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MERKINNÄT: 

 Rantarakennusalue 

Rakennuspaikoille saa rakentaa ympärivuotista asumista palvelevan asuinrakennuksen tai 
lomarakennuksen lisäksi saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten enimmäismäärä on 5 
kpl. Rakennuspaikan käyttötarkoitus määräytyy rakennusluvan yhteydessä 
rakennuspaikkakohtaisesti. Käyttötarkoitusta ratkaistaessa tulee huomioida ko. 
käyttötarkoitukselle esitetyt vaatimukset. Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus 
määräytyy käyttötarkoituksen mukaisesti. 

Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella. 

 Maa- ja metsätalousvaltainen alue 

 Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. 
 MRL 72 §:n nojalla alueen rantavyöhykkeellä on muu kuin 72 § 3 mom. mukainen 
 rakentaminen kielletty. 

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

 Rakentaminen ranta-alueen ulkopuolelle vaatii suunnittelutarveratkaisun. 

 Vesialue 

 

 Pohjavesialue 

 Sellaisten toimintojen, joista on mahdollista aiheutua pohjaveden tilan heikentymistä tai 
 pilaantumista, sijoittaminen pohjavesialueelle vaatii kunnan tai valtion 
 ympäristösuojeluviranomaisen lausunnon. 

 Arvokas geologinen muodostuma 

 Maa-aineisten otto ei ole sallittu alueella. 

 Maisemaa merkittävästi muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muu niihin 
 verrattava toimenpide on kielletty ilman MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa. 
 Alueella sijaitsevien uudisrakennusten on liityttävä kunnallistekniikkaan. 
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YLEISMÄÄRÄYKSET 

Rakentaminen 

Tämän yleiskaavan perustella voidaan myöntää rakennusluvat asemakaavoitettavaksi osoitetun alueen 
ulkopuolisille A-, AO- ja RA-alueille. P- ja T- alueiden toteuttaminen vaatii asemakaavan laatimista. 
Kunnallistekniikan vaikutuksen piirissä olevat AO- ja ATY-alueet tulee liittää kunnallistekniikkaan. 

M -alueelle ranta-alueen ulkopuolelle rakentaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua. 

Rakentamisessa tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää rakennuspaikkojen puustoa ja arvokkaat 
kasvillisuuden reunavyöhykkeet, merkittävät luonnon kauneusarvot sekä luonnonmuodostumat. 

Uudisrakentamisessa tulee huomioida ympäröivän rakennuskannan rakennustapa, rakennusten 
sijoittuminen, koko, muoto, ulkomateriaali ja väritys. 

Asuinrakennuksen alimman lattiatason tulee olla vähintään yhden metrin pitkäaikaisen ylävesipinnan 
(HW50) yläpuolella. Rakennusten korkeusaseman tulee sopeutua olemassa olevaan ympäristöön 
rakennusten, maaston ja katupinnan korkeusasemiin. 

Asuinrakennusalue 

Rakennusjärjestyksen mukaisesti uuden rakennuspaikan vähimmäiskoko on 5 000 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. 

Rantaan rajoittuvan rakennuspaikan rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 50 metriä. 

Loma-asuntojen alue 

Rakennusjärjestyksen mukaisesti uuden rakennuspaikan vähimmäiskoko on 3 000 m2 ja kullekin 
rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen lomarakennuksen. 

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

Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla 5 % rakennuspaikanpinta-alasta kuitenkin enintään 250 
k-m2. Rakennuspaikan rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 50 m. 

Liikennettä koskevat määräykset ja suositukset 

Uusilta rakennuspaikoilta tulee käyttää olemassa olevia pääsyteitä ja liittymiä yleisille teille. Jos uusia 
liittymiä on tarpeen tehdä, tulee tarvittavien toimenpiteiden selvittämiseksi olla yhteydessä Pohjois-
Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueeseen. 

Yleiset vesi- ja jätehuoltomääräykset 

Rakennuslupahakemuksissa on osoitettava, että puhdasta vettä on saatavissa ja että jätevesistä 
huolehditaan siten, ettei aiheuteta pohja- ja pintavesien pilaantumisvaaraa. 

Jätevesien käsittelytapa on tutkittava erikseen joka rakennushankkeen yhteydessä. 

Vesihuoltosuunnitelma on esitettävä rakennusluvan yhteydessä erikseen hyväksyttäväksi. 

Käymälät ja kompostit on hoidettava niin, ettei hajua tai muita haittoja synny. Kompostia ja 
kuivakäymälää ei saa sijoittaa 20 m lähemmäs rannanpuoleista rajaa. Kuivakäymälä on varustettava 
tiiviillä jätesäiliöllä, joka on tyhjennettävä riittävän usein hoidettuun kompostiin. 



Jätevedet tulee käsitellä kunnan rakennusjärjestyksen sekä terveys- ja ympäristöviranomaisten ohjeiden 
mukaisesti sekä valtioneuvoston 10.3.2011 antaman jätevesiasetuksen § 4 mukaisesti. 

Jätevesien käsittely viemärillisten vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolella tulee toteuttaa 
kunnan ympäristösuojelumääräysten ja haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskevan asetuksen 
mukaisesti. 

Metsänhoito 

Metsänhoidossa maa- ja metsätalousalueilla noudatetaan metsätalouden kehittämiskeskus Tapion 
antamia metsänhoitosuosituksia ja erityisesti rantametsiä koskevia metsänhoitosuosituksia ja 
metsälakia. 

Meluntorjunta 

Laadittaessa asemakaavaa liikenneväylän tai muun melulähteen tuntumaan on tarkistettava melutaso 
ja tarvittaessa edellytettävä riittävää etäisyyttä melulähteestä. 

Mikäli joudutaan kuitenkin rakentamaan melualueelle, on luvissa edellytettävä sellaisten 
meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttamista, että ohjearvot eivät ylity. 
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