
6. Tavanomaiseen asuntokäyttöön tarkoitetun rakennuspaikan pinta-alaksi suositellaan
vähintään 3000 m2 ja uusilla alueilla vähintään 5000 m2. Ranta-alueella
sijaitsevan uuden lomarakennuspaikan vähimmäispinta-ala on 3500 m2, ellei
yleiskaavassa muuta osoiteta.
Suositus uusien maaseutumaiseen asumiseen tarkoitettujen rakennuspaikkojen
kooksi on 1-3 ha, ja vähimmäiskoko on 0,5 ha, ellei yleiskaavassa muuta
osoiteta. Määräykset rakennuspaikan vähimmäiskoosta koskevat uusia
rakennuspaikkoja ja olevia rakennuspaikkoja silloin, kun rakennuspaikan koko esim.
lohkomisen vuoksi muuttuu.

7. Melualueille ei saa sijoittaa uusia melulle herkkiä toimintoja kuten asuin- tai
lomarakennuksia ilman melusuojausta. Uudisrakennusten julkisivujen
ääneneristävyyden, sekä pihojen ulko-oleskelualueen tulee täyttää Valtioneuvoston
päätöksen (993/1992) mukaiset melutason ohjearvot. Rakennukset ja aidat ym.
rakenteet suositellaan sijoitettavaksi niin, että ne suojaavat asuin- tai
lomarakennuksen ulko-oleskelualuetta melulta. Meluntorjunnassa on otettava
huomioon kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö.
Uusilla rakennuspaikoilla kiinteistön omistaja tai haltija toteuttaa melusuojaukset.

8. Olemassa olevien loma-asuntojen osalta mahdollistetaan muutos vakituiselle
asumiselle, mikäli rakennus saatetaan vastaamaan pysyvälle asutukselle asetettuja
määräyksiä.

9. Osa yleiskaava-alueesta sisältyy valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuri-
ympäristöihin "Lamujokivarsi Piippolan kirkonkylässä" ja "Saviselkä-Piippola
maantie", sekä maakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin "Manninkangas".
Uudisrakentaminen on sovitettava huolellisesti kulttuuriympäristöön. Rakennuksissa
suositellaan käytettäväksi selkeitä suoria muotoja ja perinteistä harjakattoa.
Kiiltäviä kattopintoja ja räikeitä värejä tulisi välttää.
Alueille suositellaan laadittavaksi rakennustapaohjeet, joita tulee noudattaa.

10. Maisemallisesti arvokkailla peltoalueilla (MA) ja muilla viljelyalueilla maatalouteen
liittyvä rakentaminen suositellaan sijoitettavaksi olevien rakennusten yhteyteen tai
maiseman reuna-alueille, ja/tai rajattavaksi kasvillisuudella.
Viljely- ja niittyalueet suositellaan säilytettäväksi avoimina ja viljelykäytössä. Jos
niitty ei ole käytössä, suositellaan kuitenkin sen vuosittaista niittämistä avoimen
maiseman ylläpitämiseksi.

Vesi- ja jätehuoltoa ja muuta teknistä huoltoa koskevat määräykset:

11. Rakennuslupahakemukseen tulee liittää jätevesien käsittelyä ja johtamista koskevat
suunnitelmat sekä selvitys siitä, että laadultaan soveltuvaa talousvettä on riittävästi
saatavissa.

12. Jätevesien ja käymäläjätteen käsittelyssä on noudatettava kulloinkin voimassa
olevaa lainsäädäntöä, Siikalatvan kunnan rakennusjärjestystä, sekä kunnan
vesihuoltotoimijan ohjeistusta. Jätevedet on käsiteltävä alan asiantuntijan ja kunnan
hyväksymän suunnitelman mukaan siten, ettei pohjavesiä tai pintavesiä pilata. Jos
rakennuspaikalla syntyy jätevesiä, suositellaan sen liittämistä yleiseen
viemäriverkostoon, mikäli mahdollista. Asuinkiinteistöjen tulee liittyä jätelain
mukaisesti järjestettyyn jätehuoltoon.

13. Putki- ja sähköjohtojen runkolinjojen riittävä etäisyys rakennuksista tulee
huomioida huoltotöitä silmälläpitäen ja esittää johdot ja putkilinjat
rakennussuunnitelmissa rakennusluvan hakemisen yhteydessä.

14. Lämpökaivojen rakentaminen pohjavesialueelle on kielletty ilman
ympäristöviranomaisen myönteistä lausuntoa.
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Ulkoilureitti.

Alueen raja.

Kevyen liikenteen reitti.

Moottorikelkkailu-ura. Reittiä suositellaan käytettäväksi talvikauden ulkopuolella
soveltuvin osin monipuolisesti erilaisiin ulkoilu- ja liikuntatarpeisiin esimerkiksi
hevos- ja monikäyttöreittinä.

Piirtämistekniset merkinnät:

Yleiskaava-alueen raja.

Johto tai linja.
z=sähkölinja

Seututie.

Yhdystie.

Kantatie.

Valtakunnallisesti arvokas maantie. Museotie.
Saviselkä-Piippola maantie (RKY2009).

Virkistyskohde.
Laavu

Rakennusten ulkoasua ei saa muuttaa siten, että niiden
kulttuurihistoriallisesti arvokas tai miljöön kannalta merkittävä luonne
muuttuu. Rakennuksia kunnostettaessa tulee pyrkiä rakennuksen
rakennusaika ja tyylipiirteet huomioon ottavaan suunnitteluun. Lisä- ja
talousrakennusten sijoittelussa tulee pyrkiä pihapiirin muodostamiseen.

Uimaranta.

Arvokas raitti tai vanha kulkutie.
Tien linjaus ja suhde ympäristöön tulee säilyttää.

Monikäyttöreitti eri liikuntamuodoille.
Suosituksena on, että reitin eri osilla lisätään mahdollisuutta moni-
käyttöisyyteen, esimerkiksi näkyvyyttä ja valaistusta parantamalla,
tai leventämällä reittiä niillä osilla, joilla käyttäjiä on paljon.

Pääsytie.

Uusi pääsytie.

Alikulku.

Uusi alikulku.

Suomen tärkeä lintualue (FINIBA).

Suunnittelualueen ulkopuolinen informatiivinen merkintä:

Kulttuuriperintökohde, historiallinen kylänpaikka.

Museotien linjaus ja suhde ympäristöön, sekä muut ominaispiirteet
tulee säilyttää. Näkymien tieympäristöön sovittamiseen tulee kiinnittää
huomiota maankäytön muutoksia suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Venevalkama.

Paikallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde.

20. Autio
21. Koivula
24. Kokon aitat
25. Työväentalo
26. Turula
27. Terveystalo
28. Rivitalo terveystalon vieressä
29. Samppala (Osuuspankin talo)
30. Majava
31. Mahala
32. Paajala
33. Eskola
34. Kujala
35. Savela
36. Kangaskylän koulu
37. Peltola
38. Siirtola
39. Katajakangas

40. Tasala
41. Pellikka
42. Haapasaari
43. Räisälä
44. Kontula
45. Pohjola
46. Lehtelä
47. Myllypelto
48. Lappi
49. Väkkärä
50. Ristola
51. Rissanen
52. Rinne
53. Nurmela
54. Harjula
55. Peltomaa
56. Erkkilä
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YLEISKAAVAMÄÄRÄYKSET

Rakentamista, rakennustapaa, ympäristöhaittojen torjumista ja perinnemaiseman hoitoa
koskevat määräykset:

1. Yleiskaavaa voidaan käyttää asemakaava-alueen ulkopuolisilla ranta-alueilla
sijaitsevilla A-, AM-, AT- ja RA-alueilla rakennusluvan myöntämisen perusteena
(MRL 72§). Rakennuspaikat on ranta-alueella määritetty tilakohtaisesti
emätilalaskelman perusteella. Muilla ranta-alueilla ei ole rakennusoikeutta, ellei
kaavamerkinnöin ole toisin osoitettu.

2. Rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla
vähintään 20 metriä. Saunarakennuksen, jonka pohjapinta-ala on enintään 20 m2,
tulee sijaita vähintään 15 metrin etäisyydellä keskivedenkorkeuden mukaisesta
rantaviivasta.

3. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee osoittaa rakennuspaikan rakennettavuus ja
tarvittaessa toimenpiteet rakennettavuuden parantamiseksi rakennusluvan hakemisen
yhteydessä.

4. Rakennuspaikalla ei saa olla tulvan vaaraa (MRL 116§).
Alaville alueille rakennettaessa tulee huomioida tulva- ja kosteusvahinkojen vaara,
ja sijoittaa rakennukset rakennuspaikan korkeimmille osille. Uudet rakennukset tai
laajennukset tulee sijoittaa tulva-alueen ulkopuolelle tai korottaa maanpintaa
luonnonmukaisesti muotoillen rakennuksen ympärillä. Uudisrakentamisessa ja muissa
rakennuslupaa edellyttävissä hankkeissa tulee kosteusvahingoille alttiiden
rakennusosien sijaita vähintään 0,6m kerran 100 vuodessa esiintyvän
vesistötulvakorkeuden yläpuolella . Pysyvälle asunnolle johtavaa tietä saa korottaa
maisemalliset näkökohdat ja tien patoava vaikutus huomioon ottaen.

Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä tulee ottaa huomioon tulvaa mahdollisesti
pahentavat olosuhteet, kuten tilanne, jossa tieyhteys voi padottaa tulvaa, ja
määrätä tarvittaessa harkinnanvarainen lisäkorotus alimpiin rakentamiskorkeuksiin.
Kellaritiloja ei saa rakentaa alueilla, joilla ne voivat kastua.

5. Tiet uusille rakennuspaikoille tulee johtaa ensisijaisesti olemassa olevien pääsyteiden
ja maantieliittymien kautta. Yleisten teiden liittymäluvat tai liittymän
käyttötarkoituksen muutokset tulee hakea ennen rakennusluvan myöntämistä.
Rakentamisen yhteydessä tulee kiinnittää huomiota teiden sopeutumiseen
maisemaan.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.
Alueen luonteeseen sopiva, virkistystoimintoja palveleva vähäinen
rakentaminen on sallittu.

Loma-asuntoalue.
Rakennuspaikan suurin sallittu kerrosala on 180 m2. Uuden rakennuspaikan
minimikoko on 3500 m2. Rakennuspaikka on mahdollista muuttaa pysyväksi
asuinpaikaksi, mikäli rakennus saatetaan täyttämään pysyvää asutusta
koskevat määräykset. Tällöin rakennusoikeus ratkaistaan rakennuspaikan
koosta, sijainnista ja muista edellytyksistä riippuen kuten AT-alueilla.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Alueelle saa sijoittaa maa- ja metsätalouteen liittyviä talous- ja
tuotantorakennuksia.

Maatalousalue.
Alueelle saa sijoittaa maa- ja metsätalouteen liittyviä talous- ja
tuotantorakennuksia maisemaan sopivalla tavalla.
Suosituksena on, että suuret maatalouden tuotantotilat sijoitetaan avoimen
maisematilan reuna-alueille.

Kohde- ja viivamerkinnät:

Muinaismuistokohde/-alue.

1. Köllölä (603010014), kivikautinen asuinpaikka
2. Kohde 2, Pajukangas (603010016) on tuhoutunut soranotossa.
3. Rytikorpi W (603010015), pyyntikuoppia
4. Rytikorpi, tervahauta
5. Kankaala, tervahauta
6. Kankaala 2, tervahauta
7. Kommankaarto, tervahauta
8. Likkainkaarto, tervahauta
9. Lähdeneva, tervahauta
10. Paskokangas, tervahauta
11. Paskokangas 2, tervahauta
12. Sämpsänneva, tervahauta
13. Tervalampi, tervahauta

1. Ahola
2. Alijarva ja Ylijarva
3. Anttila
4. Hassila
5. Ikola
6. Jukolan luhti
7. Kotila
8. Lamujoen saha ja mylly
9. Lassila
10. Marttila
11. Peltolan paja
12. Piippo
13. Piippolan Kirkko ja tapuli
14. Piippolan nuorisoseurantalo
15. Kauppila (Piippolan pappila)
16. Sandelsin sotatie
17. Tuomaala
18. TVH:n varikko
19. Viitainahon kotiseutumuseo

Kotieläintalouden suuryksikön alue.

Vesialue.

Maisemallisesti arvokas peltoalue.
Kulttuuriympäristön kannalta tärkeä peltoalue, joka on tarkoitettu maatalouskäyt-
töön. Alueiden säilyminen avoimina ja viljelykäytössä on maisemakuvan kannalta
tärkeää. Jos niitty ei ole käytössä, suositellaan kuitenkin sen vuosittaista
niittämistä avoimen maiseman ylläpitämiseksi.
Maatalouteen liittyvä rakentaminen tulee ensisijaisesti sijoittaa nykyisten
rakennusten läheisyyteen tai avoimen maisematilan reuna-alueille.

Muinaismuistolain 295/63 nojalla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Kohteen
kaivaminen, peittäminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Kohdetta
koskevista suunnitelmista on pyydettävä alueellisen vastuumuseon
(Pohjois-Pohjanmaan museo) lausunto.

Rakennusta ei saa purkaa ilman MRL 127 §:n mukaista lupaa.
Purkamisluvasta tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.
Rakennusten ulkoasua ei saa muuttaa siten, että niiden
kulttuurihistoriallisesti arvokas tai miljöön kannalta merkittävä luonne
muuttuu. Rakennuksia kunnostettaessa tulee pyrkiä rakennuksen
rakennusaika ja tyylipiirteet huomioon ottavaan suunnitteluun. Lisä- ja
talousrakennusten sijoittelussa tulee pyrkiä pihapiirin muodostamiseen.
Kohteita koskevista muutoksista on tarvittaessa pyydettävä
museoviranomaisen (Museovirasto/maakuntamuseo) lausunto.

Tulvauhan alaiselle alueelle sijoittuva, oleva loma-asuntoalue.
Rakennusten korjaaminen on sallittua. Uudisrakentamista vastaava
rakentaminen ratkaistaan poikkeamismenettelyssä.
Uudisrakentamisessa tulee huomioida uudet perustamisen korkeusvaatimukset.
Mikäli myöhemmissä selvityksissä todetaan, että tontti tai riittävän suuri
tontin osa sijaitsee tulvarajauksen yläpuolella, voidaan tontin rakennusoikeus
ratkaista tapauskohtaisesti tontin koosta ja sijainnista riippuen kuten
RA-alueella.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun
ohjaamistarvetta.
Alue on urheilu-, ulkoilu- ja retkeilykäyttöön soveltuva metsäalue, joka varataan
pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueelle saa rakentaa
pääkäyttötarkoitukseen liittyviä talous- ja tuotantorakenuksia sekä
liitännäiselinkeinoja tukevia rakennuksia ja laitteita. Alueelle saa lisäksi rakentaa
ulkoilun vaatimat ulkoilu- ja retkeilyreitit sekä reitistöön liittyvät rakennelmat ja
laitteet (esim. opasteet, taukopaikat, laavut, pitkospuut).

Yhdyskuntateknisen huollon alue.

Energiahuollon alue.

Hautausmaa-alue.

Suojaviheralue.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.
Ravirata. Alueen luonteeseen sopiva, virkistystoimintoja palveleva rakentaminen
on sallittu.

Maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde (MRKY 2015).
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Kehittämistavoitteita:

Ulkoilureitin yhteystarve.

Kevyen liikenteen yhteystarve.

Erityisominaisuuksien rasteri- tai viivamerkinnät:

Arvokas kulttuuriympäristö (sk-1, sk-2 ja sk-3).

Ohjeellinen maatilan tai eläinsuojan suojavyöhyke.
Ohjeellinen suojavyöhyke kuvaa olemassa olevan maatilan tai eläinsuojan
nykyisen toiminnan laajuutta tai vaikuttavuutta.
Ohjeellisen suojavyöhykkeen laajuus:
- Kotieläintalouden suuryksiköiden suojavyöhykkeet määritellään laskelmiin

perustuen ympäristöluvan ja rakennus- tai toimenpideluvan yhteydessä.
- Lypsy- tai lihakarjatilat, ohjeellinen suojavyöhyke r=vähintään 200 m,
- Muut tuotantoeläintilat ja viljelytilat, ohjeellinen suojavyöhyke r=100 m,
- Muut tilat tai rakennuspaikat, joilla pidetään pienimuotoisesti kotieläimiä,
kuten esimerkiksi harrastehevosia, ohjeellinen suojavyöhyke eläinsuojan
ympärillä erillisharkinnan mukaan.
Suojavyöhykkeen sisälle ei suositella toteutettavaksi uusia asuinrakennuksia,
jotka eivät ole maatilakiinteistön tai eläinsuojan omistajan hallinnassa.
Suojavyöhykkeellä ja sen ympäristössä rakentavien suositellaan ottamaan
rakentamisessa huomioon maatilan tai eläinsuojan toiminnan ja kehittämisen
vaikutukset esimerkiksi eläinmäärän lisääntyessä. Maatilan tai eläinsuojan
muutoksista ja laajennuksista aiheutuvat vaikutukset arvioidaan
ympäristöluvan ja rakennus- tai toimenpideluvan yhteydessä.

Maiseman kannalta merkittävä puu tai puuryhmä, jonka säilyttämistä
suositellaan.

Maisemallisesti tärkeä puurivi.
Koivukuja tai vastaava puurivi, jonka säilyttäminen ja uudistaminen
tarvittaessa on maisemallisista syistä suositeltavaa.

Yleiskaavamerkintöjen selitykset:

Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue.
- Paskokangas
- Vanhantienkangas

Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeät ja veden-
hankintaan soveltuvat pohjavesialueet. Pohjavesialueilla tapahtuvaa rakentamista
ja muita toimintoja rajoittavat pohjaveden pilaamiskielto (YSL 17§) ja
pohjaveden muuttamiskielto (VL 3 luvun 2 §).
Alueella ei sallita pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia rakennustoimen-
piteitä tai toimintoja. Alueelle ei saa sijoittaa sellaista uutta teollisuutta tai
muuta siihen verrattavaa toimintaa, joka valmistaa, varastoi tai käyttää
toiminnassaan pohjavettä vaarantavia kemikaaleja tai muita aineita.
Pohjaveden laatuun ja määrään vaikuttavista toimenpiteistä on tarvittaessa
pyydettävä alueellisen ELY-keskuksen lausunto. Öljy- tai polttoainesäiliöt, sekä
muiden pohjaveden puhtautta vaarantavien aineiden säiliöt ja varastot tulee
varustaa riittävän tilavilla suoja-altailla ja sijoittaa maan päälle rakennusten
sisätiloihin tai katoksen alle.
Jätevesien imeyttäminen tai muu päästäminen maaperään on kielletty. Maa-
lämpökaivojen toteuttaminen edellyttää ELY-keskuksen myönteistä lausuntoa.

Melualue.
Merkinnällä on osoitettu maanteiden 55 dB teoreettiset päivämelualueet. Alueella
saattaa olla meluntorjuntatarvetta. Rakennusuunnittelussa on otettava huomioon
meluntorjunta siten, että valtioneuvoston päätöksen mukaiset melutason ohje-
arvot eivät ylity sisätiloissa eikä oleskeluun tarkoitetuilla ulkoalueilla. Meluntorjun-
nassa on otettava huomioon kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö.

Mahdollinen puhdistettava/kunnostettava maa-alue, jonka aluerajausta ja/tai
puhdistustarvetta ei ole tarkasti arvioitu ja määritelty.
Alueella saattaa sijaita pilaantuneita maa-aineksia, jotka voivat rajoittaa
maankäyttöä tai vaarantaa pohjavesien puhtauden. Alueen pilaantuneisuus on
selvitettävä ja tarvittaessa alue on puhdistettava, mikäli sen käyttöön suunni-
tellaan muutoksia. Mahdollinen puhdistamistarve on selvitettävä rakennuslupaa
vaativien toimenpiteiden yhteydessä ja nykyisen toiminnan päättyessä.
LUETTELO TARKISTETAAN EHDOTUSVAIHEESSA YHTEISTYÖSSÄ ELY:N KANSSA.

1. Listax Oy Iisalmentie 444, r:no 791-403-0009-0068
2. Piippolan Betonituote Ky Kortteisenkangas, r:no 791-403-0009-0066
3. Kortteisenkankaan kaatopaikka, r:no 791-412-0112-0002
4. Sale Keskutie 10, r:no 791-412-0012-0052
5. Piippolan Talouskauppa Keskustie 13, r:no 791-412-0009-0042
6. Shell Piippola Kestiläntie 1, r:no 791-403-0013-0025
7. Pajukankaan lumenkaatopaikka, r:no 791-421-0014-0063
8. Tielaitoksen tukikohta Ouluntie 163, r:no 791-412-0024-0027
9. Öljyvahinkoalue (vanha) Ouluntie, r:not 791-403-0033-0024,

791-895-0000-0019
10. Ampumarata Rytikorven haulikkorata, r:not 791-403-0033-0033,

791-403-0016-0066, 791-403-0033-0024
11. Ampumarata Paskokangas, r:no 791-403-0033-0032
12. Rytinevan sekoitusalue, r:no 791-403-0016-0042
13. Paskokankaan kaatopaikka, r:not 791-412-0016-0001,

791-412-0016-0094
14. Lähdenevan kaatopaikka, r:no 791-403-0016-0054
15. Entinen taimitarha, r:no 791-412-0097-0002

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Silmälläpidettävien lajien alue tai kohde. Alueen luontoarvoja ei saa
vaarantaa tai heikentää. Alueita ja kohteita koskee MRL 128 §:n
mukainen toimenpiderajoitus.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Alue on metsälain 10 §:n mukainen arvokas elinympäristö ja/tai vesilain
11 §:n mukainen vesiluontotyyppi. Alueella ei tule harjoittaa sellaisia
toimia, joilla vaarannetaan tai heikennetään kohteen luontoarvoja.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Linnustollisesti huomionarvoinen kohde (Kohteet A-E. Luontoselvitys
24.9.2020). Alue tulee säilyttää nykyisen kaltaisena niin, että sen
linnustolle tärkeät ominaisuudet säilyvät.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen suo. Alueella ei tule harjoittaa
kuivatusta tai muita toimia, joilla vaarannetaan luonnontilaisuuden säilyminen.

Ohjeellinen pääsähkölinjan yhteystarve.
Suositeltava etäisyys voimalinjasta uusiin asuinrakennuksiin tai jatkuvaan
oleskeluun tarkoitettuuihin tiloihin on:
-  40 metriä 110 kV:n voimalinjaan
-  50 metriä 220 kV:n voimalinjaan ja
- 100 metriä 400 kV:n voimalinjaan.

Merkinnällä on osoitettu rakennetun ympäristön ja maiseman kannalta arvokkaita
aluekokonaisuuksia. Rakentamisessa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ja
maiseman ominaispiirteet ja turvattava maisema- ja kultuurihistoriallisten
arvojen säilyminen.
Uudis- ja korjausrakentaminen tulee sopeuttaa kyläkuvaan, mittakaavaan,
rakennustapaan ja rakennusperinteeseen.

sk-1
Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö (RKY 2009)
-Lamujokivarsi Piippolan kirkonkylässä

sk-2
Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö (MRKY 2015)
-Manninkangas

sk-3
Paikallisesti arvokas kulttuuriympäristö
-Peltoperä
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Maatilojen talouskeskusten alue.
Alue varataan elinkeinotoimintaa ja siihen liittyvää asumista varten. Samaan
pihapiiriin saa toteuttaa pää- tai talousrakennuksen yhteyteen tärkeimmiltä
asumiseen vaikuttavilta tiloiltaan esteettömän sivuasunnon ja kulttuuri-
ympäristöön sopivia maatilamatkailurakennuksia, joita ei rantamitoitusalueella
saa erottaa omiksi rakennuspaikoikseen. Rakennusoikeudet harkitaan
tapauskohtaisesti.

Mikäli aktiivinen maa- ja metsätalous on loppunut, aluetta voidaan käyttää
asuntoalueena tai loma-asuntoalueena. Tällöin ulko- ja tuotantorakennuksia
ei lasketa rakennusoikeutta vähentäväksi.

Asuntoalue.

Palvelujen ja hallinnon alue.

Teollisuus- ja varastoalue.

Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä
vaatimuksia.

Virkistysalue.

Alueiden käyttötarkoitukset:

Alue on tarkoitettu pääasiassa seuraaville keskustatoiminnoille: palveluille,
hallinnolle, keskustaan sopivalle asumiselle ja ympäristöhäiriöttömille
työpaikkatoiminnoille. Alue sisältää myös sen toiminnoille tarpeelliset alueen
sisäiset liikenneväylät pysäköinti-, tori- ja virkistysalueet sekä yhdyskunta-
teknisen huollon alueet.
Keskustie ja sen välitön lähialue on kirkonkylän taajamakuvan kannalta
merkittävä. Alueen suunnittelussa tulee pyrkiä luomaan tiiviisti rajautuvia, pieni-
piirteisiä raittiympäristöjä ja jäsenneltyjä liikenne-, pysäköinti- ja piha-alueita.

Keskustatoimintojen alue.

Oleva rakennuspaikka ranta-alueella.
Harmaalla värillä on esitetty emätilan rantamitoituksessa huomioitavat
rakennuspaikat. Punaisella värillä on esitetty muut ranta-alueen rakennuspaikat.

Uusi rakennuspaikka ranta-alueella.

Uudet alueet.
Uusi tai olennaisesti muuttuva alue. Väri ja kirjaintunnus ilmaisevat
käyttötarkoituksen.

Ranta-alue.
Ranta-alueella rakennusoikeudet on määritelty tilakohtaisesti. Ranta-alue
käsittää rantavyöhykkeen, joka ulottuu noin 100-200 metrin etäisyydelle
rannasta ja rantavyöhykkeen taustalla olevat ranta-alueet vesistöjen
rannansuuntaisiin teihin saakka.

Asemakaavoitettu alue vuoden 2020 alussa.

Tulvauhan alainen alue 1/100a (SYKE).

Uudet rakennukset tai laajennukset tulee pääsääntöisesti sijoittaa tulva-alueen
ulkopuolelle tai korottaa maanpintaa luonnonmukaisesti muotoillen rakennuksen
ympärillä. Uudisrakentamisessa ja muissa rakennuslupaa edellyttävissä
hankkeissa tulee kosteusvahingoille alttiiden rakennusosien sijaita vähintään 0,6m
kerran 100 vuodessa esiintyvän vesistötulvakorkeuden yläpuolella.
Pysyvälle asunnolle johtavaa tietä saa korottaa maisemalliset näkökohdat ja tien
patoava vaikutus huomioon ottaen. Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä
tulee ottaa huomioon tulvaa mahdollisesti pahentavat olosuhteet, kuten tilanne,
jossa tieyhteys voi padottaa tulvaa tai Kortteisen tekojärven säännöstelyssä
tapahtuvat muutokset, ja määrätä tarvittaessa harkinnanvarainen lisäkorotus
alimpiin rakentamiskorkeuksiin.

Oleva rakentamaton rakennuspaikka ranta-alueella.

Pienin toimenpitein kehitettävät alueet. Ruuturasterin väri ja kirjaintunnus
ilmaisevat käyttötarkoituksen. Rakentamisen tulee perustua asemakaavaan tai
koko aluetta koskevaan erilliseen kaavarunkosuunnitelmaan.

Pientalovaltainen asuinalue, jolla saa olla tilaa vaativaa yritystoimintaa.
Alueelle saa sijoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia autohalli-,
pienteollisuus-, verstas- ja varastotiloja. Suuret konesuojat sekä talous- ja
varastorakennukset suositellaan rakennettavaksi peltojen reunoille tai
metsäsaarekkeisiin, mahdollisimman etäälle ympäröivästä asutuksesta.
Toiminta ei saa aiheuttaa merkittävää melu-, pöly-, liikenne- tai
maisemallista haittaa.

Teollisuus- ja varastoalue pohjavesialueella.
Alueelle ei saa sijoittaa pohjaveden laatua heikentävää toimintaa.

Oleva tulvauhan alainen sauna.
Rakennuksen korjaaminen on sallittua. Uudisrakentamista vastaava rakentaminen
ratkaistaan poikkeamismenettelyllä.

Uusi saunan rakennuspaikka.
Paikalle saa toteuttaa kerrosalaltaan enintään 35 m2 kokoisen
saunarakennuksen.

Kyläalue.

Muilla kuin asemakaavoitettavilla alueilla saa rakennettavan alueen tehokkuus
olla enintään 0,15.

Muilla kuin asemakaavoitettavilla alueilla saa rakennettavan alueen tehokkuus
olla enintään 0,15.

Muilla kuin asemakaavoitettavilla alueilla saa rakennettavan alueen tehokkuus
olla enintään 0,15.

Asemakaavan ulkopuolisilla alueilla rakennuspaikoille saa rakentaa yhden
asuinrakennuksen ja talousrakennuksia, joiden kokonaiskerrosala saa olla 10 %
rakennuspaikan koosta. Ranta-alueella asuinrakennuksen ja asumiseen liittyvien
talousrakennusten kokonaiskerrosala saa kuitenkin olla enintään 250 m2.

Alue varataan kyläasutukselle ja sen yhteydessä harjoitettavalle yritys- ja
harrastustoiminnalle, joka ei aiheuta kohtuutonta haittaa asumiselle.
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen ja talousrakennuksia,
joiden kokonaiskerrosala saa olla 10 % rakennuspaikan koosta.
Asuinrakennuksen ja asumiseen liittyvien talousrakennusten kokonaiskerrosala
saa kuitenkin olla enintään 500 m2, ja alle 100 metrin etäisyydellä rannasta
enintään 250 m2.

Rakennuspaikalle saa asunnon lisäksi rakentaa yli 100 metrin etäisyydelle
rannasta työtiloja, kasvihuoneita ja kotieläinten pitoon, harrastuksiin tai
pienyritystoimintaan liittyviä rakennuksia. Lisäksi saa rakentaa
kulttuuriympäristöön sopivia maatilamatkailurakennuksia, joita ei ranta-alueella
saa erottaa omiksi rakennuspaikoikseen. Elinkeinotoimintaan tai harrastuksiin
liittyvien rakennusten rakennusoikeudet harkitaan tapauskohtaisesti.
Uudisrakentaminen on sovitettava huolellisesti maisemaan ja kyläkuvaan.
Rakennuspaikalle saa rakentaa uuden hevostallin tai vastaavan eläinurheiluun
tai kotieläinten pitoon liittyvän rakennuksen, mikäli siitä ei aiheudu ympäristöön
kohtuutonta haittaa. Hehtaarin rakennuspaikalle saa toteuttaa korkeintaan viiden
hevosen, ja 0,7 hehtaarin rakennuspaikalle korkeintaan kahden hevosen tallin.
Rakennuspaikan kokoon voidaan tällöin laskea hyväksi ne lähellä sijaitsevat
alueet, jotka ovat rakennuspaikan omistajan omistuksessa tai hallinnassa.
Eläimiä pidettäessä tulee lisäksi huolehtia tarha-alueiden riittävyydestä
lähialueilla, ja ottaa huomioon ympäristön suojelua ja eläinten pitoa koskevien
lakien ja asetusten määräykset riittävistä suojaetäisyyksistä mm. vesistöihin,
kaivoihin ja asuinkäytössä oleviin rakennuksiin.
Suositus uusien rakennuspaikkojen kooksi on 1-3 ha ja vähimmäiskoko on 0,5
ha, ellei yleiskaavassa muuta osoiteta.
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