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Ympltk § 44
Ranta-alueiden kaavoitus

Kunta ohjaa ranta-alueilla rakentamista asemakaavoilla (ran ta-ase-
ma kaa voil la), yleiskaavoilla ja rakennusjärjestyksellä. Rakentaminen
ran ta-alueil le edellyttää asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista
yleis kaa vaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan käyttämisestä
ra ken nus lu van myöntämisen perusteena. Kaavasta poikkeava ra-
ken ta mi nen vaatii erillisen poikkeamisluvan hakemista. Poik kea mis-
ta voi hakea MRL:ssa säädetyistä tai sen nojalla annetuista ra ken ta-
mis ta tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, mää räyk sis-
tä, kielloista ja muista rajoituksista. Pääasiassa loma-asutusten jär-
jes tä mi sek si laaditun asemakaavan muuttaminen pääosin pysyvän
asu mi sen sallivaksi (omakoti) saattaa asettaa kunnalle velvoitteet
ra ken taa kunnallistekniikka / infra kokonaisuudessaan. MRL 10 luku
Ran ta-aluei ta koskevat erityiset säännökset

Kunnan poikkeamisvalta sekä päätöksestä aiheutuvat vel voit-
teet ja muutokset

MRL:n mukaan kunta voi ratkaista poikkeamisluvalla lo ma ra ken nuk-
sen käyttötarkoituksen muutoksen. Hakemuksessa on esitettävä ar-
vio poikkeamista koskevan hankkeen keskeisistä vaikutuksista sekä
ha ke muk sen perustelut. Erityisenä syynä rakennuksen tulee täyttää
asun to suun nit te lun (esteetön asunto), energiavaatimusten sekä ve-
si- ja viemärijärjestelmien osalta asuinrakennuksen vaatimukset. Li-
säk si rakennuksen alin suositeltava rakentamiskorkeus tulee täyttyä
ja tieyhteydet olla toimivat. Pysyvästi kunnassa asuvilla asukkailla
on subjektiiviset oikeudet koulu-, sairaus-, vanhuus-, vammais- ja
vas taa viin palveluihin.  MRL 171 § Poikkeamistoimivalta ja poik kea-
mi sen edellytykset

Eurajoen kaavoitetut ranta-alueet

Eurajoen ja Luvian alueille hyväksytyt oikeusvaikutteiset ran ta-aluei-
den osayleiskaavat (2004 – 2015) käsittävät kaikki merenrannat ja
saa ret lukuun ottamatta Luvian Niemenkylää, jossa on oi keus vai ku-
tuk se ton osayleiskaava (1985). Lisäksi Luvian kahden järven ran-
ta-alueil le on hyväksytty oikeusvaikutteinen yleiskaava. Eurajoella
on kaavoittamattomia järvi- ja jokialueita.
Kunnan ranta-alueille on laadittu maanomistajien aloitteista ran-
ta-ase ma kaa vo ja.
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MRL:n muutos vapaa-ajan asunnon muuttamisesta

Kunta voi osoittaa rakennusjärjestyksessään sellaiset kaa voit ta mat-
to mat alueet, joilla muutoksen voi tehdä ilman, että tarvitaan poik-
kea mis pää tös tä tai suunnittelutarveratkaisua.
MRL 129 a § Rakennusjärjestyksen määräys vapaa-ajanasunnon
käyt tö tar koi tuk sen muuttamisesta

Maanomistajien tasavertainen kohtelu

Maanomistajien tasavertaisen kohtelun varmistaminen ran ta ra ken ta-
mi ses sa on osoittautunut ehkä merkittävimmäksi asiaksi poik kea-
mis lu pa ha ke muk sia ratkaistaessa.
Perustuslaki edellyttää, että keskenään (täysin) samassa asemassa
ole vien poikkeamisluvan hakijoita on lähtökohtaisesti kohdeltava yh-
den mu kai sel la tavalla. Tasapuolisuusvaatimusten vastaista on, että
täl lais ten hakijoiden kohdalla jonkun hakemus hyväksytään ja jon-
kun toisen hakemus hylätään.
Maanomistajien tasavertainen kohtelu toteutuu myös kaa voit ta mat-
to mien rantojen ja muunnetun rantaviivan mitoituksen kautta. Muun-
ne tut rantaviivat ja kantatilatarkastelut ovat tärkeitä suun nit te lu pe ri-
aat tei ta ranta-alueilla.

Myönnetyt lomarakennusten käyttötarkoitusten muutokset

Eurajoen ja Luvian kunnilla on ollut samansuuntaiset periaatteet lo-
ma ra ken nus ten käyttötarkoitusten muutoksia myöntäessään. Luvian
kun ta on myöntänyt luvat määräajaksi enintään 10:ksi vuodeksi
edel lyt täen mm., että rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset
täyt ty vät pääosin hankkeen tilapäisyyden ollessa ensisijaisena ta-
voit tee na. Kunnanhallituksen päätöksessä mainitaan, että ra ken nuk-
sen käyttötarkoitus palautuu määräajan jälkeen lomarakennukseksi
il man erillistä hakemusta. Lisäksi mainitaan, että maanomistaja
aloit taa määräaikaisuuden aikana vakinaisen asumisen edel lyt tä-
män asemakaavan laadinnan ja rantaosayleiskaavan muutoksen.
Eu ra joel la on myönnetty tietyille alueille pysyviä käyttötarkoituksen
muu tos lu pia.
Eurajoen kunnanhallitus on hyväksynyt periaatteet muutoksille v.
2004 ja  Luvian kunnanhallitus v. 2002 / 2012. Esityslistan liitteenä.
Satakunnan muutaman kunnan rakennustarkastajalle on lähetetty
ky se ly aiheesta ja menettelyistä kunnassa. Esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus:
Ympäristölautakunta myöntää pysyviä poikkeamislupia vapaa-ajan
asun non käyttötarkoituksen muuttamiseen vakituiseksi asunnoksi
man te reel le oikeusvaikutteisen ranta-osayleiskaavan ja ran ta-ase-
ma kaa van määräyksistä tietyin edellytyksin. Poikkeamispäätöksessä
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tu lee huomioida MRL:n poikkeamisen edellytykset sekä asuin ra ken-
nuk sel le päätöshetkellä asetetut tekniset ja asunnon suunnittelun
vaa ti muk set (Suomen rakentamismääräyskokoelma). Päätöksen eri-
tyi se nä syynä tulee lisäksi edellyttää asunnon alimman ra ken ta mis-
kor keu den täyttyminen ranta-alueella 210 cm + aaltoiluvara (Ym pä-
ris tö opas 2014 Tulviin varautuminen rakentamisessa; Suomen ym-
pä ris tö kes kus, Ilmatieteen laitos, YM ja MMM) ja riittävä etäisyys vä-
hin tään 30 metriä rannasta. Asukas vastaa pääsääntöisesti itse taa-
ja-asu tuk seen verrattavista yhdyskuntateknisistä ja toiminnallisista
pal ve luis ta.
Luvialla määräajaksi myönnetyt poikkeamisluvat ratkaistaan ha ke-
muk ses ta uudelleen em. perustein määräajan päätyttyä.
Olkiluodon voimalaitoksen suojavyöhykkeelle ei myönnetä poik kea-
mis lu pia. Esityslistan liitteenä.

Kunta voi osoittaa rakennusjärjestyksessään sellaiset kaa voit ta mat-
to mat alueet, joilla muutoksen voi tehdä ilman, että tarvitaan poik-
kea mis pää tös tä tai suunnittelutarveratkaisua. Muutokset edellyttävät
kui ten kin rakennuslupakäsittelyä. Kaavoittamattomien ran ta-aluei-
den kantatilatarkastelu tulee laatia maanomistajien toimesta ja kus-
tan nuk sel la.
Ympäristölautakunnan myöntämä poikkeamislupa va paa-ajan asun-
non käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi edel lyt-
tää lisäksi rakennusluvan hakemista.

Päätös:
Janne Lampolahti esitti, että poikkeamislupia ei myönnetä vaan toi-
mi taan voimassa olevien kaavojen mukaan.
Kukaan ei kannattanut Janne Lampolahden esitystä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

Lisätiedot
Rakennustarkastaja Merja Välimäki, p. 044 431 2519, mer-
ja.valimaki@eurajoki.fi

Täytäntöönpano
Kunnanhallitus

-----

Khall § 272
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä ympäristölautakunnan esityksen ja
va paa-ajan asun non käyttötarkoituksen muuttamisen vakituiseksi
asun nok si ranta-alueilla seuraavin tarkennuksin:
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1. MRL 171§ määrää poikkeamisen edellytykset, joita kunnan
tu lee noudattaa.

2. Asukas vastaa itse taaja-asutukseen verrattavista yh dys kun ta-
tek ni sis tä ja toiminnallisista palveluista.

3. Olkiluodon voimalaitoksen suojavyöhykkeelle ei myönnetä
poik kea mis lu pia.

4. Kunta osoittaa rakennusjärjestyksessään sellaiset kaa voit ta-
mat to mat alueet, joilla muutoksen voi tehdä ilman, että tar vi-
taan poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

-----

 Otteen oikeaksi todistaa 6.11.2017

 Anne Ahlsten
 pöytäkirjanpitäjä


