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TILALLA JURVA 593-410-6-119
RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS
NAARAJÄRVEN ALUEEN

rantaosayleiskaavan muutoksen.

Kaup. valtuusto

PIEKSÄMÄKI

Rakennuspaikan si irto t i lan Jurva 593-410-6-119 alueella.

Pieksämäen kaupungissa.
Rantayleiskaavan muutos, joka koskee t i laa Jurva 593-410-6-119

Rakennusten tulee sopeutua malliltaan, materiaaliltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään olevaan
rakennuskantaan ja rantamaisemaan.

Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää ja vain harventaminen on sallittua.

Muodostettavan rakennuspaikan rantaviivan pituus tule olla vähintään 40 m.

Ellei ylävesirajaa ole tiedossa, on alin rakentamiskorkeus oltava vähintään +1 metri keskiveden korkeudesta
mitattuna.

Rakennuspaikkojen vesi, jätevesi ja jätehuollossa on noudatettava voimassa olevia viranomaismääräyksiä ja
järjestettävä huolto siten, ettei synny vesistön eikä pohjaveden pilaantumisvaara.

Jätevedet on käsiteltävä kaupungin ympäristömääräysten tai ympäristönsuojeluviranomaisen erikseen antamien
ohjeiden mukaisesti. Selvitys ja suunnitelmat jätevesien käsittelyjärjestelmästä tulee liittää lupa-asiakirjoihin.

Uusien rakennuspaikkojen pääsytiet tulee johtaa ensisijaisesti olemassa olevien liittymien kautta yleiselle tielle.
Vierekkäisten rakennuspaikkojen kulku tulee ensisijaisesti tapahtua samasta liittymästä. Pohjois-Savon
Ely-keskuksen, Liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen kanssa tulee neuvotella hyvissä ajoin uuden liittymän
sijainnista tai liittymän käyttötarkoituksen muutoksesta.

YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Asuntoalue
Alue on tarkoitettu erillispientaloasumiseen. Rakennuspaikalle sijoitettavien rakennusten yhteenlaskettu
kerrosala saa olla yhteensä enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 350 k-m2.
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään yksiasuntoisen, enintään kaksikerroksisen
asuinrakennuksen, erillisen saunan sekä talousrakennuksia.
Kerrosalaltaan enintään 80 k-m2 yksikerroksisen rakennuksen etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta
rantaviivasta tulee olla vähintään 20 m, kerrosalaltaan yli 80 k-m2 rakennuksen etäisyys vähintään 30
metriä ja kerrosalaltaan yli 140 k-m2 rakennuksen etäisyys vähintään 40 m.
Saunan, jonka katettu pohjan pinta-ala on enintään 30 m2, saa rakentaa 10 metrin etäisyydelle
keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen.
Maankäyttö- ja rakennuslain 72§:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun ranta-alueen rakennusoikeus on
maanomistajakohtaisesti siirretty AP-, AM-, P-1, RA- ja RM-alueille.
Maa- ja metsätalouden tai kalatalouden harjoittamista varten tarpeellinen rakentaminen on sallittu.

Yleiskaava-alueen raja.

Alueen raja.


