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OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Puhdistettava/kunnostettava maa-alue.
Puhdistettava/kunnostettava maa-alue, jonka puhdistamis- ja kunnostamistarve
on selvitettävä alueen maankäytön muuttuessa.

Alueen maaperän pilaantuneisuus on tutkittava maankäytön muuttuessa ja
kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Maa-ainesten ottoalue.
Merkinnällä osoitetaan soran, turpeen tai muiden maankamaran ainesten ottoalueet.

Ampumarata-alue.
Merkinnällä osoitetaan olevat tai suunnitellut ampumarata-alueet.
Alueen tarkemmassa suunnittelussa on huolehdittava, ettei loma-asuinalueella
melutaso ylity.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen.
Alueella sallitaan maa- ja metsätalouden harjoittamiseen liittyvä rakentaminen.
Ranta-alueen rakennusoikeudet (MRL 72 § 2 mom.) käsitellään Keiteleen länsipuolen
rantayleiskaavoituksen yhteydessä.

Melualue.
Ampumaradan melualue, jonka melutaso ylittää loma-asumiseen käytettävien
alueiden ohjearvon LAIMAX 60 dB, kun meluntorjuntatoimenpiteet on toteutettu.
Alueelle ei saa sijoittaa uusia loma-asuntoja tai muita melulle herkkiä toimintoja
eikä osoittaa virkistykseen tarkoitettuja alueita. Alueella olevia asuinrakennuksia saa
peruskorjata ja laajentaa.

Melualue.
Ampumaradan melualue, jonka melutaso ylittää asumiseen käytettävien
alueiden ohjearvon LAIMAX 65 dB, kun meluntorjuntatoimenpiteet on toteutettu.
Alueelle ei saa sijoittaa uusia loma-asuntoja, asuinrakennuksia tai muita melulle
herkkiä toimintoja eikä osoittaa virkistykseen tarkoitettuja alueita. Alueella olevia
asuinrakennuksia saa peruskorjata ja laajentaa,

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Luonnonsuojelulain 42 §:n mukaisen lajin elinalue.
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kohteen olosuhteiden säilyttäminen ja
luontoarvojen turvaaminen.

YLEISET MÄÄRÄYKSET:

Rakentaminen alueella tapahtuu voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaisesti, ellei
kaavamääräyksissä ole toisin määrätty.

Yleiskaava-alueella noudatetaan vesilaitoksen toiminta-alueen ohjeita ja määräyksiä.

Jätehuollossa noudatetaan Viitasaaren kaupungin jätehuoltomääräyksiä.

Metsänhoidossa noudatetaan metsälakia.

Nykyinen tielinjaus.
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