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Tämä kaavakartta on Muhoksen kunnanvaltuuston päätöksen 25.11.2013, 111§ mukainen.
Muhoksen kunnassa ___.___.2014.

Oikeaksi todistaa

_______________ pöytäkirjan pitäjä

Asemakaavalla muodostuvat Muhoksen Leppiniemen alueen korttelit 905-914, 920-939,
941-944, 950-957, 960, 961, 970-984 ja 990-994 sekä niihin liittyvät virkistys-,
maa- ja metsätalous-, vesi-, katu- ja liikennealueet.

Muhoksella

Asemakaava koskee Muhoksen Leppiniemen alueen tiloja 2:112, 2:113, 2:124, 2:128, 2:181,
2:182, 2:183, 2:184, 2:204, 2:213, 2:214, 2:219, 2:220, 2:233, 2:234, 2:235, 2:236, 2:246,
2:309, 2:504, 2:572, 2:573, 2:640, 2:641, 2:647, 2:656, 2:657, 2:658, 2:659, 2:660, 2:661,
2:662, 2:663, 13:28, 14:25, 14:26, 14:27, 14:28, 14:29, 14:30, 14:31, 14:32, 14:33, 14:34,
14:35, 14:36, 14:37, 14:38, 14:39, 14:40, 14:41, 14:42, 14:43, 14:44, 14:45, 14:46, 14:47,
14:48, 14:49, 14:50, 14:51, 67:2, 67:26, 67:27, 67:28, 67:35, 67:36, 67:49, 67:53, 143:9,
180:0, 198:3, 198:5 sekä osaa tiloista 2:119, 2:177, 2:179, 2:612, 13:34, 14:23, 67:56,
67:58, 78:0, 143:6, 198:1, 0:8281 ja 1:8652.

Asemakaavan pohjakartta on kaavoitusasetuksen N:o 1284 mukainen ja vastaa
olosuhteita 2.3.2012.

Kaava on saanut lainvoiman kunnanhallituksen kuulutuksella ___.___.2014, §___

ASEMAKAAVA
1:2000

OULUSSA 10.3.2010
VÄHÄISIÄ MUUTOKSIA 26.6.2011, 19.4.2012 ja 4.9.2013

ASEMAKAAVA-ALUEEN RAJA JA KAAVAMERKINNÄT ON 7.2.2014 MUUTETTU VASTAAMAAN MUHOKSEN
KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMISPÄÄTÖSTÄ 25.11.2013, §111.



Toimitilarakennusten korttelialue.

Alueelle saa rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä
aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia. Alueelle saa rakentaa
korkeintaan yhden asunnon rakennuspaikkaa kohti. Asunnot ja niiden
pihat on erotettava muista toiminnoista riittävillä suojaistutuksilla ja
aitaamalla. Asuinrakentamisen kerrosala saa olla korkeintaan 15%
kokonaisrakennusoikeudesta.

Asuinpientalojen korttelialue.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.

Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.

Alue on tarkoitettu ensisijaisesti maaseutumaiseen asumiseen. Alueella voi
olla pienimuotoisesti kotieläinten pitoon liittyviä rakennuksia ja rakennelmia
perheharrastuskäyttöön. Alueelle saa sijoittaa yhden hevostallin.

Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee noudattaa rakentamis- ja
korjaustapaohjetta. Rakennusten ulkoasuun vaikuttavista suunnitelmista
tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

Alueelle varataan ensisijaisesti olevien rakennusten käyttöä tukeville
toiminnoille ja palveluille, kuten esimerkiksi palveluasumiselle. Alueella saa
olla koulu- ja päiväkotitoimintaa.

korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.

Suunnittelussa ja rakentamissa tulee noudattaa rakentamis- ja
korjaustapaohjetta. Rakennusten ulkoasuun vaikuttavista suunnitelmista
tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee noudattaa rakentamistapaohjeita.

Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee noudattaa rakentamistapaohjeiden
periaatteita.

Asuinpientalojen korttelialue.

Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee noudattaa rakentamistapaohjeiden
periaatteita.

Asemakaavan merkintöjen selitykset:

Erillispientalojen korttelialue.

Alueelle voidaan sijoittaa lisäksi pienimuotoisesti myös varasto- ja työtiloja,
sekä autovarikkotiloja. Alueella harjoitettava toiminta tai siihen liittyvä raskas
liikenne ei saa aiheuttaa naapureille kohtuutonta haittaa.

Aluetta saa käyttää myös palveluasumiseen tai muuhun majoitustoimintaan,
joka tukee Leppiniemen toiminnallista kokonaisuutta ja on ympäristön
arvolle sopivaa.
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Työpaikka-, palvelu- ja asuinrakennusten korttelialue.

Alueelle voi sijoittaa käsi- ja taideteollisuutta, palveluita, toimistoja ja
asuntoja. Toiminnan tulee olla ympäristöhaittoja tuottamatonta. Alueella
saa olla koulu- ja päiväkotitoimintaa

kokonaisrakennusoikeudesta.

Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.

Retkeily- ja ulkoilualue.

Lähivirkistysalue.

Lähivirkistysalue.

Alueella voi olla leikki- ja urheilukenttiä sekä niihin liittyviä rakennuksia

ja rakennelmia.

Puisto.

Kulttuurihistoriallisesti valtakunnallisesti arvokas ympäristö, joka
kuuluu Aarne Ervin suunnittelemiin Oulujoen vesistön
voimalaitosympäristöihin. Ervin suunnittelema yhtenäinen puistomaisen
avara ilme tulee säilyttää.
Osalla alueista sijaitsee säilytettäviä rakennuksia tai rakennelmia.
Mahdollinen puiden kaataminen tulee tehdä suunnitelmallisesti ja

siihen on haettava MRL 128§:n mukainen maisematyölupa

(toimenpiderajoitus MRL 43§). Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee
noudattaa rakentamistapaohjetta. Rakennusten ulkoasuun vaikuttavista
suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee noudattaa rakentamis- ja

korjaustapaohjetta. Rakennusten ulkoasuun vaikuttavista suunnitelmista

tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

Maantien alue.

Venevalkama.

Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee noudattaa rakentamis- ja
korjaustapaohjetta. Rakennusten ulkoasuun vaikuttavista suunnitelmista
tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue.

Lämpökeskus.

Uimaranta-alue.

Matkailua ja hevosurheilua palveleva korttelialue.

Alue varataan ensisijaisesti matkailutoiminnoille. Alueelle voidaan si-
joittaa myös toimisto- ja toimitiloja sekä ympäristöhäiriöitä aiheut-
tamattomia harrastus- ja työtiloja.

Alue on ensisijaisesti tarkoitettu hevostalleja ja ratsastuskoulua, sekä
näihin liittyviä matkailupalveluja varten. Alueelle voidaan sijoittaa myös
muuta maaseutuelinkeinoihin liittyvää opetusta. Alueelle saa sijoittaa kas-
vihuonetiloja enintään 1500 k-m2, sekä yhden pääkäyttötarkoitusta pal-
velevan asunnon, jonka kerrosala saa olla enintään 180 k-m2.
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Alue säilytetään avoimena viljeltynä peltona tai laitumena. Alueen

reunoille voidaan toteuttaa ulkoilureittejä ja niihin liittyviä rakenteita.

Alue, jolla kulttuuriympäristö säilytetään.

Kulttuurihistoriallisesti valtakunnallisesti arvokas ympäristö, joka
kuuluu Aarne Ervin suunnittelemiin Oulujoen vesistön
voimalaitosympäristöihin. Ervin suunnittelemat rakennukset sekä
alueen yhtenäinen ja puistomaisen avara ilme tulee säilyttää.
Rakennuspaikkoja ei saa aidata, eikä rakennuspaikkojen rajalle
saa istuttaa yhtenäistä pensaikkoa tai pensasaitaa.
Mahdollinen puiden kaataminen tulee tehdä suunnitelmallisesti ja

siihen on haettava MRL 128§:n mukainen maisematyölupa

(toimenpiderajoitus MRL 43§). Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee
noudattaa rakentamis- ja korjaustapaohjetta. Rakennusten ulkoasuun
vaikuttavista suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

Maa- ja metsätalousalue.

Rakennussuojelualue.

Maisemallisesti arvokas peltoalue.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Vesialue.

Alue, jolla kulttuuriympäristö säilytetään.
Aluetta saa käyttää toimintoihin, jotka tukevat rakennusten suojelua.
Uudisrakentamisen alueet on erikseen merkitty. Rakentamisessa tulee
noudattaa rakentamis- ja korjaustapaohjetta.
Ervin suunnittelemat rakennukset sekä alueen yhtenäinen ja puistomaisen
avara ilme tulee säilyttää.
Suojeltaviin rakennuksiin ja niiden ympäristön ilmeeseen vaikuttavista
suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Mahdollinen puiden
kaataminen tulee tehdä suunnitelmallisesti ja siihen on haettava MRL

128§:n mukainen maisematyölupa.

(toimenpiderajoitus MRL 43§).

Korttelin numero.

Padon suoja-alue, jolla on noudatettava voimalaitosyhtiön patotur-

vallisuusohjeita.

Maisemallisesti arvokas peltoalue.

Alue säilytetään avoimena viljeltynä peltona, laitumena tai hevostarhana.
Alueelle voidaan toteuttaa hevosurheilutoimintaan liittyviä reittejä ja ra-
kenteita.

Maa- ja metsätalousalue.

Metsäntutkimusalue.
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Rakennusala.

Ohjeellinen rakennusala.

Talousrakennuksen rakennusala.

Vesialue.

Luku osoittaa, kuinka suuren osan alueesta tai rakennusalasta saa
käyttää rakentamiseen.

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan

rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää

kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Matkailua palvelevien rakennusten rakennusala.

Alueelle saa rakentaa matkailua palevia rakennusia ja rakennelmia.

Rakentamisessa tulee noudatta rakentamistapaohjetta. Suunnittelemista

tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Talousrakennuksen rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Virkistysalueisiin sisältyvä entinen uittokanava tai lampi.

175+k175
Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa asuinrakennuksen rakennus-
oikeuden kerrosalaneliömetreinä maanpinnan yläpuolisissa kerroksissa ja
toinen luku kellarikerrokseen sallitun kerrosalan, johon saa sijoittaa raken-
nuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja.

200+150 Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa toteutettavan vähimmäiskerrosalan

ja toinen luku tämän lisäksi sallittavan kerrosalan.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Ensimmäinen luku osoittaa asuntokerrosalaan laskettavien tilojen osuuden
ja toinen luku autotalli-, talous- ja yhteiskäyttötilojen osuuden.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan

rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää

kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

t 100

Suluissa oleva ensimmäinen numero osoittaa korttelin ja jälkimmäinen tontin,
joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän rakennusoikeuden,

rakennuksen korkeuden, kattokaltevuuden tai muun määräyksen.
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Suojeltava rakennus.

Suojeltava rakennus.

Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja taajamakuvan kannalta

erityisen arvokas rakennus, joka tulee säilyttää. Myös rakennuksen

sisätilat, sisustus ja varustus tulee säilyttää. Korjaus- ja muutostöissä

tulee noudattaa korjaustapaohjeita ja töistä tulee pyytää museo-

viranomaisen lausunto.

Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja taajamakuvan kannalta

arvokas rakennus, jonka ominaispiirteet tulee säilyttää. Korjaus- ja

muutostöissä tulee noudattaa rakentamis- ja korjaustapaohjetta ja

töistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

Katu.

Ohjeellinen kotieläinsuojien suojavyöhyke.

Istutettavan puuston alue.

Alueen kulttuurihistorian kannalta säilyttämisen arvoinen rakennus.

Ohjeellinen rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Ohjeellinen auton säilytyspaikan rakennusala.

Ohjeellinen autokatosta varten varattu rakennusala.

Suojeltava rakennus.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu tie.

Merkintä osoittaa rakennusalan sen sivun, jonka puoleisten rakennuksen

ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden

liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35dBA

Suojeltava rakennus.

Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja taajamakuvan kannalta

arvokas rakennus, jonka ominaispiirteet tulee säilyttää. Korjaus- ja

muutostöissä tulee noudattaa rakentamis- ja korjaustapaohjetta ja

töistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

Jos saunarakennus tuhoutuu, niin sen saa korvata entiselle paikalle

vain alkuperäisen laajuisella saunarakennuksella, joka vastaa tyyliltään,

materiaaleiltaan ja rakentamistavaltaan tuhoutunutta rakennusta.

Alueen osalle on istutettava reunavyöhyke puista ja pensaista.

Puita tulee istuttaa tai säilyttää vähintään 10 kappaletta tontin

pinta-alan 1000 m2 kohti.
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Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä
muinaisjäännös.

Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen

kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista

toimenpiteistä ja suunnitelmista on pyydettävä Museoviraston lausunto.

Alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on varauduttava mahdollisiin

rakentajan kustannuksella tehtäviin kaivauksiin.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu tie, jolla rakennuspaikalle
ajo on sallittu.

Ajoyhteys.

Ulkoilupolku.

Ratsastusreitti.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

Reittitoimituksella perustettu ulkoilureitti (patikkareitti).

Johtoa varten varattu alueen osa.

Kaupunki- tai kyläkuvallisesti tärkeä alue tai alueen osa.

Venevalkama.

Yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu alueen osa.
Yhteystarve on sitova, sijainti ohjeellinen.

Vaara-alue.

Alueen kuivattamisen kannalta tärkeä oleva puro tai muu vesiuoma.

Ohjeellinen pysäköimispaikka.

Reitin tarkka linjaus tulee katsastaa maastossa ennen toteutumista.

Reitin tarkka linjaus tulee katsastaa maastossa ennen toteutumista.

Ohjeellinen ajoyhteys.

Kulttuurihistoriallisesti valtakunnallisesti arvokas ympäristö, joka

kuuluu Aarne Ervin suunnittelemiin Oulujoen vesistön voimalaitos-

ympäristöihin.

Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon alueen raken-

nushistoria ja noudattaa rakentamis- ja korjaustapaohjetta.

Maisemaa muuttaviin töihin tulee hakea MRL 128 §:n mukainen mai-

sematyölupa (toimenpiderajoitus MRL 43 §) sekä pyytää museoviran-

omaisen lausunto.

Voimalaitoksen vaarajännitealue. Maadoitusverkon alueella suoritetta-

ville kaivutöille on aina hankittava voimalaitoksen omistajan lupa.

Verkon piiriin ei saa tuoda galvaanisia yhteyksiä ilman voimalaitoksen

omistajan lupaa.

z=sähkölinja

v=runkovesijohto

jv=viemäri
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Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.

rakentajan kustannuksella tehtäviin kaivauksiin.

Ohjeellinen suojavyöhyke.

Alueen osa, jolle ei suositella uutta asuinrakentamista voimalinjojen
mahdollisesti aiheuttamien haitallisten vaikutusten johdosta.

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET:

Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma.

Avokallio. Alueen rajausperustuu pohjakarttamerkintöihin.

1.

2.

Oleva kasvihuone, joka suositellaan kunnostettavaksi.

3.

4.

Leppiniemi on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittama
valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009).
Kulttuuriympäristön arvot tulee alueella ja sen lähiympäristössä ottaa huomioon
kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa. Aarne Ervin suunnittelemia rakennuksia
ei saa purkaa ilman museoviranomaisen myönteistä lausuntoa.

Kortteleissa 972, 976, 977, 979, 980, 981, 983 ja 990 olevia Aarne Ervin suun-
nittelemia rakennuksia ei saa laajentaa rakennuksen nykyisen vaipan ulkopuolelle.
Kellariin ja ullakolle saa rakentaa lisätilaa. Mahdollinen erilliselle talous- ym. raken-
nukselle varattu lisärakennusoikeus on osoitettu erikseen kerrosalaneliömetreinä.

Puustoa ei saa kaataa sk-rajauksen sisäpuolella ilman maisematyölupaa.
Sähköturvallisuusnäkökohtiin, voimajohtojen kunnossapitoon sekä energiahuoltoon
liittyville toimenpiteille ei maisematyölupaa tarvita.

Tulvavahingoille alttiiden rakennusosien alimman korkeuden tulee Pyhäkosken voi-
malaitoksen yläpuolisella jokialueella olla vähintään +58.00 (N60).
Suojeltavia rakennuksia voidaan korjata, vaikka niissä olisi tulvavahingoille alttiita
rakennusosia kyseisen korkeuden alapuolella.
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