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Tullut voimaan:  __.__.2019

Poistuva kaava (1:4000) -  merkintöjen selite:

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva, jota

otsakkeessa mainittu kaavanmuutos koskee ja

jolta aiemmat kaavamerkinnät ja -määräykset poistuvat.

Yleiset määräykset:

Kaava-alueella on ohjeellinen tonttijako.

Rakennukset tulee rakentaa sopivina ryhminä julkisivumateriaalin ja -värin sekä

kattokaltevuuden suhteen yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. Lisäksi rakennusten

ja julkisivumateriaalin tulee olla puuta. Rakennettaessa rantavyöhykkeelle on

rakennusten harjan oltava pääsääntöisesti rannan suuntainen.

Rakennettaessa ranta-alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennusten

korkeusasemaan. Rakennuksen etäisyyden rakennuspaikan rajasta tulee olla

vähintään yhtä suuri kuin rakennuksen korkeus, kuitenkin vähintään 5 metriä.

Rakennusten etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla

sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Muun

kuin venevajan alin rakentamiskorkeus alueella on 2.00 m N60. Rakentamiskorkeus

on taso, jolle vesi voi nousta vahingoittamatta rakenteita. Rakennukset on

varustettava riittävän korkealla sokkelilla ja tuulettuvalla alapohjaratkaisulla.

Kellaritilojen rakentaminen on kielletty.

Venevajan tulee olla sekä julkisivultaan, että väritykseltään maisemaan sopiva.

Rakentamisessa on pitäydyttävä perinteisissä rakentamistyyleissä eikä rakennuksen

sijoituksella saa rikkoa luonnonmaisemaa.

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin

verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ranta-asemakaava-alueella ilman kunnan

rakennusvalvontaviranomaisen myöntämää maisematyölupaa. Lupaa ei kuitenkaan

tarvita ranta-asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus-

tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin

toimenpiteisiin.

Kaavamuutosalueen kiinteistöjen jätevesien käsittely hoidetaan voimassa olevan

valtioneuvoston asetuksen talousvesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla

alueilla, mukaisesti sekä kaupungin rakennusjärjestyksen määräyksiä noudattaen.

Asuinrakennusta varten tulee olla riittävästi laadultaan soveltuvaa talousvettä.

Jätteenkuljetus hoidetaan kaupungin määräyksien mukaan.

Ranta-asemakaavan muutos koskee:

Osaa kiinteistöstä Leppäranta 895-534-1-97.

Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu:

Kortteli 2.

Ranta-asemakaavamerkinnät ja -määräykset:

Yksiasuntoisten erillispientalojen korttelialue.

Alueen rakennuspaikalle saa rakentaa asuinrakennuksen sekä alueen

käyttötarkoitusta palvelevia talousrakennuksia. Asuinrakennuksen kerrosala

saa olla enintään 235 m

2

, erillisen saunarakennuksen 25 m

2

 ja venevajan 40 m

2

.

Rakennusten kokonaiskerrosala saa rakennuspaikalla olla enintään 300 m

2

.

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelin osan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Korttelin numero/rakennuspaikkojen enimmäislukumäärää korttelissa  osoittava luku.

Rakennuspaikan numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman

sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

Saunarakennuksen rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa venevajan.

Ohjeellinen yhteiskäyttöinen tieyhteys, jonka hallinnoiminen, rakentaminen, ylläpito ja

huoltaminen ovat  maanomistajien vastuulla.

Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain mukainen

luonnonsuojelualue tai -kohde.

Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue.

Yleisiä määräyksiä

Rakennuksia ei saa sijoittaa 5 m lähemmäksi rakennuspaikan rajaa. Naapurin

suostumuksella rakennusvalvontaviranomainen voi sallia rakentamisen 2 metrin

päähän rakennuspaikan rajasta.

Milloin rakennus sijoitetaan lähemmäksi kuin 4 metrin päähän rakennuspaikan rajasta,

ei tällä julkisivun osalla saa olla läpinäkyviä osia alle 180 cm:n korkeudella

lattiatasosta.

Kaava-alueella on ohjeellinen tonttijako.

Rakennusten on sopeuduttava perinteiseen saaristomaisemaan väritykseltään,

julkisivumateriaaleiltaan ja mittasuhteiltaan. Rakennusten on oltava puuverhoiltuja.

Heijastavia seinä- ja kattopintoja ei saa rakentaa. Rakennuspaikkojen rakentamaton

osa on hoidettava luonnonvaraisena ja rakennuspaikoilla on säilytettävä maiseman

kannalta merkittävä puusto. Ranta-asemakaava-alueella ei saa suorittaa avohakkuuta

tai rantapuuston merkittävää poistamista ilman maisematyölupaa. Rakennusten

rannanpuoleinen julkisivu

tai räystäskorkeus saa olla enintään 3,5 m.

Asuinrakennusten kosteudelle alttiiden rakennusosien alin rakentamiskorkeus tulee

olla +2,30 m N2000, kun avoin vesialue on alle 1 km.

Niillä rakennuspaikoilla, joiden kohdalla avoin vesialue on 1-5 km, on edellä mainittuun

korkeustasoon lisättävä rakennuspaikan olosuhteiden takia:

• +  30 cm, kun rakennetaan loivaan rantaan, jossa kaltevuus on 1:10,

• +  90 cm, kun keskimäärin rannan kaltevuus on 1:5 ja

• + 150 cm, kun ranta on jyrkkää, kaltevuus 1:1,5.

Rakennuspaikoilla, joiden kohdalla avoin merialue on 5-10 km, on edellä mainittuun

korkeustasoon

lisättävä rakennuspaikan olosuhteiden takia:

• +  70 cm, kun rakennetaan loivaan rantaan, jossa kaltevuus on 1:10,

• + 165 cm, kun keskimäärin rannan kaltevuus on 1:5 ja

• + 260 cm, kun ranta on jyrkkää, kaltevuus 1:1,5.

Puhdistamattomia jätevesiä ei saa johtaa vesistöön. Yleiseen viemäriverkkoon

kuulumattomien

kiinteistöjen jätevesihuolto tulee toteuttaa kulloinkin voimassa olevan säädöksen

mukaisesti.

Suunnitelma jätevesien käsittelystä rakennuspaikalla on hyväksyttävä

rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Jätehuolto tulee hoitaa kunnallisten

jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Jätteet kerätään jätesäiliöön ja kuljetetaan kunnalliselle jätteiden käsittelypaikalle tai

kompostoidaan. Komposti on hoidettava niin, ettei siitä aiheudu haittaa

naapurialueiden käytölle eikä vesistölle.
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