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JOHDANTO 
 

Kaupunginvaltuuston meren läheisyydessä asumiseen liittyvän aloitteen kautta on tullut 
ajankohtaiseksi määrittää periaatteita muutettaessa vapaa-ajan asuntoja pysyvään asuin-
käyttöön. Kaupunginjohtaja Gustav Skuthälla on virkansa puolesta nimittänyt työryhmän laa-
timaan näitä periaatteita. 
Viime vuosina yhä useammat vapaa-ajan asuntojen omistajat ovat olleet kiinnostuneita 
muuttamaan asumisensa pysyväksi. Siksi olisi suureksi avuksi mikäli jo valmisteluvaiheessa 
voitaisiin selvittää mitä periaatteita ja vaatimuksia sovelletaan pysyvään asuinkäyttöön muut-
tamisessa.  
 
Lainsäädäntö on ollut rajoittavaa pysyvään asuinkäyttöön muuttamisen suhteen mutta tämä 
on muuttumassa. Valtioneuvosto on osaltaan hyväksynyt periaatepäätöksen saariston kehit-
tämisestä vuosina 2004–2006. Päätös mahdollistaa lisääntyvän asumisen vapaa-ajan asun-
noissa sekä sen, että osa vapaa-ajan asumisesta muutetaan pysyväksi kun rakentamisen 
ohjaus tähän liittyen kehittyy.  
 
Muuttaminen pysyvään asuinkäyttöön on myönteistä siinä mielessä, että se voi lisätä paik-
kakunnalle muuttoa sekä ihmisten oleskelua paikkakunnalla. 
Toisaalta tästä koituu kaupungille lisätehtäviä, esim. koulukyytien ja teiden ylläpidon muo-
dossa. Työryhmä pyrkii laatimaan optimaaliset periaatteet jotka antavat mahdollisuuden uu-
teen pysyvään asumiseen ranta-alueilla ottaen silti huomioon kustannukset, joita kaupungille 
koituu.  

  
  
1 LÄHTÖKOHDAT 

 
1.1 Rantayleiskaava 
   

Närpiön merenrantojen rantayleiskaava on Länsi-Suomen ympäristökeskuksen vahvistama 
16.2.2000. Rantayleiskaavaa laadittaessa oli tavoitteena varata pysyvälle asutukselle alueita 
ainoastaan olemassaolevan pysyvän asutuksen läheisyydestä. Samalla kun Nämpnäsin ky-
län osayleiskaavaa uudistettiin kaupunginvaltuuston hyväksymänä 8.3.2005, kasvoi pysyvän 
asutuksen alue. 

 
1.2 Rakennuslupakäytäntö 
  

Rakennusvalvontaosasto myöntää tänä päivänä rakennusluvat suoraan sekä vapaa-ajan 
asunnoille että pysyvälle asutukselle edellyttäen että hakemus on rantalyleiskaavan mukai-
nen. Mikäli rakennusoikeutta on mutta käyttötarkoitus poikkeaa kaavasta käsitellään poik-
keuslupa kaupunginhallituksessa. Mikäli rakennusoikeus puuttuu käsitellään poikkeuslupa 
Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa. 

 
Vapaa-ajan asunnon muuttaminen pysyvään asuinkäyttöön vaatii rakennusluvan ja jos kaa-
van alue on varattu, vapaa-ajan asunnoille vaaditaan kaupunginhallituksen poikkeuslupa. 
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2 YHTEISKUNNALLISET KUSTANNUKSET 
 

Myöntäessään rakennusluvan pysyvään asuinkäyttöön kaupunki ottaa samalla vastuun tietyistä 
tehtävistä (yhteiskunnalliset kustannukset), jotka täytyy järjestää tavalla tai toisella. 

 
 2.1 Teiden ylläpito 

Kaupunki vahvistaa vuosittain tukiprosentin yksittäisten teiden kesäylläpidolle. Edellytys tie-
tuen saamiselle on, että tietä varten on rakennettu tietä. Tukikelpoisia teitä ovat: 

 
 A-luokka: valtion tukeen oikeutetut tiet 
 B-luokka: vähintään 200 m pitkät tiet, joiden varrella on pysyvää asutusta johon kuuluu 5 tai 
 useampia talouksia sekä tiet joilla on merkittävää läpiajoliikennettä  

C-luokka: vähintään 200 m pitkät tiet, joiden varrella on pysyvää asutusta johon kuuluu  
vähemmän kuin 5 taloutta sekä tiet joilla on vähäistä läpiajoliikennettä 

 
 Tietuet vuonna 2006  
 
  A-luokan tiet 614,8 €/km. B-luokan tiet 526,8 €/km ja C-luokan tiet 342,8 €/km. 
 
 Lumityöt maksavat kaupungille n 500 €/km/kausi. 
 
 
 2.2 Koulukyydit 

Perusopetuslain mukaan kaupunki/kunta on velvollinen järjestämään oppilaiden koulukyydit. 
Mikäli peruskoululaisen koulumatka on yli viisi kilometriä tai tie on oppilaan ikään tai muihin 
olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen, on oppilaalla oikeus koulukyytiin 
tai avustukseen joka kattaa kuljetuksen tai saattamisen koululle.  
 
Nykyään koulukyyti järjestetään luokilla 1–3 mikäli matka on yli kolme kilometriä ja luokilla 4 
ylöspäin mikäli matka on yli viisi kilometriä. Esikoululaisille järjestetään kuljetus jos matka 
ylittää 2 kilometriä. 

 
 
 2.3 Muita kustannuksia: 
 
 2.3.1 Sähkönjakelu/Katuvalaistus: 

Vapaa-ajanasuntojen vanhemmat kaapeloinnit eivät välttämättä ole mitoitettuja kestämään 
vaikutuksia joita pysyvä asuinkäyttö edellyttää. Rakennusluvan myöntäminen pysyvään 
asuinkäyttöön tällaisilla alueilla voi merkitä sähköyhtiöille kalliita investointeja mikäli sä-
hköverkko joudutaan uusimaan. 

 
Valtion avustaman katuvalaistuksen rakentaminen on teknisen lautakunnan vastuulla 
valtuuston vahvistamien edellytysten ja budjetista myönnettyjen varojen puitteissa. 

 
 2.3.2 Vesi ja viemäri: 

Kiinteistön omistaja tai haltija on aina velvollinen järjestämään vesi- ja viemärihuollon kiintei-
stölleen lain määräämällä tavalla (terveydensuojelulaki, ympäristönsuojelulaki, maankäyttö- 
ja rakennuslaki, vesipalvelulaki sekä näiden lakien pohjalta laaditut määräykset). 

 
Vesihuoltolaitoksen toimialuella vesihuoltolaitos hoitaa vesipalvelut ja kiinteistökohtaiset 
vesipalvelut järjestetään liittymällä vesihuoltolaitoksen verkkoon. 
Valtuusto päättää vesihuoltolaitoksen toimialueen. Toimialueen tulee olla sellainen, että 
laitoksen voidaan katsoa pystyvän hoitamaan vastuullaan olevat vesipalvelut taloudellisesti 
ja tarkoituksenmukaisesti. 
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3 PÄÄPERIAATTEET MYÖNNETTÄESSÄ LUPIA VAPAA-AJAN ASUNTOJEN MUUTTAMISEKSI 
PYSYVÄÄN ASUINKÄYTTÖÖN 
 
 Pysyvään asuinkäyttöön muutettavissa olevat alueet  

Yhteiskuntakustannusten kannalta rakennuspaikan tulee sijaita 3 km:n säteellä kaupungin 
kouluista tai 500 m:n päässä olemassa olevasta pysyvästä asutuksesta. Lisäksi huomioi-
daan alueet joihin infrastruktuuri ulottuu (esim. Småholmarna, Eskilsö norra) tai pienemmät 
alueet pysyvien asutusten välissä, joiden palvelut on jo järjestetty (esim. Skrattnäsintien var-
rella oleva alue Klobbenin ja Svalskullan välissä). Muuhun pysyvään asutukseen kuulumat-
tomia yksittäisiä taloja ei huomioida. Pysyvää asutusta puolletaan ainoastaan mantereelle ja 
saarille joille on järjestetty tieyhteys. Alueet, joille voi hakea muutosta pysyvään 
asuinkäyttöön näkyvät liitteenä olevista kartoista. 

 
 
 Rakennuspaikan koko ja rakentamisen laajuus merenläheisessä asumisessa 

Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3.000 m2  ja täytyy olla mahdollista rakentaa 
imeytyskenttä. 

 Rantatontin rakennusoikeus kokonaisuudessaan e = 0,10 ja korkeintaan 350 m2. 
 Asuintalon/loma-asunnon rakennusoikeus korkeintaan 250 m2. 
 Rantasaunan rakennusoikeus korkeintaan 35 m2. 
 Työtilan / varastorakennuksen rakennusoikeus korkeintaan 100 m2. 
 Rakennuspaikan maanpinnan korkeusaseman tulee olla vähintään + kaksi metriä. 
 
 Rakentamisen laajuus päätetään lopullisesti korjatussa rakennusjärjestyksessä. 
 
  
 Kunnallistekniikan saatavuus 

Kiinteistönomistaja kustantaa ja järjestää saataville vettä joka täyttää kotitalousveden vaa-
timukset, sähkön ja tieyhteydet. 

 
 
 Jätevedenkäsittely 
 Vaihtoehto 1 Yleinen viemäriverkosto 
 Vaihtoehto 2 Vesiklosetin viemäri liitetään suljettuun säiliöön ja harmaavesi viedään 

imeytyskenttään tai maasuodattamoon, tai vaihtoehtoisesti pienpuh-
distamoon. 

 
     Närpiössä 29 elokuuta 2006. 
 
 
Vapaa-ajan asuntojen pysyvään asuinkäyttöön muuttamisen työryhmä 
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