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3 metriä kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva,
jota otsakkeessa mainittu kaavanmuutos koskee
ja jolta aiemmat kaavamerkinnät ja -määräykset
poistuvat.

Rakennusala.
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Ranta-asemakaavan muutos koskee:
Kiinteistöä 936-409-12-151 Jussinranta.
Osaa korttelia 4, maa- ja metsätalousaluetta sekä yhteiskäyttöistä
tiealuetta.
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Poistuva kaava (1:2000).

936-409-12-71

Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu:
Osa korttelia 4.

936-409-12-75
936-409-12-133
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Saunarakennuksen rakennusala.

Säilytettävä ja/tai istutettava alueen osa.

ajo

Ohjeellinen yhteiskäyttöinen tieyhteys, jonka hallinnoiminen, rakentaminen,
ylläpito ja huoltaminen ovat käyttöoikeuden haltijoiden vastuulla.
Johtoa varten varattu alueen osa.

Ranta-asemakaavamerkinnät ja määräykset:
Ranta-asemakaava-aluetta koskevat määräykset.
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936-409-12-151

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

6910600
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Loma-asuntojen korttelialue.
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon kerrosalaltaan enintään
120 k-m², saunarakennuksen enintään 30 k-m² ja talousrakennuksen tai
vierasmajan enintään 30 k-m². Kokonaisrakennusoikeus on 180 k-m².

Korttelin, korttelin osan ja alueen raja.
Ohjeellinen rakennuspaikan raja.

Kaava-alueella on voimassa MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
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Rakennusten tulee sijoittua luontevasti ympäristöön ja maisemaan.
Rakennusten ulkoseinämateriaalien, kateaineiden, kattokaltevuuksien ja
ulkoväritysten tulee soveltua maastoon ja alueen nykyiseen rakennuskantaan.
Ulkovärityksessä tulee välttää vaaleita värisävyjä (myös julkisivuja
täydentävissä rakennusosissa).
Puusto ja muu kasvillisuus, pinnanmuodostus ja rantaviiva on säilytettävä
mahdollisimman luonnonmukaisena. Erityisesti rakennusten ja rannan välisellä
alueella tulee säilyttää luonnonmukainen puusto ja aluskasvillisuus.

Osa-alueen raja.
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Kaava-alueella on ohjeellinen tonttijako.

4

Korttelin numero.

3

Rakennuspaikan numero.

I

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Iu½

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää
kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.
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Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä on otettava huomioon jätevesien ja
jätteiden käsittelyä koskevat kulloisetkin määräykset. Jätevedet käsitellään
kaupungin ympäristöviranomaisten edellyttämällä tavalla. Lahoavia jätteitä
varten on rakennettava komposti.
Ranta-asemakaavan pohjakartta on hyväksytty 26.3.2010
Virtain kaupunki, Kari Ylä-Jarkko
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