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Jämsän kaupunki, Seppolankylä

Paavonkorpi 16:30 ja Eräranta 31:7 -tilojen ranta-asemakaavaNytkymen ja
Lepojärven ranta-alueilla. Mittakaava 1:5000

LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE, JOLLA OLEMASSA OLEVIA RAKENNUKSIA

Alueelle saa seuraavaa poikkeusta lukuunottamatta rakentaa ainoastaan maa- ja metsätaloutta palvelevia
rakennuksia, joiden etäisyys rantaviivasta tulee olla vähintään 80 metriä. Jussinsaaren M-alueelle saa
rakentaa vähintään 20 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta RA 1-korttelia
palvelevan rantasaunan, jonka kerrosala saa olla enintään 25 m². Tällöin RA 1-kortteliin ei sallita
rakennettavaksi toista erillistä rantasaunaa, lukuunottamatta enintään 15 m² savusaunaa.
M-alueella ei ole muilta osin jäljellä rantaa tukeutuvaa rakennusoikeutta.

MAA- JA METSÄTALOUSALUE

KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

M

RA-v

Rakennuspaikalle saa kullekin tontille rakentaa yhden uuden yksiasuntoisen loma-asunnon, mikäli olemassa oleva
asuinrakennus puretaan tai muutetaan talousrakennukseksi/rantasaunaksi. Lisäksi saa rakentaa talousrakennuksia.
Tontin pinta-ala tulee olla vähintään 3000 m². Tontin kokonaisrakennusoikeus on enintään viisi rakennusta, joiden
kerrosala on yhteensä enintään 200 m². Uuden loma-asunnon tulee kauempana rantaviivasta kuin vanha
asuinrakennus, sekä muiden rakennusten vähintään 20 metrin etäisyydellä keskivedenkorkeuden mukaisesta
rantaviivasta.
Talousrakennuksen kerrosala saa olla enintään 50 m², erillisen saunan 25 m² ja savusaunan 15 m².

LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE

Rakennuspaikalle saa kullekin tontille rakentaa yhden yksiasuntoisen loma-asunnon ja erillisen rantasaunan sekä
talousrakennuksia. Tontin pinta-ala tulee olla vähintään 3000 m². Tontin kokonaisrakennusoikeus on enintään viisi
rakennusta, joiden kerrosala on yhteensä enintään 200 m². Loma-asunnon tulee olla vähintään 30 metrin, sekä muiden
rakennusten vähintään 20 metrin etäisyydellä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.
Talousrakennuksen kerrosala saa olla enintään 50 m², erillisen saunan 25 m² ja savusaunan 15 m².

Alueelle ei sallita rakentamista.

LUONNONSUOJELUALUE

5 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja

Ohjeellinen rakennuspaikan/tontin raja

Loma-asunnon rakennusala

Ohjeellinen loma-asunnon rakennusala

RA 1

Rakennusten suurin sallittu kerrosluku

Tontin numero

Korttelin numero

Ohjeellinen uusi tielinjaus

Rantasaunan rakennusala
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Kaavassa esitettyjen rakennuspaikkojen lukumäärää ei saa ylittää.

§

mukainen.

Voitto Suosaari, rakennusarkkitehti

Rakennuskortteleissa rantaviiva ja puusto etenkin rakennusten ja rantaviivan välisellä alueella tulee säilyttää
mahdollisimman luonnonmukaisena. Vain puuston harventaminen on sallittua.
Rakennusten tulee olla muodoltaan ja väritykseltään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön soveltuvia, mielellään
tummasävyisiä ja katettu kiiltämättömillä katemateriaaleilla.
Jätevedet tulee käsitellä jätevesiasetuksen ja kunnallisten määräysten mukaisesti.

Jämsässä 4. syyskuuta 2008
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Ranta-asemakaavakartta on Jämsän kaupunginvaltuuston päätöksen

Kaavoituksen pohjakartta
Koordinaattijärjestelmä
Korkeusjärjestelmä

Pohjakartta perustuu maanmittauslaitoksen toimittamaan kartta-aineistoon.

___ . ___ . 2008

Ranta-asemakaavan pohjana oleva kartta täyttää 15.12.1999 annetun kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999
vaatimukset.
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