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RANTAOSAYLEISKAAVA MK 1:10000

YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Kyläalue,
Alue on varattu kylämäiselle asutukselle. Alueelle voidaan rakentaa
asuinpientaloja sekä näitä palvelevia erillisiä talousrakennuksia sekä
maatalouteen liittyvää rakentamista. Merkinnän alapuolella on osoitettu
alueelle rakennettujen asuinrakennuspaikkojen lukumäärä. Tämän jälkeen
suluissa on osoitettu kuinka moneen uuteen asuinrakennuspaikkaan voidaan
yleiskaavan perusteella myöntää suora rakennuslupa (MRL 44 §). Suorien
rakennuslupien osalta kaavamääräys on voimassa enintään 10 vuotta kaavan
lainvoimaisuuden alkamisesta.
LISÄMÄÄRÄYKSIÄ ON §:SSÄ 4, 5

Asuinrakennusten alue.
Rakennuspaikat sijoittuvat rantavyöhykkeelle. Alueelle voidaan rakentaa
asuinpientaloja sekä näitä palvelevia erillisiä talousrakennuksia sekä rakentaa
asuinrakennusten pihapiiriin enintään 25 k-m²:N suuruisen saunan.
/sr Alueella sijaitseva kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus
ympäristöineen tulee säilyttää.
LISÄMÄÄRÄYKSIÄ ON §:SSÄ 1, 2, 3, 4, 5

Loma-asuntoalue.
Alue varataan omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Yhden
rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään
200 m².
LISÄMÄÄRÄYKSIÄ ON §:SSÄ 1, 2, 3 JA 5.

Loma-asuntoalue.
Loma-asunnot sijaitsevat muinaismuistolain nojalla rauhoitetulla
valtakunnallisesti arvokkaalla muinaisjäännösalueella. Ilman tämän lain nojalla
annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen,
muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen
kielletty.
LISÄMÄÄRÄYKSIÄ ON §:SSÄ 1, 2, 3 JA 5.

Loma-asuntoalue.
/s -merkinnällä osoitetuilla RA -alueilla on Lukuun ottamatta rakennusluvan
yhteydessä sallittuja toimia, maankamaran kaivaminen, louhiminen sekä muut
vastaavasti ympäristöä muuttavat toimenpiteet kiellettyjä (Valtakunnallisen
harjujensuojeluohjelman alue).
LISÄMÄÄRÄYKSIÄ ON §:SSÄ 1, 2, 3 JA 5.

Muinaismuistoalue.
Aluetta koskevista maankäyttösuunnitelmista on neuvoteltava museoviraston
kanssa.
Ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen
kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja vahingoittaminen, poistaminen ja
muu siihen kajoaminen kielletty.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Alue on pääsääntöisesti tarkoitettu maa- , metsä- ja kalatalouden
harjoittamiseen. MRL 72 §:n nojalla alueella on noin 200 metrin syvyisellä
keskivedenkorkeuden mukaisella rantavyöhykkeellä muu kuin 72 § 3 mom.
rakentaminen kielletty. Rantavyöhykkeenraja on osoitettu omalla
kaavamerkinnällään. Rantavyöhykkeen ulkopuolella alueella sallitaan
hajarakentaminen.
Rakennusten on tyyliltään ja sijainniltaan liityttävä olemassa oleviin
tilakeskuksiin tai ne on sijoitettava metsäsaarekkeisiin ja metsäalueille siten,
että pellot säilyvät vapaina. Suositeltavaa on, että alueen pellot hoidetaan
viljeltyinä tai niittyinä.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta.
Alue on pääsääntöisesti tarkoitettu metsätalouden harjoittamiseen. MRL 72 §:n
nojalla alueella on noin 200 metrin syvyisellä keskivedenkorkeuden mukaisella
rantavyöhykkeellä muu kuin 72 § 3 mom. rakentaminen kielletty.
Rantavyöhykkeenraja on osoitettu omalla kaavamerkinnällään. Rantavyöhykkeen
ulkopuolella alueella sallitaan hajarakentaminen.

Vesialue.

Vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue.
Alueella rakentamista ja muita toimenpiteitä rajoittavat vesilain ja
ympäristönsuojelulain mukaiset pohjaveden muuttamis- ja pilaamiskiellot. YSL
7 ja 8 §, VL 3. Luku 2 §.

Yleiskaava-alueen raja.

Alueen raja.

Yhdystie.

Ulkoilureitti.

Moottorikelkkareitin tai -uran yhteystarve.

Ohjeellinen veneväylä.

Erillispientalojen alue.
Merkinnällä on osoitettu yksittäisiä rakennettuja haja-asutusalueen
rakennuspaikkoja. Alueelle voidaan rakentaa erillispientaloja, niihin liittyviä
talousrakennuksia sekä maatalouden rakennuksia.
LISÄMÄÄRÄYKSIÄ ON §:SSÄ 4 ja 5

Pientalovaltainen asuntoalue.
Merkinnälllä on osoitettu Niukkalan tiivis asutuskeskittymä. Alueelle voidaan
rakentaa asuinkäyttöön tarkoitettuja rivitaloja, erillispientaloja ja niihin liittyviä
talousrakennuksia.
LISÄMÄÄRÄYKSIÄ ON §:SSÄ 5

Rajavartiolain 51 §:n mukainen alue.
Aitojen tai muiden rajavartiotoimintaa mahdollisesti haittaavien rakennelmien
tai rakennusten rakentaminen on kielletty 50 metriä lähemmäksi rajaviivaa.

Rajavyöhykkeen takaraja.
Rajavyöhykealueelle rakennettaessa on huomioitava rajavartiolain 7 luvun
säännökset erityisesti 51 ja 52 § koskevat kiellot ja luvanvaraisuudet.

Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue.
Alueella rakentamista ja muita toimenpiteitä rajoittavat vesilain ja
ympäristönsuojelulain mukaiset pohjaveden muuttamis- ja pilaamiskiellot. YSL
7 ja 8 §, VL 3. Luku 2 §.

Vahvistetun ranta-asemakaavan tai muun kaava-alueen raja.

Seututie.

Ohjeellinen jäätie.

Voimansiirtojohto.

YLEISET MÄÄRÄYKSET:

Rakennusluvan saa myöntää tämän yleiskaavan mukaisilla A, AT, RA-,
RA/sm- ja RA/s -alueilla niissä määrättyjen rakennusten rakentamiseen
ilman detaljikaavaa edellyttäen, että rakentamisessa noudatetaan näitä
alueita koskevia yleiskaavamääräyksiä.

AT-alueilla uudet rakennuspaikat tulee liittää kunnalliseen viemäröintiin.

Rakennuslupahakemuksessa tulee osoittaa, että kiinteistölle on saatavissa
puhdasta vettä ja että jätevesistä huolehditaan siten, ettei pohja- ja
pintavesiä saastuteta.

Ennen rakennusluvan myöntämistä on rakennuspaikat merkittävä maastoon
tai lohkottava itsenäisiksi tiloiksi.

Viemäriverkostojen ulkopuolinen jätevesien käsittely tulee toteuttaa
valtioneuvoston asetuksen 209/ 2011 mukaisesti. Rakennuslupahakemuksissa
on osoitettava, että puhdasta vettä on saatavissa ja että jätevedestä
huolehditaan siten, ettei pohjavesiä ja pintavesiä saastuteta. Jätevesien
käsittelytapa on tutkittava erikseen joka rakennushankkeen yhteydessä.
Vesikäymälän rakentaminen ranta-alueella edellyttää, että jätevedet
johdetaan viemäriverkostoon tai wc-jätevedet johdetaan umpisäiliöön.

Useamman rakennuspaikan ryhmissä suositellaan jätevesien yhteiskäsittelyä.
Vesihuoltosuunnitelma on esitettävä rakennusluvan yhteydessä erikseen
hyväksyttäväksi. Käymälät ja kompostit on hoidettava niin, ettei hajua tai
muitakaan haittoja synny. Kuivakäymälää ei saa sijoittaa 20 metriä
lähemmäs rantaviivaa. Kuivakäymälä on varustettava tiiviillä jätesäiliöllä,
joka on tyhjennettävä riittävän usein hoidettuun kompostiin. Kompostit ja
kompostoivat käymälät on sijoitettava vähintään 20 metrin päähän
rantaviivasta läpäisemättömälle maapohjalle.

Sauna- ja muita pesuvesiä ei saa päästää suoraan vesistöön, vaan ne on
imeytettävä maahan alueelle, jossa maaperä on tarkoitukseen sopivaa ja
jonne tulvavesi ei nouse. Erityisesti kallioperäisillä rantaosuuksilla tämä tulee
ottaa huomioon jo rakennuspaikkaa valittaessa.

Metsänhoidossa on noudatettava Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion
antamia suosituksia.

Uusilta rakennuspaikoilta tulee käyttää olemassa olevia pääsyteitä ja
liittymiä maanteille. Jos uusia liittymiä on tarpeen tehdä, tulee tarvittavien
toimenpiteiden selvittämiseksi olla yhteydessä ELY-keskukseen.

LISÄMÄÄRÄYKSET:
1 §
Yleiskaavan mukaisen uuden asuinrakennuspaikan pinta-ala tulee olla
vähintään 5000 m², kuitenkin alueilla, joilla on keskitetty vesi- ja
jätehuolto, pinta-ala tulee olla vähintään 3000 m².
Yleiskaavan mukaisen uuden lomarakennuspaikan pinta-ala tulee olla
vähintään 3000 k-m².

Tilakohtainen uusien ja olemassa olevien rakennuspaikkojen lukumäärä on
osoitettu kaavakartalle seuraavasti.

Olemassa oleva asuinrakennuspaikka.

Olemassa oleva lomarakennuspaikka.

Uusi asuinrakennuspaikka.

Uusi lomarakennuspaikka.

2  §
Asuinrakennuspaikan (A) rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla
enintään 250 k-m². Lomarakennuspaikan (RA) yhteenlaskettu
rakennusoikeus on 7 % rakennuspaikan pinta-alasta. Yhteenlaskettu
rakennusoikeus on kuitenkin enintään 200 k-m² ja vähintään 150 k-m².
Lomarakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon ja siihen liittyvät
sauna- ja talousrakennukset. Sr-kohteiden kerrosalaa ei lueta käytetyksi
kerrosalaksi, mikäli kokonaisrakennusoikeuden ylitys ei merkittävästi heikennä
sr-kohteiden arvoja osana pihapiiriä ja ympäristöä.

3  §
Ympärivuotisen asunnon etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta
rantaviivasta tulee olla vähintään 40 m. Loma-asunnon vastaavat
etäisuudet riippuvat rakennusten koosta seuraavasti:
* alle 95 k-m² tulee sijoittaa vähintään 25 m etäisyydelle rannasta
* yli 95 k-m² tulee sijoittaa vähintään 40 m etäisyydelle rannasta
Erillisen kerrosalaltaan enintään 25 k-m²:n suuruisen saunarakennuksen
etäisyys rantaviivasta tulee olla vähintään 15 metriä, mikäli
maasto-olosuhteet eivät muuta osoita.
Uusien rakennuspaikkojen rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 65
metriä.

4  §
Alueella sallitaan olemassaolevaan maatalouteen littyvä rakentaminen sekä
maatilamatkailuun liittyvä rakentaminen.

5  §
Uudisrakentamisessa ja peruskorjauksessa on kiinnitettävä erityisiä huomioita
siihen, että rakennukset muodoltaan, väreiltään ja materiaaleiltaan
sopeutuvat ympäristöön sekä ympäröivään rakennuskantaan.
Jätevesien käsittely tulee suunnitella voimassa olevien säädösten mukaisesti.
1. ja 2. luokan pohjavesialueilla wc-jätevesille sekä muille jätevesille tulee
olla umpikaivot tai ne tulee ohjata puhdistettuna alueen ulkopuolelle.

Maatilojen talouskeskusten alue.
Alueelle voidaan rakentaa maatilojen talouskeskuksia, joihin voi kuulua kaksi
maatilan asuinrakennusta ja tarpeellisia talousrakennuksia. Alueelle voidaan
rakentaa lisäksi ympäristöä häiritsemättömiä pienteollisuus- ja työtiloja.

Julkisten palvelujen ja hallinnon alue.
Alue on tarkoitettu kunnan ja valtion palvelu- ja toimitiloja sekä
seurakunnallisia rakennuksia varten. /sr alueella sijaitseva
kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus ympäristöineen tulee säilyttää.

Yksityisten palvelujen ja hallinnon alue.
Merkinnällä osoitetaan yhteisöjen toimi-, kokoontumis-, koulutus- ja
majoitustiloja varten varattavat alueet.

Teollisuus- ja varastoalue.
Merkinnällä osoitetaan pääasiassa teollisuus- ja varastokäyttöön ja niihin
liittyviin toimintoihin varattavat alueet. Pohjaveden muodostumisalueen
vaatimat suojaukset tulee ottaa huomioon.

Virkistysalue

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue
Merkinnällä osoitetaan urheilu- ja pallokenttien alueet, joille voidaan
rakentaa urheilu- ja virkistystarkoituksia palvelevia rakennuksia ja laitteita.

Matkailupalvelujen alue.
Alue varataan matkailu- ja lomakeskuksille, lomakylille ja muille vastaaville
matkailua palveleville toiminnoille. Alueen rantavyöhyke tulee olla pääasiassa
yleisessä käytössä. /sr Alueella sijaitsevat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat
rakennukset ympäristöineen tulee säilyttää. Rakentaminen alueella edellyttää
pääsääntöisesti yleiskaavaa tarkempia suunnitelmia.

LISÄMÄÄRÄYKSIÄ ON §:SSÄ 5.

Venesatama/venevalkama.
Alueelle voidaan sijoittaa kalastusta, veneilyä ja vesiliikennettä palvelevia
rakennuksia, rakenteita ja laitteita sekä pysäköintialue.

Venevalkama.
Yksityisten ja yhteisalueosakkaiden käyttöön tarkoitettu alue. Alueelle voidaan
sijoittaa kalastusta, veneilyä ja vesiliikennettä palvelevia rakennuksia ja
rakenteita sekä laitteita.

Yhteinen ranta.
Tällä merkinnällä on osoitettu Suitsansaaren Pyhäjärven rannalla sijaitseva
yhteiseksi tiealueeksi muodostettu alue.

Venevalkama/ uimaranta-alue

Erityisalue.
Alueella sallitaan vain viranomaistoimintoihin ja niihin kiinteästi liittyvien
rajanylikulkuliikenteen sujuvuutta edesauttavien palveluiden rakentaminen.

Hautausmaa-alue.

Maa-ainesten ottoalue.

Rajavartioston alue.
Rajavartioston käytössä oleva alue.

Yhdyskuntateknisen huollon alue.
Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia laitoksia varten
varattavat alueet.

Luonnonsuojelualue.
Alue on luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu.
Alueella on merkittäviä luonnonarvoja.
Alueella on voimassa MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus
(maisematyölupa) tai voimassa olevan suojelusopimuksen mukaiset
rajoitukset.
MRL 41 §:n nojalla määrätään, että SL-alueella on kielletty teiden ja
rakennusten rakentaminen ja rakennelmien tekeminen, maaperän kaivaminen
ja muokkaaminen, turvemaiden ojittaminen, vesistön muuttaminen sekä
muut maisemaa oleellisesti muuttavat toimenpiteet, kunnes alueesta on
maanomistajan hakemuksesta tai valtion toimesta muodostettu
luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue.
Ellei suojelua ole toteutettu 10 vuoden kuluessa kaavan hyväksymisestä
suojelumääräys lakkaa. Tämän jälkeen alueita koskee M-alueiden
kaavamääräys.

Rantavyöhykkeenraja.

X
Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös
Aluetta koskevista maankäyttösuunnitelmista on neuvoteltava museoviraston
kanssa.
Ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen
kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja vahingoittaminen, poistaminen ja
muu siihen kajoaminen kielletty. Kohde on kuvattu kaavaselostuksessa.
Kohteen sm/10 laajuus tulee selvittää tarkemmin ja erityiset arvot turvata
ennen kuin pelloille osoitetuille rakennuspaikalle myönnetään rakennuslupa.

Rajavartioston rantautumispaikka.
Alueelle voidaan sijoittaa toimintaa palvelevaa vähäistä rakentamista.

Veneväylän yhteystarve.
Merkinnällä osoitetaan veneväylän yhtystarve Uukuniemen kalasatamasta
Kalattomanselälle. Väylän sijainti ratkaistaan väylää perustettaessa.

X

Maakunnallisesti arvokas geologinen muodostuma.
Alueella on voimassa maa-aineslain 3 § mukaiset maa-ainesten ottamista
koskevat rajoitukset.

Korvattava rakennuspaikka.
Tilalla sijaitseva laskennallinen rakennuspaikka, joka on tarkoitettu valtion
hankinta- tai korvauspäätöksen perustaksi.

Maisemallisesti arvokkaat pellot ja niityt.
Aluiden säilyminen avoimena ja viljeltynä tai laitumina on maisemakuvan
kannalta tärkeää. Maatalouteen liittyvä rakentaminen tulee sijoittaa siten,
että rakennukset eivät sulje avoimia näkymiä.

Arvokas harjualue.
Valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman alue/valtakunnallisesti arvokas harjualue.
Alueella on voimassa maa-aineslain 3 § mukaiset maa-ainesten ottamista
koskevat rajoitukset.

Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue.

Suojeltava rakennus.
Rakennuksessa tehtävät muutos- ja korjaustyöt tulee tehdä siten, ettei
rakennuksen arkkitehtonisia ja maisemallisia arvoja vaaranneta. Erityisesti
julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja
ja säilyttää mahdollisimman paljon vanhoja rakennusosia ja teknisiä
ratkaisuja. Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä ja merkittävissä
korjaus- ja muutostöissä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Kohde on
kuvattu erillisselvityksessä. Suluissa oleva numero viittaa kaavaselostukseen.

Huomionarvoinen rakennus.
Rakennuksessa tehtävät muutos- ja korjaustyöt suositellaan tehtäväksi siten,
ettei rakennuksen arkkitehtonisia ja maisemallisia arvoja vaaranneta. Erityisesti
julkisivukorjauksissa suositellaan käytettäväksi alkuperäisiä tai niitä vastaavia
materiaaleja ja säilyttää mahdollisimman paljon vanhoja rakennusosia ja
teknisiä ratkaisuja. Kohde on kuvattu erillisselvityksessä. Suluissa oleva
numero viittaa kaavaselostukseen.

Huomionarvoinen pihapiiri.
Olemassa olevan rakennuskannan säilymistä ja uudiskäyttöä tulee edistää ja
uudisrakentaminen sovittaa ympäröivään rakennuskantaan mittakaavan ja
materiaalien osalta. Kohde on kuvattu erillisselvityksessä.Suluissa oleva numero
viittaa kaavaselostukseen.

Kirkkolailla suojelturakennus.
Rakennus on suojeltu Kirkkolain perusteella (1054/ 1993 14 luku 5 §).
Kohde on kuvattu erillisselvityksessä.

Paikallisesti arvokas geologinen muodostuma.
Alueella on voimassa maa-aineslain 3 § mukaiset maa-ainesten ottamista
koskevat rajoitukset.

Mahdollisesti pilaantunut maa-alue.
Mikäli alueelle tai sen lähiympäristöön suunnitellaan muuttuvaa maankäyttöä,
joka vaatii puhdasta maaperää, tulee maaperän pilaantuneisuus selvittää ja
puhdistaa ennen tällaista toimiin ryhtymistä.

E-10 Euroopan kaukovaellusreitin osa.

Suojeltava pihapiiri.
Rakennuksissa tehtävät muutos- ja korjaustyöt tulee tehdä siten, ettei
arkkitehtonisia arvoja vaaranneta. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää
alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja ja säilyttää mahdollisimman paljon
vanhoja rakennusosia ja teknisiä ratkaisuja. Myös pihasta tulee huolehtia
siten, että lähiympäristön kannalta merkittävä luonne säilyy. Pihapiirin
rakennuksia ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä ja merkittävissä korjaus-
ja muutostöissä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Kohde on kuvattu
erillisselvityksessä. Suluissa oleva numero viittaa kaavaselostukseen.

Ehdollinen loma-asuntoalue.
Rakennusluvan saaminen edellyttää Pyhämäen ranta-asemakaavan
muuttamista tai kumoamista siten, että Mykkiinniemeen osoitettu
rakennuspaikka poistetaan kaavasta.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue.
Alue on metsälain 10 §:n mukainen erityisen arvokas elinympäristö
(vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat). Alueella ei tule harjoittaa sellaisia toimia,
joilla vaarannetaan kohteen suojeluarvojen (vesitalous, pienilmasto) säilyminen.
Alueella on voimassa MRL 43.2 §:ssä tarkoitettu toimenpiderajoitus.

Hyväksymiskäsittely: Kunnanvaltuusto 12.12.2013
Itä-Suomen hallinto-oikeus 22.6.2015
Kaava lainvoimainen 13.8.2015

Maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen maisemakokonaisuus.
Kulttuurihistoriallisesti arvokas kylämaisema tai maaseudun kulttuurimaisema,
jonka rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä maisemakuvaa on
suojeltava. Rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakenteet,
rakennukset pihapiireineen, maisemallisesti merkittävät kujanteet ja kuusiaidat
ja yksittäispuut sekä pellot on säilytettävä. Alueella tapahtuva rakentaminen
ja ympäristönhoito tulee sopeuttaa sen kyläkuvallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja
rakennustaiteellisiin arvoihin. Alueelle rakennettaessa on huolehdittava siitä,
että rakentaminen sijoitukseltaan, mittasuhteiltaan, tyyliltään ja
materiaaleiltaan sopeutuu ympäristöönsä.

Kirkonkylää koskeva erityismääräys:

Alueelle laaditun Uukuniemen kirkonkylän kulttuurimaiseman hoitosuunnitelman
tavoitteet ja suositukset tulee ottaa alueen suunnittelussa huomioon.

Työnumero 82127957

KAAVOITUSYKSIKKÖ
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Puh. 020 755 611

Lahdessa 8.11.2013

Markus Hytönen Matti Kautto
Kaavoitusinsinööri Yksikön päällikkö

Erillisen saunan rakennuspaikka.
Alueelle saa rakentaa kerrosalaltaan enintään 25 m2 rantasaunan, vähintään
15 m:n etäisyydelle keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta.


