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MERKINNÄT: 

 Asuinrakennusten alue 

 
Luku A-merkinnän yläpuolella osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän. 
Yleiskaavassa suunnitellut uudet rakennuspaikat on merkitty punaisella ympyrällä. 
Olemassa olevat rakennuspaikat on merkitty pisteellä. 

Rakennusjärjestyksen mukaisesti uuden rakennuspaikan vähimmäiskoko on 5000 m2 ja 
kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen asuinrakennuksen. 

Rakennuspaikalle saa lisäksi rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia. 
Rakennusten enimmäismäärä on 5 kpl. 

Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla 5 % rakennuspaikan pinta-alasta, 
kuitenkin enintään 350 k-m2. Rakennuspaikan rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 
50 metriä. 

 Maa- ja metsätalousvaltainen alue 

 Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. 

 MRL 72 §:n nojalla alueella on 200 metrin syvyisellä keskivedenkorkeuden mukaisella 
 rantavyöhykkeellä muu kuin 72 § 3 mom. rakentaminen kielletty. 

 Poikkeuksena on yleiskaavan 200 metrin syvyisellä rantavyöhykkeellä ennen 1.1.1997 
 olemassa olleeseen asuinrakennukseen tai maatilaan liittyvän enintään 25 k-m²:n  
 suuruisen saunarakennuksen rakentaminen. 

 Vesialue 

  

 Seututie 

 Yhdystie 

 Kaava-alueen raja 

 

YLEISET MÄÄRÄYKSET 

Kaavamääräykset 

A- alueen rakennuspaikan rakennusluvat voidaan myöntää yleiskaavan muutoksen perusteella ilman 
ranta-asemakaavan laadintaa. Rakennusoikeus määräytyy kulloinkin voimassa olevan 
rakennusjärjestyksen säädösten mukaan. 
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Rakennuspaikkojen koosta ja rantaviivan pituudesta sekä rakentamisen määrästä, maastoon 
sopivuudesta ja rakennusten etäisyydestä rantaviivasta on säädökset kunnan rakennusjärjestyksessä.  

Uudet rakennuspaikat tulee merkitä maastoon korttelialueittain ennen rakennusluvan myöntämistä. 
Rakentamiseen osoitettujen alueiden rajoista voidaan poiketa pohjakartan tarkkuusvaatimusten 
puitteissa, tai mikäli rakennusten sijoittaminen ja maasto-olosuhteet sitä edellyttävät. 

Maisemaa tulee käsitellä siten, että vesistöstä käsin katsottuna maiseman peruspiirteet eivät oleellisesti 
muutu. Metsänhoidossa noudatetaan metsätalouden kehittämiskeskus Tapion metsänhoitosuosituksia 
ja metsälakia. 

 

Vesi- ja jätehuolto 

Vesi- ja jätehuolto voidaan hoitaa kiinteistökohtaisesti. Alueen rakennuspaikalle rakennetaan omat 
kaivot tai vesi johdetaan yhteiskaivoista. Jätehuollossa on noudatettava jätelain ja kunnan 
jätehuoltomääräysten säädöksiä. 

Jätevesien käsittelyssä ja johtamisessa tulee noudattaa ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettuja 
säädöksiä, talousjätevesiasetuksen määräyksiä ja voimassa olevia kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä 
sekä terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymiä ohjeita. 

Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä jätevesien käsittelysuunnitelma tarvittavine 
maaperäselvityksineen. Loma- ja vakituisen asumisen mahdollistavilla rakennuspaikoilla sovelletaan 
VNA 209/2011 mukaista pilaantumiselle herkkien alueiden vaatimustasoa, joilla perusratkaisuna on 
käymälävesien kokoaminen erillisellä viemäröinnillä tiiviiseen varastosäiliöön. 
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