SAVO NLI NNA
PU N KAHAR J U N PU R U V E D E N
R AN T AY L E I S K AAV AN M U U T O S
Ehdotus

1:5000

KUNTA:

SAVONLINNAN KAUPUNKI

KYLÄ:

VAARA

TILAT:

LAITURI 740-595-1-84 JA OSA TILASTA NAARANLAHTI 740-595-15-0

KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

RM-2

Matkailupalvelujen alue.
RM-2 -alueella rakentaminen edellyttää ranta-asemakaavaa.
Yleiskaava-alueen raja.
Alueen raja.

740-595-1-2
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Yleisiä määräyksiä:
1119
523

RM -alueen rakennuspaikan rantapuusto tulee säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisena.

1118

Rantametsiä tulisi käsitellä Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion metsänhoitosuositusten
mukaisesti ja siten, että kiinnitetään erityistä huomiota maiseman luonnonmukaisuuteen.
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Rakentamisen suunnittelussa on otettava huomioon mahdollinen radonhaitta.

740-595-15-0

Rakennuslupahakemuksissa on osoitettava, että käyttövettä on riittävästi saatavissa ja että
jätevesistä huolehditaan siten, ettei pohjavesiä saastuteta.
Maapuhdistamojen ja imeytyspaikkojen sijoittamisessa on otettava huomioon suojaetäisyydet
keskivedenkorkeuden mukaiseen rantaviivaan (30 m), talousvesikaivoon (50 m) ja naapurin
rajalle (5 m). Imeytyspaikka on kuitenkin sijoitettava niin etäällä naapurin rajasta, ettei naapurin
pohjaveden pilaantumisen vaaraa ole.
Kuivakäymälät tai vastaavat laitteet on rakennettava vähintään 30 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta ja talousvesikaivoista sekä vähintään 5 metrin
etäisyydelle naapurin rajasta.
Umpikaivo on sijoitettava vähintään 30 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta
rantaviivasta. Umpikaivon alapinnan on oltava järven keskivedenkorkeuden yläpuolella, mikäli
umpikaivo sijaitsee 100 m lähempänä rannasta.
Maatuvia jätteitä varten tulee rakentaa asianmukainen komposti, johon kuivakäymälä voidaan
tyhjentää. Kompostisäiliö tulee sijoittaa vähintään 30 metrin etäisyydelle rantaviivasta ja talousvesikaivosta.
Palamattomat ja maatumattomat sekajätteet tulee toimittaa kunnallisen jätteenkeräyksen piiriin.

Vesihuoltoa koskevat määräykset:
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Jätevesien käsittely ei saa aiheuttaa vaaraa vesistölle eikä pohjavedelle. Käymälä-, talous-,
pesu- ja saunavesiä ei saa johtaa suoraan vesistöön.
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Rakennuspaikoilla rakennus on liitettävä yleiseen vesijohto- ja viemäriverkkoon, mikäli se on
kohtuullisesti järjestettävissä. Milloin rakennusta ei voida liittää yleiseen vesijohto- ja viemäriverkkoon, niin suositellaan alueittain yhteistä talousveden hankintaa sekä jätevesien käsittelyä.

740-595-15-0

740-595-1-84

33 33

118

32

Keijo Tolppa
ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA
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RM-2
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Kangasniemi
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Ennen jätevesien käsittelyjärjestelmien rakentamista tulee erillisillä tutkimuksilla ja tarkemmalla
suunnittelulla osoittaa, ettei toimenpiteistä aiheudu ympäristölle haittaa. Jätevesien käsittelyjärjestelmää koskevat suunnitelmat on kunnassa hyväksyttävä.
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Jätevesien käsittelytapoina tulevat kysymykseen seuraavat kunnan viranomaisen hyväksymällä tavalla toteuttavat vaihtoehdot:
1. Käymäläjätteet käsitellään kuivakäymälässä tai kompostikäymälässä ja muut jätevedet
johdetaan tiiviin 2-3 -osaisen saostuskaivon jälkeen joko maasuodattimeen tai vastaavaan
laitteeseen tai maahan imeytykseen, mikäli paikka voidaan maaperätutkimuksin osoittaa
tähän soveltuvaksi, tai
2. Vesikäymäläjätteet johdetaan tiiviiseen jätevesisäiliöön ja kuljetetaan edelleen käsiteltäväksi ja muut jätevedet johdetaan tiiviin 2-3 -osaisen saostuskaivon jälkeen joko maasuodattimeen tai vastaavaan laitteeseen tai maahan imeytykseen, mikäli paikka voidaan
maaperätutkimuksin osoittaa tähän soveltuvaksi, tai
3. Kaikki jätevedet johdetaan tiiviiseen jätevesisäiliöön ja kuljetetaan edelleen käsiteltäväksi.
Talous-, pesu- ja saunavesien käsittelyssä suositellaan kiinteistöjen yhteistä käsittelyä.

Kaavan käsittelyvaiheet:
Vireilletulosta ilmoitettu
6.10.2021
Luonnos nähtävillä
6.10. - 5.11.2021
Ehdotus nähtävillä
22.2. - 24.3.2022
KV-hyväksyntä
Voimaantulo

9.12.2021

