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********************* ranta-ascmakaman muutosehdotus 

K \'IH ..J.09 Virrat 

Kiinteistön nimi Jussinranta 

R>.:o 936-..J.09-12-151 

- Ilomi:ien ranta-asemakaa, an muutosehdotus ja sen huomatta\'a \'aikutus omaan ja

perheeni asumiseen ja elämiseen_ jos kam amuutos sallitaan.

- P: ycWn huomioi maan 111) ös alueen historia! 1 i set sci kat _ja sen ,·uoksi on s:: tä

tehdä emätilaseh·itys.

- \'uonna 1983 , oimaantullcessa rantakam assa tapahtunut ilmeinen , irhe on

, aikuttanut rnosikymmenet tonttini käyttöön. P:: c.Hin. että kyseinen , irhc n: t

, ihdoinkin nil-.aistaan.
- Nyt k:secssli oleva naapurin tontti tuli my)ntiin kuulinpcsästii. Kerroin

pcsänselvittäjälle -jakajallc asioita. jotka hänen olisi pitänyt toimenkuYansa

perusteella sch ittiiä_ mutta hän jätti seh ity kscn tekcmiittä. rähän päi, älin

mennessä en ole saanut häncltö jakokir:iaa. tilisch it: s1ä enkä loppulaskclmaa.

joten pcsänjakoa ei minun o<.,altani ole saatettu loppuun.

- .i\ laiscma-an ot ja lomatonttien väliset suojapuustot. däisy: det.

- Luonnon monipuolisuuden \c.talimincn

ARVOISA K,\UPl IT\GINI I \LLI I l 'S 

Koska haluan lausua mielipiteeni useammasta a<;iasta. oikaista kaa, anlaatijan 

tekemlin virheen _ja sen pohja! ta P:: dän omalle tonti l lcni kam amuutosta_ saanen 

csi ttäii asiani k r o n o I o g i s c s s a _j li r .i e s t y k s c s s ö. 

1 (r) 



OMA MÖKKlfO\JTT[Nl ************ 

Pienestä lap:..e�ca asti olen ::<uinut \ iettää J...::ijJ.J.j J...e,äni ************************. Se 
on minulle rakas paik!..a. Vuodesta 196-l asti minulla on ollut yhdessä , eljeni kanssa 
************** rannassa mök!..i ja sauna. �vlökki on vain noin -lO 1112. Os:i tontista on 
lohkaistu ************ tilasta _ja osa ********** tilasta. Siksi tnntilla 011 1..Jk-.i 
rd,,i:,terinum.:roa. m:1.., ***** ia n1:'-) ***** Pinta-alat , hteensti noin 6500 m2. Kun sitten 
aikuistuimme. emme eniiä mahtuneet perheinemme saman 1-.aton alle _ja \'älit 
1-.irist,i,ät. 

IU)'.\L\F:\ \l l "H LI r I l 'l I \'IRI II.LI RX\' r \Kt\A \".\ 

Voida!..seni jakaa tontin puoliksi veljeni kanssa. hain tontilleni bhta erillistä 
ra!..ennuspaikkaa ja kummallekin suurempaa rakennusoikeutta. Rantaka�n a tuli           
, oimaan vuonna 1983. En saanut kahta rakennuspaikkaa enkä enempiiti 
rakennusoikeutta. Ihmettelin suuresti. Luulin. että tontin koko ei riittän> t , ai mikä 
oli. l larmitti. mutta ei ollut aikaa run:ta asiasta sen ,uuntnmLUin. 
f'ilanne johti siihen. riitaannuimme veljeni kanssa ja lopulta lopuksi i!..ää. 

OS rl'\ \1ÖKIL11. 1 IS.\ \1A.\ f.\ 2003 

l:n saanut tietää miksi en saanut kaavaan toiHm1iani muutoksia. Oletin. ettii tontin 
k o k o  e1 riittän> t kahdeksi rakennuspaikaksi. Siksi ostin lisämaata noin 3000 1112 
mökm :,. brinteen ja samalla kaa, oittajan piirtämä tie keskelle rinnettä siirrettiin 
kulkemaan pellon reunaa pitkin. 
Tonttien rn:o *****. ***** ja ****** pinta-ala on noin 1 (J.0()() m:2. 
N:,. t ainakin pitäisi tontin koon riiWfä. :\inakin lapseni saisi\'at kumpikin jos!..us 
tontista oman puolikkaansa. 

LL:'\:\S IIN VI:Lll·NI OSLlllDEN VLJO;\!�A 2007

Veljeni ei koskaan osallistunut mihinLitin mökin 1-.unnnstuksiin ja kuluihin joten hän 
suostui my> mää n osuutensa . 
\ 1inulla on lap,ia jJ \ Ut)det \ ierii. I ilanne ei ole paljon muuttunut. N: t on iso tontti. 
mutta mökki on edelleen pieni ja kahdelle perheelle liian ahdas. Onnebi lapseni o, at 
P:synect h:, issii viileiss[i. mutta mökille ei , ain mahJu. 



R·\�I \K.-\ \\'\� \ll'l'rO� VIRf'I 11 \' 2010 

'\: t oli tarpcd•,·,i t1.1nlli,11ac1rc.1 ",('n pitäi:,i riittä�i. \'ihJoinkin sa1sm tontin jaettua 
l-.ahdd, ,i raJ...cnnu,paiJ...aJ...,i ia tarp.:�J... ,i rak�mrn,1.liJ...cmta \' aan kun ei'. 
f�Hlä kc>rt.ia toi\c't>ni �.iatui\at s•ihL"n. cttil kontdi,:-a ,aJ l1lla \ain \ iisi 

rakennuspai 1-..kaa. 
Ka;-n ain,inöörinä t1.,imi *******************. Hän suunnindi tonllia ja sijoittdi 
rakcnnuk,ia R \-� muk.1i:-c,ti. munc1 Liihli k.adtui ,iihc:n. enii \ uotkn I C)8� rnma!-..a,l\ aan 
0Ii \ icrc'inen :-aunarama eli n: t k: :--e.:,:-ä llk\ a .Jussinranta rn:o ****** merkitt: 
rakennuspaikaksi. 
********* .:hdotti. crtä k: ,cin.:n rals.cmuM,iJ...eu:- ,iirr.:ttäi-;iin minun ll\ntilkni. Encini 
**********,. jokc.1 c1mi,ti *********** romin. lupasi h.irjalli,esti. että rakennu-..oiJ...c>ud.:n ,aa 
,i mää Kc1a, 0nu:-..arkkttehti . ***************** :--anoi. että onnistuu. mutta \ aati saunan 
purkamista. 
� f idest[ini sauna st1pii llwhon rantamaisemaan eikti ***************** ilahtunut saunan 
purkuajatuksesta. 
*****************, oli halul-.c.1:- luo\uttamaan \ ,ii!-J..a kuko ,aunarannan lapsilkni.    
mutta kun ********* veljenpoika kuuli siiUL niin hän alkoi ,antia ************ rahaa. 
rahaa. rahaa ja hima ,ain nousi joka piii\ti. �cllaisim \aatimubiin _1a \ cljcn              
pojan ahneuteen en \Oinut suostua. 
Kunhan edc:- ,..?n R.\-3·n :-aan. *********** ,d110i. että toisl.?l ci\ät pääse rakentamaan. jo, 
jätän kaa\ amuut(i-.hakemubc.>ni. Kuk::i.c111 ei ollut odotellut 
h.da\alupia ,a..in kails.illa oh rals.�nnust:öt 'tl pitkällä kä�1111issii. 

***************  Ll P \ R \Kf:\\l �OIKLl Df-.\ �IIRlOO\. 

********* '>hdr kuoli ,uonna 2U10. Hautajai,tcn jälkeen iouluJ...uussa ********** P::si 
minua jäämään ********* a.;;umaan. ******** tan it:--i apua 1a minä jäin ************* 
kany,a hökti-..tdimmc m: ö:-- m6k}...i,bia.,ta. ****** �anLii . .:-ttei hän ole J...nskaan 
haJ...cnut ,aun,1r.111t .. 1an raJ...cnnu,oikeutta -?ik.ä tuk ,inne l....1."-kaan rakentamaankaan. 
niin dtä eikö ,er ,01 \ain :-iirtää. ********** ls.i�jallin.:n lul'a rak.ennusoikeuden 
siirtoon on olemassa h:\ibsä tallessa J.ahde,sa. '\':t ls.oronan J...aranteeni-              
määrä:, stcn \ uoh.si en ole päihsyl .sitä hakcmaan tähHn. 

\ IRROILI.·\ H.·\1· l l II'\ Ll ·p \ \ \lÖKI, R \Kf '-.."f \ \llSU·_'\ \' \STA_\ V.\�- 
1 AISEL'\ SAl 1�,\RA '\! l':\t\� 

**** ***** J...uoltua , uonna 201-L kuulin erUä-.;tä möl-J"ihanh.ls.cöta , iihiin 
ai"-a1,cmmin. \ Hiki n rak<..?ntanuncn -:, ättiin. I-.l1:--k.a k:, sce-,:-:i oli \ anhan cmöti lan 



saunaranta eikä tuossa rannas-;a saanut olla muuta ku n sauna *************** on 
Yc.rnlrn kantatila. Otin seh ää asiasta. Kyseessä oli \ astam anlaisen kantatilan 
emätilan ranta. johon haettiin rakennusoikeutta. Se e, ättiin isqjaon aikaisten 
nautintaoikeuksien nojalla. Tiimii on h) ,ii e n n  a k k  o t a p a u s  tai kföinteinen 
sellainen. Ilomäen kohdalla kam anlaati_ja ei ole ilmei�estikään tiennyt cttii 

. 
smmaranta s�ittuu olemaan kantatilan cmätila. jota tiet� t nautintaoikcudct 
k0:-,ke, at ia jo1kc1 o, Jt cddlccnJ..in , oima:-,,a ole, ia p) ki.iliä. 

KUKA VOI J--IAKl:A KAA VA'.\H 'l l rOKSIA 

Epäilin. että Ilomäen rantakamassa oli jollakrn ulkopuolisella sormensa pelissä. K� 
syin ******************* Y0iko joku muu esim. sukulainen tai kumminkaima hakea 
tontille kaavaa tai oikeuksia. Voinko , aikkapa minä hakea 1.?sim. naapurini tai \<;tLi\lini 
tontille rakennusoikeutta? rn ,oi' .\inoastaan maanomistaia ,01 hakL·a ka�l\ aa tai 
muutoksia. 
'.\1uistan kuinka *********** \'eljenpoika aikanaun tuli niin innoissaan näyttämään 
minulle kam apapcria. että ··oletkos huomannut. kun saunarantaan on tui l ut 
rakennuspaikka'.' .. Olin toki huomannut. Ihmettelin vain sitä mitenkä se niin 
riemastutti ******* veljenpoikaa. SL'uramann ,uonna hän ostikin ******** puolet 
llom[kn maista ja mannuista. Asiassa on epäseh:: ksiä. 

SAt·'\.\R \'.\':(,\'\ \J.\,.\\:\IITL\l·s J,\ PYYKITYS 2019 

rul ihan se sil:'ltä � loi mituksen jälkeen ********* ,eljL'npoik.:1 kehuskcli. ettli 
Ilomäessä tuskin olisi ,icläkään rantakamaa ellei hän (wl_jenpoika ****** 
******) olisi toiminut. Sehän oli tunnustus! 

PYYDA� KOHTEL!t\I�IMIN. E rTA AR\IOIS\ KAllPU"\Gl'-IHALLITlJS 
RA IK.\ISISI L\�tA '\ Tl ·sKAIS['\ KOI �IL\ \'l 'OSIKY:\J:\11:'.\'f:� 
PAl'.\':\J,\ISr'\ J \ \IYÖ\JTAISJ TO'.\.I 11 I J·'\I **************** 
K.\KSI RAKE�"\JCSPAIKKAA RA-3 RAKI '\!Nl 'SOIKEl 'KSI"\ 

Aikaa on kulunut lupien saamisL'l:n. Tontti on kaunista koivikkoa ja lehtoa. 
Pinnanmuodostus loi,aa rinnettä. Rakennukset on tarkoitus sijoittaa 
mahdollisimman h:,in maisemaan sulmnuen _ja luontoon sopi,asti sekii 
energiatehokkaasti. Naapuritontteihin on n: kyiselliiän riittä,ästi ctäisy) ttä ja h:,ti 
näkösuoJa. �lökk1 on parhaat päi,änsti nähnyt ja purettanccn. 





:\1IELIPITI:E\'l JL SSI'\R ·\ '\ '\ \ '\ R.\KE'.\ '\L SSl'l NNirEU,1AS I t\ 

1 ässä korttd1ssa saa olla \ iisi rakennuspaikka. I onteilla l. 2 -+ ja 5 on 

runsaasti tilaa ja omaa rauhaa. Puustoa ja pensaikko,1 on hyvänä näkösuojana 

kaikilla. ).finulla on siinä hehtaarin tontti. joka olisi h) \ inkin jaellm 1ssa 

kahdeksi ellei h.aavanlaatija olisi merkinn: t tonttia nr:o 3 rakennuspaikaksi joko 

tietämfötöän. että kyseessä on emätilan saunaranta tai tontinomistajan 

\ cl_knpo_ian harhauttamana . 

************* oli rakentanut saunarantaan t nr:o 3 l mökin. mutta koska ei hänellä 

ollut 1111.,"-,:Je paljoaban kä) ttöä. hän 111:i �.:n pob. �iitä muodostui tontti-+.

Ka:n .mlaat1ia merkn:--i tuohon :--aunarantaan \ ielä toi:-ramiseen rakennusnaikan. 

, aikkei ******** k-:'rtoman-,a muka.m ::-.:llai�ta ollut haL�nut. Eihfin ::.e ******** 

, eh oittanut mutta ei myösldän haitannut. jnten wntti -; jäi. 

Perinnönjaon ) hteydessä on ollut puhetta piencsW saunamökisUi. Kml\ assa on tfilW 

hetkellä 80 m2. Ostaja rnati lisföi maata ja tonttia alettiin n�nyttiiii alkuperäisestä 

tarkoituksella. että :--aadaan listiii rakennusoikeutta. 

I ontilk hac:taan 180 m.: rai...ennu,01J..etma. mib on huima : lit) s , ar.;;inkin kun on 

ollut puhe vain picnestii saunamökistä. 

Kam asclostuk.sessa si \ u lla 7 ( 21 ) on kll\ a rakennuspai kaita kohti etelää ei i suora 

sihti kohti minun mökkiäni. 

Kll\ a on otettu minun tiealueeltani. olen merlinn: t 1-.u, aan tontin njan. 

I ukn i::,tunamaan täh�in aukkoon rnahdolli::.imman tihdin puuston 'pensaikon 

n ä k ö s u o j a k s i. 

I ule, a naapuri on ilmoittanut että h o i t a m a I o n  ja r ä m e  t t )  n )  t alue 

siistitään. Ranta-alueellani ja tonttien rajan tuntumassa on luonnontilaista puustoa ja 

pensaikkoa ihan tarkoituksella luonnon monimuotoisuuden \ uoksi ja sama! la myös 

näkösuojana. 

Tulenrn naapurin toishcllapuolella ole\'a n�japuusto toimii näkösuo_iana _ja tiedän. että 

sen puolen asukkaat ei\ iil ole iloisia si itii. cWi raj,1puustoa on reippaalla ki:iJellä 

leimattu ilmeisesti naapurinkin puolelta. 

Li ok kh a .. 1::,ua k.uin ,illit �uolas�.i ,i!lom kun halua..i omaa rauhaa ja 

yksit) is): ttä. 

Jo-. **************** ei <.'lc tarpc�k,i naapureita niin ,uo:--ittdL'n loma-asuntoa 

Espoosta tai Tampereelta. '.\le naapurit tulemme Virroilk mökille juuri siksi. ettii 

naapurit eivät ole hcnkimiissä niskaan. 

vlilii rakennust:: liin tulee niin Ilomiien nlucella kaikki mökit ia muut 0\ at 

lauta- tai hirsirakenteisia. Käsittiiäkseni Jussinrantaan olisi tulossa ensimmiiinen 

bet o n i  bunkkeri. mikä tyylillisesti .Ja materiaalina poikkeaa W:sin muista. 



\'irtain Keiturissa on hienoja rantatonueja ja : hteisö sempaa asumista. Siellä 
raitaa olla betoniaJ..in. niin ..:ttä ,uu-..inelen! It,e halu�n P: :-.yä Ilomäen rannalla. 
Ramarai--entami,en oh1ei-,:c-a luJ....:.:. ettå rannan •a raJ...ennusti.?n , äliin tulisi jättiHi 
:- u o: a r u u :-.. to. Jus:--inrann1:c-;;.a ruotd ong..:lmaa .?i juLtrih.aan ok. h.osh.a puust() 
LHl io , almiik.:-i "-: nin: lähö okmanomim. "\.aapureiJen -..uuntaan tontin pitJ..illä 
:-i, uill:.1 on ,emään pientä näl-ö,uL)jaa. Punai:-i:-..ta ra.-..t..:1,ta pfäit.:lkn pitkästä 
kapeasta tontista halutaan joka suuntaan a, ara poi.;;tamalla kaikki niikö.;;uojat 
naapur..:>1den , älihä. f_1 kl\a'. Kaupuni;i:-sa minä :saan ihan rnrpeek.;;i ja joka päi, ä 
kabella naapurin seiniä ja bc-tonir: tinkejä. \ 1ökillä haluan , ain J..:.iunista luonwa 
ja rauhaa : mpärillc. 

Okn kertonut w1, .:cm :-aaJa toi��n raJ...ennu:-..oiJ...euJen tontilkni. niin c-ttä lapseni 
, oi:-i, at jakaa tLmttin,a. ..:lää jd olla ,o\L1,<1. \ · aikJ...a :-anotaan. että sopu s11aa 
antaa. niin :-e ei aina päde ,illoin 1:--tm halua..1 lom..1i:la omas-;a rauhassa 
Jlc,mäen ranna:-:-a Lm mökJ...icn , ä!illä ollut ,ori, an , älj�fö. '\!aapurien 
olemassaolo ei ole häirinnyt kctäiin Ju:-..sinrantaan piendk J...apealle l0ntille 
tungettu 180 m2 rakennusoiJ...i.?us tulisi , iemfö.in kummallakin naapurilta oman 
rauhan ja yksit: is:: <lcn. 
Olen ilmaissut mielipiteeni .lussinrannan rah.cnnussuunnitclmasta ja sen 
� lcttömä,tä mitoituk;:;esta. On r ', A , pi�nötä ,aunamökistä ja se mcnc-ttelisi. 
mutta 180 m2 on jo ihan Ö\ en \anotaan dtti. suuri on l,;aunista , aan c1 ama 
ja kaikkien mielestä. !"olkku se pitää olla kcrjäte,siikin'.. 

K.aikclla ysHi\": ydcltä!




















