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IITTI 
KYMIJOKI-MANKALAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA TÄYDENNYS 
Koskee osaa tilasta Metsä-Kananoja 1:462. 

MUUTOS KOSKEE SELKOJÄRVEN-HARAMAANJÄRVEN ALUETTA 

TÄYDENNYS KOSKEE ARRAJÄRVEN TIIRINMAAN ALUETTA 
 

YLEISKAAVAMERKINNÄT JA –MÄÄRÄYKSET: 
 

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

 
Ranta-aluetta 15 m etäisyydelle rannasta tulee hoitaa siten, että alue säilyy puustoise-
na ja mahdollisimman luonnonmukaisena ja ettei alueen maisemakuva muutu. Erityistä 
huomiota tulee kiinnittää kookkaiden mäntyjen, haapojen sekä tervaleppien säilyttämi-
seen. 
 
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 m². 

 
Rakennusten vähimmäisetäisyydet rannasta ovat 

- sauna 15 m 
- muut rakennukset 30 m 

 

   RA/sl LOMA-ASUNTOALUE, JOSSA LIITO-ORAVAN ELINOLOSUHTEET TURVATAAN 

Luku RA-merkinnän edessä osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän. Uudet ra-
kennuspaikat on merkitty  mustalla pisteellä. 
 
Ranta-alue 20 m:n etäisyydelle rannasta tulee säilyttää luonnontilaisen kaltaisena si-
ten, että  liito-oravan elinolosuhteita ei heikennetä. Kolopuiden hävittäminen ja puuston 
kaataminen on kielletty. Erityistä huomiota tulee kiinnittää järeiden kuusien ja lehtipui-
den vaalimiseen. Alueella on voimassa MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus. 

 
Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 5000 m2.  
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 200 kerros-m² 

 
Rakennusten vähimmäisetäisyydet rannasta ovat 

- sauna 20 m 
- muut rakennukset 40 m 
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     VV UIMARANTA-ALUE 
Alueelle saa sijoittaa ainoastaan yleiseen uimarantakäyttöön liittyviä rakennuksia ja ra-
kennelmia 
 

      LV YLEINEN VENEVALKAMA-ALUE 
 
 

MU MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISTÄ ULKOILUN 
OHJAAMISTARVETTA 
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. 
 
Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia, lukuunottamatta kaavassa osoitettua rakennusoi-
keutta sekä maa- ja metsätalouden rakennuksia. 
 

 MY MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ 
YMPÄRISTÖARVOJA 
 
Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia, lukuunottamatta kaavassa osoitettua rakennusoi-
keutta sekä maa- ja metsätalouden rakennuksia. 
 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä rantamaisemien, geologisesti arvokkaiden harju-
muodostumien ja –maisemien, kallioalueiden, suoluonnon, rantakosteikkojen sekä 
luonnontilaisten lehtojen vaalimiseen. 
 
Rantametsiä, pellon ja metsän reunavyöhykkeitä ja lakialueita tulisi käsitellä Metsäkes-
kus Tapion metsänhoitosuositusten mukaisesti ja siten, että kiinnitetään erityistä huo-
miota maiseman luonnonmukaisuuteen. 
 
OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAJA 

   
pv-1  VEDENHANKINNALLE TÄRKEÄ POHJAVESIALUE 

Alue on ympäristökeskuksen luokituksen mukaan I-luokan vedenhankinnalle tärkeä 
pohjavesialue. 
 
Alueen käyttöä suunniteltaessa tulee huolehtia siitä, ettei alueen käyttömahdollisuuksia 
vesilähteenä vaikeuteta tai heikennetä pohjavesivarojen laatua. 
 
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. 
 

  sl  YMPÄRISTÖ- TAI LUONNONARVOJA OMAAVA ALUEEN OSA  
MRL 43.2 §:n nojalla määrätään, että alueella ovat kiellettyjä sellaiset maankamaraan, 
vesistöön ja kasvillisuuteen liittyvät toimenpiteet, jotka vaarantavat alueen suojeluarvot. 
 
Alueella on voimassa MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus. 
Numero viittaa ympäristöselvitykseen. 
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RAKENNUSPAIKKAA JA RAKENTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET: 
 
Rakennuslupaa ei saa myöntää Selkojärven RA-rakennuspaikoille ennen kuin puolustusvoimat on 
tutkinut onko Selkojärvessä sodan jälkeen upotettuja ammuksia ja mahdolliset ammukset on rai-
vattu tai tehty vaarattomiksi. Puolustusvoimilta on tässä tarkoituksessa hankittava lausunto ennen 
rakennusluvan myöntämistä. 
 
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.  
 
RA- ja RA/sl- 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 
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. 

 
Jätevesien imeyttäminen maaperään pohjavesialueilla on kielletty, maasuodinta voidaan 
yleensä käyttää. Maasuodattimen jälkeen jätevedet tulee johtaa pinta- ja pohjavesien kannal-
ta turvalliseen paikkaan. Rakennusluvan hakemisen yhteydessä hakijan on esitettävä talous-
veden hankintaa ja jätevesien käsittelyä koskeva suunnitelma riittävine maaperä- ja korkeus-
asematietoineen. 

 
Vesikäymälän rakentaminen on kielletty alueella, jonne ei ole kiinteää tieyhteyttä. 
 
Kompostikäymälä tai tiivispohjainen kuivakäymälä on rakennettava vähintään 30 metrin etäi-
syydelle keskiveden pinnan mukaisesta rantaviivasta. 

 
 
YLEISET MÄÄRÄYKSET: 
 
VV- , LV-, MU- ja MY-alueilta on yleiskaavan mitoitusperusteiden mukainen rakennusoikeus sijoi-
tettu saman maanomistajan RA- alueille. 
 
 



 4 

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 SEURAAVILLA ALUEILLA: 

 RA- ja RA/sl- ALUEILLA. 
 
 
Helsinki 14.3.2018 
 

 
KARTTAAKO OY   
 
Pertti Hartikainen 
dipl.ins. 
 
Luonnos nähtävänä (MRA 30 §) 23.1. - 21.2.2017   
Ehdotus nähtävänä (MRA 19 §) … 
Hyväksytty valtuustossa … 

Saanut lain voiman 
Diaarinumero … 
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