LIPERI; ROUKALAHTI, TUTJUNNIEMI
LAAKKEENSAAREN JA PALOSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA
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Ranta-asemakaava koskee Roukalahden kylän tilaa 18:24 ja Tutjunniemen kylän
tilaa 28:14.
Ranta-asemakaavalla muodostuvat korttelit 1 - 4, sekä maa- ja metsätalousalueet.
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:
Loma-asuntojen korttelialue.
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Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon talousrakennuksineen ja saunan. Rakennusten yhteenlaskettu
kerrosala saa olla enintään 180 m2. Erillisen saunan kerrosala saa olla enintään 25 m2.
Rakennukset on sijoitettava vähintään 40 metrin päähän keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta. Erillisen saunan
saa sijoittaa 15 metrin päähän keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta. Rakennuksessa kapillaarisen veden
nousun katkaisevan kerroksen alapinnan korkeustason on oltava 78,0 (N60). Em. lukemaan on lisättävä aaltoiluvara, joka
määritetään kunkin rakennuspaikan rantaolosuhteisen mukaan.
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Rakennuksissa on käytettävä harjakattoa ja katteen tulee olla väriltään tumma. Rakennuspaikan rakentamaton osa on
säilytettävä luonnonmukaisessa huolitellussa kunnossa.
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Jätevedet tulee käsitellä kunnan rakennusjärjestyksen, ympäristösuojelumääräysten sekä terveys- ja
ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä jätevesien käsittelysuunnitelma
tarvittavine maaperäselvityksineen.
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Rakennuspaikat on ennen rakennusluvan myöntämistä lohkottava tai merkittävä paaluilla maastoon. Kaavan mukaista
rakennuspaikkojen lukumäärää ei saa ylittää.
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Rannan ja rakennuksien väliin on jätettävä riittävä suojapuusto
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Maa- ja metsätalousalue.
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Alueelle saa rakentaa ainoastaan maa- ja metsätalouden harjoittamisen kannalta välttämättömiä rakennuksia
rakenteista ja laitteita.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.
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Korttelin numero.

1

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.
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Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen
osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren
osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää
kerrosalaan luettavaksi tilaksi.
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Johtoa varten varattu alueen osa.
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Alueen osa, joka tulee säilyttää luonnontilaisena.
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Suojeltava alueen osan. Alueen osalla sijaitsevat uittoon liittyvät historialliset rakenteet tulee säilyttää.
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Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
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Alue on tarkoitettu retkisatamaksi. Alueelle ei saa rakentaa kerrosalaan
laskettavia rakennuksia.
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Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 29. 11.2010 53 §:n kohdalla hyväksynyt
tämän asemakaavan.
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Kartta hyväsytty ranta-asemakaavan pohjakartaksi.
Kartalta mitatut etäisyydet ja pinta-alat ovat
peruskartan esitystarkkuudesta johtuen likimääräisiä.
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