VÖYRIN KUNTA

Dnr:KST 16/2018

Valtuusto

MAANKÄYTTÖ, ASUMINEN JA RAKENTAMINEN, Periaatteet loma-asunnon muuttamiselle vakinaiseksi asunnoksi
VTO 06.03.2018, § 7
KH 22.02.2018, § 35
UPS 15.02.2018, § 4
Hallintojohtajan valmistelu:
Maankäytöstä määrätään Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) ja Maankäyttö- ja
rakennusasetuksessa (MRA) sekä kaavoissa eri kaavahierarkioissa. Kunnan rakennusjärjestys on myös tärkeä ohjausasiakirja.
Maakuntakaava ja kunnan yleiskaavat ohjaavat kaavoitusta yleisellä tasolla.
Osayleiskaavoissa, esim. rantaosayleiskaavoissa tai oikeusvaikutteisissa tuulivoimakaavoissa, voidaan kaavaa käyttää rakennusluvan perusteena.
Taajamissa maankäyttöä ohjaavat lähinnä asemakaavat (aiemmin rakennuskaavat). Rakennusoikeus on ilmoitettu kaavassa tehokkuusluvulla tai numeroilla, mutta se voi vanhemmissa rakennus- tai rantakaavoissa olla ilmoitettuna myös rakennusjärjestyksen määräyksillä.
Rakennuspaikat on osoitettu eri tavoin sen mukaan, mistä Vöyrin kunnan osayleiskaava-alueesta on kyse. Osalla rantatonteista on Oravaisten kunnanosan merenläheisten kylien osayleiskaavoissa merkintä RA/AO, jossa loma-asuntoalue voidaan
muuttaa vakinaiseksi asumiseksi. Maksamaan merenranta- ja asuinalueiden yleiskaavoissa ei vastaavaa mahdollisuutta ole. Alueet on ilmoitettu mm. asuinrakennusten alueeksi ilman omaa rantaa (A-1), asuinrakennusten alueeksi (A), asutusalueeksi (BO), kyläkehitysalueeksi (BUO), loma-asuntojen alueeksi (RA) jne.
Loma-asunnon muuttaminen vakinaiseksi asunnoksi vaatii aina lupamenettelyn.
Lupahakemus ratkaistaan rakennuspaikasta ja kaavoitustilanteesta riippuen jollakin seuraavista menettelytavoista:
1.
Suunnittelutarvepäätöksellä (MRL 137 §) ranta-alueiden ulkopuolella ja kun
alueelta puuttuu kaava (asemakaava tai osayleiskaava), joka suoraan ohjaa
rakentamista, mutta alueella on suunnittelutarvetta (MRL 16 §).
2.
Poikkeamispäätöksellä (MRL 171 §) kaavoittamattomilla ranta-alueille tai
rannoilla, jotka on rantaosayleiskaavan nojalla osoitettu loma-asuntojen
rakennuspaikoiksi
3.
Rakennusluvalla (MRL 125 §) sellaisten haja-asutusalueiden rantojen ulkopuolella, joilta puuttuu yleiskaava, ja alueilla, joilla ei ole suunnittelutarvetta (MRL 16 §).
Mikäli suunnittelutarvepäätös tai poikkeamislupa myönnetään (kohdat 1 ja 2), hakijan on sen jälkeen haettava myös rakennuslupaa.
Ranta-alueilla rakennuksen käyttötarkoituksesta poikkeamisen myöntää kunta
(MRL § 171) tai hallintosäännön mukaan Vöyrin rakennus- ja ympäristölautakunta.
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Edellytyksenä on, ettei poikkeamista saa myöntää, jos siitä mm. aiheutuu haittaa
kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.
Loma-asuntojen muuttaminen vakinaisiksi asunnoiksi tulisi toteuttaa pääasiassa
kaavoituksen kautta. Poikkeamisen myöntäminen ei saa vaikeuttaa tulevaa kaavoitusta ja rakennuspaikan on muiltakin osilta täytettävä Maankäyttö- ja rakennuslain
(MRL §§ 116, 117, 135 ja 136) sekä rakennusjärjestyksen vaatimukset.
Pääperiaatteena on, että teiden ylläpito, vedenjakelu tai jätevesien käsittely ei saa
aiheuttaa kunnalle lisäkustannuksia.
Periaatteet (edellytykset) loma-asunnon muuttamiselle vakinaiseksi asunnoksi:
Maanomistajien yhdenvertainen kohtelu:
 Yleiskaavallinen kokonaistarkastelu on suositeltavaa ja edistää muutoksen
hyväksymistä, milloin vakinaisen asumisen edellytyksiä selvitetään
 Muutos ei johda sääntelemättömään vakinaiseen asutukseen eikä rantaalueille muodostu taaja-asutusta
Rakennuspaikka sijaitsee lähellä vakinaista asutusta ja:
 tukee olemassa olevaa kyläyhteisöä sijaintinsa puolesta
 tukee sijaintinsa puolesta kunnan peruspalveluja ja sijaitsee kohtuullisella
etäisyydellä kuntakeskuksesta tai osakeskuksesta
 muutos ei saa aiheuttaa kunnalle lisäkustannuksia
Rakennuspaikalle on hyvät ja hoidetut tieyhteydet:
 etäisyys yleiselle tielle tai yksityistielle (tiekunta) on alle kilometri
 etäisyys vakiintuneelle koulukuljetusreitille on alle 3 km
 tie on riittävän leveä ja kantokykyinen
 jäte- ja viemärilietekuljetukset ovat mahdollisia rakennuspaikalta
 pelastusajoneuvot pääsevät rakennuspaikalle
Talousvesi- ja jätevesihuollon järjestäminen:
 saatavilla riittävä määrä hyvälaatuista juomavettä (oma kaivo tai vesijohtoverkko)
 jäteveden käsittely joko liittymällä kunnalliseen viemäriverkkoon tai sen
mukaan, mitä Valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä
säädetään
Rakennus täyttää rakennustekniset vaatimukset:
 Rakennuksen tulee täyttää tai sitä tulee muuttaa niin, että se täyttää,
Maankäyttö- ja rakennuslain sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman
mukaiset vaatimukset
Käyttötarkoituksen muutosta ei voida hyväksyä:
 ranta-asemakaavalle ennen kuin siihen on tehty kaavamuutos
 saarelle jonne ei ole kiinteää tieyhteyttä
 alueille, joilla on herkkiä luontoarvoja ja joille sallitaan vain pienehköt rakennukset
 alueille, jotka ovat alavia ja joissa on tulvavaara tai vastaavia haittoja.
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HALLINTOJOHTAJAN ESITYS:
Rakennus- ja kaavoitusjaosto hyväksyy Periaatteet loma-asunnon muuttamiselle
vakinaiseksi asunnoksi -esityksen kunnanhallituksen jatkokäsittelyä ja valtuuston
vahvistamista varten.

KKJ § 4

PÄÄTÖS:
Päätettiin esityksen mukaisesti.
Peter Rex poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 17.03.
-KUNNANJOHTAJAN ESITYS:
Kunnanhallitus hyväksyy Periaatteet loma-asunnon muuttamiselle vakinaiseksi
asunnoksi -esityksen yllä olevan mukaisesti ja vie asian valtuuston vahvistettavaksi.

KH § 35

VTO § 7

PÄÄTÖS:
Päätettiin esityksen mukaisesti.
-PÄÄTÖS:
Päätettiin esityksen mukaisesti.
--

