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RA —alueen rakennuspaikat voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa myös pysyvän asutuksen
rakennuspaikkoma,jodllom mitä koskevat AO -koittelialueen rakentamismääräykset

Lomaasuatojcn komelialue.
Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden 1-ts -kerroksisenloma-asunnon, vierasmajan
ja erillisen saunarakennuksen, joiden yhteenlaskettu kenosata on enintään 150 k-m2. Lisäksi
voidaan rakentaa tatausrakennuksia enintään 30 k-m2,
Loma asunnon etäisyys vtävesira!an korkeuden niukaisesta rim avuvasta tulee olla vähintliir’
40 metriä. Erillisen kerrosalaltaan enintään 5 k-m2;n suuruisen saunarakennuksen etäis)s
rataviivasta tulee olla vähintään 15 metriä.
Rakennusten ja rakenteiden tulee sopeutua malJiltaan materiaaliltaan, miflasuhteiltasnja
värityksen puolesta luonnonmaiseniaan
Alueen rakentarriisessaja muussa rnaankäytössä tulee ottaa huomioon alueen arvokas
maisemalcuva ja välttän sen mnista
Kaavassa esitettyä rakennuspaikkamäärää ei saa ylittää,

-‘-

Maa-ja metsätalousalue.
Alueella ei ole rakennusoikeutta.

Venesataraa/venevalkama.
Alueelle saa rakentaa alueen käyttötarkoitusta palvelevia rakennuksia ja laitteita

LT j Yleisen tien aluetta.
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Uimaranta-alue.
V tf’3 Alueelle
saa rakentaa alueen käyttötarkoitusta palvelevia rakennuksia ja laitteita

Matkailua palvetevien rakennusten korttellalue.
1 RMI Alueelle
on laadittava ennen rakennusluvan myöntämistä tarkempi maankäyttösuunnitelma.

1 RA

saunarakennuksen joiden yhteenlaskettu kerrosala on enmfaän 350 k-m2 Lisäksi
rakentaa talousrakennuksia enintään 50 k-m2,
Asuinrakennuksen etäisyys ylävesfrajan korkeuden mukaisesta ranteviivasta tulee olla
vhintään 40 mernAja erillisen kerrosalaltaan enintään 25 k-m2:n suunxiseu saunarakennuksen
vfihintään 15 metriä.
Rakennusten ja rakenteiden tulee sopeutua mallihaan, matcriaaliltaan, mittasuhteiltaanja
värityksen puolesta luonnonraaisemaan.
Alueen rakentamisessa ja muussa maankäytssä tlce ottaa huomioon alueen arvokas
maisemakuvaja välttää sen muuttamista.
Kaavassa esitettyä rakennuspaikkamäärää ei saa ylittää.

korttelialue.
LAO] Eriifispientalojen
Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden l-1¼ -kerroksisen asuinrakeunuksen ja erillisen

KAAVAMEmaNNÄT

RAIb1TÄ•ASEMAKAAVALLAMUODOSflrU KORTTELIT 1-9, UJMARANTA-JA VENE
VALKAMA-ALUE1TA, YLEISEN TIEN SEKÄ MAA- JA METSÄTÄLOUSÄLUETrA

KYLÄ;
TILAT:

LAUMCALANSAÄREN ETELÄOSAN RANTÄOASEMAKÄAVA
1:5000

ENON KUNTA
PielincnlRukavesi
Maa-ja metsätaiousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvojn.
Alueella ei ole rakeanusoikeutta.

Vksityistiealue.

Ohieellmen ajoyhteys

Rakennusoikeus

Rakennuspaikan numero.

2
200

Korttelm numero.

2

Ohjeellinen rakennuspaikan raja.

Osaalueen raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

•5 m lcaava-alueen rajan ulkopuolella oieva viiva.

J

1

4-55 dB:n (loma-asutus) ja 55-60 dB:n (pysyvä asutus) melualuetta kuvaava rajaus,

Tärkeä pohjavesialue.

Ohjeellinen vedenottaraon alue

Äjoneuvoliittymän lildmääräinen sijainti.

JohtOS varten VarattU alueen osa.

Markku Daalainen
Dl, ranta-asemakaavan laatia

RNTAMAASTO OY

Espoossa 1 t. helmikuuta 2004

Ralccmiettacssa ranta-alueelle on huomattava, tttei rakentamisefla estetä tai veikeuteta alueella
olevan vilylämeritinnän tai muun vesiliikennemerkinnän käyttöä tai yllpitoa. Merkkejä ei saa
poistaa eikä niiden nakemäalueelle saa tehda esteitä ilman Jarvi Suomen merenkulkupnnn
lupaa.

Veneväylien rakentamista koskevista ruoppauksista on iJ.moitettava kiinaan ympäristötoiinistoc
Pohiois-Karialan ympänstökeskukselle kuukautta ennen ruoppauksen aloittamista Jos
alueella tehdään useita toisiinsa liittyviä ruoppaussuunnitelmia, tulkitaan lupatarve yhtenä
hankkeena.

Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa kevytrakenteisen enintään 10 metrin pituisen laituna
ilman ympäristölupaa rakennusluvan asemaplirroksessa esitettyyn paikkaan.

MUUT MAÄRAYKSET;
Ranta-asemakaava-alueen vesi- ja jätehuolto tulee penistua keskitettyyn järjestelmään, joka
on toteutettava ko. lupaviranomaisten mätlräämällä tavalla.
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