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Alueelle rakentaminen edellyttää asemakaavoitusta.

Alue on varattu pääasiassa teollisuus- ja varastorakennuksia sekä niiden tarvitsemia
laitteita varten. Alueelle saa rakentaa lisäksi asuintiloja.

Alue on varattu virkistys- ja ulkoilukäyttöön.

Alue on varattu pääasiassa kunnan kunnallisteknisiä laitoksia ja kaatopaikkoja varten.

Alue on varattu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen.
Alueelle saa rakentaa käytötarkoitusta palvelevia rakennuksia.

Alue on varattu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen.
Alueelle saa rakentaa käytötarkoitusta palvelevia rakennuksia ja laitteita
sekä haja-asutusmuotoisesti asuinrakennuksia kunnan rakennusjärjestyksen
mukaisesti.

LÄHIVIRKISTYSALUE.

URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE.

VALTATIE.

RAUTATIE.

ULKOILUREITTI.

KEVYEN LIIKENTEEN REITTI.

ASUNTOALUE.

SEUTUTIE.

YHDYSTIE.

MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE.

Alue on varattu pääasiassa maatilojen talouskeskuksia varten, joihin voi kuulua
asuin- ja talousrakennuksia.

YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA.

HEVOSURHEILUKESKUS.

UUSI ERITASORISTEYS.

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE.

KOTIELÄINTALOUDEN PIENYKSIKKÖ.
Alue on varattu kotieläintalouden harjoittamista varten. Alueelle voidaan sijoittaa
eläintuotantotoimintoja, jotka eivät ole luokiteltavissa kotieläintalouden suuryksiköiksi.

UUSI TIE.

UUSI KEVYEN LIIKENTEEN REITTI.

MUINAISMUISTOKOHDE.

RAUTATIELIIKENTEEN ALUE.

YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE.

LOMA-ASUNTOALUE.

SIIRTOLAPUUTARHA- TAI PALSTAVILJELYALUE.

Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen,
peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain
nojalla kielletty. Aluetta koskevat maankäyttösuunnitelat on lähetettävä
Museovirastoon lausuntoa varten. Muinaisjäännöksen laajuus tulee selvittää
Museovirastolta.

MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE.

MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE.

Alue on varattu pääasiassa maatilojen talouskeskuksia varten, joihin voi kuulua
asuin- ja talousrakennuksia.
Rakennuslupa maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaiseen rantarakentamiseen
voidaan myöntää tämän yleiskaavan perusteella.

LOMA-ASUNTOALUE.
Rakennuslupa maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaiseen rantarakentamiseen
voidaan myöntää tämän yleiskaavan perusteella.

LEIRINTÄALUE.

YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

UUSI RANTARAKENTAMISPAIKKA.

PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE.

Alue otetaan käyttöön valtatien 18 uuden linjauksen toteuduttua.

PAIKALLINEN KULTTUURIYMPÄRISTÖALUE, jonka arvokkaat piirteet säilytetään
asemakaavoituksella tai muilla toimenpiteillä. Yhtenäisinä ja eheimpinä .

Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde.
Rakennustaitellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokas
rakennus tai rakennusryhmä, joka tulee ympäristöineen säilyttää.

Kulttuurihistorialiisesti arvokas kohde.

- Kohteen korjaustoimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että
kohteen rakennustaiteellinen, kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen merkitys
säilyvät.
- Kohdetta koskevista toimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.
- Kohdenumero viittaa selostuksessa olevaan luetteloon.

rakennus tai rakennusryhmä, joka tulee ympäristöineen säilyttää.
- Kohteen täydennysrakentaminen ja rakennusten korjaus- ja muutostoi-
menpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että kohteen rakennustaiteel-
linen, kulttuurihistoriallien ja maisemallinen merkitys säilyvät.
- Kohde on tarkoitettu suojeltavaksi asemakaavoituksella tai muilla toimenpiteillä.

Paikallisesti arvokas kohde joka on suotava säilyttää.
- Kohteen täydennysrakentaminen ja rakennusten korjaus- ja muutostoi-
menpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että kohteen rakennustaiteel-
linen, kulttuurihistoriallien ja maisemallinen merkitys säilyvät.
- Mahdollisesti asemakaavoituksella tai muilla toimenpiteillä säilytettävä kohde.

säilyneet rakennetut ympäristöt. Nämä alueet sisältävät sellaisia kulttuuri-
historiallisia tai rakennetun ympäristönmerkittäviä arvoja, jotka tulee säilyttää
tai suojella.
- Kirjaintunnus viittaa kulttuuriympäristöselvityksen aluejaotukseen.

PAIKALLINEN KULTTUURIYMPÄRISTÖALUE, jonka arvokkaiden piirteiden
säilyttämistä edistetään. Aluekokonaisuudet, joissa perinteistä rakennuskantaa
on säilynyt runsaasti ja jota voisi kokonaisuutta eheyttämällä kehittää omaleimaisia
ja yhtenäisiä asuinympäristöjä.
- Kirjaintunnus viittaa kulttuuriympäristöselvityksen aluejaotukseen.

- Kohdetta koskevista toimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.
- Kohdenumero viittaa selostuksessa olevaan luetteloon.

- Kohdenumero viittaa selostuksessa olevaan luetteloon.

Rakennustaitellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokas

PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE.

Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.

Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.

TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE.
Alue on varattu pääasiassa teollisuus- ja varastorakennuksia sekä niiden tarvitsemia
laitteita varten. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.

YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE.
Alueella sijaitsee pistemäinen pohjavesialue. Pohjavesialueen ympäristöön ei saa sijoittaa
pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimintoja.

Kaava-alueelle rakennettaessa kosteudelle alttiit rakennusosat tulee sijoittaa vähintään
alimpaan rakentamiskorkeuteen. Tulvakorkeudet ja alimmat rakentamiskorkeudet on

esitetty kaavaselostuksessa. Joen läheisyyteen rakennettaessa on tarvittaessa oltava
yhteydessä alueelliseen ympäristökeskukseen.

MAISEMALLISESTI ARVOKAS ALUE.

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, jolle rakennettaessa tulee ottaa huomioon
kulttuurimaiseman arvot.

MAISEMALLISESTI ARVOKAS ALUE.

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue, jolle rakennettaessa tulee ottaa huomioon
kulttuurimaiseman arvot.

Yleiskaavamerkinnät ja määräykset

HAUTAUSMAA.

TEOLLISUUSALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ ASETTAA TOIMINNAN LAADULLE
ERITYISIÄ VAATIMUKSIA.

Alue on varattu pääasiassa teollisuus- ja varastorakennuksia sekä niiden tarvitsemia
laitteita varten. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.

Alue on varattu pääasiassa teollisuus- ja varastorakennuksia sekä niiden tarvitsemia
laitteita varten. Alueelle saa rakentaa lisäksi asuintiloja.

TEOLLISUUSALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ ASETTAA TOIMINNAN LAADULLE
ERITYISIÄ VAATIMUKSIA.

Alue on tarkoitettu säilytettäväksi avoimena ja viljelykäytössä. Maatilatalouteen
liittyvä rakentaminen tulee sijoittaa siten, että rakennukset eivät sulje avoimia näkymiä.

MAA-AINESTEN OTTOALUE.

Alueelle saa rakentaa hevosurheiluun, -jalostukseen ja hevosten hoitoon liittyviä ratoja,
kenttiä ja rakennuksia.

PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.

Alue varataan väljään haja-asutusluontoiseen rakentamiseen.

PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.

Olemassa oleva tai asemakaavan mukaisesti toteutettava asuntoalue.

PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.

Rakennuslupa maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaiseen
rantarakentamiseen voidaan myöntää tämän yleiskaavan perusteella.

Alueille voidaan rakentaa rantaan maisemaan sopivia venelietureita,
kevyenliikenteen raitteja ja polkuja.

Alueille voidaan rakentaa rantaan maisemaan sopivia venelaitureita,
kevyenliikenteen raitteja ja polkuja.

VIRKISTYSALUE.
Alue on varattu virkistys- ja ulkoilukäyttöön.
Alueen maaperä on tutkittava mahdollisten pilaantuneiden maiden osalta
ennen kevyenliikenteen raittien ja polkujen rakentamista.

ENERGIAHUOLLON ALUE.

JÄTTEENKÄSITTELUALUE.
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Alue on varattu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen.
Alueelle saa rakentaa käytötarkoitusta palvelevia rakennuksia.

Alue on varattu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen.
Alueelle saa rakentaa käytötarkoitusta palvelevia rakennuksia ja laitteita
sekä haja-asutusmuotoisesti asuinrakennuksia kunnan rakennusjärjestyksen
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nojalla kielletty. Aluetta koskevat maankäyttösuunnitelat on lähetettävä
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MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE.

Alue on varattu pääasiassa maatilojen talouskeskuksia varten, joihin voi kuulua
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PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE.

Alue otetaan käyttöön valtatien 18 uuden linjauksen toteuduttua.

PAIKALLINEN KULTTUURIYMPÄRISTÖALUE, jonka arvokkaat piirteet säilytetään
asemakaavoituksella tai muilla toimenpiteillä. Yhtenäisinä ja eheimpinä .

Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde.
Rakennustaitellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokas
rakennus tai rakennusryhmä, joka tulee ympäristöineen säilyttää.

Kulttuurihistorialiisesti arvokas kohde.

- Kohteen korjaustoimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että
kohteen rakennustaiteellinen, kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen merkitys
säilyvät.
- Kohdetta koskevista toimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.
- Kohdenumero viittaa selostuksessa olevaan luetteloon.
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- Kohde on tarkoitettu suojeltavaksi asemakaavoituksella tai muilla toimenpiteillä.

Paikallisesti arvokas kohde joka on suotava säilyttää.
- Kohteen täydennysrakentaminen ja rakennusten korjaus- ja muutostoi-
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historiallisia tai rakennetun ympäristönmerkittäviä arvoja, jotka tulee säilyttää
tai suojella.
- Kirjaintunnus viittaa kulttuuriympäristöselvityksen aluejaotukseen.

PAIKALLINEN KULTTUURIYMPÄRISTÖALUE, jonka arvokkaiden piirteiden
säilyttämistä edistetään. Aluekokonaisuudet, joissa perinteistä rakennuskantaa
on säilynyt runsaasti ja jota voisi kokonaisuutta eheyttämällä kehittää omaleimaisia
ja yhtenäisiä asuinympäristöjä.
- Kirjaintunnus viittaa kulttuuriympäristöselvityksen aluejaotukseen.

- Kohdetta koskevista toimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.
- Kohdenumero viittaa selostuksessa olevaan luetteloon.

- Kohdenumero viittaa selostuksessa olevaan luetteloon.

Rakennustaitellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokas

PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE.

Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.

Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.

TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE.
Alue on varattu pääasiassa teollisuus- ja varastorakennuksia sekä niiden tarvitsemia
laitteita varten. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.

YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE.
Alueella sijaitsee pistemäinen pohjavesialue. Pohjavesialueen ympäristöön ei saa sijoittaa
pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimintoja.

Kaava-alueelle rakennettaessa kosteudelle alttiit rakennusosat tulee sijoittaa vähintään
alimpaan rakentamiskorkeuteen. Tulvakorkeudet ja alimmat rakentamiskorkeudet on

esitetty kaavaselostuksessa. Joen läheisyyteen rakennettaessa on tarvittaessa oltava
yhteydessä alueelliseen ympäristökeskukseen.

MAISEMALLISESTI ARVOKAS ALUE.

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, jolle rakennettaessa tulee ottaa huomioon
kulttuurimaiseman arvot.

MAISEMALLISESTI ARVOKAS ALUE.

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue, jolle rakennettaessa tulee ottaa huomioon
kulttuurimaiseman arvot.

Yleiskaavamerkinnät ja määräykset
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Alue on varattu pääasiassa teollisuus- ja varastorakennuksia sekä niiden tarvitsemia
laitteita varten. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
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Olemassa oleva tai asemakaavan mukaisesti toteutettava asuntoalue.

PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.

Rakennuslupa maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaiseen
rantarakentamiseen voidaan myöntää tämän yleiskaavan perusteella.

Alueille voidaan rakentaa rantaan maisemaan sopivia venelietureita,
kevyenliikenteen raitteja ja polkuja.

Alueille voidaan rakentaa rantaan maisemaan sopivia venelaitureita,
kevyenliikenteen raitteja ja polkuja.

VIRKISTYSALUE.
Alue on varattu virkistys- ja ulkoilukäyttöön.
Alueen maaperä on tutkittava mahdollisten pilaantuneiden maiden osalta
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