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KAAVAPROSESSIN TIIVISTELMÄ
Suunnittelualueelle on osoitettu kolme RA rakennuspaikkaa Koitereen rannalle Päivynniemeen. Maanomistajan tavoitteena on uudistaa alueen rakentamismahdollisuuksia siten, että yksi RA rakennuspaikka muutetaan AO-1 rakennuspaikaksi ja yksi RA rakennuspaikka siirretään uuteen sijaintiin AO-1 rakennuspaikan varauksen laajetessa.
AO-1 rakennuspaikalle osoitetaan merkittävästi enemmän tilaa ja rakennusoikeutta kun tavanomaiselle AO rakennuspaikalle. Aluetta tullaan käyttämään
asumisen lisäksi osin yritystoimintaan ja majoitukseen.
Muut alueet osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaisina alueina M sekä osin
maa- ja metsätalousvaltaisena alueena, jolla on ympäristöarvoja MY (luonnontilainen luhta ja hiekkaranta).
Kaavaprosessin vaiheet
Kaavan laadinnan aloittaminen

helmikuu 2021

Viranomaisneuvottelu

Ei tarpeen

Vireilletulo

__.__.2021

Kaavaluonnos nähtävillä

__.__.–__.__.2021

Kaavaehdotus nähtävillä

__.__.– __.__.2021

Ilomantsin kunnanvaltuuston hyväksyntä

__.__.202_§ __

Osayleiskaavan toteuttaminen
Rantaosayleiskaavan muutoksen mukainen rakentaminen toteutetaan kaavan
saatua lainvoiman maanomistajan tarpeiden mukaan.

Koitereen rantaosayleiskaavan muutos, PÄIVYNNIEMI
Ilomantsi, Lapiovaara

Suunnittelu Haltilahti 4
7.5.2021

___________________________________________________________________________________________________________________________

SISÄLLYSLUETTELO
KAAVAPROSESSIN TIIVISTELMÄ ................................................................................... 3
1. PERUSTIEDOT JA SUUNNITTELUTILANNE .............................................................. 6
1.1

Nykyinen maankäyttö ............................................................................................. 6

1.2

Suunnittelutilanne ................................................................................................... 6

1.2.1

Yleistasot.......................................................................................................... 6

1.2.2

Maakuntakaava ................................................................................................ 7

1.2.3

Yleiskaava ........................................................................................................ 7

1.2.4

Asemakaavoitus ............................................................................................... 7

1.2.5

Rakennusjärjestys ............................................................................................ 8

1.2.6

Rakennuskiellot, muut päätökset ja suunnitelmat ............................................ 8

1.2.7

Muut lähtökohdat .............................................................................................. 8

1.2.8

Pohjakartta ....................................................................................................... 8

1.2.9

Emätilaselvitys, voimassaolevan kaavan rantarakentamisen mitoitus ............. 8

1.2.10

Muut selvitykset ............................................................................................ 8

1.3

Maanomistus .......................................................................................................... 9

1.4

Väestö ja työpaikat ................................................................................................. 9

1.5

Rakennettu ympäristö ........................................................................................... 10

1.5.1

Rakennuskanta .............................................................................................. 10

1.5.2

Liikenne .......................................................................................................... 10

1.5.3

Palvelut .......................................................................................................... 10

1.5.4

Yhdyskuntatekninen huolto ............................................................................ 10

1.6

Luonnonympäristö ................................................................................................ 10

1.7

Muut selvitykset .................................................................................................... 11

1.8

Huomioitavat erityispiirteet ja suojelukohteet ........................................................ 11

1.9

Ympäristön häiriötekijät ........................................................................................ 12

2. OSAYLEISKAAVAN TAVOITTEET ............................................................................ 12
2.1

Yleistavoite ........................................................................................................... 12

2.2

Suunnittelutilanteen asettamat tavoitteet .............................................................. 13

2.3

Suunnittelualueen asettamat tavoitteet ................................................................. 13

2.4

Osayleiskaavan tavoitteiden muuttuminen kaavaprosessin aikana ...................... 14

3. OSAYLEISKAAVAN SISÄLTÖ JA PERUSTELUT ..................................................... 14
3.1Vaihtoehdot ................................................................................................................ 14
3.2Mitoitus ....................................................................................................................... 14
3.3Osayleiskaavan kuvaus .............................................................................................. 15

Koitereen rantaosayleiskaavan muutos, PÄIVYNNIEMI
Ilomantsi, Lapiovaara

Suunnittelu Haltilahti 5
7.5.2021

___________________________________________________________________________________________________________________________

3.4Aluevarausten ja kaavamääräysten perustelut maankäyttöluokittain.......................... 15
3.4.1

Asuntoalueet .................................................................................................. 15

3.4.2

Muut aluevaraukset ........................................................................................ 15

3.4.3

Osa-alueet ja muut kohteet ............................................................................ 16

3.5Liikenne ...................................................................................................................... 16
3.6Yhdyskuntatekninen huolto ......................................................................................... 16
3.7Suojelu........................................................................................................................ 16
4. OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSET.......................................................................... 16
4.1Yleistä vaikutusten selvittämisestä ............................................................................. 16
4.2Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja -ympäristöihin ....................................................... 17
4.3Vaikutukset työllisyyteen, elinkeinoelämään, palveluihin ja yleisiin virkistysalueisiin .. 17
4.4Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen ja ilmastoon ............................................... 17
4.5Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen, luonnonmaisemaan ja
luonnonvaroihin sekä ekologiseen kestävyyteen ............................................................. 18
4.6Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä
liikenteeseen .................................................................................................................... 18
4.7Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun
ympäristöön ..................................................................................................................... 19
4.8Osayleiskaavan vaikutukset työlle asetettuihin tavoitteisiin ........................................ 19
4.9Osayleiskaavan muut merkittävät tai haitalliset vaikutukset ....................................... 20
4.10

Osayleiskaavan oikeusvaikutukset ....................................................................... 20

5. SUUNNITTELUVAIHEET ........................................................................................... 20
5.1Kaavaprosessin suunnittelu- ja käsittelyvaiheet ......................................................... 20
6. OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN .................................................................... 20
6.1Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat ja toteutuksen seuranta.......... 20
6.2Toteuttaminen ja ajoitus.............................................................................................. 21

LIITTEET
1. Osayleiskaavakartta - luonnos, päiväys 7.5.2021
2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS, päiväys 7.5.2021

Koitereen rantaosayleiskaavan muutos, PÄIVYNNIEMI
Ilomantsi, Lapiovaara

Suunnittelu Haltilahti 6
7.5.2021

___________________________________________________________________________________________________________________________

1. PERUSTIEDOT JA SUUNNITTELUTILANNE
1.1

Nykyinen maankäyttö
Rantaosayleiskaavan muutos koskee Ilomantsin kunnan, Lapiovaaran kylän
Päivynniemen aluetta Koitereen itärannalla. Lapiovaara on pohjoisessa noin 3
km. etäisyydellä. Lähempänä on Kontiovaaran kylä noin 1 km. etäisyydellä.
Ilomantsiin on matkaa noin 35 km ja Uimaharjuun tulee matkaa jo noin 50 km.

Kuva 1. Kaava-alueen sijainti Lapiovaaran alueella Koitereen itärannalla (©
MML). Suunnittelualueen sijainti on merkitty punaisella ympyrällä.
Kaavaselostuksen kansilehden kuvasta voidaan havaita kaava-alueen luonnetta Koitere järven rannalla. Kaava-alue on kooltaan noin 20 hehtaaria, josta
pääosa on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Päivynniemeen tulee yksityistie, mutta yleiskaavan mukaiset rakennuspaikat ovat vielä rakentamattomia.
1.2

Suunnittelutilanne
1.2.1 Yleistasot
Kaavaa laadittaessa on huomioitava maankäyttö ja rakennuslain (MRL) 54 §:n
osayleiskaavan sisältövaatimukset ja oikeusvaikutteinen yleiskaava. Kaavaratkaisussa tulee lisäksi huomioida valtakunnallisen alueidenkäytön erityistavoitteet osayleiskaavaa koskien ja maakuntakaava siten kun se osoittaa
osayleiskaavaa ohjaavia tavoitteita. Edellä mainittujen tavoitteet on pääasiassa huomioitu aluetta koskevassa yleiskaavassa ja maakuntakaavassa.
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1.2.2 Maakuntakaava
Maakuntakaava 2040 on maakuntahallitus hyväksynyt 7.9.2020. Alueelle ei
kohdistu merkintöjä tai aluevarauksia. Maakuntakaavakartan ote ja rantojen
käyttöä ja arkeologista kulttuuriperintöä koskevat yleismääräykset on esitetty
OAS liitteessä 1.
1.2.3 Yleiskaava
Koitereen rantaosayleiskaava vuodelta 2007

Kuva 2. Ote Koitereen rantaosayleiskaava.
Kaavaratkaisua ohjaa Ilomantsin kunnanvaltuuston 25.06.2007 / § 35 hyväksymä oikeusvaikutteinen Koitereen rantaosayleiskaava ja siinä suunnittelualueelle osoitetut rakentamisen määrälliset tavoitteet ja määräykset. Alueelle kohdistuu seuraavia varauksia:
- loma-asuntoalue RA (3 rakennuspaikkaa)
- maa- ja metsätalousvaltainen alue M-1
- luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue luo
- muinaisjäännöskohde SM.
Yleiskaavakarttaote ja kaavamääräykset on esitetty OAS liitteessä 2.
1.2.4 Asemakaavoitus
Suunnittelualueella tai sen lähistölle ei ole laadittu asemakaavoja.
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1.2.5 Rakennusjärjestys
Ilomantsin kunnanvaltuusto on hyväksynyt 28.5.2007 § 28 rakennusjärjestyksen ja se on tullut voimaan 1.6.2007.
1.2.6 Rakennuskiellot, muut päätökset ja suunnitelmat
Alueella ei ole voimassa MRL 132/1999 38 tai 53 § mukaista rakennuskieltoa
tai 128 § toimenpiderajoitusta.
1.2.7 Muut lähtökohdat
Koitereen vedenkorkeus on säännöstelty. Vaihteluväli on +142,15 – +144,20
mmpy (N 2000). Alue ei ole pohjavesialuetta.
1.2.8 Pohjakartta
Osayleiskaavan pohjakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen digitaalista
maastotietokantaa kiinteistörajoin. Kaava esitetään mittakaavassa 1:5 000.
1.2.9 Emätilaselvitys, voimassaolevan kaavan rantarakentamisen mitoitus
Emätilaselvitys ja rantarakentamisen mitoitus ovat laadittu voimassa olevassa
oikeusvaikutteisessa Koitereen rantaosayleiskaavassa. Tilalle 11-14 on voimassa olevassa yleiskaavassa osoitettu mm. yhteensä 5 RA rakennuspaikkaa
sekä kaavamuutosalueen ulkopuolelle rantaa varaten venevalkama LV ja yleinen virkistysalue V.
Koitereen rantaosayleiskaavassa rantarakennuspaikkoja on osoitettu noin 5
rakennuspaikkaa mitoitusrantakilometrille. Tilalla 11-14 on mitoitusrantaviivaa
noin 1,95 kilometriä. Tällöin tilalle on mitoitettavissa 10 rantarakennuspaikkaa.
Maasto-olosuhteista johtuen tilalle on kuitenkin osoitettu näitä vain viisi.
1.2.10 Muut selvitykset
Alueen luontoarvot ja rakennetun ympäristön on kartoittanut Ympäristösuunnittelu Henttonen (2002) ja kulttuurihistorialliset arvot on kartoitettu osoitettujen
rakennuspaikkojen alueelta (Mikroliitti Oy 2005) Koitereen rantaosayleiskaavatyön yhteydessä. Alueella havaittiin tuolloin yksi kivikautinen asuinpaikka
(ns. Päivynniemi). Myöhemmin lähistölle on lisätty uutena kohteena Päivynniemi 2 kivikautinen asuinpaikka.
Alueen ympäristöä on tarkistettu uudelleen rantaosayleiskaavan muutosta varten (Suunnittelu Haltilahti 2020).

Koitereen rantaosayleiskaavan muutos, PÄIVYNNIEMI
Ilomantsi, Lapiovaara

Suunnittelu Haltilahti 9
7.5.2021

___________________________________________________________________________________________________________________________

Kuva 3. Alueen maaperä. Maaperä on kartan mukaan turvamaita, mutta todellisuudessa rakentamiseen tarkoitetut kumpareet ovat sekalajitteisia kuivahkoja
moreenimaita (vaaleanruskea). Kartta © GTK.

Kuva 4 ja 5 Maastonmuodot erottuvat rakentamiseen tarkoitetuilla kumpareilla
selvästi tasaisesta vesialueesta ja ympäröivistä ohutturpeisista soistumista.
Alue on nykyisellään lähes kokonaan luonnontilaista aluetta. Alueen soistumia
ei ole ojitettu.
1.3

Maanomistus
Osayleiskaava-alueen omistaa yksityinen.

1.4

Väestö ja työpaikat
Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole työpaikkoja tai muuta elinkeinotoimintaa metsätaloutta lukuun ottamatta. Alueella ei ole ympärivuotista asutusta.
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1.5

Rakennettu ympäristö
1.5.1 Rakennuskanta
Alueella ei ole rakennuksia.
1.5.2 Liikenne
Alueelle johtaa Ilomantsista Naarvantie ja siitä haarautuva Kontiovaarantie.
Lukuisille lomarakennuspaikoille vievää yksityistietä on kaava-alueelle vielä
noin 1 kilometri. Liikennöinti on vähäistä liittyen haja-asutusluonteiseen asumiseen ja varsinkin kesällä virkistykseen ja lomailuun.
Alueen läheisyydessä ei ole rakennettuja virkistysreittejä. Läheiseen Kontiolahteen on osoitettu veneilyreitti (mm. veneranta ja uiton pudotuspaikka).
1.5.3 Palvelut
Alueella ei ole palveluita. Lähistöllä on kunta vuokrannut maanomistajalta
vene- ja uimarannan. Sen käyttö on vähäistä. Kaupalliset palvelut ja koulut ja
muut kunnalliset palvelut ovat Ilomantsin kylällä.
1.5.4 Yhdyskuntatekninen huolto
Alueella ei ole järjestettyä yhdyskuntateknistä huoltoa. Uudet rakennuspaikat
tullaan liittämään omaan vesi- ja viemäriverkkoon. Alueella on sähköverkko.

1.6

Luonnonympäristö

Kuva 6. Siirrettävän RA paikan luonnonympäristöä kohdealueella pienessä
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niemessä.
Alueen luonnonympäristö on rakennuspaikoilla luonnontilaisia kuivahkoa mäntykangasmetsää, joiden puusto on noin 25 - 35 vuotiasta uudismetsää. Maaperä on erittäin kivistä ja huuhtoutunutta. Metsätyyppi vaihtelee kuivasta jäkälätyypistä (CT) puolukkatyyppiin (VT). Rinteiden alaosissa paremmilla kosteusolosuhteilla on myös mustikkatyypin kasvillisuutta ja lähellä soistumia kapeana vyönä suopursuista rämeisyyttä.
Loivassa lahdessa on luonnontilainen kapea hiekkaranta. Sen taustalla on luhtaisempi alavampi alue ja sen taustalla alueelle tyypillinen soistuma. Muut alueet ovat tavanomaisia maa- ja metsätalousalueita.
Koitereen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitykset
Alueen luontoarvot on kartoitettu Koitereen osayleiskaavatyön yhteydessä
(FCG Oy 2005). Alueelle on tehty Koitereen ympäristöinventointi ja -arviointi
ranta-osayleiskaavaa varten (Ympäristösuunnittelu Henttonen 2002). Siinä ei
suunnittelualueelle kohdistu merkintöjä tai havaintoja luonnonarvojen suhteen.
1.7

Muut selvitykset
Ei muita erityisselvityksiä.

1.8

Huomioitavat erityispiirteet ja suojelukohteet
Rakennettu ympäristö
Suunnittelualueella ei ole suojeltua rakennettua ympäristöä.
Luonto, eläimistö, maisema
Suunnittelualueella tai sen vaikutusalueella ei ole rekisteröityjä luonnonsuojelulain tai metsälain 10 §:n mukaisia kohteita. Alueella on luhtainen matala vesialue, joka on biotooppina arvokas sekä siihen liittyvä hiekkaranta (Päivynhiekka).

Kuva 7. Ote Metsäkeskuksen erityisen tärkeiden elinympäristöjen rekisteristä.
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Muinaismuistot
Kaava-alueella on kaksi rekisteröityä muinaismuistolain 295/1963 nojalla suojeltua kiinteää muinaisjäännöstä (Päivynniemi ja Päivynniemi 2, kivikautiset
asuinpaikat: www.kyppi.fi). Koitereen aluetta koskevassa arkeologisessa inventoinnissa vuonna 2005 havaintona oli vain näistä ensimmäinen. Aluerajauksia ei ole selvitetty.

Kuva 8. Muinaismuistokohteet (www.kyppi.fi).
1.9

Ympäristön häiriötekijät
Alueella ei ole erityisiä häiriötä muodostavia tekijöitä. Lähellä on uiton pudotuspaikka.

2. OSAYLEISKAAVAN TAVOITTEET
2.1

Yleistavoite
Maanomistajan tavoitteena on uudistaa alueen rakentamismahdollisuuksia siten, että alueelle mahdollistuu asuminen ja yritystoiminta. Kolmen RA rakennuspaikan alueella:
 Eteläisin RA rakennuspaikka muutetaan laajemmaksi AO-1 rakennuspaikaksi. Käyttötarkoitus mahdollistaa ympärivuotisen asumisen lisäksi
yritys- ja matkailutoimintaa.
 Keskimmäinen RA rakennuspaikka siirretään uuteen sijaintiin AO-1 rakennuspaikan varauksen laajetessa.
 Pohjoisin RA-rakennuspaikka jää sijaintiinsa.
AO-1 rakennuspaikalle osoitetaan merkittävästi enemmän tilaa ja rakennus-
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oikeutta kun tavanomaiselle AO rakennuspaikalle, sillä tavoitteena on, että aluetta tullaan käyttämään asumisen lisäksi osin yritystoimintaan ja majoitukseen.
Muut alueet osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaisina alueina M sekä osin
maa- ja metsätalousvaltaisena alueena, jolla on ympäristöarvoja MY (luonnontilainen luhta ja luo-alueena hiekkaranta) voimassa olevan yleiskaavan lähtökohtaisten tavoitteiden mukaisesti.
2.2

Suunnittelutilanteen asettamat tavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet on huomioitu aluetta koskevassa
yleiskaavassa ja maakuntakaavassa. Suunnitteluun vaikuttavat mm. seuraavat VAT kokonaisuudet suunnittelualueen paikallisia lähtökohtia soveltaen:
 Luonnon monimuotoisuus (rannat, suot ja kosteikot)
 Elinkeinojen ja yritystoiminnan uusiutuminen
 Luontomatkailu ja alueen elinvoima, luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun edistäminen
Maakuntakaavassa asetetut tavoitteet
Maakuntakaavan tavoitteet huomioidaan yleensä yleiskaavan kautta. Maakuntakaava on kuitenkin uusiutunut vuonna 2020 merkittävästi voimassa olevan
yleiskaavan jälkeen, jolloin maakuntakaavojen ohjausvaikutus osayleiskaavan
muutoksessa on huomioitava tarkemmin.
Maakuntakaava osoittaa alueelle vain yleisiä rantojenkäytön tavoitteita ja arkeologisen kulttuuriperinnön huomioimista kaavassa (OAS liite 1).
Voimassa olevan yleiskaavan asettamat tavoitteet
Osayleiskaavan muutosta ohjaa erityisesti oikeusvaikutteisen Koitereen rantaosayleiskaavan rantamitoitus, osoitetut arvot ja suojelukohteet kaavassa. Kaavamääräyksiä sovelletaan tarkoituksenmukaisesti uudessa kaavassa.
Muiden päätösten ja ohjeiden asettamat tavoitteet
Ilomantsin kunnan rakennusjärjestys asettaa kaavamääräyksiin mm. rakentamista yhtenäistäviä ja ohjaavia tavoitteita.

2.3

Suunnittelualueen asettamat tavoitteet
Osayleiskaavan yksilöityjä tavoitteita ovat:
 Kaava-alueen rakentamiseen soveltuvat alueet ovat rajalliset, rajoittaen
kaavaratkaisua merkittävästi.
 AO-1 alueelle osoitetaan riittävä rakentamisen määrä suunniteltuja
käyttötarkoituksia varten.
 RA-alueille osoitetaan tämän päivän mukainen riittävä rakennusoikeus.
 Kaavaratkaisun AO-1 alueen pohjana ovat todelliset rakentamisen
suunnitelmat. Rakennuslupa jätetään kuntaan kaavaprosessin aikana.
 Kaavasta muodostetaan mielekäs alueellinen kokonaisuus erottamalla
yksi RM -rakennuspaikka itsenäiseksi rakennuspaikaksi. Ratkaisulla

Koitereen rantaosayleiskaavan muutos, PÄIVYNNIEMI
Ilomantsi, Lapiovaara

Suunnittelu Haltilahti 14
7.5.2021

___________________________________________________________________________________________________________________________


2.4

voidaan säilyttää voimassa olevan kaavan mukainen rakennuspaikkojen määrä.
Kaavalla huomioidaan alueen suojeluarvot.

Osayleiskaavan tavoitteiden muuttuminen kaavaprosessin aikana
Kaavan yleistavoitteista on päättänyt maanomistaja käynnistäessään alueella
osayleiskaavan muutoksen laatimisen. Kaavaluonnos on laadittu näiden tavoitteiden ja alustavan rakennusluvan asemapiirroksen tavoitteiden pohjalta.
Kaavan tavoitteiden ei lähtökohtaisesti oleteta muuttuvan merkittävästi kaavaprosessin aikana.
Kaavaluonnos valmisteltiin kaavaehdotukseksi xxxxxxx muutoksin (täydennetään luonnosvaiheen jälkeen).
Kaavaehdotuksen nähtävilläpidon jälkeen xxxxxx (täydennetään ehdotusvaiheen jälkeen).

3. OSAYLEISKAAVAN SISÄLTÖ JA PERUSTELUT
3.1 Vaihtoehdot
Osayleiskaava koskee maanomistajan kiinteistön sisäisiä maankäytön uudelleenjärjestelyjä selkeiden tavoitteiden pohjalta. Kaavalle ei ole tarpeen esittää
vaihtoehtoja.
3.2 Mitoitus
Voimassa oleva yleiskaava
- Voimassa olevassa yleiskaavassa kaavamuutosalueelle on osoitettu yksi
RA korttelialue, jolle on sallittua muodostaa enintään 3 rantarakennuspaikkaa Päivynniemeen (rantamitoitus sallii periaatteessa useamman rantarakennuspaikan).
- Rakentamiseen tarkoitettujen alueiden pinta-ala on yhteensä noin 2,6 hehtaaria.
- Kullakin RA-rakennuspaikalla on rakennusoikeutta 240 k-m2 ja AOrakennuspaikalla 400 k-m2.
- Yhteensä kaava-alueella on 720 k-m2 rakennusoikeutta.
Osayleiskaavan muutos
- Yleiskaavan emätilakohtainen mitoitus ohjaa osayleiskaavaa. Erilleen osoitetulle RA -rakennuspaikalle on osoitettu voimassa olevassa yleiskaavassa
riittävä mitoitus sen itsenäiseksi rakennuspaikaksi osoittamiseksi.
- Kaavamuutoksella edellä mainittu alkuperäinen korttelialue säilyy, mutta
sen lisäksi osoitetaan uusi noin 0,65 ha. kokoinen itsenäinen RArakennuspaikka.
- Rantaa varataan rakentamiselle lisää noin 120 metriä uuden rakennuspaikan ollessa pienessä niemessä.
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-

Rantarakennuspaikkojen määrä ei muutu.
RA-rakennuspaikkojen rakennusoikeus pidetään ennallaan 240 k-m2:ssa.
Uudelle AO-1 rakennuspaikalle osoitetaan kaksinkertainen rakennusoikeus (800 k-m2) tavanomaiseen yleiskaavan AO-rakennuspaikkaan nähden.
Kaava-alueen kokonaisrakennusoikeudeksi muodostuu 1120 k-m2.

Muut kaava-alueet osoitetaan M ja MY-alueina.
3.3 Osayleiskaavan kuvaus
Kaavan pääasiallisena tavoitteena on muodostaa tilalle yksi ympärivuotinen
asuinpaikka (AO-1). Tällä rakennuspaikalla on sallittua myös yritystoiminta ja
matkailutoiminta. Tämän johdosta rakentamisen kokonaismäärä nousee tavanomaista suuremmaksi.
AO-1 aluevarauksen laajetessa, joudutaan yhdelle RA-rakennuspaikalle osoittamaan uusi sijainti.
Kaava-alueen luontoarvot ja arkeologiset arvot huomioidaan voimassa olevaa
kaava tarkemmin.
3.4 Aluevarausten ja kaavamääräysten perustelut maankäyttöluokittain
3.4.1 Asuntoalueet
RA Loma-asuntojen korttelialue.
Alueelle voidaan rakentaa loma-asuntoja ja niitä palvelevia sauna- ja talousrakennuksia. Alueelle saa sijoittaa enintään II -kerroksisia rakennuksia. Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus on 240 k-m2.
AO Erillispientalojen korttelialue.
Alueella on sallittu myös ympäristöhäiriötä tuottamaton yritystoiminta ja
Majoitustoiminta. Alueelle saa sijoittaa enintään II -kerroksisia asuinrakennuksia ja tarvittavia talous-, varasto-, huolto- tms. rakennuksia. Rakennuspaikan
kokonaisrakennusoikeus on 800 k-m2.
3.4.2 Muut aluevaraukset
M

Maatalous- ja metsävaltainen alue.
Alue on varattu maa- ja metsätalouskäyttöön.

MY Maatalous- ja metsävaltainen alue, jolla on ympäristöarvoja.
Merkinnällä on osoitettu rantaluhta.

Koitereen rantaosayleiskaavan muutos, PÄIVYNNIEMI
Ilomantsi, Lapiovaara

Suunnittelu Haltilahti 16
7.5.2021

___________________________________________________________________________________________________________________________

3.4.3 Osa-alueet ja muut kohteet
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo) ja muinaismuistolailla suojeltu kohde ( ) likimääräisellä aluerajauksella.
3.5 Liikenne
Kaava-alueen liikenne on asumiseen ja loma-asutukseen liittyvää liikennettä.
Alueelle ei muodosteta uusia kaavatietä. Kaava hyödyntää pääasiassa olemassa olevia yleisiä ja yksityisiä tietä. Uusi yhteys tarvitaan uuteen sijaintiin
osoitetulle RA-rakennuspaikalle ohutturpeisen soistuman poikki.
3.6 Yhdyskuntatekninen huolto
Suunnittelualueelle rakennetaan yksityinen tekninen huolto alueen rakentamisen yhteydessä. Vettä käyttävät rakennukset ja asuinrakennukset tulee liittää
järjestettyyn jätevesihuoltoon.
3.7 Suojelu
Alueella ei ole suojeltavaa rakennettua kulttuuriympäristöä.
Alueen merkittävät luontoarvot on osoitettu kaavassa MY (rantaluhta) ja luo merkinnöin (hiekkaranta).
Kaavalla osoitetaan kaksi alueen osaa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös (sm).
Alueella ei ole muita suojeltavia kohteita tai tärkeitä maisema-alueita.

4. OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSET
4.1 Yleistä vaikutusten selvittämisestä
Koitereen rantaosayleiskaavan laadinnan yhteydessä on selvitetty kaavan toteutuksen ympäristövaikutukset yleiskaavan laadinnan edellyttämällä tavalla.
Nyt tehtävää osayleiskaavaa varten on maastossa tehty uusi maastotarkistus
(Suunnittelu Haltilahti 2020).
Osayleiskaavassa vaikutuksia selvitetään ja verrataan pääasiassa voimassa
olevaan Koitereen rantaosayleiskaavaan ja sen maankäytön ratkaisuihin sekä
osoitettuun mitoitukseen ja rakentamiseen. Mahdollisesti uudet havaitut merkittävät arvot ja kohteet on esitetty kaavaselostuksessa ja huomioitu tarvittaessa kaavaratkaisussa.
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4.2 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja -ympäristöihin
Vaikutukset lähialueiden asukkaiden kannalta
Kaavan toteutuksesta ei aiheudu suunnittelualueen ulkopuolelle lisääntyviä
merkittäviä haitallisia vaikutuksia, sillä voimassa olevan kaavan mukaisia rakentamiseen osoitettujen määrää ei muuteta.
Matkailu- ja ympäristöhäiriötä tuottamaton yritystoiminta ei muodostu häiritseväksi, sillä lähellä ei ole muuta loma-asutusta tai muita häiriintyviä kohteita.
Vaikutukset suunnittelualueen nykyisten ja tulevien asukkaiden kannalta
Alue on nykyään rakentamaton. Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueiden
rakentuminen. Uusi AO-1 alue tulee mahdollistamaan alueelle ympärivuotista
asumista.
Vaikutukset terveyteen ja sosiaalisiin oloihin
Monet nykyisistä lomarakennuksista eivät täytä turvallisen ja terveellisen asumisen normeja. Uusi rakennuskanta ja uusitut palvelurakenteet parantavat alueen oloja merkittävästi. Uusittu lomakylä tulee tarjoamaan virkeän sosiaalisen
ympäristön vierailijoille ja lähialueen asukkaille.
4.3 Vaikutukset työllisyyteen, elinkeinoelämään, palveluihin ja yleisiin virkistysalueisiin
Uusi AO-1 mahdollistaa matkailuelinkeinoja ja yritystoimintaa ja siten myös
työpaikkoja alueelle. Samalla Koitereen alueen palvelutaso kohoaa ja Koitereen vesistön matkailupotentiaali ja virkistyskäytön mahdollisuudet kasvavat.
4.4 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen ja ilmastoon
Vaikutukset maa- ja kallioperään
Osayleiskaavan toteuttamisella ei ole merkittäviä muuttuvia vaikutuksia maatai kallioperään. Suunnittelualueella ei ole rekisteröityjä tai muutoin merkittäviä
harjualueita hiekkarantaa lukuun ottamatta.
Vaikutukset pintavesiin
Alueen pintavedet virtaavat läheiseen Koitereeseen. Uusi rakentaminen liitetään yksityiseen vesi- ja viemäriin, jolloin rakentaminen ei vaikuta merkittävästi
vesistön laatuun. Koitereen säännöstely ja vedenpinnan korkeusvaihtelut on
huomioitu kaavassa osoitetulla rakentamiskorkeudella.
Vaikutukset pohjavesiin
Rakentamisella ei ole merkittävää vaikutusta pohjaveteen, sillä jätevesihuoltoa
ym. ohjataan mm. kaavamääräyksin ja muiden määräysten kautta.
Vaikutukset ilman laatuun ja ilmastoon
Osayleiskaavan toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia ilman laatuun tai
ilmastoon.
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4.5 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen, luonnonmaisemaan ja luonnonvaroihin sekä ekologiseen kestävyyteen
Kaava-alueen ja sen lähistön luonnonolosuhteet ja suojeluarvoja omaavat
kohteet on esitetty perusteluineen Koitereen rantaosayleiskaavaan luonto- ja
maisemaselvityksessä (Ympäristösuunnittelu Henttonen 2002) sekä myöhemmin tehdyn maastotarkistuksen pohjalta tässä kaavassa.
Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimistöön, luonnon monimuotoisuuteen
ja luonnonmaisemaan
Kaava-alueella ei ole suojeluohjelmiin kuuluvia kohteita. Osayleiskaavan toteuttamisen vaikutukset ovat pääasiassa myönteisiä luonnonmonimuotoisuutta kohden. Osayleiskaava edistää suunnittelualueen luontoarvojen säilymistä osoittamalla alueelle uuden MY alueen.
Vaikutukset luonnonvaroihin ja ekologisen kestävyyteen
Osayleiskaavalla ei ole vaikutuksia alueen luonnonvaroihin. Kaavalla osoitetaan uusi MY -alue, minkä perusteella alueen luonnon ekologinen kestävyys
paranee.
4.6 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen
Alueen yhdyskuntarakenne on muodostunut ja kiinteytynyt viimeistään voimassa olevan yleiskaavan myötä. Kaavamuutoksella alueen yhdyskuntarakenne hajaantuu hieman.
Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen
Osayleiskaava ei vaikuta merkittävästi alueen yhdyskunta- tai energiatalouteen.
Liikenteelliset vaikutukset
Alueelle johtaa yksityisteitä ja alueelle saavutaan pääasiassa autoillen. Matkailutoiminta ja yritystoiminta lisäävät liikennöintiä hieman. Suunniteltu yritystoiminta ei lisää raskaan liikenteen osuutta, sillä suunniteltu yritystoiminta ei
ole tuotannollista toimintaa. Tiet ovat hyväkuntoisia ja riittävän leveitä lisääntyvälle liikenteelle. Tiestöön ei tarvitse tehdä muutoksia. Liikennemäärät tulevat joka tapauksessa olemaan niin vähäisiä, että merkittävää melua, vaaraa
tai muita häiriöitä ei synny.
Matkailukohteen muodostuminen AO-1 alueelle saattaa lisätä kohteeseen tulevaa veneliikennettä, mikäli kohde tarjoaa veneilijöille palveluita. Kokonaisuutena sillä ei ole merkittävää Koitereen alueen veneilyyn tai vene/laivaliikenteeseen voimassa olevan yleiskaavan tavoitteita tai mahdollistamaa tilannetta
enemmän (mm. läheinen veneranta).
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4.7 Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön
Vaikutukset kaupunki- ja taajamakuvaan sekä rakennettuun maisemaan
Alueen taajamakuva ja rakennettu maisema tulevat uusiutumaan kaavan mukaisen rakentamisen myötä. Sinällään rakentaminen on mahdollista Päivynniemessä jo voimassa olevan kaavan mukaisesti (750 k-m2). AO-1 rakennuspaikan rakentaminen tulee olemaan maisemallisesti erilaista kuin tavanomaisella AO-paikalla. Rakentamisen määrä jakaantuu kuitenkin merkittävissä
määrin myös tontin sisäosiin, eikä leviä laajan rakennuspaikan sivusuunnassa
(viitataan jätettävään rakennuslupaan). Päivynniemen alueen enimmäisrakennusoikeus nousee 720 k-m2:sta 960 k-m2:iin. Kolme vierekkäistä rakennuspaikkaa muuttuu harvemmin rakennetuksi kahdeksi rakennuspaikaksi.
Merkittävämpi maisemallinen muutos on yhden RA-rakennuspaikan siirtyminen uuteen sijaintiin pienehkölle kumpareella alueen pohjoisosiin.
Uuden rakennuskannan sopeuttamista ympäristöön määrätään kaavamääräyksin ja sitä valvoo Ilomantsin kunnan rakennusvalvonta mm. rakennuslupavaiheessa.
Vaikutukset kulttuuriperintöön ja muinaismuistoihin
Kaavassa on huomioitu alueella olevat kaksi muinaismuistoaluetta. Kohteet
sijaitsevat siten, että esitetyllä kaavaratkaisulla ei ole vaikutusta näiden säilymiseen. Lisäksi kaavassa huomioidaan vielä mahdollisesti löytämättömät muinaismuistokohteet.
Alueella ei ole muita merkittäviä kulttuuriperintö- tai muinaismuistokohteita joihin kohdistuisi vaikutuksia.
Vaikutukset rakennettuun kulttuuriperintöön ja -ympäristöön
Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia rakennettuun kulttuuriperintöön ja -ympäristöön.
4.8 Osayleiskaavan vaikutukset työlle asetettuihin tavoitteisiin
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Alueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita kohteita. Kaava-alueen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin on tutkittu Koitereen rantaosayleiskaavatyön yhteydessä. Laadittavalla osayleiskaavalla ei muuteta näiltä osin
kaavaratkaisuja oleellisesti.
Maakuntakaavalliset ja yleiskaavalliset tavoitteet
Kaavasuunnittelun yleiskaavallisina lähtökohtina ovat olleet voimassa olevat
yleiskaavat, eli maakuntakaava ja Koitereen rantaosayleiskaava.
Suunnittelussa on huomioitu maakuntakaavan asettamat yleistavoitteet:
 Kaavassa on huomioitu ranta-alueiden tavoitteet ja mitoitukset.
 luonnonympäristön kestävä käyttö
 vesihuollon järjestäminen
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rakentamisen soveltuminen maisemaan
arkeologinen kulttuuriperintö.
rakentaminen on sijoitettu aluerakenteeseen niin, ettei sillä heikennetä
asuinympäristön vetovoimatekijöitä ja monimuotoista luonnonympäristöä.

Osayleiskaavan tavoitteet ja vaikutukset ovat pääpiirteissään voimassa olevan
yleiskaavan mukaisia.
4.9 Osayleiskaavan muut merkittävät tai haitalliset vaikutukset
Kaavamuutoksella ei ole muita merkittäviä tai haitallisia vaikutuksia.
4.10 Osayleiskaavan oikeusvaikutukset
Koitereen rantaosayleiskaavan muutos laaditaan oikeusvaikutteisena ja korvaa alueellaan vanhemman osayleiskaavan.

5. SUUNNITTELUVAIHEET
5.1 Kaavaprosessin suunnittelu- ja käsittelyvaiheet
Alla esitetään osayleiskaavan suunnittelun ja käsittelyn vaiheet ajallisessa järjestyksessä.
 Kaavoittaja, Ilomantsin kunta ja ELY -keskus totesivat, että tarvetta vireilletulovaiheen viranomaisneuvotteluun ei ollut.
 Osayleiskaavan vireilletulosta kuulutettiin __.__.2021.
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja kaavaselostus
olivat julkisesti nähtävillä __.__.– __.__.2021. Tänä aikana osalliset saivat lausua mielipiteensä.
 Kaavaehdotus asiakirjoineen oli nähtävillä __.__.– __.__.2021. Tänä aikana osalliset saavat jättää muistutuksen.
 Koitereen rantaosayleiskaavan muutos tullee Ilomantsin kunnanvaltuuston hyväksyntäkäsittelyyn loppuvuonna 2021.
Ilomantsin kunnanvaltuuston kaavaa koskevasta päätöksestä voi valittaa ItäSuomen hallinto-oikeuteen.

6. OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat ja toteutuksen seuranta
Kaavamuutokseen liittyy rakennuslupahakemus, jossa AO-1 alueen rakentaminen esitetään tarkemmin.
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Rakentamisessa tulee noudattaa osayleiskaavan merkintöjä ja määräyksiä
sekä Ilomantsin kunnan rakennusjärjestystä. Toteuttamista valvoo rakennustarkastaja rakennuslupakäsittelyn yhteydessä.
6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Osayleiskaava toteutetaan sen laillistuttua maanomistajan tarpeiden mukaan.
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1. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
Kaavamuutos on aloitettu maanomistajan aloitteesta. Tavoitteena on muuttaa Koitereen itärannalla Päivynniemen alueella olevalle tilalle alueen rantaosayleiskaavassa
osoitettujen kolmen loma-asuntojen RA rakennuspaikan tilalle yksi ympärivuotinen
rakennuspaikka AO ja kaksi lomarakennuspaikkaa RA. Rakennuspaikkojen määrä ei
muutu, mutta yhden rakennuspaikan sijainti osoitetaan uuteen sijaintiin.

2. ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT, MÄÄRÄYKSET TAI SELVITYKSET
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 14.7.2017 (VAT)
Uuden VAT 2017 mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet konkretisoituvat
vain valtakunnallisesti merkittävissä asioissa. Kaavamuutosta koskevia tavoitteita, joihin olisi suoraan sovellettavissa valtakunnallisia alueidenkäytön tavoitteita, ei ole. Vaikutukset yksittäiseen rakennushankkeeseen ja maankäyttöön muutoin välittyvät kaavoituksen kautta kaavoille laissa säädettyjen sisältövaatimusten rajoissa.
Maakuntakaava (OAS liite 1)
Alueella on voimassa kokonaismaakuntakaava 2040 (hyv. 7.9.2020). Suunnittelualueelle ei kohdistu varauksia. Yleismääräykset käsittelevät rantojen käyttöä ja arkeologista kulttuuriperintöä.
Yleiskaava (OAS liite 2)
Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen rakentamista ohjaava Koitereen rantaosayleiskaava vuodelta 2007. Kaavaote ja sen varaukset ja määräykset ovat liitteenä.
Muu ohjaus, päätökset ja selvitykset
Kaava-alueella ei ole voimassa MRL 132/1999 38 § tai 53 § mukaista rakennuskieltoa
tai 128 § mukaista toimenpiderajoitusta.
Alueen luontoarvot tarkistetaan tämän kaavatyön yhteydessä erityisesti siirrettävän
rakennuspaikan kohdalta.
Alueella on havaittu Koitereen rantaosayleiskaavan laatimisen jälkeen uusi arkeologinen kohde. Se tulee huomioida kaavassa.

3. KAAVAN OSALLISET
Kaavoitusmenettelystä ja vuorovaikutuksesta on säädetty MRL 132/1999 §:t 6 ja 62
sekä MRA § 30. Tämän asemakaavan erikseen mainittuja osallisia ovat:
- Suunnittelualueen maanomistaKaavaan liittyvät viranomaiset,
jat ja naapurit.
mm.:
- Kunnan jäsenet
- Pohjois-Karjalan ELY -keskus
- alueellinen kyläyhdistys
- Alueellinen vastuumuseo
- Ilomantsin Luonnonystävät ry
- Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
- Ilomatsin kunta.
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4. OSALLISTUMINEN JA KAAVOITUSMENETTELY

5. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET
Kaavan vaikutuksia verrataan ranta-asemakaavaa ohjaavaan maakuntakaavaan yleiskaavan puuttuessa alueelta. Lisäksi vaikutuksia tarkastellaan mm. alueen ympäristöarvoihin ja nykyiseen maankäyttöön sekä muihin rakentamista ohjaaviin määräyksiin,
kuten rakennusjärjestykseen. Vaikutuksia arvioidaan ja esitetään kaavaselostuksessa.
Arvioinnin kohteita ovat muun muassa: rakennettu ympäristö, kulttuuriympäristö,
taajamarakenne, liikenne, tekninen huolto, luonto ja luonnonympäristö ja maisema
jne. (MRL 1999/132: 39 – 41 § ja MRA 1999/895: 1 §, 25 §).
Alueelle laaditaan kaavatehtävän mukainen ympäristöselvitys/maastokatselmus kaavaluonnosvaiheen jälkeen. Lähtökohtaisesti lisäselvitystarvetta ei havaita ja kaavan
vaikutusten oletetaan olevan tavanomaisia.
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6. TAVOITEAIKATAULU
VAIHE
Kaavatehtävän aloitus
Kaavaluonnosvaihe
Kaavaehdotusvaihe
kaavan hyväksyminen

TAVOITEAIKA
Alkuvuosi 2021
kevät 2021
alkusyksy 2021
loppusyksy 2021

7. YHTEYSTIEDOT JA PALAUTE
Kaavan laatimisesta vastaa
SUUNNITTELU HALTILAHTI
Jukka Haltilahti
ympäristö- ja maankäytönsuunnittelija, YKS 631
Hopantie 11, 81200 ENO
puh: 040 726 4535
suunnittelu.haltilahti@telemail.fi
Ilomantsin kunnan yhteyshenkilö on
Tekninen johtaja Jarno Saastamoinen
Puh. 040 104 3301
jarno.saastamoinen@ilomantsi.fi
Osoite:
Ilomantsin kunta
Soihtulantie 7, 82900 ILOMANTSI
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta kaavan nähtävilläolojen yhteydessä tulee osoittaa suullisesti tai kirjallisesti Ilomantsin kunnan yhteyshenkilölle (kirjaamo@ilomantsi.fi ).
Muistutukset kaavaehdotuksesta tulee osoittaa kirjallisesti Ilomantsin kunnanhallitukselle (kirjaamo@ilomantsi.fi ).
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OAS liite 1, sivu 1/1
Ote Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 (hyv. 7.9.2020). Ei merkintöjä.

1. Maakuntakaava-aluetta koskevat yleismääräykset
Rantojen käyttöä koskevat suunnittelumääräykset ja -suositukset:
Suunnittelumääräys
Ranta-alueita tulee kehittää viihtyisinä monimuotoisen asumisen ja virkistyksen
alueina. Rantojen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava
luonto- ja maisema-arvot, vesihuollon järjestäminen ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Rantarakentaminen tulee mitoittaa siten, että suunnittelussa
turvataan alueen luonnon monimuotoisuus, riittävä vapaan rantaviivan määrä
sekä yleisen virkistyskäytön tarpeet ja vesille pääsyn mahdollisuudet.
Suunnittelusuositus
Taajamien ja kylien läheisyydessä voidaan rantarakentamisessa käyttää kunnassa yleisesti käytettyä rantarakentamisen mitoitusta tiiviimpää mitoitusta.
Arkeologinen kulttuuriperintö
Suunnittelumääräys
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja muussa alueidenkäyttöä koskevassa
suunnittelussa tulee tarkistaa ajantasainen tieto arkeologisesta kulttuuriperinnöstä Museoviraston ylläpitämästä muinaisjäännösrekisteristä ja arvioida yhteistyössä museoviranomaisten kanssa mahdollisten aluetta/ kohdetta koskevien selvitysten tai tutkimusten tarve.
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OAS liite 2, sivu 1/3
Ote Koitereen rantaosayleiskaava (2007)

Erillispientalojen alue
Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalla saa sijaita
asuinrakennuksen lisäksi saunarakennus ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu
kerrosala saa olla enintään 8% rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 400 k-m²:ä.
Asuinrakennuksen enimmäiskoko saa olla 200 k-m² ja rantasaunan 25 k-m².
Numero kauttaviivan jälkeen osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.

Loma-asuntoalue.
Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalla
saa sijaita loma-asunto, sauna ja talousrakennuksia.
Rakennuspaikan suurin sallittu rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 8% rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 240 k-m²:ä. Lomarakennuksen enimmäiskoko
saa olla 150 k-m² ja rantasaunan 25 k-m².
Numero kauttaviivan jälkeen osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen.
Loma-asutusta tai pysyvää asutusta ei saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 72
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sivu 2/3
§:n mukaiselle rantavyöhykkeelle (200m). Rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty korttelialueille.

Ohjeellinen uuden loma-asunnon tai asuinrakennuksen sijainti.

Muinaisjäännöskohde.
Muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta tai sen lähiympäristöä koskevat maankäyttösuunnitelmat on lähetettävä Museovirastoon
lausuntoa varten. Muinaisjäännöksen laajuus tulee selvittää Museovirastosta.
Numero suluissa kauttaviivan jälkeen viittaa kaavaselostukseen. SM/(161) Päivynniemi, kivikautinen asuinpaikka

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Mahdollinen LsL:n 29 §:n, metsälain 10§:n mukainen kohde tai joku muu ympäristö-,
luonto- tai maisema-arvoiltaan merkityksellinen kohde. Kohteen ominaispiirteitä ei saa
heikentää. Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman MRL:n 43.2 §:n
mukaista maisematyölupaa.

YLEISMÄÄRÄYKSET
Rakentaminen
Tämän oikeusvaikutteisen yleiskaavan perusteella voidaan myöntää rakennusluvat rantavyöhykkeellä oleville rakennusalueille (AO-1, AO, AM, RA) ja rantasaunan rakennuspaikoille
ellei aluetta koskevassa kaavamääräyksessä ole toisin määrätty.
Rantarakennuspaikoille, jotka rajoittuvat vesialueen sijaan voimayhtiön omistamaan maaalueeseen, on oikeus voimayhtiön luvalla rakennuspaikkoihin liittyvien laitureiden ja venevalkamien rakentamiseen voimayhtiön maalle.
Rakennusten sopeutumisessa ympäristöön ja sijoittumisessa rakennuspaikalle tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rakennuspaikoilla tulee rakennusten ja rannan väliin jättää tai istuttaa
riittävä suojapuusto. Maisemallisesti merkittäviä puita ei saa poistaa.
Uusien asuinrakennuspaikan minimikoko on 5000m². Uusien lomarakennuspaikkojen minimikoko on 3000 m². Alle 3000 m²:n suuruisilla lomarakennuspaikoilla ja alle 5000 m²:n suuruisilla asuinrakennuspaikoilla sallitaan rakennusten korjausrakentaminen sekä purettavan tai
tuhoutuneen rakennuksen korvaava rakentaminen käytetyn rakennusoikeuden puitteissa tai
enintään 150m2 lomarakennuspaikoilla ja 200m2 asuinrakennuspaikoilla. Alle 5 000 m² saarissa korvaava rakentaminen on sallittua käytetyn rakennusoikeuden puitteissa.
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Vakinaisena asuntona käytettävän rakennuksen sekä yli 80 m²:n suuruisen muun rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 40 metriä.
Yli 200 m²:n suuruisen asuinrakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 50 metriä. Enintään 80 m²:n suuruisen loma-asunnon ja talousrakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään
30 metriä. Asuinrakennukseen tai loma-asuntoon liittyvän kerrosalaltaan enintään 25 m²:n
suuruisen sauna- tai talousrakennuksen edellä mainitulla tavalla laskettavasta rantaviivasta
tulee olla kuitenkin vähintään 15 metriä.
Alimman lattiatason tulee olla vähintään 1 metriä ylävesirajaa korkeammalla. Ellei ylävesiraja
ole tiedossa, on alimman lattiatason oltava vähintään 1,5 metriä keskivedenkorkeutta korkeammalla.
Jätevesien käsittely ja jätehuolto
Jätevedet käsitellään kulloinkin voimassa olevien määräysten ja säädösten mukaisesti. Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on liitettävä rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen tai rakentamista koskevaan ilmoitukseen.
Jätevesien käsittelytapaa valittaessa tulee huomioida rakennuspaikan maaperä sekä pintaala. Jätevedenkäsittely tulee hoitaa ympäristöviranomaisten ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
Kiinteiden jätteiden keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa kunnan yleisiä ympäristönsuojelumääräyksiä.
Metsänkäsittely
Ranta-alueen metsänkäsittelyssä tulee noudattaa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion
ranta-alueita koskevia metsänhoitosuosituksia. Erityisesti saarissa tulee metsänhoidossa huomioida luonto- ja maisema-arvot.
Tiestö
Uusien rakennuspaikkojen pääsytiet tulisi johtaa ensisijaisesti olemassa olevien liittymien
kautta yleiselle tielle. Vierekkäisten rakennuspaikkojen kulku tulisi tapahtua samasta liittymästä.
Tiehallinnon kanssa tulee neuvotella hyvissä ajoin uuden liittymän sijainnista tai liittymän
käyttötarkoituksen muutoksesta.
Saaressa sijaitsevalle rakennuspaikalle on osoitettava venepaikka mantereelta, ennen rakennuspaikan muodostamista.

