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Kylät



Kylät

Pormestariohjelmasta



Ympäristöministeriön opas 2009

Tämän jälkeen on tullut muutoksia MRL:iin ja 
mm. VAT:siin



44 § (21.4.2017/230)
Yleiskaavan käyttö rakennusluvan perusteena

Rakennuslupa rakennuksen rakentamiseen voidaan 137 
§:n 1 momentissa säädetyn estämättä myöntää, jos 
oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti 
määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä 
rakennusluvan myöntämisen perusteena. Määräys ei voi 
koskea aluetta, jolla maankäytön ohjaustarve edellyttää 
asemakaavan laatimista. Edellytyksenä on lisäksi, että 
yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta 
maankäyttöä kyseisellä alueella.

Aikaisemmin ollut 
määräys, että voidaan 
soveltaa vain kyläalueilla, 
joissa ei ole 
rakentamispainetta

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a21.4.2017-230


Suoraan rakennuslupaan oikeuttavassa kyläyleiskaavassa on 
osoitettava, kuinka monta rakennuspaikkaa kullekin kiinteistölle 
sallitaan. Kaavasta on myös käytävä selville rakennuspaikkojen 
likimääräinen sijainti.



Kyläyleiskaavan mitoituksen tulee perustua olemassa olevan rakentamisen määrän lisäksi kunnan 
ja kylän perusteltuun ja realistiseen väestökehitysarvioon. Lisäksi voidaan kartoittaa
kylän maanomistajien halukkuutta myydä rakennuspaikkoja. Maanomistajien tasapuolisen 
kohtelun ja kaavan hyväksyttävyyden kannalta on tärkeää, että alueen maanomistajat saavat 
tilansa pinta-alaan, olosuhteisiin ja aiemmin hyödynnettyyn rakennusoikeuteen nähden 
kohtuullisen määrän rakennuspaikkoja, vaikka se johtaisi rakennuspaikkojen määrän 
ylimitoitukseen. Vähäinen ylimitoitus on perusteltua myös siksi, etteivät kaikki rakennus-
paikat maaseudulla yleensä toteudu.

Rakennuspaikkojen määrän arvioinnin ja järkevän sijoittelun vuoksi suunnittelualue voidaan 
jakaa edullisuusvyöhykkeisiin. Jaon perusteena voi olla esimerkiksi palvelujen saatavuus, 
infrastruktuuri, julkinen liikenne, rakentamiskelpoisuus, maisema ja luonnonolosuhteet. 
Periaatteena on, että edullisille alueille sijoitetaan eniten rakennuspaikkoja. 
Edullisuusvyöhykkeitä voidaan hyödyntää myös rakennuslupiin oikeutetun alueen eli kylämäisen 
asutuksen alueen määrittelyssä. Lisäksi vyöhykkeiden avulla voidaan määrittää muita 
rakentamiseen soveltuvia alueita.



Rakennuspaikkojen kokonaismäärä on osoitettava vähintään sille 
alueelle, johon rakennuslupia koskeva erityinen määräys kohdistuu. 
Tämän alueen ulkopuolelle jäävän kaava-alueen rakennuspaikkojen 
määrä voidaan jättää määrittelemättä, jolloin rakentamismahdollisuudet 
arvioidaan lupamenettelyn yhteydessä. Tarvittaessa myös reuna-alueille 
voidaan kaavassa asettaa rakennusoikeuden laskentaperiaatteet.

Kyläyleiskaavassa on tärkeää, että mitoitusperiaatteiden mukaan kertyvä 
rakennusoikeus osoitetaan eri kiinteistöille yhdenmukaisin periaattein. 
Yhtenä lähtökohtana voidaan käyttää kiinteistöjen pinta-alaa. Erilaiset 
olosuhteet, kuten rakentamiskelpoisuus ja ympäristön arvot, voidaan 
ottaa huomioon muuntokertoimien avulla. Laskenta voi olla 
progressiivinen, jolloin suurilta tiloilta
vaaditaan enemmän pinta-alaa rakennuspaikkaa kohden kuin pieniltä 
tiloilta.



Esimerkki Kangasalta, Pakkalan 
kyläyleiskaava

Kaavassa edullisuusvyöhykkeet: 
6 mitoitusarvoltaan erilaista luokkaa -> 
josta saatu painotettu pinta-ala

Edullisuusvyöhykkeet:
1. Kuinka keskeisesti alue liittyy 
kylärakenteeseen? 
2. Kuinka helppoa alue on liittää vesi- ja 
viemäriverkkoon? 
3. Voisiko maatilojen lähienergian 
hyödyntäminen olla alueella mahdollista? 
4. Onko alue osa laajaa, yhtenäistä 
peltoaluetta?  
5. Mikä on alueen maisemallinen arvo? 
6. Sijaitseeko    alue    metsässä?    
7. Onko alueella metsäsaarekkeita? 
8. Sijaitseeko    alue    ranta-alueella? 



Rakennusoikeus sijoitetaan/siirretään kaikilta alueilta 

ensisijaisesti vyöhykkeille I ja II.

Rakennuspaikan koko min. 2000 m², rantavyöhykkeellä 

min 5000 m².

Rakennusoikeus voidaan siirtää saman maanomistajan ja 

lähisukulaisten omistamalle toista emätilaa

olevalle kiinteistölle.



Pohjois-Paippisten osayleiskaava, Sipoo

Kaavaluonnos 
alkuvuonna 2017





ELY-keskuksen lausunto 17.3.2017

Noin 60 uutta I-vaiheen 
rakennuspaikkaa





ELYn viesti, ylitarkastaja Tuomas Autere:
-----

Liitteenä oleva Nahkelan kartan esitys ei välttämättä suoraan tuota 
asemakaavoitusta edellyttävää rakentamista. Kysymys on 
ennemminkin riittävän laajasta 44§:n mukaisesta kaavarajauksesta ja 
oikeastaan myös hajarakentamispaikkojen pois putsaamisesta. 
Nahkelan kartta näyttää hyvin, että AT-alueiden ulkopuolelle MT-1 –
alueelle on muodostunut täysin yhtä tiivistä rakennetta kuin 
kyläalueiksi osoitetulle.

----

Yleiskaavaan voisi esittää esim. osa-aluerajauksella ne kyläalueet, joille 
tutkitaan 44 §:n mukaisen osayleiskaavan laatiminen.



• Linjamäki
• Vanhakylä
• Rusutjärvi
• Nahkela
• Ruotsinkylä



Nyt osayleiskaavassa olevia 
hajarakennusmahdollisuuksia ei voida tällä 
yleiskaavalla merkitä suoraan rakennusluvalla 
toteutettaviksi, koska

• mitoitettukin rakentaminen edellyttää aina 137§ mukaisen 
suunnittelutarveratkaisun eikä laskennallinen rakennusoikeus riitä 
perusteluksi myönteiseen ratkaisuun.

• Hajallaan olevien laskennallisten paikkojen määrä saattaa silti olla 
isompi kuin yksittäisten kyläalueelle osuvien suoraan rakennusluvalla 
myönnettävien. Toimiakseen nämä hajapaikat pitäisi saada pelistä 
pois tai laskennallisesti huomattavasti vähäisemmäksi kuin kyläalueille 
osuvat.



Rantaosayleiskaava?



















Laskennallinen esimerkki:

Nahkelassa oppilaskapasiteetti 63 (jolloin täyttöaste optimaalinen 100 
%). 

• vuonna 2015 oppilaita 43 eli tarvittaisiin jo nyt 20 oppilasta, että 
käyttöaste olisi 100 %. 

• Ennusteiden mukaan oppilaita on 2026-2027 vain 15-16, eli 
tarvittaisiin lähes 50 oppilasta, että olisi täyttöaste sata. 

• 50 perhettä? Ja joka vuosi lisää perheitä yhden luokka-asteen verran?

Ei voida ratkaista pelkällä osayleiskaavojen lisärakentamisella? 
Asemakaavakynnys ylittyy?



KULTTUURIMAISEMA



Kulttuurimaisema, olevat 
osayleiskaavat

Nahkela-Siippoo-Rusutjärvi ja Ruskela - Vanhakylä - Ritajärvi-osayleiskaavat

Ruotsinkylä-Myllykylä II



Kulttuurimaisema

Kaavaan ei osoiteta III-luokkaa, eikä II-luokasta 
Kellokosken taajamaa. 

Hei, 
tutustutuin suunnitelmiin ja selostukseen hankkeesta ja aiemmin tehdyistä 
korjauksista. Laajennuksen tarve on perusteltu hyvin. Laajennus on rakennuksen 
takana eikä siten suoraan pihalta nähtävissä. Suunnitelman mukaiset korkeat, 
lattiaan asti ulottuvat ikkunat saattavat näyttää vieraalta 1920-luvun hirsitaloon 
liitettynä. Olisiko mahdollista tutkia vielä sellaista mahdollisuutta, että sivuikkunat 
olisivat alkuperäisen päätyikkunan korkuiset? 

On todella hieno kokonaisuus ja upea juttu, että uudet omistajat ovat ryhtyneet 
kunnostamaan rakennuksia perinteitä kunnioittaen! Uusi käyttö niin ikään sopii 
paikkaan erinomaisesti.

Sari Saresto
tutkija
Helsingin kaupunginmuseo

Esimerkki rakennushankkeen yhteydessä 
maakuntamuseolta kysytystä lausunnosta 
(viranomaistoimintaa):



Maisemallisesti arvokkaat alueet sisältävät ennen 
kaikkea avoimia peltoaukeita ja niitä rajaavaa 
metsänreunaa. Maataloustoiminnan toiminnan 
jatkuminen ja kehittäminen uudenlaiseen 
toimintaan ei ole ristiriidassa maisemamerkinnän 
kanssa. Merkintä ei rajoita maataloustoiminnan 
rakentamista, tavoitteena on säilyttää maisema 
avoimena ja sovittaa uusi rakentaminen 
arvokkaaseen perinnemaisemaan. Tarvittaessa 
tulee pyytää lausunto maakuntamuseolta. 







Kiitos!


