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KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAJA.

AP PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.

YLEIS- TAI RANTA-ASEMAKAAVOITETTU ALUE.
- Ei käsitellä tässä osayleiskaavassa.

AM MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE.

EO/tu TURVETUOTANTOALUE.

/s

M MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE.

MT MAATALOUSALUE.

MA

317

ALUEEN RAJA.

KUNNANRAJA.

1/2

MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE.

Maa- ja metsätalouteen liittyvä täydennysrakentaminen on alueella sallittu.
Rakentamisen vaikutuksiin näkymiin ja avoimeen maisematilaan tulee kiinnittää
erityistä huomiota. Uudisrakentaminen on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava
maatilojen talouskeskusten yhteyteen.

ALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ SÄILYTETÄÄN.

Lisämääre /s pääkäyttötarkoitusmerkinnän jäljessä osoittaa että alue
rakennuksineen muodostaa kulttuurihistoriallisesti ja/tai rakennustaiteellisesti
arvokkaan asutus- ja/tai tilakokonaisuuden. Kohteiden arvokkaat erityispiirteet
liittyvät ensisijaisesti asutushistoriaan (pientiloihin) ja toissijaisesti yksittäisten
rakennusten rakennustaiteellisiin arvoihin (erillisselvityksen perusteella).
Kaikessa kohdetta tai aluetta koskevassa maankäytössä tai korjaus- ja
muutostöissä tulee lähtökohtana olla kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
rakennusten säilyttäminen ja niiden ominaispiirteiden vaaliminen.

Numero merkinnän yhteydessä viittaa rakennuskannan selvitys -raportin
kohdekuvaukseen.



Lisämääre MY -merkinnän yhteydessä yksilöi ympäristöarvot:

/pi = Luonnontilaisen pienveden rantavyöhyke
Mahdollinen Metsälain 10 § mukainen rantavyöhyke pyritään säilyttämään
mahdollisimman luonnonmukaisena. Uhanalainen tai muu merkittävä lajisto tulee
huomioida maankäytössä ja ympäristöä muuttavissa toimissa. Luonnontilan
muuttaminen on kiellettyä Vesilain 2. luvun 11§ mukaisilla kohteilla.

/xy

Z JAKELUJÄNNITELINJA.

MY MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ
YMPÄRISTÖARVOJA.

PÄÄRATA.

ARVOKAS HARJUALUE TAI MUU GEOLOGINEN MUODOSTUMA.

W VESIALUE.

NYKYISET TIELINJAT.
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UUDET TIELINJAT.

Merkintä osoittaa tielinjan likimääräisen sijainnin maastossa. Tielinjan tarkka
sijainti ratkaistaan tiesuunnitelmalla.

me-1 MELUALUE 55dB.

Merkinnällä on osoitettu valtatien aiheuttaman 55 dBA:n päivämelun ja 50 dBA:n
yömelun yhteentulkitun liikennemelun maksimiraja.
Alueelle ei sallita uutta asutusta tai muuta melulle herkkää toimintaa.
Nykyinen toiminta ja sen vähäinen täydentäminen ja rakennusten peruskorjaus on
sallittu, mikäli ohjearvojen ylitys on vähäinen ja toiminta muutoin on osayleiskaavan
mukaista.
Laajemmat toimenpiteet edellyttävät kaavassa osoitettujen melunsuojaustarpeiden
toteuttamista.

me-2 MELUALUE 45dB.

Merkinnällä on osoitettu valtatien aiheuttaman 45 dBA:n päivämelun ja 40 dBA:n
yömelun yhteentulkitun liikennemelun maksimiraja.
Uusi loma-asutus tulee sijoittaa ensisijaisesti vyöhykkeen ulkopuolelle tai
melusuojauksella ja rakennusten sijoittelulla ja rakenteilla varmistaa meluohjearvojen
täyttyminen. Nykyinen toiminta ja sen vähäinen täydentäminen ja rakennusten
peruskorjaus on sallittu, mikäli ohjearvojen ylitys on vähäinen ja toiminta muutoin on
osayleiskaavan mukaista.


