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IITTI 
PYHÄJÄRVEN-LEININSELÄN-URAJÄRVEN  

OSAYLEISKAAVAN MUUTOS  
 

Kauramaan osakaskunta 142-402-876-1 
 

YLEISKAAVAMERKINNÄT JA –MÄÄRÄYKSET: 
 

     RA LOMA-ASUNTOALUE. 
 
Luku RA-merkinnän edessä osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän. Uudet ra-
kennuspaikat on merkitty  mustalla pisteellä. 

 
Kullekin vähintään 3000 m²:n suuruiselle rakennuspaikalle saa rakentaa seuraavasti: 

 
Yhden loma-asunnon ja yhden lisärakennuksen, joiden yhteenlaskettu kerrosala 
on enintään 130 kerros-m². Lisärakennuksen enimmäiskoko on 35 kerros-m² ja 
sen tulee olla samassa pihapiirissä loma-asunnon kanssa. 
Saunan, jonka enimmäiskoko on 25 kerros-m². 
Muita talousrakennuksia. 
 
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on rakennuspaikan koosta riippuen 
- alle 5 000 m²:n rakennuspaikat 160 kerros-m² 
- vähintään 5 000 m²:n rakennuspaikat 200 kerros-m². 

 
Rakennusten vähimmäisetäisyydet rannasta ovat 

- sauna 15 m 
- muut rakennukset 30 m 
Rakennuslupaviranomainen voi myöntää etäisyyttä koskevasta määräyksestä 
poikkeuksen, jos se maasto-olosuhteiden johdosta on perusteltua ja rakennus so-
peutuu maastoon ja maisemaan. 

 
OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAJA 
 

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. 
 
Loma-asunnon alin rakentamiskorkeus on + 67,35 m (N2000). 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.  
 
RA-aluetta koskevat määräykset: 
 

WC-vedet on johdettava ensisijaisesti umpisäiliöön. Lupaviranomaisen harkinnan mukaan 
voidaan WC- vedet käsitellä myös rakennuspaikkakohtaisesti. Jätevesien maaperäkäsittelyä 
varten on järjestettävä 2-3 -osainen saostuskaivo ja imeytyskenttä tai maasuodin vähintään 
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30 m:n etäisyydelle keskiveden mukaisesta rantaviivasta alueelle, missä maaperä on tarkoi-
tukseen sopivaa ja minne tulvavesi ei nouse. Erityisesti kallioperäisillä rantaosuuksilla tämä 
tulisi  ottaa huomioon rakennuspaikkaa muodostettaessa. Mikäli maaperä ei sovellu jätevesi-
en käsittelyyn, on jätevedet johdettava umpikaivoon. Jätevesien käsittelytapa on tutkittava 
jokaisen rakennuslupahankkeen yhteydessä erikseen. Vähäisille pesuvesille voidaan käyttää 
imeytyskaivoa tai –kuoppaa. Rakennuslupaviranomainen voi maasto-olosuhteiden perusteel-
la myöntää etäisyydestä poikkeuksen. 

 
Kompostikäymälä tai tiivispohjainen kuivakäymälä on rakennettava vähintään 30 metrin etäi-
syydelle keskiveden pinnan mukaisesta rantaviivasta. 

 
 
SUOSITUKSET: 
 
RA -alueita koskee seuraava suositus: 

Jätevesien osalta suositellaan keskitettyjä ratkaisuja.  
 Suositeltava käymälä on muu ratkaisu kuin vesikäymälä. 
 
Metsänhoidossa noudatetaan Metsäkeskus Tapion antamia luonnonläheistä metsänhoitoa koske-
via metsänhoitosuosituksia. 
 
RAKENNUSLUVAN SAA MYÖNTÄÄ ILMAN RANTA-ASEMAKAAVAA TÄMÄN YLEISKAAVAN 
MUKAISEEN RAKENTAMISEEN RA- ALUEILLA. 
 
 
Helsinki 1.2.2018  
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Pertti Hartikainen 
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