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1. JOHDANTO

Mitoitusperiaatteilla määritetään suunnittelu- ja laskentaperiaatteet, joilla kaavassa osoitettavat
uudet rakennuspaikat jaetaan kiinteistöittäin. Tavoitteena on maanomistajien tasapuolinen koh-
telu yhdyskuntarakenteellinen sijainti huomioiden.

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaavan laatimista ja uusien rakennuspaikkojen osoittamista var-
ten suunnittelualueelle on määritetty lisärakentamismahdollisuuksia kuvaavat mitoitusvyöhyk-
keet. Vyöhykkeiden muodostamiseksi suunnittelualue on arvotettu erityyppisten muuttujien pe-
rusteella paremmin ja heikommin rakentamiselle soveltuviksi osa-alueiksi. Mitoitusvyöhykkeet on
laadittu tilastoruutuaineistona, joka perustuu paikkatietopohjaisen lähtötietoaineiston käsittelyyn
ja pisteytykseen.

2. MITOITUSVYÖHYKKEET

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaavatyössä mitoitusvyöhykkeiden avulla on pyritty nykyisen
asutusrakenteen vahvistamiseen ja eheyttämiseen sekä rakentamisen ohjaamiseen rakentamisel-
le edullisille alueille. Vyöhykkeet määrittelevät rakentamisen sijoittumista eri osa-alueiden välillä,
mutta kiinteistökohtainen, laskennallinen rakentamismäärä perustuu kullekin vyöhykkeelle mää-
riteltyihin mitoituskriteereihin.

Osa-alueiden soveltuvuus rakentamiseen on määritelty seuraavat alueiden ominaisuustekijät
huomioiden:

Sijaintitekijät Soveltuvuustekijät

yhdistyminen nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen

koulun ja kyläkeskuksen läheisyys

linja-autopysäkin läheisyys

vesijohto- ja viemäriverkoston läheisyys

tieverkon läheisyys

maatalouden suuryksikön läheisyys

maa-aineistenottoalueen läheisyys

maaperän rakennettavuus

melualueet

voimajohtoalueet

pohjavesialue

pintavesialueet

yhtenäiset peltoalueet

Edellä mainittuihin ominaisuustekijöihin liittyvät paikkatietomuotoiset lähtötiedot on käsitelty ja
pisteytetty 125 metrin levyisiin tilastoruutuihin. Yksittäinen ruutu on saanut jokaisesta ominai-
suustekijästä erikseen pisteitä sen perusteella, miten lähellä tai kaukana ruutu sijaitsee ko. teki-
jästä. Pisteytyksessä on pyritty siihen, että yksittäiset ominaisuustekijät eivät korostu liikaa.
Ruututarkastelun ansiosta erityyppisiä sijainti- ja soveltuvuustekijöitä on mahdollista tarkastella
yhdenmukaisessa muodossa.

Mitoitusvyöhykkeet on muodostettu kunkin tilastoruudun kokonaispistemäärien perusteella ja
yleistämällä aineistoa ns. naapuriruutumenetelmällä. Seuraavassa luvussa esitellään vyöhykkei-
den määrittämisessä käytetyt ominaisuustekijät ja lähtötiedot sekä pisteytysperiaatteet.
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Mitoitusvyöhykkeet.
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3. MAANOMISTAJIEN TASAPUOLINEN KOHTELU

Valtioneuvosto hyväksyi keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman Kohti ilmastoviisasta
arkea 14.9.2017. Yhdyskuntarakenteella sekä maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisella on
keskeinen merkitys päästöjen vähentämisessä. Ilmastolainsäädännön sekä maankäyttö- ja ra-
kennuslain muutoksen myötä kyläkaavoituksen uudenlainen rooli kehittyvien maaseutualueiden
rakentamisen ohjaajana asettaa suunnittelun tarkkuudelle ja keinovalikoimalle lisätarpeita.

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaavatyössä maanomistajien tasapuolinen kohtelu on pyritty
varmistamaan riittävillä kuulemisilla ja hyvällä suunnittelulla. Kaavaa varten laaditut mitoitus-
vyöhykkeet ja -periaatteet kohtelevat sijainniltaan ja ominaisuuksiltaan samankaltaisia kiinteistö-
jä ja maanomistajia samanarvoisesti. Kultakin vyöhykkeeltä muodostuu maanomistajille tasapuo-
lisesti rakennusoikeutta.

Kaavan vaikutusten arvioinnin tueksi on laadittu emätilatarkastelu, joka pohjautuu vuoden 1959
kiinteistöjaon ja hyödynnetyn rakennusoikeuden tarkasteluun.

Emätilaperiaate on ollut perinteinen lähestymistapa erityisesti ranta-alueiden yleiskaavoitukseen,
mutta sitä on käytetty myös ranta-alueiden ulkopuolella sijaitsevien maaseutualueiden kaavoi-
tuksessa. Ranta-alueilla emätilaperiaatteen soveltamisen taustalla on rantojen ja vesistöjen suo-
jelun tavoitteet, joiden vuoksi maanomistajien rakentamismahdollisuuksia on tarpeen rajoittaa.
Koska ranta-alueiden rakennusoikeudet ovat rajallisia, maanomistajien tasapuolinen kohtelu ko-
rostuu. Hamulan, Kumpusen ja Lehdonkylän kaltaisilla kyläalueilla maanomistajien tasapuolinen
kohtelu ja vapaiden yhtenäisten alueiden riittävyys ei ole niin merkittävä asia kuin rannoilla.

Lisäksi puhtaasti emätilaperiaatteeseen perustuva rakennuspaikkojen määrittäminen tuottaa
usein rakennuspaikkoja epäsuotuisiin paikkoihin. Se jättää innovoinnille sekä varsinaiselle suun-
nittelutyölle hyvin kapeat toimintamahdollisuudet. Emätilatarkasteluun perustuvan suunnittelun
ongelmat tulevat esiin erityisesti täydennysrakentamisessa. Tällöin kaavan uudet rakennuspaikat
joudutaan usein sijoittamaan yhdyskuntarakenteen kannalta epäedullisille paikoille.

Ranta-alueiden ulkopuolella emätilaperiaatteen käyttäminen ja maanomistajien tasapuolisen koh-
telun varmistaminen edellyttäisivät sitä, että tarkastelualue olisi rajattu vanhojen maarekisteriky-
lien tai vähintäänkin emätilojen rajojen perusteella. Muuten rakennusoikeus keskittyy tyypillisesti
niille emätiloille, jotka ovat viimeisimmässä maanjakotoimituksessa sattuneet saamaan maansa
kaava-alueelta. Vaikka tarkastelualue olisikin riittävän laaja, tällöinkin menetelmä olisi tasapuoli-
nen vain kiinteistöteknisestä näkökulmasta, mutta ei välttämättä nykyisten maanomistajien välil-
lä.

Edellä mainituista syistä johtuen on katsottu, että Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaavassa käy-
tetyt mitoitusperiaatteet täyttävät lainsäädännön suunnittelulle asettamat vaatimukset ja kohte-
levat maanomistajia tasapuolisesti.
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4. SIJAINTI- JA SOVELTUVUUSTEKIJÖIDEN PISTEYTYS

4.1 Yhdistyminen nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen

Analyysissa on laskettu yhteen ruudun alueella olevat asuin-, loma- ja liikerakennukset. Aineisto
on luokiteltu neljään luokkaan (0 / 1 / 2 / 3):

- ruudut, joissa on yhteensä yli 3 asuin-, loma- tai liikerakennusta, saavat 3 pistettä
- ruudut, joissa on yhteensä 2-3 asuin-, loma- tai liikerakennusta, saavat 2 pistettä
- ruudut, joissa on 1 asuin-, loma- tai liikerakennusta, saavat 1 pisteen
- ruudut, joissa ei ole asuin-, loma- tai liikerakennuksia, saavat 0 pistettä
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4.2 Tieverkon läheisyys

Analyysissa on laskettu ruutujen etäisyys olemassa olevaan tieverkkoon. Teistä on huomioitu
Maastotietokannan tieluokat Autotie IIa (12121), Autotie IIb (12122) Autotie IIIa (12131) ja
Autotie IIIb (12132). Aineisto on luokiteltu kolmeen luokkaan (0 / 1 / 2):

- ruudut, joiden keskipisteet ovat alle 150 metrin päässä tieverkosta, saavat 2 pistettä
- ruudut, joiden keskipisteet ovat alle 300 metrin päässä tieverkosta, saavat 1 pisteen
- ruudut, joiden keskipisteet ovat yli 300 metrin päässä tieverkosta, saavat 0 pistettä
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4.3 Vesijohto- ja viemäriverkoston läheisyys

Analyysissa on laskettu ruutujen etäisyys olemassa olevaan vesi- ja viemäriverkostoon. Tarkaste-
lussa on käytetty alueen vesiosuuskunnilta saatuja verkostokarttoja. Aineisto on luokiteltu nel-
jään luokkaan (0 / 0,5 / 1 / 2):

- Ruudut, joiden keskipisteet ovat alle 150 metrin päässä vesijohdosta JA viemäristä, saa-
vat 2 pistettä

- Ruudut, joiden keskipisteet ovat alle 300 metrin päässä vesijohdosta JA viemäristä, saa-
vat 1 pisteen

- Ruudut, joiden keskipisteet ovat alle 150 metrin päässä vesijohdosta TAI viemäristä, saa-
vat 1 pisteen

- Ruudut, joiden keskipisteet ovat alle 300 metrin päässä vesijohdosta TAI viemäristä, saa-
vat 0,5 pistettä

- Ruudut, joiden keskipisteet ovat yli 300 metrin päässä vesijohdosta JA viemäristä, saavat
0 pistettä
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4.4 Koulun ja kyläkeskuksen läheisyys

Analyysissa on laskettu ruutujen saavutettavuus tieverkkoa pitkin Hamulan kouluun ja kyläkes-
kuksiin (Kumpusen vanha koulu ja Hamulan vanha koulutontti) nähden. Saavutettavuusanalyy-
sissa on huomioitu Maastotietokannan tieluokat Autotie IIa (12121), Autotie IIb (12122) Autotie
IIIa (12131) ja Autotie IIIb (12132). Aineisto on luokiteltu kolmeen luokkaan (0 / 1 / 2):

- Ruudut, jotka ovat alle 2000 metrin päässä Hamulan koulusta, saavat 2 pistettä
- Ruudut, jotka ovat alle 5000 metrin päässä Hamulan koulusta JA alle 2000 metrin päässä

kyläkeskuksesta, saavat 2 pistettä
- Ruudut, jotka ovat alle 5000 metrin päässä Hamulan koulusta JA yli 2000 metrin päässä

kyläkeskuksesta, saavat 1 pisteen
- Ruudut,  jotka ovat alle 2000 metrin päässä kyläkeskuksesta JA yli  5000 metrin päässä

Hamulan koulusta, saavat 1 pisteen
- Ruudut,  jotka  ovat  yli  2000  metrin  päässä  kyläkeskuksesta  JA  yli  5000  metrin  päässä

Hamulan koulusta, saavat 0 pistettä

Enimmäispistemäärä on 2 pistettä.
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4.5 Linja-autopysäkin läheisyys

Analyysissa on laskettu ruutujen etäisyydet linja-autopysäkkeihin sekä Kumpusentiellä ja
Luvelahdentiellä kulkevaan koulubussiliikenteeseen. Aineisto on luokiteltu kolmeen luokkaan (0 /
0,5 / 1):

- Ruudut, joiden keskipisteet ovat alle 250 metrin päässä linja-autopysäkistä, saavat 1 pis-
teen

- Ruudut, joiden keskipisteet ovat alle 150 metrin metrin päässä Kumpusentiestä TAI Luve-
lehadentiestä, saavat 0,5 pistettä

- Muut ruudut saavat 0 pistettä

Enimmäispistemäärä on 1.
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4.6 Maaperän rakennettavuus

Analyysissa on käytetty Geologian tutkimuskeskuksen vektorimuotoista maaperäaineistoa
1:20 000. Aineisto on luokiteltu kolmeen luokkaan: karkearakeisiin maalajeihin (2 pistettä), kal-
liomaihin tai -paljastumiin (1 piste) ja hienojakoisiin maalajeihin, kuten saveen tai turpeeseen (0
pistettä).

- Ruudut, joiden keskipiste sijaitsee karkearakeisten maalajien alueella, saavat 2 pistettä
- Ruudut, joiden keskipiste sijaitsee kalliomaiden alueella, saavat 1 pisteen
- Muut ruudut saavat 0 pistettä.
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4.7 Maatalouden suuryksikön ja maa-ainestenottoalueen läheisyys

Analyysissa on laskettu ruutujen etäisyydet maatalouden suuryksiköihin ja maa-
ainestenottoalueisiin. Aineisto on luokiteltu kahteen luokkaan (-1 / 0):

- Ruudut, joiden keskipisteet ovat alle 300 metrin päässä maatalouden suuryksiköstä TAI
maa-ainestenottoalueesta, saavat -1 pistettä

- Muut ruudut saavat 0 pistettä
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4.8 Melualueet

Analyysissa on huomioitu liikenteen päivämelualueet (yli 55 dB) vuoden 2035 ennustetilanteessa
ja Vuorimäen kiviaineksenottotoiminnan päivämelualue (VE1, vaihe 2, yli 55 dB) ennustetilan-
teessa. Aineisto on luokiteltu kahteen luokkaan (-1 / 0):

- Ruudut, joiden keskipisteet sijaitsevat yli 55 dB:n päivämelun alueella, saavat -1 pistettä
- Muut ruudut saavat 0 pistettä
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4.9 Voimajohtoalueet

Analyysissa on huomioitu voimajohtoalueet 80 metrin levyisenä vyöhykkeenä. Aineisto on luoki-
teltu kahteen luokkaan (-1 / 0):

- Ruudut, joiden keskipisteet sijaitsevat 80 metrin levyisellä voimajohtoalueella, saavat -1
pistettä

- Muut ruudut saavat 0 pistettä



14

4.10 Pohjavesialue

Analyysissa on huomioitu pohjavesialueella sijaitsevat ruudut. Aineisto on luokiteltu kahteen
luokkaan (-1 / 0):

- Ruudut, joiden keskipisteet sijaitsevat pohjavesialueella, saavat -1 pistettä
- Muut ruudut saavat 0 pistettä
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4.11 Pintavedet

Analyysissa on huomioitu pintavesialueella sijaitsevat ruudut. Aineisto on luokiteltu kahteen luok-
kaan (-1 / 0):

- Ruudut, joista yli 50 % sijaitsee pintavesialueella, saavat -1 pistettä
- Muut ruudut saavat 0 pistettä
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4.12 Yhtenäiset peltoalueet

Analyysissa on huomioitu yli 5 hehtaarin suuruiset peltolohkot. Aineisto on luokiteltu kolmeen
luokkaan (-2 / -1 / 0):

- Ruudut, joiden pinta-alasta yli 70 % sijaitsee yli 5 hehtaarin suuruisen peltolohkon alu-
eella, saavat -2 pistettä

- Ruudut, joiden pinta-alasta yli 30–70 % sijaitsee yli 5 hehtaarin suuruisen peltolohkon
alueella, saavat -1 pistettä

- Muut ruudut saavat 0 pistettä
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4.13 Yhteispisteet
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4.14 Yleistetyt yhteispisteet

Ruutujen yhteispisteet on yleistetty ns. naapuriruutumenetelmällä laskemalla kuhunkin ruutuun
ruudun ja sen naapuriruutujen (9) summa. Aineisto on luokiteltu viiteen luokkaan, joista on
muodostettu kaavan mitoitusvyöhykkeet.
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5. KYLÄRAKENNUSOIKEUS

5.1 Mitoituskriteerit vyöhykkeittäin

Rakennusoikeus muodostuu kiinteistön pinta-alasta mitoitusvyöhykkeillä I, II, III ja IV. Raken-
nusoikeutta muodostavaa pinta-alaa painotetaan sen mukaisesti mille vyöhykkeelle mikäkin osa
kiinteistöstä sijoittuu.

Rakennusoikeus muodostuu vyöhykkeittäin seuraavasti:

Vyöhyke I Rakennusoikeutta muodostuu 1 rakennuspaikka / 0,50 hehtaaria.

Vyöhyke II Rakennusoikeutta muodostuu 1 rakennuspaikka / 1,50 hehtaaria.

Vyöhyke III Rakennusoikeutta muodostuu 1 rakennuspaikka / 3,00 hehtaaria.

Vyöhyke IV Rakennusoikeutta muodostuu 1 rakennuspaikka / 6,00 hehtaaria.

Vyöhyke V Vyöhykkeeltä V muodostuvaa rakennusoikeutta ei osoiteta kaavassa.

Kiinteistö voi saada enintään kaksi uutta rakennuspaikkaa yhtä vyöhykettä kohden, joten kiin-
teistökohtainen laskennallinen rakennusoikeus voi olla enintään 8 rakennuspaikkaa. Kunkin kiin-
teistön vyöhykekohtaiset rakennusoikeudet lasketaan lopuksi yhteen. Jos vyöhykekohtainen pin-
ta-ala tuottaa enemmän kuin 2 rakennuspaikkaa, yli jäävä pinta-ala siirtyy mitoittamaan seuraa-
vaa vyöhykettä.

5.2 Tarkentavat periaatteet

Sellaisella kiinteistöllä, jolla ei ole olemassa olevia rakennuspaikkoja tai jolla on vain yksi olemas-
sa oleva rakennuspaikka, on tietyin edellytyksin oikeus yhteen uuteen rakennuspaikkaan:

Kiinteistöllä, jolla on yksi rakennuspaikka, on
oikeus yhteen uuteen rakennuspaikkaan, jos

Kiinteistöllä, jolla ei ole rakennuspaikkoja,
on oikeus yhteen uuteen rakennuspaikkaan,
jos

1) kiinteistön pinta-ala on yli 1 ha ja kiinteistös-
tä  on  selkeästi  erotettavissa  yli  5000  m2:n ra-
kennuspaikka, eikä olemassa oleva rakennus
sijaitse esimerkiksi kiinteistön keskellä estäen
sen järkevää jakamista

1) rakennuspaikan pinta-ala on yli 3000 m2,

2) kiinteistö sijaitsee mitoitusvyöhykkeillä I tai II,

3) kiinteistö sijaitsee alle 5 km:n etäisyydellä Hamulan koulusta,

4) kiinteistö sijaitsee melualueen ulkopuolella,

5) uusi rakennuspaikka on mahdollista liittää vesi- ja viemäriverkkoon sekä

6) kiinteistön omistajalle ei osoiteta tässä kaavassa muita uusia rakennuspaikkoja.

Mitoituksesta riippumatta jokainen rakennuspaikka, jolla on voimassa oleva asuin- tai lomara-
kennuksen poikkeamis- tai rakennuslupa, muodostaa edelleen yhden rakennuspaikan. Olemassa
olevat rakennuspaikat pienentävät kuitenkin kiinteistön jäljellä olevaa laskennallista rakennusoi-
keutta.

Mikäli kiinteistöllä on kiinteistörekisteriin kirjattuja vuokraoikeuksia, tulkitaan pysyvään asumi-
seen käytettävä määräala mitoituksessa omaksi kiinteistökseen, vaikka rakennuspaikkaa ei olisi
lohkottu erilleen kiinteistöstä.

Kiinteistön rakennusoikeutta voidaan siirtää saman maanomistajan omistuksessa olevalle toiselle
kiinteistölle.
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5.3 Esimerkki rakennusoikeuden muodostumisesta

Kiinteistön pinta-ala on 18 hehtaaria ja se sijaitsee kokonaisuudessaan vyöhykkeellä I. Kiinteis-
tön alueella on yksi olemassa oleva rakennuspaikka.

Vyöhykkeeltä I muodostuu pinta-alan (18 ha), mitoitusnormin ja leikkuriperiaatteen perusteella
2 rakennuspaikkaa ja mitoittavaa pinta-alaa jää yli 17 ha, joka siirtyy käytettäväksi vyöhykkeen
II mitoitusnormille.

Vyöhykkeeltä II muodostuu pinta-alan (17 ha), mitoitusnormin ja leikkuriperiaatteen perusteella
2 rakennuspaikkaa ja mitoittavaa pinta-alaa jää 14 ha, joka siirtyy käytettäväksi vyöhykkeen III
mitoitusnormille.

Vyöhykkeeltä III muodostuu pinta-alan (14 ha), mitoitusnormin ja leikkuriperiaatteen perusteel-
la 2 rakennuspaikkaa ja mitoittavaa pinta-alaa jää 8 ha, joka siirtyy käytettäväksi vyöhykkeen
IV mitoitusnormille.

Vyöhykkeeltä IV muodostuu pinta-alan (8 ha) ja mitoitusnormin perusteella 1,33 rakennuspaik-
kaa eli pyöristyksen jälkeen 1 rakennuspaikka.

Lopputuloksena on yhteensä 7 laskennallista rakennuspaikkaa, josta vähennetään kiinteistöllä
sijaitseva olemassa oleva rakennuspaikka.

Laskennallista rakennusoikeutta on jäljellä 6 rakennuspaikkaa.
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6. RANTARAKENNUSOIKEUS

Rantavyöhykkeellä rakennusoikeus muodostuu rantaviivan pituudesta. Rantavyöhyke on noin
200 metrin laajuinen rannasta kuivalle maalle ulottuva vyöhyke.

Rantarakennusoikeus muodostuu kunkin tilan muunnetun rantaviivan pituudesta. Muunnetun
rantaviivan määrittämiseksi rantaviiva pyöristetään kapeiden niemien ja lahtien kohdalla siten,
että rantaviiva vastaa todellista käytettävissä olevaa rantaviivaa (oikaistu rantaviiva). Lopullinen
muunnettu rantaviiva lasketaan karttarantaviivan pituuden sekä rantaviivan muodon ja etäisyyk-
sien perusteella. Koska lähekkäin sijoittuvat loma-asunnot häiritsevät toisiaan, kapean niemen,
lahden tai salmen rannalle voidaan sijoittaa vähemmän rakentamista kuin leveiden lahtien, nie-
mien ja salmien rannalle.

Muunnettu rantaviiva on määritetty Etelä-Savon maakuntaliiton kehittämän laskentatavan mu-
kaisesti. Muuntamisperiaate on varsin yleisesti käytössä koko Suomessa.

Rantarakentamisen mitoitus perustuu Kevättömän–Pyylammen yleiskaavassa käytettyyn raken-
nustiheyteen 5 rantarakennuspaikkaa muunnettua rantaviivakilometriä kohden. Kevättömän ran-
nalla linnustonsuojelualueella on käytetty pienempää mitoitusta (3 rp / muunnettu rantaviivaki-
lometri).
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