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ASUINPIENTALOJEN ALUE
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen tai loma-asunnon, tarvittavia
talous-, huolto- ja varastorakennuksia sekä saunarakennuksen.

Rakennuspaikalla rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 8% rakennuspaikan
pinta-alasta, kuitenkin vähintään 100 m² ja enintään 600 m².

Kerrosalaltaan alle 120 k-m²:n suuruinen rakennus tulee sijoittaa vähintään 30 metrin etäisyy-
delle ja yli 120 m² suuruinen rakennus vähintään 50 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Erillinen
kerrosalaltaan 25 m² suuruinen saunarakennus voidaan kuitenkin sijoittaa vähintään 15 metrin
etäisyydelle rantaviivasta. Talousrakennuksen enimmäiskerrosala saa olla enintään 60 k-m².

MAATILAN TALOUSKESKUKSEN ALUE
Alue on tarkoitettu maatilojen talouskeskusten alueeksi. Alueelle saa rakentaa maataloutta ja
sen liitännäiselinkeinoja palvelevia rakennuksia. Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään kaksi
asuinrakennusta samaan pihapiiriin. Rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten kokonais-
kerrosala saa olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta.

Rakennusten etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään
30 metriä. Kerrosalaltaan yli 120 m² suuruinen rakennus tulee sijoittaa vähintään 50 metrin
etäisyydelle rantaviivasta. Erillinen kerrosalaltaan 25 m² suuruinen sauntarakennus voidaan
kuitenkin sijoittaa vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta.

MUSEORAKENNUSTEN ALUE

VIRKISTYSALUE (Ranta-asemakaava)
Alueen yksityiskohtaisempi maankäyttö on osoitettu ranta-asemakaavassa.
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R MATKAILUPALVELUJEN ALUE (Ranta-asemakaava)
Alueen yksityiskohtaisempi maankäyttö on osoitettu ranta-asemakaavassa.
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ERITYISALUE

LUONNONSUOJELUALUE

ERITYISSELVITYSALUE
Alueen yksityiskohtainen maankäyttö tulee ratkaista asemakaavalla.
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LOMA-ASUNTOALUE
Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon sekä tarpeelliset sauna- ja talous-
rakennukset. Rakennuspaikan rakennusten yhtenlaskettukerrosala saa olla enintään 8 % raken-
nuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 250 m².

Kerrosalaltaan enintään 120 k-m²:n suuruinen rakennus tulee sijoittaa vähintään 30 metrin
etäisyydelle ja yli 120 m² suuruinen rakennus vähintään 50 metrin etäisyydelle rantaviivasta.
Erillinen kerrosalaltaan 25 m² suuruinen saunarakennus voidaan kuitenkin sijoittaa vähintään
15 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Talousrakennuksen enimmäiskerrosala saa olla enintään
60 k-m².

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINENALUE
Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. MRL 43§ 2 mom.
perusteella määrätään, että alueella saa rakentaa vain maa- ja metsä- taloutta palvelevia
rakennuksia ja rakennelmia. Alueen muu rakennusoikeus on tilakohtaisesti siirretty AP-, AM-
tai RA -alueille.

Yleiskaava-alueella maatilan talouskeskuksen käyttöön saa rakentaa yhden korkeintaan
25 m² suuruisen saunarakennuksen vähintään 15 metrin etäisyydelle keskivedenkor-
keuden mukaisesta rantaviivasta. Saunarakennusta ei saa sijoittaa luonnonympäristöltään
tai maisemaltaan aralle alueelle.

MATKAILUPALVELUJEN ALUE
Alue on varattu matkailu- ja virkistystoimintaa varten. Alueelle saa sijoittaa toimintaa varten
tarpeellisia rakennuksia ja rakennelmia sekä toimintaan liittyviä ravintolatiloja ja huoltoraken-
nuksia, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 1000 m².

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA
Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen, jolla ympäristön-
hoitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Alueen rakennusoikeus on tilakohtaisesti siirretty
AP-, AM- tai RA -alueille.

LOMA-ASUNTOALUE PINTA-ALALTAAN ALLE 1 HA KOKOISESSA SAARESSA
Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon sekä tarpeelliset sauna- ja talous-
rakennukset. Rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 8 % raken-
nuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 100 m².

15 metriä kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva

Valtatie

Yhdystie

Veneväylä

Vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Alueella ei saa ryhtyä
toimenpiteisiin, jotka saattavat rajoittaa alueen luontoarvoja. Alueella on voimassa
MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus.

Melualue 55 dB (teoreettinen)

Muinaismuistokohde tai alue. Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu
kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen
kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Peltoviljely, laiduntaminen ja metsätalous
on sallittua. Metsän äestys on kuitenkin kielletty. Aluetta ja lähiympäristöä koskevista
suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.

Suojeltu rakennus. Merkinnällä on osoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet.
Kohteessa suoritettavat korjaus- ja muutostyöt sekä muu täydennysrakentaminen tulee
tehdä siten, että kohteen kulttuurihistorialliset arvot säilyvät.
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Rakennettu rakennuspaikka

Uusi rakennuspaikka

Ranta-asemakaavan rakennuspaikka
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Alue, jolla on voimassa ranta-asemakaava

Kerrosalaltaan enintään 25 m² suuruinen saunarakennus tulee sijoittaa vähintään
15 metrin etäisyydelle rantaviivasta.
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Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan luonnonmukaisuus sekä
säästettävä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä. Rakentamisella ei saa tuhota luonnon
merkittäviä kauneusarvoja ja erikoisia luonnonesiintymiä, kuten kauniita yksittäispuita ja siirto-
lohkareita. Rakennuspaikan rantavyöhykkeen kasvillisuus tulee pääosin säilyttää ja vain
harventaminen on sallittua.

Uimaranta

Alue, jolla ympäristö säilytetään/s
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PYSYVÄN ASUMISEN VYÖHYKE
Alueella voidaan sallia nykyisten lomarakennusten käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseen
asumiseen sekä uuden vakituisen asuinrakennuksen rakentaminen. Rakentamisessa noudate-
taan rakennuspaikan voimassa olevan käyttötarkoituksen (RA tai AO) mukaisia kaavamäärä-
yksiä. Käyttötarkoitus vakituiseen asumiseen sallitaan, mikäli seuraavat rakennuspaikkaa koske-
vat edellytykset täyttyvät:
- Rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 60 metriä.
- Tontin pinta-alan tulee olla vähintään 5000 m². Jos rakennus liitetään vesihuoltolaitoksen

verkostoon, rakennuspaikan pinta-ala tulee olla vähintään 3000 m².
- Kaikkien rakennuspaikalla sijaitsevien rakennusten etäisyyksien rantaviivasta sekä rakenta-

misen määrän tulee täyttää hakemuksesta päätettäessä voimassa olevan rakennusjärjestyk-
sen määräykset.

- Käyttötarkoituksen muutoksessa loma-asunnon tulee täyttää vakituiselle asuinrakennukselle
asetetut rakennustekniset vaatimukset.
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Maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Arvokkaan maisema-alueen kokonaisuus,
ominaispiirteet ja identiteetti tulee säilyttää. Uudisrakentamisen tulee sijoitukseltaan,
mittasuhteiltaan, tyyliltään ja materiaaliltaan sopeutua kyläkuvaan, rakennuskantaan
sekä ympäristöön.

YLEISMÄÄRÄYKSET:
Tämä yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena
yleiskaavana. Tätä Yleiskaavaa käytetään rakennuslupien myöntämisen perusteena yleiskaavassa
osoitetuilla AP, AM, RA, RA-1 ja RM-1 –alueilla.

Rakennettaessa ranta-alueelle tule kiinnittää erityistä huomiota rakennusten korkeusasemaan,
muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennuspaikalla tulee ranta-alueen kasvillisuus
pääosin säilyttää ja vain sen harventaminen on sallittua.

Muodostettavan rakennuspaikan rantaviivan pituuden tulee vakituiseen asumiseen tarkoitetuilla
rakennuspaikoilla olla vähintään 60 metriä ja lomarakennuspaikoilla vähintään 40 metriä. Vakituisen
asunnon rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 5000 m² ja loma-asunnon rakennuspaikan
vähintään 3000 m².

Suositeltavin alin rakentamiskorkeus (N2000) on Leppäveden rannalla +82,85. Alin suositeltava
rakentamiskorkeus tarkoittaa korkeustasoa, jonka alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessa vaurioituvia
rakenteita.

Rakennuspaikkojen vesi-, jätevesi- ja jätehuollossa on noudatettava voimassa olevia viranomais-
määräyksiä ja järjestettävä huolto siten, ettei synny vesistön eikä pohjaveden pilaantumisvaaraa.

Rantaviivan oleellinen muuttaminen ruoppaamalla tai pengertämällä on kielletty ilman asianmukaista
lupaa.

Uusien rakennuspaikkojen pääsytiet tulee johtaa ensisijaisesti olemassa olevien liittymien kautta
yleiselle tielle. Vierekkäisten rakennuspaikkojen kulku tulee ensisijaisesti tapahtua samasta liittymästä.

Tienpitoviranomaisen kanssa tulee neuvotella hyvissä ajoin uuden liittymän sijainnista tai liittymän
käyttötarkoituksen muutoksesta.
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