Tauvo
Siikajoki
ranta-asemakaava

Siikajoen Kunta
Sepänkatu 9 A 7
90100 Oulu
p. 08-883030
fax. 08-8830333
riitta.yrjanheikki@airix.fi
outi.jarvinen@airix.fi

Ranta-Asemakaavoituksen vireilletulosta on
ilmoitettu 26.6.2002.



Kunnanvaltuusto on hyväksynyt rantaasemakaavan



22.2.2005, § 41

ranta-asemakaava on tullut voimaan kuulutuksella 14.8.2006.

Kaava-alueen sijainti

(Ote pohjakartasta 1 : 25 000)

Siikajoen Tauvon ranta-asemakaava
Asemakaava koskee

Siikajoen kunnan omistamia tiloja 11: 64-66 ja 11:86, Tauvon kalasataman yhteistä vesialuetta 876:2-3, yhteistä maaaluetta 876:7 ja Haikaran sorapalstaa 878:12 sekä yksityisten omistamia tiloja 11:50, 11:77, 11:89 ja 11:90.

Asemakaavalla muodostuvat

Siikajoen Tauvon ranta-asemakaavan korttelit 1-24 sekä
niihin liittyvät maa- ja metsätalous-, virkistys-, liikenne-,
erityis- ja vesialueet.

1

Selostuksen sisällysluettelo
1 TIIVISTELMÄ .......................................................................................... 4
1.1 Kaavaprosessin vaiheet

4

1.2 Ranta-asemakaava

4

1.3 Asemakaavan toteuttaminen

5

2 LÄHTÖKOHDAT ...................................................................................... 6
2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1.1 Alueen yleiskuvaus
2.1.2 Luonnonympäristö
2.1.3 Rakennettu ympäristö
Maanomistus

2.2 Suunnittelutilanne
2.2.1

Suunnittelualuetta koskevat suunnitelmat,
päätökset ja selvitykset

6
6
7
12
13

14
14

3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET .............................................. 22
3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

22

3.2 Osallistuminen ja yhteistyö

22

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Osalliset
Vireilletulo
osallistuminen ja vuorovaikutus
Viranomaisyhteistyö

3.3 Asemakaavan tavoitteet
3.3.1
3.3.2

22
22
22
22

23

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Prosessin aikana syntyneet tavoitteet

23
23

3.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

24

3.4.1
3.4.2
3.4.3

Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset

24
27
28

4 ASEMAKAAVAN KUVAUS....................................................................... 29
4.1 Kaavan rakenne
4.1.1
4.1.2

Yleiskuvaus
Mitoitus

29
29

4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

30

4.3 Aluevaraukset

30

4.3.1
4.3.2

Korttelialueet
Muut alueet

4.4 Kaavan vaikutukset
4.4.1
4.4.2
4.4.3

2

29

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Muut vaikutukset

30
33

39
39
39
40

4.5 Ympäristön häiriötekijät

41

4.6 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

41

4.7 Nimistö

44

5 Asemakaavan toteutus......................................................................... 45
5.1 Toteutusta Ohjaavat Ja Havainnollistavat Suunnitelmat
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7

RAKENTAMISTAVAN JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN
YLEISET OHJEET
RAKENNUSTYYPIT
RAKENNUSTEN SIJOITTELU
RAKENNUSTEN VÄRITYS
VESI- JA JÄTEVESIHUOLTO SEKÄ
ENERGIAHUOLTO48
PIHAN KÄYTTÖ
YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

45
45
46
47
48
49
50

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
▫ Yhteenveto asukastyöryhmän toiveista
▫ Tauvontien linjausten vertailu ja arviointi
▫ Asemakaavan seurantalomake
▫ Jätevesien käsittelyn yleissuunnitelma, siirtoviemärivaihtoehto
▫ Havainnekuvat A3, 3kpl

1 : 2 000

▫ Ranta-asemakaavakartta

1 : 2 000

Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista
▫ Pohjois-Pohjanmaan liitto. 2002. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava.
▫ Ympäristötaito Oy. 1999. Siikajoen rantayleiskaava.

3

1 TIIVISTELMÄ
1.1 Kaavaprosessin vaiheet
Asemakaavanlaajennuksen suunnittelijaksi on valittu oululainen Ympäristötaito Oy.
Siikajoen kunnanhallitus on 24.6.2002 (§ 162) päättänyt laatia asemakaavan Tauvon kalasataman ympäristöön.
Suunnittelutyön alussa koottiin asukastyöryhmä tuomaan esille paikallista näkökulmaa. Työryhmä kokoontui keväällä 2003 neljä kertaa.
Vireilletulosta on ilmoitettu 26.6.2002. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) asetettiin nähtäville Siikajoen kunnanvirastolle 27.6-9.8.2002 väliseksi ajaksi. Osallisilla on oikeus
jättää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kirjallinen mielipide Siikajoen kunnanvirastolle.
Siikajoen kunnanhallitus päätti 17.11.2003 asettaa laaditun asemakaavaluonnoksen nähtäville.
Asemakaavaluonnos oli nähtävillä Siikajoen kunnantoimistolla MRL 62 § sekä MRA 30 § mukaisesti 30 päivän ajan välillä 19.11.-19.12.2003.
Asemakaavaluonnosta korjattiin saadun palautteen ja kunnan tarkentuneiden toiveiden mukaisesti. Siikajoen kunnanhallitus päätti 25.2.2004 asettaa korjatun asemakaavaluonnoksen
uudelleen nähtäville. Asemakaavaluonnos on nähtävillä Siikajoen kunnantoimistolla 1.31.3.2004 välisen ajan.
Luonnoksesta saadun palautteen perusteella kaavaa muutettiin ja tarkennettiin. Siikajoen
kunnanhallitus päätti 14.6 ehdotuksen asettamisesta nähtäville.
Ranta-asemakaavaehdotus on MRL 65 § sekä MRA 27 § mukaisesti virallisesti nähtävillä Siikajoen kunnantoimistolla 2-31.8.2004.
Lausunnot ja muistutukset käytiin läpi kunnanhallituksessa 15.11.2004, jossa kaavaehdotus
päätettiin asettaa toisen kerran virallisesti nähtäville.
Ranta-asemakaavaehdotus on MRL 65 § sekä MRA 27 § mukaisesti virallisesti nähtävillä Siikajoen kunnantoimistolla 22.11-22.12.2004.
Siikajoen kunnanvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan 22.2.2005, § 41.

Oulun hallinto-oikeuden 29.05.2006, numero 06/0262/2, antaman päätöksen mukaisesti Siikajoen Tauvon ranta-asemakaava astuu voimaan tällä MRA 93 §:n mukaisella, Siikajoen
kunnanhallituksen 14.8.2006 antamalla kuulutuksella
Siikajoen kunnanvaltuuston
22.02.2005 (41 §) hyväksymässä muodossa.

1.2 Ranta-asemakaava
Asemakaavalla on suunniteltu Tauvon venesataman ympäristöön matkailupalveluja, lomaasutusta ja asuntovaunualue. Rannan arvokkaat luontotyypit on osoitettu virkistysalueiksi ja
varustettu erilaisin suojelumerkinnöin. Sisempänä maalla olevat metsäiset alueet on osoitettu
loma-asutukseen ja vakinaiseen asumiseen isoilla tonteilla. Venesatamaa jatketaan merelle
päin. Tauvontien linjaus on muutettu osan matkaa pohjoisemmas ja osa nykyisestä Tauvontiestä muuttuu kevytliikenteen väyläksi. Rannan läheisyyteen rakennetaan ulkoilureittejä taukopaikkoineen.
Suunnittelualueen pinta-ala on 64,6 ha, josta 7,8 ha on erillispientaloja, 6,5 ha yksityisiä lomaasuntoja ja 1,7 ha matkailupalveluita varten. Puisto- ja virkistysalueita on 13 ha sekä metsä- ja
maatalousaluetta 11,5 ha. Liikennealuetta on 8 ha, josta satama-aluetta 7,7 ha. Katualuetta on
4,5 ha ja vesialuetta 11 ha. Uutta katua tulee rakennettavaksi noin 1,6 km ja kevytliikenteen
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väyliä noin 1 km. Pitkospuilla katettavaa ulkoilureittiä tulisi rakennettavaksi noin 1 km ja tavallista ulkoilureittiä saman verran.
Vakinaisia asuntotontteja on 24 kpl, joista kahdella sijaitsee olevat, suojellut pihapiirit. Vakinaisia asukkaita tulee 50-100 henkeä, riippuen perhemuodosta. Yksityisiä loma-asuntotontteja
on 33 kpl joista 15 sijaitsee rannassa. Näiden asukasmäärä / vuodepaikat on 150 henkeä. Pieniä
palstaviljelytontteja on 11 kpl, ja niihin saa rakentaa pienen palstamökin saunoineen. Käyttäjiä
on noin 22 henkeä. Yhteisöjen majoja voidaan rakentaa 7 tontille ja niihin mahtuu noin 50 vuodepaikkaa. Loma-osakkeita voidaan rakentaa 2 rantatontille ja niiden vuodepaikkamäärä on
50. Nykyisen satama-altaan ääreen voidaan rakentaa matkailupalveluja ja muutamia vuokrattavia motellihuoneita, vuodepaikkoja noin 20-45 kpl. Satama-alueelle rakennettaviin kesäkäyttöisiin yöpymismajoihin voi majoittua 60-80 henkeä. Leirintäalueelle voidaan rakentaa noin 20
pientä majaa ja niitä palveleva huoltorakennus sekä muutamia asuntovaunupaikkoja. Alueelle
mahtuu 100-140 lomailijaa. Alueelle syntyy näin arvioituna 630-745 vuodepaikkaa (1vp=20 km2). Uimarannan ja maauimalan sekä virkistysalueiden päiväkävijöiden maksimimääräksi on
arvioitu noin 500 henkeä. Kesän huippusesonkina alueella voi liikkua noin 1250 henkeä. Keskimääräinen käyttäjämäärä ympäri vuoden on noin 400 henkeä, joille alueen palvelut tulisi mitoittaa.

1.3 Asemakaavan toteuttaminen
Yleispiirteiset rakentamisohjeet annetaan tässä kaavaselostuksessa ja kaavamääräyksissä.
Myöhemmin loma-asutuksen ja matkailupalvelujen suunnittelua ja rakentamistapaa ohjataan
rakentamisen ohjaus- ja suunnitteluryhmässä, johon kuuluvat kunnan rakennustarkastaja,
ympäristösihteeri, kaavoittaja, (maisemasuunnittelija, kunnallistekniikan suunnittelija) ja rakentajat suunnittelijoineen. Mallina voitaisiin käyttää Oulun asuntomessujen suunnittelutapaa.
Tie- ja kunnallistekniikan suunnitelmat laaditaan talvella 2004-05. Tauvon vesihuollon yleissuunnitelmaa tehdään parhaillaan. Uusi tie, kunnallistekniikan päälinjat, sähkö- ja telelinjat
sijoitetaan samaan aukkoon. Lähellä rantaa kaikki linjat vedetään maan alla.
Ulkoilureitit taukopaikkoineen sekä kasvillisuuden hoito- ja suojelutoimenpiteet keskeisillä
alueilla suunnitellaan erillisessä viherympäristö- tai maisema suunnitelmassa. Ohjattu ja opastettu liikkuminen estää herkän luonnon kulumista.

5

2 LÄHTÖKOHDAT
2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1.1 Alueen yleiskuvaus
Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Tauvossa Pohjanlahden rannalla. Alue on osa merenkohoamisrannikkoa. Meren vetäytyminen tekee luonnonympäristöstä vyöhykkeisen, kun kasvillisuus
vähitellen juurtuu veden alta vapautuville alueille. Rannan läheisyydessä on runsaasti suojeltavia
ja säilytettäviä luontotyyppejä. Alueen rakentaminen ja toiminta on pitkälle historiaan keskittynyt
kalastuselinkeinon ympärille sekä maanviljelyyn ja metsänhoitoon. Tämä ja meren vetäytyminen on
muovannut Tauvon rakennetun ympäristön lähtökohdat. Vanhimmat pihapiirit sijoittuvat maaston
korkeimmalle kohdalle, joka on ollut aikanaan mantereesta irti olevana saarena. Tauvon kylä muodostaa Siikajoen rannikon merkittävimmän kulttuurimaisemakokonaisuuden. Kylän vanhaa rakennuskantaa on inventoitu rantayleiskaavaa laadittaessa. Näistä kohteista kaksi vanhaa pihapiiriä ja
kaksi verkkovajaa sijaitsee suunnittelualueella.
Nykyisin Tauvon kalasatamaa käyttävät ympärivuotisesti kalastajat ja kesäkauden aikana alueelle
tulevat loma-asukkaat sekä uimarannalla vierailevat virkistyskäyttäjät. Venesataman kohdalla on
pieniä parakkimaisia aittoja ja uimarannalla kaksi tuulimyllyä. Venesatamassa rantadyyni on poistettu ja muodostettu hietikon ympäröimä satama-allas. Sisempänä maalla on pääasiassa kangasmetsää, joka ympäröi pienialaisia peltoaukeita.

Kuva 1:
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Viistokuva Tauvon venesatamasta. Venesatama ja uimarannan alue erottuvat selvästi suunnittelualueen muusta ympäristöstä.

2.1.2

Luonnonympäristö

Maaperä ja geomorfologia
Siikajoen ranta-alue on harvinainen kokonaisuus. Rantaa muokkaavat tyrskyt, aallokko, rantavirtaukset, talvinen jäätyminen, ahtojää, tuuli ja maankohoaminen. Rannan prosessit ja vaihtelevat
olosuhteet synnyttävät särkkiä, hiekkarantoja, lentohietikoita, rantavalleja ja dyynimuodostelmia
(Aartolahti 1979). Rantavallimuodostumia esiintyy runsaasti Siikajoen alueella ja selvimmät niistä
esiintyvät juuri mm. Tauvossa. Rantavallimuodostumat ovat syntyneet aallokon aikaisemmin kasaamista rantavalleista, jotka ovat maankohoamisen seurauksena jääneet sisämaahan. Dyynit puolestaan syntyvät kun aallokko kasaa rantavyöhykkeeseen hienojakoista hiekkaa, jota tuuli pääsee
kuljettamaan. Tuuli kuljettaa dyynejä niin kauan kunnes kasvillisuus sitoo ne paikoilleen. Dyynit
voivat lähteä myöhemminkin liikkeelle jos niitä sitova kasvillisuus kuluu pois. Tällaiset alueet ovat
herkkiä mekaaniselle kulutukselle. Rantadyynikenttiä esiintyy suunnittelualueella Tauvossa kalasataman pohjoispuolella.
Maankohoaminen
Jääkauden aikana, noin 10 000 vuotta sitten, Perämeren aluetta peitti kolmen kilometrin paksuinen
jäätikkö. Jäätikön painon vuoksi maanpinta painui syvemmälle. Jään sulamisen jälkeen maanpinta
on alkanut kohota. Maankohoaminen on ainutlaatuinen ja Itämerelle hyvin tyypillinen ilmiö. Jäätikkö oli paksuimmillaan Pohjanlahdella ja Perämerellä, missä myös maankohoaminen on nykyisin
nopeinta. Siikajoen rannikolla maa kohoaa noin 9 mm vuodessa.

Tauvon hietikkojen alla, melko
lähellä maanpintaa on kivikko.
Tämä on ainoa kohta suunnittelualueella, missä pohjakivikko on
näkyvillä.
Pienehkö, noin 60 m leveä laikku
avointa hiekkadyyniä tai nummea
suunnittelualueen pohjoisosalla.
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Kasvillisuus
Siikajoki kuuluu kokonaisuudessaan keskiboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Siikajoen rannikolla maankohoaminen vaikuttaa rantojen muotoon ja sen myötä kasvillisuuden sukkessioon. Matalilla rannoilla muutos on jatkuvaa. Rantakasvillisuudelle on luonteenomaista meriveden korkeusvaihteluiden aiheuttama rannan suuntainen vyöhykkeisyys. Tavanomainen sukkessiosarja Siikajoen rannoilla on: merenrantaniitty > pensaikkovyöhyke > harmaaleppävyöhyke > lehtomainen vyöhyke > tuore tai kuivahko kangas. Kehityssarja on parhaiten nähtävissä suojaisilla ja matalilla rantaniityillä. Suunnittelualueella sukkessiosarjan alku poikkeaa tavanomaisesta lähinnä rantaniittyjen puuttumisen vuoksi. Suunnittelualueella on nähtävissä hiekkarannasta alkava dyynisarja. Hietikoiden ja dyynialueiden kasvillisuus poikkeaa muusta rantakasvillisuudesta.
Pensaikkovyöhyke
Hietikosta seuraavana on pensaikkovyöhyke, joka näkyy selkeästi etenkin kalasataman eteläpuolisella rannalla. Pensaikkovyöhykkeellä päälajina on kiiltolehtipaju (Salix phylicifolia) ja kauempana
rannasta hieskoivu (Betula pubescens). Pensaikon kenttäkerroksessa esiintyy mm. luhtarölliä (Agrostis canina) ja nurmilauhaa (Deschampsia cespitosa). Kalasataman eteläpuolella on myös tyrnipensaita ja runsaasti katajaa, joista osa pilarikatajia.

Hiekkaranta
Suunnittelualueella ei esiinny laajoja merenrantaniittyjä eikä kaislikkorantoja vaan ensimmäinen
vyöhyke on rantahietikkoa. Yhtenä hietikoiden erityisryhmänä ovat suolakkokasvit, kuten suolaarho (Honkenya peploides), suolavihvilä (Juncus geraldii), rannikki (Glaux maritima) ja meriratamo
(Plantago maritima). Suolamaata muodostuu silloin kun haihdunta on sadantaa suurempi ja veden
liikkuminen on maaperässä ylöspäin suuntautunutta. Suunnittelualueen rantahietikolla esiintyy
rannimmaisena rönsyrölliä (Agrostis stolonifera) ja seuraavassa vyöhykkeessä suola-arho laikkuja ja
ylimpänä hietikolla on rantavehnä kasvustoja (Elymus repens).
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Nummet
Nummet ovat puuttomia varpuvaltaisia alueita hiekkaisilla mailla. Metsittymisen estämiseksi niitä
on mm. ajoittain kulotettu. Nummet ovat aiemmin olleet laidunkäytössä ja ovat enimmäkseen syntyneet laidunnuksen seurauksena. Nykyisin laidunnettuja nummia on erittäin vähän ja maamme
nummet ovat eri asteisessa umpeenkasvuvaiheessa ja muuttumassa mäntykankaiksi.
Kalasataman pohjoispuolen rannalla lehtipuuvaltaista pensaikkovyöhykettä ei yhtenäisenä esiinny,
vaan hietikon jälkeen alkaa nummi. Nummet liittyvät yleensä kiinteästi rantahietikoihin, mutta
kasvillisuus niillä on kenttäkerroksessa kohtalaisen sulkeutunutta. Nummilla hiekkaa peittävät
sammalet ja jäkälät kuten; tinajäkälä (Stereocaulon sp.), kulosammal (Ceratodon purpureus), harmaaporonjäkälä (Cladonia rangiferina), torvijäkälä (Cladonia sp.), karvakarhunsammal (Polytrichum piliferum), kangaskarhunsammal (Polytrichum juniperum) ja kivitierasammal (Racomitrium
microcarpon). Muuta nummikasvillisuutta ovat mm. kanerva (Calluna vulgaris), variksenmarja
(Empetrum nigrum) ja sianpuolukka (Arctostaphylos uva-ursi). Nummella kasvaa yleensä matalaa
männikköä. Deflaatiotasanteet alkavat kuitenkin metsittyä jos sopiva kulutus kuten laidunnus loppuu. Suunnittelualueenkin nummet ovat alkaneet metsittyä ja männyn (Pinus sylvestris) seassa
kasvaa jo hieskoivuakin. Liiallinen kulutus puolestaan aiheuttaa hiekkaa peittävään kasvillisuuteen aukkoja ja esimerkiksi autolla ajaminen jättää hyvin pitkään säilyvät jäljet.
”Puumaisen ja pylväsmäisen katajan ottaminen koristepuuna tai -oksana kaupan pitämistä varten samoin
kuin niiden koristepuuna tai oksana kaupaksi tarjoaminen on kielletty: mainittujen katajien ottaminen
puuaineksen jalostamiseksi sekä tähän tarkoitukseen
kaupaksi tarjoaminen ja myyminen on kuitenkin sallittu. Ahvenanmaalla yli 6 m korkeat katajat ovat rauhoitettuja. ”

Rantametsä
Kalasataman eteläpuolella pensaikkovyöhyke muuttuu kauempana rannasta reheväksi rantametsäksi, jonka päälaji on yleensä harmaaleppä (Alnus incana), jonka seurana kasvaa mm. tuomea
(Prunus padus) ja pihlajaa (Sorbus aucuparia). Yleensä tämä rantametsäkin luetaan kuuluvaksi vielä rantavyöhykkeeseen. Kalasataman pohjoispuolella lehtipuuvaltainen rantametsä alkaa heti
nummen jälkeen.
Kangasmetsä
Suuri osa suunnittelualueesta on kuivahkoa variksenmarja-puolukkatyypin (EVT) kangasmetsää.
Kuivahkon kangasmetsän pääpuulaji on suunnittelualueella mänty. Kenttäkerroksessa vallitsevat
puolukka (Vaccinium vitis-idaea), mustikka (Vaccinium myrtillus) ja variksenmarja. Pohjakerroksen
sammalia ovat mm. seinäsammal (Pleurozium schreberii) ja kynsisammalet (Dicranum sp.) ja jonkin
verran esiintyy myös jäkäliä.
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Eläimistö
Linnusto
Siikajoen ranta-alueet ovat tärkeitä muuttoreittejä ja pesimäpaikkoja lukuisille lintulajeille. Suunnittelualueen pohjoispuolella oleva Tauvonniemi on yksi Pohjois-Pohjanmaan tunnetuimpia lintualueita.
Suunnittelualueelta on tavattu pikkutikka (Dendrocopos minor), joka on valtakunnallisesti uhanalainen lintulaji. Pikkutikka vaatii reviiriltään kuollutta puuta, koska se etsii suuren osan ravinnostaan lahopuusta ja pystyy hakkaamaan pesäkolonsa vain lahopuuhun. Lahopuun määrä onkin ilmeisesti eniten pikkutikan habitaatin valintaan vaikuttava tekijä.
Haavikko Kaasantien risteyksen ympärillä, jossa pikkutikka esiintyy.
Tuoretta kangasmetsää Tauvontien varrella. Alueella
on muutamia isoja mäntyjä, jotka tulisi säilyttää.

Luonnonsuojelu-, metsä- ja vesilaki
Alueella ei ole uhanalaisia kasvilajeja. Alueella on pesinyt pikkutikka (Dendrocopos minor), joka on
valtakunnallisesti uhanalainen lintulaji.
Luonnonsuojelulain (29 §) ja –asetuksen (10 §) suojelemat luontotyypit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt
Pähkinäpensaslehdot
Tervaleppäkorvet
Luonnontilaiset hiekkarannat
Merenrantaniityt
Puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit
Katajakedot
Lehdesniityt
Avointa maisemaa hallitsevat yksittäiset puut ja puuryhmät

Vesilain suojelemat pienvedet (1:15a § ja 1:17a §)
1.
2.
3.
4.
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Enintään 10 hehtaarin suuruiset fladat ja kluuvijärvet koko maassa
Enintään 1 hehtaarin suuruiset lammet ja järvet Lapin läänin ulkopuolella
Vesistöä pienemmät luonnonuomat eli pienet purot Lapin läänin ulkopuolella
Luonnontilaiset lähteet koko maassa

Metsälain (10 §) erityisen tärkeät elinympäristöt
1. Pienvesien välittömät lähiympäristöt, (lähteiden, vähäpuustoisten lähteikköjen ja tihkupintojen
välittömät lähiympäristöt, purojen ja pysyvän veden juoksu-uoman muodostavien norojen välittömät lähiympäristöt)
2. Ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet ja lehtokorvet
3. Letot
4. Rehevät lehtolaikut (kuivat lehtolaikut, tuoreet lehtolaikut, kosteat lehtolaikut)
5. Pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla
6. Rotkot ja kurut
7. Jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät
8. Vähätuottoiset kitu- ja joutomaiden elinympäristöt (hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot, rantaluhdat)

Suunnittelualueella luonnonsuojelulaissa kuvattuja tai kuvatun kaltaisia luontotyyppejä ovat hiekkaranta, hiekkadyynit ja katajakedot. Hiekkaranta on aktiivisessa virkistyskäytössä kesäisin ja sitä
on jonkin verran muokattu esim. venesataman ympäristössä. Dyynien väliin on rakennettu tuulimyllyt, jotka tulevat poistumaan alueelta. Alueen nummet ovat alkaneet kasvaa umpeen. Myös katajakedot ovat osittain peittymässä rantametsikköön. Edustavaa ketoa on kuitenkin sisimmällä
dyyniharjulla Rantalan lounaispuolella. Näyttävää katajakasvustoa on lisäksi ojan eteläpuolisen
aukion ympärillä ja Tauvontien varressa sekä hiekkarannan reunassa vapaaseurakunnan maalla.
Suunnittelualueella ei ole vesi- eikä metsälaissa kuvattuja kohteita.

Kuva 2:

Tauvon hiekkarantaa venesataman pohjoispuolelta.

Kulutuskestävyys
Kuivan ja hiekkaisen maaperän kasvillisuuden kulutuskestävyys on yleisesti ottaen huono. Lähellä
merta olevat alueet kestävät huonosti liikkumisen aiheuttamaa kulutusta. Kauempana merestä olevilla alueilla voimakkaan eroosion vaara vähenee alueen metsittymisen vanhetessa.

11

2.1.3

Rakennettu ympäristö

Suunnittelualueella kulkee itä-länsi –suunnassa Tauvontie, joka johtaa Raahentieltä meren rantaan. Tien päätteenä venesatamassa on asfaltoitu pysäköintialue. Suunnittelualueen julkinen rakentaminen on pysäköintialueen yhteydessä. Siellä on kesäisin toimiva kioski ja venesatama. Venesatamassa on satamarakenteiden lisäksi parakkimaisia verkkovajoja, joista kaksi on vanhaa suojelurakennusta. Venesatamassa on valaistus. Uimarantaa rajaavalla rantadyynillä on kaksi entisen
Revon Sähkön, nykyisen Vattenfallin omistamaa tuulimyllyä. Tuulimyllyille johtaa huoltotie, joka
erkanee pohjoisrannalla oleville loma-asunnoille kulkevalta tieltä.
Suunnittelualueen tuntumassa on neljä paikallisesti merkittävää kulttuurihistoriallista kohdetta,
jotka on inventoitu rantayleiskaavaa laadittaessa ja osoitettu rantayleiskaavassa paikallisesti merkittävinä kulttuurihistoriallisina kohteina. Rantala ja Koivukangas ovat vanhoja pihapiirejä asuinja talousrakennuksineen. Näiden lisäksi venesataman verkkovajoista Haikaran ja Hentun verkkovajat ovat sataman vanhinta rakennuskantaa.

Kuva 3:
Ilmakuva Tauvontien ja majakalle johtavan tien risteyksestä. Kuvassa näkyy Tauvon kylän vanhoista pihapiireistä viisi keskeisintä venesatamaan liittyvää.
Kuvasta voi erottaa myös jonkin
verran maannousurannikon kasvillisuuden vyöhykkeisyyttä merenrannassa.

Ylin rengastettu pihapiiri on
Rantalan talo ja alempi Koivukankaan, nykyisin Similän
talo.

Nyt kaavoitettavalle alueelle sijoittuvat Rantalan ja Koivukankaan pihapiirit sekä Haikaran ja
Hentun verkkovajat rannassa. Verkkovajat ovat hirsirakenteisia kalan suolaus- ja verkkolatoja.
Hentun vaja on rakennettu 1900-luvun alussa ja Haikaran vaja 1800-luvulla.
Rantalan pihapiiriä on rakennettu 1800-luvulta lähtien. Vanhimpia ovat aitta ja talli, joista aitta on
siirretty hävinneestä, vanhan Haikaran pihapiiristä. Navetta ja lato sekä talli ja aitta on rakennettu
/uusittu 1928-29. Sauna on rakennettu 1943-44. Asuinrakennuksen ulkoasua korjaukset ovat muuttaneet huomattavasti. Osa vanhan Haikaran asuinrakennuksesta on metsän keskellä (nuolimerk.).
Koivukankaan pihapiirissä on asuinrakennus, aitta–liiterirakennus, navetta–heinälato ja tien toisella puolella riihi. Kaikki rakennukset on rakennettu oletettavasti 1900-luvun alussa. Uusin navetta- ja heinälato rakennus on 1940-50 luvun vaihteesta.
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1. Tauvontien maisemapeltoa
2-3. Similän talo ja riihi
Kaasantien risteyksessä
4. Osa vanhan Haikaran
talosta Kaasantien varressa
5. Rantalan piha-aitta
6. Rantalan asuinrakennus
7. Kalasataman parakkivajoja
8. Uimarannalle 1990luvulla rakennetut tuulimyllyt.
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Maanomistus
Suunnittelualueen maat ovat pääasiassa kunnan omistuksessa. Tauvon venesataman alueen omistaa kolme erillistä jakokuntaa. Suunnittelualueen etelänurkassa oleva palsta on Vapaaseurakunnan
omistama. Sen itäpuolella, välittömästi Tauvontien varressa sijaitsevat alueet ovat yksityisessä
omistuksessa.

Kuva 4:

Suunnittelualueen maanomistusolot. Kunnan omistamat maat on kartassa esitetty harmaalla värillä. Jakokuntien alueet ovat kartassa sinisellä ja Vapaaseurakunnan palsta vihreällä. Yksityisten
maat ovat kartassa ruskealla.

2.2 Suunnittelutilanne
2.2.1
Suunnittelualuetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Maakuntakaava
Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan 11.6.2003. Kaava saatetaan
vielä ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Siikajoki kuuluu lähes kokonaan Raahesta Lumijoelle
ulottuvaan luonnon monikäyttöalueeseen, jota koskee suunnittelumääräys:
Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota luontoalueiden virkistysmahdollisuuksien edistämiseen, niiden välisten reitistöjen muodostamiseen sekä maisema- ja ympäristöarvojen säilyttämiseen.

Merenrannikon myötäisesti kulkee pohjois-etelä -suuntainen viheryhteystarve, jolla osoitetaan kaupunkiseutuja ja jokilaaksoja yhdistävä tavoitteellinen runkoreitistö. Siihen liittyy suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla tulee turvata virkistysalueiden ja –reittien seudullinen jatkuvuus ja kehittäminen sekä liittyminen virkistyskeskuksiin, suojelualueisiin ja kulttuuriympäristöihin.

Tauvo on maakuntakaavassa osoitettu R-1 aluemerkinnällä loma- ja matkailualueeksi, jolle voi sijoittaa loma-asumista ja matkailua palvelevia toimintoja niihin liittyvine alueineen. Aluetta koskee
suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen tarkoituksenmukaisempaan
käyttöön loma-asunto- ja matkailutoimintojen kannalta, toimintojen mitoitukseen sekä aluevarausten yhteensovittamiseen.
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Lisämerkinnän –1 mukaisesti alueella tulee yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja rakentamisessa ottaa
huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet.

Venesatama on merkitty merellä ohi kulkevaan veneväylään liittyen kohteena, minkä mukaan sillä
on myös on maakunnallista merkitystä.

Kuva 5:

Ote maakuntakaavasta (ei mittakaavassa).

Rantayleiskaava
Alueen voimassa oleva rantayleiskaava on hyväksytty kv. 67 § 7.10.1999 ja vahvistettu 1.6.2001.
Rantayleiskaavassa on suunnittelualueelle osoitettu yhtensä 5 410 k-m2 rakennusoikeutta R-1 merkinnällä osoitetulle loma- ja matkailualueelle sekä venesatamaan (LV/R).
Siikajoen rantayleiskaavassa kaavamerkintä R-1 suosittaa keskeisille alueille tarkemman kaavan
laatimista. Tällöin rakentamista voidaan sijoittaa enemmän kuin rantayleiskaavan mukaan. Merkintä sisältää alueelle osoitettavan rakentamisen, alueen sisäiset liikenneväylät, paikoitusalueet,
palvelut, virkistysalueet, yhdyskuntateknisen huollon alueet sekä maa- ja metsätalousalueet. Rakennusoikeudesta 25 % voidaan käyttää vakituiseen asumiseen. R-1 –alueelle on erikseen katkoviivalla osoitettu ne rakennuspaikat ja lukuina suluissa rakennusoikeudet, jotka maksimissaan voidaan toteuttaa rantayleiskaavalla. Rakennuspaikat on osoitettu kohdemerkinnällä asuinpientalojen
alueeksi (AO-1) tai loma-alueeksi, jolle saa rakentaa yleiseen tai yhteisöjen käyttöön loma- ja vapaaajan viettoa palvelevia rakennuksia (RV).
Sataman kohdalla jakokuntien maalla merkinnän LV / R , kalasatama sekä loma- ja matkailualueen
alueella, on rakennusoikeutta 2250 kerrosneliömetriä, joka voidaan saada rakennettavaksi vain
asemakaavan avulla. Ilman asemakaavaa alueelle voidaan sijoittaa vain satamatoimintoja ja niitä
palvelevia tiloja. Ellei alueelle laadita detaljikaavaa niin kokonaisrakennusoikeus on 420 kerrosneliömetriä, jonka käyttö tulee suunnitella vähintään kunnanhallituksen hyväksymällä käyttösuunnitelmalla. Laajempi loma- ja matkailurakentaminen edellyttää siis detaljikaavan eli ranta-asemakaavan laatimista.
Kalasataman pohjoispuolella on uimaranta-alue merkinnällä VV. Määräyksen mukaan alueelle saa
rakentaa sen käyttöä palvelevia pukusuojia ja rantasaunan, joka on kaavassa osoitettu myös kohdemerkinnällä. Uimaranta-alueeseen rajautuu sen itäpuolella yhdyskuntateknisen huollon alue, jo-
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ka on varattu tuulivoimaloille, merkinnällä ET-1. Tuulivoimalat (2 kpl) on osoitettu alueelle kohdemerkinnällä. Tuulivoimaloiden ympärille on rajattu melusuoja-alue TVS -merkinnällä.
Kalasatama ja siihen liittyvä vanha asutus lähialueineen on osoitettu aluerajauksena maakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi, MKH. Paikallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia kohteita suunnittelualueella on neljä.
Uimaranta lähialueineen Kaasantielle saakka kuuluu Luonnonsuojelulaissa kuvattuun arvokkaaseen luontotyyppiin, jonka kuvaus on luonnontilainen hiekkaranta ja puuton tai luontaisesti vähäpuustoinen dyyni. Alue on rajattu merkinnällä AL-5, ja se jatkuu suunnittelualueelta pohjoiseen.
Alueella on lisäksi pienempi Luonnonsuojelulaissa kuvattu arvokas luontotyyppi katajaketo, joka on
rajattu merkinnällä AL-6.
DET –aluerajauksella on rajattu koko Tauvonrannan alue sekä sen edustan merialue suunnittelualueella. Merkinnällä on osayleiskaavassa rajattu alueet, joiden maankäyttö soveltuu järjestettäväksi detaljikaavalla.
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Kuva 6:

Ote Siikajoen rantayleiskaavasta 1:20 000.
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Asemakaava
Alueella ei ole asemakaavaa.

Muut suunnitelmat
Tauvontien varteen on tehty palstoitussuunnitelma 1992 ja rannasta luonnoksia asuntomessuhakemusta varten 1998. Lisäksi luonnosteltiin koko Tauvonniemen kunnan maita koskeva kaavarunko vuonna 1999, jotta voitiin arvioida kunnallistekniikan rakentamista.
Palstoitussuunnitelman mukaisille tonteille ei ollut kysyntää ja yhtään tonttia ei ole rakentunut.
Asuntomessutoiveeseen ei saatu selvää vastausta Suomen Asuntomessut Oy:ltä. Esitettyjä suunnitelmia ja teemoja pidettiin kuitenkin hyvinä ja monipuolisina. Sataman ympäristöön esitetyt toiminnot ovat edelleen ajankohtaisia ja rakentamisen määrä sama.
Alueen toimintoja ideoitiin monipuolisesti messuhakemukseen. Hiekkarannalle ja tuulimyllyjen suoja-alueelle oli osoitettu siirrettävät näyttelymökit ja messujen huoltoteltat. Satamalaiturit olisi uusittu kokonaan ja niihin liittyen rakennettu pieniä, teräksisiä hyttejä ja yhteistiloja. Aallonmurtajalle olisi rakennettu tiivis teräsaittaryhmä vuokrahuoneiksi. Teräsrakenteet olisivat esitelleet pohjoisen terästeollisuuden rakennustuotteiden uusimpia innovaatioita.
Kalatori sijoittui olevan ja uuden satama-altaan väliin ja siinä oli vuokrattavia puisia aittoja ja kalankäsittelytiloja. Olevan sataman kohdalle sijoittuisi pesutilat (wc, suihku, keittiö, pesutupa, tvhuone, saunaosasto, takkahuone), kioskikahvila - myös caravan-alueen elintarvikemyynti, vuokrattavia asuntoaittoja, veneiden tankkauspiste, 2 hallia veneiden huoltotöitä varten, venenosturi kalatorin puolelle, veneiden laskuramppi nykyisessä paikassa, pihapiiri 400 m2, vuokrauspiste – reception, yrittäjän asunto ja 1-3 pientä sivuasuntoa.
Uusi lomakylä sijoittuu kunnan maalle ja siinä oli 13-15 kpl 550 m2 tonttia. Tonteille saa rakentaa
kalamajan ja autovajan, 75 m2. Alueen keskellä oli vuokrattavia varastoaittoja / vierasmajoja. Rannassa oli yhteinen savusauna. Alue olisi tyyliltään pienipiirteinen, tiivis, yksinkertaisen selkeä ja
puurakenteinen kuten vanhat Perämeren kalastajakylät.

Kuva 7:
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Ote palstoitussuunnitelmasta vuodelta 1992.

Kuva 8:

Loma-asuntomessuhakemusta varten laadittu havainnekuva vuodelta 1998.

Rantalan vanha pihapiiri ideoitiin caravan-palvelujen keskukseksi, tilalla olisi tupakahvila/tilausravintola, kotieläinpiha ja ratsastusmahdollisuus, aitoissa Tauvon historianäyttely,
opastetut luontoretket ja palloilukenttiä. Kaasantien varteen esitettiin pieniä torpparakennuksia
tiiviine pihapiireineen 4 kpl noin 1000 m2 tonteille. Ne voisivat olla osa-aika-asuntoja joissa voi harrastaa puutarhanhoitoa ja pieneläinten pitoa.
Tauvontien varteen entiselle palstoitussuunnitelma-alueelle esitettiin isoja huvilatontteja ympärivuotiseen asumiseen. Toiset ryhmät voidaan rakentaa hirrestä, toiset lautaverhoiltuina. Tontit ovat
1600-2000 m2 ja rakennusoikeutta noin 250 k-m2. Peltojen reunaan sijoittuvat tontit tulee hoitaa
puistomaisina puutarhatontteina. Keskusmetsä jäisi luonnonmukaiseksi.
Ympäristön parantamistoimenpiteinä esitettiin satamarakenteiden maisemointi, hiekkarannan kulun ohjaaminen poluille ja pitkospuille, rantaan sopivan kasvillisuuden esittely (tyrni, heinät, pajut…), pelikenttien rakentaminen dyynien taakse, piharakentamisen eri tyylit, puronvarren raivaaminen ja suvannon sekä suiston vesistörakentaminen ja rantojen raivaaminen.
Kunnallistekniset ratkaisut koskevat satamarakentamisen sovittamista maisemaan, tuulimyllyjen
siirtämistä, tiestön ja polkujen rakentaminen kevennetyllä kunnallistekniikalla ja uusilla pinnoitteilla, tavallinen vesijohtoverkosto ja viemäriverkosto (paikallinen pienpuhdistamo), paikallinen
sähkö ja aurinkopaneelit, tietoliikenneyhteydet ja jätehuollon organisointi (lajittelu).
Autopaikkoja oli satamassa noin 90 kpl. Rakennusoikeutta oli yhteensä 5650 k-m2, josta laiturissa
700, aallonmurtajassa 500, kalatorilla 350, vanhassa satamassa 700, lomakylässä 1000, huviloissa
2000, torpissa 400 k-m2.
Uusin suunnitelma kalasatamaan on Tauvon sataman parantamisesta laadittu yleissuunnitelma
vuodelta 2001. (Kuva 11.)
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Kuva 9:

Kaavarunko viimeisimmän palstoitussuunnitelman mukaan. Siinä uudet asuintontit on sijoitettu
peltojen reunoille, mistä niille avautuu laajat maalaisnäkymät.

Kuva 10: Sataman alueelle laadittu kaavarunko vuodelta 1998.
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Kuva 11: Tauvon sataman parantamista varten laadittu yleissuunnitelma.

Rakennusjärjestys
Siikajoen kuntaan on laadittu uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennusjärjestys.

Rakennuskiellot
Alue ei ole rakennuskiellossa.

Pohjakarttatilanne
Pohjakartta on laadittu 1999 SUMIKA:n (Mika Lastikka) toimesta ja se on hyväksytty maanmittauslaitoksessa samana vuonna. Suunnittelun kohteena olevalle alueelle ei ole rakennettu pohjakartan laadinnan jälkeen.

Maastokäynnit
Konsultti on tehnyt maastokäyntejä suunnittelualueelle suunnittelutyöhön liittyen vuosina 2002-04
yhdessä suunnitteluryhmän, maanomistajien ja viranomaisten kanssa. Lisäksi loma-asuntomessuja
suunniteltaessa on käyty maastossa jo ennen asemakaavatyön käynnistymistä. Viiden vuoden jaksolla on selvästi havaittavissa puuston leviäminen nummelle ja katajikon peittyminen rannassa.
Asukastyöryhmä kävi 21.5.2003 maastokävelyllä Tauvon alueen länsipäässä, uimarannan ympäristössä ja toisen kerran viranomaisten kanssa 6.5.2004. Koepaalutus ja sen tarkistus tehtiin elokuussa 2004.
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3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Tarve ranta-asemakaavan laatimiselle tulee alueelle kohdistuvista tonttikysynnästä ja sataman kehittämistarpeesta. Tauvoon on haettu loma-asuntomessuja ensimmäisen kerran jo useita vuosia sitten, mutta asia ei ole edennyt sitä pitemmälle. Nyt hakemusta varten laadittuja suunnitelmia halutaan kunnan aloitteesta viedä eteenpäin, että alueen rakentamis- ja kehittämistyön voi käynnistää
mahdollisimman pian.

3.2 Osallistuminen ja yhteistyö
3.2.1

Osalliset

▫ Maan- ja vesioikeuden omistajat
▫ Alueen käyttäjät
▫ Kunta
▫ Paavolan vesi Oy ja Vattenfall
▫ Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus: luonnonsuojelu, ympäristönsuojelu, ympäristön kehittäminen ja alueiden käyttö
▫ Suunnittelualueen naapurit: maanomistajat ja asukkaat

3.2.2

Vireilletulo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavanmuutosluonnoksen nähtävillä pidosta on
ilmoitettu Siikajokiseudussa 26.6.2002.

3.2.3

osallistuminen ja vuorovaikutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) on asetettu nähtäville Siikajoen kunnan toimistolle 27.6-9.8.2002 . Osallisilla on oikeus jättää mielipide.
Koottiin asukastyöryhmä työrukkaseksi alustavien luonnosten laadintaa varten. Asukastyöryhmä
on kokoontunut viisi kertaa. (liite työryhmän kokouksista)

3.2.4

Viranomaisyhteistyö

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle on annettu tiedoksi suunnittelutyön aluksi laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
1. viranomaisneuvottelu pidettiin 15.10.2002.
Ympäristökeskuksessa pidettiin 7.10.2003 työpalaveri, jossa olivat läsnä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alueiden käyttö ja luonnonsuojelu osastojen edustajat sekä kaavan laatija.
Toinen työpalaveri pidettiin 22.1.2004 1. luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen.
Tehtiin maastokäynti Tauvoon 6.5.2004, missä tarkistettiin luonnonsuojelukohteet ja rakennussuojelukohteet. Myös kaavan istuvuutta maastoon arvioitiin. Todettiin, että ehdotusvaiheessa koepaalutus olisi tärkeää.
Toinen viranomaispalaveri järjestettiin 2.6.2004.
Kolmannen kerran asiaa käsiteltiin viranomaispalaverissa 10.11.2004, missä esitettiin ehdotuksen
laittamista toisen kerran julkisesti nähtäville.
22

3.3 Asemakaavan tavoitteet
3.3.1

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Maakuntakaavan mukaisesti venesatamaa tulisi kehittää rannikolla kulkevaan venereittiin liittyen
maakunnallisesti merkittävänä satamapaikkana. Alueelle on myös osoitettu varaus matkailupalvelujen kehittämistä varten. Nämä tavoitteet esiintyvät myös laaditussa rantayleiskaavassa yksityiskohtaisemmin esitettynä.
Luonnonympäristö asettaa vaatimuksia rakentamiselle ja kulun ohjaamiselle huonon kulutuskestävyyden takia. Herkimmillä alueilla rannan vaihettumisvyöhykkeellä tulee kulku ohjata rakenteellisesti niin, ettei pintakasvillisuus kulu ja kiihdytä eroosiota. Rakentaminen tulee samasta syystä ja
maisemallisten näkökohtien takia toteuttaa niin, ettei maata tontilla muokata tai pengerretä ympäristöön sopimattomalla tavalla. Myöskin piha-alueet tulee säilyttää luonnontilaisina maisemakuvan ylläpitämiseksi.

3.3.2

Prosessin aikana syntyneet tavoitteet

Asukastyöryhmän asettamat tavoitteet
Suunnittelutyön aluksi koottiin asukastyöryhmä tuomaan niin paikallista kuin käyttäjänäkökulmaa
suunnittelun avuksi. Työryhmän kokoonpano painottui kuitenkin enimmäkseen paikallisilla osanottajilla. Työryhmä kokoontui viisi kertaa vuoden 2003 aikana. Neljän ensimmäisen kokoontumisen
annista koottu raportti on tämän selostuksen liitteenä. Viidennessä kokoontumisessa käytiin läpi
laadittuja idealuonnoksia.
Asukastyöryhmälle järjestettiin tilaisuus tutustua luonnokseen ennen sen asettamista uudelleen
nähtäville. Tilaisuudessa nousi esiin esim. Tauvontien liikennejärjestelyjen ongelmat sekä venesataman rakentamistarpeet. Molempiin kiinnitettiin huomiota jatkosuunnittelussa.

Kunnan tavoitteet
Kunnan tavoitteena on niin venesataman toimintojen ja erityisesti palvelurakenteen kehittäminen
kuin uusien loma-asuntojen ja vakinaisen asumiseen tarkoitettujen tonttien tuominen markkinoille.
Tauvon alueen rakentaminen on Siikajoen kunnan suurin kehittämishanke lähivuosina. Kunnan
yhtenä päätavoitteena on matkailupalveluihin liittyvien työpaikkojen lisääminen. Muita vastaavia
mahdollisuuksia ja lähtökohtia omaavia alueita ei ole Oulun ja Raahen välisellä rannikolla, joten
alueen suunnittelulla ja tulevalla käytöllä on laajempaakin seudullista merkitystä. Kysyntää alueelle rakentamisesta on ollut jo vuosia. Huomioiden ympäröivien kaupunkien väkimäärät, tarjontaa
tulee olemaan vähemmän kuin kysyntää. Tästä johtuen kunta haluaa jatkossakin suunnittelun
avulla turvata uimaranta- ja satama-alueen yleiset käyttömahdollisuudet ja pääsyn rannoille.

Asemakaavan laadulliset tavoitteet
Alueen erityisen kulutusherkkä luonto asettaa vaatimuksia rakentamisen ja palvelujen määrälle.
Asemakaavalla halutaan muodostettavaksi herkän luonnonympäristön huomioiva kokonaisuus. Kokonaisuus sisältää matkailupalveluita ja loma-asumista uimarannan ja venesataman yhteydessä.
Tärkeää on tarjota majoitusta ja palveluja matkailijoille, viikonloppu- ja päiväkävijöille vakinaisten
asukkaiden ja loma-asukkaiden lisäksi. Maauimala, matkailuvaunualue ja muut palvelut nostavat
alueen käytön aivan uudelle tasolle ja laajemmat joukot pääsevät nauttimaan tästä luonnonkauniista alueesta.
Alueella olevat tuulivoimalat melusuoja-alueineen rajoittavat rakennettavaa aluetta. Lisäksi ne
ovat haitta maisemakuvassa. Pitkän tähtäyksen tavoitteena onkin tuulivoimaloiden siirtäminen
pois tältä arvokkaalta hiekkaranta- ja dyynialueelta.
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3.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
3.4.1

Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta

Asukastyöryhmässä käydyn keskustelun ja lähtötietojen sekä kunnan tavoitteiden pohjalta on laadittu aluksi kaksi idealuonnosta, joiden pohjalta kokoonnuttiin pitämään asukastyöryhmän viides
kokoontuminen 20.8.2003.
Suunnittelualueen länsiosasta on laadittu lisäksi kaksi suunnitelmaluonnosta alueen tulevaa
maankäyttöä ohjaamaan. Suunnitelmaluonnoksissa on keskitytty venesataman ympäristöön ja siellä etupäässä matkailupalvelujen sekä loma-asumisen sijoittamiseen ja muotoon. Suunnitelmaluonnokset on käsitelty viranomaisten ja kunnan virkamiesten sekä kaavaa laativan konsultin välillä
käydyssä työneuvottelussa 7.10.2003.
Luonnosvaihtoehtojen selostusten jälkeen esitetään lyhyt arviointi vaihtoehtojen vaikutuksista ympäristöönsä.

Idealuonnokset

Kuvat 12 ja 13:

Kuvissa vasemmalla on idealuonnos 1 ja oikealla puolen on idealuonnos 2.

Idealuonnos 1, Pienimuotoiseen loma-asumiseen painottuva vaihtoehto
Loma-asuntotontit ovat pieniä ja muodostavat kalastajakylän tyyppisen ryhmän alueen eteläosaan.
Yhteisöille on varattu tontteja Tauvontien pohjoispuolelle. Leirintäalue on niin ikään Tauvontien
varressa. Venesatamaan on sijoitettu maauimala, jonka äärellä alueen matkailupalvelut sijaitsevat.
Suunnitelmassa tuulimyllyt voivat jäädä alueelle.
Idealuonnos 2, Matkailutoimintaan painottuva vaihtoehto
Loma-asuntotontit on esitetty laajoina ja maaseutumaisina. Venesatama on siirretty merelle päin ja
nykyinen poukama on rakennettu matkailupalvelujen alueeksi. Leirintäalue on osoitettu laajana
alueena Rantalan pihapiiriin liittyen. Suunnitelma perustuu tuulimyllyjen poistumiseen alueelta.
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Idealuonnosten vaikutusten arviointi
Vaihtoehdossa 1 alueen käyttö painottuu loma-asukkaiden kasvavaan määrään, mikä tuo alueelle
runsaasti uusia asukkaita (vaikka kausiluontoisiakin). Kehittämällä venesataman palveluita maauimalan ääressä voidaan uimakautta pidentää jonkin verran. Uusi rakentaminen tiivistää Tauvontien pään rakennetta.
Vaihtoehdossa 2 alueen käyttö painottuu vieraileviin matkailijoihin. Palveluihin keskittyminen li-

sää alueelle sellaista rakentamista, mikä ei ole alueelle perinteistä. Rakennuspaikat ovat perinteisesti haja-asutusalueella laajoja, mutta tuovat alueelle vähemmän pysyvämpiluonteisia käyttäjiä.
Venesataman poukaman täyttäminen veisi palvelurakentamisen edustavasti meren rantaan.

Suunnitelmaluonnokset
Versio 1, Venesataman nykyiseen sijaintiin perustuva malli
Version 1 lähtökohta on liikenteen johtaminen venesatamaan olemassa olevaa reittiä. Versiossa on
esitetty myös vaihtoehtoinen tielinjaus katkoviivalla. Vaihtoehtoinen tielinjaus mahdollistaa helpommat kevyen liikenteen järjestelyt tulevaisuudessa sekä helpottaa risteysalueella olevan pihapiirin käyttöä. Toisena lähtökohtana on tuulimyllyjen säilyttäminen alueella tulevaisuudessakin. Tuulimyllyille osoitettu melualue ohjaa voimakkaasti toimintojen sijoittamista suunnittelualueelle.

Kuva 14: Viranomaisten ja kunnan keskistä työpalaveria varten laadittu maankäytön versio 1.

Matkailupalvelut keskittyvät versiossa 1 venesataman yhteyteen. Venesatamaan on osoitettu lisärakentamista venesatamaa varten sataman eteläpuolelle aallonmurtajalle. Palveluja täydentää uimarannan toimintojen yhteydessä oleva maauimala virkistystä palvelevine huoltorakennuksineen.
Loma-asuminen on osoitettu Tauvontien eteläpuolelle pienille tonteille kalastajakylämäistä rakennetta jäljitellen. Tauvontien varresta kulkevan laskuojan varsi voidaan käsitellä puistomaisesti venesataman lähestymisnäkymien parantamiseksi.
Tauvontieltä pohjoiseen haarautuvan tien varteen on osoitettu vakinaista asumista. Tieltä on kulku
leirintäalueelle, jonka huoltotilat ovat Rantalan tilan yhteydessä. Tien toiselle puolelle on osoitettu
pieni matkailupalvelujen laajentumisalue.
Versio 2, Leirintäalueen sijaintiin perustuva malli
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Version 1 lähtökohta on liikenteen johtaminen venesatamaan uudesta lähestymissuunnasta. Vaihtoehtoinen tielinjaus vie toimintojen painopisteen pohjoisemmas uimarannan yhteyteen. Venesatama muodostuu omaksi yksikökseen. Tuulimyllyjen paikoille dyynille on osoitettu pienimittakaavaiset matkailupalvelupisteet. Tuulimyllyjen poistuessa melualue ei enää ohjaa toimintojen sijoittamista suunnittelualueella.
Matkailupalvelut on versiossa 2 sijoitettu uimarantaa reunustavan dyynin taakse pihapiireinä, jotka liittyvät Rantalan tilaan. Leirintäalue on Rantalan eteläpuolella ja sen vastaanottorakennukset
ovat omana ryhmänään Rantalan vieressä. Venesatamaan on osoitettu myös tontti matkailupalveluja varten ja lisärakentamista venesatamaa varten sataman eteläpuolelle aallonmurtajalle. Palveluja täydentää palvelukeskittymien välissä oleva maauimala virkistystä palvelevine huoltorakennuksineen. Loma-asumista on osoitettu Tauvontien eteläpuolelle ja uimarannan koillispuolelle
isommille tonteille. Loma-asuminen ei tässä versiossa eroa kooltaan vakinaisesta asumisesta.
Tauvontien varteen ja siitä pohjoiseen haarautuvan tien varteen on osoitettu jonkin verran vakinaista asumista. Leirintäalueen viereen on osoitettu pieni matkailupalvelujen laajentumisalue.

Kuva 15: Viranomaisten ja kunnan keskistä työpalaveria varten laadittu maankäytön versio 2.

Luonnosvaihtoehtojen vaikutusten arviointi
Versiossa 1 toiminnan painopiste pysyy nykyisen kaltaisesti venesataman yhteydessä. Olemassa
oleva tieverkko säilyy ja sitä täydennetään tarpeellisilta osin, mikä aiheuttaa jonkin verran kustannuksia. Tauvontien osittainen uusi tielinjaus lisää näitä kustannuksia omalta osaltaan, mutta edistää liikenneturvallisuutta helpottamalla kevyen liikenteen reitin toteuttamista suunnittelualueella.
Loma-asuminen, joka on esitetty yksityisinä loma-asuntoina, keskittyy meren rantaan ja vakinainen
asuminen majakalle johtavan tien varteen. Näin asumistoiminnot eivät häiriinny toisistaan tai eri
tavoin jaksottuvasta käytöstä. Matkailupalvelujen keskittäminen venesataman yhteyteen säästää
muuta ympäristöä kulumiselta ja likaantumiselta. Luonnonympäristöä jää hyvin virkistyskäyttöön.
Runsastuva liikkuminen maastossa voi tuhota arkaa maanpeite kasvillisuutta.
Versiossa 2 toiminnan painopiste siirtyy pohjoisemmas Tauvontien uuden linjauksen mukana. Tau-

vontien ja muiden uusien reittien rakentamisesta aiheutuu kustannuksia. Tien uusi linjaaminen
edistää liikenneturvallisuutta helpottamalla kevyen liikenteen reitin toteuttamista suunnittelualu-
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eella. Asumiseen ja matkailupalveluja varten tarkoitetut tontit ovat kuta kuinkin saman kokoisia ja
ovat muodoltaan pihapiirejä. Näin ei synny hierarkiaa eri toimintojen kesken. Väljä rakentaminen
tuo alueelle vähemmän asukkaita ja palvelujen käyttäjiä. Luonnonympäristöä tuhoutuu enemmän
rakentamisen levittäytyessä laajemmalle alalle. (vaikutusarviointi liite)

3.4.2

Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet

Suunnittelualuetta on tutkittu useassa vaiheessa. Ensin suunniteltiin alueen maankäyttöä lomaasuntomessujen järjestämiseksi Siikajoen Tauvossa. Nyt alueen käyttö ratkaistaan asemakaavalla,
jotta alueen rakentaminen voitaisiin aloittaa. Suunnittelutyön pohjaksi laadittuja erilaisia vaihtoehtoja on valmisteltu asukastyöryhmässä ja konsultin toimesta. Niitä on käsitelty kerran asukastyöryhmässä sekä viranomaisten kesken järjestetyssä työpalaverissa. Vaihtoehtojen pohjalta on laadittu luonnos, jota korjattiin saadun palautteen ja kunnan tarkentuneiden toiveiden perusteella.
Luonnos asetettiin uudelleen valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville keväällä 2004.
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Mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen
Asukastyöryhmän toiveista on laadittu yhteenveto, joka on selostuksen liitteenä.
Maanomistajat pidetään ajan tasalla suunnittelutyön vaiheista tiedottamalla niistä heille joko kirjeitse tai muulla tavoin tavoittaen.
Asemakaavanmuutosluonnoksesta nähtävilläoloaikana 19.11.-19.12.2003 välisenä aikana jätettyihin lausuntoihin ja mielipiteisiin on laadittu vastineet Siikajoen kunnan toimesta. Niistä on olemassa erillinen kooste.
Kaavaratkaisu oli toisen kerran luonnoksena nähtävillä 1-31.3.2004. Mielipiteet ja lausunnot huomioitiin sekä tehtiin maastokäynti 5.6 yhdessä osallisten ja ympäristökeskuksen viranomaisten
kanssa. Kaavan tiestön rakennetta edelleen hiottiin ja siirrettiin RM-kortteli pois korkealta katajadyyniltä. Myös rannan korttelirakennetta suunniteltiin tarkemmin ja huomioitiin arvokas puusto ja
katajaryhmät. Kaavamerkintöjä ja –määräyksiä korjattiin ja täsmennettiin. Kaikki mielipiteet
huomioitiin ainakin osittain.
Asemakaavaehdotus asetettiin virallisesti nähtäville kesä-elokuussa 2004.

3.4.3
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Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset

-

Asemakaavanmuutoksen suunnittelijaksi on valittu oululainen Ympäristötaito Oy.

-

Siikajoen kunnanhallitus on päättänyt 24.6.2002 asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

-

Siikajoen kunnanhallitus on 17.11.2003 päättänyt asettaa laaditun asemakaavaluonnoksen nähtäville. Luonnos oli MRL 62 § ja MRA 30§ mukaisesti nähtävillä 19.11.19.12.2003 välisen ajan Siikajoen kunnantoimistolla.

-

Siikajoen kunnanhallitus päätti kokouksessaan 25.2.2004 asettaa luonnoksen 2. kerran
nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten 1-31.3.2004 väliseksi ajaksi.

-

Siikajoen kunnanhallitus päätti kokouksessaan 14.6. asettaa Tauvon rantaasemakaavan julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27§ mukaan 2-31.8.2004 väliseksi
ajaksi.

-

Siikajoen kunnanhallitus päätti kokouksessaan 15.11.2004 asettaa ehdotuksen toisen
kerran julkisesti nähtäville 22.11 – 22.12.2004 väliseksi ajaksi.

-

Kunnanhallitus käsitteli annetut muistutukset ja niihin annetut vastineet kokouksessaan 24.1.2005 ja päätti lähettää kaavan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

-

Kunnanvaltuusto hyväksyi Tauvon ranta-asemakaavan kokouksessaan 22.2.2005, §41.

-

Kuulutus asemakaavan astumisesta voimaan 14.8.2006.

4 ASEMAKAAVAN KUVAUS
4.1 Kaavan rakenne
4.1.1

Yleiskuvaus

Asemakaavalla on suunniteltu Tauvon venesataman ympäristöön matkailupalveluja, loma-asutusta
ja asuntovaunualue sekä taustalle asuntoalueita. Tuulimyllyjen poistaminen alueelta on pitkän tähtäimen tavoitteena ja mahdollistaa virkistys- ja majoitustoimintojen sijoittamisen lähelle meren
rantaa. Loma-asuminen, matkailupalvelut ja majoitustoiminta sekä vakinainen asuminen on rajattu
omiksi kokonaisuuksikseen. Aktiivinen ranta-alue on varattu matkailupalveluille, virkistykseen ja
loma-asuinkäyttöön. Sisempänä maalla olevat metsäiset alueet on osoitettu vakinaiseen asumiseen
isoilla tonteilla. Venesataman jatkaminen merelle päin tuo satama-alueelle lisää rakennusmaata
matkailua palveleville rakennuksille. Tauvontien linjaus on muutettu osan matkaa pohjoisemmas.
Osa nykyisestä Tauvontiestä muuttuu kevytliikenteen väyläksi. Rannan läheisyyteen rakennetaan
runsaasti katettuja ulkoilureittejä taukopaikkoineen.

4.1.2

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 64,8 ha, josta 7,8 ha on erillispientaloja, 6,5 ha yksityisiä lomaasuntoja ja 1,8 ha matkailupalveluita varten. Puisto- ja virkistysalueita on 13 ha sekä metsä- ja
maatalousaluetta 12 ha. Liikennealuetta on 8 ha, josta satama-aluetta 7,7 ha. Katualuetta on 4 ha
ja vesialuetta on 11 ha. Uutta katua tulee rakennettavaksi noin 1,6 km ja kevytliikenteen väyliä
noin 1 km. Pitkospuilla katettavaa ulkoilureittiä tulisi rakennettavaksi noin 1 km ja tavallista ulkoilureittiä saman verran.
Rantayleiskaavan mukaisesti yleiskaava-alueen takaisen alueen raakamaasta voi osoittaa 20% rakentamiseen.
rakennustyyppi

tonttien lkm

kerrosala k-m2

vuodepaikat,
vp/20 k-m2

- vakinaisia asuntoja

24

4600+t 2670

50-100 as

- yksityisiä loma-asuntoja

33

3530+t1300

176

- palstaviljelytontteja

11

715

22 vp

- sataman kalamajoja / ranta-aittoja

40 kpl

600, a 15

60 vp

. yhteisöjen majoja

7

1020

50 vp

- loma-osakkeita

2

1050

52 vp

- vuokrahuoneistoja

1

450, 10- huonetta

20-45 vp

. matkailupalveluita: satama, uimaranta

1

1380, päiväkävijät

max. 500 as.

- kalasatamapalvelut / rantatori

1

kioski, myyntiaitat yms.

- leirintäalue

1

540,
vastaanotto
huoltotilat

Yhteensä

80

R 8195 + urheilupuis- 635-750
tossa 330 ja taustalla
asuntoja 7270
1250
Yhteensä 16 795

Maksimikäyttäjämäärä

ja 100-140
mailijaa

lo-
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4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Luonnonympäristön erityisarvoja on huomioitu asemakaavassa kaavamerkinnöin ja määräyksin.
Arvokkaat alueet: hiekkaranta, dyynit, nummi, kivikko, katajakedot, tyrnialueet, arvokkaat yksittäispuut ja linnun pesimäalue on kaavassa osoitettu erilaisin aluerajauksin ja niiden hoito määritelty kaavamääräyksin. Merkinnät ja määräykset ovat täsmentyneet koko kaavoitusprosessin ajan.
Rakennetun ympäristön vanhat pihapiirit rakennuksineen on huomioitu suojelumerkinnöin ja kylämaiseman keskeiset pellot on merkitty maisemallisesti arvokkaiksi.
Uuden loma-asutuksen ja matkailupalvelujen suunnittelua ja rakentamistapaa ohjataan tarkalla
kaavasuunnittelulla ja kaavamääräyksillä. Harvinainen alue, joka palvelee koko seudun asukkaita,
tulee rakentaa esteettisesti korkeatasoiseksi ja toimivaksi. Tärkeää on kokonaisuuden harmonisuus,
yksilölliset erikoisuudet ja muoti-ilmiöt tulee rakentaa muille, syrjäisemmille alueille. Rakentaminen on sijoitettu maastollisesti helposti hallittaviin kohtiin ja kauniiden paikkojen viereen, ei niiden
päälle.
Liikenneturvallisuutta on parannettu sijoittamalla kevyen liikenteen reitin varaus suunnittelualueen pituudelle Tauvontien varteen. Vanha miljöö säilytetään ja uusi, raskaampaa liikennettä palveleva tie ja kunnallistekniikka rakennetaan tasaisempaan paikkaan. Tien ympäristö siistiytyy ja uusi
asuntovaunualue voidaan perustaa metsään, joka kaipaa harvennusta. Alueiden käyttöönotto katkaisee alueen risuuntumisen ja voi säilyttää rantavyöhykkeen avoimempana.
Ulkoilureitit taukopaikkoineen sekä kasvillisuuden hoito- ja suojelutoimenpiteet keskeisillä alueilla
suunnitellaan erikseen myöhemmin. Ohjattu ja opastettu liikkuminen estää herkän luonnon kulumista.

4.3 Aluevaraukset
4.3.1

Korttelialueet

ASUNTORAKENTAMINEN AO, korttelit 9-12, 15-16, 19-24
Vakinaiseen asumiseen (AO) on varattu tontteja Tauvontien varresta. Yhteensä tontteja on 24 kpl,
joista kahdella on oleva, suojeltu pihapiiri. Asutus liittyy vanhaan asutukseen ja pellon reunalle siten, että rakennuksista avautuvat näkymät ympäröivään peltomaisemaan. Kaikki tontit rajautuvat
metsään, puistoon tai peltoon. Tontit ovat kooltaan hyvin suuria, pääosin yli 3000 m2. Tonteille saa
rakentaa asuintiloja enintään 150-250 k-m2 ja talous- ja varastotiloja 100-150 k-m2. Runsas rakennusoikeus mahdollistaa perinteisen mallisen umpipihan rakentamisen. Asuinrakennus tulee sijoittaa tontin näkyvimmälle paikalle tien varteen. Talousrakennukset sijoitetaan molemmille sivuille ja
niiden tulee olla julkisivuiltaan talomaisia ikkunoineen ja ovineen, ei hallimaisia umpiseiniä ja ikkunanauhoja. Piharakennuksiin suositellaan saunaosastoa, kylpyallashuonetta (katettu ulkoallas),
kesäkeittiötä ja viherhuonetta. Myös lähityöpiste tietokoneineen sopii erilliseen piharakennukseen.
Toisessa piharakennuksessa voivat olla autotalli, varastohuoneita, verstas- ja askarteluhuoneet. Autopaikkoja tulisi rakentaa vähintään kaksi, toinen talliin ja toinen katokseen. Lisäksi vieraan autolle pitää varata paikka. Isolla metsätontilla suositellaan taustan jättämistä luonnontilaan, mikä helpottaa huomattavasti pihan hoitoa. Vain keskeinen piha-alue kannattaa istuttaa ja kivetä. Peltotonteilla kannattaa rakentaa suuri hyötypuutarha kasvimaineen ja koristepuutarhoineen. Ne sopivat
hyvin eläinharrastajille, hevosen, lampaiden ja kanojen kasvattajille.
Rakentamista ohjaamaan laaditaan kaavaprosessin jälkeen yleispiirteiset rakentamisohjeet yhdessä
tulevien rakentajien kanssa. Tavoitteena on kortteleittain tai alueittain yhtenäinen rakennustapa.
Kaikessa rakentamisessa pyritään ekologisuuteen ja kestävyyteen. Rakennusten hahmon tulee olla
selkeä ja yksinkertainen. Monta rakennusta yhdessä muodostavat pihapiirin ja monimuotoisen ympäristön. Isot tontit sallivat kuitenkin enemmän erilaisuutta ja yksityiskohtia kuin kapeat kaupunkitontit, ilman että alue tuntuu sekavalta.
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MATKAILUPALVELUT - RM, RM-1, kortteli 1
Matkailupalvelut sijoittuvat sataman viereen. Nykyisen satama-altaan laidalle voidaan rakentaa
majoitus- ja palvelutiloja. Palvelutilojen tarve on kuitenkin pieni, jos veneilykeskus rakennetaan laiturille. Torin laidalle voi sijoittua rakennus, jossa on kioski-, kahvila- ja ravintolapalveluita. Lisäksi
siinä voi olla retkeilijöiden opastuspiste ja koko alueen huoneistojen vuokraus. Veneilyyn liittyvä välinevuokraus, veneet, surflaudat, moottorikelkat yms., voi toimia tässä. Muu osa rakennusoikeudesta voidaan käyttää vuokrattavia huoneita varten. Muille RM-tonteille voidaan rakentaa esim. vuokrattavia, 40 –60 k-m2 huoneistoja tai myytäviä loma-osakkeita.
Rakentaminen on tehtävä näillä kolmella tontilla yhtenäisellä tavalla. Tämän korttelin rakentamisella luodaan imago ja laatutaso koko Tauvon matkailu- ja vapaa-aikakeskukselle. Rakennusten
harjansuunta ja tietyt rakennettavat linjat on määrätty asemakaavassa. Rakentamisohje laaditaan
yhdessä alueen rakentajien kanssa. Suosituksia ja visioita rakentamistyylistä annetaan tämän selostuksen kappaleessa 5. kaavan toteuttaminen.
Korttelien pysäköinti on osittain keskellä olevalla pysäköintikorttelialueella LPA, joka on samalla
alueen keskuskatu.
Kalamaja, torppa ja
aittatyyliä edustavia
rakennuksia.
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LOMA-ASUTUS: R-1, RA, RH-1, RP, RL korttelit 2-8 ja 13-15, 17-18
Puolijulkiselle loma-asutukselle, yhteisöille ja yrityksille tarkoitetut alueet on osoitettu R-1 merkinnällä. Alueille voidaan rakentaa 100-180 k-m suuruisia, yhteisöjä tai yrityksiä palvelevia lomarakennuksia. Ohjeellisia tontteja on yhteensä 7 kpl, joista 4 kunnan maalla ja loput vapaaseurakunnan maalla. Rakennusten paikat tontilla on määrätty tarkasti kaavamerkinnöillä. Tontit sijoittuvat
keskeiselle alueelle ja luovat paikan imagon. Kapeilla, korkeilla ja pitkillä massoilla pyritään kevyeen ulkoilmeeseen ja samalla rajaavuuteen siten, että rakennusten väliin syntyy tuulelta suojaisia
pihoja. Rakennusten arkkitehtuurin tulisi olla perinteen mukaan yksinkertaista ja pinnoitemateriaalien puuta. Terassit ja sisääntulot tulisi vetää rakennusrungon sisään muodostamaan esim. lasiseinäisiä välikköjä. Rakennusrungon ulkonemien tulisi olla mahdollisimman kapeita Perustaminen
tulisi tehdä suhteellisen korkeille, jopa 70-120 cm korkeille pilareille kosteusvaurioiden välttämiseksi ja näkyvyyden parantamiseksi. Kaksikerroksisissa rakennuksissa perustus voi olla matalampi. Myös pihaterassit voidaan rakentaa noin 30cm korkeille pilareille. Näin rannan jäkälikkö ja varvikko voi osittain levitä myös rakennusten alle ja saavutetaan kevyt yleisilme, vaikutelma luonnon
koskemattomuudesta.
Yksityiselle loma-asutukselle tarkoitetut alueet on osoitettu RA-merkinnällä. Lounaisrantaan sijoittuvat kunnan maalle korttelit 3-5, missä jokaiselle tontille saa rakentaa 80 k-m2. rakennusten
paikka ja harjansuunta on määrätty kaavassa. Tällä on haluttu turvata merinäkymiä myös taempana oleville tonteille. Rakennukset tulisi rakentaa noin 0.5 m korkeille pilariperustuksille. Ohjeellisia tontteja on 11 kpl. Tonttien edustalla on hienoja katajia ja isoja mäntyjä, jotka tulee säilyttää.
Erityisesti pylväsmuotoon kasvaneet katajat ovat suojeltavia kohteita. Kadun varteen tonttien puolelle tulee rakentaa pienet varastokatokset kulkuneuvoille. Ne voivat olla seinättömiä tai siten laudoitettu, että niiden läpi näkee.
Tonttien keskellä on laaja pihakatuaukio, Tauvonpiha, jonka keskellä on ympäröivää loma-asutusta
palvelevan huoltorakennuksen korttelialue RH-1 ja siinä rakennusoikeutta 70 k-m2. Alueella olevat
puut ja katajat tulee säilyttää ja ohjata ajo tonteille niitä kierrellen. Alueelle voidaan lisäksi rakentaa asukkaiden yhteistiloja, esim. välinevarasto, keittokatos, vierashuone, askartelu- / leikkihuone
ja ulos leikkipaikka ja sulkapallokenttä.
Vapaaseurakunnan maalla korttelissa 6 on neljä hieman isompaa tonttia, joiden rakennusoikeudet
ovat rannan puolella 80 ja maan puolella 100 k-m2. Tonteilla on vanhoja, säilytettäviä rantamäntyjä.
Rakennusten paikka ja suunta tontilla on määrätty kaavassa. Korttelissa 8 on kaksi tonttia, joiden
rakennusoikeus on 90 k-m2 . Asuinrakennus tulee rakentaa Tauvontien varteen.
Taustalla kunnan maalla, vanhalla peltoalueella, on 17 kpl loma-asuntotontteja jotka sopivat esim.
puutarhatonteiksi. Näiden alueiden rakennusoikeutta rantayleiskaava ei ohjaa. Korttelissa 13-14
rakennusoikeus on loma-asunnolle enintään 100 ja piharakennuksille 50 k-m2. Tontit ovat kooltaan
800 m2. Alueen rakentamista suositellaan siirtolapuutarhan tapaan yhtenäisillä talotyypeillä. Korttelissa 17-18 rakennusoikeus on 100+100 k-m2, eli taloustiloja saa rakentaa enemmän. Tontit ovat
kooltaan keskimäärin noin 1200 m2. Täällä rakentamistyylin kirjo voi vaihdella enemmän kuin keskeisimmillä alueilla. Tonteille johtaa pihakatu, missä asukkaat ja vieraat voivat pysäköidä autonsa,
säilyttää väliaikaisesti esim. peräkärryä ja venettä. Harrastusvälineiden kuten pienveneiden ja
moottorikelkan pitempiaikaista säilytystä varten tulisi rakentaa varasto tontille.
Kortteliin 15 on osoitettu siirtolapuutarha-alue RP. Alueella on tontteja 11 kpl, kooltaan 600-1000
m2. Kullekin tontille saa rakentaa 40 k-m2 majan ja 25 k-m2 sauna- varasto tai kasvihuonerakennuksen. Alueelle rakennetaan vesijohto ja viemärilinjat sekä sähkö. Alueelle laadittavaan rakentamisohjeeseen liittyy 2-4 tyyppipiirustusta, joista rakentajat voivat muokata itselleen sopivat rakennuslupakuvat.
Tauvontien varressa, vanhojen pihapiirien välisessä metsikössä on leirintäalue RL. Keveitä majoitusmökkeja ja huoltorakennuksia saa rakentaa enintään 490 k-m2.. Pieniin 15-20 k-m2 mökkeihin ei
tarvita kunnallistekniikkaa. Huoltorakennukseen, joka voi olla kooltaan noin 100-150 k-m2 , voidaan
sijoittaa vastaanottokioski, saniteettitilat, saunaosasto, pyykkitupa sekä keittiö. Tiloihin voi sijoittua myös tv- ja takkahuone sekä varastotiloja. Yleensä leirintäalueilla on myös keittokatoksia, mutta tässä tapauksessa ne sijoittuvat yleisille virkistysalueille, minne johtaa hyvin rakennetut ja opastetut polut. Alueelle mahtuu lisäksi noin 10 asuntovaunupaikkaa Tilavaraus autolle+vaunulle ja
suojametsikölle on noin 10mx10 m. Alueen olevaa puustoa ja aluskasvillisuutta tulee säilyttää mahdollisimman paljon ja ajotiet on rakennettava hyvin siististi, sillä leirintäalue itsessään on osa virkistysaluetta.
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4.3.2

Muut alueet

URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE VU-1
UIMARANTA-ALUE VV-1
Molemmat alueet sijoittuvat rannan tuntumaan. Alueella on rakennusoikeutta yhteensa 330 k-m2.
Rakentamisen toteuttaminen edellyttää tuulimyllyjen poistamista alueelta viimeistään niiden elinkaaren päätyttyä. Tuulimyllyjen paikalle sijoitetaan esim. rantasauna, rantapaviljonki tai näköalatorni. Dyynien takana mantereen puolella on pelikenttä- ja harrastusalue, jonne voidaan sijoittaa
niitä palvelevia rakennuksia kuten peseytymistiloja, uimarannan saniteettitilat ja kuntosali / leikkipaikka sekä huoltotiloja. Lisäksi alueelle voidaan rakentaa maauimala tms. katettuja, pienempiä
ulkoaltaita palvelemaan ympärivuotista virkistyskäyttöä (avantouinti, suolakylvyt yms.). Uimalan
kattaminen voidaan tehdä kaavassa mainitun rakennusoikeuden lisäksi. Uimala-kylpylä rajataan
kevyin rakennelmin ja istutuksin, sillä alueen käyttö ja ylläpito edellyttänee pienen pääsymaksun
vaatimista.

PUISTOALUE VP
Alueen ainoa puisto on Tauvon sataman sisääntulon laidalla tien molemmin puolin. Nämä alueet
ovat voimakkaimmin muokattavia ja istutettavia. Tien pohjoispuolella on komeita katajia, joiden
sekaan tunkeva koivikko ja lepikko tulee raivata pois. Rannan puoleiseen päähän voidaan jättää
harva koivikko, jonka aluskasvillisuudeksi sopii kielo. Nurmikkoa tälle alueelle ei tule istuttaa.
Noin 10 m leveän puistokaistaleen pohjoispuolelle rakennetaan satamaan ja uimarannalle johtava
kevytliikenteen väylä
Tauvontien eteläpuolella on luonnonoja, jonka virtaamaa tulee parantaa ja ylläpitää ruoppauksella.
Vedenpintaa tulisi säännöstellä pohjapadoilla. Kevättulvan peittämille alueille voidaan kaivaa matalat vesialtaat, joita pidetään täynnä koko kesän. Vesistön rannat tulee istuttaa puistomaiseksi ja
suosia alueella jo olevia puulajeja: leppää, koivua, pajuja ja tuomia. Rantaluiskaan suositellaan
luonnonkasveja: saniaisia, kieloja, leinikkejä ja ojakellukkaa sekä lampien rantaveteen ravinteita
sitovia kasveja kuten vehkaa.
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LÄHIVIRKISTYSALUE VL
Luonnonmukaisena hoidettavia lähivirkistysalueita on etelärannalla ja luonnonojan varressa sekä
asuntoalueilla. Rannassa kulku tulee opastaa pitkospuille. Katajikot ja tyrnialueet tulee kiertää.
Ojan varressa metsä tulee harventaa ja tulvakosteikkoa hoitaa luonnonmukaisena. Pieni kauneuslampi voidaan ruopata polun varteen ja istuttaa se kuten viereinen puiston puolella oleva lampi. Vesi on luonnostaan ruskeaa ja siksi runsaskaan vesikasvillisuus ei ole näkymähaitta.
Loma-asunto ja asuntokortteleiden lähellä oleville VL-alueille suositellaan raivattavaksi eri kokoisia
aukioita leikkiä ja pallopelejä varten. Metsä tulee hoitaa puistomaisen harvana, puolivarjoisana
metsänä. Pieniä kauneuslampiakin voidaan kaivaa asuntojen kohdalle. Korttelien 17-18 kohdalla
oleva puisto olisi raivattava mahdollisimman avoimeksi, jotta maisemapeltonäkymä vahvistuisi tällä pensoittumassa olevalla alueella. Alueen keskelle suositellaan pelinurmikenttiä ja pihakadun
varteen puukujaa. Muutaman puun ryhmiä voi olla alueen kulmissa. Muilta osin alue olisi niittyä.
Korttelin 19 siirtolapuutarhan kohdalla oleva VL-alue on sähkölinjan alustaa, missä voi olla vain
matalaa pensaskasvillisuutta. Paikalle sopii hyvin 1-2 m korkeat, helppohoitoiset ja leviävät puutarhapensaat kuten virpiangervo ja kurtturuusu.
RETKEILY- JA ULKOILUALUE VR
Suunnittelualueen pohjoisosa on retkeily- ja ulkoilualuetta, joka on lähtöaluetta pohjoisrannalle
suuntautuville, pitkille ulkoilureiteille. Alueen keskelle sijoittuu upea katajainen dyynikumpareikko
( kuva alla), jonka aluskasvillisuutena on jäkälää ja sammalia (luo-2) . Alue on erittäin kaunis ja kulutusherkkä. Kumpujen laelta näkyy merelle. Paikka vaatii ehdotonta kulun ohjausta pitkospuilla ja
lakialueelle pieniä, puulla katettuja oleskeluterasseja, missä ulkoilijat voivat istuskella ja ihailla
maisemaa. Nuotiopaikat on sijoitettava alempaan ja kestävämpään maastokohtaan. Alueen kulumista on seurattava tarkkaan ja tarvittaessa pitkospuille rakennettava kaiteet villin kulkemisen estämiseksi. Erityisesti koirien juoksua alueella on rajoitettava. Dyynikumpujen alapuolella on noin
20x40 m laaja, jäkälöitynyt rantakivikko, jonka viereen voidaan rakentaa ulkoilupolku. Kivikolla
kulku tulee kieltää. Reittien varrelle tulisikin laittaa luontopolkujen tapaan opastustauluja, joissa
kerrotaan kunkin kohdan luontohistoriaa. Tieto paikan synnystä ja arvoista auttaa sen säilymisessä.
VR-alueen pohjoisosa on metsittymässä olevaa vähäpuustoista dyyniä ja melko tasaista. Tämä osa
alueesta kestää kohtalaisesti kulutusta ja sinne voidaankin sijoittaa nuotiopaikkoja. Loivaa kumpuilevuutta ja hyvin avonaista nummimaisemaa on aivan alueen pohjoiskulmalle merkityllä luo-1 alueella, joka on jäkäläpintaisena hyvin kulutusherkkää.
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VENESATAMA-ALUE LV-1
Alueelle voidaan rakentaa veneilijöitä ja kalastajia palvelevia toimintoja yhteensä 1050 k-m2. Ennen
rakentamisen käynnistymistä koko alueelle on laadittava käyttösuunnitelma.
Kaavassa esitetty satamasuunnitelma on laadittu vuonna 2001 ja siinä on tilaa noin 50 veneelle sekä nykyisessä satama-altaassa noin 30 pienelle veneelle. Nykyinen alue tulisi varata jatkossa pienille avoveneille ja välinevuokraukselle, uudet laiturit vierasveneille ja alueen uusille loma-asukkaille.
Maankohoamisesta johtuen venesataman jatkamiseen merelle päin tulee varautua. Nykyinen satama-allas voidaan myöhemmin rakentaa esim. uima-altaaksi / maauimalaksi. Veneväylän syväyksenä tulisi pitää 1.8 metriä, joka on sama kuin rannan suuntaisen kulkuväylän syvyys. Satamarakentamishankkeeseen tulisi liittää myös sisääntuloväylän kunnostaminen.
Alueelle voi sijoittua veneilijöitä palveleva pursimaja, johon sijoittuu mm. sauna ja peseytymistilat,
varusteiden huolto- ja pesutilat, keittiö ja takkahuone, yhteensä noin 200 k-m2.
Kalasataman hoitokunta halua varata noin 600 k-m2 ”kalamajoja” varten. Kaavamääräyksen mukaan maja saa olla kooltaan enintään 15 m2 ja ne tulee rakentaa 2-4 tyyppipiirustuksen mukaisesti,
jotta alueesta ei tule liian kirjava. Alueelle sijoittuisi noin 40 pientä majaa ryhmiteltynä laiturin laidalle ja alueen keskelle saarekkeiksi. Koska alueella toimii vain yksi kalastaja ja muutama harrastaja, kalamajat eivät olisi perinteisiä verkkovajoja vaan esim. lyhytaikaiseen majoitukseen sopivia,
kevytrakenteisia laiturimajoja kesäkäyttöön, joissa voisi yöpyä. Majoihin ei suositella vesihuoltoa
vaan saniteettitilat ovat pursiseuran tiloissa. Näin varustettuna majat voidaan jättää talveksi kylmilleen. Sähkön avulla majaa voi lämmittää keväällä ja syksyllä, valaista ja keittää ruokaa Uimarannan päiväkävijöille, mm. lapsiperheille ja vanhuksille ne voivat tarjota edullisen tukikohdan ja
lepopaikan.
Nykyisen altaan kulmalla on veneiden laskupaikka ja sen lähettyville voidaan rakentaa tiloja kalankäsittelyä varten. Hoitokunta on arvioinut tilatarpeeksi 250 k-m2. Tarvittaessa osa rakennusoikeudesta voidaan käyttää muihin satamapalveluihin.
LPA PYSÄKÖINTIKORTTELIALUE, kortteli 1
Rantakortteleiden keskelle on sijoitettu katumainen pysäköintikortteli, joka palvelee viereisiä matkailukortteleita ja loma-asuntoja. Keskellä aluetta on 7 m leveä katumainen osa ja itäpuolella poikittaispysäköinti 4 tai 5 autopaikan ryhmissä. Tällainen ratkaisu vähentää asfaltoitavaa aluetta ja
säästää kustannuksia. Pitkää aukiota jaksottavat puu- ja pensasryhmät pysäköintitaskujen välissä.
Alueelle mahtuu kaikkiaan noin 25 autopaikkaa.
Näin sijoitettuna paikat hajaantuvat tasaisesti palvelujen ääreen ja alue ei vaikuta aukealta tai liian isolta tyhjänäkään. Autopaikat rajoittuvat korttelien rakennuksiin. Autopaikan reuna tulisi kivetä vähintään noin 1,2 m leveästi ja rakennusten edusta istuttaa kulumisen estämiseksi ja kulun
ohjaamiseksi rannan suuntaan. Tarvittaessa kiveyksen alla voi olla pintavesien imeytysrakenteet.
Osa pysäköintiruuduista voi olla talvella käyttämättömänä kysyntätarpeen mukaan.
LP YLEINEN PYSÄKÖINTIALUE
Luusitien LPA alueen päässä on yleinen pysäköintialue, joka palvelee uimarannan ja muiden virkistyspalvelujen käyttäjiä. Alueelle mahtuu noin 80 autopaikkaa.
KATUALUEET
Uusia katualueita ja kevyen liikenteen reittejä on asemakaavassa osoitettu Tauvontielle ja uusille
korttelialueille. Nykyinen Tauvontie on osoitettu sataman puoleisesta päästään kevytliikenteen reitiksi. Uusi katualue on osoitettu noin 50 m pohjoisemmaksi. Syynä on nykyisen raitin miljöön säilyttäminen ja olevan pihapiirin rauhoittaminen liikenteeltä sekä uuden, vahvemman tien rakentaminen asuntovaunualuetta sivuavaksi. Samaan aukkoon saadaan samalla rakennettua kunnallistekniikka: vesi ja viemärijohdot. Toinen kokoojatievaraus on korttelien 14 ja 15 välissä. Tie on varaus
tulevaa kaavan laajenemista varten ja vaihtoehto nykyiselle Kaasantielle.
Rannan kortteleille johtaa noin 200 m pitkä kuja, jonka varrella on pihakatuaukio lomakorttelin
keskellä. Pihakatuja on myös taustalla olevien loma-asuntokorttelien keskellä. Asuntokortteleihin
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johtaa olevat yksityistiet tai jo raivatut, aiemman palstoitussuunnitelman mukaiset tieaukot. Alueelle ei saisi rakentaa avo-ojia ja niitä tuskin tarvitaankaan, koska maaperä on erittäin hyvin vettä
läpäisevää, kuivahkoa kangasta tai hietikkoa.
Teiden ja katujen pinta-ala on 4,14 ha ja liikennealueiden 9,6 ha, mistä sataman osuus 7,7 ha.
ERITYISALUEET – ET JA KUNNALLISTEKNIIKKA
Suunnittelualueen keskelle on osoitettu varaus paikallista jätevesien pienpuhdistamoa varten. Varaus voi palvella myös muuta yhdyskuntateknistä huoltoa, esim. lajiteltujen jätteiden keräyspisteenä. Tavoitteena on alueen jätevesien johtaminen runkoviemäriä pitkin kuntakeskukseen, mutta
koska asian suunnittelua on vielä kesken ja mahdollinen rakentaminen vie vuosia, varaus paikalliseen, vaikkapa väliaikaiseen yksikköön halutaan osoittaa.
Tauvoon laaditaan parhaillaan vesihuollon yleissuunnitelmaa. Kaavoitettu alue tullaan viemäröimään vaiheittain, aloittaen rantakortteleista. Todennäköisesti viimeisenä viemäröidään Tauvontien
varren omakotialueet. Jos tonttivaraukset täyttyvät, järjestys voi myös olla toinen. Jos asuntoalueelle tulee ennen yleistä viemäröintiä yksittäisiä asuinrakennuksia, niille määrätään kiinteistökohtainen pienpuhdistamo. Sitten kun viemäri rakennetaan, pienpuhdistamo voidaan myydä ja rakentajalle ei tule moninkertaisia viemäröintikustannuksia. Pienpuhdistamo on ainoa menetelmä, jolla on
jälleenmyyntiarvoa. Muut menetelmät eivät edes sovellu alueelle, koska pohjavedenpinta on niin
korkealla, että imeyttämistä varten jouduttaisiin rakentamaan korotetut imeytyskentät, mikä pilaisi maisemaa. Lisäksi alueella saattaa olla alunapitoisia maita, joiden valumavedet saastuttavat ympäristöä. Vesien imeyttämine maaperään ei siten sovellu tälle alueelle, vaan ne tulee johtaa pienpuhdistamojen kautta purkuputkella mereen tai siirtoviemärillä keskustan puhdistamolle.
Sähkö- ja telelinjat johdetaan Tauvontien varressa korttelin 2 kulmalle, mistä ne vedetään maakaapeleilla rannan kortteleihin 1-6. Taempana oleviin, tiiviisti rakennettaviin loma- ja ryhmäpuutarhakortteleihin 12-13 vedetään myös maakaapelit. Harvaan sijoittuville omakotitonteille voidaan vetää
ilmajohdot katujen ja pyöräteiden varressa.
SUOJELUALUEET JA -KOHTEET
Rannassa on luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä, hiekkaranta ja puuttomat rantadyynit.
Paikalla on kuitenkin perinteinen ja vuosikymmeniä käytetty uimaranta, joka on seudullisesti merkittävä kesäinen retkeilykohde. Tästä syystä aluetta sallitaan edelleenkin käyttää ensisijaisesti
virkistystarkoitukseen uimarantana ja taustan dyynejä retkeily- ja ulkoilualueena. Maaston erityisen kulutusherkkyyden takia kulkua tulee ohjata huolellisesti suunniteltuja ja rakennettavia reittejä / pitkospuita pitkin. Uusi rakentaminen tulee huomattavasti lisäämään alueen käyttäjämäärää
sekä käyttöaikaa, mikä lisää merkittävästi maaston kulumista. Ilman erityisiä rakenteita maasto ja
varsinkin sen herkkä maanpeitekasvillisuus tulee kulumaan.
Alueita koskevat seuraavat kaavamääräykset:
s-1 Suojeltava alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain mukainen luonnontilainen hiekkaranta
(LSL 29§). Alueella ei saa suorittaa sen luonnontila muuttavia toimenpiteitä.
s-2 Suojeltava alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain mukainen puuton hiekkadyyni. (LSL
29§). Alueella ei saa suorittaa sen luonnontilaa muuttavia toimenpiteitä. Viereisen uimarannan
käyttö ja liikenne on suunniteltava ja opastettava siten, että dyynit säästyvät eroosiolta.
Lievemmin suojellut kohteet ovat merkitty luo-alkuisella kaavamääräyksellä. Alueilla on erityisen
kauniita luontokohtia tai uhanalaisia eläimiä. Alueet eivät aivan täytä luonnonsuojelulain mukaisia
kriteereitä, mutta ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä ja tuovat ulkoilualueiden
maisemiin mielenkiintoista vaihtelua Alueita on hoidettava niin, ettei niiden luonne olennaisesti
muutu. Nummen, katajaketojen ja tyrnin säilymisen kannalta kulutus on tarpeellistakin, sillä muuten alueet kasvavat umpeen ja kedot häviävät.
luo-1 Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, vähäpuustoinen hiekkadyyni /
nummi. Yleisten virkistysalueiden ja reittien suunnittelussa ja hoidossa on huomioitava luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen.
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luo-2 Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, katajaketo ja kivikko. Aluetta on
hoidettava niin, että sen luonne ei olennaisesti muutu. Alueella kulkeminen on ehdottomasti ohjattava pitkospuita pitkin.
luo-3 Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Alueella sijaitsee uhanalaisen
lintulajin esiintymisalue tai pesimisalue. Alueen metsää on hoidettava niin, että sen luonne ei olennaisesti muutu
luo-4 Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, katajaketo ja tyrnialue. Aluetta
on hoidettava niin, että sen luonne ei olennaisesti muutu.
Suojeltavia pihapiirejä sr-1 alueella on kaksi, Rantala ja Similä. Olevat rakennukset tulee suojella
ja hoitaa eikä niitä saa purkaa ilman lupaa. Rakennukseen tai sen lähiympäristöön ei saa tehdä sen
rakennustaiteellista, kulttuurihistoriallista tai kyläkuvallista arvoa alentavia muutoksia tai korjauksia. Tonteille on annettu lisärakennusoikeutta vanhan pihapiirin viereen 150 k-m2, mihin voidaan
rakentaa esim. toinen asuinrakennus tai talous- ja varastorakennuksia. Uudisrakentamisen tyylin
ei saa alistaa vanhoja rakennuksia koollaan, muotokielellään tai värityksellään.
Lisäksi alueella on yksittäisiä aittoja ja hirsitupa jotka on osoitettu suojelumerkinnöillä sr-2 ja sr-3.
Rakennuksia ei saa purkaa ilman lupaa. Ranta-aitat ja hirsitupa voidaan siirtää käytön kannalta
sopivaan paikkaan satama-alueelle tai tontille.
MAA- JA METSÄTALOUSALUEET M-1, MA
Asuintonttien ympärillä olevat metsät on osoitettu merkinnällä M-1: maa- ja metsätalousalue. Metsää voidaan harventaa siten, että sen maisemallinen arvo asuntojen lähimetsänä säilyy.
Asuntojen keskellä olevia metsiä voidaan harventaa ja myydä puu vaikkapa alueen asukkaille. Yksityisen omistuksessa olevia metsiä maanomistajat voivat harventaa ja käyttää kotitarvepuun hankintaan kaavamääräyksen sisältö huomioiden.
Kaasantien ympäristö peltoineen on maakunnallisesti merkittävää kulttuurihistoriallista aluetta.
Kokonaisuuteen kuuluu muutama suojeltu pihapiiri ja niitä ympäröivät viljelykset. Tauvontien eteläpuolella pellot ovat vielä aktiivisessa viljelykäytössä ja niille avautuu hienot näkymät Tauvontien
varteen sijoittuvilta tonteilta. Tauvontien ja Kaasantien kulmauksessa olevat pellot ovat kuitenkin
metsittymässä umpeen, sillä tällä kohdalla ei ole toimivia maatiloja. Alueen vetovoiman ja kulttuurimiljöön kannalta olisi tärkeää, että nämä pellot raivataan uudelleen viljelyskäyttöön. Lähistöllä
on elinvoimaisia maatiloja, joiden hoitoon nämä kunnan maat tulisi vuokrata tai myydä. Yksityisen
metsittyvälle pellolle on osoitettu asuintontteja, joiden rakennuttua tämä keskeinen alue olevan ja
uuden Tauvontien välissä voi siistiytyä.
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VESIALUEET W, w-1, w
Tauvo on meren rannassa. Paikka on seudullisesti merkittävä virkistysalue ja hiekkaranta. Maa
kohoaa täällä noin 9 mm vuodessa ja meri pakenee vähitellen. Ranta onkin hyvin matalaa ja uimasyvyys on lähes sadan metrin päässä rannasta. Meren käyttö uimiseen on hyvin lyhytaikaista
näin pohjoisessa ja säävaihteluille erittäin altista. Pienille lapsille ranta sopii hyvin, uimareille heikommin.
Uimasesongin jatkamiseksi kaavassa on esitetty maauimalan, (w-1 merkintä) rakentamista dyynien
taakse. Se jatkaisi uimasesonkia useita kuukausia ja mahdollistaisi myös talvisen avantouinnin,
jonka suosio on kasvanut hurjasti viime vuosina. Maauimalaan voi liittyä kylpylämäistä toimintaa,
erilaisia lämpötila-altaita ja suihkuja. Sydäntalven käytössä voisi olla vain avantoallas ja muu osa
suljettuna. Kevään edetessä erilaisia altaita voi vähitellen ottaa käyttöön. Pienehköt allasrakenteet
voidaan tehdä puusta, raskas betonirakentaminen ei ole ainoa vaihtoehto.
Paikallisten asukkaiden mielestä allas ei voi olla kattamaton, sillä hiekka täyttäisi sen muutamassa
kuukaudessa. Siksi kaavamääräyksellä sallitaan uimalan kattaminen lasirakentein kaavassa mainitun rakennusoikeuden lisäksi.
Ohjeellisia kauneuslampia on osoitettu taustan metsäalueelle ja rannan ojaan. Ojan ruoppaaminen
ja kauneuslampien leventäminen lisää alueen vetovoimaa. Ojan vesi on ruskeaa ja siksi se voidaan
mielellään istuttaa vesikasvein, jotka samalla sitovat vedessä mahdollisesti olevia ravinteita. Kaivaminen edellyttää tarkempien maisemointisuunnitelmien tekoa , missä arvioidaan veden ja maaperän laatua sekä määritellään mm. sopivat istutukset ja olevan puuston käsittely.
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4.4 Kaavan vaikutukset
Suunnittelutyön edetessä arvioidaan MRA 1 § esitetyn mukaisesti asemakaavanmuutoksen vaiku-

tuksia ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; kyläkuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.

4.4.1

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

- vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, kyläkuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön -

Kuva 16: Tauvon venesataman kokonaisuus, sataman rakenteet ja taustalla verkkovajojen ryhmä.

Asemakaava lisää rakentamista Tauvon kylään huomattavasti. Venesataman tehokkaampi rakentaminen luo alueelle oman pienen keskuksen, johon niin matkailijoiden kuin asukkaiden on luontevaa tulla. Venesataman yhteyteen on asemakaavan mukaisesti mahdollista rakentaa I- ja II-kerroksisia rakennuksia, jotka muodostavat tiiviin keskustan. Palvelukeskittymä rakentuu todennäköisesti vaiheittain. Meren rantaan sijoittuva loma-asuntoalue sijoittuu nykyään vajaakäytöllä olevalle
matkailuvaunualueelle, mikä tulee parantamaan alueen ympäristökuvaa. Rakentamisella muodostuu uusi rantalomakeskus, jonka tyyli, suunnittelun laatu ja rakentamisen taso halutaan pitää erittäin korkeana. Tonttien myynnissä suositetaan käytettävän suunnittelukilpailua, jossa parhaiden
suunnitelmien esittäjät saavat tontit. (vrt. Oulun asuntomessut) Tarkempi laatuohjaus ja rakennusten tyylien yhteensovitus tehdään tämän jälkeen. Näin menetellen alueen rakennuskannasta voi
muodostua tyyliltään yhtenäinen mutta detaljeiltaan pienipiirteisesti vaihteleva miljöö. Ilman riittävää ohjausta alueesta voi muodostua sekava ja tyyliltään liian kirjava, mikä voi johtaa alueen arvon ja vetovoiman laskemiseen sekä heikentää kunnan matkailuimagoa.
Vanha kylä Tauvontien päässä tiivistyy ja muuttuu muodoltaan pieneksi lomakyläksi, johon liittyy
uutta vakinaista asumista sisääntulotien varressa. Kasvillisuuden muodostamaa maisemarakennetta seuraten on sijoitettu uimarantaa täydentävät virkistysalueet dyynien takaiselle nummivyöhykkeelle. Vanhat pihapiirit on suojeltu ja kalastajien verkkovajat voivat säilyä edelleen käytössä. Niistä kaksi on suojeltavaa ja ne voidaan siirtää sopivaan paikkaan satamalaiturille uusien aittojen yhteyteen.

4.4.2

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

- vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin Rakentamisen myötä myös liikkuminen suunnittelualueella lisääntyy. Käyttäjämäärän kasvaminen
lisää alueen kulumista ja ympäröivän luonnon saastumista. Tämä edellyttää kulun ohjaamista niin
että negatiivisilta vaikutuksilta voidaan välttyä. Myös rakennusten lämmityksen mukana tulee
päästöjä ilmaan jonkin verran enemmän. Jätevesien rakennuspaikkakohtainen käsittely maaperään
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imeyttämällä lisäisi maaperän likaantumista. Asumisen, matkailun ja virkistyskäytön aiheuttama
ympäristön likaantuminen estetään liittämällä alue viemäriverkkoon.
Alueen maaperä on hyvin vettä läpäisevää, joten pintavesiä ei alueella sateiden takia kerry. Suodattumattomat pintavedet kertyvät alueella oleviin ojiin, joista vedet kulkeutuvat mereen. Rantavyöhykkeelle tulee jättää olevaa puustoa tuulensuojaksi, että rakennuspaikat pysyisivät suojassa
mereltä puhaltavilta tuulilta.
Arvokkaan luonnonympäristön muuttumiseen vaikutetaan kaavassa rajoittamalla rakentamista
herkillä alueilla ja antamalla ohjeita maisemanhoidosta.
Suunnittelualueen rannan puoli kestää kulutusta erittäin huonosti kasvillisuutensa ja hiekkaisen
maaperän takia. Tällä alueella on kuitenkin aktiivisin toiminta. Tiet on osoitettu olevien reittien
jatkeeksi, joten kulutus muilla alueilla lisääntyy vain vähän. Kun alueelle rakennetaan kevytliikenteen reitit ja polkuverkosto, on mahdollista säästää herkkää pintakasvillisuutta. Herkimmillä alueilla reitit on rakennettava pitkospuista. Arimmilla alueilla kuten katajadyynillä kulkua voidaan
joutua jopa rajoittamaan. Suunnittelualueen taustalla metsät ovat kangasmetsää, joka kestää paremin kulutusta. Uutta asuinrakentamista on osoitettu tuoreen kangasmetsän alueelle.
Uusi rakentaminen vähentää alueen metsäpinta-alaa jonkin verran. Rannan avoimet alueet on pyritty säilyttämään ilman rakennuksia, mutta niiden käyttöön otto virkistykseen esim. pelikenttien
muodossa Lisääntyvä liikkuminen nummialueella / vähäpuustoisella dyynillä voi edistää sen säilymistä, sillä nykyään alue on kasvamassa umpeen koivikoksi.
Pikkutikan elinympäristö on asemakaavassa merkitty luonnon monimuotoisuuden alueeksi, joten se
pysyy edelleen rakentamattomana. Lähelle tuleva asuntovaunualue saattaa aiheuttaa häiriötä linnun elinympäristössä.

4.4.3

Muut vaikutukset

- ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen Vakinaiseen asumiseen tarkoitetut tontit ovat isoja, yli 3000 m. Tällöin asukkaiden on mahdollista
lisätä omavaraisuuttaan esim. perustamalla tontilleen kasvimaa. Tähän tarkoitukseen alueella on
myös palstaviljelyalue, jolta voi vuokrata lisää viljelytilaa. Tontille jää tilaa myös muun kotona tapahtuvan harrastetoiminnan toteuttamiseen helpommin kuin pienillä taajamatonteilla. Alueelle perustettavat ja nykyisestä kehitettävät palvelut ovat enimmäkseen kausiluontoisia ajoittuen kesäaikaan. Liikennereittien rakentamisen johdosta yhteydet rantaan paranevat, jolloin myös paikallisten
on aikaisempaa helpompi käydä rannassa. Käyttäjämäärän kasvaminen tuo alueelle entistä enemmän toimintaa, joka puolestaan houkuttaa alueelle palvelujen tarjoajia. Palvelutarve synnyttää uusia, sesonkiluontoisia työpaikkoja.
Asemakaavan mukainen maankäyttö edellyttää uusien katujen rakentamista. Yleiseen katuverkkoon kuulumattomien, loma-asunnoille johtavien katupistojen rakentamisesta syntyvät investointija huoltokustannukset tulevat yksityisten maanomistajien hoidettaviksi. Muuten katuverkon rakentaminen, huolto ja ylläpito on kunnan vastuulla. Rakentamisen tiiviys on etu yhdyskuntateknisiä
verkostoja rakennettaessa. Vakinaisten asukkaiden työssäkäyntiliikenne lisää katuverkon huoltotarvetta. Uudet asukkaat ja matkailijat toisaalta tuovat palveluja käyttäessään veromarkkoja kunnalle. Yhdyskuntateknisten verkostojen rakentamisesta aiheutuu kustannuksia ensin verkostojen
johtamisesta alueelle ja sitten alueen sisäisen verkoston ja liittymien toteuttamisesta. Näistä alueen
sisäinen verkosto tulee käyttäjien maksettavaksi liittymä- ja käyttömaksujen muodossa. Runkoverkostojen rakentamisen rahoittaa kunta esim. valtion avustuksilla. Tietotekniikan ja nopeiden sähköisten yhteyksien tuominen alueelle helpottaa yhteyksien ylläpitoa ja mahdollistaa lähityöskentelyn. Niinikään se lisää asukkaiden tasa-arvoisuutta kaupunkimaisissa työtehtävissä sekä tiedonvälityksessä.
Tauvontien linjaus on muutettu pohjoisemmaksi. Muutos ohjaa raskaan liikenteen pois nykyiseltä,
intiimiltä raitilta, joka jää pyörätieksi. Uuteen tieaukkoon rakennetaan myös yhdyskuntatekniikan
pääverkostot, jolloin metsää raivataan vain yhdestä paikkaa ja muualla kasvillisuus säilyy. Uusi tie
voidaan rakentaa raskasmpaa liikennettä varten. Nykyisen tien rakenteet soveltuvat ja kestävät
pyörätienä pitkään. Muutos parantaa liikenneturvallisuutta ja ongelmallista liittymää Kaasantien
risteyksessä. Alueelle voidaan tulevaisuudessa perustaa joukkoliikenneyhteyksiä (kimppataksi) niin
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parantuneiden tieolosuhteiden kuin lisääntyvän käyttäjäkunnankin ansiosta. Liikennemelu lisääntyy alueen käyttöasteen kasvaessa ja sen mukana päästöt alueella lisääntyvät.
Tuulimyllyjen aiheuttama melu häviää laitteiden joskus poistuttua käytöstä. Lähistölle rakentunee
tuulivoimapuisto, joten alue voi olla omavarainen sähköntuotannon suhteen. Energiakulutuksen hillitsemiseksi rakennukset pitäisi rakentaa siten, että ne voidaan jättää kylmilleen. Loma-asuntojen
lämmittäminen ympärivuotisesti sähköllä ei ole kestävän kehityksen mukaista. Asuntojen lämmitykseen suositellaan maalämpöä tai puulämmitystä. Aurinkoenergia on myös suositeltava vaihtoehto.

4.5 Ympäristön häiriötekijät
Alueella on tällä hetkellä kaksi toimivaa tuulimyllyä, joiden aiheuttama melu rajoittaa rakentamista niiden läheisyydessä. Tuulimyllyt poistuvat alueelta niiden elinkaaren päättyessä. Teknisen
laitteen elinkaareksi voisi arvioida noin 30-50 vuotta laitteiston kuluessa ja tekniikan vanhetessa
aikaa myöten.
Suunnittelualueeseen rajoittuvat viljelykset saattavat aiheuttaa hajuhaittaa asukkaille, erityisesti
lannoitteiden levityksen aikaan.

4.6 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset
Asemakaavamerkinnät
ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE.

AO

AO-1

VP

VL

AO-alueilla kullekin tontille voi rakentaa enintään kaksi erillistä asuinrakennusta.
ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE
Alueella saa asumisen lisäksi harjoittaa asumisen yhteyteen soveltuvaa pienimuotoista palvelu- ja käsityötoimintaa. Talousrakennuksia varten varatun rakennusoikeuden voi käyttää ko. toimintaa varten rakennettavia tai kunnostettavia rakennuksia varten.
PUISTO.
LÄHIVIRKISTYSALUE.
LÄHIVIRKISTYSALUE.

VL-1

Alue varataan yleiseen virkistyskäyttöön. Aluetta on hoidettava luonnonmukaisena.
Puustoa ja rantapensaikkoa saa harventaa. Alueelle rakennettavat tiet ja polut on
sopeutettava ympäristöön ja maisemaan. Polkurakenteeksi suositellaan pitkospuita.

VU-1

URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE.
Alueelle saa rakentaa erilaisia pelikenttiä ja maauimalan sekä näitä palvelevia rakennuksia enintään 200 k-m2. Maauimala voidaan kattaa kevyin lasirakentein rakennusoikeuden estämättä.

VV-1

UIMARANTA-ALUE.
Luonnontilainen hiekkaranta. Alueelle voidaan sijoittaa uimarantaa palvelevia keveitä rakennelmia ja luonnontilan säilymistä edistäviä, liikkumista ohjaavia ja opastavia rakenteita.
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RA

LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE.
LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE

R-1

Alue varataan yksityisten tai yhdistysten ja yritysten virkistysmajoja tai lomaasuntoja varten.

RM

MATKAILUA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE.
MATKAILUA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

RM-1

RH-1
(3,4,5)

RL-1

Alue varataan pääasiassa lomaosakkeita sisältäviä majoitustiloja sekä niihin liittyviä varastorakennuksia varten.
LOMA-ASUTUSTA PALVELEVIEN HUOLTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE
Suluissa oleva numero osoittaa korttelit, joiden toimintoja ja rakennuksia alueelle
saa sijoittaa.
LEIRINTÄALUE.
Alueelle saa rakentaa pieniä leirintämökkejä ja paikkoja asuntovaunuille sekä niitä
palvelevia huoltorakennuksia.

RP-1

LV-1

LP

LPA

ET

SIIRTOLAPUUTARHA-ALUE.
Alueelle saa rakentaa enintään 40 k-m2 asuinrakennuksen ja enintään 25 k-m2 sauna-, varasto- tai kasvihuonerakennuksen. Alueella ei saa kasvattaa puita hedelmäpuita lukuun ottamatta.
VENESATAMA.
Alueelle tulee laatia koko alueen kattava käyttösuunnitelma ja ssemapiirros ennen
rakennustoimiin ryhtymistä.
YLEINEN PYSÄKÖINTIALUE

AUTOPAIKKOJEN KORTTELIALUE

YHDYSKUNTATEKNISTÄ HUOLTOA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN JA LAITOSTEN ALUE
MAA- JA METSÄTALOUSALUE.

M-1

MA

Alueen metsiä voidaan harventaa siten, että niiden maisemallinen arvo asuntojen
lähimetsänä säilyy.

MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE.
VESIALUE.

W
SUOJELTAVA RAKENNUS.

sr-1
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Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai kyläkuvallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa ilman MRL 127§:ssä tarkoitettua lupaa. Rakennukseen tai
sen lähiympäristöön ei saa tehdä sen rakennustaiteellista, kulttuurihistoriallista tai
kyläkuvallista arvoa alentavia muutoksia tai korjauksia.

sr-2

sr-3

s-1

SUOJELTAVA RAKENNUS
Kulttuurihistoriallisesti tai kyläkuvallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa ilman MRL 127 §:ssä tarkoitettua lupaa.
SUOJELTAVA RAKENNUS, JOKA VOIDAAN SIIRTÄÄ.
Kulttuurihistoriallisesti tai kyläkuvallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa tai
siirtää ilman MRL 127 §:ssä tarkoitettua lupaa. Vanhat verkkovajat voidaan siirtää
niiden käytön kannalta sopivalle paikalle satama- tai torialueelle. Torppa voidaan
siirtää asuin- tai loma-asuntotontille.
SUOJELTAVA ALUEEN OSA, JOLLA SIJAITSEE LUONNONTILAINEN HIEKKARANTA. (LSL 29 §).
Alueella ei saa suorittaa sen luonnontilaa muuttavia toimenpiteitä.

s-2

SUOJELTAVA ALUEEN OSA, JOLLA SIJAITSEE LUONNONSUOJELULAIN
MUKAINEN PUUTON HIEKKADYYNI (LSL 29 §).
Alueella ei saa suorittaa sen luonnontilaa muuttavia toimenpiteitä. Viereisen uimarannan käyttö ja liikenne on suunniteltava ja opastettava siten, että dyynit säästyvät
eroosiolta.

luo-1

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE,
VÄHÄPUUSTOINEN HIEKKADYYNI
Yleisten virkistysalueiden ja reittien suunnittelussa ja hoidossa on huomioitava
luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen.

luo-2

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE,
KATAJAKETO JA KIVIKKO
Aluetta on hoidettava niin, ettei sen luonne olennaisesti muutu.

luo-3

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE.
Alueella sijaitsee uhanalaisen lintulajin esiintymisalue / pesimisalue. Alueen metsää
on hoidettava niin, että sen luonne ei olennaisesti muutu.

luo-4

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE,
KATAJAKETO JA TYRNIALUE.
Aluetta on hoidettava niin, että sen luonne ei olennaisesti muutu.
SÄILYTETTÄVÄ ISO RANTAMÄNTY TAI KATAJIKKO
Vanha rantamänty / katajikko, jonka elinolosuhteet on säilytettävä. Kasvustolle tulee jättää vähintään latvuksen laajuinen suojavyöhyke. Juuristoalueelle suositellaan
kulutukselta suojaavaa kuorikatetta.

Asemakaavamääräykset
1.

Asemakaava-alueella rakentaminen on sopeutettava ympäristöön ja maisemaan. Rakentamattomilla tontin osilla kasvillisuus on säilytettävä luonnontilaisena. Puustoa ja pensaikkoa saa
harventaa. Vanhat rantamännyt ja katajikot on säilytettävä.

2.

V- ja luo-merkinnällä osoitetuilla alueilla tulee luonnonympäristö säilyttää ja hoitaa mahdollisimman luonnontilaisena siten, että maankohoamisrannikon ominaispiirteet säilyvät. Kulumiselle alttiilla paikoilla tulee käyttää maakateaineita ja pitkospuita.
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3.

Merenrantaan rakennettaessa tulvavahingoille alttiit rakenneosat tulee rakentaa vähintään
tason N60 +2,10m yläpuolelle. Rantayleiskaavassa määritetyn 1,5 metrin korkeuskäyrän lähimaastoon ja sen alapuolelle sijoittuviin rakennuksiin tulee rakentaa pilariperustukset ja tuulettuva alapohja.

4.

Alueelle on suunniteltava ja rakennettava koko alueen kattava vesihuoltojärjestelmä. Rakentaminen voidaan toteuttaa vaiheittain. Väliaikaisena viemäröintiratkaisuna voidaan käyttää
kiinteistökohtaista pienpuhdistamoa.

5.

Maanomistajat vastaavat katujen rakentamisesta ja ylläpidosta. (MRL 91 §).

6.

LV-1-alueelle voidaan rakentaa kylmiä ranta-aittoja / yöpymismajoja enintään 600 k-m2. Rakennus saa olla kooltaan enintään 15 k-m2.

7.

Autopaikkoja on rakennettava yksi kutakin loma-asuntoa kohti.

8.

Korttelialueille 1-6 ei saa rakentaa aitoja.

9.

AO-alueilla kullekin tontille voi rakentaa enintään kaksi erillistä asuinrakennusta.

10. Rakentamisessa tulee rakennuksen ulkonäön, teknisten vaatimusten ja toiminnallisuuden suhteen noudattaa yleistä hyvää rakentamistapaa (MRL 117 §) Rakentamisessa tulee lisäksi noudattaa kunnan voimassa olevaa rakennusjärjestystä ja laadittavia rakentamistapaohjeita.
- Rakentaminen on toteutettava kortteleittain tai alueittain yhtenäisellä tavalla.
- Kerrosluvun, kattokaltevuuden ja kattomuodon tulee olla kortteleittain yhtenäinen.
- Julkisivujen päämateriaalina tulee käyttää puuta, lautaverhousta tai höylähirttä. Pyöröhirren
käyttö on kielletty. Seinien ja kattojen materiaalin ja väriskaalan tulee olla kortteleittain yhtenäinen.

4.7 Nimistö
Alueen katujen nimet on annettu kunnan nimitoimikunnassa keväällä 2004. Ne perustuvan paikan vanhoihin nimiin,
kalastukseen ja veneilyyn.

44

5 Asemakaavan toteutus
5.1 Toteutusta Ohjaavat Ja Havainnollistavat Suunnitelmat
Loma-asutuksen ja matkailupalvelujen suunnittelua ja rakentamistapaa ohjaa rakentamisen ohjaus- ja suunnitteluryhmä, johon kuuluvat kunnan rakennustarkastaja, ympäristösihteeri, kaavoittaja, (maisemasuunnittelija, kunnallistekniikan suunnittelija) ja rakentajat suunnittelijoineen. Ohjeet ja ensimmäisten rakentajien rakennuslupakuvat laadittaneen 2005.
Liikenneturvallisuutta on parannettu sijoittamalla kevyen liikenteen reitin varaus suunnittelualueen pituudelle Tauvontien varteen. Tie- ja kunnallistekniikan suunnitelmat laadittaneen talvella 2005-06. Uusi tie, kunnallistekniikan päälinjat, sähkö- ja telelinjat sijoitetaan samaan aukkoon.
Ulkoilureitit taukopaikkoineen sekä kasvillisuuden hoito- ja suojelutoimenpiteet keskeisillä alueilla esitetään erillisessä viherympäristö- tai maisemasuunnitelmassa. Ohjattu ja
opastettu liikkuminen estää herkän luonnon kulumista.

5.1.1
RAKENTAMISTAVAN JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN
YLEISET OHJEET
Rakentamistapaa on kuvattu kaavaselostuksessa ja ohjattu kaavakartalla olevilla kaavamääräyksillä. Rannan tuntumassa kaavamerkinnät ja määräykset ovat tiukempia ja väljentyvät kauempana. Rannalla esim. rakennusten suunta ja paikka tontilla on määritelty
suhteellisen tarkasti. Tällä on haluttu turvata merinäkymä mahdollisimman monelle.
Rakentamisen sijoittelun periaatteet näkyvät kaavan liitteenä olevissa havainnekuvissa.
Alla ote kaavasta sataman matkailupalvelujen kohdalta.
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KAAVAMÄÄRÄYS: Rakentaminen on toteutettava kortteleittain tai alueittain yhtenäisellä tavalla.
Kerrosluvun, kattokaltevuuden ja kattomuodon on oltava kortteleittain yhtenäinen.
Julkisivujen päämateriaalina tulee käyttää puuta, lautaverhousta tai höylähirttä. Ulokenurkkia ei suositella. Pyöröhirren käyttö on kielletty. Seinien ja kattojen materiaalin
ja väriskaalan tulee olla kortteleittain yhtenäinen.

5.1.2

RAKENNUSTYYPIT

Suunnittelualue jakautuu kolmeen osa-alueeseen, joiden rakentaminen on eri tyyppistä.
• Rannassa rakentaminen on yksinomaan loma-asutusta ja matkailua ja virkistystä palvelevaa.
• Kaasantien –Munahiedantien välinen alueella asuminen ja loma-asutus sekoittuvat ja
rakentaminen sijoittuu vanhaan, arvokkaaseen kylämiljööseen, jota hallitsee peltoaukeat.
• Perimmäinen alue Tauvontien varressa on vakinaisen asumisen aluetta hyvin suurilla
tonteilla. Vaikka tontit sijoittuvat metsään, niitä kuitenkin reunustavat joka puolella
peltoaukeat, joille pihapiireistä avutuvat laajat näkymät.
Kullakin alueella on oma luonne, jota rakentamistavalla ja –tyylillä tulee korostaa.
Rantaan rakennetaan pienimittakaavaista ja tiivistä, perinteisen kalastajakylän tyylistä
miljöötä, kuitenkin tyyliltään modernina sovituksena.
Vanhaan kylämiljööseen sijoittuu puutarha- ja torppatontteja, jotka sopivat hyvin puutarha- ja eläinharrastajille. Osa tonteista onkin palstaviljelytontteja, mutta myös lomaasuntotontteja voidaan hoitaa puutarhatontteina, koska ne sijoittuvat entiselle peltoalueelle. Myös pieneläinten, kanat ja lampaat , pito tontilla on suotavaa. Tonteilla on paljon rakennusoikeutta talousrakennuksia varten.
Asuintalotonteilla metsän reunassa voidaan samoin harjoittaa monenlaista toimintaa ja
niillä on vielä enemmän talousrakennusten rakennusoikeutta. Asuinrakennukset voivat olla hyvin isoja. Alueen metsä on siisti ja tontin taustaosat voidaan säilyttää luonnonmukaisena. Täällä ei tarvitse olla puutarhaharrastaja.

Alueen kolme rakennustyyliä:
I kalastajakylä – rantarakentaminen
II kylämiljöö –puutarhatontit
III moderni asuntoalue – isot rakennukset
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5.1.3

RAKENNUSTEN SIJOITTELU

KAAVAMÄÄRÄYS: Merenrantaan rakennettaessa tulvavahingoille alttiit rakennusosat tulee rakentaa vähintään tason N60 +2,10m yläpuolelle. Rantayleiskaavassa määritetyn
1,5 metrin korkeuskäyrän lähimaastoon ja sen alapuolelle sijoittuviin rakennuksiin tulee rakentaa pilariperustukset ja tuulettuva alapohja.
AO-alueilla kullekin tontille voi rakentaa enintään kaksi erillistä asuinrakennusta.
Rannalle rakennetaan tiiviitä rakennusryhmiä, jotka suojaavat pihoja tuulilta ja luovat
myös näkösuojaa naapuriin. Rakennusmassojen tulee olla pilareille perustettuja, kapearunkoisia ja harjakattoisia. Kaavassa rakennukset on sijoitettu niin, että olevaa arvokasta puustoa ja katajikkoa säilyy mahdollisimman paljon. Oleskelupihat avautuvat rakennuksen etelä- ja länsipuolelle. Kadun reunassa on pieni avokatos autolle tai muille kulkuneuvoille. Tontille ei tulisi rakentaa ajotietä. Katos rajaa pihaa kadun puolelta.

Kylämiljöössä ja metsässä olevilla tonteilla rakennukset olisi sijoiteltava perinteisen pihapiirin muotoon. Rakennusten sisäänkäynnit tulee sijoittaa pihan puolelle, ei kadulle aukeaviksi kuten kaupungissa. Tilat tulee jaotella eri rakennuksiin käytön perusteella. Sauna ja pesutilat, allashuone, kesäkeittiö ja talvipuutarha /kasvihuone tulisi rakentaa erilliseen piharakennukseen. Toinen piharakennus voi sisältää autotallin ja –katoksen, verstashuoneen, välinevarastoja, puuhuoneen ja lämpökeskuksen. Asuinrakennus sisältäisi
asuinhuoneita ja saniteettitilat. Lisäksi pihalla voi olla pienempiä aittamaisia varasto-,
leikki- ja eläinsuojarakennuksia. Rakennuksiin tulisi rakentaa korkea perustus ja tuulettuva alapohja.
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5.1.4

RAKENNUSTEN VÄRITYS

Kaavamääräyksen mukaan seinien ja kattojen materiaalin ja väriskaalan tulee olla kortteleittain yhtenäinen.
Rannalle seinäväreiksi suositellaan harmaan eri sävyjä. Tehosteväreinä rakennedetaljeissa
kuten ovissa, listoissa, ikkunapuitteissa, kaiteissa ja ritilöissä, voidaan käyttää voimakkaampia värejä kuten sinistä, vihreää ja punaista. Katon väriksi suositellaan grafiitin
harmaata. Pienissä rakennuksissa kattopinnan tulee olla tasainen, profiilipeltiä ei saisi
käyttää. Konesaumattu ja maalattu peltikatto tai huopakatto sopii alueelle.
Oheiset värimallit ovat periaatteellisia ja määritellään tarkemmin rakentamistapaohjeessa.

Kylämiljööseen suositellaan perinnevärejä punamultaa ja keltamultaa sekä helmenharmaata. Tehosteväreinä voidaan käyttää listoissa valkoista, ovissa siniharmaata ja harmaanvihreää. Katon väriksi avoimella alueella sopii hillitty harmaa. Vaaleaseinäisillä alueilla katon väriksi sopii myös punainen tai ruskea.
Mäntymetsään sijoittuvien asuintalojen väriksi sopii punaisen ja ruskean eri sävyt. Piharakennukset tulisi maalata tummemmiksi ja metsäväriin piiloutuvammiksi kuin asuintalot. Kattoväriksi sopii harmaa. Toinen alueelle sopiva vaihtoehto on seinien vaalea pastelliväritys ja katot punatiilestä tai harmaasta tiilestä ryhmittäin vaihdellen.

5.1.5

VESI- JA JÄTEVESIHUOLTO SEKÄ ENERGIAHUOLTO

KAAVAMÄÄRÄYS: Alueelle on suunniteltava ja rakennettava koko alueen kattava vesihuoltojärjestelmä. Rakentaminen voidaan toteuttaa vaiheittain. Väliaikaisena viemäröintiratkaisuna voidaan käyttää kiinteistökohtaista, tehdasvalmisteista pienpuhdistamoa.
Vesi- ja jätevesiverkostojen rakentaminen tehdään vaiheittain aloittaen rannalta ja keskeltä. Kustannusten hillitsemiseksi ja ympäristön säästämiseksi edullisin tapa viemäröintiin
on paineviemäröinti, johon kuuluu kiinteistökohtaiset pumppaamot. Rannalla saattaa olla
kivikko melko lähellä maanpintaa ja lisäksi pohjavesi / merivesi on korkealla. Nämä seikat
edellyttänevät putkiston perustamista lähelle maanpintaa ja lämpöeristämistä. Kevennetty ja matalaan perustettu kunnallistekniikka on myös alueen herkän kasvillisuuden säilyttämisen kannalta hyvä rakennustapa.
Alkuvaiheessa selvitellään paikallisen jätevesipuhdistamon sijoittamista suunnittelualueen keskivaiheille. Ongelmana tässäkin on puhdistettujen vesien purkaminen maastoon tai
mereen, mikä nostaa rakennuskustannuksia. Korkean pohjaveden ja hyvin loivan maaston
takia purkuputkien pitää olla hyvin pitkiä. Siirtoviemäri kirkonkylälle esim. Merikylän
kautta on ympäristön kannalta kestävin ratkaisu.
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Alueen sähköverkostoa laajennetaan. Rannan loma-asunto ja matkailukorttelit kaapeloidaan. Samoihin kaivantoihin laitetaan myös tietoliikenneverkosto. Aluetta halutaan
markkinoida hyvillä internet yhteyksillä. Alueen lähistölle on suunniteltu tuulivoimapuisto, joka tulee palvelemaan tätäkin aluetta. Sähkön käyttöä ainoana lämmitysmuotona ei
kuitenkaan suositella, vaan rakennuksiin tulisi rakentaa myös varaavat tai kiertoilmatulisijat. Lisäksi suositellaan aurinkolämmön kerääjien sijoittamista katolle käyttöveden
lämmitystä varten. Lisäksi mökkien tulisi olla rakenteiltaan sellaisia, että ne voidaan jättää talveksi kylmilleen vesiliittymää lukuun ottamatta.

5.1.6

PIHAN KÄYTTÖ

KAAVAMÄÄRÄYKSET: Asemakaava-alueella rakentaminen on sopeutettava ympäristöön
ja maisemaan. Rakentamattomilla tontin osilla kasvillisuus on säilytettävä luonnontilaisena. Puustoa ja pensaikkoa saa harventaa. Vanhat rantamännyt ja katajikot on säilytettävä.
Autopaikkoja on rakennettava yksi kutakin loma-asuntoa kohti.
Korttelialueille 1-6 ei saa rakentaa aitoja.
Rannassa pihat tulee säilyttää luonnontilaisina ja nurmikkoa ei tule istuttaa. Oleskeluterassit talon vierustalla tulee kattaa puulla tai kivetä. Jos rakentamisen kuluttamia paljaita maastokohtia halutaan istuttaa, tulisi käyttää luonnonkasveja; kanervaa, jäkälää ja
sianpuolaa ja kauempana rannasta mustikkaa ja puolukkaa. Ojan varteen voidaan istuttaa
saniaista ja kieloa. Matkailukortteleihin suositellaan enemmän kivettyjä ja katettuja pintoja ja esim. japanilaisen puutarhan tyyliin haravoitua hietikkoa jossa harkittu kiviasetelma.
Luonnon maanpeitekasvillisuus rajoittuu katettuihin pihoihin. Oleskeluterassilla voidaan
kasvattaa koristekasveja isoissa ruukuissa tai istutusaltaissa.
Kulttuurimiljöössä ja metsässä asuntojen ja loma-asuntojen pihat voidaan suunnitella vapaammin asukkaan harrastuksista riippuen. Maisemapeltoihin rajautuvilla tonteilla viljelyalue tulisi sijoittaa pellon puoleiseen laitaan. Talon ympärillä voi olla puustoa ja koristepuutarha. Sisäänkäynti ja oleskelupiha olisi aina sijoitettava pihan puolelle, ei kadulle
suoraan aukeavaksi.
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5.1.7

YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

MAISEMA- JA PUISTO SUUNNITTELU
AVAMÄÄRÄYS: V- ja luo-merkinnällä osoitetuilla alueilla tulee luonnonympäristö säilyttää ja hoitaa mahdollisimman luonnontilaisena siten, että maankohoamisrannikon
ominaispiirteet säilyvät. Kulumiselle alttiilla paikoilla tulee käyttää maakateaineita ja
pitkospuita.
Alueelle tulisi laatia maisemanhoito ja puistosuunnitelma, jotta arvokas ympäristö ja kasvillisuus säilyisi. Ulkoilualueille tulisi laatia reittisuunnitelma ja määritellä alueet, joilla
kulkua tulee ohjata pitkospuille. Arvokas katajadyyni vaatii myös säilyäkseen huolellista
kulun suunnittelua ja lisäksi tiedottavia opastustauluja kuten luontoreiteillä erämaassa.
Myös kulun ohjaaminen hiekkarannalle ja venesatama-alueelle vaatii suunnittelua.
Alueen ainoa rakennettava puisto sijoittuu Tauvontien päähän sataman kohdalle. Vaikka
puistoalueenkin käsittely perustuu pitkälti luonnonkasvillisuuden hoitamiseen, raivaamiseen ja ojan muotoilemiseen, toimenpiteet on kuitenkin syytä esittää suunnitelmassa. Alueelle tulee lisäksi tiestön ja kunnallistekniikan rakentamista, minkä suunnittelussa ja rakentamissa olevan kasvillisuuden säilyminen on erityisesti huomioitava. Alueelle saapuminen, tieympäristö luo ehkä kaikkein voimakkaimmin alueen imagoa, joten ympäristön
hoitotoimenpiteiden on oltava harkitut.
Taempana olevia metsiä ja puistoja voidaan hoitaa vapaammin. Kauneuslampien kaivamisesta olisi kuitenkin laadittava suunnitelmat, missä selvitetään veden laatu ja riittävyys
sekä niiden yhteyteen istutettava kasvillisuus.
UIMARANTA-MAAUIMALA
w-1 Ohjeellinen maauimalaa varten varattu alueen osa.
Alue liittyy hiekkaranta-alueeseen ja lisää koko Tauvon matkailualueen vetovoimaa. Se
jatkaa uimasesonkia useita kuukausia ja mahdollistaisi myös talvisen avantouinnin, jonka
suosio on kasvanut viime vuosina. Tuulen ja lentohiekan takia allas ei voi olla kattamaton,
sillä hiekka täyttäisi sen muutamassa kuukaudessa. Siksi kaavamääräyksellä sallitaan
uimalan kattaminen lasirakentein kaavassa mainitun rakennusoikeuden lisäksi.
Alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 280 k-m2, josta osa rannan puolelle nykyisen tuulimyllyn paikalle. Dyynin taakse sijoittuviin rakennuksiin voidaan sijoittaa mm. hiekkarantaakin palvelevat saniteettitilat, pukuhuoneet säilytystiloineen, vastaanottopiste ja huoltotilat, saunat, pieni kuntosali, lepohuone-talvipuutarha ja allasbaari. Maauimalaan voi liittyä kylpylämäistä toimintaa, erilaisia lämpötila-altaita ja suihkuja. Sydäntalven käytössä
voisi olla vain avantoallas ja muu osa suljettuna. Kevään edetessä erilaisia altaita voi vähitellen ottaa käyttöön. Altaiden ja rakennuksen välit tulee kattaa esim. puuritilöillä missä
on auringonottopaikkoja. Altaat voidaan rakentaa myös puusta, mikä osaltaan vahvistaisi
alueen intiimiä ja luonnonmukaista imagoa. Suunnittelussa on huomioitava alueen maaperä ja hiekan alla oleva kivikko, jonka takia altaita ja niihin liittyviä rakenteita voidaan
joutua nostamaan hieman nykyisen maanpinnan yläpuolelle.
Alue tulee rajata kevyesti aidoin ja istutuksin sillä yleensä maauimalaan on pieni pääsymaksu kuten uimahalleihin.
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AUTOPAIKKOJEN KORTTELIALUEET LPA JA LP
LPA (1, LV-1) Autopaikkojen korttelialue, Suluissa oleva merkintä osoittaa minkä korttelin ja alueen autopaikkoja alueelle saa sijoittaa.
Alueen pysäköinti on sijoitettu alueen keskellä sijaitsevalle LPA-alueelle, missä se palvelee
eri alueille suuntaavia kulkijoita; sataman käyttäjät eteläosaa ja yöpyvät matkailijat sekä
loma-asukkaat keskiosaa.
Uimarannan käyttäjät ja retkeilijät hyödyntävät alueen pohjoisosan yleistä pysäköintialuetta LP, Autopaikat tulee rakentaa 4-5 paikan ryhmiin ja niiden väliin jätetään puusto tai
katajasaarekkeet katkaisemaan pitkää näkymää sekä varjostamaan autopaikkoja. Ajoradan vastakkaisilla puolilla suositellaan saarekkeiden sijoittamista lomittain, ei kohdakkain, jolloin vihreys ja tuulensuoja leviää alueelle tasaisesti. Alueella on olevaa puustoa,
nuorta koivikkoa, joka tulee jättää saarekkeisiin kasvustoksi. Näin ympäristö on valmis ja
viihtyisä heti.
SATAMA-ALUE
LV-1 Venesatama. Alueelle tulee laatia koko alueen kattava käyttösuunnitelma ennen rakennustoimiin ryhtymistä.
Alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 1050 k-m2. Ohjeellisilla merkinnöillä on osoitettu
sekä uudet laituri- ja aallonmurtajarakenteet että niiden päälle tulevat rakennukset. Alueen tarkempaa käyttösuunnittelua suositellaan tehtävän kaavassa esitetyn ratkaisun pohjalta. Isoin rakennusmassa on veneilykeskus palveluineen ja pienet aitat sekalaiseen käyttöön, esim yöpymismajoiksi tai varastoiksi. Sataman pohjukassa on kalahalli ja sen toimintaan liittyviä kalastajien vajoja.
Rakennusten väliin ja edustalle on jätettävä tilaa huoltoajolle ja pysäköinnille. Silti alueelle on pyrittävä muodostamaan tiivistä miljöötä, kujia aittojen väliin, kapeita ja pieniä rakennusmassoja. Näkymät merelle on säilytettävä. Rakennusten väritykseksi sopii punamulta, valkoiset listoitukset ja harmaat katot. Punainen väri luo kontrastia ja lämpöä meren kylmille sinisen ja harmaan sävyille ja on rakennusperinteen mukainen.
PIHAKATUALUEET
Pihakatualueita on 3 kpl, joista kaksi kapean katumaista ja yksi aukiomainen tila.
Rannassa aukio sijoittuu nykyiselle asuntovaunualueelle, jossa kasvaa harvakseltaan rantamäntyjä ja katajapensaita. Alueen tiet ja muu käyttö on suunniteltava siten, että kasvillisuutta säilyy mahdollisimman paljon. RH-1 alueelle voidaan rakentaa asukkaiden yhteistiloja, esim. välinevarasto, keittokatos, leikkimökki, leikkipaikka ja sulkapallokenttä. Rakennusten tyylin tulee noudattaa ympäröivien korttelien rakentamistapaa.
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