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LOMA-ASUNTOALUE
Luku RA-merkinnän edessä osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän.
Yleiskaavalla suunnitellut uudet rakennuspaikat on merkitty mustalla
pisteellä ( ).
Uuden rakennuspaikan vähimmäiskoko on rakennusjärjestyksen mukaisesti
3 000 m2 ja rantaviivan vähimmäispituus 60 m.
Kullekin vähintään 2000 m2 suuruiselle rakennuspaikalle saa rakentaa:
- Yhden loma-asunnon.
- Saunan, jonka kerrosala on enintään 25 k-m2.
- Vierasmajan, jonka kerrosala on enintään 25 k-m2.
- Muita talousrakennuksia.
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa kuitenkin olla enintään
200 k-m2 ja lukumäärä enintään neljä.
Kullekin alle 2 000m2 suuruiselle rakennuspaikalle saa rakentaa:
- Yhden loma-asunnon, jonka kerrosala on enintään 60 k-m2.
- Saunan, jonka kerrosala on enintään 25 k-m2.
- Muita talousrakennuksia.
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa kuitenkin olla enintään
5 % rakennuspaikan pinta-alasta ja lukumäärä enintään neljä.
Rakennuspaikan rakennusoikeutta koskevien määräysten estämättä saadaan
olemassa olevaa rakennusta peruskorjata ja tuhoutunut rakennus
korvata vastaavalla uudella rakennuksella.
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MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen.
MRL 72 §:n nojalla määrätään, että alueella on 200 metrin syvyisellä keskivedenkorkeuden mukaisella rantavyöhykkeellä rantarakentamiseksi katsottava
rakentaminen kielletty.
MRL 41 § ja 43 §:n nojalla määrätään, että avoimilla peltoalueilla on muu kuin
maa- ja metsätaloutta varten tarpeellinen rakentaminen kielletty.

YLEISKAAVAMUUTOKSEN RAJAUS

YLEISET MÄÄRÄYKSET
RAKENTAMINEN
TÄMÄN YLEISKAAVAN RA-ALUEILLA SAA MYÖNTÄÄ
RAKENNUSLUVAN YLEISKAAVAN MUKAISEEN RAKENTAMISEEN ILMAN RANTA-ASEMAKAAVAA.
Rakennuslupaa ei saa myöntää ennenkuin rakennuspaikat on merkitty maastoon.
Voimassa olleen lainsäädännön nojalla myönnetyn luvan perusteella rakennettua rakennusta saa
peruskorjata ja tuhoutunut rakennus saadaan korvata vastaavalla uudella rakennuksella.
Rakentamiseen osoitettujen alueiden rajoista voidaan poiketa pohjakartan tarkkuusvaatimusten
puitteissa ( 20 m ) tai mikäli teiden tai rakennusten sijoittaminen ja maasto-olosuhteet sitä edellyttävät.
RAKENNUSPAIKAN KÄYTTÖÄ JA RAKENTAMISTAPAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET OVAT VOIMASSA OLEVAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUKAISESTI:
Alueelle sijoitettavien rakennusten vähimmäisetäisyydet ovat keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta:
- Asunnot etäisyys rantaviivasta 30 m
- Loma-asunnot etäisyys rantaviivasta 25 m
- Rantasaunat, kerrosala yli 25 k-m2 etäisyys rantaviivasta 20 m
- Rantasaunat, kerrosala korkeintaan 25 k-m2 etäisyys rantaviivasta 15 m
- Muut rakennukset etäisyys rantaviivasta 20 m
Rakennuslupaviranomainen voi myöntää etäisyyttä koskevasta määräyksestä
poikkeuksen, jos se on maasto-olosuhteiden johdosta välttämätöntä ja rakennus sopeutuu maastoon ja maisemaan.
Radonin torjunta on huomioitava suunnitellussa ja rakentamisessa.
Rakennusten tulee sopeutua malliltaan, materiaaliltaan, mittasuhteiltaan ja
väritykseltään luonnonmaisemaan. Rakennetun alueen maisemakuva on
muutoinkin säilytettävä luonnonmukaisena.
Rakennuksen ja rantaviivan väliin on jätettävä suojapuustoa.
Ympärivuotisen asunnon ja loma-asunnon alimman vaurioituvan lattiarakenteen
tulee olla keskimäärin kerran 100 vuodessa toistuvan ylimmän tulvakorkeuden
( HV 1/100 ) yläpuolella. mihin tulee vielä lisätä vesistön erityispiirteistä johtuva lisäkorkeus 0,5 m
Tämä koskee myös muita rakennuksia, jos niissä on veden noususta vaurioituvia
rakenteita.
Kuivakäymälät ja kompostit on hoidettava niin, ettei hajua tai muita haittoja synny.
Kuivakäymälän tule olla tiivispohjainen ja se tulee sijoittaa riittävän etäälle rantaviivasta.
Kuivakäymälässä tulee olla tyhjennettävissä oleva säiliö. Käymäläjäte tulee kompostoida ja
kompostin tulee sijaita niin kaukana rantaviivasta, ettei siitä aiheudu haittaa vesistölle.

Sauna- ja muita pesuvesiä ei saa päästää suoraan vesistöön, vaan ne on imeytettävä
maahan 15-20 metrin päähän rantaviivasta alueelle, jossa maaperä on
tarkoitukseen sopiva ja jonne tulvavesi ei nouse.
Erityisesti kallioperäisillä rantaosuuksilla tämä tulee ottaa huomioon rakennuspaikkaa valittaessa.
Rakennuslupahakemuksissa on osoitettava, että puhdasta vettä on saatavissa.
Jätevedet on käsiteltävä vesihuoltolain, ympäristönsuojelulain, jätevesiasetuksen
ja Ruokolahden kunnan ympäristönsuojelumääräysten edellyttämällä tavalla.
Jätevesien käsittelytavalle tulee olla Ruokolahden kunnan hyväksyntä.
Useamman rakennuspaikan ryhmissä suositellaan jätevesien yhteiskäsittelyä.

SUOSITUKSET
Loma-asuntojen rakennuspaikoilla tulee suosia kompostivia käymälöitä.
Useamman rakennuspaikan ryhmissä suositellaan jätevesien yhteisimeytystä.

METSÄNHOITOA JA MAATALOUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JA SUOSITUKSET
Metsänhoidossa noudatetaan metsätalouden kehittämiskeskus Tapion antamia
metsänhoito-ohjeita metsänhoitosuosituksia ja metsälakia

Luumäellä 11.1.2021

INS. Antti Hirvikallio, YKS 371

RANTAYLEISKAAVALUONNOS ON OLLUT MRA 30 § MUKAISESTI NÄHTÄVILLÄ
19.11 - 18.12.2020 VÄLISEN AJAN.
RANTAYLEISKAAVAEHDOTUS ON OLLUT MRA 19 §:N MUKAISESTI NÄHTÄVILLÄ
___________ VÄLISEN AJAN.

TÄMÄ YLEISKAAVAKARTTA ON RUOKOLAHDEN KUNNANVALTUUSTON ______ TEKEMÄN
PÄÄTÖKSEN NRO. ___ § MUKAINEN.

