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saako rannoille rakentaa?
jaakko Kanerva 

suomessa on  rantaviivaa 
noin 314 000 km,  josta 
 kaavoituksen  piirissä 
on vain 20 prosenttia. 
 Rakentamattomia rantoja on 
runsaasti, mutta  suosituimpien 
vesistöjen rannat ovat 
 rakentamisen johdosta 
 käytännössä sulkeutuneita.

kySyMyS rannoille rakentaMiSen mahdollisuuksista 
nousee esille hyvin monenlaisten hankkeiden yhteydessä. Eräs 
tyypillisimmistä tilanteista on lomaasunnon tai saunan raken
taminen rannan läheisyyteen. Tavallista on myös omakotitalon 
rakentaminen rantaalueelle tai olemassa olevan rakennuksen 
korjaaminen taikka laajentaminen.

kaavoitukSen enSiSiJaiSuuS
Rantojen rakentamista on suunniteltu kaavoituksella yli 40 vuotta 
– vuodesta 1969 lähtien. Rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaa
vaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti 
määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan 
myöntämisen perusteena. Rakennuskielto koskee myös ranta
aluetta, jolla rakentamisen ja muun käytön suunnitteleminen 
pääasiassa rantaan tukeutuvan lomaasutuksen järjestämiseksi 
on tarpeen alueella odotettavissa olevan rakentamisen vuoksi. 
Toisin sanoen rannat ovat lähtökohtaisesti rakennuskiellossa, 
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ellei ole laadittu rantaasemakaavaa tai rakentamisen ohjaami
seen tarkoitettua yleiskaavaa. Tämä perusajatus rantaalueiden 
suunnittelutarpeesta tuodaan esille maankäyttö ja rakennuslain 
72 §:n 1 ja 2 momentissa. Säännöksessä on useita ilmaisuja, kuten 
”vesistö”, ”rantavyöhyke”, ”rantaalue” ja ”rakennus” jotka vaativat 
tarkempaa katsastelua. 

Rakentamisen rajoittaminen ilman kaavoitusta kohdistuu 
rakennuksen rakentamiseen meren tai vesistön rantaalueeseen 
kuuluvalle rantavyöhykkeelle. Rakennuksen käsite, jota tässä 
tarkoitetaan, on avattu maankäyttö ja rakennuslain 113 §:ssä. 
Rakennuksia ovat lainkohdan mukaan asumiseen, työntekoon, 
varastoimiseen tai muuhun käyttöön tarkoitetut rakennelmat, 
rakenteet ja laitokset. Näitä kaikkia yhdistää vaatimus siitä, että se 
on kiinteä tai tarkoitettu pidettäväksi paikallaan. Edelleen vaati
muksena on viranomaisvalvonnan tarve, joka johtuu rakennuksen 
ominaisuuksista. Viranomaisvalvonnan tarve ilmenee esimerkiksi 
velvollisuutena hakea rakennuslupaa. Uuden rakennuksen ra
kentamisen lisäksi rantojen suunnittelutarve eli lähtökohtainen 
rakentamiskielto koskee myös muun muassa käyttötarkoitusten 
muutoksia, joista yleisimpänä lomaasuntojen muuttaminen ym
pärivuotiseen käyttöön ja lisäksi olemassa olevien rakennusten 
vähäistä suurempaa laajentamista. 

Hyvin värikkäästä ja lukuisasta oikeuskäytännöstä voisi nostaa 
asiaa valottamaan erään esimerkin: rakennuksena pidettiin ranta
alueelle sijoitettua autoa, jota käytettiin taukotupana ja asuntona 
ja jossa oli saunatilat (KHO 30.4.2004 t 961). Vielä on hyvä huoma
ta, että rakentamisrajoitus koskee sekä rakennusluvan vaatimia 
hankkeita, että toimenpideluvanvaraisia, sikäli kun se on tarpeen 
toimenpiteen maankäytöllisten ja ympäristöllisten vaikutusten 
arvioimiseksi.

Vesistöllä puolestaan tarkoitetaan Vesilain 3 §:n määritelmissä 
kuvattua järveä, lampea, jokea, puroa ja muuta luonnollista vesialu
etta sekä tekojärveä, kanavaa ja muuta vastaavaa keinotekoista 
vesialuetta. Säännöksen mukaan vesistönä ei kuitenkaan pidetä 
noroa, ojaa ja lähdettä. Oikeuskäytännössä esimerkiksi yli 10 heh
taarin kokoinen tekolampi katsottiin vesistöksi kun taas kooltaan 
1–3 hehtaarin kokoisia ei ole katsottu vesistöiksi.

Kaikilla rannoilla vallitsee rantavyöhykkeen suunnittelutarve. 
Rantavyöhykkeelle ei siis saa rakentaa rakennusta, lukuun otta
matta myöhemmin esiteltäviä poikkeuksia, ilman asemakaavaa 
tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Jos kaavan 
mukainen rakentaminen ei ole mahdollista tai jos kaavaa ei ole, uu
den rakennuksen rakentamiseen tarvitaan ELYkeskuksen poikkea
mislupa. Miten rantavyöhyke on määritelty ja kuinka leveä se on? 

Rantavyöhykettä tai sen leveyttä ei ole täsmällisesti määritelty 
lainsäädännössä. Rantavyöhykkeenä pidetään sellaista rannan 
osaa, jonka luonnonolosuhteisiin meren tai vesistön vaikutus 
ulottuu, joka maisemallisesti mielletään rantaan kuuluvaksi tai 
jolle kohdistuu erilaisia rantaa hyödyntäviä maankäyttötarpeita, 
kuten lomaasuntojen rakentamista. Maankäyttö ja rakennuslain 
esitöissä katsottiin rantavyöhykkeen ulottuvan noin 100 metrin 
päähän, muttei kuitenkaan pidemmälle kuin 200 metrin päähän 
keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Hallintokäytän
nössä rantavyöhykkeen vähimmäisleveytenä on pidetty 50 met
riä. Käytännössä rantavyöhykkeen leveyteen vaikuttavat muun 
muassa rannan kasvillisuus, maisematekijät ja maastonmuodot. 
Rantavyöhykkeen katsotaan olevan leveämpi meren rannoilla ja 
esimerkiksi avoimella niitty tai peltoaukealla. Toisaalta metsäisellä 

rannalla oleva mäenharjanne estää näkyvyyden vesistöön, joten 
rantavyöhyke voi olla kapeampi.

Ranta-alueella, jolla on tai on odotettavissa lomaasutusta, 
taikka jos lomaasutus tukeutuu rantaan, noudatetaan rantavyö
hykettä koskevia säännöksiä, eli vaatimusta kaavoituksesta tai poik
keamisluvasta. Rantaalueen leveydeksi hallintokäytännössä on 
puolestaan arvioitu noin 200 metriä, mutta se voi olla leveämpikin. 
Ratkaisevaa rantaalueen leveyden tulkinnassa on sen arvioiminen 
tukeutuuko lomarakentaminen vesistön käyttöön tai vetovoimaan. 
Rantaan tukeutumisena pidetään muun muassa tieyhteyttä 
rantaan, uimarantaa tai venevalkamaa. Toisin sanoen arvioidaan 
sitä, olisiko rakennushanke sijoitettu juuri tiettyyn paikkaan myös 
ilman vesistön vaikutusta. Kaikilla rannoilla on siis rantavyöhyke 
(50–200 m) ja sen jälkeen voi olla rantaalue, jonka olemassaoloa 
arvioidaan sen perusteella onko tosiasiallisesti olemassa suunnitte
lutarvetta lomaasutuksen järjestämiseksi. Mielenkiintoiseksi tämän 
tilanteen tekee se, että rantavyöhykkeen jälkeen voi olla myös ns. 
kuivan maan suunnittelutarve, eli maankäyttö ja rakennuslain 
16 §:ssä tarkoitettu. Edelleen rantavyöhykkeen ja rantaalueen eroa 
voidaan havainnollistaa siten, että jos rannalla on enimmäkseen 
vakituisia asuntoja, ei lomaasuntoja, vain välitön rantavyöhyke on 
rannan suunnittelutarpeen piirissä.

poikkeukSet kaavoitukSen enSiSiJaiSuudeSta
Rantavyöhykkeelle ja rantaalueelle rakentamisesta on olemassa 
myös joukko poikkeuksia, jotka on esitetty maankäyttö ja raken
nuslain 72 §:n 3, 4 ja 6 momentissa. Poikkeuksen olemassaolo 
vapauttaa vaatimuksesta rakentaa asema tai yleiskaavalla taikka 
hakemasta poikkeamista ELYkeskukselta. Normaali rakennuslupa 
kuitenkin tarvitaan seuraavissakin tapauksissa. Rantaalueiden 
suunnittelutarve ei koske maa ja metsätalouden tai kalatalouden 
harjoittamista varten tarpeellista rakentamista eikä maanpuo
lustuksen, rajavalvonnan tai merenkulun tarpeisiin tapahtuvaa 
rakentamista. Tämän lain soveltamisalaa koskevan poikkeuksen 
puitteissa on mahdollista rakentaa sekä asuin, talous että 
tuotantorakennuksia. Esimerkiksi maatilan sukupolvenvaihdos
tilanteessa on mahdollista rakentaa tilalle toinen asuinrakennus 
tilalla työskentelevää omistajan perillistä varten. Poikkeuksen 
arvioinnissa voidaan ottaa huomioon muun muassa suunnitellun 
rakennushankkeen koon ja tilan koon välistä suhdetta. 

Olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin 
kuuluvan talousrakennuksen rakentaminen on mahdollista ilman 
rantavyöhykesääntelyä. Tässä kohdassa on huomioitava, että poik
keus koskee nimenomaan talousrakennuksia ja myös pihapiirin 
käsitteellä on merkitystä. Talousrakennuksen luonteeseen kuuluu 
asuinrakennuksen käyttöä palveleva tarkoitus, joka luo rajoituksia 
sekä talousrakennuksen käytölle että koolle. Talousrakennukses
sa ei voi olla asuintiloja. Oikeuskäytännössä on katsottu muun 
muassa, ettei autotalli, jossa oli tilaa kahdelle perävaunulliselle 
kuormaautolle sekä pienemmälle autolle, ollut yhden perheen 
asuinrakennukseen kuuluva talousrakennus (KHO 1984 II 65). Tässä 
käyttötarkoitus sinänsä oli asuinrakennusta palveleva, mutta koko 
oli liian suuri. 

Saunat muodostavat oman talousrakennusten ryhmänsä, 
joiden sääntely kuuluu tämän lainkohdan piiriin, mutta joista on 
myös omaa sääntelyä maankäyttö ja rakennuslain 72 §:n 6 mo
mentissa ja maankäyttö ja rakennusasetuksen 61 §:ssä. Yleisesti 
ottaen voidaan todeta, että saunan rakentaminen ilman kaavaa tai 
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poikkeamislupaa – siis normaalilla rakennusluvalla – on mahdol
lista, mikäli saunaa pidetään talousrakennuksena eikä esimerkiksi 
toisena lomarakennuksena. Tässä rajanvedossa otetaan huomioon 
muun muassa rakennuksen koko, varustelutaso, etäisyys pääraken
nuksesta ja löylytilan suhde muihin tiloihin. Saunaa ei ole yleensä 
pidetty talousrakennuksena jos se on varustettu esimerkiksi löyly, 
pesu ja pukeutumistilojen lisäksi keittonurkkauksella ja yöpymi
seen varatulla huoneella. 

Pihapiirin käsite on lainkohdan tulkinnassa myös hyvin joustava 
ja tapauskohtainen käsite. Jos esimerkiksi asuinrakennus sijaitsee 
vesistöstä noin 100 metrin etäisyydellä ja rannan ja rakennuksen 
väliin jää vaikkapa metsäkaistale, ei saunan rakentaminen rantaan 
ole lainkohdan tarkoittamaa samaan pihapiiriin rakentamista. 
Pihapiirillä tarkoitetaan sellaista aluetta, joka muodostaa yhtenäi
sen ja ympäristöstään – tavallisesti pihanhoitamisen seurauksena 
– erottuvan alueen. Toisaalta maataloustyyppisessä asumisessa 

alle 60 m2:n kokoisena. Toisaalta, asuinrakennuksen ollessa jo alun 
perin suurikokoinen, vähäisenä laajentamisena pidetään noin 
10 %:n laajennusta tai yhden lisähuoneen tekemistä. Arvioitaessa 
hankkeen vähäisyyttä, otetaan tietenkin huomioon jo mahdollisesti 
aiemmin tehdyt laajennukset tai muut toimenpiteet.

Näiden tiettyjen poikkeusryhmien lisäksi kunta voi rakennusjär-

jestyksessä osoittaa alueita, joilla rantavyöhykkeen rakentamiskielto 
ei ole voimassa. Näillä alueilla ei ole suunnittelutarvetta johtuen 
siitä, että ne ovat rakentamattomia tai sellaisia, joille ei ole odo
tettavissakaan lisärakentamista. Näillä alueilla ei voi myöskään olla 
erityisiä luonnon ja maisemaarvoja tai virkistyskäytön tarpeita. 
Tällainen määräys voi olla voimassa enintään kuusi vuotta kerral
laan ja kunnan on kuultava asiassa ELYkeskusta. Lisäksi kuntien 
rakennusjärjestyksissä on yleisesti määräyksiä muun muassa siitä, 
kuinka lähelle vesistöä ylipäätään saa rakennuksen sijoittaa ja myös 
esimerkiksi rakennusten kerrosaloista.

rakennusten sijoittelu etäämmälle toisistaan on tavallista, jolloin 
pihapiirinkoin voidaan katsoa olevan laajempi.

Eräs merkittävä ja yleinen poikkeus rannan suunnittelutarpeesta 
on olemassa olevan asuinrakennuksen korjaaminen tai vähäinen 

laajentaminen. Korjaamisena pidetään nimenomaan sellaista, mikä 
ei muuta rakennuksen käyttötarkoitusta. Näin ollen lomaasunnon 
”korjaaminen” vakituiseen käyttöön ei ole lainkohdan tarkoitta
maa korjaamista. Asuinrakennuksen vähäinen laajentaminen on 
puolestaan sellaista, mikä ei olennaisesti muuta rakennuksen tai 
sen käytön ympäristöön kohdistuvaa vaikutusta. Tällä rajauksella 
halutaan varmistaa se, että laajennushankkeet pysyvät kokonai
suudessaan maltillisina. Laajentaminen on vähäistä yhtäältä silloin, 
kun lisärakentamisesta huolimatta rakennus pysyy pienehkönä, 
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rakentaMinen kunnan tai ely-keSkukSen 
MyöntäMällä poikkeaMiSluvalla
Yleisesti ottaen kaikista maankäyttö ja rakennuslain rakentamista 
koskevista normeista voi hakea poikkeamista. Poikkeaminen on siis 
mahdollista myös rantarakentamista koskevasta kaavoituksen en
sisijaisuudesta. Poikkeuksen myöntäminen on nimensä mukaisesti 
poikkeuksellista ja vaatii aina erityisiä syitä poikkeamista koskevan 
hakemuksen tueksi, olkoonkin, että juuri rannoille on rakennettu 
melko runsaasti poikkeamisluvin. 

Kunnalla on yleinen toimivalta myöntää poikkeamisia, mutta 
rantarakentamisen yhteydessä toimivalta on osoitettu pääasiassa 
ELYkeskuksille. Maankäyttö ja rakennuslain 171 §:n 2 momentin 
1. kohdan mukaan kunta ei saa myöntää poikkeusta, kun kysy
mys on uuden rakennuksen rakentamisesta rantaalueelle, jolla ei 
ole voimassa (ranta)asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen 
tarkoitettua yleiskaavaa. Ilman näitä kaavojakin saa tosin laajentaa 
kunnan myöntämällä poikkeuksella olemassa olevaa rakennusta tai 
korvata sen. Korvaava rakentaminen tarkoittaa lyhyesti sanottuna 
samanlaisen rakennuksen rakentamista samalle paikalle. Korvaava 
rakentaminen ei kuitenkaan hallituksen esityksen mukaan voisi tulla 
kyseeseen jos olemassa oleva rakennus on osittain tai kokonaan 
tuhoutunut, eli vailla käyttöarvoa.

Kunta tai ELYkeskus voi myöntää poikkeuksen jos poikkeamisen 
oikeudelliset edellytykset täyttyvät. Poikkeuksen myöntämiseen liit
tyy siis oikeudellisten edellytysten arvioimisen lisäksi jonkin verran 
tarkoituksenmukaisuusharkintaa johtuen lainkohdassa käytetystä 
sanamuodosta ”voi”. Käytännössä maankäyttö ja rakennuslain 
172 §:ssä osoitetut kriteerit rajaavat tarkoituksenmukaisuushar
kintaa merkittävästi. Näiden yleisten edellytysten pitää täyttyä, oli 
sitten kyse mistä tahansa poikkeamisen tarpeesta. Poikkeaminen 
ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle 
tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuttaa luon
nonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien 
tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi poikkeusta ei saa myöntää, jos 
se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin 
aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö tai muita vaikutuksia. 
Kuten havaitaan, edellytykset ovat kirjoitettu sangen väljään asuun, 
josta saattaa aiheutua poikkeamisen hakijan oikeusturvan kannalta 
hankalia tilanteita erityisesti silloin, jos viranomainen ei perustele 
kielteistä päätöstään seikkaperäisesti.

Harkittaessa rantarakentamisen poikkeamisedellytyksiä on 
otettava huomioon tiettyjä seikkoja. Ensinnäkin, kaavoituksen 
ensisijaisuudesta johtuen poikkeusluvan harkinnassa on ikään kuin 
ajateltava käsillä oleva hanke siten, että voisiko se tulla kyseeseen 
jos alueelle laadittaisiin kaava. Tästä johtuu velvollisuus huomioi
da maankäyttö ja rakennuslain asema ja yleiskaavoja koskevat 
tavoitteet ja sisältövaatimukset (MRL 1, 5, 35, 39, 50 ja 54 §:t) sekä 
erityisesti rantaalueiden lomaasutusta koskevien yleis ja asema
kaavojen erityiset sisältövaatimukset (MRL 73 §). Mainitusta 73 §:stä 
johtuu velvollisuus ottaa huomioon rakentamisen maisematekijät, 
luonnon ja vesiensuojelu, vesihuollon järjestäminen sekä virkistys
tarpeet erityisesti jättämällä tarpeeksi yhtenäisiä rakentamattomia 

ranta-alueita. Toiseksi kaavoituksen ensisijaisuudesta voidaan 
johtaa myös poikkeamisen käyttöä tosiasiallisesti rajoittava varo-

vaisuusperiaate. Tämä periaate ohjaa rantarakentamista siten, että 
poikkeamisilla tapahtuva rakentaminen ei saa johtaa siihen, ettei 
kaavoitukselle jäisi liikkumavaraa rantaalueiden suunnittelussa ja 
rakennuspaikkojen määrittelyssä. Toisin sanoen rantarakentamisen 
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perustuessa ensisijaisesti rantaasemakaavaan tai yleiskaavaan, 
tulee poikkeamisessa ottaa huomioon rantojen suunnittelun eri-

tyiset mitoitusperiaatteet rakentamisen määrän ja sijainnin osalta. 
Mitoitusperiaatteitta käsitellään tarkemmin lehden seuraavassa 
numerossa.

Jaakko Kanerva


