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TUUSNIEMEN KUNTA
SUVAS-KOSULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN
MUUTOS

MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET:
A/2

RA/1

M

Asuntoalue.
Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen.
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden tai kahdenperheen asuinrakennuksen
lisäksi saunan ja tarvittavia talousrakennuksia siten, että rakennusten
yhteenlaskettu kerrosala on enintään 300 m2. Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla
vähintään 5000 m2, josta ympäristölautakunta voi erityisestä syystä myöntää
poikkeuksen. Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.
Loma-asuntoalue.
Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen.
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon, saunan sekä tarpeellisia
talousrakennuksia siten, että rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on enintään
200 m2. Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3000 m2.
Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön.
Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisella rantavyöhykkeellä on kielletty muu,
kuin maa- ja metsätaloutta varten tarpeellinen rakentaminen. Rantavyöhykkeen
rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti osoitettu erillisillä rakennusalueilla tai
siirretty AM-, A-, RM- ja RA-alueille.
Rantavyöhykkeen ulkopuolisia M-alueita voidaan maa- ja metsätalouskäytön
ohella käyttää rakentamiseen kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä ja
rajoituksia noudattaen.
Ohjeellinen uuden loma-asunnon tai asuinrakennuksen sijainti.
Olemassa olevan loma-asunnon tai asuinrakennuksen sijainti.
20 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.
Alueen raja.
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YLEISMÄÄRÄYKSET
Rakentaminen
Tämän yleiskaavan perusteella voidaan myöntää rakennusluvat rantavyöhykkeellä oleville
rakennusalueille (AM-, A-, RA-, tai rs-alueet), ellei aluetta koskevassa kaavamääräyksessä ole
toisin määrätty.
Alueiden rakentamisessa noudatetaan kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä, ellei
yleiskaavassa ole toisin määrätty.
Mikäli tämän yleiskaavan mukaisilla rakennuspaikoilla tai rantasaunojen rakennuspaikoilla on
aiemmassa rakennusluvassa, poikkeusluvassa tai vahvistetussa ranta-asemakaavassa
asetettu rakennusjärjestyksestä poikkeavia ehtoja rakennusten määrän, koon, sijoittelun tai
ulkoasun suhteen, on nämä ehdot huomioitava uusia rakennuslupia myönnettäessä.
Alle 2000 m²:n suuruisilla rakennuspaikoilla ja alle 1 ha:n saarirakennuspaikoilla sallitaan
rakennusten korjausrakentaminen sekä purettavan tai tuhoutuneen rakennuksen korvaava
rakentaminen käytetyn rakennusoikeuden puitteissa.
Rakennusta ei saa rakentaa 25 metriä lähemmäksi keskiveden korkeuden mukaista
rantaviivaa. Erillinen saunarakennus, jonka kerrosala on enintään 36 m2, voidaan rakentaa 15
metrin päähän rantaviivasta. Erillinen grillikatos, jonka kerrosala on enintään 10 m2, voidaan
rakentaa 10 metrin päähän rantaviivasta.
Rakennusten alimman lattiatason tulee olla vähintään yksi metri ylävesirajaa korkeammalla, tai
mikäli tämä ei ole tiedossa, on otettava huomioon mahdollinen tulvavaara.
Rakennusten tulee olla muodon, materiaalin ja värityksen puolesta luonnonmaisemaan
sopeutuvia.
Rakennuspaikoilla rakennusten ja rantaviivan välillä on säilytettävä riittävä suojapuusto ja
rakennuspaikan maisemakuva on muutoniinkin säilytettävä luonnonmukaisena.
Rakentamiseen
osoitettujen
alueiden
rajoista
voidaan
poiketa
pohjakartan
tarkkuusvaatimusten puitteissa tai mikäli teiden ja rakennusten sijoittaminen ja maastoolosuhteet sitä edellyttävät.
Jätevesien käsittely ja jätehuolto
Jätevedet käsitellään siten kuin Valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä
vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla säädetään, milloin kiinteistö ei
ole liitettävissä em. verkostoon. Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on liitettävä
rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen tai rakentamista koskevaan ilmoitukseen.
Jätevesien käsittelytapaa valittaessa tulee huomioida rakennuspaikan maaperä sekä pintaala. Rakennusten sijoittamisessa tulee ottaa huomioon jätevesien asianmukaisen esikäsittelyn ja maaperäkäsittelypaikan järjestäminen rakennuspaikalla riittävän etäällä rantaviivasta.
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Jätehuolto järjestetään Tuusniemen voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Saariin, jonne ei ole tieyhteyttä, ei saa rakentaa vesikäymälää.
Metsän käsittely
Ranta-alueen metsänkäsittelyssä tulee noudattaa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion
ranta-alueita koskevia metsänhoitosuosituksia ja metsälakia. Ranta-alueilla, erityisesti
pienissä (< noin 3 ha) saarissa sekä MY-alueilla tulee metsänhoidossa huomioida luonto- ja
maisema-arvot.
Liikenneyhteydet
Uusien rakennuspaikkojen pääsytiet tulisi johtaa ensisijaisesti olemassa olevien liittymien
kautta maantielle. Vierekkäisten rakennuspaikkojen kulku tulisi tapahtua samasta liittymästä.
Tienpitäjän kanssa tulee neuvotella hyvissä ajoin uuden liittymän sijainnista tai liittymän
käyttötarkoituksen muutoksesta.
Saareen tulevien rakennuspaikkojen tulee rakennusluvan yhteydessä osoittaa, miten
venepaikat järjestetään mantereen puolella.

Kuopiossa 2.9.2019

Timo Leskinen
aluepäällikkö, DI

Tuusniemen kunnanvaltuusto on kokouksessaan
§:n kohdalla
hyväksynyt tämän osayleiskaavan oikeusvaikutteisena yleiskaavana.
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