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IITTI 
KYMIJOEN- MANKALAN VESISTÖALUEEN RANTAYLEISKAAVAN 

MUUTOS JA TÄYDENNYS 
 

Veljestenharjun alue 
 

YLEISKAAVAMERKINNÄT JA –MÄÄRÄYKSET: 

 

 

     VR RETKEILYALUE. 
Alueelle saa sijoittaa ainoastaan yleiseen ulkoilu- ja retkikäyttöön liittyviä rakennuksia 
ja rakennelmia. 
 
 

     V-1 VIRKISTYSALUE, JOKA ON TARKOITETTU TAUSTAMAASTON KORTTELIALUEEN  
YHTEISKÄYTTÖÖN. 
 
Alueelle varataan tausmaaston korttelin käyttöön kahden saunan oikeus, joiden yh-
teenlaskettu rakennusoikeus 200 kerrosala-ala m2. Saunan yhteydessä saa olla myös 
oleskelutiloja. Alueelle saa sijoittaa myös virkistystä palvelevia rakennelmia ja laitteita. 
 
Alueen puustoa tulee hoitaa puistomaisesti siten, että maiseman ominaispiirteet säily-
vät. 
 

    RM      MATKAILUA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. 
 
Alue varataan matkailun, kurssikeskusten, loma-asumisen ja virkistykseen tarpeisiin.  
 
Alueen rakennusoikeus ja yksityiskohtainen käyttö ratkaistaan asemakaavalla.  
 
 

    LV-1 YKSITYINEN VENEVALKAMA-ALUE, JOKA ON TARKOITETTU  
RM-KORTTELIALUEEN YHTEISKÄYTTÖÖN. 

 
OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAJA 

 
      
    s  SUOJELTAVA ALUEEN OSA, JOLLA SIJAITSEE  LUONNON MONIMUOTOI- 

SUUDEN KANNALTA TÄRKEÄ ALUE.  
Aluetta tulee käsitellä siten, että luonnon ominaispiirteet säilyvät. 

 
    ge   MAAKUNNALISESTI ARVOKAS HARJUALUE. 

Alueenkäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen geologiset ominaispiirteet  
sekä biologiset ja maisemalliset arvot.  
Rakentamisessa tulee välttää maaleikkauksia ja pengerryksiä .  

   
pv-2  VEDENHANKINTAAN SOVELTUVA POHJAVESIALUE 

Alue on ympäristökeskuksen luokituksen mukaan II-luokan vedenhankintaan soveltuva 
pohjavesialue. 
 
Alueen käyttöä suunniteltaessa tulee huolehtia siitä, ettei alueen käyttömahdollisuuksia 
vesilähteenä vaikeuteta tai heikennetä pohjavesivarojen laatua. 
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Osa-alueella rakentamista tai muita toimenpiteitä saattavat rajoittaa vesilain 3 luvun 2 § 
(pohjaveden muuttamiskielto), ympäristönsuojelulain 1 luvun 7§ (maaperän pilaamis-
kielto) ja 8§ (pohjaveden pilaamiskielto). 
 
Alueella on kemikaalien ja pohjavesien kannalta haitallisten jätteiden varastointi kiellet-
ty. Öljysäiliöt on sijoitettava rakennusten sisätiloihin tai katettuun suoja-altaaseen, jon-
ka tilavuus vastaa vähintään varastoitava öljyn enimmäismäärää. Jätevesien imeyttä-
minen maaperään on kielletty. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, 
ettei aiheudu pohjaveden laadunmuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeu-
teen. 
 
 
YHDYSTIE. 
Uusien rakennuspaikkojen liittymä yleiseen tiehen tulee pyrkiä järjestämään olemassa 
olevia liityntä- ja pääsyteitä sekä liittymiä hyväksi käyttäen. 
 
Jos uusia liittymiä tai liittymäjärjestelyjä yleiseen tiehen on tarpeen tehdä, tulee toimen-
piteiden selvittämiseksi olla riittävän ajoissa yhteydessä elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukseen. 
 

SIJAINNILTAAN OHJEELLINEN ULKOILUREITTI. 
 
SIJAINNILTAAN OHJEELLINEN PÄÄSYTIE. 

 
SM  MUINAISMUISTOLAIN (295/1963) RAUHOITTAMA KIINTEÄ MUINAISJÄÄNNÖS. 

Kohteen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinais-
muistolain (295/1963) nojalla kielletty. Kohdetta koskevat maankäyttösuunnitelmat on 
lähetettävä museovirastoon lausuntoa varten. 
 
SM-merkinnän edessä oleva numero viittaa kaavaselostukseen. 
 
 

RAKENNUSPAIKKAA JA RAKENTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET: 
 
Rakennuksen ja rantaviivan väliin on jätettävä riittävä suojapuusto. 
 
Rakennusten ja rakenteiden tulee sopeutua malliltaan, materiaaliltaan, mittasuhteiltaan ja värityk-
sen puolesta luonnonmaisemaan sekä rakennettuun kulttuuriympäristöön. 
 
Ympärivuotisen asunnon ja loma-asunnon alimman vaurioituvan lattiarakenteen tulee olla keski-
määrin kerran 50 vuodessa toistuvan ylimmän tulvakorkeuden (HW 1/50) yläpuolella, mihin tulee 
vielä lisätä vesistön erityispiirteistä johtuva lisäkorkeus 0,3 m ….n. 1 m. Tämä määräys koskee 
myös muita rakennuksia, jos niissä on veden noususta vaurioituvia rakenteita. 
 
 
VESI- JA JÄTEHUOLTOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET: 
 
Mitään jätevesiä ei saa päästää puhdistamatta vesistöön.  
 
RM-alueen ja V-1-alueen  jätevedet tulee johtaa keskitettyyn viemäriverkkoon tai umpisäiliöön  
ympäristöviranomaisten edellyttämällä tavalla. Pesuvedet voidaan ympäristöviranomaisen suostu- 
muksella käsitellä maasuodattamossa, minkä jälkeen ne tulee johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle. 
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YLEISET MÄÄRÄYKSET: 
 
V- ja VR- alueilta on yleiskaavan mitoitusperusteiden mukainen rakennusoikeus sijoitettu saman 
maanomistajan RM- alueille. 
 
 
SUOSITUKSET: 
 
Metsänhoidossa noudatetaan Metsäkeskus Tapion antamia luonnonläheistä metsänhoitoa koske-
via metsänhoitosuosituksia. 
 
 
 
Helsinki 10.5.2012.    
Tiirinmaan kumottua RA-aluetta koskevat merkinnät poistettu 9.2.2016 jälkeen. 

 

 

 

KARTTAAKO OY   

 

 
Pertti Hartikainen 
dipl.ins. 
 
Luonnos nähtävänä (MRA 30 §) 28.11. - 27.12.2011  
Ehdotus nähtävänä (MRA 19 §) 4.4 – 3.5.2012 
Hyväksytty valtuustossa 28.8.2012 § 27 
Tiirinmaan RA-alue kumottu KHO:n päätöksellä 9.2.2016 
Muu alue (Veljestenharju)  saanut lain voiman 9.2.2016 

Tullut voimaan 9.2.2018 
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