
28.3.2011. tark LIITE 7
ASIKKALAN KUNTA

VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA.

1. Vesivehmaan osayleiskaavan mitoitusperusteet

1.1. Mitoitusperusteiden tarkoitus ja taustaa

Mitoitus perustuu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL44§) vuonna 2009 voimaan
tulleeseen muutokseen, jossa säännöksen mukaan yleiskaavassa voidaan erityisesti
määrätä, että kaavaa tai sen osaa voi käyttää rakennusluvan perusteena. Määräys
koskee kyläalueita, joilla ei ole merkittäviä rakentamispaineita. Rakennuspaikkojen
lukumäärä ja niiden likimääräinen sijainti tulee osoittaa kiinteistökohtaisesti. Kaavasta
on käytävä ilmi, kuinka monta rakennuspaikkaa kullakin kiinteistöllä tai sen osalla on
kaavan laadintahetkellä ja kuinka monta uutta rakennuspaikkaa kiinteistölle voidaan
myöntää. Tasapuolisen kohtelun perusteella maanomistajille voidaan osoittaa
kohtuullinen määrä rakennuspaikkoja tilan pinta-alaan, olosuhteisiin ja aikaisemmin
käytettyyn rakennusoikeuteen perustuen.

Mitoitusperusteiden lähtökohtana käytetään Urajärven osayleiskaavan mukaisia
mitoitusperiaatteita. Rakennusoikeuden määrä määritellään muunnetun (mitoitetun)
pinta-alan perusteella. Suunnittelualue on jaettu kahteen mitoitusvyöhykkeeseen ja
alueisiin joita ei lasketa mitoitukseen.

1.2. Tilan käyttämä rakennusoikeus ja emätilaperiaate

Maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi tilan jäljellä oleva
rakennusoikeus määritetään ns. emätilaperiaatteella. Emätila (=kantatila) on
1.1.1959 ennen muodostettu tila. Leikkautumisajankohdan jälkeen erotetut
rakennuspaikat luetaan yhdeksi käytetyksi rakennusoikeudeksi seuraavasti:

- rakennettu ympärivuotinen asuinrakennuksen rakennuspaikka
- rakennettu maatilakeskuksen rakennuspaikka, joka sisältää ympärivuotisen

asuinrakennuksen
- loma-asunnon rakennuspaikka
- myönnetyt rakennus- ja poikkeamisluvat
- rakennettu rakennuspaikka johonkin muuhun tarkoitukseen, kuten

palvelutoimintaan ja teollisuuteen.
Rakennusoikeuksien määrä lasketaan tilakohtaisesti. Tilan rakennusoikeus lasketaan
tilan muunnetun pinta-alan perusteella. Saman omistajan eri tiloja käsitellään
rakennusoikeuden määrityksessä omina tiloinaan mutta rakennuspaikkoja voidaan
siirtää saman maanomistajan muille tiloille, jos sille on tarvetta, esimerkiksi
maisemallisista syistä. Lohkotiloilla jaetaan emätilan jäljelle jäänyt rakennusoikeus
lohkotilojen pinta-alan ja käytetyn rakennusoikeuden perusteella

Pyöristyssääntö: rakennusoikeus pyöristetään 0,5:stä ylöspäin kokonaisluvuksi.

1.3. Mitoitusvyöhykkeet ja mitoitusluvut

Alue on jaettu olemassa olevan asutusrakenteen ja muiden sijaintitekijöiden,
perusteella mitoitusvyöhykkeisiin, joilla rakennusoikeuden määrä vaihtelee. Lisäksi
mitoituksessa huomioidaan vähennyksiä alueen maisemasta ja muista.
erityispiirteistä.

Mitoituksessa käytetään seuraava vyöhykejakoa:
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 Ydinkylävyöhyke: lähtökohtainen mitoitus on 1 rakennuspaikkaa/ 1

mitoitushehtaari, mutta rakentamispaineesta johtuen, alueella varaudutaan
asemakaavan laatimiseen.
Tähän vyöhykkeeseen osoitetaan keskeiset osat Vesivehmaan kyläalueelta. Alue
tukeutuu Vesivehmaantien molemmille puolin olevaan asutukseen, palveluluihin
sekä suunniteltuun verkostoon.

 Kylävyöhyke: 1 rakennuspaikkaa/ 3 mitoitushehtaari
Tähän mitoitusvyöhykkeeseen osoitetaan alueet ydinkylään liittyen sekä pääteiden
rajaama alue Vesivehmaan ja Vääksyn välillä. Kylävyöhykkeellä on vanhastaan
olemassa olevaa kylämäistä asutusta. Alue on hyvien kulkuyhteyksien
läheisyydessä ja sijainniltaan kohtuullisella etäisyydellä palveluista.

1.4. Vähennykset mitoituksesta

Vesivehmaan kaava-alue on vanhaa asuin- ja viljelyseutua. Maataloudella on pitkät
perinteen alueen historiassa. Vesivehmaan kylän ympäristö kuuluu valtakunnallisesti
arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Vesivehmaan kylän ja Vääksyn taajaman välinen
alue on maakuntakaavassa osoitettu maakunnallisesti arvokkaana
kulttuuriympäristönä. Näillä alueilla rakentaminen on perinteisesti ja edelleen
sijoittunut metsäkumpareille. Alavammat, rakentamiseen huonommin soveltuvat
alueet, ovat säilyneet maatalouskäytössä peltoina. Kaavassa peltoalueille, jotka
sijoittuvat kulttuuriympäristöalueille, sovelletaan pienempää mitoituskerrointa.

Peltoalue- valtakunnallisesti ja/tai maakunnallisesti arvokas
kulttuuriympäristö: Mitoitettavaan pinta-alaan lasketaan 30%

1.5. Mitoituksesta poikkeaminen

Mitoitusperusteista voidaan poiketa, jos

 ne johtavat ilmeiseen kohtuuttomuuteen,
 maankäytön tarkoituksenmukaisuus puoltaa poikkeamista tai
 kaavoituksella osoitetaan alueita yleiseen käyttöön.

1.6. Alueet, joita ei mitoiteta

Mitoitusta ei tehdä seuraavilta alueilta:
 Ns. haja-asutusalueet, joissa rakentamisen tarve/paine on vähäistä
 Asemakaavoitetut alueet, joita sijoittuu kaava-alueen länsireunaan
 Asemakaavoitettavaksi tarkoitetut alueet. Alueet sijoittuvat nykyisten kaava-

alueiden yhteyteen, valtatien varteen, Kimosmäen alueelle sekä Vesivehmaan
Peikkomäen alueelle. Kaavassa varaudutaan ydinkylävyöhykkeen
asemakaavoittamiseen.

 Vakiintuneen maankäytön mukaiset alueet: lentokenttäalue, ampumarata-alue,
puolustushallinnon alue, moottorirata-alue.

 Taajaman vaikutuspiirissä olevat alueet. Alueet liittyvät kiinteästi Vääksyn
taajaman vaikutuspiiriin.

 Suojelualueet: muodostetut suojelualueet tai luonnonympäristön kannalta
huomioitavat alueet.

 Lisäksi mitoituksen ulkopuolelle jätetään rakentamiskelvottomat alueet, kuten
yhtenäiset suoalueet, jyrkänteet, soranottoalueet yms.


