
Rauman kaupunki 2019C

Maakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön kohde.

Kohteen ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa on otettava huomioon kohteen
kulttuuri-, maisema-, luonto- ja ympäristöarvot sekä huolehdittava, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla
vaaranneta tai heikennetä edellä mainittujen arvojen säilymistä. Kaikista aluetta tai kohdetta koskevista
suunnitelmista ja hankkeista, jotka oleellisesti muuttavat vallitsevia olosuhteita, tulee
muoseviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. Kohteet on esitetty myös
teemakartalla 1.

MAS Maa- ja metsätalousalue, jolla on maisemallisia arvoja.

Alueiden säilyminen avoimina ja viljelykäytössä on maisemakuvan kannalta tärkeää. Alueella sallitaan
maa- ja metsätalousteen liittyvä rakentaminen sekä sellainen haja-asutusluonteinen rakentaminen,
joka ei muodosta suunnittelutarvetta. Loma-asutus on mahdollista nykyisillä rakennuspaikoilla.
Rakentaminen tulee sijoittaa siten, että rakennukset eivät sulje avoimia näkymiä. Ympäristön tilaan
vaikuttavia toimenpiteitä suoritettaessa on huolehdittava siitä, ettei alueen maisemallisia arvoja
heikennetä.
Kylärakenne säilytetään nykyisellään. Alueelle ei osoiteta uusia kyliä ja lisärakentaminen tapahtuu
nykyisen kylärakenteen sisällä.
Alueelle sijoittuu myös inventointitarvealueita (liitekartta 1). Näillä inventointitarvealueilla on kaikista
suunnitelmista ja toimenpiteistä pyydettävä Museoviranomaisen lausunto ja tarvittaessa tehtävä
rakennusinventointi.

MY Maa-ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon alueen kulttuuri-, maisema-, luonto- ja ympäristöarvot.

MYV Maa-ja metsätalousalue, jolla on virkistys- ja kylämaisema-arvoja.

Loma-asutus on mahdollista nykyisillä rakennuspaikoilla. Kylärakenne säilytetään nykyisellään.
Alueelle ei osoiteta uusia kyliä ja lisärakentaminen tapahtuu nykyisen kylärakenteen sisällä. Alueelle
sijoittuu myös inventointitarvealueita (liitekartta 1). Näillä inventointitarvealueilla on kaikista
suunnitelmista ja toimenpiteistä pyydettävä Museoviranomaisen lausunto ja tarvittaessa tehtävä
rakennusinventointi.

W Vesialue.

SL Luonnonsuojelualue.

Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojellut tai suojeltavat luonnonsuojelualueet.
Alueen maankäyttöön mahdollisesti vaikuttavista merkittävistä suunnitelmista ja hankkeista tulee
luonnonsuojelusta vastaavalle viranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.

SN Kansallispuisto.

Alue on osoitettu Selkämeren kansallispuistoksi. Alueelle saa rakentaa Selkämeren kansallispuistosta
annetun lain (326/2011) 1 §:ssä tarkoitettuja käyttötarkoituksia palvelevia pienimuotoisia rakennuksia
ja rakennelmia, kuten karjasuojia ja muita laiduneläimiä palvelevia huoltorakennuksia, luontoarvojen
hoitoa ja tutkimusta palvelevia huoltorakennuksia sekä retkeilyä palvelevia huoltorakennuksia.
Täydennysrakentamisessa on huomioitava, ettei rakentamisella heikennetä Natura-aluetta koskevia
suojeluarvoja.

SL1 Luonnonsuojelualue: Raumanmeren luonto- ja retkeilyalue.

Luonnonhoitoa ja luonnonvirkistyskäyttöä palvelevat rakennelmat ja rakenteet ovat sallittuja.

SM Muinaismuistoalue.

Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös
Sammallahdenmäki. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on
muinaismuistolain nojalla kielletty. Peltoviljely, laiduntaminen ja metsätalous ovat sallittuja. Metsän
äestys on kuitenkin kielletty. Kaikista muista aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on
neuvoteltava Satakunnan Museon kanssa. Muut Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaiset
kiinteät muinaisjäännökset on esitetty Teemakartalla 1.

sm Muinaismuistoalue.

Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Kohteen kaivaminen, peittäminen,
muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Kaikista aluetta koskevista
suunnitelmista on pyydettävä Museoviraston lausunto. Muut Museoviraston muinaisjäännösrekisterin
mukaiset kiinteät muinaisjäännökset on esitetty Teemakartalla 1.

SR Rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava alue.

Alueen käyttötarkoituksen tulee olla ensisijaisesti sellainen, että se tukee suojeltavan alueen arvoja.
Alueen suojelu ratkaistaan asemakaavoituksella.

M Maa-ja metsätalousvaltainen alue.

Alueella sallitaan maa- ja metsätalousteen liittyvä rakentaminen sekä sellainen haja-asutusluonteinen
rakentaminen, joka ei muodosta suunnittelutarvetta.
Loma-asutus on mahdollista nykyisillä rakennuspaikoilla. Kylärakenne säilytetään nykyisellään.
Alueelle ei osoiteta uusia kyliä ja lisärakentaminen tapahtuu nykyisen kylärakenteen sisällä.
Alueelle sijoittuu myös inventointitarvealueita (liitekartta 1). Näillä inventointitarvealueilla on kaikista
suunnitelmista ja toimenpiteistä pyydettävä Museoviranomaisen lausunto ja tarvittaessa tehtävä
rakennusinventointi.

MRA Maa- ja metsätalousalue, jossa loma-asutusta.

Alueella noudatetaan rantaosayleiskaavaa. Erityisesti tulee huomioida rantaosayleiskaavassa
osoitetut suojeluarvot niin luonnon, maiseman kuin kulttuuriympäristönkin osalta.
Alueelle sijoittuu myös inventointitarvealueita (liitekartta 1). Näillä inventointitarvealueilla on kaikista
suunnitelmista ja toimenpiteistä pyydettävä Museoviranomaisen lausunto ja tarvittaessa tehtävä
rakennusinventointi.

EO2 Turvetuotannon alue.

Turvetuotantoalueiden käyttöönoton suunnittelussa, ajoittamisessa ja jälkikäytössä on otettava
huomioon valuma-alueen turvetuotantoalueiden yhteisvaikutus vesistöihin ja valuma-alueiden
kokonaiskuormitus ja arkeologisen kulttuuriperinnön selvitystarve. Tarpeen vaatiessa samanaikaisesti
käytössä olevien alueiden määrää on rajoitettava niin, että vesien tilaa koskevat tavoitteet voidaan
saavuttaa.

EH Hautausmaa-alue.

S Suojelualue.

Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain tai muun lainsäädännön nojalla suojellut tai suojeltavat
suojelualueet.
Alueella ei saa toteuttaa sellaisia toimenpiteitä tai hankkeita, jotka voivat oleellisesti vaarantaa tai
heikentää alueen suojeluarvoja.

SRC Rakennuslainsäädännön nojalla suojeltu alue, jolla keskustatoiminnot ovat
sallittuja.

Alueen käyttötarkoituksen tulee olla ensisijaisesti sellainen, että se tukee suojeltavan alueen arvoja.

V Virkistysalue.

Aluetta suunniteltaessa on luotava yhtenäinen virkistysreittiverkosto. Erityisesti tulee kehittää yhteyksiä
meren rantaan ja turvata virkistysalueet ranta-alueella.

VU Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

Alueelle voidaan sijoittaa urheilu-, virkisty- ja vapaa-ajan toimintoja palvelevia rakennuksia ja
rakennelmia.

VR Retkeily- ja ulkoilualue.

Alueen suunnittelussa on virkistys- ja luontoarvojen säilyttämisen vuoksi erityisesti kiinnitettävä
huomioita metsien käsittelyn periaatteisiin sekä polku- ja reittiverkoston sijoittumiseen.

VRS Virkistys- ja retkeilyalue, jossa suojeltavia luonto- ja maisema-arvoja.

Merkinnällä osoitetaan retkeily- ja ulkoilukäyttöön varattuja alueita. Alueella on mahdollista harjoittaa
myös maa- ja metsätaloutta, mutta erityistä huomioita on kiinnitettävä alueen luonto-, maisema- ja
kulttuurihistoriallisiin arvoihin.

LS Satama-alue.

Merkinnällä osoitetaan satama- ja satamatoimintoihin välittömästi liittyvät varasto- ja terminaalialueet.

LS/Tkem Uusi satamalaajennukselle ja/tai teollisuuden käyttöön varattava alue.

Alue varataan samalaajennuksen käyttöön, mutta ennen satamalaajennuksen toteutumista alueetta
voidaan käyttää teollisuuden tarpeisiin.
Ennen alueella tehtäviä vesirakennushankkeita on oltava yhteydessä Museoviras-toon vedenalaiseen
kulttuuriperintöön liittyvän selvityksen järjestämiseksi.

E Erityisalue.

Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntateknisen huollon ja jätteiden käsittelyn alueita sekä
erityisurheilualueita, kuten mottori- tai ampumaratoja.

EN Energiahuollon alue.

Merkinnällä osoitetaan energiahuoltoa palvelevat alueet.

EO1 Kallionoton alue.

Merkinnällä osoitetaan merkittävät kallionoton alueet. Kallionoton alueiden käyttöönoton suunnittelussa
ja jälkikäytössä on otettava huomioon vaikutukset ympäristöön ja maisemaan.

sv1 Vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhyke
(konsultointivyöhyke).

Suunnittelussa on otettava huomioon alueella sijaitsevista laitoksista tai vaarallisten kemikaalien
valmistuksesta, varastoinnista tai kuljetuksesta ympäristölle ja alueelle sijoittuville toiminnoille
mahdollisesti aiheutuvat riskit. Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista
suojavyöhykkeelle tulee palo- ja pelastusviranomaiselle sekä tarvittaessa Turvatekniikan keskukselle
(TUKES) varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.

A Asuntoalue.

Asuntoalueilla tavoitteena on olemassa olevan rakenteen tehokas käyttö ja mahdollinen
täydentäminen siten, että ei vaaranneta viheryhteyksiä, luonto- tai virkistysarvoja.
Alueella on huomioitava mahdolliset tulvariskit.

A Uusi asuntoalue.

Uusilla asuntoalueilla tulee ottaa huomioon riittävien virkistysalueiden määrä sekä hyvät
virkistysyhteydet. Uusien asuinalueiden tulee kytkeytyä luontevasti olemassa olevaan rakenteeseen.
Alueella on huomioitava mahdolliset tulvariskit.

A1 Uusi asuntoalue.

Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon arvokas kulttuuriympäristö sekä läheisten toimintojen
aiheuttamat ympäristövaikutukset mm. melu ja tärinä ja muut turvallisuusriskit. Uusilla asuinalueilla
tulee ottaa huomioon riittävien virkistysalueiden määrä sekä hyvät virkistysyhteydet. Uusien
asuinalueiden tulee kytkeytyä luontevasti olemassa olevaan rakenteeseen. Alueella on huomioitava
mahdolliset tulvariskit.

AL Asuin- ja liiketilojen alue.

Alueen liiketilojen säilymiseen on kiinnitettävä huomioita liikenne- ja maankäyttöratkaisuissa.

/res Reservialue, joka otetaan käyttöön ensisijaisten alueiden rakentamisen
jälkeen.

AT Kyläalue.

Kyläalueilla rakentamista ohjaavat osayleiskaavat. Mikäli alueella ei ole oikeusvaikutteista
osayleiskaavaa ohjaamassa rakentamista, rakentamisessa tulee ottaa huomioon yhdyskuntarakenne,
kylän rakenne, maisema-, kulttuuri- ja luontoarvot. Kylärakenne säilytetään nykyisellään. Alueelle ei
osoiteta uusia kyliä ja lisärakentaminen tapahtuu nykyisen kylärakenteen sisällä.

C Keskustatoimintojen alue.

Rakentamista ohjaa asemakaava. Suuryksiköiden sijoittamisessa ja mitoituksessa tulee huomioida
Vanhan-Rauman erityisasema Unescon maailmanperintökohteena ja elävänä kaupunkikeskustana.
Merkittävien kaupallisten hankkeiden kohdalla on kaupalliset vaikutukset tutkittava ja arvioitava
tarkemmin
asemakaavoituksen yhteydessä.

KM Kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.

Vähittäiskaupan suuryksiköiden alueelle saa sijoittaa yhden vähittäiskaupan suuryksikön.
Merkittävien kaupallisten hankkeiden kohdalla on kaupalliset vaikutukset tutkittava ja arvioitava
tarkemmin
asemakaavoituksen yhteydessä.

KM4 Kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.
Suuryksikkö ei saa olla päivittäistavarakauppa.

Alueella saa olla pävittäistavarakauppaa enintään 400k-m2. Merkittävien kaupallisten hankkeiden
kohdalla on kaupalliset vaikutukset tutkittava ja arvioitava tarkemmin
asemakaavoituksen yhteydessä.

KMti Kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan
erikoistavarakaupan suuryksiköitä.

Alueelle ei saa sijoittaa keskustahakuista erikoistavarakauppaa. Päivittäistavaran suuryksiköt tai muut
kuin paljon tilaa vaativan erikoistavaran vähittäiskaupan suuryksiköt eivät ole mahdollisia.
Päivittäistavarakaupan määrä ja sijoittuminen määritellään asemakaavassa. Merkittävien kaupallisten
hankkeiden kohdalla on kaupalliset vaikutukset tutkittava ja arvioitava tarkemmin asemakaavoituksen
yhteydessä.

KL Liikennepalvelujen alue.

Alue on tarkoitettu liikenneasemapalveluille ja alueelle saa sijoittaa enintään 400k-m2
päivittäistavarakauppaa. Alueelle ei saa sijoittaa keskustahakuista erikoistavarakauppaa. Merkittävien
kaupallisten hankkeiden kohdalla on kaupalliset vaikutukset tutkittava ja arvioitava tarkemmin
asemakaavoituksen yhteydessä.

P Palvelujen ja hallinnnon alue.

Alue on tarkoitettu pääasiassa muille kuin kaupallisille palveluille. Merkittävien kaupallisten hankkeiden
kohdalla on kaupalliset vaikutukset tutkittava ja arvioitava tarkemmin
asemakaavoituksen yhteydessä.

P1 Palvelujen ja hallinnon alue. Alueelle saa sijoittaa paljon tilaa vaativa
erikoistavarakauppaa.

Alueelle ei saa sijoittaa keskustahakuista erikoistavarakauppaa. Päivittäistavarakaupan määrä ja
sijoittuminen määritellään asemakaavassa. Merkittävien kaupallisten hankkeiden kaupalliset
vaikutukset on tutkittava ja arvioitava tarkemmin asemakaavoituksen yhteydessä.

PLV Pienvenesatamapalvelujen alue.

Alueelle saa sijoittaa veneilijöitä palvelevia toimintoja sekä siihen liittyvää liiketilaa.

PL Lähipalvelujen alue.

Alue on varattu sekä kaupallisille että muille lähipalveluille. Alueelle on mahdollista sijoittaa
päivittäistavarakauppaa, mutta ei vähittäistavarakaupan suuryksiköitä. Merkittävien kaupallisten
hankkeiden kohdalla on kaupalliset vaikutukset tutkittava ja arvioitava tarkemmin asemakaavoituksen
yhteydessä.

T Teollisuus- ja varastoalue.

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon toiminnan ja liikenteen aiheuttamat vaikutukset.
Pohjavesialueelle sijoittuvalle teollisuusalueelle ei tule sijoittaa uutta pohjaveden laadulle riskiä
aiheuttavaa toimintaa.

T Uusi teollisuus- ja varastoalue.

Uusilla teollisuusalueilla tulee ottaa huomioon luonto- maisema - ja virkistysarvot sekä viheryhteydet.
Alueen suunittelussa on otettava huomioon toiminnan ja liikenteen aiheuttamat vaikutukset.

Tkem Teollisuus- ja varastoalue, jolle saa sijoittaa merkittäviä vaarallisia
kemikaaleja valmistavia tai varastoivia laitoksia

Merkinnällä osoitetaan teollisuus- ja varastoalueet, jolle saa sijoittaa vaarallisia kemikaaleja valmistavia
tai varastoivia laitoksia  ja joita koskee EU-direktiivi 2012/18/EU vaarallisten aineiden aiheuttamien
suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (SEVESO III-direktiivi).

Uusien tai muuttuvien toimintojen ja aineiden riskit selvitetään osayleis- ja asemakaavatasolla.
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon alueella sijaitsevista laitoksista tai vaarallisten
kemikaalien valmistuksesta, varastoinnista tai kuljetuksesta lähiympäristölle ja alueelle sijoittuville
toiminnoille mahdollisesti aiheutuvat riskit.
Alueen suunnittelussa tulee palo- ja pelastusviranomaiselle sekä tarvittaessa Turvatekniikan
keskukselle (TUKES) varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.

tt Terminaalitoimintojen alue

Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenteellisten olosuhteiden järjestämiseen
sekä huolehtia, että liikenteestä, varastoinnista tai muusta toiminnasta ei aiheudu viereisten alueiden
ympäristölle, pohjavesialueille eikä asutukselle merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Alueen
suunnittelussa on selvitettävä toiminnan meluvaikutukset sekä järjestettävä kulkuyhteys siten, ettei
haitata valtatien kehittämistavoitteita.

Natura 2000 verkostoon kuuluva alue.

un UNESCO:n maailmanperintökohde.

Vanha-Rauma ja Sammallahdenmäki ovat UNESCO:n maailmanperintökohteita.
Kaikessa suunnittelussa tulee varmistua siitä, että alueen maailmanperintöarvoja ei heikennetä ja että
suunnitelmat tukevat maailmanperintöarvojen säilymistä. Kaikista aluetta koskevista suunnitelmista ja
toimenpiteistä on pyydettävä lausunto Museovirastolta.

sv UNESCO:n maailmanperintökohteen suojavyöhyke.

Maailmanperintökohteita, Vanha-Rauma ja Sammallahdenmäki, ympäröi suojavyöhyke. Alueella on
erityisesti otettava huomioon maailmanperintökohteiden kulttuurihistoriallisen, maisemallisen ja
kaupunkikuvallisen erityisaseman vaaliminen. Aluetta koskevista suunnitelmista ja toimenpiteistä on
pyydettävä Museoviraston lausunto.

Yleiskaavamääräyksiä ja -merkintöjä:

Valtatie/ kantatie.

Seututie/ pääkatu.

Yhdystie/ kokoojakatu.

Tieyhteystarve.

Ohjeellinen tielinjaus.

Osoittaa satamayhteyden eri vaiheet.

Yhteystarve.

Osoittaa yhteystarpeen sataman lisäarvoalueelle.

Merkittävästi parannettava tieosuus.

Merkinnällä osoitetaan ne päätiet, jotka on tarkoitettu parantaa kaksiajorataisiksi rakentamalla
nykyisen ajoradan lisäksi toinen ajorata.

Eritasoliittymä.

Uusi eritasoliittymä.

Ali-/ ylikulku.

Urpo-rata.

Uusi ratalinjaus.

Rata.

Ulkoilureitti.

Merellinen kaupunkireitti.

Laivaväylä.

Veneväylä.

Ohjeellinen melontareitti.

Historiallinen tielinja. Rantatie.

a Asuntoalue.

Mahdollisuudet pysyvään asumiseen selvitetään tarkemmassa kaavoituksessa.

Tärkeä merellinen kontaktikohta.
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002035
Uudet tiet ja linjat.

Yleiskaava-alueen raja.

Voimassa olevan osayleiskaavan tai rantaosayleiskaavan raja.

Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Tämä yleiskaava ei korvaa alueella voimassa
olevia oikeusvaikutteisia osayleiskaavoja. Teemakartalla 2 on esitetty voimassa olevat
osayleiskaava-alueet.

Alueen raja.

Osa-alueen raja.

z Sähkölinja.

z Uusi sähkölinja.

Uusi voimajohtoreitti. Suunniteltu Olkiluoto 4 ydinvoimalaitosyksikköhankkeen voimajohtoreitti (OL4).

v Yhdysvesijohto.

Yhdysvesijohdon yhteystarve.

Merkinnällä osoitetaan vesihuollon kannalta tärkeät yhdysvesijohdot. Alueella on voimassa
maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakentamisrajoitus.

Siirtoviemärin yhteystarve.

Maakaasuverkon yhteystarve.

kh Merkittävä kulttuuriympäristö.

Merkintä sisältää valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt
sekä maisema-alueet. Luokittelu on esitetty liitekartalla.

Alueen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on edistettävä kulttuuriympäristön arvojen sekä
taajamakuvan ja maiseman arvojen säilymistä. Alueen arvokkaat erityispiirteet tulee säilyttää.
Alueella tapahtuva uudis- ja korjausrakentaminen ja muut suoritettavat toimenpiteet on sopeutettava
kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin, taajamakuvallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja/tai maisemallisiin
arvoihin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakennetun ympäristön rajautumiseen avoimen
maisematilan suuntaan, rakennusten sijoitteluun, mittakaavaan, mittasuhteisiin ja materiaalivalintoihin.
Aluetta koskevista suunnitelmista ja toimenpiteistä on pyydettävä Satakunnan Museon tai
Museoviraston lausunto.

kh-4 Perinnemaisemat.

Aluetta tulee hoitaa perinnemaisemana mm. niittämällä ja laiduntamalla sekä alueelle kuulumatonta
puustoa poistamalla. Alueelle suositellaan laadittavan hoitosuunnitelma. Alueet on esitetty myös
teemakartalla 1.

ge-1 Maiseman ja luonnon kannalta arvokas harjualue.

Erillisselvitysalue: alueen tarkempi kaavoittaminen, maankäyttö tai rakentaminen edellyttää alueen
luonto- ja maisema-arvojen selvittämistä. Alueen suunnittelussa on otettava huomioon maisema- ja
luonnonarvot sekä mahdollisten maisemavaurioiden korjaustarve.

ge-2 Maiseman ja luonnon kannalta arvokas kallioalue.

Erillisselvitysalue: alueen tarkempi kaavoittaminen, maankäyttö tai rakentaminen edellyttää alueen
luonto- ja maisema-arvojen selvittämistä. Alueen suunnittelussa on otettava huomioon maisema- ja
luonnonarvot sekä mahdollisten maisemavaurioiden korjaustarve.

pv Pohjavesialue.
Tärkeä tai yhdyskuntien vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue.

Tärkeä tai yhdyskuntien vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Pohjavesialueella rakentamisella
ei saa vaarantaa pohjaveden laatua tai määrää. Pohjaveden pilaantumis- ja muuttumisriskejä
aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle pohjavesialueista.

SEL Selvitysalue.

Osayleiskaavatarve.

Alueelle laaditaan osayleiskaava tai rantaosayleiskaava kylä- ja loma-asutusalueiden maankäytön
järjestämiseksi. Tarkemmassa kaavoituksessa tulee varmistua selvitysten riittävyydestä. Rajaus on
ohjeellinen. Kylärakenne säilytetään nykyisellään. Alueelle ei osoiteta uusia kyliä ja lisärakentaminen
tapahtuu nykyisen kylärakenteen sisällä.

rm Matkailupalvelujen alue.

pl Lähipalvelujen alue.

y Koulu.

ET Yhdyskuntateknisen huollon alue.

lr1 Uusi ratapiha.

Ennen alueella tehtäviä vesirakennushankkeita on oltava yhteydessä Museovirastoon vedenalaiseen
kulttuuriperintöön liittyvän selvityksen järjestämiseksi.

Ydinvoimalaitosten suojavyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan ydinvoimalaitosten suojavyöhyke. Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon,
mitä säteilyturvakeskuksen (STUK) ydinvoimalaitosohjeessa (YVL 1.10) todetaan ydinvoimalaitoksen
suojavyöhykkeestä. Aluetta suunniteltaessa tulee säteilyturvakeskukselle (STUK) varata mahdollisuus
lausunnon antamiseen.

5km Alue 5 km keskustasta.

YLEISMÄÄRÄYKSET:

Alueella on lukuisia maisema- ja luontoarvoja sekä kulttuurihistoriallisia arvoja, jotka tulee ottaa
huomioon jatkosuunnittelussa. Osayleiskaavatarvealueiden ulkopuolella on selvitystarve, eli
rakennushankkeissa ja muissa merkittävästi maisemaa tai luonnonoloja muuttavissa toimenpiteissä on
tehtävä riittävät selvitykset, jotta turvataan kulttuurihistorialliset, arkeologiset, maisemalliset ja
luontoarvot myös niillä alueilla, joilta puuttuvat osayleis- tai asemakaavatasoiset selvitykset.

Hulevesisuunnitelman tarve tulee arvioida jatkosuunnittelussa.

Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista tulee aina pyytää erillinen
lausunto Pääesikunnalta koko kunnan alueella. Myös alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta)
korkeista pientuulivoimaloista tulee pyytää Pääesikunnan lausunto, mikäli kiinteistö mille voimala
rakennetaan, rajoittuu Puolustusvoimien käytössä olevaan alueeseen.

Kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet ja kohteet sekä tiedossa olevat muinaisjäännösrekisterin
kohteet on esitetty kaavakarttaa tarkemmin erillisellä teemakartalla:
Teemakartta 1 Kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet ja kohteet
Muinaisjäännösten ajantasainen sijainti tulee varmistaa muinaisjäännösrekisteristä.

Voimassa olevien osayleiskaavojen tai rantaosayleiskaavojen alueella maankäyttöä ohjaa
osayleiskaava. Tämä yleiskaava ei siis korvaa alueella voimassa olevia oikeusvaikutteisia
osayleiskaavoja. Voimaan jäävät osayleiskaavat on esitetty teemakartalla:
Teemakartta 2 Voimassa olevat osayleiskaavat
Osayleiskaavojen ajanmukaisuutta voidaan arvioida tarvittaessa.
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