PIELAVESI

luo

Mahdollinen metsälain 10 §:n tai muu ympäristö-, luonto- tai maisemaarvoiltaan merkityksellinen kohde. Kohteen ominaispiirteitä ei saa heikentää

ma

Maisemallisesti ja / tai historiallisesti merkittävä kulttuurimaisema-alue.

ITÄOSAN RANTAOSAYLEISKAAVA 1:20 000
MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET:

A

Uusien rakennusten ja rakenteiden tulee sopeutua malliltaan, materiaaleiltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään alueen maisemaan ja rakennettuun ympäristöön. Uudet rakennukset tulisi sijoittaa olemassa olevien rakennusten tai rakennusryhmien yhteyteen sekä reunavyöhykkeisiin. Alueen peltojen ja niittyjen tulisi säilyä avoimina.

Asuinalue.
Alue on tarkoitettu ympärivuotiseen asumiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa asuinrakennuksen lisäksi saunarakennuksen ja talousrakennuksia.
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 350 k-m².
Numero kauttaviivan jälkeen osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.

pv
AM

Maatilojen talouskeskusten alue.
Alue on tarkoitettu maatilojen talouskeskuksen alueeksi. Alueelle saa sijoittaa maataloutta ja siihen soveltuvien elinkeinoja palvelevaa rakentamista asuin-, tuotanto-, ja talousrakennuksineen. Talouskeskuksen yhteyteen saa sijoittaa kaksi enintään 1½-kerroksista asuinrakennusta
sekä rantasaunan.
Numero kauttaviivan jälkeen osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.

am-1

ARA

RA

RM-1

RM-2

Ranta-asemakaava-alue.
VV/LV

Rannalla sijaitsevan nykyisen loma-asunnon likimääräinen sijainti.

Rantarakennusalue.

Ohjeellinen uuden asuin- tai loma-asunnon sijainti.

rs
800
SR-1

Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksia.
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 220 k-m².
Numero kauttaviivan jälkeen osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.

AR

Alueelle saa rakentaa matkailua ja siihen liittyvää elinkeinotoimintaa palvelevia rakennuksia ja laitteita. Alueelle ei saa muodostaa erillisiä rakennuspaikkoja.

SM

Jätevesien käsittely
Jätevedet tulee käsitellä kunnan rakennusjärjestyksen, ympäristönsuojelumääräysten sekä terveys- ja ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä jätevesien käsittelysuunnitelma tarvittavine maaperäselvityksineen.
Jätevesien käsittelytapaa valittaessa tulee huomioida rakennuspaikan
maaperä, maastomuodot sekä rakennuspaikan pinta-ala. Rakennusten
sijoittamisessa tulee ottaa huomioon jätevesien asianmukaisen esikäsittelyn ja maaperäkäsittelypaikan järjestäminen rakennuspaikalla riittävän etäällä rantaviivasta.

Luku osoittaa alueen rakennusoikeuden kerrosneliömetreinä.

Jätehuolto

Suojeltava rakennus.

Kiinteiden jätteiden keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa kunnan
yleisiä jätehuoltomääräyksiä.

Rakennushistoriallisesti, historiallisesti tai maisemankuvan kannalta arvokas rakennus tai rakennusryhmä, jotka tulisi ympäristöineen säilyttää ja
joiden kunnostuksessa tulee pyrkiä säilyttävään korjaukseen. Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee välttää uudisrakentamista kohteen tai alueen välittömässä läheisyydessä.
Numero kauttaviivan jälkeen viittaa rakennusinventointiluetteloon

Matkailupalveluiden alue.

Lampaanjärven rannalla alin hyväksyttävä rakentamiskorkeus on
N2000 + 103,30 ja Haapajärven rannalla N2000 + 104,60 m. Muiden
järvien ja lampien rannalla alin hyväksyttävä rakentamiskorkeus on 1,5
m keskivedenkorkeutta ylempänä. Alimmalla hyväksyttävällä rakentamiskorkeudella tarkoitetaan sitä korkeutta, jolle vesi voi nousta ilman,
että se vaurioittaa rakennusta.

Rantasaunan ohjeellinen sijainti.

Arvokas rakennus.

Alueelle saa rakentaa matkailua ja majoitusta palvelevia rakennuksia ja
laitteita. Alueen jätevedet tulee käsitellä keskitetysti. Ennen lisärakentamista tulee alueelle laatia detaljikaava.
Alueelle ei saa muodostaa erillisiä rakennuspaikkoja.

Pienissä saarissa (alle 1 ha) sallitaan rakennusten korjausrakentaminen
sekä purettavan tai tuhoutuneen rakennuksen korvaava rakentaminen
käytetyn rakennusoikeuden puitteissa.

Saarissa (Ei tieyhteyttä) ei tule sallia vesikäymälän rakentamista. Suositeltavin käymäläratkaisu on kuivakäymälä.

Rakennushistoriallisesti, historiallisesti tai maisemankuvan kannalta arvokas rakennus tai rakennusryhmä. Maankäyttö- ja rakennuslain 41 §:n nojalla määrätään, että rakennukset tai rakennusryhmä lähiympäristöineen
on säilytettävä. Kunnostuksen tai peruskorjauksen yhteydessä tulee pyrkiä säilyttävään korjaukseen. Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee
välttää uudisrakentamista kohteen tai alueen välittömässä läheisyydessä.
Numero kauttaviivan jälkeen viittaa rakennusinventointiluetteloon.

Loma-asuntoalue.

Matkailupalveluiden alue.

Uimaranta/venevalkama.

Rannalla sijaitsevan nykyisen ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetun asuinrakennuksen likimääräinen sijainti.

Marjanviljelyä palveleva huolto- ja sosiaalitilojen sekä saunan rakennusala. Alueen rakentaa yhden rakennuksen ja rakennelmia. Alueen rakennusoikeus on yhteensä 80 k-m².

Rakennuspaikoille saa rakentaa ympärivuotista asumista palvelevan
asuinrakennuksen tai lomarakennuksen lisäksi saunan ja talousrakennuksia. Rakennuspaikan käyttötarkoitus määräytyy rakennusluvan yhteydessä rakennuspaikkakohtaisesti. Käyttötarkoitusta ratkaistaessa tulee
huomioida ko. käyttötarkoitukselle esitetyt vaatimukset. Rakennuspaikan
kokonaisrakennusoikeus määräytyy käyttötarkoituksen mukaisesti, eli
asuinrakennuspaikalla se on 350 k-m² ja lomarakennuspaikalla 220 km². Rakennuspaikkojen sijainti ja lukumäärä ilmenevät kaavakartasta.
Numero kauttaviivan jälkeen osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.

Tärkeä (I) tai vedenhankintaan soveltuva (II) pohjavesialue.
Alueella on kielletty pohjaveden laatua ja määrää vaarantavat sekä maaperää pilaavat toimenpiteet.

Uusien ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettujen asuinrakennusten
rakennuspaikkojen vähimmäiskoko tulee olla vähintään 5000 m².

Muinaismuistokohde tai alue
Muinaismuistolain (295/63) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Aluetta
koskevista maankäyttösuunnitelmista on tulee neuvotella Museoviraston
kanssa.

EA

Ampumarata-alue.

ET

Yhdyskuntateknisen huollon alue.

Oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan raja.

EO

Maa-ainesten ottoalue.

10 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.

Metsän käsittely
Ranta-alueen metsänkäsittelyssä tulee noudattaa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ranta-alueita koskevia metsänhoitosuosituksia.
Erityisesti pienissä (< noin 3 ha) saarissa tulee metsänhoidossa huomioida luonto- ja maisema-arvot.
Tiet
Uusien rakennuspaikkojen pääsytiet tulisi johtaa ensisijaisesti olemassa
olevien liittymien kautta maantielle. Vierekkäisten rakennuspaikkojen
kulku tulisi tapahtua samasta liittymästä. Tienpitoviranomaisen kanssa
tulee neuvotella hyvissä ajoin uuden liittymän sijainnista tai liittymän
käyttötarkoituksen muutoksesta. Myös uusien liittymien luvat ja käyttötarkoituksen muutosten luvat tulee hakea tienpitoviranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.
Kuopiossa

Alueen raja.

SE, EO

M

Turvetuotantoon soveltuva alue, jota tutkitaan mahdollisena
turpeen hyödyntämisalueena. Muutokset ympäröivään maankäyttöön tutkitaan erillisen selvityksen yhteydessä

Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.
Ohjeellinen alueen raja.
Kantatie.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä haja-asutusluonteiseen rakentamiseen. Ranta-alueelle ei saa rakentaa siten, että
vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista (MRL 43.2 §).
Loma-asutusta tai pysyvää asutusta ei saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaiselle rantavyöhykkeelle. Noin 200 metrin levyisen rantavyöhykkeen rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty A-, RA, RM-ja ARA-alueille. Rantavyöhykkeen ulkopuolelle rakennusluvan edellytyksistä on määrätty maankäyttö- ja rakennuslain 135 §:ssä.

Seututie.
Yhdystie.
Laivaväylä tai venereitti
Ohjeellinen moottorikelkkareitti.
Ohjeellinen retkeilyreitti.

MY
MU

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.

Z 110 kV

Voimalinja 110 kV

Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen.

MT

Maa- ja metsätalousalue.
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä hajaasutusluonteiseen rakentamiseen.
Uusien rakennusten ja rakenteiden tulisi sopeutua malliltaan, materiaaleiltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään alueen maisemaan ja rakennettuun ympäristöön. Uudet rakennukset tulisi sijoittaa olemassa olevien
rakennusten tai rakennusryhmien yhteyteen.

ge

SL

Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma.

Luonnonsuojelualue
Luonnonsuojelulain nojalla valtion toimesta toteutettu tai toteutettava
alue.

Vesialue.
W
nat

Natura-2000 verkostoon kuuluva alue.

55 dB:n meluvyöhyke.
Uusien rakennuspaikkojen rakennukset tulee sijoittaa siten, että ne suojaavat maantien melulta.

YLEISMÄÄRÄYKSET
Rakentaminen
Yleiskaavan perusteella voidaan myöntää rakennusluvat rantavyöhykkeellä oleville rakennusalueille, ellei aluetta koskevassa kaavamääräyksessä ole toisin määrätty.
Rakennukset tulee sijoittaa kunnan rakennusjärjestyksessä määrätyn
etäisyyden päähän rantaviivasta. Ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetut asuinrakennukset on sijoitettava vähintään 40 m päähän rantaviivasta. Muutoinkin rakennusten sopeutumisessa ympäristöön, sijoittumisessa ja niiden enimmäismäärässä tulee noudattaa rakennusjärjestyksen määräyksiä.
Erillisen rantasaunan koko saa olla enintään 30 k-m², ellei kunnan rakennusjärjestyksessä toisin määrätä.
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