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LUONNONSUOJELUALUE JA -KOHDE
Alue on tuonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeliavaksi tarkoitettu.
Rakennuslain 135 :n nojalla määrätään, että alueella on kielletty maaperän
vaminen ja muokkaaminen, metsänhakkuu sekä muut alueen ja maiseman lt
nontilaa muuttavat toimenpiteet, kunnes alue on suojettu.
Alueella on voimassa rakennuslain 124a §:n mukainen kunnanhallituksen lut
varaisuutta koskeva toimenpidekielto, kunnes alue on suojeltu.
VESIALUE

PIELISJOEN RÄNTAOSAYLEISKAÄVA
kaavamerkinnät ja -määräykset:

ASUNTOALUE
Alue on tarkoitettu erillispientaloja ja maatilan talouskeskuksia varten. Rakennuspaikkojen enimmäismäärä on osoitettu A-merkinnän alapuolella olevalla luvulla.
Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 3000 m2, josta rakennuslautakunta voi eri

tyisestä syystä myöntää poikkeuksen.
A-1-mer$dnnällä osoltetun alueen rakennuspaikalle saadaan lisäksi
sijoittaa asuinrivitaloja ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työtiloja.
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LOMA-ASUNTOALUE
Rakennuspaikkojen enimmäismäärä on osoitettu RA-merkinnän alapuolella

SEUDULLINEN TIE

olevalla luvulla.
Kullekin rakennuspaikalte saa rakentaa yhden, kerrosalaltaan enintään 100 m2:n
suuruisen loma-asunnon, 25 m2:n suuruisen saunan sekä tarpeellisia tatousra
kennuksia siten, että rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on enintään 180 m2.
Vesikäymälöiden rakentaminen loma-asuntoihin on kielletty.
LOMA-ASUNTOALUE
Rakennuspaikkojen enimmäismäärä on osoitettu RAtmerkinnän alapuolella
olevalla luvulla.
Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden, kerrosalaltaan enintään 30 m2:n
suuruisen loma-asunnon sekä lisäksi saunan ja yhder muun talousrakennuksen,
joiden yhteenlaskettu kerrosala on enintään 20 m2.
Vesikäymälöiden rakentaminen loma-asuntoihin on kielletty.

YHDYSTIE
LAIVAVÄYLÄ
VENEVÄYLÄ
000000

Alue on tarkoitettu matkailu- ja tomakeskuksia varten. Luku RM-alueella osoittaa
sallitun rakennusoikeuden kerrosala-m2 :nä.

ALUE, JOLTA ON LÖYTYNYT VIITTEITÄ MUINAISMUISTOLAIN
• MUKAISESTA KOHTEESTA
Suositus: Alueella on kIelletty meankamaran kaivaminen, louhiminen ja täyttä
minen ilman museoviraston lupaa.

JULKISTEN PALVELUJEN ALUE
PY-1-alue on tarkoitettu vapaa-ajanviettoa sekä koulutus-ja kumsitoimintaa
varten.
TEOLUSUUS- JA VARASTORAKENNUSTEN ALUE

KUL1TUURIMAISEMAAN KUULUVA ALUEENOSA JA KOHDE
Alueen merkintä koskee kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaita a
eita rakennuksineen.
Ympäristön tilaan vaikuttavia toimenpiteitä suontettaessa ja rakennettaessa o
kiinnitettävä huomiota siihen, ettei alueen maisemallista, kulttuurihistoriallista
luonnonolosuhteistajohtuvia arvoja vaaranneta tai heikennetä.

km

YHDYSKUNTATEKNISTÄ HUOLTOA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN
JA LAITOSTEN ALUE

ET-1-alue on tarkoitettu vedenottamoa varten.
LÄHIVIRK1STYSALUE
Alueelle saa rakentaa ainoastaan yleistä virkistyskäyllträ palvelevia rakennuksia
ja rakennelmia.
-
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URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE
VU-2-alue on tarkoitettu ulmarantakäyttöön.
Alueelle saa rakentaa ainoastaan käyttötarkoituksensamukaista yleistä
virkistyskäyttöä palvelevia rakennuksia ja rakennelmia

cv

ALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ SÄILYTETÄÄN
ALUEEN!KOHTEEN MERKINTÄTUNNUS, JOKA VIITTAA KAAVASELOS
TUKSEEN SEKÄ YMPÄRIsTÖ- JA MAISEMASELVITfKSEEN

Ä—’v

YKSITYINEN VENEVALKAMA
RANTAUTUMISPAIKKA

RET)(EILY- JA ULKOILUALUE
Alueelle saa rakentaa ainoastaan yleistä virkistyskäyttöä palvelevia rakennuksia
ja rakennelmia.
Rakennuslain 135 §:n nojalla määrätään, että metsänhoidossa on noudatettava
Metsäkeskus Tapion luonnonlähelstä metsänhoitoa koskevia metsänhoitosuosi
tuksia. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rantamaisernan luonnonmukaisuuteen.
Alueella on voimassa rakennuslain 124a §:n mukaineri kunnanhallituksen luvan
V?raisuutta koskeva toimenpidekielto, joka eI koske edllä olevan mukaista
mtsänhakkuuta.

1

ULKOILUREITtI
MUINAISMUISTOALUE
Muinaismuistolaln (295/53) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös.
Muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen
ja muu siihen kajoaminen on kielletty.
MUINAISMUISTOLAIN NOJALLA SUOJELTAVAKSI TARKOITETtU
ALUEEN OSA JA KOHDE
Muinaismuistolain (295/63) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös.
Aluetta koskevista maankäyttösuunnitelmista tulee neuvotella
Museoviraston kanssa.

MATKAILUPALVELUJEN ALUE

L

KUNNAN RAJA
YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA
KANTATIE

1

VESILIIKENTEEN ALUE
Alueelle saa rakentaa ainoastaan vesiliikennettä palveia rakennuksia
ja rakennelmia.
“LV4oniärkoitehtfläiväjåvenesatamaa varten,
LV-2 on tarkoitettu yleistä venevalkamaa varten
LV-3 on tarkoitettu uiton toimipaikkaa varten ja
LV-4 on tarkoitettu kanava- ja ulttotiikenteen käsittelya..etta varten.
MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE
Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja melsätalouskäyttöön.
Rantavyöhykkeellä, jonka syvyys on 200 metriä, on kielletty muu, kuin maa- ja
melsätaloutta varten tarpeellinen rakentaminen. Tältä vyöhykkeeltä on yleiskaa
van mitoitusperusteiden mukainen franta)rakennusoikeus siirretty maanomistaja
kohtaisesti A-, RA-ja RM-alueille.
Rantavyöhykkeen ulkopuoliselle M-atueelle voidaan muodostaa rakennuslain
4 §:ssä tarkoitettua haja-asutusta rakennuspaikoille, joiden vähimmäiskoko on
10 000 m2. Rakennuslautakunta voi erityisestä syystä myöntää vähimmäiskoosta
poikkeuksen.

YLEISET MÄÄRÄYKSET
1. Rakennusta ei saa rakentaa 40 metriä lähemmäksi keskivedenkorkeuden mukaisest
tavilaa, jos sen kerrosala on 80 m2 tai enemmän. Jos kerrosala on alle 80 m2, on e
oltava vähintään 25 metriä. Kuitenkin sauna, jonka kerrosala on enintään 25 m2 vol
kentaa lähemmäksi, vähintään kuitenkin 15 metrin päähän rantaviivasta. Lisäksi mk
alimman latttatason tulee olla vähintään yksi neiti ylävesirajaa korkeammalla, tai mi
ei ole tIedossa, huomioonoifaen tulvavaara. Rakennuslautakunta voi myöntää poikkf
etäisyyttä koskevasta määräyksestä, jos se maasto-olosuhteiden johdosta on perustE
rakennus luontevasti sopeutuu maisemaan, ei kuitenkaan sallien rakennettavaksi 15
hemmäksi keskivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa ja b) vanhaan rakennukseen 1
lisärakentamisesta kaavassa määritellyn rakennusoikeuden puitteissa.
puoIestuqnnonmaisem
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MM- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JQLLA ON
YMPÄRISTÖARVOJA JAfAl ULKOILUN OHJAAMISTARVETrA.
Alue on tarkoitettu pääasiassa maa-ja metsätalouskäyttöön.
Rantavyöhykkeellä, jonka syvyys on 200 metriä, on kielletty muu, kuin maa- ja
metsätaloutia varten tarpeellinen rakentaminen sekä yleistä virkistystä palvelevat
vähäiset rakennukset ja rakennelmal Tältä vyöhykkeeltä on yleiskaavan mitoi
tusperusteiden mukainen (ranta)rakennusoikeus siirretty maanomistajakohtai
sesti A- ja RA-aluellle.
Rantavyöhykkeen ulkopuoliselle MU-alueelle voidaan muodostaa rakennuslain
4 §:ssä tarkoitettua haja-asutusta rakennuspalkoille, joiden vähimmäiskoko on
10 000 m2. Rakennuslautakunta voi erityisestä syystä myöntää vähimmäiskoosta
poikkeuksen.
Rakennuslain f 35 §:n nojalla määrätään, että metsänhoidossa on noudatettava
Metsäkeskus Tapion luonnonläheistä metsänhoftoa kd,kevia metsänhoitosuosi
tuksia. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rantamaiserflan luonnonmukaisuuteen.

sopeutuvia.
3. Rakennuspaikoilla rakennusten ja rantaviivan välillä on säilytettävä riittävä suojapuu
rakennuspaikan maisemakuva on muutoinkin säilytettävä luonnonmukaisena.
4.

Kun rantavyöhykkeelle haetaan rakennus- tai toimenpidelupaa hankkeelle, joka sijoit
vesiväylämerkkien tai niiden asettamismerkkien alueelle, tulee ennen luvan myöntär
tää asiasta vesiväylästä vastaavan viranomalsen lausunto.

5. Yksityiskohtaisessa kaavassa, tai jos sitä ei laadita, rakennuslupavaiheessa on osoiti
va, miten saareen tulevia rakennuspaikkoja varten tarpeelliset venepaikat järestetää
reen puolella.
6. Tämän yleiskaavan RA- ja RA-1-alueilla saa myöntää rakennustuvan sen mukaisen
tavanomaisen tomarakennuksen rakentamiseen ilman rantakaavaa.
Tämä määräys ei koske yleiskaavassa osoitettuja A-alueita eikä RM-alueita.
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EN ALUE

LÄHMRKISTYSALUE
Alueelle saa rakentaa ainoastaan yleistä vlrkistyskäytttä palvelevia rakennuksia
ja rakennelmia.
URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE
VU-2-alue on tarkoitettu uimarantakäyttdtn.
Alueelle saa rakentaa ainoastaan käyttötarkoltuksensa mukaista yleistä
virkistyskäyttöä palvelevia rakennuksia ja rakenneImia
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MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON
YMPÄRISTÖARVOJA JAITAI ULKOILUN OHJAAMISTARVEUA.
Alue on tarkoitettu pääasiassa maa-ja metsätaiouskäyttöön.
Rantavyöhykkeeliä, jonka syvyys on 200 metriä, on kielletty muu, kuin maa- ja
melsätaloutta varten tarpeellinen rakentaminen sekä yleistä virkislystä palvelevat
vähäiset rakennukset ja rakennelmat. Tältä vyöhykkeeilä on yleiskaavan mitoi
tusperusteiden mukainen (ranta)rakennusoikeus siirretty maanomistajakohtai
sesti A- ja RA-alueille.
Rantavyöhykkeen uikopuollselle MU-alueelle voidaan muodostaa rakennuslain
4 §:ssä tarkoitettua haja-asutusta rakennuspaikoille, joiden vähimmäiskoko on
10 000 m2. Rakennuslautakunta voi erityisestä syystä myöntää vähimmäiskoosta
poikkeuksen.
Rakennuslain 135 §:n nojalla määrätään, että metsänhoidossa on noudatettava
Metsäkeskus Tapion luonnonläheistä metsänhoioa kdskevia metsänhoitosuosi
tuksia. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rantamaiseman luonnonmukaisuuteen.
Alueella on voimassa rakennuslain 124a §:n mukainen kunnanhallituksen luvan
varaisuutta koskeva toimenpideklelto, joka ei koske edellä olevan mukaista
metsänhakkuuta.
-
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Alueen merkintä koskee kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaita a
eita rakennuksineen.
Ympäristön tilaan vaikuttavia toimenpiteitä suoritettaessa ja rakennettaessa o
kiinnitettävä huomiota siihen, ettei alueen maisemaliista, kulttuurihlstoriallista
iuonnonolosuhteista johtuvia arvoja vaaranneta tai heikennetä.
ALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ SÄILYTETÄÄN
ALUEENIKOHTEEN MERIONTÄTUNNUS, JOKA VIITIAA KAAVASELOS
TUKSEEN SEKÄ YMPÄRISTÖ- JA MAISEMASELVITYKSEEN

RANTAUTUMISPAIKKA
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YKSITYINEN VENEVALKAMA

RETKEILY- JA ULKOILUALUE
Alueelle saa rakentaa ainoastaan yleistä virkistyskäyllää palvelevia rakennuksia
ja rakennelmia.
Rakennuslain 135 §:n nojalla määrätään, että metsänhoidossa on noudatettava
Metsäkeskus Tapion luonnonläheistä metsänhoitoa koskevia metsänhoitosuosi
tuksia. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rantamaiserrian luonnonmukaisuuteen.
Alueella on voimassa rakennuslain i24a §:n mukainen kunnanhallituksen luvan
varaisuulta koskeva toimenpideklelto, joka ei koske ectlllä olevan mukaista
metsänhakkuuta.
LV] VESILIIKENTEEN ALUE
Alueelle saa rakentaa ainoastaan vesiliikennettä paive’ ?ia rakennuksia
ja rakennelmia.
LV-1 ontärkoitettu [aivä-lavenesatamaa varten,
LV-2 on tarkoitettu yleistä venevalkamaa varten
LV-3 on tarkoitettu uiton toimipaikkaa varten ja
LV-4 on tarkoitettu kanava- ja uittoiiikenteen käsitteIy$etta varten.
MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE
Alue on tarkoitettu pääasiassa maa-ja metsätalouskäyttöön.
Rantavyöhykkeeltä, jonka syvyys on 200 metriä, on kielletty muu, kuin maa- ja
metsätalouffa varten tarpeellinen rakentaminen. Tältä vyöhykkeeltä on yleiskaa
van mitoltusperusteiden mukainen (ranta)rakennusoikeus siirretty maanomistaja
kohtaisesti A-, RA- ja RM-alueille.
Rantavylihykkeen ulkopuoliselle M-alueelle voidaan muodostaa rakennuslain
4 §:ssä tarkoitettua haja-asutusta rakennuspaikoille, joiden vähimmäiskoko on
10 000 m2. Rakennusiautakunta voi erityisestä syystä myöntää vähimmäiskoosta
poikkeuksen.
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YHDYSKUNTATEKNISTÄ HUOLTOA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN
JA LAITOSTEN ALUE
ET-1 -alue on tarkoitettu vedenottamoa varten.
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YLEISET MÄÄRÄYKSET
1. Rakennusta ei saa rakentaa 40 metriä lähemmäksi keskivedenkorkeuden mukaisest
taviiaa, jos sen kerrosala on 80 m2 tai enemmän. Jos kerrosala on alle 80 m2, on e
oltava vähintään 25 metriä. Kuitenkin sauna, jonka kerrosala on enintään 25 m2 voi
kentaa lähemmäksi, vähintään kuitenkin 15 metrin päähän rantaviivasta. Lisäksi ra
alimman lattiatason tulee olla vähintään yksi metri ylävesirajaa korkeammalla, tai m
ei ole tiedossa, huomioonottaen tulvavaara. Rakennuslautakunta voi myöntää poikk’
etäisyyttä koskevasta määräyksestä, jos se maasto-olosuhteiden johdosta on pemstc
rakennus luontevasti sopeutuu maisemaan, ei kuitenkaan sallien rakennettavaksi 15
hemmäks! keskivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa ja b) vanhaan rakennukseen
lisärakentamisesta kaavassa määriteilyn rakennusoikeuden puitteissa.
2....Rakeonusten.tuie...ollainmidon. mteriaalien]a vritykseo puolestalul2nnonmaiserr
sopeutuvia.
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3. Rakennuspaikoilla rakennusten ja rantaviivan välillä on säilytettävä riittävä suojapuu
rakennuspaikan maisemakuva on muutoinkin säilytettävä luonnonmukalsena.
4. Kun rantavyöhykkeelle haetaan rakennus- tai toimenpldelupaa hankkeelle, joka sijoil
vesiväylämerkkien tai niiden asettamismerkkien alueelle, tulee ennen luvan myöntät
tää asiasta vesiväyläslä vastaavan viranomaisen lausunto.
5. Yksityiskohtaisessa kaavassa, tai jos sitä ei laadita, rakennuslupavaiheessa on osoit
va, miten saareen tulevia rakennuspaikkoja varten tarpeeliiset venepaikat järjestetäl
teen puolella.
6. Tämän yleiskaavan RA- ja RA-1-alueilia saa myöntää rakennusluvan sen mukaisen
tavanomaisen lomarakennuksen rakentamiseen ilman rantakaavaa.
Tämä määräys ei koske yleiskaavassa osoitettuja A-alueita eikä RM-alueita.
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