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AP/X PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, 
JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA

MY

Yleiskaava-alueen raja

Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien
välinen raja

Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen, 
missä on kuitenkin erityisesti huomioitava alueella olevat ympäristöarvot.

Rakentamaton rakennuspaikka

Oikeusvaikutteinen
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Rakennettu rakennuspaikka

Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden 
harjoittamiseen.

AM MAATILOJEN TALOUSKESKUKSEN ALUE

Alue on tarkoitettu maatilan talouskeskuksia varten.



PY JULKISTEN PALVELUN JA HALLINNON ALUE

Ohjeellinen alueen tai tontin raja

MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUEMA

Alue on tarkoitettu pääasiassa maatalouden harjoittamiseen. Alue 
tulisi mahdollisuuksien mukaan pitää keskeisiltä osin avoimena ja 
viljelyskäytössä.

RA/X LOMA-ASUNTOALUE

Kevyen liikenteen väylävaraus

Yhdystie

Pääsytie

Suojeltava rakennus/kohde
Merkinnällä on osoitettu maakunnallisesti ja paikallisesti 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet.

Kohteessa suoritettavat korjaus- ja muutostyöt sekä muu 
täydennysrakentaminen tulee tehdä siten, että kohteen 
kulttuurihistorialliset arvot säilyvät.

sr

LUONNONSUOJELUALUESL

Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu tai rauhoitettavaksi
tarkoitettu alue.

Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue.
Mikäli suunnitelma tai hanke voi todennäköisesti heikentää
Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen luonnonarvoja, on 
suunnitelman hyväksyvän viranomaisen katsottava, että 
luonnonsuojelulain 10 luvun 65 §:n mukainen Natura -arviointi
on tehty ja sen jälkeen pyydettävä siitä alueellisen ympäristö-
keskuksen lausunto.
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ET YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE

Osa-alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettuja 
kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueen kaivaminen, peittäminen, 
muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain 
nojalla kielletty.

Aluetta koskevat maankäyttösuunnitelmat on lähetettävä
Museovirastoon lausuntoa varten.

K U H A N N I E M E N   -   T A R V A A L A N
R A N T A   -   J A   K Y L Ä Y L E I S K A A V A

MUINAISMUISTOALUESM

Kohteessa sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu 
kiinteä muinaisjäännös. Kohteen kaivaminen, peittäminen, 
muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain 
nojalla kielletty.

Aluetta koskevat maankäyttösuunnitelmat on lähetettävä
Museovirastoon lausuntoa varten.

Alue on tarkoitettu pääasiassa loma-asumiseen. 

Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 10 % raken-
nuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 350 k-m². 

Tärkeä pohjavesialue (luokka I). Alueelle ei saa sijoittaa pohja- tai 
pintaveden laatua vaarantavia laitoksia tai toimintoja. Alueella 
tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa YSL 7 §:n ja 8 §:n mukaista 
maaperän eikä pohjaveden pilaantumista tai näihin verrattavia 
ympäristöhaittoja. Alueella on voimassa pohjaveden muuttamiskielto 
(VL 1:18 §).

MRL 43.2§: perusteella määrätään, että rakennuksia ei saa sijoittaa 
150 metriä lähemmäksi rantaviivaa.

MRL 43.2 §:n perusteella määrätään, että alueella saa rakentaa 
vain maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia ja rakennelmia 
eikä niitä saa sijoittaa 150 metriä lähemmäksi rantaa.

Alueen mahdollinen rantarakennusoikeus on tilakohtaisesti siirretty 
rakentamisen sallivalle alueelle (AM-,  AP- ja RA-alueille).

Alueen mahdollinen muu rantarakennusoikeus on tilakohtaisesti siirretty 
rakentamisen sallivalle alueelle (AM-,  AP- ja RA-alueille).

Alueen mahdollinen muu rantarakennusoikeus on tilakohtaisesti siirretty 
rakentamisen sallivalle alueelle (AM-,  AP- ja RA-alueille).

Alue on säilytettävä pääosin vesialueena.

VESIALUE.

Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään kaksi asuinrakennusta
samaan pihapiiriin. Rakennuspaikan asuinkerrosala saa olla 
enintään 500 m².

Uusien rakennuspaikkojen tulee liittyä mahdollisuuksien mukaan alueelle 
rakennetun vesihuollon piiriin. Mikäli tämä ei ole mahdollista, uuden AP-
rakennuspaikan koko tulee olla vähintään 5000 m² ja RA-rakennuspaikan koko
2000 m². Vesi- ja jätevesihuolto on järjestettävä tonttikohtaisesti siten, ettei synny 
vesistön eikä pohjaveden pilaantumisvaaraa.

Tämä yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n tarkoittamana 
oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Tätä yleiskaavaa voidaan käyttää ranta-alueilla 
yleiskaavan mukaisten rakennuslupien myöntämisen perusteena.

Maankäyttö- ja rakennuslain 44§:n mukaisesti määrätään, että tämän yleiskaavan
mukaisen enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen rakennuslupa ranta-alueen
ulkopuolella voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella AM- ja  AP-alueilla, 
joilla uusien rakennuspaikkojen määrä on enintään neljä. Rakennuspaikkojen tulee
olla lohkottuja tai merkitty maastoon ja ne tulee liittää vesi- ja viemäriverkostoon 
ennen rakennuksen käyttöönottoa. Ellei liittäminen ole mahdollista, tulee jätevesien
käsittelyä järjestettäessä noudattaa jätevesiasetusta ja Laukaan kunnan ympäristön-
suojelumääräyksiä.

Uudis-, laajennus- ja korjausrakentaminen on sovitettava huolellisesti maisemaan ja
kyläympäristöön ottaen huomioon paikallinen rakentamisen perinne. Rakennettaessa 
avoimeen maisemaan tai ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten 
korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. 

Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan 
luonnonmukaisuus sekä säästettävä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä. 
Rakentamisella ei saa tuhota luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja erikoisia 
luonnonesiintymiä, kuten kauniita yksittäispuita ja siirtolohkareita. Rakennuspaikan 
rantavyöhykkeen kasvillisuus tulee pääosin säilyttää ja vain harventaminen on sallittua. 
Maisemallisesti merkittäviä puita ei saa  kaataa. 

Rantaviivan oleellinen muuttaminen ruoppaamalla tai pengertämällä on kielletty 
ilman asianmukaista lupa

YLEISKAAVAMÄÄRÄYKSET
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RM-7
Y MATKAILUPALVELUJEN ALUE

Maa-ainesten oton on tarkoitus perustua pohjaveden suojeluun ja
maa-ainestenoton yleissunnitelmiin.
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Ranta-asemakaava-alue
Alueella noudatetaan voimassa olevan ranta-asemakaavan 
määräyksiä.

MRL 43.2 §:n perusteella määrätään, että alueella saa rakentaa 
vain maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia ja rakennelmia 
eikä niitä saa sijoittaa 150 metriä lähemmäksi rantaa.

luo-1 Osa-alue, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella
suojeltuja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja sekä
kulkuyhteyksiä. Liito-oravan pesäpuiden ympärille on jätettävä
vähintään 20 metriä leveä suojavyöhyke. Alueen metsiä saa 
käsitellä vain harvennushakkuina siten, ettei sinne muodostu
yli 20 metriä leveitä puuttomia vyöhykkeitä.

ma Maisemallisesti arvokas alue. 
Perinnemaisema-alueen hoito tulee suorittaa alueen linnustolliset 
vaatimukset ja muut luonnonarvot huomioon ottaen.

ge Valtakunnallisesti arvokas moreenimuodostuma.
Maa-ainesten otto ja muu maanpinnan muuttaminen, joka
vaarantaa alueen luonnonarvojen säilymisen, on alueella
kielletty.

VU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN  ALUE
Alue on tarkoitettu pääasiassa urheilu-, virkistys- ja
vapaa-ajan toimintoja ja rakennuksia varten.
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Luonnonsuojelukohde
Luonnonsuojelulain 23 §:n nojalla suojeltu luonnonmuistomerkki,
kultakuusi. Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen on
kielletty.
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Rantaosayleiskaavan muutosalue

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, 
JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJAMY-1

Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen, 
missä on kuitenkin erityisesti huomioitava alueella olevat ympäristöarvot. 
Alueella on erityisesti kiinnitettävä huomiota harjujen suojeluun.

Alueen mahdollinen rantarakennusoikeus on tilakohtaisesti siirretty 
rakentamisen sallivalle alueelle (AM-,  AP- ja RA-alueille).

MRL 43.2 §:n perusteella määrätään, että maaperän kaivaminen, louhiminen,
tasoittaminen, täyttäminen sekä muut alueen luonnontilaa vaarantantavat 
toimenpiteet ilman maisematyölupaa on kielletty.

MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUEMA-1

Alue on tarkoitettu pääasiassa maatalouden harjoittamiseen. Alue 
tulisi mahdollisuuksien mukaan pitää keskeisiltä osin avoimena ja 
viljelyskäytössä.

MRL 43.2 §:n perusteella määrätään, että alueella saa rakentaa 
vain maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia ja rakennelmia 
eikä niitä saa sijoittaa 150 metriä lähemmäksi rantaa.

Kaikkea rantaosayleiskaavan mitoituksen mukaista rantarakennus-
oikeutta ei ole siirretty rakentamisen sallivalle alueelle, vaan se tulee 
tarvittaessa osoittaa alueelle laadittavalla rantayleiskaavan muutoksella
tai ranta-asemakaavalla.

Kaikkea rantaosayleiskaavan mitoituksen mukaista rantarakennus-
oikeutta ei ole siirretty rakentamisen sallivalle alueelle, vaan se tulee 
tarvittaessa osoittaa alueelle laadittavalla rantayleiskaavan muutoksella
tai ranta-asemakaavalla.

M-1 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE

Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden 
harjoittamiseen.

Alue on tarkoitettu pääasiassa matkailua ja lomailua palveleville 
toiminnoille.

Tilan päärakennuksen pihapiiriin saa sijoittaa matkailua 
palvelevia majoitus-, ravitsemis- ja kokoontumistiloja.

Luku Y osoittaa alueen rakennusten yhteenlasketun kokonaisalan
neliömetreinä.

Alueen rakentamisen tulee perustua asemakaavaan. 

/s Alue tai osa-alue, jolla ympäristö säilytetään.
Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta ja
ympäristö säilytetään.

Alue on tarkoitettu kyläkouluja ja kylän muita julkisia 
palveluja varten.

Liittymä

et
Alue on tarkoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia 
laitoksia varten.

YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE

r

 Retkeilyn tukikohta

KANAVAREITIN JA LIEVESTUOREENJÄRVEN 
RANTAOSAYLEISKAAVOJEN MUUTOS

Veneväylä

EO MAA-AINESTEN OTTOALUE

Rakennuspaikan pinta-ala on oltava vähintään 2000 m². Ennen 
rakennuksen käyttöönottoa rakennuspaikka on liitettävä keski-
tettyyn vesijohto- ja viemäriverkkoon. Ellei liittäminen ole mahdol-
lista, tulee ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetun rakennuspaikan 
pinta-ala olla vähintään 5000 m².

Rakennuspaikan pinta-ala on oltava vähintään 2000 m². 

Jätevesien käsittely tulee järjestää kiinteistön käyttöasteen 
ja varustelutason mukaan noudattaen jätevesiasetusta ja 
Laukaan kunnan ympäristösuojelumääräyksiä.

Alimman lattiatason tulee olla vähintään 1 metri ylävesirajaa korkeammalla. Ellei 
ylävesirajaa ole tiedossa, on alimman lattiatason oltava vähintään 1,5 metriä
keskiveden korkeudesta.

Jätevesien käsittely
Rakennuspaikkojen vesi-, jätevesi- ja jätehuollossa on noudatettava voimassa
olevia viranomaismääräyksiä ja järjestettävä huolto siten, ettei synny vesistön
eikä pohjaveden pilaantumisvaaraa.

Kiinteiden jätteiden keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa kunnan 
yleisiä jätehuoltomääräyksiä. 

Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on liitettävä rakennus- tai toimen-
pidelupahakemukseen tai rakentamista koskevaan ilmoitukseen. 

Metsänkäsittely 
Ranta-alueen metsänkäsittelyssä tulee noudattaa Metsätalouden kehittämis-
keskus Tapion ranta-alueita kulloinkin voimassa olevia metsänhoitosuosi-
tuksia sekä metsälakia. 

Tämän kaavan merkintöjen ja määräysten estämättä tekopohjaveden tuotantoon 
liittyvien laitteiden, rakennelmien ja rakennusten rakentaminen kaavan M-alueille 
on sallittu. Laitteiden, rakennelmien ja rakennusten sijoittamisesta yksityisten maan-
omistajien maille tulee tehdä asianmukaiset sopimukset.

Tiestö
Uusien rakennuspaikkojen pääsytiet tulee johtaa ensisijaisesti olemassa 
olevien liittymien kautta yleiselle tielle. Vierekkäisten rakennuspaikkojen 
kulku tulee ensisijaisesti tapahtua samasta liittymästä. 

Tienpitoviranomaisen kanssa tulee neuvotella hyvissä ajoin uuden liittymän sijainnista 
tai liittymän käyttötarkoituksen muutoksesta. 

Rakennuspaikalle saa rakentaa maataloutta tai sen liitännäis-
elinkeinoja palvelevia rakennuksia.

Rakennuspaikalle saa sijoittaa yhden yksiasuntoisen, enintään 
II-kerroksisen asuinrakennuksen, erillisen saunarakennuksen
sekä talousrakennuksia.

Alue on tarkoitettu pääasiassa pientaloasumiseen.

Rakennuspaikalle saa sijoittaa yhden yksiasuntoisen, enintään 
II-kerroksisen lomarakennuksen, erillisen saunarakennuksen
sekä talousrakennuksia.

Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala rakennuspaikalla on 
enintään 250 k-m². 

Erillinen saunarakennus, jonka pohjapinta-ala on enintään 25 m²
voidaan sijoittaa vähintään 15 metrin etäisyydelle keskiveden-
korkeuden mukaisesta rantaviivasta.

Luku X osoittaa alueen rakennuspaikkojen enimmäismäärän.

MRL 43.2§: perusteella määrätään, että rakennuksia ei saa sijoittaa 
150 metriä lähemmäksi rantaviivaa.

MRL 43.2§:n perusteella määrätään, että maisemaa muuttavaa
toimenpidettä, kuten maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai 
muuta niihin verrattavaa, ei saa suorittaa ilman 128 §:ssä tarkoitettua lupaa.

MRL 43.2§:n perusteella määrätään, että maisemaa muuttavaa
toimenpidettä ei saa suorittaa ilman 128 §:ssä tarkoitettua lupaa.

Rakentamisessa tulee otta huomioon alueen kulttuuri-
historiallisesti arvokas luonne siten, että uudis- ja
korjausrakentaminen liittyy olevaan rakennuskantaan
ja ympäristöön.

luo-2 Osa-alue, jolla on ympäristökeskuksen rajaama liito-oravan 
lisääntymis- ja levähdysalue. Alueella sijaitsee luonnonsuojelu-
lain 49 §:n perusteella suojeltuja liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikkoja sekä kulkuyhteyksiä. Liito-oravan pesäpuiden 
ympärille on jätettävä vähintään 20 metriä leveä suojavyöhyke. 
Alueen metsiä saa käsitellä vain harvennushakkuina siten, 
ettei sinne muodostu yli 20 metriä leveitä puuttomia vyöhykkeitä.

Rakennettu loma-asunnon rakennuspaikka

Asuinrakennuksen etäisyys yleisestä tiestä tulee olla vähintään 
20 metriä.

Luku X osoittaa alueen rakennuspaikkojen enimmäismäärän.

Ottamistoiminnan päätyttyä alue tulee kunnostaa maa- ja 
metsätalousvaltaiseksi alueeksi.

Rakentamaton loma-asunnon rakennuspaikka

Alue on tarkoitettu pääasiassa yhdyskuntateknistä huoltoa
palvelevia rakenteita ja rakennuksia varten.

RM
Y MATKAILUPALVELUJEN ALUE

Alue on tarkoitettu pääasiassa matkailua ja lomailua palveleville 
toiminnoille. 

Alueelle saa rakentaa matkailu- ja lomailu toimintaa palvelevia
majoitustiloja.

Luku Y osoittaa alueen rakennusten yhteenlasketun kokonaisalan
neliömetreinä.

Alue on tarkoitettu pääasiassa venepaikka- ja laiturialueeksi.
Alueelle voidaan sijoittaa veneilyä palvelevia pienehköjä
rakennuksia ja rakennelmia.

VENEVALKAMA.LV

Asuinrakennuksen etäisyys yleisestä tiestä tulee olla vähintään 
20 metriä.

Rakennettu rantasaunan rakennuspaikka.

ep
Mahdollisesti pilaantunut maa-alue.
Maaperän tila tulee selvittää ennen maa-ainesten mahdollista 
jatkokäyttöä.

sa

Rakentamaton rantasaunan rakennuspaikka.
sa

yt

Laukaan kunnanhallitus on 29.11.2010 §218 määrännyt 
maankäyttö- ja rakennuslain 201§:n perusteella yleiskaavan 
tulemaan voimaan ennen valtuuston päätöksen 27.9.2010 §32 
lainvoimaisuutta lukuun ottamatta valituksen alaisia kiinteistöjä 
Tekopohjavesi 410-407-6-35 ja Vehkaharju 410-407-7-154.

MariHo
Suorakulmio


