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MERKINNÄT: 

A j Asuinalue . 
.__ __ _. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. 

Rakennuspaikalle saa rakentaa asuinrakennuksen lisäksi saunarakennuksen ja 
talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 250 k-m2

• 

Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella. 

AM j Maatilantalouskeskusten alue . 
...._ __ __. Alue on tarkoitettu maatilojen talouskeskuksen alueeksi. 

Alueelle saa sijoittaa maataloutta ja siihen soveltuvia elinkeinoja palvelevaa rakentamista 
asuin-, tuotanto- ja talousrakennuksineen. Talouskeskuksen yhteyteen saa sijoittaa kaksi 
enintään 1 %-kerroksista asuinrakennusta. 

ARA I 
Rantarakennusalue. 

Rakennuspaikoille saa rakentaa ympärivuotista asumista palvelevan asuinrakennuksen tai 
lomarakennuksen lisäksi saunan ja talousrakennuksia. Rakennuspaikan käyttötarkoitus 
määräytyy rakennusluvan yhteydessä rakennuspaikkakohtaisesti. Käyttötarkoitusta 
ratkaistaessa tulee huomioida ko. käyttötarkoitukselle esitetyt vaatimukset. 
Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus määräytyy käyttötarkoituksen mukaisesti, eli 
asuinrakennuspaikalla se on 250 k-m2 ja lomarakennuspaikalla 180 k-m2

. 

Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella. 

PY I Julkisten palvelujen ja hallinnon alue. 

PY-r I Julkisten palvelujen ja hallinnon alue. 
Alueelle voidaan rakentaa koulutusta ja tutkimusta palvelevia rakennuksia ja rakenteita 
sekä koulutukseen ja tutkimukseen liittyvään matkailuun ja majoitukseen liittyviä 
rakennuksia ja rakenteita. 
Ennen rakennusluvan myöntämistä on alueelle laadittava ranta-asemakaava sekä tarkempi 
suunnitelma jätevesien käsittelystä. 
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1 Teollisuus- ja varastoalue. 
...__ __ __, Alueelle saa rakentaa olevaan toimintaan liittyviä rakennuksia ja rakenteita. 

1 1r ~~· 1 Retkeily- ja ulkoilualue. 
Alueelle voi rakentaa retkeilyyn ja ulkoiluun liittyviä rakennuksia ja rakenteita. 

1 Retkeily- ja ulkoilualue . 
..._ _____ ____, Alueelle voi rakentaa retkeilyyn ja ulkoiluun liittyvien rakennusten ja rakenteiden lisäksi 

enintään 25 m2:n saunarakennuksen. 

RA I Loma-asuntoalue . 
..._ ____ Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. 

Rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten 
yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 180 k-m2

• Alle 1 ha:n kokoisissa saarissa 
sijaitsevilla rakennuspaikoilla saa rakennusten yhteenlaskettu kerrosala olla enintään 80 k
m2. 
Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella. 

RA-1 1 Loma-asuntoalue . 
..._ ___ Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. 

Rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten 
yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 180 k-m2

. 

Uuden loma-asunnon etäisyys rannasta tulee olla vähintään 40 m. Saunan ja 
talousrakennusten etäisyys rannasta tulee olla vähintään 25 m. 
Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella. 

RA-2 1 Loma-asuntoalue . 
...__ ____ Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. 

Rakennuspaikalla sallitaan rakennusten korjausrakentaminen sekä purettavan tai 
tuhoutuneen rakennuksen korvaava rakentaminen käytetyn rakennusoikeuden puitteissa. 

RA-3 j Loma-asuntoalue . 
..._ ___ Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. 

Rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten 
yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 180 k-m2

. 

Rakennuspaikalla sijaitsee muinaismuistolain (295/63) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. 
Ennen rakennusluvan myöntämistä tulee hankkeesta pyytää lausunto Museovirastolta. 
Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella. 

R-1 1 Loma- ja matkailualue, retkeilymaja . 
.___ __ __, Alueelle saa rakentaa retkeilymajan, joka saa olla kerrosalaltaan enintään 50 k-m2 . 
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RM I Matkailupalvelujen alue . 
.___ __ _. Alueelle voidaan rakentaa matkailua palvelevia rakennuksia ja rakenteita. 

Alueen jätevedet tulee käsitellä keskitetysti. Ennen rakennusluvan myöntämistä on alueelle 
laadittava tarkempi suunnitelma alueen maankäytöstä sekä jätevesien käsittelystä. 
Alueella on noudatettava yleiskaavan mitoitusta, jos rakennetaan omarantaista loma
asutusta. 
Ennen rakennusluvan myöntämistä on alueelle laadittava tarkempi suunnitelma 
maankäytöstä sekä jätevesien käsittelystä. 
Numero merkinnän perässä osoittaa rakennusoikeuden enimmäismäärän 
kerrosneliömetreinä. 

RM-1 1 Matkailupalvelujen alue . 
.__ __ _, Alueelle voidaan rakentaa matkailua palvelevia rakennuksia ja rakenteita. 

Alueen jätevedet tulee käsitellä keskitetysti. Ennen rakennusluvan myöntämistä on alueelle 
laadittava ranta-asemakaava sekä tarkempi suunnitelma jätevesien käsittelystä. 
Alueella on noudatettava yleiskaavan mitoitusta, jos rakennetaan omarantaista loma
asutusta. 
Ennen rakennusluvan myöntämistä on alueelle laadittava tarkempi suunnitelma 
maankäytöstä sekä jätevesien käsittelystä. 
Numero merkinnän perässä osoittaa rakennusoikeuden enimmäismäärän 
kerrosneliömetreinä. 

- Liikennealue, levähdysalue. 
Alueelle voidaan sijoittaa enintään 25 k-m2:n suuruinen palvelurakennus . 

E-1 1 .___ __ _. Erityisalue, kalanviljelylaitos. 
Alueen käytössä tulee noudattaa ympäristölupaviranomaisen määräyksiä ja ohjeita . 

E-2 1 ..._ __ _. Erityisalue, vesivoimalaitos. 

EO-t 1 ____ Maa-aineisten ottoalue, turvetuotantoalue. 

...___EA __ I Ampumarata-alue . 

.___E_T _ _,I Yhdyskuntateknisen huollon alue, vedenottamo. 

SL I Luonnonsuojelualue . 
.__ __ _, Luonnonsuojelulain nojalla valtion toimesta toteutettu tai toteutettava alue. 

korv f:j_ Merkintä SL-alueella osoittaa korvattavien rakennuspaikkojen ohjeellisen sijainnin. 

( 5:30.-1 RA) Merkintä SL-alueella ilmoittaa tilakohtaisen korvattavien 
kokonaismäärän. 

rakennuspaikkojen 
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j Maa- ja metsätalousvaltainen alue. 
,___ __ _. Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä haja-asutusluonteiseen 

rakentamiseen. 

M-2 

Loma-asutusta tai pysyvää asutusta ei saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 
mukaiselle (n. 200 m} ranta-alueelle. Ranta-alueen rakennusoikeus on 
maanomistajakohtaisesti siirretty AM-, A-, ARA-, RM ja RA-alueille. Ranta-alueen 
ulkopuolelle rakennusluvan edellytyksistä on määrätty maankäyttö- ja rakennuslain 136 
§:ssä. 

j Maa- ja metsätalousvaltainen alue, eläimistön suojelualue. 
_____ _. Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä haja-asutusluonteiseen 

rakentamiseen. 

MY 

Alueella ei saa metsästää selkärankaisia eläimiä. 
Loma-asutusta tai pysyvää asutusta ei saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 
mukaiselle ranta-alueelle. Ranta-alueen rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti 
siirretty AM-, A-, ARA-, RM ja RA-alueille. Ranta-alueen ulkopuolelle rakennusluvan 
edellytyksistä on määrätty maankäyttö- ja rakennuslain 136 §:ssä. 

Maa- ja metsätalousalue, jolla erityisiä ympäristöarvoja. 
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. 
Alueen erityisiä arvoja ei saa tarpeettomasti heikentää. 
Loma-asutusta tai pysyvää asutusta ei saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 
mukaiselle ranta-alueelle. Ranta-alueen rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti 
siirretty A-, ARA-, RM- ja RA-alueille. 

,____w __ l Vesialue. 

W-1 
1 

Vesialue. 
,..__ __ ..... Luonnonvaralammikko. 

W-2 
1 

Vesialue, koski-alue. 
------- Luonnon- ja maisema-arvoiltaan ja kalastoltaan merkittävä koskialue. Alueen luonnon- ja 

maisema-arvoja heikentäviä muutostöitä tulee välttää. Koskiensuojelulain nojalla alueelle ei 
saa myöntää uuden voimalaitoksen rakentamiseen vesilaissa tarkoitettua lupaa. 

W-3 j Vesialue. 
_____ _. Luonnon- ja maisema-arvoiltaan merkittävä vesialue. Alueen luonnon- ja maisema-arvoja 

heikentäviä muutostöitä tulee välttää. 

rn Venevalkama/venesatama. 
Alue varataan venevalkama/-satama-alueeksi, jolle voi rakentaa toimintaa palvelevia 
rakennuksia ja rakenteita sekä autopaikkoja. 

Veneenlaskupaikka. 
Alue varataan veneenlaskupaikaksi, jolle voi rakentaa toimintaa palvelevia rakennuksia ja 
rakenteita sekä autopaikkoja. 
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Virkistyskohde, uimaranta. 
Alueelle voi rakentaa toimintaa palvelevia rakennuksia, rakenteita sekä autopaikkoja. 

Virkistyskohde, nuotiopaikka/rantautumispaikka. 
Alueelle voi rakentaa toimintaa palvelevia rakenteita. 

Rannalla sijaitsevan nykyisen asuinrakennuksen, loma-asunnon tai saunarakennuksen 
likimääräinen sijainti. 

Ohjeellinen uuden loma-asunnon tai asuinrakennuksen sijainti. 

Asuin- tai lomarakennukseen liittyvä enintään 25 m2 saunan sijainti. 

20 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee. 

Alueen raja. 

Kantatie. 

Seututie. 

Yhdystie. 

Laivaväylä. 
Ylläpitäjä on Järvi-Suomen merenkulkupiiri. 

Ohjeellinen kanoottireitti. 

Ohjeellinen luontopolku. 

2f 110kV I Voimalinja 110 kV. 

nat 
_ ,. -{;.·~ Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue. 

S-1 D Muistomerkki. 

SM D Muinaismuistokohde. 
Muinaismuistolain (295/63) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Aluetta koskevissa 
maankäyttösuunnitelmista tulee neuvotella Museoviraston kanssa. 
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Rakennussuojelualue. 
Rakennushistoriallisesti, historiallisesti tai maisemankuvan kannalta arvokas rakennus tai 
rakennusryhmä ympäristöineen. Rakennuksia tai rakennusryhmää lähiympäristöineen ei 
saa purkaa ilman pakottavaa syytä ja MRL:n127§:ssä tarkoitettua lupaa. Kunnostuksen tai 
peruskorjauksen yhteydessä tulee pyrkiä säilyttävään peruskorjaukseen. Suunnittelussa ja 
rakentamisessa tulee välttää uudisrakentamista kohteen tai alueen välittömässä 
läheisyydessä. 

Merkittävä rakennuskohde. 
Rakennushistoriallisesti, historiallisesti tai maisemakuvan kannalta arvokas rakennus tai 
rakennusryhmä ympäristöineen, jotka tulisi ympäristöineen säilyttää ja joiden 
kunnostuksessa tulee pyrkiä säilyttävään peruskorjaukseen. Uudisrakentamisessa tulisi 
pyrkiä alueen rakennustapaan mukautuvaan rakennustyyliin. 

Kulttuurimaisema-alue. 
Kulttuurimaisemaltaan yhtenäinen kokonaisuus. 
Alueen perinteistä rakennettua ympäristöä tulee huoltaa ja korjata kulttuurihistorialliset arvot 
huomioivalla tavalla. Uudisrakentaminen ja pihapiirin täydentäminen tulee sovittaa alueen 
rakennustapaan mukautuvaan rakennustyyliin. 

Alueen osa, jolla harjoitetaan matkailupalveluihin liittyvää ulkoilu- ja virkistystoimintaa. 

Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. 
pv 1 = Vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue 
pv 111 = Muu pohjavesialue 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. 
Mahdollinen metsälain 10§:n tai luonnonsuojelulain 29§:n mukainen kohde tai joku muu 
ympäristö-, luonto- tai maisema-arvoiltaan merkityksellinen kohde. Kohteen ominaispiirteitä 
ei saa heikentää. 

Ranta-asemakaava-alue ja ranta-asemakaavan mukainen rakennuspaikka. 
Alueella noudatetaan alueelle laaditun ranta-asemakaavan määräyksiä. 

~ Likimääräinen meluvyöhyke. 
Kantatie 69:n likimääräinen meluvyöhyke. Alueella saattaa kantatien liikenteen 
meluvaikutus ylittää 55dB:ä. 
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YLEIS MÄÄRÄYKSET 

Rakentaminen 

Yleiskaavan perusteella voidaan myöntää rakennusluvat ranta-alueellä oleville 
rakennusalueille, ellei aluetta koskevassa kaavamääräyksessä ole toisin määrätty. 

Yleiskaavassa osoitettujen uusien sekä olemassa olevien rakennuspaikkojen soveltuvuus 
rakentamiseen on tilakohtaisesti selvitetty. 

Mikäli RA-, ARA-, RM- tai A-alueella olevalle rakennuspaikalle on aiemmassa rakennus- tai 
poikkeusluvassa asetettu rakennusjärjestyksestä poikkeavia ehtoja rakennusten määrän, 
koon tai sijoittelun suhteen, tulee nämä määräykset huomioida uusia rakennuslupia 
myönnettäessä. Uuden asuinrakennuksen etäisyys rannasta tulee olla vähintään 40 m. 

Rakennettaessa ranta-alueelle on huomattava, ettei rakentamisella estetä tai vaikeuteta 
alueella olevan väylämerkinnän tai muun vesiliikennemerkinnän käyttöä tai ylläpitoa. 
Merkkejä ei saa poistaa eikä niiden näkemäalueelle saa tehdä esteitä ilman Järvi-Suomen 
merenkulkupiirin lupaa. 

Rakennusten sopeutumisessa ympäristöön ja sijoittumisessa rakennuspaikalle tulee 
kiinnittää erityistä huomiota. Rakennuspaikoilla tulee rakennusten ja rannan väliin jättää tai 
istuttaa riittävä suojapuusto. Maisemallisesti merkittäviä puita ei saa poistaa. 

Asuinrakentamiseen tarkoitetun rakennuspaikan pinta-ala tulee olla vähintään 5000 m2
• 

Alle 2000 m2 :n suuruisilla rakennuspaikoilla sallitaan rakennusten korjausrakentaminen 
sekä purettavan tai tuhoutuneen rakennuksen korvaava rakentaminen käytetyn 
rakennusoikeuden puitteissa. 

Jätevesien käsittely ja jätehuolto 

Jätevedet käsitellään siten kuin Valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä 
vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla säädetään, milloin kiinteistö ei 
ole liitettävissä em. verkostoon. Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on liitettävä 
rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen tai rakentamista koskevaan ilmoitukseen. 

Jätevesien käsittelytapaa valittaessa tulee huomioida rakennuspaikan maaperä sekä pinta
ala. Rakennusten sijoittamisessa tulee ottaa huomioon jätevesien asianmukaisen 
esikäsittelyn ja maaperäkäsittelypaikan järjestäminen rakennuspaikalla riittävän etäällä 
rantaviivasta. 

ARA-alueilla suositellaan käytettäväksi useamman rakennuspaikan yhteistä jätevesien 
käsittelytapaa. 

Kiinteiden jätteiden keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa kunnan yleisiä jätehuolto
määräyksiä. 

Metsän käsittely 

Ranta-alueen metsänkäsittelyssä tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia 
valtakunnallisia ranta-alueita koskevia metsänhoitosuosituksia Erityisesti pienissä (< noin 3 
ha) saarissa ja MY-alueilla tulee metsänhoidossa huomioida luonto- ja maisema-arvot. 
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Tiestö 

Uusien rakennuspaikkojen pääsytiet tulisi johtaa ensisijaisesti olemassa olevien liittymien 
kautta yleiselle tielle. Vierekkäisten rakennuspaikkojen kulku tulisi tapahtua samasta 
liittymästä. Ennen rakennusluvan myöntämistä on uusille yleisten teiden liittymille haettava 
liittymislupa tai liittymän käyttötarkoituksen muutoslupa Tiehallinnolta. 
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