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Heinäveden reitin ja järvialueiden rantaosayleiskaavojen muuttaminen
1

Tiivistelmä

1.1 Kaavaprosessin vaiheet
Heinäveden kunnanvaltuusto on hyväksynyt Heinäveden järvialueiden rantayleiskaavan 28.1.2002 §6.
Heinäveden kunta teki päätöksen kaavan laatimisesta xx.xx.201x.
Ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 4.10.2016.
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 9.11.2016.
Valmisteluaineisto oli nähtävillä 19.9. – 20.10.2017
Luonnosvaiheen työneuvottelu pidettiin 13.3.2018.
Kaavaehdotus oli nähtävillä xx.-xx.xx.201x.
Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin xx.xx.201x.
1.2 Rantayleiskaavan päivittäminen ja muutokset
Nyt tehtävä rantaosayleiskaavojen päivittäminen käsittää maanomistajien
esittämät rakennuspaikkojen siirrot, käyttötarkoituksen muutokset, päivittämisen toteutuneeseen tilanteeseen sekä kaavamääräysten päivittämisen.
Rantaosayleiskaavojen muutoksella huomioidaan Heinäveden kunnan maapoliittisen ohjelman tavoitteet sekä Pääskyvuoren ja Kerman alueille hyväksytyt
maankäytön kehittämissuunnitelmat sekä uuden rakennusjärjestyksen määräykset.
Rantaosayleiskaavojen muutoksella on tarkoitus tukea Kerman kylän kehitystä sekä keskittää ja siirtää rakennuspaikkoja kunnallistekniikan piiriin yhdyskuntarakenteen puolesta paremmalle paikalle Kerman kylälle siinä laajuudessa kuin se on mahdollista. Rantaosayleiskaavan muutoksella ei lisätä rakennuspaikkojen lukumäärää verrattuna voimassa olevaan kaavaan, mikäli mitoitusperusteissa ei havaita virheitä.
Kaavamuutoksella on tarkoitus tutkia rakennuspaikkakohtaisen rakennusoikeuden nostoa laadinnassa olevan uuden rakennusjärjestyksen mukaiseksi
sekä lomarakennuspaikkojen muuttamista asuinrakennuspaikoiksi.
Kaavamuutos koskee Heinäveden kirkonkylän ja Kerman kylän ympäristöä
sekä eräitä kunnan omistamia tiloja. Suunnittelualue ilmenee oheisista kuvista. Kuvassa 1 punaisella rasterilla merkityllä alueella on voimassa Heinäveden
reitin rantaosayleiskaava ja rasteroimattomilla alueilla Heinäveden järvialueen
osayleiskaava.
Heinäveden kunnan omistamien tiloja sijainti ilmenee kuvasta 2.
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Kuva 1. Likimääräinen suunnittelualue on merkitty numerolla 1.

Kuva 2. Kaava-alueen rajaus ja sijoittuminen.
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1.3 Yleiskaavatyössä käytetyt selvitykset
Kaava-alueella on laadittu luontoselvitys voimassa olevien kaavojen yhteydessä. Kesällä 2017 on tarkoitus päivittää luontoselvitys muuttuneen maankäytön
osalta.
Arkeologinen selvitys muuttuvan maankäytön oalta on
Pohjanmaan Arkeologia Palvelu Oy:n toimesta keväällä 2018.

tehty

Keski-

Kerman kylän alueelle on tehty maisema-analyysi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n toimesta. Analyysin laati maisema-arkkitehti Riikka Ger.
Muutoin on tukeuduttu voimassa olevan yleiskaavan selvityksiin.
1.4 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen
Rantaosayleiskaavan muutosta voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan
saatua lainvoiman. Kaavamuutos laaditaan oikeusvaikutteisena.

2

Perustiedot

2.1 Suunnittelutilanne
Suunnitelmat ja päätökset, jotka koskevat kaavamuutosaluetta
Suunnitelma

Hyväksymis-/vahvistuspäivä

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtioneuvosto 30.11.2000/13.11.2008

Etelä-Savon maakuntakaava

Ympäristöministeriö 4.10.2010

Heinäveden järvialueiden rantayleiskaava

Heinäveden kunnanvaltuusto 28.1.2002

Rakennusjärjestys

Kunnanvaltuusto hyväksynyt 23.1.2017.
Astunut voimaan 7.3.2017.

Heinäveden maapoliittinen ohjelma

18.1.2016

Heinäveden maankäytön kehittämissuunnitelma

18.1.2016

Heinäveden reitin valtakunnallisesti
arvokkaan maisema-alueen maisemanhoidon esisuunnitelma

Etelä-Savon ELY, maaliskuu 2011

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvosto päätti uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista
14.12.2017. Valtioneuvoston päätös tulee voimaan 1.4.2018. Päätöksellä
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valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia, jotka ovat keskeisiä myös laadittavana olevassa yleiskaavassa:
1) Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
2) Tehokas liikennejärjestelmä
3) Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
4) Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
5) Uusiutumiskykyinen energiahuolto
Etelä-Savon maakuntakaava
Alueella on voimassa ympäristöministeriön 4.10.2010 vahvistama Etelä-Savon
maakuntakaava. Ote maakuntakaavasta on esitetty kuvassa 3.

Kuva 3. Ote Etelä-Savon maakuntakaavasta.

Maakuntakaavassa Heinäveden ranta-alueiden rantayleiskaava-alueella tai läheisyydessä on seuraavat merkinnät ja määräykset:
Keskusverkko, asuminen ja elinkeinot:
a Paikalliskeskuksen alue (kohdemerkintä)
(a 2.1 Heinäveden kirkonkylä)
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Kohdemerkinnällä osoitetaan maakunnan keskusverkoston perusrakenteen
kannalta tärkeät paikalliskeskukset.
Merkintä sisältää asumisen, kaupan, matkailun, palvelujen, hallinnon, teollisuus- ja muiden työpaikka- ym. taajamatoimintojen alueita. Samoin siihen sisältyy virkistys-, puisto- ja erityisalueita sekä pääväyliä pienempiä liikennealueita. Lisäksi merkintä sisältää erikseen luetellut arvokkaat luonnon- ja kulttuuriympäristökohteet. Merkintä ei estä maa- ja metsätalouskäytössä olevien
alueiden säilyttämistä nykyisessä käytössään. Alueen maankäyttö ja rakentaminen edellyttävät yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja vaikutusten arviointia.
Suunnittelumääräys: Maakuntakaavan keskusverkoston (maakuntakeskus,
seutukeskus ja paikalliskeskukset) yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
kiinnitettävä erityistä huomiota alueen oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin:
-

kilpailukykyisen tonttitarjonnan varmistamiseen hyödyntämällä ja
eheyttämällä olemassa olevaa kaupunki- ja yhdyskuntarakennetta

-

seudullisten asiointi- ja palvelualueiden toiminnallisen vuorovaikutuksen kehittämiseen ja tukemiseen

-

seudullisten ja paikallisten palvelu-, työpaikka-, teollisuus- ja matkailualueiden mitoitukseen ja toimintojen yhteensovittamiseen kestävän
kehityksen periaatteet huomioiden

-

palvelujen ja työpaikkojen saavutettavuuteen julkisella kulkuvälineellä
ja kevyen liikenteen avulla

-

vapaa-ajan asumisen ja matkailun kytkemiseen kiinteäksi osaksi
muuta palvelu- ja yhdyskuntarakennetta

-

riittävien virkistysalueiden varaamiseen, virkistysalueiden ja ulkoilureittien seudulliseen jatkuvuuteen sekä yhteyksiin taajamakeskukseen
ja palveluihin

-

taajamien rakentamattomiin ranta-alueisiin, yhteyksiin luontoon, rantaan ja veteen

-

alkutuotannon ja maiseman kannalta merkittävien yhtenäisten peltoalueiden säilyttämiseen tuotannossa

-

luonnon, erityisesti järvi- ja rantaluonnon sekä alueella sijaitsevien
kulttuuriympäristön ja/tai maiseman kannalta tärkeiden alueiden ja
kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen vaalimiseen ja säilymiseen sekä kestävään aluetaloudelliseen hyödyntämiseen

-

ilmastonmuutoksen ehkäisyyn ja ilmastonmuutoksesta aiheutuvien
haittojen, kuten tulvavaaran lisääntymisen, huomioimiseen.

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava maakuntakaavan
kohdeluettelossa yksilöidyt valtakunnallisesti ja/tai maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristön kohteet ja alueet sekä muinaisjäännökset.
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Luonnon- ja kulttuuriympäristö:
nat Natura 2000-verkostoon kuuluva alue
Merkinnällä osoitetaan Natura 2000-verkostoon kuuluvat alueet.
nat 2.400

Kermajärvi

SL Luonnonsuojelualue
Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi
tarkoitettuja alueita. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
Suojelumääräys: Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja.
SL 2.420

Kermajärvi

SL 2.432

Kinkun luonnonsuojelualue

MY Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita pienvesiä, koskialueita ja muita luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä
kohteita ja alueita.
Suunnittelumääräys: Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon
luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja pienvesien säilyminen luonnontilaisina.
Suositus: Ennen vallitsevien olosuhteiden olennaiseen muuttamiseen tähtääviä toimenpiteitä on asianomaiselle ympäristönsuojeluviranomaiselle varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen.
MY 2.950

Kermankoski

MY 2.952

Vihovuonteenkoski

MY 2.954

Atinlampi

maV Kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti merkittävä alue.
Osa-alueen erityisominaisuuksia ilmaiseva merkintä, jolla osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja rakennettuja kulttuuriympäristöjä.
Alueeseen sisältyvät yksittäiset arvokohteet on lueteltu ja esitetty kohdeluettelossa.
Suunnittelumääräys: Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen historiallisesti tai ympäristön kannalta arvokkaat rakennukset, rakennusryhmät, puistot tai maisema-alueet taikka muut niihin verrattavat erityisarvot.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on osoitettava määräykset maiseman
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ja rakennetun kulttuuriympäristön osatekijöiden, kokonaisuuden ja ominaislaadun säilyttämiseksi.
Suositus: Ympäristöön merkittävästi vaikuttavista toimenpiteistä tulee pyytää
lausunto museoviranomaiselta ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.
maV 2.550 Heinäveden reitti
ma Kulttuuriympäristön ja/tai
kunnallisesti merkittävä alue

maiseman

vaalimisen

kannalta

maa-

Osa-alueen erityisominaisuuksia ilmaiseva merkintä, jolla osoitetaan maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja rakennettuja kulttuuriympäristöjä.
Alueeseen sisältyvät yksittäiset arvokohteet on lueteltu ja esitetty kohdeluettelossa.
Suunnittelumääräys: Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen historiallisesti tai ympäristön kannalta arvokkaat rakennukset, rakennusryhmät, puistot tai maisema-alueet taikka muut niihin verrattavat erityisarvot.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on osoitettava määräykset maiseman
ja rakennetun kulttuuriympäristön osatekijöiden, kokonaisuuden ja ominaislaadun säilyttämiseksi.
Suositus: Ympäristöön merkittävästi vaikuttavista toimenpiteistä tulee pyytää
lausunto museoviranomaiselta ja alueelliselta ympäristökeskukselta.
ma 2.600

Marjamäen pappila

ma 2.603

Koivumäki

ma 2.605

Multala

ma 2.606

Paitomäki

SM Muinaismuistokohde
Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Merkintään liittyy MRL 33 §:n mukainen rakentamis-rajoitus.
Suojelumääräys: Alueella sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä
muinaisjäännös. Aluetta koskevista maankäyttöhankkeista on neuvoteltava
Museoviraston kanssa.
SM 2.757

Kerman hylky, 1800-luku

Matkailu- ja virkistys:
V-rm Virkistysmatkailualue
Merkinnällä osoitetaan keskusverkon ulkopuolisia alueita tehokkaalle virkistyskäytölle, ulkoilulle, urheilulle tai matkailua palveleville toiminnoille.
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Suunnittelumääräys: Alueen yleisen virkistyskäytön kehittäminen sekä luontoja kulttuuriarvojen säilyminen tulee turvata yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Alueelle voidaan osoittaa matkailurakentamista.
Rakentamismääräys: Alueelle saa rakentaa ulkoilu-, urheilu- ja virkistyskäyttöä sekä matkailua palvelevia rakennuksia.
V-rm 2.61 Pääskyvuori
V1 Retkisatama
Merkinnällä osoitetaan retkisatamia.
V1 2.63

Vasarasaari

V1 2.64

Vihtarinniemi

V1 2.65

Luhtakannansaari

V1 2.66

Puumalansaari

V1 2.67

Martinsaari

V1 2.68

Kermanvirta

mlr Melontareitti, ohjeellinen
Merkinnällä osoitetaan ohjeellisina maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä melontareittejä.
mlr 2.72 Sulkavanjoen reitti
mr Moottorikelkkailureitti, ohjeellinen
Merkinnällä osoitetaan ohjeellisina maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä moottorikelkkailureittejä.
mr 2.74 Heinäveden moottorikelkkailureitistö
Tekninen huolto ja erityisalueet:
z Voimalinja
Merkinnällä osoitetaan olemassa olevat 110 kV ja 400 kV voimalinjat. Linjalla
on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
z 2.377

Haapalahti – Heinävesi

Liikenne:
lv Laivaväylä
Merkinnällä osoitetaan hyötyliikenteen käyttöön tarkoitettuja matalaväyliä.
Merkintään liittyy MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
Suunnittelumääräys: Vesiliikenteen syväys- ja alikulkukorkeusvaatimusten
turvaamiseksi tulee niitä risteävien johtojen ja siltojen suunnittelussa ottaa
huomioon merenkulkulaitoksen(nykyinen Liikennevirasto) suositukset.
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lv 2.200

Heinävedenreitti, pohjoinen

vv, Veneväylä
Merkinnällä osoitetaan veneilyn runkoväyliä sekä muita alueellisesti merkittäviä veneilyn pääväyliä. Merkintään liittyy MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
Suunnittelumääräys: Vesiliikenteen syväys- ja alikulkukorkeusvaatimusten
turvaamiseksi tulee niitä risteävien johtojen ja siltojen suunnittelussa ottaa
huomioon merenkulkulaitoksen (nykyinen Liikennevirasto) suositukset.
vv 2.203

Kermajärven veneväylät

lsv, Venesatama
Merkinnällä osoitetaan satama-alueita laiva- ja veneliikenteelle. Merkintään
liittyy MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
lsv 2.215 Kirkonkylä
Maakuntakaavassa on osoitettu lisäksi tiet sekä muita verkostoja.
Yleiskaavat
Alueella on voimassa vuonna 1999 hyväksytty ja 2002 vahvistettu Heinäveden reitin rantayleiskaava sekä valtuuston 28.1.2002 hyväksymä Heinäveden
järvialueiden rantaosayleiskaava. Ote voimassa olevista yleiskaavoista ilmenee oheisista kuvista 4-5. Heinäveden reitin rantaosayleiskaavassa pääasiallisena maankäyttönä Heinäveden reitin varrella sijaitsevien kyläkeskusten ulkopuolisilla ranta-alueilla on nykytilanteen mukaisesti loma-asutus ja metsätalous. Lomarakentamista on pyritty ohjaamaan laivareitin varrella siten, että
maisemalliset arvot säilyisivät. Heinäveden järvien rantayleiskaavassa pääasiallisena maankäyttönä suunnittelualueilla on maa- ja metsätalousvaltaiset
alueet.
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Kuva 4. Ote Heinäveden reitin rantayleiskaavasta.
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Kuva 5. Ote Heinäveden järvialueiden rantayleiskaavasta.

Suunnittelualueen ranta-alueet sijaitsevat lähes kokonaan Heinäveden reitin
rantaosayleiskaavan alueella. Köysilahden-Käänninniemen alueella on voimassa Järvialueen rantaosayleiskaava.
Asemakaavat
Alueella
on
voimassa
Pääskyvuoren
ranta-asemakaava,
KöysilahtiNimettömän ranta-asemakaava, Vääräniemen ranta-asemakaava ja Paiton
ranta-asemakaava.
Rakennusjärjestys
Kaikkea rakentamista ohjaa kuntakohtainen rakennusjärjestys. Heinäveden
kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 23.1.2017. Heinäveden kunnan rakennusjärjestyksessä on mm. seuraavia yleiskaava-alueen
rakentamista koskevia määräyksiä:
Rakennuspaikkaa koskevia vaatimuksia
Rakennuspaikan tulee asemakaava-alueen ulkopuolella olla tarkoitukseen
sovelias, rakentamiseen kelvollinen ja riittävän suuri. Rakennukset on voi-
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tava sijoittaa riittävälle etäisyydelle kiinteistön rajoista, maanteistä, naapurin
maasta, muista rakennuksista ja rantaviivasta (MRL 116 §).
Uuden rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään;
- 5 000 m2 ympärivuotisessa asuinkäytössä,
- 3 000 m2 loma-asuntokäytössä,
- 3 000 m2 ympärivuotisessa asuinkäytössä, kun liitytään yleiseen viemäriin,
- 5 000 m2 suunnittelutarvealueella.
Saari, jonka pinta-ala on alle 1 ha, ei muodosta rakennuspaikkaa. Rantaan rajoittuvan uuden rakennuspaikan rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 50
metriä.
Etäisyydet
Rakennuksen etäisyyden rakennuspaikan rajasta tulee olla yhtä suuri kuin rakennuksen korkeus kuitenkin vähintään viisi (5) metriä.
Rakennuksen etäisyyden toisen omistamalla tai hallitsemalla maalla olevasta
rakennuksesta tulee olla vähintään kymmenen (10) metriä.
Asuinrakennus:


etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 40 m.

Loma-asunto:


etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 25 m, kun rakennuksen kerrosala on enintään 80 k-m2, yli 80 k-m2,
tulee etäisyyden olla vähintään 30 m, yli 100 k-m2, tulee etäisyyden olla
vähintään 35 m ja yli 120 k-m2, tu- lee etäisyyden olla vähintään 40 m.

Talousrakennus:


etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 25 m.

Rantasauna:


etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 15 m. Rakennuksen kerrosala saa olla enintään 30 k-m2. Katettua
terassia voi olla enintään 20 m2. Pienehkö rantasauna (enimmäisala 15
k-m2 ja katettu terassi 10 m2) voi olla 10 m etäisyydellä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta (etäisyydet mitataan katetun terassin
ulkoreunasta).

Savusauna:


etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 15 m ja muista rakennuksista ja naapurin rajasta vähintään 15 m.
Rakennuksen kerrosala saa olla enintään 30 k-m2. Savusaunan etäisyyden tulee olla naapurin rakennuksesta vähintään 20 m (etäisyydet mitataan katetun terassin ulkoreunasta).
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Vierasmaja:


etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 40 m. Jos vierasmajan etäisyys on alle 40 m rantaviivasta, tulee lomarakennuksen etäisyyden olla vähintään 40 m rantaviivasta. Vierasmajan rakentaminen on sallittu, jos rakennuspaikan koko on yli 5 000 m2.
Vierasmajassa sallittuja tiloja ovat oleskelutilat, makuutilat, keittiö, wc- ja
pesutilat. Vierasmajassa voi olla tulisija. Vierasmajassa ei saa olla saunaa. Vierasmajan suurin sallittu pinta-ala on 40 k-m2 ja rakennuksista on
muodostuttava kokonaisuus. Vierasmaja on rakennuspaikalla olevan päärakennuksen talousrakennus eikä muodosta uutta rakennuspaikkaa.

Heinäveden maankäytön kehittämissuunnitelma
Heinäveden kunnanvaltuusto on hyväksynyt 18.1.2016 päivätyn Heinäveden
maankäytön kehittämissuunnitelma. Ala olevasta kuvasta ilmenee Kerman
kylän kehittämissuunnitelma.

Kuva 6:kerman kylän kehittämissuunnitelma.

2.2 Alueiden yleiskuvaus
Suunnittelualue sijoittuu Heinäveden kirkonkylän läheisyyteen sen molemmille
puolille. Suunnittelualueeseen kuuluu mm. Kerman kylä ja Pääskyvuoren laskettelukeskus. Suunnittelualueen ranta-alueet ovat melko laajalti rakennettuja. Muutoin suunnittelualueet ovat suurelta osin metsätalouskäytössä. Lisäksi
alueilla sijaitsee pieniä peltoalueita.
Laajimmat rakentamattomat alueet sijoittuvat Kerman kylän itäpuolelle Suppulahden alueelle.
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2.3 Ympäristö
Kaava-alueella on laadittu luonnonympäristön selvitys rantayleiskaavan laadinnan yhteydessä. Biologi FM Jari Kärkkäinen täydensi inventointia 25–
26.5.2017. Inventointi tullaan keskittämään muuttuvan maankäytön kohteille. Tiedot uhanalaisista lajeista on päivitetty (SYKE, irrotusajankohta
8.5.2017). Tämän lisäksi tietoja alueen luonnosta on täydennetty olemassa
olevista lähteistä.
2.3.1 Maa- ja kallioperä
Kallioperä on kvartsi- ja granodioriittia, metagrauvakkaa eli saviainesta runsaasti sisältävää hiekkakiveä, kiilleliusketta ja kiillegneissiä (kuva 6).
Suunnittelualueen irtain maaperä muodostuu pääosin moreenista sekä kalliomaasta sekä kalliopaljastumista. Lisäksi suunnittelualueen kaakkoisosassa
on jonkin verran harjuja, deltoja, sandureita ja lajittuneita reunamuodostumia. Maaperän koostumus on esitetty kuvassa 7.

Kuva 7. Kallioperä. Lähde: GTK.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Kaavaselostus (Ehdotus)

15 (66)

21.6.2018

Kuva 8. Maaperä. Lähde: GTK.

2.3.2 Maisema
Yleistä
Heinäveden reitin maisema on pääosin karua, jyrkkien kalliomuodostelmien ja
havupuupeitteisten moreeniselänteiden rajaamaa. Alueen suurimmat järvet
ovat yleispiirteiltään koillis-lounassuuntaisia, pitkiä ja paikoin kapeita järvialtaita, joiden rannat ovat karut, kivikkoiset ja selvärajaiset. Kermajärven keskiosassa on suuri selkävesialue, joka rajoittuu lähes joka puolelta sokkeloiseen saaristoon. Järven itäosan laaja saaristo koostuu suurista saarista ja niiden välisistä salmista, jota pienet kallioiset saaret ja luodot rikkovat. Kermajärvelle ovat tyypillisiä pitkät, kapeat luode-kaakot -suuntaiset lahdet ja niemet. Yli 30 m suhteelliset korkeuserot ovat yleisiä. Paljaita kallioita ja jyrkänteitä on paljon. Selvitysalueen rantametsät ovat pääosin nuoria tai varttuneita
mäntymetsiä. Taimikoita ja hakattuja alueita on eri puolilla suunnittelualuetta.
Selvitysalueeseen kuuluvat rannat ovat osin rakennettuja. Valtaosa rantojen
rakennuskannasta on loma-asuntoja. Järvillä on virkistyskäyttöarvoa. Esimerkiksi Kermajärvellä rannan läheisyydessä kulkee veneväylä ja rannoille on
maakuntakaavassa merkitty retkisatamia.
Kermajärven rannoilta avautuu näkymiä selkävesille. Muut järvet ja lammet
sekä Kermajärven lahdet muodostavat suljetumpia maisemia, joita rajaavat
vastarannan metsät.

Tarkentava maisena-analyysi
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Kaavoitusta varten on laadittu tarkentava maisema-analyysi Kerman alueelta
väliltä Martinsaari – Väärän kanava. Kartta maisena-analyysistä on selostuksen liitteenä.
Käytetyt menetelmät
Maisema-analyysi perustuu kartta-, ilmakuva- ja valokuvatarkasteluihin sekä
26.4.2018 tehtyyn maastoinventointiin. Maisema-arkkitehti Riikka Ger FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä suoritti maastokäynnin yhdessä tilaajan edustajan metsäinsinööri Jyrki Tiippanan kanssa. Muista lähteistä mainittakoon
Maisema-aluetyöryhmän mietintö I, Maisemanhoito, Ympäristöministeriö
(1993) ja Maisema-aluetyöryhmän mietintö II, Arvokkaat maisema-alueet,
Ympäristöministeriö
(1993)
sekä
Museoviraston
internetsivusto
http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx. Maisemaosuuden valokuvat ovat
Riikka Gerin ottamia.
Alueen yleiskuvaus
Tarkasteltavana alueena on Heinävedelle sijoittuva Kerman alue Martinsaaren
ja Väärän kanavan väliseltä osalta. Selvitysalue sijaitsee Heinäveden kirkonkylästä noin 4,5 kilometriä kaakkoon. Tarkasteltava alue on osa Heinäveden
reittiä ja olennaista oli tarkastella maisemaa juuri laivareitin näkökulmasta.
Kyseessä on lähinnä ranta-alueiden tarkastelu.
Maisemarakenne
Maisemamaakuntajaossa tarkastelualue sijoittuu Itäiseen Järvi-Suomeen ja
tarkemmin määriteltynä Pohjois-Savon järviseutuun. Alue sijoittuu aivan lähelle Suur-Saimaan seudun rajaa. Pohjois-Savon järviseutua on kuvailtu
näin: ”Pohjois-Savon järviseutu on Itäisen Järvi-Suomen jyrkkäpiirteisintä
aluetta; ruhjelaaksojen muovaamaan vaihtelevaan korkokuvaan liittyy myös
laaja-alaisia jyrkkärinteisiä kohoutumia. Pohjoisessa alkaa sekä kallioperässä
että pinnanmuodoissa olla Vaara-Karjalan piirteitä: jotkin vaarat kohoavat
selvästi mäkisenkin horisontin yläpuolelle.
Järvet ovat suuria ja komeita, niillä on sekä tiuhoja saaristoja että avaria selkävesiä, kuten muun muassa Suvasvedellä, Kallavedellä ja Juojärvellä…
Metsiä on paljon ja valtapuuna yleisimmin kuusi. Metsän maisemakuvassa on
vielä havaittavissa kaskitalouden vaikutukset…” (Ympäristöministeriö 1993a)
Suur-Saimaan seutua puolestaan hallitsevat vedet. Suur-Saimaan seutua on
kuvattu näin: ”Saimaan laajoilta selkävesiltä järviluonto vaihettuu sokkeloisiin, suorastaan labyrinttimäisiin reittivesiin. Mittavat järvet kumpareisine ja
paikoin louhuisine saarineen, jokimaisemiksi kapenevat salmet ja lahdet ruhjelaaksojen uumenissa, pienet suojaiset lampareet ja avarat myrskyiset järvenselät ovat kaikki tyypillistä Saimaata, joka sijaitsee karujen moreenimaiden ja kalliokkojen sekä Salpausselkien muovaamalla ja koko alueen halki luikertavien harjujaksojen muovaamalla maalla. Seudun huomattavampia järviä
varsinaisen Saimaan ohella ovat Pihlajavesi, Puruvesi ja Haukivesi. Seutu on
karua. Viljavia savikoita ei juurikaan ole ja metsäkasvillisuuskin on ympäröiviä
seutuja karumpaa.” (Ympäristöministeriö 1993a)
Tarkasteltava vesireitin osa rajautuu pääosin mannermaahan mutta pohjoisessa myös kookkaisiin saariin (Martinsaari ja Marinsaari). Sekä mannermaan
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että saarien rantaviiva on hyvin moninainen ja pienipiirteinen. Erisuuruisia
niemiä ja lahtia on runsaasti. Reitin varrelle sijoittuu myös useita pienempiä
saaria. Pilppalansalmen länsipuolella ja Kermanvirran pohjoispuolella rantaalueet ovat topografialtaan melko loivapiirteisiä. Hieman korkeampi selänneosuus Hevoshaankukkula sijoittuu etäämmäksi rannasta. Jonkinasteista rinnemaastoa löytyy Varonlahden pohjoispuolelta sekä Tulilahden ja Vihovuonteen kanavan väliseltä ranta-alueelta. Pilppalassa Pilppalansalmen rannalla
viljelysmaat ulottuvat rantaan saakka. Kermanvirran eteläpuolella Koskenkartanosta pari sataa metriä länteen maasto on sen sijaan jyrkkäpiirteistä rannassa. Kermanvirran ylittävän sillan itäpuolella Koskilahden molemmin puolin
maasto on niin ikään rannan tuntumassa jyrkkää. Pilppalansalmen koillispuolella ja Nimettömän pohjoispuolella Marinsaaren rantavyöhykkeillä maasto on
myös jyrkähköä ja kallio monin paikoin pinnassa.
Tarkastelualueella korkeimmat kohdat kohoavat noin 107,5 metriä merenpinnan yläpuolelle. Niitä löytyy Piskonsalosta ja Tulilamminsuon pohjoispuolelta.
Tarkastelualueella on myös useita kohtia, jotka kohoavat noin 100 metriä
(osin hieman yli, osin vähän alle) merenpinnan yläpuolelle. Tällaisia löytyy
Kermanvirran etelärannalta, Koskilahden pohjoispuolelta, Mäntylahden pohjoispuolelta sekä Marinsaaren itäosista. Myös Hevoshaankukkulan laki kuuluu
tähän korkeusluokkaan. Matalimmat alueet sijoittuvat Tulilahden ja Levälahden rannoille ovat noin 78-79 metriä (mpy). Suhteelliset korkeuserot ovat
näin ollen enimmillään 20-30 metriä ranta-alueelta lähistön selänteen laelle.
Maisemakuva – maiseman nykytila
Tarkasteltavan alueen maisemakuvalle ovat ominaisia paikoin hyvinkin kapea
vesireitti, johon sisältyy koski- ja kanavajaksoja sekä leveämmillä vesistöjaksoilla eri suuruiset saaret ja niemet. Rantaviiva on pienipiirteinen ja polveileva. Vesireitin kapeimpia kohtia ovat pohjoisesta lukien Pilpalansalmi, Kerman
kanavan kohta, Kermanvirta, Vihovuonteen kanava sekä Väärän kanavan ympäristö. Lisäksi laivaväylältä länteen Tulisalmi on kapea kohta.
Niiltä osin kuin ranta-alueet eivät ole asuttuja/rakennettuja, ne ovat pääosin
metsäisiä ja kallioisia. Puusto vaihtelee kasvupaikan mukaan. Havupuuvaltaista puustoa on paljon erityisesti tarkastelualueen länsipuoliskolla. Kermankoskea vastapäätä on koivupuuvaltainen alue ja Koskilahden rannoilla on havupuuston ohella melko paljon lehtipuustoa. Nimettömän rantavyöhykkeillä on
myös melko paljon lehtipuustoa havupuuston lomassa tai edessä. Pilppalan tilan rantavyöhykkeellä/pihalla rannan puolella on muun muassa runsaasti koivuja. Myös Kermanvirran pohjoisrannan tonteilla kasvaa lehtipuustoa.
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Näkymä Pilppalan tilalta Pilppalansalmelle.

Pilppalansalmea. Taustalla Marinsaari. Salmen leveimmässä kohdassa on Lotjalahden suu.
Viljeltyjä peltoja löytyy tarkastelualueelta Pilppalasta ja Kermanniemeltä.
Myös Savikkosillassa Pilppalan länsipuolella, alueella, joka sijoittuu sisemmäksi rantavyöhykkeen ulkopuolelle sekä Köntänniemessä radan eteläpuolella on
viljelymaisemaa mutta ne eivät varsinaisesti enää kuuluu tarkastelualueelle.
Pilppalan pellot tilakeskuksineen ovat selvästi havaittavissa järveltä käsin. Ne
tuovat alueelle vähän toisen tyyppistä identiteettiä kuin kanava- ja koskiympäristöt sekä monin paikoin edelleen melko luonnonmukaiset metsäiset ranFCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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nat. Avoimet maisematilat ovat selkeästi hahmottuvia ja maiseman mittakaava miellyttää silmää.
Maisemallisia kohokohtia ovat vesireitin kapeat salmikohdat, koskipaikat
(Kermankoski ja Vihovuonteenkoski) sekä Kanavaympäristöt (Kerman kanava, Vihovuonteen kanava ja Väärän kanava. Myös avoimet viljelymaisemat rikastavat maisemakuvaa. Mielenkiintoisen vesireitistä tekevät edellä mainittujen lisäksi sokkeloiset rannat, useat saaret ja kapeiden ja leveämpien vesistöjaksojen vuorottelu.
Alueelta löytyy neljä maisemallista solmukohtaa. Ne liittyvät kanava- ja koskiympäristöihin. Laivareittiä alaspäin tultaessa ensimmäinen maisemallinen
solmukohta sijoittuu Kerman kanavan ja Haapakosken ympäristöön. Myös
Kermanniemen kärki on osa sitä. Toinen maisemallinen solmukohta muodostuu Kermankosken kohdalle. Kolmas solmukohta pitää sisällään laajemman
kokonaisuuden: Vihovuonteen kanavan lisäksi alueeseen sisältyy Vihovuonteen koskipaikka sekä Rapasaari. Neljäs maisemallinen solmukohta sijoittuu
Väärän kanavan kohdalla ja siihen sisältyy myös teräsrakenteinen rautatiesilta.

Näkymä Vihovuonteen kanavalta itään. Rapasaari näkyy kuvassa.
Maisemallisesti herkkiä kohtia tarkastelualueella ovat koski- ja kanavapaikat,
joita on yhteensä neljä. Kohdat ovat myös maisemallisia solmukohtia, kuten
edellä on kerrottu. Herkkiä ovat myös kallioiset tai/ja jyrkät rannat ja aivan
erityisesti, mikäli ne sijoittuvat kapeiden vesistöjaksojen äärelle. Tällaisia ovat
muun muassa Marinsaaren lounaisosat (Lypsykallion alue) sekä Kermanvirran
eteläpuolinen jyrkkä/jyrkähkö ranta-alue. Myös jyrkän alueen länsi/lounaispuolelle sijoittuva ranta-alue on herkkää Vihovuonteenkoskelle
saakka. Kyseinen alue on osin harvapuustoista ja sillä on erittäin näkyvä sijainti laivareitin varrella. Niemien kapeat kärjet, pienet saaret ja isompien
saarien kallioiset lakialueet lukeutuvat myös herkkiin alueisiin. Esimerkkeinä
voidaan mainita Marinsaaren Majaniemi, Marinniemen kärki, Nimetönsaari,
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Kermanniemen kärki, Rapasaari ja Vihovuonteenkoskea rajaavat niemien kärjet. Pilppalan ja Kermanniemen avoimet viljelymaisemat ovat myös melko
herkkiä. Näistä kahdesta kohteesta Pilppala on herkempi muun muassa paremman näkyvyyden ansiosta. Pellot tilakeskuksineen/pihapiireineen näkyvät
hyvin laivaväylälle.

Näkymä Kermanvirran ylittävältä sillalta länteen.
Rannoilta avautuu hienoja vesistönäkymiä. Tiet kulkevat sen verran etäällä
rannasta monin paikoin, ettei vesistönäkymiä juuri teiltä aukea lukuun ottamatta siltapaikkoja ja kanavien lähiympäristöjä sekä joitakin lyhyitä tieosuuksia. Kermankosken ja rautatien väliin sijoittuva maantiesilta on korkea ja siltä
avautuu varsin kauaskantoiset näkymät molempiin suuntiin. Laivaväylältä
avautuu hienoja ja vaihtelevia näkymiä. Kapeat vesistöosuudet ovat lähinäkymien kannalta kriittisimpiä.
Tarkasteltavalta alueelta ei löydy varsinaisia maisemallisia häiriötekijöitä.
Pennansaaren eteläpuolisessa pienessä niemekkeessä on jonkinlaista veneen
varastointi-/korjaustoimintaa, joka ei erityisemmin ilahduta silmää lehdettömään aikaan. Kesäaikaan tilanne on todennäköisesti toinen. Ainakaan näkyvyys järveltä tai rannoilta ei ole yhtä hyvä silloin. Martinsaaressa on toteutettu aika mittavia metsähakkuita.

Maiseman ja kulttuuriympäristön arvot
Tarkastelualue on osa valtakunnallisesti arvokasta Heinäveden reitin maisemat -maisema-aluetta.
”Reitin varrella on monenlaista maisemaa: kaunista luonnon- ja kulttuurimaisemaa, kapeikkoja, selkiä, koskia, kanavia ja siltoja. Vaihtelevat luonnonpiirteet, kanavat ympäristöineen ja vanha asutus muodostavat reitin varrelle eläviä ja perinteisiä näkymiä.” (Ympäristöministeriö 1993b)
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Edellisessä kohdassa Maisemakuva – maiseman nykytila on kuvailtu tarkastelualueen maisemallisia kohokohtia sekä maisemallisesti herkkiä kohtia.
Tarkastelualueelle sijoittuu neljä valtakunnallisesti merkittävää rakennettua
kulttuuriympäristöä, jotka ovat osa Heinäveden reitin kanavat ja rakenteet kokonaisuutta. Seuraava teksti on lainattu Museoviraston internetsivustolta
http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx

Näkymä Kermanvirran ylittävältä sillalta itään. Kuvassa näkyy valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Kerman kanava on etäällä
taustalla.
”Heinäveden reitti on maisemallisesti monipuolisimpia sisävesiliikenteen reittejä ja siihen
liittyy monia arvokkaita liikenne- ja teollisuushistoriallisia muistomerkkejä. Heinäveden reitti
on yksi Suomen kansallismaisemista.
Reitti ulottuu Savonlinnasta Heinäveden kirkonkylän kautta Kermajärven yli Palokkiin ja
edelleen Kuopioon. Vaihtelevaan järvimaisemaan sisältyy arvokkaita kanavakokonaisuuksia,
vanhoja asutusmaisemia, uiton muistomerkkejä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita huviloita mm. Koukunpolvessa.
Reitin kanavia ovat Kerman sulkukanava, Vihovuonteen sulkukanava, Vääräkosken avokanava, Pilpan sulkukanava, Karvion sulkukanava ja pohjoisimpina Juojärven reitillä Varistaipaleen ja Taivallahden sulkukanavat ja niiden välinen Varislammen avokanava.” (Kolme ensin mainittua sijoittuu tarkastelualueelle)
”Kerman kanava on yksi kauneimmista varhaisen vesiliikenteen muovaamista maisemista
reitin varrella. Alkuperäisenä säilyneeseen kanavaan liittyy vanha silta, hoidettu puisto ja
kanavanvartijan talo 1900-luvun alusta. Lähellä on myös uittoon liittyviä rakennuksia ja rakenteita. Alueella on myös jälkiä Kerman sahasta.
Vihovuonteen ja Pilpan kanavien ympärillä on puisto kanavanvartijan taloineen ja Vääräkoskella kanavanvartijan mökki ja rautatiesilta vuodelta 1939.”
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2.3.3 Pinta- ja pohjavedet
Pintavedet
Suunnittelualueen vesistöt kuuluvat Vuoksen vesistöalueen (04) HaukivedenKallaveden alueeseen (04.2). Lähes kaikki vesistöt kuuluvat Kermajärven alueeseen (4.274). Pieni Kivijärvi kuuluu Juojärven reitin (04.7) Sommerjärven
valuma-alueelle (04.791). Kaava-alueeseen kuuluvat Särkilampi ja Ruokoveden rannalla oleva osa on Heinäveden ja Enonveden lähialueen valumaalueeseen (04.221).
Kermajärvi (8 579,9 ha) on suunnittelualueen suurin järvi. Muita vesistöjä
alueella ovat Haapalampi (20,22 ha), Multilampi (3,42 ha), Hernelampi (5,8
ha), Hoikanlampi (1,36 ha), Kermajärven Vääränselkä (220,22 ha), Jalaslampi (22,05 ha), Valkeinen (44,13 ha), Peenalampi (1,67 ha), Ala-Mari (3,32
ha), Ylä-Mari (2,45 ha), Hautalampi (4,56 ha), Särkilampi (27,04 ha) ja Pieni
Kivijärvi (6,85 ha). Ruokovesi on osa Enonvettä.
Kermajärvi on suuri vähähumuksinen järvi. Vesistöjen virkistyskäytön ja yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan Kermajärvi kuuluu luokkaan erinomainen. Kermanjärven Vääränselkä on luokiteltu pääosin tyydyttäväksi lukuun ottamatta Itälahtea, joka on luokiteltu välttäväksi.

Kuva 9. Valuma-alueet. Lähde: SYKE.

Pohjavedet
Kaava-alueet eivät sijaitse luokitelluilla pohjavesialueilla. Lähimpään vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet (Soidinkangas 0609003 ja Vaalunsärkkä 0609004) sijaitsevat noin 13 km etäisyydellä suunnittelualueista.
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2.3.4 Kasvillisuus ja eläimistö
Heinävesi sijaitsee eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä, Järvi-Suomen
kasvimaantieteellisellä alueella (2b).
Kaava-alueella vallitsevat keskinkertaiset metsämaat (kuva 9). Valtaosin metsät ovat puolukkatyypin (VT) kuivahkoja ja mustikkatyypin (MT) tuoreita kankaita. Kuivemmissa kohdissa, kuten kalliorannoilla, kasvillisuus on kanervatyypin (CT) kuivaa kangasta ja jäkälätyypin (ClT) karukkokangasta. Reheviä
metsätyyppejä, lehtomaisia kankaita ja lehtoja, on niukasti. Pääosin suot on
ojitettu.
Alueen metsien pesimälinnustoon kuuluu pääosin yleisiä havu- ja lehtimetsien
lajeja. Lokkilinnustoon kuuluvat kalalokki, selkälokki ja kalatiira. Selkälokki ja
kalatiira kuuluvat Kermajärven lajistoon. Kalalokki on karujen järvien peruslintu, joka pesii tyypillisesti yksittäispareina lähellä rantaviivaa olevalla kivellä.
Rantasipi on karujen järvenrantojen tavallinen kahlaaja.

Kuva 10. Kasvupaikat. Lähde: LUKE.

2.3.5 Uhanalainen ja harvinainen lajisto sekä luonto- ja lintudirektiivilajit
Tietoja alueen uhanalaisista ja harvinaisista lajeista on saatu maastoinventoinnin lisäksi ympäristöhallinnon tietojärjestelmästä.
Vaarantunut hirvenkello kasvaa Tammakankaan tien varressa lähellä risteystä. Esiintymän laajuus 1 m x 10 m.
Valtakunnallisesti silmälläpidettävistä (NT) lajeista alueella elää liito-orava,
jonka esiintymät ovat
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-

Hernelampi , Parkintaus A. Kuusivaltainen pohjoisrinne, joka laskeutuu
luonnontilaisen puron varteen. Puustossa on myös koivua ja harmaaleppää. Järeä kolohaapa tulkittiin liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikaksi. Läheisen kuusen juurelta löytyi papanoita.

-

Hernelampi , Parkintaus B . Kolohaapa, joka on puronvarren metsiköstä
noin 10-20 metriä.

-

Pääskyvuori. Laskettelurinteen luoteispuolella, jossa on vanhaa kuusimetsää jyrkässä rinteessä. Rinteen on yläreunassa kolohaapoja.

Liito-oravaa ei todettu suunnitteluille rakennuspaikoilta. Liito-orava on
luontodirektiivin liitteen IV(a) laji.
Lintudirektiivilajeista alueen linnustoon kuuluvat kuikka, laulujoutsen, kalatiira
ja palokärki.

2.3.6 Natura-alue
Suunnittelualueet rajautuvat pohjoisessa Kermajärven Natura-alueeseen
(FI0500011, 6154 ha), joka on sisällytetty Natura-suojeluverkostoon luontodirektiivin perusteella (SCI-alue). Alue koostuu lähes luonnontilaisesta järvialueesta saarineen. Kalataloudelliselta arvoltaan järvi on huomattava.

Kuva 11. Suojelualueet. Lähde: SYKE.
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2.3.7 Suojeluohjelmakohteet ja luonnonsuojelualueet
Kermajärvi kuuluu rantojensuojeluohjelmaan ja erityissuojelua vaativiin vesistöihin. Kermajärveen kuuluva Kermankoski (MUU060002) on suojeltu koskiensuojelulailla.
Suunnittelualueilla sijaitsee Kinkun luonnonsuojelualue (YSA204565) sekä
Heinäveden reitin maisemakokonaisuus (MAO060071). Suunnittelualueiden
pohjoispuolella sijaitsee Kermanjärven luonnonsuojelualue (ESA300282,
RSO060047).

Kuva 12. Kermankoski on suojeltu koskiensuojelulailla. Lähde: SYKE.

2.3.8 Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet
Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet ovat suurelta osin Metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MetsäL 10 §). Muita luonnonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita kohteita ovat:
1. Immosenmäen noro
Kaksiosainen noro, jonka pinta-ala on noin 1 ha. Läntinen haara alkaa louhikolta ja ne ovat osittain piilonoroja. Alajuoksulla on mättäinen pienialainen
korpi. Ranta on tulva-alainen. Norot ovat taimikolla. Noron luonnontilan vaarantaminen on vesilaissa kielletty.
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Kuva 6.

Immosenmäen noro.

2. Vihovuonteenkoski
Vihovuonteenkoski sijaitsee noin kaksi kilometriä Kermankosken alapuolella.
Putouskorkeutta koskessa on keskiveden korkeudella noin yksi metri. Koskea
on kunnostettu. Alueella on tulva-alaista metsää. Luonnonarvojen lisäksi kohteella on maisemallista merkitystä. Kohteen pinta-ala on 5,7 ha.

Kuva 14.

Vihovuonteenkoski ja Levälahden luhta.
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3. Levälahden luhta.
Luontokohde on Levälahden pohjukassa. Luhta on kastikkavaltaista avo- ja
kiiltopajuvaltaista pensasluhtaa. Laiteella on hieman lehtipuuvaltaista metsäluhtaa. Kohteen pinta-ala on 1,9 ha.
4. Vetokannanlahden suo ja lehto
Kohteella on rehevää korpea, kuivaa ja tuoretta lehtoa sekä saniaislehtoa.
Puusto on varttuvaa ja nuorta sekametsää (terva- ja harmaaleppä, koivu,
haapa, kuusi ja mänty). Kuivaa lehtoa on pohjoislaiteella. Rannan osalla on
tulva-alaista metsää ja pajukkoa. Kohteen pinta-ala on 0,7 ha.

Kuva 15. Vetokannanlahden suo ja lehto.
5. Kotilanmäen lähteikkö
Kotilanmäen itäosalla oleva lähteikkökohde. Tihkupintaisen lähteikön ympäristö on saniaisvaltaista lehtoa. Lähteikön osalla lehtisammalia. Kasvistoon kuuluvat mm. hiirenporras, käenkaali, sudenmarja, oravanmarja, karhunputki,
ojakellukka, korpi-imarre, ruususammal ja rönsyleinikki. Kohteen pinta-ala on
0,1 ha.
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Kuva 16. Kotilanmäen lähteikkö.
6. Valkeisvuoren kalliojyrkänne
Valkeisvuoren luodeosalla oleva jyrkänne, jolla on korkeutta yli 10 m. Jyrkänteen alaosalla on ojitettu korpi. Kohde on varsin edustava metsälakikohde ja
sen pinta-ala on1,3 ha.

Kuva 17. Valkeisvuoren kalliojyrkänne.
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7. Valkeisen lehdot
Kolme erillistä lehtokuviota Valkeisen pohjois- ja etelärannalla ja yksi kuvio on
Kermajärven puolella. Kasvillisuus on tuore lehtoa ja paikoin on saniaisvaltaista lehtoa. Puusto on nuorta ja varttuvaa sekä lehtipuuvaltaista. Lehtokuvioiden pinta-alat ovat 0,4 ha, 0,3 ha, 0,2 ha ja 0,2 ha.

Kuva 18. Valkeisen lehdot.
8. Verkkomökin lehto
Kohteen läpi menee pieni puro, jonka varrella on hiirenporrasvaltaista lehtoa.
Rinteellä on tuoretta lehtoa, saaden paikoin kuivan lehdon piirteitä, jolloin
kasvisto leimaavat puolukka, mustikka, metsäkastikka, käenkaali, kielo ja
oravanmarja. Kohteen pinta-ala on 0,6 ha.
9. Tunturin lähde
Kuivistonmäen ja Tunturinmäen välissä oleva lähde (Järvialueen yleiskaava).
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Kuva 19.

Verkkomökin lehto.

10. Pääskyvuoren liitto-orava esiintymä
Pääskyvuoren laskettelukeskuksen pohjoispuolella on metsäkeskuksen rajaama liito-orava-alue.

Kuva 20.

Pääskyvuoren liitto-oravakohde (läh. Suomen Metsäkeskuskus)
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Kuva 21.

Hernelammen liitto-oravakohde (läh. Syke)

2.3.9 Kulttuuriympäristö
Alue on lähes kokonaisuudessaan metsätalousaluetta. Muutosalueelle sijoittuu
muutamia maatiloja, joiden pellot ulottuvat rantaan.
Alueella sijaitsee ennestään tunnetut kolme muinaisjäännösrekisterin kiinteää
muinaisjäännöstä; Kerma Mäntylahden (65146) historiallinen puuhylky, Väärän kanava (56238), kivikautinen/pronssikautinen asuinpaikka sekä Jalaskankaan kivikautinen asuinpaikka (90010014).
Keski-Pohjanmaan Arkeologi palvelun selvityksessä alueella löytyi kaksi uuttaa muinaismuistoalutta; Kermankoski, Kerman saha ja Kermankoski2. Ensimmäinen kohde käsittää vanhan sahan rakenteita n ja jälkimäinen kohde on
vanha asuinpaikka, jossa vanhat talon perusteukset ovat säilyneet.
Heinäveden reitti on maisemallisesti monipuolisimpia sisävesiliikenteen reittejä ja siihen liittyy monia arvokkaita liikenne- ja teollisuushistoriallisia muistomerkkejä. Heinäveden reitti on yksi Suomen kansallismaisemista. Raportti
selvityksestä on kaavaselostuksen liitteenä.
Reitti ulottuu Savonlinnasta Heinäveden kirkonkylän kautta Kermajärven yli
Palokkiin ja edelleen Kuopioon. Vaihtelevaan järvimaisemaan sisältyy arvokkaita kanavakokonaisuuksia, vanhoja asutusmaisemia, uiton muistomerkkejä
ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita huviloita mm. Koukunpolvessa.
Reitin kanavia ovat Kerman sulkukanava, Vihovuonteen sulkukanava, Vääräkosken avokanava, Pilpan sulkukanava, Karvion sulkukanava ja pohjoisimpina
Juojärven reitillä Varistaipaleen ja Taivallahden sulkukanavat ja niiden välinen
Varislammen avokanava. Kaava-alueelle sijoittuu kanava-alueista Kerma, Vihovuonteen ja Väärän kanavat, jotka kaikki ovat valtakunnallisesti arvokkaita
rakennetun kulttuuriympäristön kohteita (RKY).
Kerman kanava on yksi kauneimmista varhaisen vesiliikenteen muovaamista
maisemista reitin varrella. Alkuperäisenä säilyneeseen kanavaan liittyy vanha
silta, hoidettu puisto ja kanavanvartijan talo 1900-luvun alusta. Lähellä on
myös uittoon liittyviä rakennuksia ja rakenteita. Alueella on myös jälkiä Kerman sahasta.
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Vihovuonteen kanavan ympärillä on puisto kanavanvartijan taloineen ja Vääräkoskella kanavanvartijan mökki ja rautatiesilta vuodelta 1939.
Suunnittelualue sijoittuu heinäveden reitin Kermanaltaan ja kanava- ja kulttuurijaksolle. Heinäveden reitin suurmaisemajaksot ilmenevät oheisesta kuvasta.

Kuva 22. Ote Heinäveden reitin valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen maisemanhoidon esisuunnitelmasta (Eevaliisa Härö).

Suunnittelualueella on kolme rakennuskohdetta Etelä-Savon kulttuuriperintötietokannassa. Kohteet ovat:
1. Kerman koulu,
Hirsirakenteinen, vinkkelinmallinen koulutalo 1920-luvulta, jossa kiviharkkoperustus ja päistä aumattu katto. Aiemmin katteena tiili, nyt profiilipelti.
2. Kesäniemi
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Hirsirunkoinen kesähuvila Kerman kylässä, saunavirran rannalla ja Kerman
kanavan lähituntumassa, on rakennettu vuonna 1907. Rakennuttaja oli
Hannes Kotilainen, Kermankosken kupeella olevan sahanhoitajan poika.
Kyseinen huvila oli siihen aikaan ensimmäisiä kesäasuntoja alueella. Pihapiiriin kuuluu lisäksi liiteri samalta ajalta sekä uusia talousrakennuksia.
Rakennusta on laajennettu 1926.
Pihapiirin muut rakennukset: sauna 1996, aitta 1994, liiteri 1907, puuliiteri 2006, puucee 2 kpl - 1907 ja 2001.
3. Pilppala
Vanha talonpaikka avoimen peltomaisemassa Heinäveden reitin varrella.
Nykyinen päärakennus valmistui v. 1939, sen rakentamisessa käytettiin
vanhan tuvan hirsiä. Pihapiirissä on päärakennuksen lisäksi kivinavetta n.
v:lta 1937, jota on peruskorjattu 1964 ja johon liittyy AIV-torni v:lta
1971, piharakennus, joka muodostuu kahdesta aitasta ja niiden välisestä
autotallista. Toinen puoli piharakennuksesta on kaksikerroksinen, luhdillinen ja siirretty, toinen puoli on sijansa verran rakennuksen päähän siirretty. Aitat ovat pitkänurkkaisia ja vuoraamattomia, niiden välinen autotalliosa on saumarimavuorattu. Pihaan kuuluu myös pitkänurkkainen, harmaantunut riihi sekä sauna, joka on n. v:lta 1947. Saunalle johtaa pihasta
koivukuja.
2.4 Maanomistus
Kaava-alueen suurimpia maanomistajia ovat Tornator Oy, Metsähallitus, Heinäveden kunta. Suurin osa alueesta on kuitenkin yksityisien henkilöiden omistuksessa.
2.5 Yhdyskuntarakenne
Suunnittelu alue sijoittuu Heinäveden kirkonkylän läheisyyteen sekä Kerman
kylän alueelle. Olemassa oleva ympärivuotista asutusta on rantavyöhykkeellä
kirkonkylän läheisyydestä johtuen melko runsaasti ja kattavasti.
Kerman kylällä on pysyvää asutusta sekä matkailupalveluita sekä myös lomaasutusta.
2.6 Palvelut
Alueen palvelut haetaan pääosin Heinäveden keskustaajamasta, joka sijoittuu
suunnittelualueiden väliin.
2.7 Liikenne
Yleiskaavassa rakennuspaikat on sijoitettu siten, että liikenneyhteydet ovat
hyvät mahdollisimman monelle rakennuspaikalle.
Kaava-alueelle sijoittuu osuus seutuluokkaisesta maantiestä 476. Lisäksi
yleiskaavan maankäyttö ja rakennuspaikat tukeutuvat alemman tieverkon
muodostaviin tieosuuksiin, joita ovat yhdysluokkainen maantie 4784 sekä yksityiset tiet (esim. Parkintauksentie ja Kotilanmäentie).
Suunnittelualue sivuaa myös Varkaus- Viinijärvi rataa.
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2.8 Tekninen huolto
Kerman kylälle on rakennettu vesi- ja jätevesiverkosto. Jätevedet johdetaan
kirkonkylän jätevedenpuhdistamolle. Kerman kylän ydin alue kuuluu vesijohto
ja viemäriverkoston toiminta-alueeseen. Alueet ilmenevät oheisesta kuvasta.

Kuva 23. Kerman alueen vesihuollon toiminta-alueet ja verkosto.

Polvijärven vedenottamon ja kirkonkylän välinen syötövesijohdon linja sijoittuu suunnittelualueelle. Sijoitus ilmenee oheisesta kuvasta.
Suunnittelualueella on kattava sähköverkko. Lisäksi suunnittelualueen pohjoisosassa on Varkaus-Kontiolahti 110 kV voimajohto.
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Kuva 24. Syöttövesijohdon sijainti.

3

Yleiskaavan muutoksen suunnittelun vaiheet

3.1 Yleiskaavan muutoksen suunnittelun tarve
Alueella on voimassa useita yleis- ja asemakaavoja, joiden mitoitusperusteet
poikkeavat toisistaan. Voimassa olevat yleiskaavat on vahvistettu vuonna
2002. Vahvistamisesta on kulunut 15 vuotta, joten kaavan päivittäminen on
ajankohtaista suorittaa.
Heinäveden kunta on päättänyt ajantasaistaa rantaosayleiskaavat. Samassa
yhteydessä rakennuspaikkojen rakennusoikeutta nostetaan vasta hyväksytyt
rakennusjärjestyksen mukaiseksi. Samalla tehdään kaavan sellaiset muutokset, joihin maanomistajilla tullut tarvetta. Tällaisia muutostarpeita on mm. rakennuspaikkojen sijainnin muuttaminen tai käyttötarkoituksen muutos. Siirtämällä rakennuspaikkoja saadaan rakennuspaikat osoitettua hyvin rakentamiseen soveltuville alueille ilman, että luonnon ja maiseman arvot vaarantuvat.
Kaavamuutoksella korjataan myös voimassa olevaan kaavaan jääneitä mahdollisia virheitä.
3.2 Osallistuminen ja yhteistyö
3.2.1 Osalliset
Seuraavassa luettelossa on listattu ne tahot, joiden oloihin tai etuihin suunnitelmalla on vaikutusta ja joilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun:
1. Suunnittelualueen ja sen lähialueen maanomistajat
2. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä asuvat ja työskentelevät ihmiset
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3. Kunnan luottamuselimet
4. Kunnan eri hallintokunnat
5. Viranomaiset (Etelä-Savon ELY -keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, EteläSavon maakuntaliitto, Museovirasto, Savonlinnan maakuntamuseo, Liikennevirasto, Fingrid Oy).
6. Muut yhteisöt
yhdistykset)

(Pohjois-Karjalan

Sähkö

Oyj,

Kylätoimikunnat

ja

-

3.2.2 Vireilletulo
Kaavahanke lähti vireille kunnan aloitteesta. Kunnanhallitus teki päätöksen
yleiskaavan muutoksen laadinnasta
pp.kk.20vv. Alueen maanomistajille lähettiin vuodenvaihteessa 2016/2017 kirjeet, jossa pyydettiin esittämään
mahdollisia muutostoiveita kaavan suhteen.
3.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä ajalla 20.3. – 10.4.2013.
OAS:stä saatiin 6 lausuntoa sekä 11 muutosesitystä maanomistajilta. Lisäksi
Metsähallitus lähestyi kuntaa kirjeellä toukokuussa 2017.
Valmisteluaineisto oli nähtävillä 19.9. – 20.10.2017.
Kaavaluonnoksesta saatiin 13 mielipidettä. Saatujen mielipiteiden perusteella
kaavaluonnokseen on tehty mm. seuraavia muutoksia:
- Muutettu neljän rakennuspaikan käyttötarkoitus.
- Osoitettu Vihovuonteen kosken rannalle koskikalastusalue.
- Siirretty yhtä rakennuspaikkaa.
- Siirretty 4 rakennuspaikkaa Uski-järveltä Kermajärvelle.
- Kerman kylän at-aluetta hiukan laajennettu.

Täydennetään prosessin edetessä.
Kaavaehdotus oli nähtävillä pp.kk.-pp.kk.201v.
3.2.4 Viranomaisyhteistyö
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 9.11.2016.
Kaavaluonnoksesta saatiin 11 lausuntoa. Luonnosvaiheen työneuvottelu pidettiin 13.3.2018 Etelä-Savon ELY-keskuksessa.
Lausuntojen ja käydyn neuvottelun sekä laadittujen selvitysten perusteella
kaavaluonnosta on muutettu:
- Laajennettu Kinkku saaren SL-aluetta.
- Jatkettu moottorikelkkareittiä olevan tilanteen mukaisesti.
- Osoitettu kaksi SM-aluetta.
- Osoitettu Kerman kanavan vartijan mökki SR-kohteeksi.
- Osoitettu matkailun kehittämisalue Pääskyvuoren alueelle.
- Siirretty kahta rakennuspaikkaa.
- Muutettu ja täydennetty kaavamääräyksiä.
- Korjattu ja täydennetty kaavaselostusta.
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3.3 Tavoitteet
Tavoitteena on päivittää Heinäveden rantaosayleiskaavat vastaamaan nykytilannetta. Päivittäminen käsittää maanomistajien esittämät rakennuspaikkojen
siirrot, mitoituksen tarkistamiset ja käyttötarkoituksen muutokset, päivittämisen toteutuneeseen tilanteeseen sekä kaavamääräysten päivittämisen. Käyttämällä kaavantarkistuksessa rantaviivaan perustuvaa mitoitusta ja rakennettavuuskertoimia sekä huomioimalla vesistöjen pinta-alat, saadaan rantarakennusoikeudet MKR:n mukaisiksi. Tällöin myös maanomistajien tasapuolinen
kohtelu toteutuu.
Voimassa olevien kaavojen mitoitusperusteita selkeytetään ja yhdenmukaistetaan. Koska voimassa olevan kaavan mitoitusperusteet ovat hyvin tulkinnalliset ja niitä ei ole kirjattu yksiselitteisesti kaava-asiakirjoihin, on muutoksessa
perusteita tulkittu mahdollisimman tarkasti ja yksiselitteisesti.
Rakennuspaikkojen rakennusoikeus nostetaan voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaiseksi.

4

TAVOITTEET

4.1 Yleistavoitteet ja suunnittelu periaatteet
Heinäveden kunnan on tavoitteena laatia ja päivittää koko kunnan rantaalueille voimassa olevat maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava rakennus- ja poikkeuslupien, matkailun ja elinkeinojen
kehittämisen, ympäristön- ja maisemanhoidon perustaksi. Päivitystyön yhteydessä yhtenäistetään mitoitusperusteet ja rakennuspaikkojen rakennusoikeuden määrät.
Rantaosayleiskaavan tavoitteena on turvata maanomistajien mahdollisimman
tasapuolinen kohtelu rakentamisalueiden mitoituksessa. Rakennusoikeudet tulee osoittaa siten, että maiseman ja luonnon puolesta arvokkaat rannat voidaan säilyttää mahdollisimman luonnontilaisina ja luonnonympäristölle aiheutunut haitta on mahdollisimman vähäinen. Rakennuspaikat pyritään ensisijaisesti osoittamaan mannerrannoille ja suurimmille vesitöille. Tavoitteeseen
pyritään myös tarpeellisilla kaavamääräyksillä.
Kaavan tulee tukea kylien kehittämistä sekä kehittää ja turvata maa- ja metsätalouden harjoittamisen edellytykset. Kaavassa pyritään esittämään rannalle sijoittuvan vapaa-ajanasumisen lisäksi ympärivuotiseen asuinrakentamiseen parhaiten soveltuvat alueet. Kaavalla pyritään edistämään ja tukemaan
ympäristön- ja maisemanhoidon tavoitteita. Maatilamatkailu- ja muita matkailuyrittäjiä pyritään tukemaan lomakylämäisillä aluevarauksilla.
Kalastuksen, metsästyksen ja yleisen virkistyskäytön tarpeet huomioimaan
osoittamalla tarpeelliset leiriytymis- ja rantautumispaikat, veneiden lasku- ja
nostopaikat. Kaavassa osoitetaan myös paikallisten asukkaiden tarvitsemat
venevalkamat ja uimarannat.
Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa sekä vahvistetuissa maakuntakaavoissa annetut maankäyttötavoitteet tulee osayleiskaavassa ottaa huomioon.
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Kaava on laadittava tiiviissä yhteistyössä alueen maanomistajien, paikallisten
kylätoimikuntien, kalastuskuntien ja muiden vastaavien yhdistysten sekä viranomaisten kanssa.
Kaavan tulee selkeyttää ja yksinkertaistaa rakennuslupaprosessia. Osayleiskaavan mukaiselle rakentamiselle voidaan pääsääntöisesti myöntää rakennuslupa suoraan kaavan perusteella. Ranta-asemakaavan laatiminen tai
alueellisen poikkeusluvan hakeminen on tarpeen vain lomakylämäisillä (RM)
alueilla, missä taaja-asutuskynnys ylittyy.
Kaavassa tutkitaan rantarakentamiseen osoitettavien alueiden rajat yleispiirteittäin ja rantarakennuspaikkojen määrä tilakohtaisesti. Yksittäisten uusien
rakennusten sijainti osoitetaan ohjeellisena. Lopullinen sijoitus täsmentyy rakennuslupamenettelyn yhteydessä hakijan ja rakennustarkastajan neuvottelun pohjalta.
Kaavassa suunnitellaan pääsääntöisesti ranta-alueiden maankäyttöä. Maisemallisesti ja toiminnallisesti rantavyöhykkeestä erillään olevalla maa- ja metsätalousalueella säilyy haja-asutusluonteinen oikeus loma-asutusta ja ympärivuotista asutusta varten. Tällaisen alueen etäisyyden rannasta ja loma-asutuksesta tulee olla noin 200 metriä.
4.2 Paikalliset tavoitteet
Suunnittelualueen maanomistajille on lähetetty kirja kaavan vireille tulosta ja
heille on annettu mahdollisuus esittää toiveensa mahdollisesta muutoksesta.
Maaomistajilta tule toiveita rakennuspaikkojen siirrosta ja käyttötarkoituksen
muutoksista. Käyttötarkoituksen muutokset kohdistuivat HonkaniemiHaapalahti alueelle ja rakennuspaikan siirrot Kerman alueelle.
Heinäveden kunta on maapoliittisen ohjelman sekä maankäytön kehittämissuunnitelma perusteella siirtämässä rakennuspaikkoja Kerman alueelle. Kerman kylän elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen sekä alueelle tehtyjen investointien hyödyntäminen ovat kaava keskeisiä tavoitteet.
4.3 Virkistyskäyttö
Kalastuksen, metsästyksen ja yleisen virkistyskäytön tarpeet huomioidaan
osoittamalla tarpeelliset virkistysalueet sekä leiriytymis- ja rantautumispaikat,
veneiden lasku- ja nostopaikat. Kaavassa osoitetaan myös paikallisten asukkaiden tarvitsemat yleiset venevalkamat ja uimarannat.
4.4 Elinkeinot, palvelut
Kaavan tulee tukea nykyisen asujaimiston kehittämistä sekä kehittää ja turvata maa- ja metsätalouden harjoittamisen edellytykset. Maa- ja mestätalouteen liittyvää rakentamista ei kaavalla tulla rajoittamaan.
Kaavalla pyritään edistämään ja tukemaan ympäristön- ja maisemanhoidon
tavoitteita. Maatilamatkailu- ja muita matkailuyrittäjiä pyritään tukemaan lomakylämäisillä aluevarauksilla. Alueella kulkevat kelkkailu-, retkeily- tms. reitit osoitetaan kaavassa niihin liittyvine palvelupisteiden aluevarauksineen.
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4.5 Liikenne ja infrastruktuuri
Rantarakennuspaikkoja sijoitettaessa huomioidaan olemassa olevat sähkölinjat, vesijohtoverkko, tiestö ja muu infrastruktuuri, jotta kaavan toteuttaminen vaatisi mahdollisimman vähän uuden rakentamista. Sijoittelussa vältetään alueita, jonne tien tekeminen edellyttää suuria leikkauksia tai massansiirtoja. Rakennuspaikat pyritään ensisijaisesti osoittamaan mannerrannoille
ja suuremmille vesitöille.
4.6 Rakentaminen
Yleiskaavan keskeinen tavoite on ohjata rantavyöhykkeen rakentamista. Jotta
maanomistajien tasapuolinen kohtelu voidaan turvata, tulee tilojen rantarakennusoikeus laskea yksiselitteisen ja ymmärrettävän periaatteen mukaisesti.
Rakennusoikeuden määrä ei voi olla rakennettavuudesta ja luonnonoloista sekä -arvoista johtuen kaikilla ranta-alueilla yhtä suuri.
Maanomistajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi rakennusoikeuden laskentaperiaatteet ovat pitkälti samanlaiset kuin voimassa olevissa rantayleiskaavoissa. Lakenpaperiaatteet yhtenäistetään koko kunnan alueella.
Itse rakentamisen ja jäteveden käsittelyn ohjaaminen rakennuspaikalla tapahtuu rakennusjärjestyksen ja ympäristöviranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Suunnittelualueen eri maaperätyyppien vaihteleva soveltuvuus jätevesien käsittelyyn pyritään huomioimaan rantarakennuspaikkojen sijoittelulla ja jätevesien käsittely ohjaavilla kaavamääräyksillä.
Rakennusoikeuteen vaikuttavia seikkoja ovat mm:
Palveluiden saatavuus
Infrastruktuurin läheisyys
Yleiset virkistyskäyttötarpeet
Maisemalliset arvot
Rantojen rakennettavuus (suot, jyrkänteet, kivikot)
Luonnonolot
Uhanalaisten eläimien ja harvinaisten kasvien suotuisan suojelullisen tason säilyminen
Vesilain säädökset
Metsä- tai kasvillisuustyyppien kulutuskestävyys
Maatilamatkailuun ja lomakylätoimintaan tarkoitettujen alueiden rakennusoikeus määritellään tapauskohtaisesti
Rakennusjärjestys
Vesistön sietokyky
Rakennusoikeuden määrän tulee vaihdella alueittain tai vyöhykkeittäin luonnonolosuhteiden, alueiden kulutuskestävyyden ja palveluiden läheisyyden ym.
edellä mainittujen seikkojen perusteella.
Ympärivuotiseen rakentamiseen parhaiten soveltuvat ranta-alueet selvitetään
ja osoitetaan kaavassa. Ympärivuotisen asutuksen sijoitteluun vaikuttavat
mm. infrastruktuuri, palveluiden saatavuus, rantojen rakennettavuus sekä
maisemalliset arvot.
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5

MITOITUSPERUSTEET

5.1 Mitoitusnormit
5.1.1 Omarantaisten alueiden mitoitusnormi
Loma-asuntojen lukumäärää laskettaessa mitoitusnormina käytetään pääsääntöisesti "loma-asuntojen lukumäärä/muunnettu rantakilometri". Saarilla
mitoitus perustuu suhdelukuun "maapinta-alaan/loma-asunto". Rakennusoikeutta laskettaessa käytetään tavallisesti mannerrannoilla (yli 50 ha järvillä) kerrointa välillä 7 - 3 rp./muun. rantakilometri.
Alle 50 ha järvillä laskentaperiaatteena on rantaviivan pituus tai järven pintaala.
- 25 – 50 ha järvillä käytettään em. rantaviivakerrointa tai pintaalakerrointa 4 ha kutakin rakennuspaikkaa kohden.
- 5 – 25 ha järvillä käytettään em. rantaviivakerrointa 3,5 rp/MR tai pintaalakerrointa 4,5 ha /rp
- 1 – 5 ha järvillä 3,5 rp/MR
- Alle 1 ha:n lammilla ei ole rakennusoikeutta
Saarissa rakennusoikeus lasketaan seuraavasti:
- Yli 20 ha lasketaan rantaviivan mitoitusvyöhykkeen mukaisesti
- 15 – 20 ha korkeintaan 4 rp / Mrv
- 10 – 15 ha korkeintaan 3,5 rp / Mrv
- 5 – 10 ha 3 rp / Mrv
- 5 – 2 ha, rakennusoikeus 2 rakennuspaikka
- 1 – 2 ha, rakennusoikeus 1 rakennuspaikka
- alle 1 ha, ei rakennusoikeutta
Maisematekijöiden ja luonnonsuhteiden vaikutus mitoitukseen arvioidaan
kunkin saaren ja lammen osalta erikseen ja ne saattavat pienentää laskennallista rakentamistehokkuutta. Mikäli saarilla ja lammilla on useampia rannanomistajia, jaetaan rakennusoikeus tilojen kesken rantaviivan pituuden
suhteessa.
Mitoitusperuste vaihtelee alueittain tai vyöhykkeittäin kunkin alueen kulutuskestävyyden ja palveluiden läheisyyden perusteella. Myös maisemalliset seikat huomioidaan mitoitusvyöhykkeitä määriteltäessä.
5.1.2 Yhteisrantaisten alueiden mitoitusnormi
Rakennusoikeus voidaan siirtää takamaastoon alueen erityisarvojen turvaamiseksi. Rakennuspaikkojen määrän lisäämistä omarantaiseen ratkaisuun verrattuna voidaan tapauskohtaisesti harkita 1- 3 -kertaisena.
Yhteisrantaisilla lomarakennusten tai matkailupalvelujen alueilla rakennusoikeus osoitetaan koko aluetta koskevana kerrosalaoikeutena. Rakennusoikeuden määrä harkitaan tapauskohtaisesti alueen rakennettavuus ja maisemaekologinen kapasiteetti huomioiden.
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5.2 Rakennusoikeuden laskentaperiaatteet
5.2.1 Muunnettu rantaviiva
Rantaviiva lasketaan Etelä-Savon maakuntayhtymän kehittämän laskentamallin mukaan. Laskentamallilla pyritään ottamaan huomioon kapeiden niemien,
lahtien, kannasten ja salmien kohdalla vastarannan ja luontotekijöiden rakentamistoiminnalle aiheuttamat rajoitukset. Ajatuksena on laskea kunkin tilan
rannanmuotojen mukainen todellinen rantarakentamiseen soveltuva rantaviivan pituus oheisten kerrointen mukaisesti. Rantaviiva lasketaan ohjelmallisesti maastokartan ja kiinteistörekisterikartan perusteella.

5.2.2 Emätilaperiaate
Emätilan rantarakennusoikeus lasketaan siten, että emätilan muunnetun rantaviivan pituus (km) kerrotaan osa-alueen mitoitusluvulla (rakennus- paikkaa
/ muunnettu ranta-km). Saatu luku pyöristetään desimaaliosan 0,5:stä ylöspäin ja pienempi desimaaliosa alaspäin.
Tilasta erotetut rantarakennustontit, tilan alueelle myönnetyt rantarakennusten rakennusluvat sekä tilaan kuuluvat rannalla sijaitsevat loma- asunnot ja
vakituiset asunnot lasketaan käytetyksi rakennusoikeudeksi. Nämä osoitetaan
kaavassa rakennuspaikkoina. Käytettyyn rakennusoikeuteen katsotaan kuuluvan 1.1.1969 jälkeen tilasta rakentamista varten erotetut kiinteistöt. Mikäli
kantatila on käyttänyt rakennusoikeutta yli alueen suurimman mitoitusnormin
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ennen vuotta 1969, otetaan tämä huomattava rakennusoikeuden aikaisempi
käyttö huomioon tilan rakennusoikeutta määritettäessä.
5.2.3 Saman maanomistajan kiinteistöt ja rakennusoikeuden siirtäminen
Samalle maanomistajalle kuuluvia alueita käsitellään yhtenä yksikkönä, jota
rakennusoikeuslaskelma koskee. Maanomistusyksikön sisällä rantarakennuspaikkojen sijoittamista ei ole sidottu kiinteistöyksiköihin. Samalle maanomistajalle kuuluvilla alueilla rakennusoikeutta voidaan siirtää saarista mantereelle ja alueelta toiselle.
5.2.4 Rakennettavuuskertoimet
Rakentamiseen heikosti soveltuvilla rannoilla kerroin on 0,4. Rakentamiseen
soveltumattomilla rannoilla kerroin on 0. Peltorannoilla kerroin 0,5.
Rakennettavuuskertoimia sovelletaan siltä osin, kun ne kiistattomasti pystytään todentamaan voimassa olevista kaava-asiakirjoista.
5.2.5 Kohtuullisuusperiaate
Mitoituslaskelmaa tulee pyrkiä noudattamaan maanomistajien tasapuolisen
kohtelun turvaamiseksi mahdollisimman tarkasti. Mikäli kuitenkin ranta soveltuu erityisen hyvin tai huonosti rakentamiseen tai on olemassa muu erityinen
syy, voidaan kohtuullisuustekijät huomioon ottaen rakennusoikeuden määrää
lisätä tai vähentää.
5.2.6 Vesijättömaa
Vesijätön rakennusoikeus kuuluu pääsääntöisesti taustamaan omistajalle lukuun ottamatta alueita, joiden vesijättömaalle on jo rakennettu tai alue on
erityisen laaja ja rakennuskelpoinen.

6

Kaava-alueen mitoitusvyöhykkeet

6.1 Yleistä
Kaava-alueen rannoille on määritetty mitoitusvyöhykkeet, jotta voidaan laskea tilojen laskennallinen rakennusoikeus tasapuolisesti sekä määrittää luonteeltaan ja luonnonoloiltaan samanlaisille ranta-alueille yhtä suuri rakennusoikeus. Voimassa olevien kaavojen mitoitusvyöhykkeitä ei ole tarkoitus muuttaa.
Rannat on jaettu mitoitusvyöhykkeisiin rakennettavuuden, luonnonarvojen,
kulutuskestävyyden sekä tiestön ja muun rakennetun infrastruktuurin läheisyyden perusteella. Samanarvoisilla rannoilla käytetään samaa mitoitusnormia eli samanlaisilla rannoilla eri puolilla kaava-aluetta on sama rakennusoikeus.
Mitoitusperusteiden mukaisesti kaava-alueen mitoitusnormit vaihtelevat seitsemän ja kolmen rakennuspaikan välillä muunnetulle rantaviivakilometrille.
Saarissa ja pienillä lammilla käytetään ns. pinta-alanormia.
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6.2 Mitoitusvyöhykkeet
Suunnittelualueen rannat on jaettu voimassa olevien kaavoin mukaisesti viiteen mitoitusluokkaan.
1. Kyläalueet, 6 – 7 rp/MR
2. Normaalit ranta-alueet 4 - 5 rp/MR
3. Kulttuuri-maisema-alueet sekä luonnonmaisema-alueet 4 rp/MR
4. Kanava- ja koskimaisema-alueet 4 rp/MR
5. Erityisten luontoarvojen vyöhyke ja viljelymaisemat 3 – 3,5 rp/MR
Pienillä alle 20 ha saarilla käytetään kohdassa 5.1.1 esitettyjä mitoituslukuja.
Yli 50 ha järvillä rakennusoikeus lasketaan rantaviivan mukaisesti ja alle 50
ha järvillä tapauskohtaisesti voimassa olevan kaavan mukaisesti joko pintaalaan tai rantaviivaan perustuen.
Voimassa olevien ranta-asemakaavojen rakennusoikeus on tutkittu kaavoitusvaiheessa, joten rakennuspaikat osoitetaan voimassa olevan kaavan mukaisesti.

7

YLEISKAAVA JA SEN PERUSTEET

7.1 Kaavan rakenne
Yleiskaavan muutoksella on pyritty keskittämään rakentamista Kerman kylän
alueelle maapoliittisen ohjelman ja maankäytön kehittämissuunnitelman mukaisesti vesi- ja viemäriverkoston yhteyteen ja läheisyyteen.
Kaava käsittää kunnan omistamia maa-alueita muualta kuin Kerman ja taajama läheisyydestä, jotta rakennussoikeutta on voitu siirtää Kerman alueelle
lähemmäksi palveluita ja infrastruktuuria.
7.1.1 Oleelliset muutokset voimassa oleviin kaavoihin
-

Rakennuspaikkojen rakennusoikeutta on nostettu voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaiseksi lukuun ottamatta pienissä saarissa olevilla
lomarakennuspaikoilla.

-

Muodostuneet rakennuspaikat on osoitettu rakennetuiksi.

-

Alueella tapahtuneet käyttötarkoituksen muutokset, joiden sijoittuminen
ilmenee oheisista kuvista, on myös huomioitu kaavassa.
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-

-

Yksittäisten maanomistajien pyynnöstä on tehty seuraavilla tiloilla käyttötarkoituksen muutokset: 90-407-11-3, 90-432-3-88, 90-432-3-73, 90404-4-155, 90-404-4-154
Heinäveden kunnan omistamilta tiloilta on siirretty rakentamista Kerman
kylän alueelle ja sen läheisyyteen. Rakennuspaikkoja on siirretty Kerman
alueelle tiloilta:


Savipelto 90-432-2-19 7 kpl (Viitasaari, Kermajärvi)



Mäyräkorpi 90-417-19-38 1 kpl (Pieni Kivijärvi)



Jokisalo 90-417-19-40 1 kpl (Pieni Kivijärvi)



Särkilampi 90-417-20-16 2 kpl (Särkilampi)



Luhta 90-420-12-14 1 kpl (Ruokovesi)



90-428-6-55 3 kpl (Pieni-Kolovesi, Karkunlahti)



Rakennuspaikat on siirretty Tulisalmeen (10 kpl) ja Kermanvirran
pohjoisrannalle Varonlahteen (3 kpl) tilalle 90-404-2-350 sekä Vääränniemeen (2 kpl). Uudet rakennuspaikat on osoitettu ARArakennuspaikoiksi lukuun ottamatta Vääräniemen rakennuspaikkoja.



Vääräniemen alueen kaava on muutettu voimassa olevan rantaasemakaavan mukaiseksi.
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-

Tornator Oyj omistuksessa olevia rakennuspaikkoja on siirretty Martinsaaresta ja Marinsaaresta mantereelle 5 kpl. Neljä rakennuspaikkaa on siirretty Martinsaaren kohdalle mantereelle ja yksi Kermanvirran vanhan varastorakennuksen yhteyteen. Lisäksi Paloniemeen on osoitettu venevalkama saaritontteja varten.

-

Koskenkartanon tilalle 90-404-7-65 Kerman kylälle on siirretty rakentamista Kermajärveltä (3 kpl) ja Valkeiselta yhteensä (2 kpl). Rakennuspaikat on sijoitettu Köntönselän Levälahteen (2 kpl) Kermanvirran etelärannalle (3 kpl).

-

UPM-Kymmene Oy:n omistaman tilan 90-404-3-39 4 rakennuspaikkaa on
siirretty Uskin järveltä saman tilan alueelle Vainolahteen.

-

Kermankosken ja Haapakosken välisen saaren RM-aluevaraukset on yhdistetty sekä osoitettu alueelle 5000 k-m² rakennusoikeutta. Ennen rakentamista alueelle on laadittava ranta-asemakaava.

-

Metsähallituksen tiloille on osoitettu 17 uutta rakennuspaikkaa lisää. Lisärakentamisen perustana on se, että voimassa olevissa kaavoissa kaikkea
rakennusoikeutta ei ole osoitettu. Rakennuspaikat on osoitettu Nimettömän Mäntylahteen (2 kpl), Pirttisalmeen (6 kpl) ja Suppulahteen (9 kpl).


Metsähallituksen omistamien tilojen rakennusoikeus on laskettu kahdella eri tavalla:


1: Voimassa olevassa kaavassa MH:lle ei ole osoitettu rakentamista ollenkaan tiloille 404-9-22, -9-10, -13-21 ja -13-20,
joiden laskennallinen rakennusoikeus on voimassa olevien
kaavan tilarekisterin perusteella 10,23. Tämän lisäksi Koski tilan rakennusoikeus on tilarekisterin mukaan 70 rakennuspaikkaa. Kaavassa Koski tilalle on osoitettu vain 57 rakennuspaikkaa (Lisäksi Kermaan on osoitettu RM-aluetta: Kun lasketaan,
että RM-alue on vienyt 7 rakennuspaikan rakennusoikeuden
{(7 * 250 k-m² * 3 = 5250). Laskelmassa on oletettu, että
yksi omarantainen rakennuspaikka vastaa 3 yhteisrantaista rakennuspaikkaa}. Laskelman mukaan osoittamatonta rakennusoikeutta on yhteensä (10 + (70 - 57) =) 23 kpl.



2: Metsähallituksen omistuksessa olevia ranta-alueita, jossa ei
ole ranta-asemakaavoja, on kaava-alueella noin 10,5 km ja
mitoitusrantaa noin 5 km. Mitoituskertoimen ollessa 4 rakennuspaikka /mitoitusrantaviivalle on osoittamatta jäänyt rakennusoikeus noin 20 rakennuspaikkaa.

-

Ranta-alueen ulkopuolista rakennuspaikkoja ei ole Kermankylän ja
Pääskyvuoren alueita lukuun ottamatta osoitettu rakennuspaikoksi.
Alueella toimitaan rakennusjärjestyksen mukaisesti, kuten muuallakin
haja-asutusalueella.

-

Viitalahden osakaskunnalle on merkitty yksi korvattava rakennusoikeus yhteiselle alueelle Suomenlukko-saareen, koska saari on yli 3 ha
suuri.
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7.2 Aluevarausten pääperustelut
7.2.1 Asuntoalueet

Asuntoalue.
Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen.
Rakennuspaikalle saa rakentaa yksi tai kaksiasuntoisen asuinrakennuksen
lisäksi saunan ja tarvittavia talousrakennuksia. Rakennuspaikan suurin sallittu yhteenlaskettu kerrosala on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 350 m². Uuden rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään
5000 m2.

A/1

Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.
Maatilojen talouskeskusten alue.
Alue varataan maatilojen talouskeskuksille. Alueelle saa sijoittaa maataloutta ja siihen soveltuvia sivuelinkeinoja palvelevaa rakentamista asuin-, tuotanto, ja talousrakennuksineen. Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.

AM/1

Talouskeskuksen yhteyteen saa sijoittaa kaksi asuinrakennusta sekä yhden
kokonaispinta-alaltaan enintään 30 m² suuruisen rantasaunan.
Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.

Pientalovaltainen asuntoalue
Alueen vesihuolto tulee järjestää keskitetysti

AP

Rantarakennusalue
Rakennuspaikalle saa rakentaa ympärivuotista asumista palvelevan asuinrakennuksen tai lomarakennuksen lisäksi rantasaunan ja talousrakennuksia. Rakennuspaikan käyttötarkoitus määräytyy rakennusluvan yhteydessä
rakennuspaikkakohtaisesti. Käyttötarkoitusta ratkaistaessa tulee huomioida
ko. käyttötarkoitukselle esitetyt vaatimukset. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen tai loma-asunnon, rantasaunan sekä tarpeellisia talousrakennuksia. Asuinrakennuspaikan rakennusten suurin sallittu
yhteenlaskettu kerrosala on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin
enintään 350 m² ja lomarakennusten enintään 250 m². Uuden asuinrakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 5000 m2 ja lomarakennuksen
3000 m².

ARA/1

Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella
at

Kyläalue
Kylä-alue, jolle voidaan sijoittaa asutusta ja palveluja kylärakennetta tukemaan. Rantavyöhykkeellä on tapauskohtaisesti mahdollista toteuttaa ympärivuotista asutuista yleiskaavan mukaiselle rantarakennuspaikalle seuraavin
edellytyksin:
Rakennuspaikka tulee sijoittaa hyvien tieyhteyksien päähän lähelle muuta pysyvää asumista ja sen pinta-alan tulee olla vähintään 5000 m².
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-

Vesi- ja jätehuolto tulee voida toteuttaa kunnan ympäristölautakunnan
edellyttämällä tavalla.

Asuinkäytössä olevat rantarakennuspaikat on osoitettu asuinaluemerkinnällä.
Muutoksella on myös muutettu muutamia lomarakennuspaikkoja asuinrakennuspaikoksi.
Rantavyöhykkeellä
merkinnällä.

olevat

maatilantalouskeskukset

on

osoitettu

AM-

Pääskyvuoren, ja Kerman alueelle on osoitettu AP-alueita ranta-alueen ulkopuolelle. Aluerajauksissa on tehty pieniä muutoksia Kaava-alueella olevat
asuinrakennukset on Kerman kylän itäpuoleisilla alueilla.
Kerman kylälle on siirretty rakennusoikeutta muilta alueilta kylän ja alueelle
jo tehtyjen investointien tukemiseksi. Kerman alueen uudet rantarakennuspaikat viemäriverkoston lähettyviltä on osoitettu ARA-alueiksi. Rakentamattomien rakennuspaikkojen käyttötarkoitus ratkeaa toteutusvaiheessa. Merkinnällä tuetaan Kerman kylän kehittymistä asuinalueella mutta myös lomanviettopaikkana.
ARA-merkinnällä on osoitettu yksi alue heti Heinäveden kirkonkylän itäpuolelle kirkonkylän palveluiden läheisyyteen sekä Vainolahteen kirkonkylän länsipuolelle.
Kyläaluemerkintää on laajennettu käsittämään myös Honkanimen alueen kirkonkylän länsipuolella. Alue on nyt yhtenäinen kirkonkylästä Haapalahteen.
Toinen kyläalue merkintä sijoittuu Kerman kylän alueelle. Kerman kylän alueella rajausta ei ole muutettu.
Rakennusjärjestyksessä on määrätty, että asuinrakennukset tulee sijoittaa
vähintään 40 m etäisyydelle keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta.
Kerrosalaltaan alle 80 m²:n lomarakennukset tulee sijoittaa vähintään 25 m,
yli 80 m²:n lomarakennukset tulee sijoittaa vähintään 30 m etäisyydelle, kerrosalaltaan yli 100 m²:n lomarakennukset vähintään 35 m etäisyydelle keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta ja kerrosalaltaan yli 120 m²:n lomarakennukset vähintään 40 m etäisyydelle keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta.
Kokonaispinta-alaltaan enintään 30 m² suuruinen rantasauna tulee sijoittaa
vähintään 15 m etäisyydelle ja kokonaispinta-alaltaan enintään 15 m² suuruinen rantasauna vähintään 10 m etäisyydelle keskiveden korkeuden määräämästä rantaviivasta.

7.2.2 Loma-asuntoalueet
RA/1

Loma-asuntoalue.
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon, rantasaunan sekä
tarpeellisia talousrakennuksia. Rakennuspaikan rakennusten suurin sallittu
yhteenlaskettu kerrosala on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin
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enintään 250 m². Uuden rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään
3000 m2.
Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.

RA-1/1

Loma-asuntoalue, jolla on ympäristöarvoja.
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon, rantasaunan sekä
tarpeellisia talousrakennuksia. Rakennuspaikan rakennusten suurin sallittu
yhteenlaskettu 60 m².
Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella

RM

Matkailupalvelujen alue.
Alueelle voidaan toteuttaa majoitus- ja mökkivuokraustoimintaa sekä palveluja. Alueen rantavyöhyke tulee olla pääasiassa yhteisessä käytössä.
Rakentaminen edellyttää ranta-asemakaavan laadintaa.
Ranta-alueella olevat ja uudet lomarakennuspaikat on osoitettu RA-alueiksi.
Pienissä saarissa olevat rakennuspaikat on osoitettu RA-1 merkinnällä. Pienissä saarissa on rakennusoikeutta rajoitettu maisemallista ja ympäristöllisistä
syistä. Asuinrakennuksiin liittyviä saunarakennuksia on osoitettu 4 kappaletta
voimassa olevan kaavan mukaisesti.
Pääskyvuoren alueelle ja Kerman koskien väliseen saareen, Haapakosken
rannalle, Vääräniemeen, Hiekkavirran itärannalle, sekä Kermanvirran pohjoisrannalle on osoitettu RM-alueetta.


Pääskyvuoren alueella on voimassa ranta-asemakaava. Yleiskaavassa
RM-alue on osoitettu yleispiirteisemmin.



Kerman ”koskisaaren” RM-aluetta on laajennettu ja sille on määritetty
rakennusoikeutta 5000 k-m². Alueelle on laadittava rantaasemakaava toteuttamista, jolla rakentamista tarkemmin ohjataan.



Kermanvirran pohjoispuoleista aluetta on hiukan supistettu länsipuoleiselta osalta, koska alueelle on osoitettu rakennuspaikkoja. Alueella
on tällä hetkellä uimaranta, rantautumispaikka ja pienimuotoinen leirintä-/vaunualue.



Kermankosken lavan alue on osoitettu RM-alueeksi.



Vääräniemen RM-alue
asemakaavan mukaan.



Hiekkavirran itärannan RM-alue on voimassa olevan yleiskaavan mukainen.

on

osoitettu

voimassa

olevan

ranta-

Rakennusjärjestyksessä on määritetty, että kerrosalaltaan alle 80 m²:n lomarakennukset tulee sijoittaa vähintään 25 m, yli 80 m²:n lomarakennukset tulee sijoittaa vähintään 30 m etäisyydelle, kerrosalaltaan yli 100 m²:n lomaraFCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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kennukset vähintään 35 m etäisyydelle keskiveden korkeuden mukaisesta
rantaviivasta ja kerrosalaltaan yli 120 m²:n lomarakennukset vähintään 40 m
etäisyydelle keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta.
Kokonaispinta-alaltaan enintään 30 m² suuruinen rantasauna tulee sijoittaa
vähintään 15 m etäisyydelle ja kokonaispinta-alaltaan enintään 15 m² suuruinen rantasauna vähintään 10 m etäisyydelle keskiveden korkeuden määräämästä rantaviivasta.

v-rm

Alueen osa, jolla virkistys- ja matkailukäytön kehittämistarvetta.
Pääskyvuoren alueelle on osoitettu alueen osa, jolla on huomioitava virkistysja matkailukäytön tarpeet. Merkitä tukee maakuntakaavan V-rm aluevarausta.

kk
Ohjeellinen alueen osa, jolla koskikalastuksen kehittämistarvetta.
Vihovuonteen kosken itäreunalle on osoitettu alue, jolla on merkitystä koskikalastukseen liittyen. Alue on yksityisessä omistuksessa, joten rannalla liikkumine tapahtuu jokamiehen oikeudella.

P-

Palveluiden ja hallinnon alue
Kermankeitaan alue sekä Mäntylahdessa voimassa olevassa kaavassa AL-alueeksi osoitettu alue on merkitty P-alueeksi.

7.2.3 Liikennealueet

LV

LV-1

LV-2

LV-4

Venesatama.
Alueelle voidaan sijoittaa kalastusta, veneilyä, uittoa ja muuta vesiliikennettä
palvelevia rakennuksia ja rakenteita sekä laitteista.
Retkisatama.
Alueelle voidaan sijoittaa vesiliikennettä varten tarvittavia laitureita, talousrakennuksia sekä retkeilyä varten tarvittavia rakennuksia ja rakenteita.
Kyläranta
Alueelle voidaan sijoittaa veneiden säilytystä ja jääteitä varten tarvittavat rakenteet ja laitteet sekä alueen virkistystoimintaa varten tarvittavat rakenteet.
Kanava-alue
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Alue on varattu kanavatoiminnoille.
Alueen käytössä on erityisesti huomioitava ympäristön ja maisemansuojelun näkökohdat.
LR
LP

Rautatieliikenteen alue
Pysäköintialue

Venesatama-alueita on osoitettu Suppulahteen, Valkeiselle, Käänninniemeen,
Nimettömälle, Koskilahteen, Tulisalmeen, Vääräniemeen, Sammakkolahteen,
Paloniemeen ja Tulilahteen.
Suppulahden LV-alue on supistettu, Valkeisen alue on siirretty paremmin soveltuvaan paikkaan. Kerman kanavan viereinen LV-alue on osoitettu Nimettömän puolelle. Tulisaaren aluetta on pienennetty.
Retkisatamat on osoitettu Vainolahden Haapakantaan, Martinsaareen ja Viitasaareen.
Kylärantoja on osoitettu Kermanvirran alueelle sekä Tuliniemeen.
Väärän, Vihovuonteen ja Kerman kanava-alueet on osoitettu Kanava-alueiksi
kiinteistörajojen mukaisesti.
Rautatiealue on osoitettu kiinteistörajojen mukaan leveimmiltä osin sekä viivamerkintänä kapeiden alueiden osalta.
Haapakosken rantaan lähelle tassilavaa on osoitettu LP-alue voimassa olevan
kaavan perusteella.

7.2.4 Maa- ja metsätalousalueet

M-1

MT

Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Ranta-alueelle ei
saa rakentaa siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista (MRL 43.2 §).
Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisella ranta-alueella on kielletty muu,
kuin maa- ja metsätaloutta varten tarpeellinen rakentaminen. Ranta-alueen
rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti osoitettu erillisillä rakennusalueilla tai siirretty AM-, A- ,ARA-, RA- ja RA-1-alueille.
Ranta-alueen ulkopuolisia M-alueita voidaan maa- ja metsätalouskäytön ohella käyttää rakentamiseen kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä ja rajoituksia noudattaen.
Maatalousvaltainen alue.
Alue on tarkoitettu pääasiassa maatalouden harjoittamiseen.
Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisella ranta-alueella (enintään 200 m
syvyinen rantaviivasta mitaten maastolliset olosuhteet huomioiden) on kielletty
muu, kuin maa- ja metsätaloutta varten tarpeellinen rakentaminen.
Ranta-alueen rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti osoitettu erillisillä
rakennusalueilla tai siirretty AM-, A- , ARA-, RA- ja RA-1 -alueille.
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Ranta-alueen ulkopuolella on sallittu haja-asutusluontoinen rakentaminen
edellyttäen, että rakentaminen liittyy sijainniltaan ja tyypiltään olemassa olevaan rakennuskantaan tai soveltuu maastollisesti ja maisemallisesti olevaan
ympäristöön.
Muut kuin rakentamiseen ja suojeluun tarkoitetut alueet on osoitettu Malueiksi.
Nimettömän ja Pilppalansalmen alueelle rannoilla olevat peltoalueet on osoitettu MT-alueiksi voimassa olevan kaavan mukaisesti.

7.2.5 Suojelualueet ja kohteet

SL

-1ra

Luonnonsuojelualue.
Alue on luonnonsuojelulain nojalla suojeltava tai suojeltavaksi tarkoitettu alue.
Korvattava rakennuspaikka.
Numero osoittaa korvattavien rakennuspaikkojen määrän.
SL-alueet on osoitettu voimaassa olevan kaavan ja toteutuneiden suojelualueiden mukaisesti.
Suomenlukko saarella on sen pinta-alan perusteella yhden rakennuspaikan
rakennusoikeus.

nat

Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue.
Kermanjärven Natura-alue ulottuu vähäiseltä osin kaava-alueelle.

luo (1)

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Mahdollinen metsälain 10 §:n tai luonnonsuojelulain 29 §:n mukainen kohde
tai joku muu ympäristö-, luonto- tai maisema-arvoiltaan merkityksellinen kohde. Kohteen ominaispiirteitä ei saa heikentää. Suluissa oleva numero viittaa
kaavaselostukseen.
luo-alueeksi on osoitettu kesällä 2017 tehdyn selvityksen arvokkaat luontokohteet. Osoitetut kohteet ovat:
 Immosenmäen noro
 Vihovuonteen koski
 Levälahden luhta
 Vetokannanlahden suo ja lehto
 Valkeisvuoren kalliojyrkänne
 Valkeisen lehdot
 Verkkomökin lehto
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s-1

Ohjeellinen suojeltava alueen osa.
Alueella on todettu luonnonsuojelulain 49 §:n tarkoittamia liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Alueella suoritettavat toimenpiteet on tehtävä siten, että liito-oravan pesä- ja levähdyspuut ja niitä suojaavat puut sekä ravinnonhankinnan ja liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään.
Pääskyvuoren ja Hernelammen liito-oravakohteet on osoitettu kaavassa s-1
merkinnällä. Pääskyvuoren rajaus on saatu metsäkeskukselta ja Hernelammen kohde sijoittuu yksinäiseen puuhun melko tuoreen aukon keskellä.

apv

Arvokas pienvesi.
Kuivistonmäen ja Tunturinmäen välissä oleva lähde sekä Kotilanmäen lähteikkö on osoitettu arvokkaaksi pienvedeksi Järvialueen yleiskaavan mukaisesti.

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.
Alueen suunnittelun lähtökohdaksi on otettava kulttuurihistoriallisesti merkittävä ympäristö, jonka arvot säilytetään. Asemakaavoitettavilla alueilla suojelu
ratkaistaan tarkemmin asemakaavoituksen yhteydessä. Alueella tapahtuva
uudis- ja korjausrakentaminen ja muut suoritettavat toimenpiteet on sopeutettava rakennetun kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin, taajamakuvallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja/tai maisemallisiin arvoihin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakennusten sijoitteluun, mittakaavaan, mittasuhteisiin ja materiaalivalintoihin, jotta ne soveltuva arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön.
Aluetta koskevista merkittävistä suunnitelmista ja toimenpiteistä on museoviranomaiselle varattava tilaisuus lausunnon antamiseen.

sk-1

Kanava-alueet ovat valtakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) kohteita. Kerman, Vihovuonteen ja Väärän kanava-alueet sekä
Heinäveden Kirkonkylän Kermanranta on osoitettu sk-1 merkinnällä RKYrajauksen mukaisesti.

ma-1

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon maisema-alueen tai maiseman ja
rakennetun kulttuuriympäristön kokonaisuudet, erityispiirteet ja identiteetti.
Alueelle suunniteltavien hankkeiden ja suunnitelmien toteutusta on ohjattava
siten, että näiden arvojen säilyminen ja kehittäminen turvataan. Erityisesti tulee huomioida se, että rakennusalueiden rantavyöhykkeelle jää riittävästi suojapuustoa.
Valtakunnallisesti arvokas Heinäveden reitin maisema-alue on osoitettu ma-1
merkinnällä. Rajaus on maakuntakaavan mukainen.

SM
(10)

Muinaismuistokohde tai -alue.
Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös.
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Kohteen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Kohdetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen (Museovirasto tai maakuntamuseo)
lausunto. Numero viittaa kaavaselostukseen.
Kerma Mäntylahden (65146) historiallinen puuhylky, Väärän kanava (56238),
kivikautinen/pronssikautinen asuinpaikka Jalaskankaan kivikautinen asuinpaikka (90010014) on merkitty SM-kohteiksi, Kerman sahan alue sekä Kermankoksi 2 alue on osoitettu kaavassa.

SR-1

Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus.
Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei
saa purkaa. Kunnostuksessa tulee noudattaa säilyttävää peruskorjaustapaa.
Kerman kanavan vartijan vanha mökki on osoitettu suojelukohteeksi voimassa olevan kaavan mukaisesti.

SR-2/1

Arvokas rakennuskohde
Rakennus tulee säilyttää ja kunnostuksessa tulee noudattaa säilyttävää korjaustapaa. Numero kauttaviivan jälkeen viitaa kaavaselostukseen.
Etelä-Savon kulttuuriperintötietokannassa olevat Kerman vanha koulu (1), Pilppala(3) sekä Kesäniemi (2) on osoitettu SR-2 kohteiksi.

7.2.6 Muut alueet ja merkinnät

W

W/s

Vesialue.

Vesialue.
Koskiensuojelulailla suojeltu vesialue.
Vesialueet on osoitettu vesialueita olevan rantaviivan mukaisesti.
Kermankosken koskiensuojelualue on osoitettu omalla merkinnällä.

VR

Retkeily- ja ulkoilualue
Alueelle saa rakentaa retkeily- ja ulkoilukäyttöä palvelevia pienehköjä rakennuksia tai
rakennelmia.

VL

Lähivirkistysalue

VV

Uimaranta
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VU

Urheilu- ja virkistysalue
Retkeily- ja ulkoilualueeksi on osoitettu Rapasaari ja Nimetön Kerman aluella.
Kermankosken ja Haapakosken ympäristöön ja Kermannimen kärkeen on
osoitettu VL-aluetta. Voimassa olevan kaavan mukaisesti.
Kermanvirran pohjoisrannalle on osoitettu uimaranta-alue.
Pääskyvuoren laskettelukeskuksen alueelle on osoitettu VU-aluetta. rantaasemakaavan mukaisesti.

Ohjeellinen moottorikelkkareitti
Kaava-alueelle sijoittuva reitti on osoitettu ohjeellisella merkinnällä.
Laivaväylä
Heinävedenreitin laivaväylä on osoitettu olevan tilanteen mukaisesti.

7.2.7 Kunnallistekniikka
Vesi- ja jätevesihuoltoa sekä liittymiä koskevia määräyksiä on otettu yleismääräyksiin.
Alueella sijaitsevien rakennusten ja muiden sähköä käyttävien laitteiden sähköistystä varten on maankäytössä varattava riittävästi tilaa sähköjohtojen ja
muuntamoiden rakentamiselle ja ylläpidolle.
7.2.8 Kaavan yleismääräykset

Rakentaminen
Tämän yleiskaavan perusteella voidaan myöntää rakennusluvat ranta-alueella
oleville rakennusalueille (AM-, A- ,ARA-, RA-, RA-1), ellei aluetta koskevassa
kaavamääräyksessä ole toisin määrätty. M-, MT- ja MY- alueille ei saa rakentaa siten, että vaikeutetaan kaavan toteuttamista.
Alueiden rakentamisessa noudatetaan kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä, ellei yleiskaavassa ole toisin määrätty.
Mikäli tämän yleiskaavan mukaisilla 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.
1 ha:n saarirakennuspaikoilla sallitaan rakennusten korjausrakentaminen sekä
purettavan tai tuhoutuneen rakennuksen korvaava rakentaminen käytetyn raFCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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kennusoikeuden puitteissa. Alle 5000 m2 suuruisilla rakennuspaikoilla rakennusoikeus on 5 % pinta-alasta.
Kerma- järven rannalla alin sallittu rakentamiskorkeus, jonka yläpuolelle kastuessaan vaurioituvat rakenteet on sijoitettava, on + 81,3 (N60). Muiden järvien rannalla kastuessaan vaurioituvat rakenteet tulee sijoittaa vähintään kerran 100 vuodessa toistuvan tason yläpuolelle. Mikäli tämä taso ei ole tiedossa,
rakenteet tulee sijoittaa vähintään 1,5 metriä keskivedenkorkeutta korkeammalle.
Lisäksi on otettava huomioon aaltoilu, ja jätettävä tarvittaessa aaltoiluvara.
Rakennusten tulee olla muodon, materiaalin ja värityksen puolesta luonnonmaisemaan sopeutuvia.
Rakennuspaikoilla rakennusten ja rantaviivan välillä on säilytettävä riittävä
suojapuusto ja rakennuspaikan maisemakuva on muutoinkin säilytettävä
luonnonmukaisena.
Rakentamiseen osoitettujen alueiden rajoista ja etäisyysvaatimuksista voidaan
poiketa pohjakartan tarkkuusvaatimusten puitteissa tai mikäli teiden ja rakennusten sijoittaminen ja maasto-olosuhteet sitä edellyttävät.
Rakentamisessa ja muussa maankäytössä tulee noudattaa kulloinkin voimassaolevia ympäristönsuojelumääräyksiä.

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 pinta-ala. Rakennusten sijoittamisessa tulee ottaa huomioon jätevesien asianmukaisen esikäsittelyn ja maaperäkäsittelypaikan järjestäminen
rakennuspaikalla riittävän etäällä rantaviivasta.
Jätehuolto järjestetään Heinäveden kunnan 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 ja Heinäveden
reitin ranta-alueilla tulee metsänhoidossa huomioida luonto- ja maisemaarvot.
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Liikenneyhteydet
Uusien rakennuspaikkojen pääsytiet tulisi johtaa ensisijaisesti olemassa olevien liittymien kautta maantielle. Vierekkäisten rakennuspaikkojen kulku tulisi
tapahtua samasta liittymästä. Ennen rakennusluvan myöntämistä uutta liittymää tai liittymän käyttötarkoituksen muutosta varten on haettava lupa tienpitoviranomaiselta.
Saareen tulevien rakennuspaikkojen tulee rakennusluvan yhteydessä osoittaa, miten venepaikat järjestetään mantereen puolella.

8

YLEISKAAVAN VAIKUTUKSET

8.1 Yleistä
Kaava on laadittu luonto- ja maisemaselvityksen aluerajaukset, muinaismuistoinventointi, tavoitteet ja mitoitusperusteet sekä maanomistajien toiveet yhteen sovittaen.
Kaavan vaikutuksia on arvioitu sen mukaisesti, että kaikki kaavassa osoitettut
rakennuspaikat tulevat rakentumaan.
Tavoitteita ja erityisesti mitoitusperusteita ja -vyöhykkeitä laadittaessa on
huomioitu tulevan rakentamisen vaikutuksia. Mitoitusvyöhykkeet on määritetty siten, että tuleva rakentamisen määrä sopeutuu mahdollisimman hyvin
olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön, maisemaan ja luonnon oloihin.
Kaavaa laadittaessa on edelleen rakennuspaikkojen sijoittamisella pyritty minimoimaan haitallisia vaikutuksia luontoon, rakennettuun ympäristöön ja ihmisiin. Kestävyydeltään heikommille ranta-alueille syntyneitä uusia rakennusoikeuksia on mahdollisuuksien mukaan siirretty paremmin rakentamista kestäville vesistön osille sekä palveluiden ja kunnallistekniikan ulottuville.
On todennäköistä, että kaikki rakennuspaikat, jotka osoitetaan kaavassa, eivät tule luultavasti rakentumaan. Vaikutukset luontoon tulevat olemaan todellisuudessa vähäisemmät. Myös positiivinen taloudellinen vaikutus tulee todellisuudessa olemaan pienempi kuin tilanteessa, jossa kaikki osoitetut rakennuspaikat rakentuisivat.
Vaikutusten arvioinnissa eräänlaisena 0-vaihtoehtona voidaan pitää sitä, ettei
kaavamuutosta laadita ollenkaan. Tämä ei ole mikään todellinen tai käyttökelpoinen vaihtoehto, koska maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää rannoille
rakennettaessa oikeusvaikutteista kaavaa ja kaavojen tulee olla ajan tasalla.
Ranta-asutuksen ohjaamisella pelkillä poikkeusluvilla ei koskaan saavuteta
yhtä hyvää tulosta kuin kokonaisvaltaisella kaavallisella suunnittelulla. Alueen
luonnonarvoja ei voisi turvata ilman kokonaisvaltaista luonto- ja maisemaselvitystä, mikä kuuluu osana yleiskaavaprosessiin. Kaavoituksen avulla toteutuu
myös maanomistajien tasapuolinen kohtelu, sillä rakennuspaikkoja määrittäessä käytetään yleiskaavaan sisältyviä mitoitusperusteita.
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8.2 Taloudelliset vaikutukset
Kaavan rakennuspaikkojen toteuttaminen on käytännössä maanomistajien
asia. Lisärakentaminen luo paineita yksityistieverkon ja mahdollisesti myös
yleisen tieverkon parantamiseen ja kunnossapitoon. Myös vesihuoltoon sekä
jätevesien käsittelyyn vaadittavia järjestelmiä joudutaan rakentamaan erityisesti Kerman alueella, jossa viemäriverkostoa ja vesihuoltoa joudutaan laajentamaan.
Suora taloudellinen vaikutus kaavalla on alueen maanomistajiin, myös kuntaan, koska ranta-alueen rakennusoikeus on määritetty. Rakennuspaikkojen
olemassaolo lisää tilojen vakuusarvoa sekä mahdollistaa myös uudisinvestointien rahoituksen. Kaava lisää erityisesti myytävien rantatonttien määrää ja
vastaa siten kysyntään. Kunnalle ympärivuotiseen asumiseen määritellyt rakennuspaikat tuovat välillistä tuloa mahdollisesti kunnan ulkopuolelta muuttavien uusien asukkaiden muodossa.
Lisäksi kesäasukkaat käyttävät kunnan palveluja ja tuovat siten toimeentuloa
ja työtä kuntaan. Kesäasukkaiden paikkakunnalle tuoma lisäostovoima näkyy
vähittäis-, maatalous-, tekstiili- ja huoltoasemapalveluiden kaupassa.
Kaavalla ei ole rajoittavaa tai toimintaa vaikeuttavaa vaikutusta maataloustuotantoon. Myös kaavaratkaisun vaikutukset alueen virkistyskalastukselle
jäävät vähäisiksi.
8.3 Sosiaaliset vaikutukset
Kaavalla pyritään mahdollistamaan myös uutta asuinrakentamista taajamien
läheisille ranta-alueille. Tämä lisää asumisen valinnanvapautta asuinympäristön suhteen ja siten monipuolistaa alueen sosiaalista rakennetta. Lisääntyvä
loma-asutus virkistää ja tukee kesäaikana alueelle toimintaa.
Yleisessä virkistyskäytössä olevat alueet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle.
Kaavalla rakennuspaikat on usein osoitettu kahden tai useamman rakennuspaikkojen kortteleiksi, jotta mahdollisimman suuri osa rantaviivasta on jäänyt
rakentamattomaksi ja jotta rakentamattomat rantajaksot ovat riittävän leveitä virkistyskäyttöön ja rantautumiseen.

8.4 Vaikutukset luontoon ja ympäristöön
8.4.1 Vaikutukset maa- ja kallioperään
Vaikutukset maa- ja kallioperään muodostuvat pieniksi ja paikallisiksi. Maa- ja
kallioperään tulevat muutokset aiheutuvat uusien pääsyteiden ja rakennusten
perustamisesta sekä kunnallistekniikan rakentamisesta. Pääsyteiden rakentamistarvetta on pyritty vähentämään osoittamalla uusia rakennuspaikkoja
mahdollisuuksien mukaan jo rakennettujen rakennuspaikkojen yhteyteen ja
olemassa olevien metsäautoteiden yhteyteen. Välillisiä vaikutuksia syntyy,
kun uusiin teihin ja rakennusten rakentamiseen tarvitaan soraa ja muita maaaineksia, joita ajetaan pääasiassa kaava-alueen ulkopuolelta.
8.4.2 Vaikutukset pinta- ja pohjaveteen
Alueen vesistöjen vedenlaatu on pääosin erinomainen
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Uusien ja olemassa olevien rakennuspaikkojen jätevedet muodostavat suurimman uhkan pintaveden laadulle kaava-alueella ja uudisrakentaminen tulee
lisäämään kuormitusta vesistöön. Uusien rakennuspaikkojen jätevesien käsittelyyn on annettu kaavassa ohjeita ja myös rakentamisen etäisyys rantaviivasta on pyritty osoittamaan sellaiseksi, että rakennuspaikkojen jätevesistä ei
aiheutuisi haittaa pintavesille.
Uusien rakennuspaikkojen jätevesien käsittely tulee hoitaa siten, ettei pohjavettä pilata. Pinta- ja pohjavesien pilaantuminen on estetty rakennuspaikkojen sijoittelulla sekä tarkoilla kaavamääräyksillä.
Rakentamista on myös keskitetty Kerman alueelle viemäriverkoston läheisyyteen, mikä vähentää yksittäisten päästöjen määrää.
8.4.3 Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon
Kaava vaikuttaa lähinnä pienilmastoon ja sitä kautta vaikutus kohdistuu myös
laajemmin ilmastoon. Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon ovat kuitenkin kokonaisuudessaan vähäisiä. Ilmastovaikutuksia on hiilidioksidipäästöjen osalta arvioitu tarkemmin kohdassa 9.12.
8.4.4 Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön
Rantarakentaminen aiheuttaa luonnon elementtien väistymistä ranta-alueilla.
Kaavassa rakennuspaikat on osoitettu pääsääntöisesti luonnonoloiltaan mahdollisimman kestäville alueille, jotta luonnonoloiltaan arvokkaimmat alueet
voidaan säästää rakentamattomana. Liki kaikki uudet rakennuspaikat on kaavassa pystytty sijoittamaan luonto- ja maisemaselvityksen mukaisten luonnon- ja maisemansuojelun kannalta merkittävämpien alueiden ulkopuolelle.
Lisääntyvästä vesiliikenteestä linnustolle aiheutuu välillistä haittaa ja sen vaikutusta linnustoon on vaikea arvioida. Erityisesti vesiliikenne tulee lisääntymään Pirttisalmen ja Suppulahden alueella, minne uutta rakentamista on
osoitettu. Kerman alueella on jo ennestään vesiliikennettä melko runsaasti,
joten rakennuspaikkojen keskittämisestä ei aiheudu enää suurta lisääntyvää
haittaa. Lisääntyvän vesiliikenteen huippu ei onneksi ajoitu häiriöalttiimpaan
pesintäaikaan kesän alkuun.
Kaava ei tule merkittävässä määrin vaarantamaan luonnonsuojelun kannalta
arvokkaiden luontotyyppien eikä luonnonvaraiselle eläimistölle ja kasvistolle
tärkeiden luonnon ominaispiirteiden säilyttämistä. Eli kaava-alueella säilyy
nykyinen biologinen monimuotoisuus. Kaavan mitoituksessa on huomioitu erityisen tärkeät luonnon arvot muita alueita alhaisemmalla mitoituksella.
Vaikutuksia Natura 2000 -alueisiin on eritelty kaavaselostuksen kohdassa 9.5.
8.5 Vaikutukset Natura 2000 verkostoon
Suunnittelualueet rajautuvat pohjoisessa Kermajärven Natura-alueeseen
(FI0500011, 6154 ha), joka on sisällytetty Natura-suojeluverkostoon luontodirektiivin perusteella (SCI-alue).
Natura-alue sijoittuu vain pieneltä osin kaava-alueelle. Natura-alueesta sijoittuu kaava-alueelle vain neljä saarta, joka on osoitettu SL-alueeksi, sekä vesialuetta. Kaavassa ei ole osoitettu Natura-alueille uutta rakentamista tai muita
toimintoja. Kaikki uusi rakentaminen on osoitettu Natura-alueen ulkopuolelle.
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Kaavalla ei ole vaikutusta Natura-alueen maa-alueisiin ja maa-alueilla oleviin
suojeltaviin luontotyyppeihin. Vaikutuksen Kermajärven veden laatuun jäävät
hyvin vähäisiksi, koska uutta rakentamista on Kermajärven alueelle osoitettu
vähän suhteessa Kermajärven kokonaisrakennusoikeusmäärään. Uusi rakentaminen lisäksi sijoittuu suhteellisen etäälle Natura-alueesta.
Kaavalla ei myöskään ole vaikutusta suojelluille eläin tai lintulajeille, koska
uusi rakentaminen sijoittuu kauaksi Natura-alueesta.
Yleiskaavan muutos ei aiheuta luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentissa tarkoitettua merkittävää heikentymistä niille luonnonarvoille, joiden johdosta Natura-alueet on sisällytetty Suomen Natura 2000-suojelualueverkostoon. Kaavan toteutuminen ei siis merkittävästi heikennä alueen suojeluarvoja ja kaava
voidaan hyväksyä luonnonsuojelulain 66 §:n nojalla.
8.6 Vaikutukset maisemaan
Maisema-analyysikartalle on merkitty maisemallisesti herkät alueet, joille rakentaminen ei ole suositeltavaa ja joille ei näin ollen tulisi esittää uusia rakennuspaikkoja. Herkillä alueilla maiseman sietokyky on tavallisesti ympäröiviä alueita heikompi.
Heinäveden reitin valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle Kerman kylän alueelle on siirretty 15 rakennuspaikkaa. Neljä rakennuspaikkaa on siirretty Tuliniemeen, 3 Varonlahteen voimassa olevan kaavan RM-alueelle, 2 Levälahteen, 3 Kermanvirran etelärannalle, 1 pohjoisrannalle ja 2 Mäntylahteen.
Tämän lisäksi rakennuspaikkoja on siirretty maisema-alueen sisällä Martin- ja
Marinsaaresta mantereen puolelle Paloniemeen ja Kotilanmäen alueelle yhteensä 4 kappaletta.
Kaikki em. siirretyt rakennuspaikat on sijoitettu Kerman kylän alueelle, joka
on jo ennestään rakennettua aluetta. Tuliniemen rakennuspaikat laajentavat
jo ennetään rakentamisen piirissä olevaa aluetta, Voronlahti on jo voimassa
olevassa kaavassa rakennetuksi tarkoitettua aluetta. Levälahden alue on ja
Kermanvirran eteläpuolen uusi kahden rakennuspaikan kortteli sijoittuvat
voimassa olevan kaavan melko pitkälle rakentamattomalle alueelle.
Paloniemen ja Kotilanmäen rakennuspaikat sijoittuvat olemassa olevien rakennuspaikkojen yhteyteen.
Martinsaaren kohdalta pohjoisesta. Laivaväylä kulkee Kapustavirran kautta ja
länteen päin liikuttaessa vastapäätä näkyy Paloniemi. Niemen luoteisosassa
on tätä nykyä asutusta/loma-asutusta mutta itäpuolisko on rakentamaton.
Niemen kaakkoispuolisella rannalla on myös asutusta/mökkejä. Paloniemen
itäpuolisko on laivaväylän kannalta melko näkyvällä paikalla ja tästä syystä
hieman haasteellinen rakentamisen kannalta, vaikkei kohta olekaan kovin kapea eikä laivareitti kulje aivan vierestä. Maisemallisessa mielessä ei ole varsinaista estettä rakentamiselle, sillä alue ei ole erityisen herkkä ja rakentamista
on muutoinkin lähettyvillä. On kuitenkin enemmänkin kuin toivottavaa, ettei
aluetta hakata paljaaksi. Melko näkyvä paikka edellyttää myös hyvin maisemaan istuvaa/sulautuvaa rakentamista. Se koskee muun muassa rakennusmateriaaleja, rakennusten muotokieltä, väritystä ja massoittelua.
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Mäntylahden eteläpuolinen niemeke on rakentamisen kannalta hieman haasteellinen. Eteläosat ovat melko näkyvällä paikalla laivaväylää silmällä pitäen,
mikä edellyttää hyvin maisemaan istuvaa/sulautuvaa rakentamista.
Rakennus tai rakennukset eivät saisi herättää liikaa huomiota väritykseltään,
materiaaleiltaan, kooltaan, massoittelultaan tai muotokieleltään. Suojapuustoa tulisi säästää rakentamisen ja rantaviivan väliin - ei suinkaan peittäväksi
vyöhykkeeksi mutta pehmentämään ja jollakin tapaa ylläpitämään luonnon
mukaista vaikutelmaa. Mikäli tontti hakataan paljaaksi, erottuu se eräänlaisena arpena monta vuotta. Niemekkeen pohjoispuolinen osa jää Pennansaaren
taakse pääosin piiloon.
Kermankoskea vastapäätä on jo osin olevaa rakentamista. Uusi rakentaminen
olevan rakentamisen lomassa sekä Koskenkartanon länsipuolelle on maisemallisesti hyväksyttävää. Rakentaminen muodostaa jatkumon eikä maasto
vielä näillä kohdin ole liian jyrkkää. Toki Kermankoskea vastapäätä on todella
näkyvä paikka. Olisi toivottavaa, että rakentaminen muodostaisi melko yhtenäisen kokonaisuuden.
Loppuosa Kermanvirran eteläpuolisesta alueesta aina Vilhovuonteenkoskelle
saakka on maisemallisesti herkkää aluetta. Kermanvirran länsipuolisko on erityisen kapea ja sen eteläpuolinen maasto topografialtaan jylhää ja hienoa.
Rapasaarta kohti edettäessä maasto loiventuu mutta rannassa on vain vähän
suojapuustoa ja alue on erittäin näkyvä ja keskeinen. Vihovuonteenkosken lähettyvillä rantapuusto on jonkin verran tiheämpää mutta kosken lähiympäristö on tärkeää rauhoittaa, jotta saadaan säilymään luonnonmukainen koskimaisema.
Vihovuoteenkoskea ympäröivät niemet sekä Rapasaari säilyvät rakentamisen
ulkopuolella. Rapasaaren läheisyyteen sijoitetut kaksi rakennuspaikkaa katkaisevat yhtenäisen rakentamattoman herkän rantajakson. Ne sijoittuvat kuitenkin maastoltaan jo loivemmalle alueelle koskiosuuden ulkopuolelle. Laivareitille rakennuspaikat näkyvät melko lyhyen ajan, koska Rapasaari ja rakennuspaikkojen itäpuolella oleva mäki estävät osittain niiden näkymisen laivareitille.
Varonlahden pohjoispuolella on nykyisellään jonkin verran rakentamista. Varonlahden kanavaa vastapäätä olevan tontin rakennukset jäävät lehdettömään aikaankin puuston lomaan katveeseen, eivätkä erotu kanavarannalta
katsottaessa. Ainoastaan rannassa oleva sauna näkyy, eikä sekään herätä erityisemmin huomiota. Kyseisen tontin itäpuolinen alue soveltuu hyvin rakentamiseen, kunhan varsinaiset asuinrakennukset tulevat riittävän etäälle rannasta.
Levälahden on suojainen. Esimerkiksi Vihovuonteen kanavalta ei ole näköyhteyttä sinne. Laivaväylä sijoittuu myös melko etäälle eikä suoraa näköyhteyttä
muodostu. Maisemallisesti rakentamiselle ei ole estettä.
Piskonsalon eteläiset ranta-alueet ovat maastoltaan vaihtelevia. Tuliniemen
suunnalla maasto on loivapiirteistä ja lännempänä lähellä nykyistä rakentamista osin jyrkähköä. Tulisalmi on melko kapea mutta sen kautta ei kulje laivareittiä eikä kapeimmalla osuudella salmen eteläpuolella Vääräniemessä ole
asutusta. Piskonsalon etelärannalle ei ole näkyvyyttä Vihovuonteen kanavalta.
Tulisaari ja osin Tuliniemen kärki ovat edessä. Muutoinkin Piskonsalon eteläranta on toisaalle suuntautunut. Laivaväylälle on lyhimmilläänkin noin 400
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metrin matka. Nykyisen asutuksen tuntumasta matkaa laivareitille on noin 1,1
kilometriä. Laivareittiä etelään päin matkattaessa ranta-alue ei sijoitu pääkatselusuuntaan. Pohjoiseen päin kuljettaessa itäisin alue on pääkatselusuunnassa ja loput alueesta näkyy vain lyhyen aikaa kapeasta sektorista. Läntisin
osan tuskin lainkaan. Piskonsalon eteläinen ranta-alue soveltuu rakentamiseen. Olevaa puustoa on toivottavaa jättää tonteille.
Kerman kyläalueen rakennusmäärä tulee lisääntymään ja luonnosmaisema
vähentymään. Maisema-alueen ulkopuolelta siirretyt rakennuspaikat sijoittuvat Heinävedenreitin kulttuuri- ja kanava- ja kulttuurijaksolle.
Vaikutuksia kulttuurimaisemaan on pyritty lieventämään osoittamalla merkittävimmät ja paikallisesti merkittävät kulttuurimaisema-alueet kaavaan rakentamisen suositusmerkinnöin. Kulttuurimaisemallisesti arvokkaille paikoille ei
ole merkitty uusia rakennuspaikkoja.
Luonnonmaisemaltaan kaikkein arimmat alueet on pysytty jättämään pääsääntöisesti rakentamisen ulkopuolelle. Muutamalta osin luonnonmaisema tulee muuttumaan ja Kermankylän rakentaminen laajenee uusille ranta-alueille.
Laajassa mittakaavassa Heinäveden maisema-alueen rakenne tai luonne ei
tule muuttumaan.
Rakentaminen tulee luonnollisesti rikkomaan vielä nykyisin rakentamattomana säilyneiden ranta-alueiden maisemaa. Tältä osin maisemallinen rakenne
tulee muuttumaan. Jota muutokset eivät olisi merkittäviä, kaavamääräyksissä
annetaankin seuraava maisemointia ohjaava määräys:
”Rakennusten tulee olla muodon, materiaalin ja värityksen puolesta luonnonmaisemaan sopeutuvia.
Rakennuspaikoilla rakennusten ja rantaviivan välillä on säilytettävä riittävä suojapuusto ja rakennuspaikan maisemakuva on muutoinkin säilytettävä luonnonmukaisena.”
”Erityisesti tulee huomioida se, että rakennusalueiden rantavyöhykkeelle
jää riittävästi suojapuustoa.”
”Ranta-alueilla, erityisesti pienissä (< noin 3 ha) saarissa ja Heinäveden
reitin ranta-alueilla, tulee metsänhoidossa huomioida luonto- ja maisema-arvot.”
8.7 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Uudet kesäasukkaat ja ympärivuotisesti alueelle asumaan tulevat ihmiset tukevat alueen palvelujen toimintaa ja siten peruspalveluiden pysymistä kunnassa. Uusien ympärivuotiseen asumiskäyttöön tarkoitettujen rakennuspaikkojen toteutumisen toivotaan virkistävän ja elävöittävän varsinkin Kerman kylän toimintaa ja matkailupalveluita.
Kaavalla osoitettavat yhteiset venevalkama- ja uimarantapaikat palvelevat
myös muita kuin ranta-alueen varsinaisia käyttäjiä.
Alueella on mahdollista jatkossa kehittää myös haja-asutusalueen vesihuoltoa. Osalla alueesta on mahdollista liittyä jätevesihuoltoverkkoon. Alueen
maaperä soveltuu suurelta osaltaan hyvin tonttikohtaiseen jätevesien käsittelyyn.
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8.8 Vaikutukset liikenteeseen
Nykyinen tieverkko palvelee myös uusien vakituisten asuntojen ja lomaasuntojen tarpeita. Muutoksia yleiseen tieverkkoon ei tarvitse tehdä kaavan
perusteella. Uusilta rakennuspaikoilta tulee käyttää olemassa olevia pääsyteitä ja liittymiä maanteille. Kaavan toteuttaminen ei vaadi uusien liittymien rakentamista.
Voimassa olevaan kaavan verrattuna Kerman alueelle on osoitettu parikymmentä uutta rakennuspaikkaa, jotka kaikki käyttävät olemassa olevia liittymiä. AP-alue on myös voimassa olevan kaavan mukainen. Alueella on myös
muutettu lomarakennuspaikkoja asuinrakennuspaikoiksi osa nykyisen tilanteen mukaisesti. Voimassa olevassa kaavassa Kerman kylän alue on atalueella, mikä on mahdollistanut niiden muuttamisen asuinrakennuspaikoksi
jo voimassa olevan kaavan mukaan.
Alueen liikennemäärä tulee lisääntymään uusien rakennuspaikkojen sekä
matkailualuevarausten johdosta noin 40 päivittäisen matkan verran. Alueen
liikkeen perustuu pääasiassa henkilöauton käyttöön. Kevyenliikenteen lisääntyminen on vähäistä, kun huomioidaan melko pitkät etäisyydet kirkonkylän
palveluihin.
Suurin osa uusista rakennuspaikoista liittyy maanteihin 60 km/h rajoituksen
alueella. Rakennuspakat jakaantuvat myös useampaan liittymään, joten liikenneturvallisuus ei kaavalla vaarannu.
8.9 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriperintöön
Kaavan ei ole tarkoitus vaikuttaa olemassa olevaan rakennuskantaan tai rakenteisiin. Olemassa olevat maankäyttö- ja rakennuskaavan normit täyttävät
rakennuspaikat on merkitty kaavaan nykyisen tilanteen mukaisesti. Rakennussuojelullisesti tai – historiallisesti arvokkaat kohteet sekä kulttuurimaisemaltaan arvokkaat kohteet ja alueet on huomioitu kaavassa omilla kaavamerkinnöillään.
RKY-kohteet on rajattu suojeluohjelman mukaisesti.
Kaavan toteuttaminen ei edellytä rakennusten purkamista, joten suoraa vaikutusta rakennuskantaa ei muodostu.
8.10 Vaikutukset arkeologiseen kulttuuriperintöön
Kaavan ei ole vaikutusta olemassa arkeologiseen kulttuuriperintöön. Arkeologisesti arvokkaat kohteet ja alueet on huomioitu kaavassa omilla kaavamerkinnöillään.
8.11 Vaikutukset energiankulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin.
Kaavan uudisrakentaminen muodostuu pääosin haja-asutusalueille, mutta
olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta täydentäen. Yleisesti voidaan sanoa,
että haja-asutus kuluttaa yksikköä kohti enemmän energiaa (rakennusten,
verkostojen ja liikenteen kuluttama energia) kuin taajama-asutus. Rakennusten ilmastovaikutukset aiheutuvat pääosin käytönaikaisesta energiankulutuksesta. Haja-asutusalueilla käytetään jo nyt huomattavasti uusiutuvaa energiaa
kuten puuta, haketta ja pellettiä. Uusilla rakentamisalueilla rakennusten koko,
energiatehokkuus ja lämmitysmuoto ovat ratkaisevassa roolissa. UudisrakenFCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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taminen voidaan toteuttaa matalaenergia- tai passiivitaloina. Kuitenkaan
yleiskaava ei ota kantaa yksittäisten rakennusten rakennusteknisiin kysymyksiin, joten rakennusten osalta yleiskaavan ilmastovaikutuksia on vaikea arvioida. Rakennusten energiatehokkuusvaatimukset määräytyvät pääasiassa
lainsäädännön ja rakennusmääräysten kautta.
Rakentamisen hiilijalanjälkeä voidaan pienentää, mikäli rakennusten lämmityksessä on mahdollisuus käyttää uusiutuvaa energiaa. Haja-asutusalueella
kysymykseen tulevat esimerkiksi maalämpö, pellettilämmitys, maataloudesta
saatava biokaasu sekä osaksi myös aurinko- ja tuulienergian hyödyntäminen.
Näistä suurinta osaa käytetään jo nyt maaseudulla. Taajaman kaukolämpöverkoston laajentaminen kaava-alueelle ei ole lämpöhäviöiden takia energiataloudellisesti kannattavaa. Kyläalueilla uusien rakennuspaikkojen sijoittuminen osaksi olemassa olevaa rakennetta luo kuitenkin uusia mahdollisuuksia
yhteisille pienimuotoisten energiantuotantojärjestelmien rakentamiselle. Sähköenergian päästövaikutukset ovat myös avainasemassa.
Liikenteen hiilidioksidipäästöt riippuvat henkilöauton, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kulkumuotojakaumasta ja päivittäin kuljettavien matkojen
keskimääräisestä pituudesta. Kaavan melko hajaantunut yhdyskuntarakenne
merkitsee riippuvuutta henkilöauton käytöstä. Uudet rakennuspaikat tuovat
alueelle lisääntynyttä ja usein pitkämatkaista henkilöautoliikennettä. Samaan
aikaan kuitenkin koko kunnan asukasluku on laskusuunnassa, joten henkilöautoliikenne on vähenemässä tietyillä alueilla ja tieosuuksilla. Maaseudun
elämäntapa ei välttämättä aiheuta suurempaa hiilijalanjälkeä kuin kaupungissa – kyse on pikemminkin yksilötason valinnoista. Tulevaisuudessa on mahdollisuudet autoliikenteessä siirtyä enemmän käyttämään uusiutuvia energioita, kuten paikallisesti lietteestä tai biomassasta tuotettua biokaasua tai dieseliä. Myös sähköautojen määrä tulee kasvamaan.

9

KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET
Kaavamääräykset ovat liitteenä. Kaavamääräyksiä on uudistettu muutosalueiden osalta ja päivitetty maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiksi. Muutoin noudatetaan voimassa olevan yleiskaavan määräyksiä. Yleismääräyksissä on ohjeet jäte- ja vesihuollosta ja metsänkäsittelystä sekä yleisiä ohjeita rakentamiseen vaikuttavista seikoista.

10 TOTEUTTAMINEN
Kaavaa voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säilytetty säädös, joka kieltää rakentamisen
rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä
rakennusluvan tai sen osan perusteena. (MRL 72.1 §).
Yleiskaavasuunnittelun tavoitteena on ollut myös rakennuslupaprosessin helpottaminen: rakennuslautakunta/rakennustarkastaja voi myöntää kaavan
mukaiset luvat suoraan ilman monimutkaista lausuntokierrosta.
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Ranta-alueen ulkopuolelle sijoittuville rakennushankkeille voidaan rakennuslupa myöntää noudattaen kunnan rakennusjärjestyksen rakentamista koskevia määräyksiä. Näitä ovat mm. etäisyysmääräykset maanteistä.
Ympäristönsuojelutavoitteen saavuttamiseksi on rakennuspaikkaryhmiä eräin
paikoin keskitetty siinä määrin, että ahtaasti tulkiten ranta-asemakaava- ja
taaja-asutuskynnyksen voidaan katsoa ylittyvän. Ottaen kuitenkin huomioon
mm. rakennusten etäisyys rantaviivasta sekä vesistön laatu ja laajuus tulisi
rakennuslupa voida myöntää ilman poikkeuslupaa.
Korttelialueiden aluevaraukset osoittavat rakentamisalueen, jolle rakennuspaikan rakennukset tulisi sijoittaa. Lopullinen paikka määritellään maastokatselmuksessa rakennusluvan hakemisen yhteydessä.
Mikäli rantarakennuspaikan rakennuslupaa haetaan merkittyjen tonttien ulkopuolelle metsätalousalueelle tai muun alueen rantavyöhykkeelle ilman erityisen päteviä perusteita, tulee hakemus evätä, koska rakentaminen vaikeuttaisi
yleiskaavan toteuttamista. Maanomistajalle ei aiheudu huomattavaa haittaa,
koska perusrakennusoikeus on osoitettu korttelialueilla. Kunnalle ei näin ollen
aiheudu korvausvelvollisuutta.
Osayleiskaavasta on ranta-alueella mahdollista poiketa poikkeusluvalla tai
ranta-asemakaavalla, mikäli poikkeaminen ei vaaranna yleiskaavan keskeisiä
tavoitteita. Ranta-alueen ulkopuolella osayleiskaavasta on mahdollista poiketa
poikkeusluvalla.
Jätevesien käsittely
Rantarakennuspaikkojen määrän lisääntyessä ja niiden varustetason parantuessa myös vapaa-ajanasutus alkaa tulevaisuudessa olla haja-asutukseen verrattava jätevesikuormittaja. Vesihuollon osalta tulee tällöin erityistä huomiota
kiinnittää käymälätyypin valintaan ja pesuvesien käsittelyyn.
Viemärilaitoksen toiminta-alueella kaikkien kiinteistöjen, joissa syntyy jätevesiä, tulee kuulua keskitettyyn jätevesien käsittelyjärjestelmään vesihuoltolain
mukaisesti.
Viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen vaatii toimenpideluvan.
Jätevesien käsittelyn tulee täyttää kulloinkin voimassa olevan Ympäristönsuojelulain. Asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset. Ensisijaisesti jätevedet tulee johtaa keskitettyyn jätevesien käsittelyjärjestelmään jos
se on teknisesti ja taloudellisesti perusteltua.
Yksityiskohtaisemmat määräykset ja ohjeet ovat esitetty asetuksessa sekä
kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä. Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma käyttö- ja huolto-ohjeineen tulee liittää rakentamishanketta koskevaan rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen.
Saariin ilman tieyhteyttä ei sallita vesikäymälän rakentamista.
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Käymälät ja kompostit on hoidettava niin, ettei hajua tai muita haittoja synny.
Kuiva-käymälää ei saa sijoittaa 20 m lähemmäs rantaviivaa. Kuivakäymälä on
varustettava tiiviillä jätesäiliöllä, joka on tyhjennettävä riittävän usein hoidettuun kompostiin. Kompostit ja kompostoivat käymälät on sijoitettava vähintään 20 metrin päähän rantaviivasta läpäisemättömälle maapohjalle.
Sauna- ja muita vähäisiä pesuvesiä ei saa päästää suoraan vesistöön, vaan ne
on imeytettävä maahan 10–15 metrin päähän rantaviivasta alueelle, jossa
maaperä on tarkoitukseen sopiva ja jonne tulvavesi ei nouse. Erityisesti kallioperäisillä rantaosuuksilla tämä tulee ottaa huomioon rakennuspaikkaa valittaessa.

Alueen maisemaan ja metsänhoitoon liittyviä yleisiä suosituksia
Metsänhoidossa noudatetaan metsätalouden kehittämiskeskus Tapion antamia
metsän-hoitosuosituksia ja ranta-alueilla erityisesti rantametsiä koskevia metsänhoitosuosituksia ja metsälakia.
Rantapelloilla peltoviljelyä, nurmetusta tai muuta vastaavaa maanpinnan käsittelyä ei saa ulottaa 10 m lähemmäksi rantaviivaa. Rantavyöhykkeelle on
varmistettava riittävä suojavyöhykkeen muodostuminen.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeillä alueilla (luo- -alueet)
ympäristön tilaan vaikuttavia toimenpiteitä suoritettaessa ja alueen läheisyyteen rakennettaessa on varmistettava, ettei merkinnän mukaisen alueen luontoarvoja vaaranneta tai heikennetä. Alueilla tulee välttää ympäristön suuria
muutoksia.
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