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NURMES
PIELISEN - KUOKKASTENJÄRVEN

RANTAOSAYLEISKAAVA
Alueiden käyttötarkoitukset ja yleiskaavamääräykset (vain tärkeimmät):

VV
RA

Uimaranta-alue.

Loma-asuntoalue.
Alue on tarkoitettu pääasiassa omarantaisia loma-asuntoja varten.
Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa enintään ½I tai I½ kerroksisen loma-asunnon ja rantasaunan sekä muut tarpeelliset
talousrakennukset.
Rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla
mantereella enintään 140 k-m² ja saarissa enintään 80 k-m², lukuun
ottamatta Kynsi-, Uramon-, Retu-, ja Porosaarta, joissa
rakennuspaikan yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään
100 k-m².
Rakennuksen kerrosalaa ja kerroslukua määriteltäessä on otettava
huomioon rakennuspaikan koko, rakennuksen etäisyys rantaviivasta,
maaston kaltevuus ja rakennuksen maisemaan soveltuvuus.

RM

Matkailupalvelujen alue.

LV

Vesiliikenteenalue.
Alueelle saa sijoittaa kalastusta, veneilyä, uittoa ja muuta
vesiliikennettä sekä uimarantaa palvelevia rakennuksia, rakenteita ja
laitteita (/ t = turvasatama).
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Vesiliikenteenalue.
Alueelle saa sijoittaa uittoapalvelevan suoja- ja järjestelypaikan.
Luonnonsuojelualue,
jolla on merkittäviä luonnonsuojelullisia arvoja.
Alue on luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi
tarkoitettu.
Maankäyttö- ja rakennuslain 41 § 1 mom:n ja 43 § 2 mom:n nojalla
määrätään, että alueella ovat ilman maankäyttö- ja rakennuslain
128 §:ssä tarkoitettua lupaa kiellettyjä maisemaa muuttavat
maanrakennustyöt, puiden kaataminen tai muut näihin verrattavat
ympäristön luonnetta muuttavat toimenpiteet (toimenpiderajoitus).
Maankäyttö- ja rakennuslain 41 § 2 mom:n nojalla määrätään,
että alueella on kielletty rakennusten rakentaminen ja rakennelmien
tekeminen, kunnes alueesta on muodostettu luonnonsuojelulain
mukainen luonnonsuojelualue.
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Maatalous- ja metsävaltainen alue.
Alue on varattu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön.
Alueella on haja-asutusluontoinen rakentaminen sallittu edellyttäen,
että rakentaminen liittyy sijainniltaan ja tyypiltään olemassa olevaan
rakennuskantaan tai soveltuu maastollisesti ja maisemallisesti
olevaan ympäristöön.
Maankäyttö- ja rakennuslain 41 § 1 mom:n nojalla määrätään, että
200 metrin levyisellä keskivedenkorkeuden mukaisella
rantavyöhykkeellä kielletään pysyvä rakentaminen ja rakennelmien
tekeminen.
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Vesialue.

Kohde- ja viivamerkinnät sekä yleiskaavamääräykset:
Ulkoilureitti.
Kevyen liikenteen reitti.
Moottorikelkkailureitti.
Laivaväylä.

lv

Ohjeellinen osa-alue,
jolle voidaan sijoittaa kalastusta, veneilyä, uittoa ja muuta
vesiliikennettä palvelevia rakenteita ja laitteita (/1..= kohdenumero).
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Ohjeellinen osa-alue,
jolla olemassa oleva loma-asunto tai kalamaja saadaan säilyttää ja
siinä suorittaa tarpeellisia peruskorjaus- ja kunnostustoimenpiteitä
(/1..= kohdenumero).
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Ohjeellinen osa-alue,
jolla retkeily- ja ulkoilutarkoituksiin sekä rantautumista varten
tarpeellisten vähäisten rakennuksien ja rakennelmien tekeminen on
sallittu (kuten kalamaja ja /1..= kohdenumero).
Osa-alue, jolla on kasvillisuuden kannalta merkittäviä
luonnonsuojelullisia arvoja (/1..= kohdenumero).
Maankäyttö- ja rakennuslain 41 § 2 mom:n nojalla osa-alueella
kielletään rakentaminen ja rakennelmien tekeminen sekä toiminnot,
jotka vaarantavat osa-alueen suojeluarvoja.
Osa-alueella olevien niittyjen ja lehtojen säilyminen tulee varmistaa
tarpeellisilla hoitotoimenpiteillä.

ym

Osa-alue, jolla on merkittäviä maisemallisia arvoja
(/1..= kohdenumero).
Maankäyttö- ja rakennuslain 41 § 2 mom:n nojalla osa-alueella
kielletään maankamaran ottaminen, puun kaataminen, rakentaminen
ja rakennelmien tekeminen sekä toiminnot, jotka vaarantavat osaalueen maisemallisia arvoja.

Osa-alue, jolla on linnuston kannalta merkittäviä luonnonsuojelullisia
arvoja (/1..= kohdenumero).

yl

Maankäyttö- ja rakennuslain 41 § 2 mom:n nojalla osa-alueella
kielletään rakentaminen ja rakennelmien tekeminen sekä toiminnot,
jotka vaarantavat osa-alueen luonnonsuojelullisia arvoja.
Osa-alueella liikkuminen ja maihinnousu on kielletty 15.5-15.7
välisenä aikana.
Osa-alue, jolla on rs-merkintä on kuitenkin ruoppaaminen sallittua
luonnonsuojelullisten arvojen säilyttämiseksi.
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Osa-alue, jolla on geologisesti merkittäviä maisemallisia ja
luonnonsuojelullisia arvoja (/1..= kohdenumero).
Maankäyttö- ja rakennuslain 41 § 2 mom:n nojalla osa-alueella
kielletään muu kuin maa- ja metsätalouskäyttöä palveleva vähäinen
rakentaminen.
Maankäyttö- ja rakennuslain 41 § 1 mom:n ja 43 § 2 mom:n nojalla
määrätään, että alueella ovat ilman maankäyttö- ja rakennuslain 128
§:ssä tarkoitettua lupaa kiellettyjä maisemaa muuttavat
maanrakennustyöt, puiden kaataminen tai muut näihin verrattavat
ympäristön luonnetta muuttavat toimenpiteet (toimenpiderajoitus).
Puiden kaataminen on kuitenkin sallittua lukuun ottamatta
aukkohakkuita, jotka muuttavat maisemaa oleellisesti.

lä

Suojeltava lähde (/1..= kohdenumero).
Maankäyttö- ja rakennuslain 41 § 2 mom:n nojalla kohteena olevalla
alueella kielletään rakentaminen ja rakennelmien tekeminen sekä
toiminnot, jotka vaarantavat kohteen osan suojeluarvoja.
Lähteen säilyminen käyttökelpoisena tulee varmistaa tarpeellisilla
kunnostustoimenpiteillä.
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Maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava kohde
(/1..= kohdenumero).
Maankäyttö- ja rakennuslain 41 § 2 mom:n nojalla määrätään, että
kohteena olevalla alueella olevia rakennuksia ei saa purkaa eikä
niiden ulkoasua muuttaa siten, että niiden kulttuurihistoriallisesti
arvokas tai kylämiljöön kannalta merkittävä luonne turmeltuu.
Maankäyttö- ja rakennuslain 41 § 1 mom:n ja 43 § 2 mom:n nojalla
määrätään, että alueella ovat ilman maankäyttö- ja rakennuslain 128
§:ssä tarkoitettua lupaa kiellettyjä maisemaa muuttavat
maanrakennustyöt, puiden kaataminen tai muut näihin verrattavat
ympäristön luonnetta muuttavat toimenpiteet (toimenpiderajoitus).
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Merkintä tarkoittaa alueen osalla sijaitsevaa rakennusoikeuden
määrää, joka on valtion hankinta tai korvauspäätöksen perusteena.
Alueella jo olevat asuin-/ lomarakennus.

Alueelle sijoitettavan uuden asuin- / lomarakennuksen ohjeellinen
sijoituspaikka.

Piirtämistekniset merkinnät:
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Rantavyöhyke, jolla loma-asunto voidaan sallia rakennettavaksi tai
muutettavaksi ympärivuotiseen asumiseen edellyttäen, että vesi- ja
jätehuolto on toteutettavissa ympäristöviranomaisen hyväksymällä
tavalla, rakennukset sijaitsevat riittävän kaukana rantaviivasta,
rakennuspaikka on riittävän suuri ja valmis tieyhteys on jo olemassa
sekä yhteiskunnalle ei aiheudu lisäkustannuksia vesihuollon, tiestön
tai kuljetusten suhteen ja sähköistys on hoidettavissa kohtuullisin
kustannuksin.

Yleiskaavan erityismääräykset:
Rakentamisen yleiset perusteet
Maankäyttö- ja rakennuslain 72 § 1 momentin nojalla määrätään,
että AO, AM, RA, RM, LV, SR –alueilla sekä osa-alueilla tai
kohteilla, joilla kaavassa sallitaan rakentamista, tätä yleiskaavaa
saadaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Maankäyttö- ja rakennuslain 43 § 2 mom:n nojalla määrätään, että
yleiskaava-alueella, lukuun ottamatta maa- ja metsätalousalueita,
ellei kaavassa ole toisin määrätty, ovat ilman maankäyttö- ja
rakennuslain 128 §:ssä tarkoitettua lupaa kiellettyjä maisemaa
muuttavat maanrakennustyöt, puiden kaataminen tai muut näihin
verrattavat ympäristön luonnetta muuttavat toimenpiteet
(toimenpiderajoitus).
Alueiden rakentamisessa noudatetaan kunnan
rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä, ellei kaavassa ole toisin
määrätty.
Metsänhoidossa tulee noudattaa metsälaissa määrättyjä periaatteita,
ellei kaavassa ole toisin määrätty.
AO-, AM-, AT, RA- ja RM -alueiden määräyksiä
-

Muodostettavan rakennuspaikan vähimmäiskoko on AO -alueilla
4000 m² ja RA-alueilla vähintään 2500 m². Asuinrakennusten
etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee
olla AO, AM ja AT, -alueilla vähintään 40 m ja RA ja RM -alueilla
vähintään 30 m, mikäli maasto- ja maisemalliset olosuhteet eivät
muuta edellytä. AO ja RA –alueilla kullakin rakennuspaikalla
rakennusten lukumäärä saa olla enintään 3 – 4 kpl.

-

Uudisrakennuksen etäisyyden valta- ja kantatien keskilinjasta
tulee olla vähintään 100 metriä, elleivät rinnakkaistiejärjestelyt tai
edulliset luonnonolosuhteet muuta aiheuta, kuitenkin vähintään
45 dB melualueen ulkopuolelle (nykyisillä liikennemäärillä se on
noin 65 - 70 metriä tien keskilinjasta).

-

Rakennuspaikat tulee muodostaa siten, ettei valta- ja kantateille
synny uusia kiinteistökohtaisia yksityistieliittymiä.

-

Rakennusten tulvavaikutuksille arkojen rakenneosien ja
talousvesien imeytysalueiden alin sallittu korkeus on 96.10 N60järjestelmässä. Imeytyksestä ei saa olla haittaa omalle eikä
naapurin talousvesilähteelle.

-

Asuinrakennukseen liittyvä erillinen kerrosalaltaan enintään 20
m²:n suuruinen sauna- ja talousrakennus voidaan sijoittaa
vähintään 15 m:n etäisyydelle keskiveden mukaisesta
rantaviivasta, ellei kaavassa ole toisin määrätty, ei kuitenkaan
rantavyöhykkeen avoimiin osiin.

-

Rakennuspaikkaan liittyvän erillisen enintään 10 m² :n suuruisen
grillikatoksen saa sijoittaa maalle vähintään 10 m:n etäisyydelle
rantaviivasta.

-

Rakennusten tulisi olla harjakattoisia ja ikkunoiden useampi
jakoisia.

-

Asuinrakennusta varten tulee olla riittävästi laadultaan soveltuvaa
talousvettä.

Jätevesimääräykset
Suositeltavin käymälävaihtoehto rantavyöhykkeellä on
kuivakäymälä. Mikäli vesikäymälä jostain pakottavasta syystä
(rakennuslupa-hakemuksessa erityisesti perusteltava) on
lomarakennukseen rakennettava, on suositeltavin käymälävesien
puhdistusvaihtoehto maasuodatus tai pienpuhdistamo. Käsitellyn
jäteveden purkupaikan tulee sijaita vähintäänkin 30 metrin päässä
rantaviivasta. Mikäli puhdistamo ei tule kyseeseen on käymälä
varustettava tyyppihyväksytyllä lokasäiliöllä ja sijoitettava, alueen
maalajista riippuen, vähintään 40 – 100 m:n päähän rantaviivasta.
Saariin ja alueille jolle ei voida järjestää tieyhteyttä, ei saa rakentaa
vesikäymälää.
Sakokaivoliete ja lokasäiliön liete on asianmukaisesti kuljetettava
kunnan jäteveden puhdistamolle tai muuhun kunnan ympäristöviranomaisen osoittamaan laitokseen tai käsiteltävä kunnan
ympäristöviranomaisen hyväksymällä muulla tavalla.
Talousvedet on esikäsiteltävä saostuskaivojen kautta ennen maahan
imeyttämistä vähintään 20 m:n etäisyydelle rantaviivasta alueella
jonne tulvavesi ei nouse. Jätevesiä ei saa johtaa vesistöön.
Jätteiden käsittelyssä ja keräyksessä noudatetaan Nurmeksen
kaupungin yleisiä jätehuollonmääräyksiä.
Jätteiden ja jätevesien käsittelystä tulee olla
rakennuslupahakemuksessa asianmukaisiin selvityksiin perustuva
suunnitelma.

Rakennusten ympäristöön sopivuus ja maisema
Rakennusten ja rakenteiden tulee sopeutua malliltaan,
materiaaleiltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään luonnonmaisemaan eikä niitä saa sijoittaa avoimille ranta- ja peltoalueille.
Uudet rakennukset on pyrittävä sijoittamaan olemassa olevien
rakennusten ja rakennusryhmän yhteyteen ja maisemoimaan
istutuksin.
Maisemaa tulee käsitellä siten, että alueiden ominaispiirteitä ei
olennaisesti muuteta. Luonnontilaista rantaviivaa ei saa muuttaa tai
siirtää kaivamalla, louhimalla tai pengertämällä.
Rakentaminen ja liikennöinti
Rakennettaessa saareen tai alueelle, jolle ei voida järjestää
tieyhteyttä, tulee rakennusluvan hakijan osoittaa ennen luvan
myöntämistä käyttökelpoinen venevalkama, johon hakijalla on
pysyvä käyttö- ja rasiteoikeus.
Teiden ja sähkölinjojen sijoittamisessa on maasto- ja maisemalliset
olot otettava huomioon siten, ettei tie- tai sähkölinjaus aiheuta
laajalle näkyviä haitallisia muutoksia järvimaisemaan.
Ennen rakennuslupien myöntämistä on valta-, kanta- ja yhdysteiden
varteen sijoittuville uusille rakennuspaikoille saatava liittymälupa.
Ennen kuin myönnetään rakennuslupa alueelle, jonka läheisyyteen
sijoittuu väylämerkkejä, niiden apumerkkejä tai muita
vesiliikennemerkkejä, tulee JSMP:lle varata mahdollisuus
rakentamisohjeiden antamiseen. Rakentamisessa alueelle tulee
ottaa huomioon, ettei rakentamisella estetä tai vaikeuteta
väylämerkinnän ja muun vesiliikennemerkinnän käyttöä ja ylläpitoa.
Merkkejä ei saa poistaa tai peittää ilman merenkulkupiirin lupaa.

Nurmes 27.09.2000
(Muutettu 17.01.2001 ja 20.03.2001)

NURMEKSEN KAUPUNKI
TEKNINEN PALVELUKESKUS
Ympäristöpalvelut/Kaavoitustoimisto

Kaavoituspäällikkö
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Martti Piironen

Merkintä, jonka Nurmeksen kaupunginvaltuusto 26.04.2001 § 50
on jättänyt hyväksymättä.

