.1987)  x    

7 Kaunislisän ranta-ak  x   

10 Ruskealan ranta-ak  x   

15 Ekon ranta-ak (v. 1995) x    

19 Hirtesalon ja Vehkasalon ranta-
ak 

x    

21 Kanteleenniemen ranta-ak  x   

29 Rantalan tila Häränsaari rak 
(v.2009) 

 x   

31 Tippavaaran rak (v.2011)   x  

32 Pohniemen rak (v.2013)  x   

 

4.1 Jääsjärven rantayleiskaavan alue
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Jääsjärven rantayleiskaavan alueella olevat ranta-asemakaavat:

Esitys maanomistajien kaavoituskustannuksista

Kaavan nimi RA rak-
paikkojen 
lukumäärä

Kaavoituksen hyöty Pelkkä
kumoaminen

RYK-muutos + 
kumoaminen

Euroa per RA - rak-
paikka

5. Viaporin ra-kaava 18 Rakennusoikeuden nosto (+150k-m²)
Vesivessakiellon poistaminen

kyllä ei 300,00 e

15. Ekon ra-kaava 49 Rakennusoikeuden nosto 
(+150 – 200 k-m²)

kyllä ei 110,20 e

19. Hirtesalon - Vehkasalon ra-kaava 45 Rakennusoikeuden nosto 
(+100 - 170k-m² ) 

kyllä ei 120,00 e

7. Kaunislisän ra-kaava 6 Rakennusoikeuden nosto (+130k-m²)
Vesivessakiellon poistaminen

ei kyllä RYK: 90,00 e
RAK: 900,00 e
Yht: 990,00e

10. Ruskealan ra-kaava 18 Rakennusoikeuden nosto
(+110 - 130k-m²)

ei kyllä RYK: 90,00 e
RAK: 300,00 e
Yht: 390,00e

21. Kanteleenniemen ra-kaava 13 Rakennusoikeuden nosto
(+100 k-m²)

ei kyllä RYK: 90,00 e
RAK: 416,00 e
Yht: 506,00e

29. Rantalan tilan Häränsaari, ra-
kaava

9 Ei hyötyä ei ei Yht: 0,00e

31. Tippavaaran ra-kaava 11 Ei hyötyä ei ei Yht: 0,00e

32. Pohniemen ra-kaava - Matkailukaava, muutoksen hyödyt tutkittava 
erikseen. Vaatii aina ranta-asemakaavan.

ei ei Yht: 0,00e

Ranta-asemakaavan kumoamisen arviohinta on 5400 euroa.
(Hintaan voi jonkin verran vaikuttaa kaava-alueen koko, koska mitä isompi kaava-alue, sen enemmän työtä on kaavakartan piirtämisessä.)
Rantayleiskaavan muutoksen hintana käytetään Hartolan kunnan päätöksen mukaista 90 e/ ra-paikka. 

Jääsjärven rantayleiskaava sallii loma-asuntoalueiden rakennuspaikoille rakennusoikeutta 250 k-m². HUOM! Edellytykset 
täysmääräiseen yleiskaavan mukaiseen rakennusoikeuteen on tarkistettava rakennuspaikkakohtaisesta kaavaprosessin yhteydessä.

Yhteensä RA-paikkoja on 169 kpl

Joista suoraan kumottavia on 112 kpl. 
RYK muutos + RAK kumoaminen RA-paikkoja on 37 kpl.
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Jääsjärven rantayleiskaavan alueella olevat ranta-asemakaavat:

Esitys maanomistajien kaavoituskustannuksista

Esimerkki 1. Kumotaan kaikki kolme suoraan kumottavaa ranta-asemakaavaa 
yhtenä kokonaisuutena ja jaetaan kulut tasan RA-rakennuspaikkojen kesken.

Suoraan kumottavat ranta-asemakaavat ovat, ja niissä on RA-paikkoja seuraavasti:
Viaporin ranta-asemakaava, 18 kpl
Ekon ranta-asemakaava, 49 kpl
Hirtesalon – Vehkasaaren ranta-asemakaava, 45 kpl
Yhteensä RA-paikkoja on 112 kpl

Näiden kolmen ranta-asemakaavan kumoamisten yhteishinta on
3 x 5400 = 16 200 euroa.
Kun se jaetaan tasan kaikkien RA-rakennuspaikkojen kesken, 
on yhden RA-rakennuspaikan kustannus 144,64 euroa.

(Huom! Jos kumoamiset tehdään yhtenä prosessina, voi samalla lehti-ilmoituksella 
kuuluttaa kaikki kolme kaavakumoamista, jolloin syntyy säästöä)

Esimerkki 2. Muutetaan kolmen ranta-asemakaavan alueella rantayleiskaavaa ja sen jälkeen kumotaan 
ranta-asemakaavat yhtenä kokonaisuutena ja jaetaan kulut tasan RA-rakennuspaikkojen kesken.

Tähän ryhmään kuuluvat ranta-asemakaavat ovat, ja niissä on RA-paikkoja seuraavasti:
Kaunislisän ranta-asemakaava, 6 kpl
Ruskealan ranta-asemakaava, 18 kpl
Kanteleenniemen ranta-asemakaava, 13 kpl
Yhteensä RA-paikkoja on 37 kpl

Näiden kolmen ranta-asemakaavan alueella olevan yleiskaavan muuttaminen ja sen jälkeen näiden ranta-
asemakaavojen kumoamisten yhteishinta on:
3 x 5400 e + 37 x 90 e = 19 530 euroa.
Kun se jaetaan tasan kaikkien RA-rakennuspaikkojen kesken, 
on yhden RA-rakennuspaikan kustannus 527,80 euroa.

(Huom! Jos RYK-muutokset ja RAK-kumoamiset tehdään kahtena yhtenäisenä prosessina, voi samalla 
lehti-ilmoituksella kuuluttaa kaikki nähtävillä olot yhtäaikaa, jolloin syntyy säästöä)



KOHDEKORTTI 5: Viaporin ranta-asemakaava (v.1987)

Voimassa oleva tilanne ranta-asemakaavassa Ranta-asemakaavan sijainti Hartolan kartalla

Onko alueella yleiskaava?

Yleiskaavan mahdollisuudet ranta-asemakaavan alueelle
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Jääsjärven rantayleiskaava osoittaa Viaporin ranta-asemakaavan alueelle kahta uutta 
rakennuspaikkaa, joita ei voi ottaa käyttöön ilman ranta-asemakaavan muuttamista tai kumoamista.

Ei ole

On, rantayleiskaava voisi toimia rantarakentamisen ohjaajana , 
jos ranta-asemakaava kumotaan

On, mutta rantayleiskaava ei voi toimia rantarakentamisen ohjaajana 
ilman rantayleiskaavan muutosta ja ranta-asemakaavan kumoamista

Lisää rakennusoikeutta (kokonaisrakennusoikeus 250 k-m²)

Sallii useampien talousrakennusten rakentamisen

Sallii vesivessan rakentamisen

Mahdollistaa vakituisen asumisen rakennuspaikalla

Poistaa maisematyöluvan M-alueilta 

SUOSITUS: Kumotaan ranta-asemakaava kokonaan.

Yleiskaavan nimi: Jääsjärven rantayleiskaava

Rakennusoikeuden määrä:
1 päärakennus, 3 talousrakennusta (sis.saunan), Yht. 100 k-m²

Ei salli vesivessaa

Määrää laiturin pituudesta ja korkeudesta vedenpinnan suhteen

RAKENNUSPAIKKOJEN MÄÄRÄ:   RA-paikat 18kpl

Muita huomioita:



KOHDEKORTTI 7: Kaunislisän ranta-asemakaava (v.1992)

Voimassa oleva tilanne ranta-asemakaavassa

Onko alueella yleiskaava?

Yleiskaavan mahdollisuudet ranta-asemakaavan alueelle
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Ei ole

On, rantayleiskaava voisi toimia rantarakentamisen ohjaajana , 
jos ranta-asemakaava kumotaan

On, mutta rantayleiskaava ei voi toimia rantarakentamisen ohjaajana 
ilman rantayleiskaavan muutosta ja ranta-asemakaavan kumoamista

Lisää rakennusoikeutta (kokonaisrakennusoikeus 250 k-m²)

Sallii useampien talousrakennusten rakentamisen

Sallii vesivessan rakentamisen

Mahdollistaa vakituisen asumisen rakennuspaikalla

Poistaa maisematyöluvan M-alueilta 

Yleiskaavan nimi: Jääsjärven rantayleiskaava

Rakennusoikeuden määrä:

1 päärakennus, 2 talousrakennusta (sis.saunan), Yht. 120 k-m²

Rakennuspaikan koko 2500 m²

Ei salli vesivessaa

RAKENNUSPAIKKOJEN MÄÄRÄ:  RA-paikat 6 kpl

Muita huomioita:

Ranta-asemakaavan sijainti Hartolan kartalla

VAIHTOEHDOT:
1) ranta-asemakaavan muuttaminen 
2) yleiskaavan muuttaminen + ranta-asemakaavan kumoaminen



KOHDEKORTTTI 10: Ruskealan ranta-asemakaava (v.)

Voimassa oleva tilanne ranta-asemakaavassa Ranta-asemakaavan sijainti Hartolan kartalla

Onko alueella yleiskaava?

Yleiskaavan mahdollisuudet ranta-asemakaavan alueelle
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Ei ole

On, rantayleiskaava voisi toimia rantarakentamisen ohjaajana , 
jos ranta-asemakaava kumotaan

On, mutta rantayleiskaava ei voi toimia rantarakentamisen ohjaajana 
ilman rantayleiskaavan muutosta ja ranta-asemakaavan kumoamista

Lisää rakennusoikeutta RA-paikoille 
(kokonaisrakennusoikeus 250 k-m²)

Sallii useampien talousrakennusten rakentamisen

Mahdollistaa vakituisen asumisen rakennuspaikalla

Poistaa maisematyöluvan M-alueilta 

Yleiskaavan nimi: Jääsjärven rantayleiskaava

Rakennusoikeuden määrä:
RA-paikat, 18 kpl
1 päärakennus; joko 80 k-m² tai 100 k-m²
ja 2 talousrakennusta (sis.saunan) yht. 40 k-m²
Kokonaisrakennusoikeus joko 120 k-m² tai 140 k-m²

AO-paikat, 4kpl
Kokonaisrakennusoikeus 300k-m²

Muita huomioita:

VAIHTOEHDOT:
1) ranta-asemakaavan muuttaminen 
2) yleiskaavan muuttaminen + ranta-asemakaavan kumoaminen



Voimassa oleva tilanne ranta-asemakaavassa
Ranta-asemakaavan sijainti Hartolan kartalla

Onko alueella yleiskaava?

Yleiskaavan mahdollisuudet ranta-asemakaavan alueelle

Ei ole

On, rantayleiskaava voisi toimia rantarakentamisen ohjaajana , 
jos ranta-asemakaava kumotaan

On, mutta rantayleiskaava ei voi toimia rantarakentamisen ohjaajana 
ilman rantayleiskaavan muutosta ja ranta-asemakaavan kumoamista

Lisää rakennusoikeutta (kokonaisrakennusoikeus 250 k-m²)

Sallii useampien talousrakennusten rakentamisen

Sallii saunan rakentamisen

Mahdollistaa vakituisen asumisen rakennuspaikalla

Poistaa maisematyöluvan M-alueilta 

SUOSITUS: Kumotaan ranta-asemakaava kokonaan.

Yleiskaavan nimi: Jääsjärven rantayleiskaava

Rakennusoikeuden määrä loma-asuntojen korttelialuilla:

RA-1: 1 päärakennus, 1 talousrakennus ja sauna = yht. 100 k-m²

RA-2: 1 päärakennus 40 k-m² ja 1 talousrakennus 10 k-m² = yht. 50k-m²

RM: 1 päärakennus ja tarpeelliset talousrakennukset  = yht. 100 k-m²

RAKENNUSPAIKKOJEN MÄÄRÄ:  RA-paikat 49kpl,  RM-paikat 4kpl

Muita huomioita:

KOHDEKORTTI 15: Ekon ranta-asemakaava
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Voimassa oleva tilanne ranta-asemakaavassa Ranta-asemakaavan sijainti Hartolan kartalla

Onko alueella yleiskaava?

Yleiskaavan mahdollisuudet ranta-asemakaavan alueelle

Ei ole

On, rantayleiskaava voisi toimia rantarakentamisen ohjaajana , 
jos ranta-asemakaava kumotaan

On, mutta rantayleiskaava ei voi toimia rantarakentamisen ohjaajana 
ilman rantayleiskaavan muutosta ja ranta-asemakaavan kumoamista

Lisää rakennusoikeutta (kokonaisrakennusoikeus 250 k-m²)

Sallii useampien talousrakennusten rakentamisen

Mahdollistaa vakituisen asumisen rakennuspaikalla

Poistaa maisematyöluvan M-alueilta 

Yleiskaavan nimi: Jääsjärven rantayleiskaava

Muita huomioita:

KOHDEKORTTI 19: Hirtesalon ja Vehkasalon ranta-asemakaava (v. 1997)

Rakennusoikeuden määrä:
RA-1: 
1 päärakennus 100 k-m², 1 varasto 25 k-m²,  sauna 25 k-m² = yht. 150 k-m²

RA-2: 
1 päärakennus 60 k-m², sauna 20 k-m² = yht. 80 k-m²

RAKENNUSPAIKKOJEN MÄÄRÄ:  RA- 1 paikat 32kpl,  RA-2 paikat 13kpl

SUOSITUS: Kumotaan ranta-asemakaava kokonaan.
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KOHDEKORTTI 21: Kanteleenniemen ranta-asemakaava (v.2000)

Voimassa oleva tilanne ranta-asemakaavassa

Onko alueella yleiskaava?

Yleiskaavan mahdollisuudet ranta-asemakaavan alueelle

HARAKUMU - KOHDEKORTTI Hartolan ranta-asemakaavahanke, esiselvitys 2018- 2019

Ei ole

On, rantayleiskaava voisi toimia rantarakentamisen ohjaajana , 
jos ranta-asemakaava kumotaan

Lisää rakennusoikeutta (kokonaisrakennusoikeus 250 k-m²)

Sallii useampien talousrakennusten rakentamisen

Sallii rakennusten sijoittamisen vapaammin rakennuspaikalla

Mahdollistaa vakituisen asumisen rakennuspaikalla

Poistaa maisematyöluvan M-alueilta 

Yleiskaavan nimi: Jääsjärven rantayleiskaava

Muita huomioita: yhteisrantaiset kohteet eivät välttämättä kovin 
houkuttelevia vapaa-ajan asumisen kohteita. Kaavamuutoksella 
mahdollista muuttaa omarantaisiksi.

Ranta-asemakaavan sijainti Hartolan kartalla

VAIHTOEHDOT:
1) ranta-asemakaavan muuttaminen 
2) yleiskaavan muuttaminen + ranta-asemakaavan kumoaminen

On, mutta rantayleiskaava ei voi toimia rantarakentamisen ohjaajana 
ilman rantayleiskaavan muutosta ja ranta-asemakaavan kumoamista

Rakennusoikeuden määrä:
RA-1, omarantaisen rakennuspaikat: 
1 päärakennus 100 k-m², 2 talousrakennusta,  sauna 25 k-m² = yht. 150 k-m²

RA-2, takamaan rakennuspaikat, yhteisranta: 
1 päärakennus 100 k-m², 2 talousrakennusta,  sauna 25 k-m² = yht. 150 k-m²
Määrää rakennusten paikan ja muodon hyvin tarkasti

RAKENNUSPAIKKOJEN MÄÄRÄ:  RA- 1 paikat 3kpl,  RA-2 paikat 10kpl



KOHDEKORTTI 29: Rantalan tilan Häränsaari, ranta-asemakaava (v.)

Voimassa oleva tilanne ranta-asemakaavassa Ranta-asemakaavan sijainti Hartolan kartalla

Onko alueella yleiskaava?

Yleiskaavan mahdollisuudet ranta-asemakaavan alueelle

HARAKUMU - KOHDEKORTTI Hartolan ranta-asemakaavahanke, esiselvitys 2018- 2019

Lisää rakennusoikeutta (kokonaisrakennusoikeus 250 k-m²)

Sallii useampien talousrakennusten rakentamisen

Sallii vesivessan rakentamisen

Mahdollistaa vakituisen asumisen rakennuspaikalla

Poistaa maisematyöluvan M-alueilta 

Yleiskaavan nimi: Jääsjärven rantayleiskaava

Muita huomioita:

VAIHTOEHDOT:
1) Ei tehdä mitään 
2) yleiskaavan muuttaminen + ranta-asemakaavan kumoaminen

On. Yleiskaava ei sisällöllisesti tuo muutoksia ranta-
asemakaava-alueen rakentamisen ohjaukseen. 
Yleiskaava ei voi toimia rakentamisen ohjaajana, 
jollei ranta-asemakaavaa kumota.

Rakennusoikeuden määrä:

RA-rakennuspaikka: yht. 250 k-m²

AO-rakennuspaikka: yht. 350 k-m²

RAKENNUSPAIKKOJEN MÄÄRÄ:  RA-paikat 9kpl,  AO-paikat 1kpl



KOHDEKORTTI 31: Tippavaaran ranta-asemakaava (v 2011.)

Voimassa oleva tilanne ranta-asemakaavassa

Onko alueella yleiskaava? 

Yleiskaavan mahdollisuudet ranta-asemakaavan alueelle

HARAKUMU - KOHDEKORTTI Hartolan ranta-asemakaavahanke, esiselvitys 2018- 2019

Pieni, erillinen osa-alue, joka osoitettu VL-alueena. 
Onko tarpeen tässä säilyttää ranta-asemakaavaa?
Alue on osoitettu  Jääsjärven rantayleiskaavassa (v.2017) M-alueena.

Ranta-asemakaavan osa-alueet sijoittuvat kahden eri 
rantaosayleiskaavan alueelle.

Lisää rakennusoikeutta (kokonaisrakennusoikeus 250 k-m²)

Sallii useampien talousrakennusten rakentamisen

Mahdollistaa vakituisen asumisen rakennuspaikalla

Poistaa maisematyöluvan M-alueilta 

Yleiskaavojen nimet:
Jääsjärven rantayleiskaava v.2017  (VL-osa-alue)
Rautavesi-Rusin rantayleiskaava v. 2007 (2 osa-aluetta)

Muita huomioita:

SUOSITUS: Ranta-asemakaava on uudempi kuin 
alueella voimassa oleva rantayleiskaava. Ranta-
asemakaavaa ei näiltä osin kannata muuttaa.
Pienialainen VL-alue sen sijaan on vanhempi kuin 
alueella voimassa oleva rantayleiskaava, joten tältä 
osin ranta-asemakaavan voisi kumota.

Rakennusoikeuden määrä:
RA, omarantaisen rakennuspaikat, 5 kpl: 
Päärakennus 200 k-m², talousrakennus 60 k-m² , sauna 25 k-m² = yht. 285 k-m²
RA, omarantaisen rakennuspaikat, 4 kpl: 
Päärakennus 250 k-m², talousrakennus 60 k-m² , sauna 25 k-m² = yht. 335 k-m²
RA, taustamaan rakennuspaikat, 2 kpl: 
Päärakennus 340 k-m²,  2 talousrakennusta 2x60 k-m²  = yht. 460 k-m²
AO-rakennuspaikat, 4kpl
Päärakennus 320 k-m²,  talousrakennus 80 k-m²  = yht. 400 k-m²
AO-rakennuspaikat, 1kpl
Päärakennus 300 k-m²,  talousrakennus 120 k-m²  = yht. 420 k-m²

Ranta-asemakaavan sijainti Hartolan kartalla



KOHDEKORTTI 32: Pohniemen ranta-asemakaava (v.2012) matkailualueen kaava

Voimassa oleva tilanne ranta-asemakaavassa Ranta-asemakaavan sijainti Hartolan kartalla

Onko alueella yleiskaava?

Yleiskaavan mahdollisuudet ranta-asemakaavan alueelle

HARAKUMU - KOHDEKORTTI Hartolan ranta-asemakaavahanke, esiselvitys 2018- 2019

Ei ole

On, rantayleiskaava voisi toimia rantarakentamisen ohjaajana , 
jos ranta-asemakaava kumotaan

On, mutta rantayleiskaava ei voi toimia rantarakentamisen ohjaajana 
ilman rantayleiskaavan muutosta ja ranta-asemakaavan kumoamista

Lisää rakennusoikeutta (kokonaisrakennusoikeus 250 k-m²)

Sallii useampien talousrakennusten rakentamisen

Sallii vesivessan rakentamisen

Mahdollistaa vakituisen asumisen rakennuspaikalla

Poistaa maisematyöluvan M-alueilta 

SUOSITUS:

Yleiskaavan nimi: Jääsjärven rantayleiskaava

Rakennusoikeuden määrä:

Yht. 3000 k-m²

Muita huomioita:



Pohjois-Hartolan rantayleiskaavan alueella 
olevien ranta-asemakaavojen kohdekortit

Kaava on vuodelta 2010

Jaottelee loma-asunto-alueet kahteen ryhmään, 
joiden mukaan rakennusoikeudet määräytyy:

Pohjois-Hartolan ranta- ja kyläyleiskaava (2010) 
(Hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.xx.20xx § xx ja tullut voimaan xx.xx.20xx) 
 
Ote kaavamääräyksistä 

 
 
 
 
 
 

Ote kaavakartasta 
Kaavakartalla käytetään ranta-asemakaava-alueiden merkitsemistapana rasterointia, ja rakennuspaikat 
osoitetaan violetilla pisteellä. Merkitsemistapa ei ohjaa rantarakentamista kuten yleiskaava muilta osin 
ohjaa. 

Johtopäätös 
Rantayleiskaava merkintä osoittaa vain rakennuspaikan likimääräisen sijainnin ja rakennuspaikkojen 
määrän. Jos ranta-asemakaava kumotaan, eikä yleiskaavaa muuteta: mikä määrittää rakennuspaikan 
käyttötarkoituksen (RA vai RA-1, RM vai AP), rakentamisen määrän ja rakennusten lukumäärän? Ei mikään. 
 ranta-asemakaavoja ei voi kumota ilman rantayleiskaavan muuttamista 
 
POHJOIS-HARTOLAN RANTAYLEISKAAVAN ALUEELLA OLEVAT RANTA-ASEMAKAAVAT 

Kaavan 
numero 

Ranta-asemakaavan nimi voi 
kumota 

ei voi kumota  
(ilman edeltäviä 
kaavamuutoksia) 

EOS 
(vaatii 
lisäselvitystä) 

Osin myös 
toisella 
RYK-
alueella 

4 Metsolan rak. (v.)  x   

8 Pitkäjärven rak  x   

9 Tohtaan palstan rak  x   

11 Purnuvuoren rak  x   

12 Rääpönsalmen rak (v.1992) x   x 

16 Huuhkaimenvuoren rak  x   

18 Uuhiniemen rak  x  x 

25 Siirainniemi – Huutoniemi- Uuhiniemi 
– Murtosaari – Iso-Akko  

 x  x 

 

Johtopäätös:

Yhtään Pohjois-Hartolan rantayleiskaavan alueella 
olevaa ranta-asemakaavaa ei voi kumota ilman että 
rantayleiskaavaa muutetaan ensin.

(Poikkeus on Rääpönsalmen v.1992 ranta-
asemakaava, jonne on jäänyt voimaan M-aluetta.)

4.2 Pohjois-Hartolan rantayleiskaavan alue



HARAKUMU - Hartolan ranta-asemakaavahanke, esiselvitys 2018- 2019

Pohjois-Hartolan rantayleiskaavan alueella olevat ranta-asemakaavat:

Esitys maanomistajien kaavoituskustannuksista

Ranta-asemakaavan kumoamisen arviohinta on 5400 euroa.
(Hintaan voi jonkin verran vaikuttaa kaava-alueen koko, koska mitä isompi kaava-alue, sen enemmän työtä on kaavakartan piirtämisessä.)
Rantayleiskaavan muutoksen hintana käytetään Hartolan kunnan päätöksen mukaista 90 e/ ra-paikka. 

Pohjois-Hartolan rantayleiskaava sallii loma-asuntoalueiden rakennuspaikoille rakennusoikeutta 250 k-m² TAI nykyisen rakennuskannan 
mukaisen rakennusoikeuden määrän peruskorjaamisen / tuhoutuneen korvaamisen. HUOM! Edellytykset täysmääräiseen yleiskaavan 
mukaiseen rakennusoikeuteen on tarkistettava rakennuspaikkakohtaisesta kaavaprosessin yhteydessä.

Kaavan nimi RA rak-
paikkojen 
lukumäärä

Kaavoituksen hyöty Pelkkä
kumoami
nen

RYK-muutos + 
kumoaminen

Euroa per RA - rak-
paikka

4. Metsolan RAK 11 Rakennusoikeuden nosto (+170 k-m²)
Vesivessakiellon poistaminen

ei kyllä RYK: 90,00 e
RAK: 490,00 e
Yht: 580,00e

8. Putkijärven RAK 9 Rakennusoikeuden nosto (+110 k-m²) ei kyllä RYK: 90,00 e
RAK: 600,00 e
Yht: 690,00e

9. Tohtaan palstan RAK 6 Rakennusoikeuden nosto (+110 k-m²)
Vesivessakiellon poistaminen

ei kyllä RYK: 90,00 e
RAK: 900,00 e
Yht: 990,00e

11. Purnuvuoren RAK - Matkailualueen kaava, ei voida kumota
Alueella aina oltava ranta-asemakaava

- - -

16. Huuhkaimenvuoren RAK 7 Rakennusoikeuden nosto (+130 k-m²) ei kyllä RYK: 90,00 e
RAK: 771,00 e
Yht: 861,00e

Yhteensä RA-paikkoja on 33 kpl



HARAKUMU - Hartolan ranta-asemakaavahanke, esiselvitys 2018- 2019

Pohjois-Hartolan rantayleiskaavan alueella olevat ranta-asemakaavat:

Esitys maanomistajien kaavoituskustannuksista

Esimerkki 3. Muutetaan neljän ranta-asemakaavan alueella rantayleiskaavaa ja sen jälkeen kumotaan 
ranta-asemakaavat yhtenä kokonaisuutena ja jaetaan kulut tasan RA-rakennuspaikkojen kesken.

Tähän ryhmään kuuluvat ranta-asemakaavat ovat, ja niissä on RA-paikkoja seuraavasti:
Metsolan ranta-asemakaava, 11 kpl
Putkijärven ranta-asemakaava, 9 kpl
Tohtaan palstan ranta-asemakaava, 6 kpl
Huuhkaimenvuoren ranta-asemakaava, 7 kpl
Yhteensä RA-paikkoja on 33 kpl

Näiden neljän ranta-asemakaavan alueella olevan yleiskaavan muuttaminen ja sen jälkeen näiden ranta-
asemakaavojen kumoamisten yhteishinta on:
4 x 5400 e + 33 x 90 e = 19 530 euroa.
Kun se jaetaan tasan kaikkien RA-rakennuspaikkojen kesken, 
on yhden RA-rakennuspaikan kustannus 744,50 euroa.

(Huom! Jos RYK-muutokset ja RAK-kumoamiset tehdään kahtena yhtenäisenä prosessina, voi samalla 
lehti-ilmoituksella kuuluttaa kaikki nähtävillä olot yhtäaikaa, jolloin syntyy säästöä)



KOHDEKORTTI 4: Metsolan ranta-asemakaava (v.1983)

Voimassa oleva tilanne ranta-asemakaavassa Ranta-asemakaavan sijainti Hartolan kartalla

Onko alueella yleiskaava?

Yleiskaavan mahdollisuudet ranta-asemakaavan alueelle

HARAKUMU - KOHDEKORTTI Hartolan ranta-asemakaavahanke, esiselvitys 2018- 2019

Ei ole

On, rantayleiskaava voisi toimia rantarakentamisen ohjaajana , 
jos ranta-asemakaava kumotaan

On, mutta rantayleiskaava ei voi toimia rantarakentamisen ohjaajana 
ilman rantayleiskaavan muutosta ja ranta-asemakaavan kumoamista

Voi lisätä rakennusoikeutta. Kokonaisrakennusoikeus joko 250 k-m² TAI 
olemassa olevan rakennuskannan mukaan korjaaminen tai tuhoutuneen 
tilalle korvaava

Sallii useampien talousrakennusten rakentamisen

Sallii vesivessan rakentamisen

Mahdollistaa vakituisen asumisen rakennuspaikalla

Poistaa maisematyöluvan M-alueilta 

Yleiskaavan nimi: Pohjois-Hartolan rantayleiskaava

Rakennusoikeuden määrä:
1 päärakennus
Ei lainkaan talousrakennuksia
Kokonaisrakennusoikeus 80 k-m²

Ei salli vesivessaa

RAKENNUSPAIKKOJEN MÄÄRÄ:  11kpl

Muita huomioita:

SUOSITUS: Ranta-asemakaavan kumoamisella saattaa 
olla mahdollista lisätä rakennusoikeutta.  Kaavan 
kumoamista kokonaan kannattaa tutkia lisää. Ennen 
kumoamista rantayleiskaavaa pitää muuttaa.



KOHDEKORTTI 8: Putkijärven ranta-asemakaava (v.1993)

Voimassa oleva tilanne ranta-asemakaavassa Ranta-asemakaavan sijainti Hartolan kartalla

Onko alueella yleiskaava?

Yleiskaavan mahdollisuudet ranta-asemakaavan alueelle

HARAKUMU - KOHDEKORTTI Hartolan ranta-asemakaavahanke, esiselvitys 2018- 2019

Ei ole

On, rantayleiskaava voisi toimia rantarakentamisen ohjaajana , 
jos ranta-asemakaava kumotaan

On, mutta rantayleiskaava ei voi toimia rantarakentamisen ohjaajana 
ilman rantayleiskaavan muutosta ja ranta-asemakaavan kumoamista

Yleiskaavan nimi: Pohjois-Hartolan rantayleiskaava

Rakennusoikeuden määrä:
1 päärakennus, 100 k-m²
2 talousrakennusta,  yht. 40k-m²
toinen talousrakennuksista voi olla sauna 25 k-m²

Kokonaisrakennusoikeus 140 k-m²

RAKENNUSPAIKKOJEN MÄÄRÄ:  9kpl

Sallii useampien talousrakennusten rakentamisen

Mahdollistaa vakituisen asumisen rakennuspaikalla

Poistaa maisematyöluvan M-alueilta 

Muita huomioita:

Voi lisätä rakennusoikeutta. Kokonaisrakennusoikeus joko 250 k-m² TAI 
olemassa olevan rakennuskannan mukaan korjaaminen tai tuhoutuneen 
tilalle korvaava

SUOSITUS: Ranta-asemakaavan kumoamisella saattaa 
olla mahdollista lisätä rakennusoikeutta.  Kaavan 
kumoamista kokonaan kannattaa tutkia lisää. Ennen 
kumoamista rantayleiskaavaa pitää muuttaa.



KOHDEKORTTI 9: Tohtaan palstan ranta-asemakaava (v.1993)

Voimassa oleva tilanne ranta-asemakaavassa Ranta-asemakaavan sijainti Hartolan kartalla

Onko alueella yleiskaava?

Yleiskaavan mahdollisuudet ranta-asemakaavan alueelle

HARAKUMU - KOHDEKORTTI Hartolan ranta-asemakaavahanke, esiselvitys 2018- 2019

Ei ole

On, rantayleiskaava voisi toimia rantarakentamisen ohjaajana , 
jos ranta-asemakaava kumotaan

On, mutta rantayleiskaava ei voi toimia rantarakentamisen ohjaajana 
ilman rantayleiskaavan muutosta ja ranta-asemakaavan kumoamista

Sallii useampien talousrakennusten rakentamisen

Sallii vesivessan rakentamisen

Mahdollistaa vakituisen asumisen rakennuspaikalla

Poistaa maisematyöluvan M-alueilta 

Yleiskaavan nimi: Pohjois-Hartolan rantayleiskaava

Muita huomioita:

Voi lisätä rakennusoikeutta. Kokonaisrakennusoikeus joko 250 k-m² TAI 
olemassa olevan rakennuskannan mukaan korjaaminen tai tuhoutuneen 
tilalle korvaava

Rakennusoikeuden määrä:
1 päärakennus, 100 k-m²
2 talousrakennusta, joista toinen voi olla sauna 25 k-m²
Kokonaisrakennusoikeus 140 k-m²

Ei salli vesivessaa

RAKENNUSPAIKKOJEN MÄÄRÄ:  6kpl,joista 2 takamaan rak.paikkoja

SUOSITUS: Ranta-asemakaavan kumoamisella saattaa 
olla mahdollista lisätä rakennusoikeutta.  Kaavan 
kumoamista kokonaan kannattaa tutkia lisää. Ennen 
kumoamista rantayleiskaavaa pitää muuttaa.



KOHDEKORTTI 11: Purnuvuoren ranta-asemakaava (v.1993)  matkailualueen kaava

Voimassa oleva tilanne ranta-asemakaavassa Ranta-asemakaavan sijainti Hartolan kartalla

Onko alueella yleiskaava?

Yleiskaavan mahdollisuudet ranta-asemakaavan alueelle

HARAKUMU - KOHDEKORTTI Hartolan ranta-asemakaavahanke, esiselvitys 2018- 2019

Ei ole

On, rantayleiskaava voisi toimia rantarakentamisen ohjaajana , 
jos ranta-asemakaava kumotaan

On, mutta rantayleiskaava ei voi toimia rantarakentamisen ohjaajana 
ilman rantayleiskaavan muutosta ja ranta-asemakaavan kumoamista

Sallii useampien talousrakennusten rakentamisen

Sallii vesivessan rakentamisen

Mahdollistaa vakituisen asumisen rakennuspaikalla

Poistaa maisematyöluvan M-alueilta 

Yleiskaavan nimi: Pohjois-Hartolan rantayleiskaava

Muita huomioita:

SUOSITUS: Ranta-asemakaavaa ei voi kumota. 
Matkailualue on aina suunniteltava rantayleiskaavaa 
tarkemmalla kaavalla, eli asema- tai ranta-
asemakaavalla.

Matkailualueen kaavassa osoitettu rakentamiseen 
alueita monelle eri merkinnällä, myös 
rakennusoikeus määräytyy eri tavoin kuin 
tavanomainen loma-asuntojen rakentaminen.



KOHDEKORTTI 16: Huuhkaimenvuoren ranta-asemakaava (v.1996)

Voimassa oleva tilanne ranta-asemakaavassa Ranta-asemakaavan sijainti Hartolan kartalla

Onko alueella yleiskaava?

Yleiskaavan mahdollisuudet ranta-asemakaavan alueelle

HARAKUMU - KOHDEKORTTI Hartolan ranta-asemakaavahanke, esiselvitys 2018- 2019

Ei ole

Sallii useampien talousrakennusten rakentamisen

Sallii vesivessan rakentamisen

Mahdollistaa vakituisen asumisen rakennuspaikalla

Poistaa maisematyöluvan M-alueilta 

Yleiskaavan nimi: Pohjois-Hartolan rantayleiskaava

Muita huomioita:

Rakennusoikeuden määrä:
1 päärakennus
1 talousrakennus
Sauna, enintään 20k-m²
Kokonaisrakennusoikeus. 120 k-m²

Rakennuspaikan kooksi määrätään 4000 m²

RAKENNUSPAIKKOJEN MÄÄRÄ:  7kpl

SUOSITUS: Ranta-asemakaavan kumoamisella saattaa 
olla mahdollista lisätä rakennusoikeutta.  Kaavan 
kumoamista kokonaan kannattaa tutkia lisää. Ennen 
kaavan kumoamista rantayleiskaavaa pitää muuttaa.

Voi lisätä rakennusoikeutta. Kokonaisrakennusoikeus joko 250 k-m² TAI 
olemassa olevan rakennuskannan mukaan korjaaminen tai tuhoutuneen 
tilalle korvaava

On, mutta rantayleiskaava ei voi toimia rantarakentamisen ohjaajana 
ilman rantayleiskaavan muutosta ja ranta-asemakaavan kumoamista

On, rantayleiskaava voisi toimia rantarakentamisen ohjaajana , 
jos ranta-asemakaava kumotaan



Etelä-Hartolan rantayleiskaavan alueella
olevien ranta-asemakaavojen kohdekortit

Kaava on vuodelta 2008

Kaava sallii loma-asuntoalueiden 
rakennuspaikoille rakennusoikeutta 250 k-m²

Johtopäätös:

Yhtään Etelä-Hartolan rantayleiskaavan alueella 
olevaa ranta-asemakaavaa ei voi kumota ilman että 
rantayleiskaavaa muutetaan ensin.

Etelä-Hartolan rantayleiskaava (2008) 
(Hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.xx.20xx § xx ja tullut voimaan xx.xx.20xx) 
 
Ote kaavamääräyksistä 

 

 

 

 

Ote kaavakartasta 
Kaavakartalla ranta-asemakaavat osoitetaan violetilla rasteroinnilla ja rakennuspaikat violetilla pisteellä. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johtopäätös 
Ranta-asemakaavoja ei voi kumota ilman yleiskaavan muuttamista, koska rantayleiskaava ei ohjaa 
rantarakentamista niiden osalta. 
 
ETELÄ-HARTOLAN RANTAYLEISKAAVAN ALUEELLA OLEVAT RANTA-ASEMAKAAVAT 

Kaavan 
numero 

Ranta-asemakaavan nimi voi 
kumota 

ei voi kumota  
(ilman edeltäviä 
kaavamuutoksia) 

EOS 
(vaatii 
lisäselvitystä) 

Osin myös toisella 
RYK-alueella 

1 Suuruspään rak (v.1971)  x   

2 Ojalan rak  x   

3 Leppäniemen rak  x   

14 Keihäsniemen rak (v.1995)  x   

20 Keihäsniemen rak (v.1999)  x   

24 Keihäsniemen rak (v.2004)  x   

23 Nuutinniemen rak (v.2002)  x   

 

4.3 Etelä-Hartolan ranta- ja kyläyleiskaavan alue



HARAKUMU - Hartolan ranta-asemakaavahanke, esiselvitys 2018- 2019

Etelä-Hartolan rantayleiskaavan alueella olevat ranta-asemakaavat:

Esitys maanomistajien kaavoituskustannuksista

Ranta-asemakaavan kumoamisen arviohinta on 5400 euroa.
(Hintaan voi jonkin verran vaikuttaa kaava-alueen koko, koska mitä isompi kaava-alue, sen enemmän työtä on kaavakartan piirtämisessä.)
Rantayleiskaavan muutoksen hintana käytetään Hartolan kunnan päätöksen mukaista 90 e/ ra-paikka. 

Etelä-Hartolan rantayleiskaava sallii loma-asuntoalueiden rakennuspaikoille rakennusoikeutta 250 k-m².HUOM! Edellytykset 
täysmääräiseen yleiskaavan mukaiseen rakennusoikeuteen on tarkistettava rakennuspaikkakohtaisesta kaavaprosessin yhteydessä.

Kaavan nimi RA rak-
paikkojen 
lukumäärä

Kaavoituksen hyöty Pelkkä
kumoami
nen

RYK-muutos + 
kumoaminen

Euroa per RA - rak-
paikka

1. Suuruspään RAK 44 Rakennusoikeus ei vält. nouse
Vesivessakiellon poistaminen

ei kyllä RYK: 90,00 e
RAK: 122,70 e
Yht: 212,70e

2. Ojalan RAK 3 Rakennusoikeuden nosto (+60 k-m²) ei kyllä RYK: 90,00 e
RAK: 1800,00 e
Yht: 1890,00e

3. Leppäniemen RAK 7 Rakennusoikeuden nosto (+150 k-m²) ei kyllä RYK: 90,00 e
RAK: 772,00 e
Yht: 862,00e

24. Keihäsniemen RAK - Matkailualueen kaava, ei voida kumota
Alueella aina oltava ranta-asemakaava

- - -

16. Nuutinniemen RAK 6 Rakennusoikeuden nosto (+100 k-m²) ei kyllä RYK: 90,00 e
RAK: 900,00 e
Yht: 990,00e

Yhteensä RA-paikkoja on 60 kpl



HARAKUMU - Hartolan ranta-asemakaavahanke, esiselvitys 2018- 2019

Etelä-Hartolan rantayleiskaavan alueella olevat ranta-asemakaavat:

Esitys maanomistajien kaavoituskustannuksista

Esimerkki 4. Muutetaan neljän ranta-asemakaavan alueella rantayleiskaavaa ja sen jälkeen kumotaan 
ranta-asemakaavat yhtenä kokonaisuutena ja jaetaan kulut tasan RA-rakennuspaikkojen kesken.

Tähän ryhmään kuuluvat ranta-asemakaavat ovat, ja niissä on RA-paikkoja seuraavasti:
Suuruspään ranta-asemakaava, 44 kpl
Ojalan ranta-asemakaava, 3 kpl
Leppäniemen ranta-asemakaava, 7 kpl
Nuutinniemen ranta-asemakaava, 6 kpl
Yhteensä RA-paikkoja on 60 kpl

Näiden neljän ranta-asemakaavan alueella olevan yleiskaavan muuttaminen ja sen jälkeen näiden ranta-
asemakaavojen kumoamisten yhteishinta on:
4 x 5400 e + 60 x 90 e = 27 000 euroa.
Kun se jaetaan tasan kaikkien RA-rakennuspaikkojen kesken, 
on yhden RA-rakennuspaikan kustannus 450,00 euroa.

(Huom! Jos RYK-muutokset ja RAK-kumoamiset tehdään kahtena yhtenäisenä prosessina, voi samalla 
lehti-ilmoituksella kuuluttaa kaikki nähtävillä olot yhtäaikaa, jolloin syntyy säästöä)



KOHDEKORTTI 1: Suuruspään ranta-asemakaava (v.1971)

Voimassa oleva tilanne ranta-asemakaavassa
Ranta-asemakaavan sijainti Hartolan kartalla

Onko alueella yleiskaava?

Yleiskaavan mahdollisuudet ranta-asemakaavan alueelle

HARAKUMU - KOHDEKORTTI Hartolan ranta-asemakaavahanke, esiselvitys 2018- 2019

Ei ole

On, rantayleiskaava voisi toimia rantarakentamisen ohjaajana , 
jos ranta-asemakaava kumotaan

On, mutta rantayleiskaava ei voi toimia rantarakentamisen ohjaajana 
ilman rantayleiskaavan muutosta ja ranta-asemakaavan kumoamista

Lisää rakennusoikeutta (kokonaisrakennusoikeus 250 k-m²)

Sallii useampien talousrakennusten rakentamisen

Sallii vesivessan rakentamisen

Mahdollistaa vakituisen asumisen rakennuspaikalla

Poistaa maisematyöluvan M-alueilta 

Yleiskaavan nimi: Etelä-Hartolan rantayleiskaava

Muita huomioita: Kaavan jätevesimääräyksen on vanhentuneet. 
Osa rakennuspaikoista taustamaalla, yhteiskäyttöisen ranta-
alueen takana.

VAIHTOEHDOT:
1) ranta-asemakaavan muuttaminen 
2) yleiskaavan muuttaminen + ranta-asemakaavan kumoaminen

Rakennusoikeuden määrä:
Rakennuspaikan pinta-alasta saa rakentaa 5% (e=0,05)
Mutta maksimissaan seuraavasti:
1 päärakennus 200 k-m²
talousrakennuksia yht. 70 k-m²

Kokonaisrakennusoikeus enimmillään 270 k-m²
RA-paikat, 44 kpl
Ei salli vesivessaa



KOHDEKORTTI 2: Ojalan ranta-asemakaava (v.1977)

Voimassa oleva tilanne ranta-asemakaavassa Ranta-asemakaavan sijainti Hartolan kartalla

Onko alueella yleiskaava?

Yleiskaavan mahdollisuudet ranta-asemakaavan alueelle

HARAKUMU - KOHDEKORTTI Hartolan ranta-asemakaavahanke, esiselvitys 2018- 2019

Ei ole

On, rantayleiskaava voisi toimia rantarakentamisen ohjaajana , 
jos ranta-asemakaava kumotaan

On, mutta rantayleiskaava ei voi toimia rantarakentamisen ohjaajana 
ilman rantayleiskaavan muutosta ja ranta-asemakaavan kumoamista

Lisää rakennusoikeutta (kokonaisrakennusoikeus 250 k-m²)

Sallii useampien talousrakennusten rakentamisen

Sallii vesivessan rakentamisen

Mahdollistaa vakituisen asumisen rakennuspaikalla

Poistaa maisematyöluvan M-alueilta 

Yleiskaavan nimi: Etelä-Hartolan rantayleiskaava

Muita huomioita: Yhteiskäyttökohde vuokrakäyttöön on 
vanhentunut ajatus. Ei lainkaan määräyksiä jätevesistä.

VAIHTOEHDOT:
1) ranta-asemakaavan muuttaminen 
2) yleiskaavan muuttaminen + ranta-asemakaavan kumoaminen

Rakennusoikeuden määrä:
3 päärakennusta,  3 x 40 k-m² (vuokrakäyttöön)
3 talousrakennusta, 3 x 10 k-m²
1 sauna, 40 k-m² (yhteiskäyttöön)

Kokonaisrakennusoikeus 190 k-m²

RA-paikat, 3 kpl



KOHDEKORTTI 3: Leppäniemen ranta-asemakaava (v.1979)

Voimassa oleva tilanne ranta-asemakaavassa Ranta-asemakaavan sijainti Hartolan kartalla

Onko alueella yleiskaava?

Yleiskaavan mahdollisuudet ranta-asemakaavan alueelle

HARAKUMU - KOHDEKORTTI Hartolan ranta-asemakaavahanke, esiselvitys 2018- 2019

Ei ole

On, rantayleiskaava voisi toimia rantarakentamisen ohjaajana , 
jos ranta-asemakaava kumotaan

On, mutta rantayleiskaava ei voi toimia rantarakentamisen ohjaajana 
ilman rantayleiskaavan muutosta ja ranta-asemakaavan kumoamista

Lisää rakennusoikeutta (kokonaisrakennusoikeus 250 k-m²)

Sallii useampien talousrakennusten rakentamisen

Sallii vesivessan rakentamisen

Mahdollistaa vakituisen asumisen rakennuspaikalla

Poistaa maisematyöluvan M-alueilta 

Yleiskaavan nimi: Etelä-Hartolan rantayleiskaava

Muita huomioita: Ei määräyksiä jätevesistä.

VAIHTOEHDOT:
1) ranta-asemakaavan muuttaminen 
2) yleiskaavan muuttaminen + ranta-asemakaavan kumoaminen

Rakennusoikeuden määrä:
1 päärakennus,  70 k-m² 
Talousrakennuksia yht. 30 k-m²

Kokonaisrakennusoikeus 100 k-m²

RA-paikat, 7 kpl



KOHDEKORTTI 24: Keihäsniemen ranta-asemakaava (v.2004) matkailukaava

Voimassa oleva tilanne ranta-asemakaavassa

Onko alueella yleiskaava?

Yleiskaavan mahdollisuudet ranta-asemakaavan alueelle

HARAKUMU - KOHDEKORTTI Hartolan ranta-asemakaavahanke, esiselvitys 2018- 2019

Ei ole

On, rantayleiskaava voisi toimia rantarakentamisen ohjaajana , 
jos ranta-asemakaava kumotaan

On, mutta rantayleiskaava ei voi toimia rantarakentamisen ohjaajana 
ilman rantayleiskaavan muutosta ja ranta-asemakaavan kumoamista

Lisää rakennusoikeutta (kokonaisrakennusoikeus 250 k-m²)

Sallii useampien talousrakennusten rakentamisen

Sallii vesivessan rakentamisen

Mahdollistaa vakituisen asumisen rakennuspaikalla

Poistaa maisematyöluvan M-alueilta 

Yleiskaavan nimi: Etelä-Hartolan rantayleiskaava

Muita huomioita:

Ranta-asemakaavan sijainti Hartolan kartalla

SUOSITUS:

Rakennusoikeuden määrä:

RA-rakennuspaikat ? Määräykset ei käytettävissä.
RM-rakennuspaikka: 400 k-m²
AO-rakennuspaikka: 250 k-m²

RA-paikat, 19 kpl
RM-paikat, 2 kpl
AO-paikat, 2 kpl



KOHDEKORTTI 23: Nuutinniemen ranta-asemakaava (v.2002)

Voimassa oleva tilanne ranta-asemakaavassa Ranta-asemakaavan sijainti Hartolan kartalla

Onko alueella yleiskaava?

Yleiskaavan mahdollisuudet ranta-asemakaavan alueelle

HARAKUMU - KOHDEKORTTI Hartolan ranta-asemakaavahanke, esiselvitys 2018- 2019

Ei ole

Lisää rakennusoikeutta (kokonaisrakennusoikeus 250 k-m²)

Sallii useampien talousrakennusten rakentamisen

Sallii vesivessan rakentamisen

Mahdollistaa vakituisen asumisen rakennuspaikalla

Poistaa maisematyöluvan M-alueilta 

Yleiskaavan nimi: Etelä-Hartolan rantayleiskaava

Muita huomioita:

Rakennusoikeuden määrä:

1 päärakennus
Sauna, 25 k-m²
Kokonaisrakennusoikeus: 150 k-m²

RA-paikat, 6 kpl

On, rantayleiskaava voisi toimia rantarakentamisen ohjaajana , 
jos ranta-asemakaava kumotaan

On, mutta rantayleiskaava ei voi toimia rantarakentamisen ohjaajana 
ilman rantayleiskaavan muutosta ja ranta-asemakaavan kumoamista

VAIHTOEHDOT:
1) ranta-asemakaavan muuttaminen 
2) yleiskaavan muuttaminen + ranta-asemakaavan kumoaminen



Rautaveden - Rusin rantayleiskaavan alueella
olevien ranta-asemakaavojen kohdekortit

Kaava on vuodelta 2007

Jaottelee loma-asunto-alueet kolmeen ryhmään, 
joiden mukaan rakennusoikeudet määräytyy:

Johtopäätös:

Yhtään Rautaveden - Rusin rantayleiskaavan 
alueella olevaa ranta-asemakaavaa ei voi kumota 
ilman että rantayleiskaavaa muutetaan ensin.

(Poikkeus on Rääpönsalmen v.1992 ranta-
asemakaava, jonne on jäänyt voimaan M-aluetta. )

Rautaveden – Rusin rantayleiskaava (2007) 
(Hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.xx.20xx § xx ja tullut voimaan xx.xx.20xx) 
 
Ote kaavamääräyksistä 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ote kaavakartasta 
Kaavakartalla (vasemmanpuoleinen kuva) osoitetaan selkeästi alueet, joilla on voimassa oleva ranta-
asemakaava. Näiltä alueilta osoitetaan myös korttelit (keltaisella) ja rakennuspaikan rakennusten 
likimääräinen sijainti (punainen piste). Aluevarausmerkintää RA on ranta-asemakaavan alueilla täydennetty 
indeksillä /r, joka tarkoittaa, että alueella noudatetaan ranta-asemakaavan määräyksiä.  
 
Yksi alue on osoitettu selvitysalueena (kuva oikealla), jonne tulee laatia ranta-asemakaava. Sinne on ranta-
asemakaava (nro 31) valmistunut vuonna 2011, eli rantayleiskaavan voimaantulon jälkeen. 

Johtopäätös 
Ranta-asemakaavoja ei voi kumota ilman yleiskaavan muuttamista, koska rantayleiskaava ei ohjaa 
rantarakentamista niiden osalta. 
 
RAUTAVESI – RUSIN RANTAYLEISKAAVAN ALUEELLA OLEVAT RANTA-ASEMAKAAVAT 

Kaavan 
numero 

Ranta-asemakaavan nimi voi 
kumota 

ei voi kumota  
(ilman edeltäviä 
kaavamuutoksia) 

EOS 
(vaatii 
lisäselvitystä) 

Osin myös toisella 
RYK-alueella 

12 Rääpönsalmen rak. (v.1993) 
Rääpönsalmen rak muutos (v.2009) 

x  
x 

 x 

30    

13 Kirkkoherran virkatalo rak. (v.1995) 
Kirkkoherran virkatalo rak.muutos (v.2013) 

  
x 

  

33    

17 Tahvastensalon rak. (  x   

18 Uuhiniemen rak  x  x 

25 Siirainniemi – Huutoniemi- Uuhiniemi 
– Murtosaari – Iso-Akko 

 x  x 

31  Tippavaaran rak. (v. 2011)  x   

 

4.4 Rautaveden – Rusin rantayleiskaava



HARAKUMU - Hartolan ranta-asemakaavahanke, esiselvitys 2018- 2019

Rautaveden - Rusin rantayleiskaavan alueella olevat ranta-asemakaavat:

Esitys maanomistajien kaavoituskustannuksista

Ranta-asemakaavan kumoamisen arviohinta on 5400 euroa.
(Hintaan voi jonkin verran vaikuttaa kaava-alueen koko, koska mitä isompi kaava-alue, sen enemmän työtä on kaavakartan piirtämisessä.)
Rantayleiskaavan muutoksen hintana käytetään Hartolan kunnan päätöksen mukaista 90 e/ ra-paikka. 

Rautaveden - Rusin rantayleiskaava jaottelee RA-loma-asuntoalueet kolmeen ryhmään. 
RA-rakennuspaikoilla voi olla rakennusoikeutta 80, 150 tai 200 k-m².
HUOM! Edellytykset yleiskaavan mukaisiin rakennusoikeuksiin on tarkistettava rakennuspaikkakohtaisesta kaavaprosessin yhteydessä.

Yhteensä RA-paikkoja on 76 kpl

Kaavan nimi RA rak-
paikkojen 
lukumäärä

Kaavoituksen hyöty Pelkkä
kumoaminen

RYK-muutos + 
kumoaminen

Euroa per RA - rak-
paikka

12/30. Rääpönsalmen RAK 10 Ei hyötyä. Ranta-asemakaava tuoreemoi kuin 
rantayleiskaava

- - -

13/33. Kirkkoherran 
virkatalo, RAK

11 Vuoden 2013 kaavamuutoksen osalta ei 
hyötyjä. Vuoden 1995 kaavaan jäännyt pelkkää 
M-aluetta, se kannattaisi kumota (erillinen)

v.1995 kaava kyllä - Hinta määriteltävä erikseen

17. Tahvastensalon RAK 11 RAK mahdollistaa 120 k-m²
Rakennusoikeuden nosto voi olla mahdollinen.
Joko + +30 tai +80 k-m²

ei kyllä RYK: 90,00 e
RAK: 491,00 e
Yht: 589,00e

18. Uuhiniemen RAK 16 RAK mahdollistaa 120 k-m²
Rakennusoikeuden nosto voi olla mahdollinen.
Joko + +30 tai +80 k-m²

ei kyllä RYK: 90,00 e
RAK: 337,50 e
Yht: 427,50e

25. Siirainniemi – Huutoniemi –
Uuhiniemi – Murtosaari – Iso-
Akko, RAK

28 RAK mahdollistaa 180 k-m²
Rakennusoikeuden nosto voi olla mahdollinen.
+20 k-m²

ei kyllä RYK: 90,00 e
RAK: 193,00 e
Yht: 283,00e

RA-paikkoja, joita kannattaa lähteä kaavoittamaan on yhteensä 55 kpl



HARAKUMU - Hartolan ranta-asemakaavahanke, esiselvitys 2018- 2019

Rautavesi - Rusin rantayleiskaavan alueella olevat ranta-asemakaavat:

Esitys maanomistajien kaavoituskustannuksista

Esimerkki 5. Muutetaan kolmen ranta-asemakaavan alueella rantayleiskaavaa ja sen jälkeen kumotaan 
ranta-asemakaavat yhtenä kokonaisuutena ja jaetaan kulut tasan RA-rakennuspaikkojen kesken.

Tähän ryhmään kuuluvat ranta-asemakaavat ovat, ja niissä on RA-paikkoja seuraavasti:
Rääpönsalmen ranta-asemakaava, 10 kpl
Kirkkoherran virkatalo, RAK, 11 kpl
Tahvastensalon ranta-asemakaava, 11 kpl
Yhteensä RA-paikkoja on 55 kpl

Näiden kolmen ranta-asemakaavan alueella olevan yleiskaavan muuttaminen ja sen jälkeen näiden ranta-
asemakaavojen kumoamisten yhteishinta on:
3 x 5400 e + 55 x 90 e = 21 150 euroa.
Kun se jaetaan tasan kaikkien RA-rakennuspaikkojen kesken, 
on yhden RA-rakennuspaikan kustannus 385,00 euroa.

(Huom! Jos RYK-muutokset ja RAK-kumoamiset tehdään kahtena yhtenäisenä prosessina, voi samalla 
lehti-ilmoituksella kuuluttaa kaikki nähtävillä olot yhtäaikaa, jolloin syntyy säästöä)



KOHDEKORTTI 30: Rääpönsalmen ranta-asemakaavan muutos (v.2009)
12: Rääpönsalmen ranta-asemakaava (v.1993)

Voimassa oleva tilanne ranta-asemakaavassa Ranta-asemakaavan sijainti Hartolan kartalla

Onko alueella yleiskaava?

Yleiskaavan mahdollisuudet ranta-asemakaavan alueelle

HARAKUMU - KOHDEKORTTI Hartolan ranta-asemakaavahanke, esiselvitys 2018- 2019

Ei ole

On, rantayleiskaava voisi toimia rantarakentamisen ohjaajana , 
jos ranta-asemakaava kumotaan

On, mutta rantayleiskaava ei voi toimia rantarakentamisen ohjaajana 
ilman rantayleiskaavan muutosta ja ranta-asemakaavan kumoamista

Lisää rakennusoikeutta (kok.rak.oikeus 200, 150 tai 80 k-m²)

Sallii useampien talousrakennusten rakentamisen

Mahdollistaa vakituisen asumisen rakennuspaikalla

Poistaa maisematyöluvan M-alueilta 

Yleiskaavan nimi: Rautaveden-Rusin rantayleiskaava

Muita huomioita: Vuoden 1993 kaavaan on jäänyt voimaan 
pienialainen, erillinen M-alue, vaikka muuten kaava-alue on 
korvaantunut v.2009 muutoksella. Yksittäisen M-alueen voisi kumota.

SUOSITUS: Ranta-asemakaava on uudempi kuin rantayleiskaava, 
joten ranta-asemakaavaa ei kannata muuttaa. Erillisen M-alueen 
tilanne kannattaa vielä tarkistaa ja mahdollisesti kumota v.1993 
ranta-asemakaava siltä osin, jos se on jäänyt voimaan.

Rakennusoikeuden määrä:
RA-1: 200 k-m², rak-paikkoja 7kpl
RA-2: 120 k-m²,rak- paikkoja 3kpl
Saa rakentaa yhden päärakennuksen, talousrakennuksia 
ja enintään 25 k-m² saunan

AO: 300 k-m², rak-paikkoja 1 kpl

RM: 320 k-m², rak-paikkoja 1 kpl



KOHDEKORTTI 33: Kirkkoherran virkatalo, ranta-asemakaavan muutos (v.2013)
(13: Kirkkoherran virkatalo, ranta-asemakaava (v.1995))

Voimassa oleva tilanne ranta-asemakaavassa Ranta-asemakaavan sijainti Hartolan kartalla

Onko alueella yleiskaava?

Yleiskaavan mahdollisuudet ranta-asemakaavan alueelle

HARAKUMU - KOHDEKORTTI Hartolan ranta-asemakaavahanke, esiselvitys 2018- 2019

Ei ole

On, rantayleiskaava voisi toimia rantarakentamisen ohjaajana , 
jos ranta-asemakaava kumotaan

On, mutta rantayleiskaava ei voi toimia rantarakentamisen ohjaajana 
ilman rantayleiskaavan muutosta ja ranta-asemakaavan kumoamista

Sallii useampien talousrakennusten rakentamisen

Mahdollistaa vakituisen asumisen rakennuspaikalla

Poistaa maisematyöluvan M-alueilta 

Yleiskaavan nimi: Rautaveden - Rusin rantayleiskaava

Muita huomioita: V.1995 ranta-asemakaavaan on jäänyt voimaan M-
alueita, koska niitä ei ole käsitelty v.2013 kaavamuutoksessa.

Rakennusoikeuden määrä:
1 päärakennus 150 k-m²
Talousrakennuksia yhteensä 100 k-m²
Kokonaisrakennusoikeus 250 k-m²

rak-paikkoja 11kpl

Ei määräyksiä jätevesistä.

SUOSITUS: Kumotaan  v.1995 ranta-asemakaava, jossa on 
pelkkiä M-alueita.
V.2013 ranta-asemakaava on uudempi kuin rantayleiskaava, 
eikä sen kumoamisella saavuteta mitään erityisiä hyötyjä.

Lisää rakennusoikeutta (kok.rak.oikeus 200, 150 tai 80 k-m²)



KOHDEKORTTI 17: Tahvastensalon ranta-asemakaava (v.1996)

Voimassa oleva tilanne ranta-asemakaavassa Ranta-asemakaavan sijainti Hartolan kartalla

Onko alueella yleiskaava?

Yleiskaavan mahdollisuudet ranta-asemakaavan alueelle

HARAKUMU - KOHDEKORTTI Hartolan ranta-asemakaavahanke, esiselvitys 2018- 2019

Ei ole

On, rantayleiskaava voisi toimia rantarakentamisen ohjaajana , 
jos ranta-asemakaava kumotaan

On, mutta rantayleiskaava ei voi toimia rantarakentamisen ohjaajana 
ilman rantayleiskaavan muutosta ja ranta-asemakaavan kumoamista

Sallii useampien talousrakennusten rakentamisen

Mahdollistaa vakituisen asumisen rakennuspaikalla

Poistaa maisematyöluvan M-alueilta 

Yleiskaavan nimi: Rautaveden - Rusin rantayleiskaava

Rakennusoikeuden määrä:
1 päärakennus
1 talousrakennus
Sauna, enintään 20k-m²
Kokonaisrakennusoikeus. 120 k-m²

Rakennuspaikan kooksi määrätään 4000 m²

RAKENNUSPAIKKOJEN MÄÄRÄ:  11kpl

Muita huomioita:

Saattaa lisätä rakennusoikeutta (kok.rak.oikeus 200, 150 tai 80 k-m²)

SUOSITUS: Ranta-asemakaavan kumoamisella saattaa 
olla mahdollista lisätä rakennusoikeutta.  Kaavan 
kumoamista kokonaan kannattaa tutkia lisää. Ennen 
kaavan kumoamista rantayleiskaavaa pitää muuttaa.



KOHDEKORTTI 18: Uuhiniemen ranta-asemakaava (v.1996)

Voimassa oleva tilanne ranta-asemakaavassa Ranta-asemakaavan sijainti Hartolan kartalla

Onko alueella yleiskaava?

Yleiskaavan mahdollisuudet ranta-asemakaavan alueelle

HARAKUMU - KOHDEKORTTI Hartolan ranta-asemakaavahanke, esiselvitys 2018- 2019

Saattaa lisätä rakennusoikeutta (kok.rak.oikeus 250 k-m² tai 
nykyisen rakentamisen määrän mukaisesti)

Sallii useampien talousrakennusten rakentamisen

Mahdollistaa vakituisen asumisen rakennuspaikalla

Poistaa maisematyöluvan M-alueilta 

Muita huomioita: 

Ranta-asemakaava sijoittuu kahden eri rantaosayleiskaavan 
alueelle.
Yleiskaavojen nimet:
Pohjois-Hartolan rantayleiskaava v.2017  (VL-osa-alue)
Rautavesi-Rusin rantayleiskaava v. 2007 (2 osa-aluetta)

Rakennusoikeuden määrä:
1 päärakennus
1 talousrakennus
Sauna, enintään 20k-m²
Kokonaisrakennusoikeus. 120 k-m²

Rakennuspaikan kooksi määrätään 4000 m²

RAKENNUSPAIKKOJEN MÄÄRÄ:  16kpl

SUOSITUS: Ranta-asemakaavan kumoamisella saattaa 
olla mahdollista lisätä rakennusoikeutta.  Kaavan 
kumoamista kokonaan kannattaa tutkia lisää. Ennen 
kaavan kumoamista rantayleiskaavaa pitää muuttaa.

On, mutta rantayleiskaava ei voi toimia rantarakentamisen ohjaajana 
ilman rantayleiskaavan muutosta ja ranta-asemakaavan kumoamista

Saattaa lisätä rakennusoikeutta (kok.rak.oikeus 200, 150 tai 80 k-m²)



KOHDEKORTTI 25: Siirainniemi – Huutoniemi – Uuhiniemi – Murtosaati – Iso-Akko ranta-asemakaava (v.2004)

Voimassa oleva tilanne ranta-asemakaavassa
Ranta-asemakaavan sijainti Hartolan kartalla

Onko alueella yleiskaava?

Yleiskaavan mahdollisuudet ranta-asemakaavan alueelle
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Sallii useampien talousrakennusten rakentamisen

Mahdollistaa vakituisen asumisen rakennuspaikalla

Poistaa maisematyöluvan M-alueilta 

Muita huomioita:

Ranta-asemakaavan osa-alueet sijoittuvat kahden eri 
rantaosayleiskaavan alueelle.

Yleiskaavojen nimet:
Pohjois-Hartolan rantayleiskaava v.2017  (VL-osa-alue)
Rautavesi-Rusin rantayleiskaava v. 2007 (2 osa-aluetta)

SUOSITUS: Ranta-asemakaavan kumoamisella saattaa 
olla mahdollista lisätä rakennusoikeutta.  Kaavan 
kumoamista kokonaan kannattaa tutkia lisää. Ennen 
kaavan kumoamista rantayleiskaavaa pitää muuttaa.

Saattaa lisätä rakennusoikeutta (kok.rak.oikeus 250 k-m² tai 
nykyisen rakentamisen määrän mukaisesti)

Saattaa lisätä rakennusoikeutta (kok.rak.oikeus 200, 150 tai 80 k-m²)

On, mutta rantayleiskaava ei voi toimia rantarakentamisen ohjaajana 
ilman rantayleiskaavan muutosta ja ranta-asemakaavan kumoamista

Rakennusoikeuden määrä:
RA: rak-paikkoja 28kpl
Saa rakentaa yhden päärakennuksen 150 k-m² 
talousrakennuksia ja saunan 25 k-m². Rakennuksia saa olla 
enintään 5. Kokonaisrakennusoikeus 180 k-m² .

AO: rak-paikkoja 3 kpl
Saa rakentaa yhden, kaksiasuntoisen päärakennuksen, saunan ja 
talousrakennuksia. Rakennuksia saa olla enintään 5. 
Kokonaisrakennusoikeus 10% rak.paikan pinta-alasta.
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LIITE 1. Kaavamerkinnät ranta-asemakaavoissa



LIITE 2. Aluevaraukset ranta-asemakaavoissa
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