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ASUNTOALUE. 
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alueelle saa sijoittaa työtiloja ja asumista palvelevia lähipalveluja. 
Asemakaavaa luo1- merkinnällä rajatuille alueille laadittaessa on otettava erityisesti huomioon 
uhanalaisten lajien elinolojen turvaaminen 

TYÖPAIKKA-ALUE. 
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alueelle voi sijoittaa työtiloja, toimisto- ja palvelutyöpaikkoja, 
ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta ja niihin liittyvää myymälätilaa ja varastointia. 

TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE. 
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alue varataan teollisuustoiminnalle ja siihen liittyvälle varastoinnille. 
Lisäksi alueelle saa sijoittaa pääkäyttötarkoitusta palvelevia muita tiloja, kuten toimisto- ja terminaalitiloja. 

VIRKISTYSALUE. 
Alue varataan yleiseen virkistys- ja ulkoilu käyttöön. Alueella on sallittua virkistystä ja ulkoilua palveleva 
rakentaminen. 

URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE. 
Alue varataan yleiseen urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan käyttöön. Alueella on sallittu urheilua, virkistystä ja 
vapaa-ajan toimintoja palveleva rakentaminen. 

URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE. 
Alue varataan moottoriurheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan käyttöön. Alueella on sallittu moottoriurheilua, 
virkistystä ja vapaa-ajan toimintoja palveleva rakentaminen. 

SATAMA-ALUE. 
Alueelle saa sijoittaa satamatoimintojen huoltoon ja palveluihin liittyviä rakennuksia ja rakennelmia. 
Alueen käytössä tulee kiinnittää erityistä huomiota rantamaisemaan. Alueen vähäistä merkittävämpi 
lisärakentaminen tulee perustua yksityiskohtaisempaan suunnitelmaan. 
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MAA-AINESTEN OTTOALUE. 
Maa-ainesten ottotoiminnan päätyttyä alueen jälkihoito tulee olla suunnitelmallista. Alue tulee toiminnan 
päätyttyä sopeuttaa ympäröivään luontoon ja maisemamaan sekä edistää ottamisalueen jälkikäyttömah
dollisuuksia ja turvallisuutta. Ottoalueen jälkihoidossa tulee huolehtia pinta- ja pohjvesiensuojelusta. 
Ottamistoiminnan päätyttyä alueella noudatetaan M- alueen määräyksiä. 

HAUTAUSMAA-ALUE. 

SUOJAVIHERALUE. 
Aluueella on säilytettäva puustoa ja muuta kasvillisuutta riittävästi, jotta suojaava vaikutus ei vaarannu. 
Alueelle saa sijoittaa meluvalleja, meluaitoja ja muita rakenteita ja istutuksia, jotka suojaavat viereisiä alueita 
liikenteen tai muun toiminnan aiheuttamilta haitoilta. 

LUONNONSUOJELUALUE. 

SUOJELUALUE. 
Merkinnällä on osoitettu luonnonsuojelulain 29 §:n perusteella suojellun luontotyypin alue 
(Hautalahden tervaleppäkorpi). 

M MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. 

MU MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISTÄ ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA 

w VESIALUE. 
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NYKYISELLÄÄN SÄILYVÄT ALUEET. 
Alueen väri ja kirjaintunnus osoittavat yleiskaavan aluevarausmerkintöjen mukaisen maankäyttömuodon. 

UUDET TAI OLENNAISESTI MUUTTUVAT ALUEET. 
Alueen värireunus ja kirjaintunnus osoittavat yleiskaavan aluevarausmerkintöjen mukaisen maankäyttömuodon 

KESKIKAITEELLINEN NELIKAISTATIE. 

VALTATIE. 

SEUTUTIE/PÄÄKATU. 

YHDYSTIE/KOKOOJAKATU. 
Merkinnällä on osoitettu myös merkittävimmät yksityistiet. 

OHJEELLINEN UUDEN YHDYSTIEN / KOKOOJAKADUN LINJAUS. 

TIELIIKENTEEN YHTEYSTARVE. 

MERKITTÄVÄ HISTORIALLINEN TIELINJA 
Ympäristön uudis- ja korjausrakentaminen, tien korjaustoimenpiteet sekä ympäristönhoito tulee sopeuttaa 
tien varren kyläkuvaan ja maisemaan. 

ERITASOLIITTYMÄ. 

OHJEELLINEN UUSI ERITASOLIITTYMA 

ERITASORISTEYS ILMAN LIITTYMÄÄ. 

KEVYEN LIIKENTEEN ALIKULKUTUNNELL 

• • • • • • • • • • • , KEVYEN LIIKENTEEN REITTI. 

• • • • • • • • • • • · OHJEELLINEN UUSI KEVYENLIIKENTEEN REITTI. 
Kevyen liikenteen reitit on sovitettava maastoon tarkemman suunnittelun yhteydessä. 

, , , , , , , , , , MERKITTÄVÄSTI PARANNETTAVA PÄÄRATA. 
Radan varren maankäyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on varauduttava kaksoisraiteen 
toteuttamiseen ja otettava huomioon rata-alueen leveneminen. Rautatien melualueelle raken
nettaessa tulee asianmukainen melunsuojalus sisätiloissa ja piha-alueilla ottaa huomioon. 
Rautatien tärinäalueelle rakennettaessa tulee huomioida asianmukainen rakenteiden tärinäsuojaus. 

VENEVÄYLÄ. 
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VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ. 

Merkinnällä on osoitettu Muuramen kirkon rky- alue. 

ARVOKAS GEOLOGINEN MUODOSTUMA 
Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen luonnonkauneuden, geologisten 
muodostumien sekä erikoisten luonnonolosuhteiden ja -esiintymien säilyminen. 
Merkinnällä on osoitettu valtakunnallisesti arvokas Lamminmäen-Kiviojan reunamoreenialue. 

TÄRKEÄ TAI VEDENHANKINTAAN SOVELTUVA POHJAVESIALUE. 
Alueelle ei saa sijoittaa pohjaveden laatua vaarantavia toimintoja. Alueelle rakentamista 
rajoittavat vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaiset muuttamis- ja pilaamiskiellot. 

NATURA 2000 -VERKOSTOON KUULUVA ALUE. 

Merkinnällä on osoitettu Muuramenharju-/nnanlahden Natura 2000-verkostoon kuuluva alue. 

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE. 

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE. 
Uhanalaisen luontodirektiiviin liitteen IV a mukaisen lajin (liito-orava tai viitasammakko) 
esiintymisalue. Alueella on luonnonsuojelulain 49 § nojalla kiellettyä uhanalaisen lajin 
kannalta arvokkaiden luontokohteiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja 
heikentäminen. Alueen suunnittelussa on lisäksi huomioitava, että riittävät ekologiset 
yhteydet alueen sisällä ja sen ulkopuolelle. 

VIHERYHTEYSTARVE. 
Ekologinen ja/tai toiminnallinen viheryhteystarve. Rakennetul la alueella tulisi pyrkiä säilyttämään 
puustoinen tai muutoin luonnonmukainen viheryhteys. 

YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE. 

LÄHIPALVELUT. 
Asuntoalueilla varataan tilaa ympäristön asukkaiden päivittäin käyttämille julkisille ja yksityisille 
palveluille, kuten päiväkodille, koululle ja lähi kaupalle. 

JULKISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. 
Alueilla varataan tilaa julkisille palveluille ja hallinnolle, kuten päiväkodille ja koululle. 

MAHDOLLISESTI PILAANTUNUT MAA-ALUE. 
Kohde, jonka pilaantuneisuus on tutkittava asemakaavoituksen yhteydessä tai ennen 
rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä. Tarvittaessa pilaantunut alue on kunnostettava ennen 
rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä. 

Ii!!!! RAUTATIEASEMA. 

4). VENESATAMA/VENEVALKAMA. 

MUINAISMUISTOKOHDE. 
Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. 
Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on 
muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunni
telmista on kuultava museoviranomaista. 

KIRKKOLAIN NOJALLA SUOJELTU KOHDE. 

Merkinnällä on osoitettu kirkkolain nojalla suojeltu Muuramen kirkko. 

MAAKUNNALLISESTI ARVOKAS KULTTUURIYMPÄRISTÖ. 
Merkintä osoittaa maakunnallisesti arvokkaat rakennukset, pihapiirit ja kokonaisuudet. Alueella suoritettavien 
korjaus- ja muutostöiden, käyttötarkoitusten muutosten sekä täydennysrakentamisen ja alueella tehtävien 
toimenpiteiden tu lee olla sellaisia, että kohteiden kulttuurihistoriallisesti ja rakennushistoriallisesti arvokas 
luonne säilyy. 

Merkinnällä on osoitettu Kansakoulu-Sillankorva-Mesipelto 

YLEISMÄÄRÄ YKSET: 

· Tämä yleiskaava-alue on kokonaisuudessaan suunnittelutarvealuetta (MRL 16 §) lukuun ottamatta 
asemakaavoitettuja alueita sekä ranta-aluetta (MRL 72 §). 

· Asemakaavoitusvaiheessa tai muun tarkemman suunnittelun yhteydessä on turvattava erityiset 
paikalliset kulttuuriympäristön arvot, kulttuuriympäristön ominaispiirteet ja luonne. Samalla tulee 
selvittää riittävällä tarkkuudella kohteiden ja alueiden tarkemmat suojelutavoitteet. 

· Asemakaavoitusvaiheessa tai muun tarkemman suunnittelun yhteydessä on turvattava merkittävät 
luontoarvot ja riittävät ekologiset yhteydet sekä virkistysyhteydet. Samalla tulee selvittää riittävällä 
tarkkuudella kohteiden ja alueiden tarkemmat suojelutavoitteet. 

· Rakentamisessa sekä yhdyskuntateknisessä huollossa on mahdollistettava energiatehokkaiden ja 
ympäristöystävällisten järjestelmien sekä uusiutuvien teknologioiden käyttöönotto. 
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