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Pientalovaltainen asuntoalue.

Loma-asuntoalue.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue.

Maisemallisesti arvokas peltoalue.

Liittymä.

Alueen raja.
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Maatilojen talouskeskusten alue.

Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö tulee säilyttää.

Yleiskaava-alueen raja.

Rakennuksissa tai rakennelmissa suoritettavien muutos- ja korjaustöiden

Alueelle voidaan rakentaa enintään aluekohtaisesti numerolla osoitettu

Suojaviheralue.

Alue, jolla ympäristö säilytetään.

Kyläalue.

Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä
vaatimuksia.

Tieliikenteen yhteystarve.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.

z

Alue varataan kyläasutukselle sekä sen tarvitsemille julkisille ja
yksityisille palveluille. Uuden rakennuspaikan tulee olla vähintään 1000 m2

Uudisrakennukset on liitettävä olemassa olevaan vesi- ja viemäriverkkoon.

Alueelle saa rakentaa yhden asuinhuoneiston kiinteistöä kohti.

määrä yksiasuntoisia I ½-kerroksisia loma-asuntoja ja yksikerroksisia
sauna- ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala

Alueella on huolehdittava pensaskerroksen ja puiden säilymisestä.

tulee olla sellaisia, että rakennuksen tai rakennelman kyläkuvan kannalta
merkittävä luonne säilyy. Uudisrakentaminen tulee mittakaavaltaan ja sijoitte-

Alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä sekä haja-asutusluonteinen
rakentaminen. Alueelle ei saa muodostaa alle 5000 m2 suuruisia uusia
rakennuspaikkoja.

Alueiden säilyminen avoimina ja viljelys- tai laidunkäytössä on maisemakuvan
kannalta tärkeää. Alueella sallitaan pienimuotoinen maa- ja metsätalouteen liittyvä

Metsänhakkuu on suoritettava alueen erityisluonteen edellyttämällä
tavalla siten että maisemalliset ja muut ympäristölliset arvot säilyvät.
Alueen peltoja ja rantoja rajaava puusto tulee säilyttää. Alueella sallitaan pieni-
muotoinen maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. Rakentaminen on
sovitettava huolellisesti ympäröivään maisemaan.

lultaan sopeuttaa alueen kyläkuvallisiin ja kulttuurihistoriallisiin ominaispiirteisiin.
Ennen alueen kulttuurihistoriallisesti arvokasta ympäristöä muuttaviin toimen-
piteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen.

Uudet ja olennaisesti muuttuvat alueet.

Värireunus ja alueisiin liittyvä merkintä osoittaa osayleiskaavamerkintöjen
mukaisen maankäyttömuodon.

YLEISMÄÄRÄYKSET:

Osayleiskaava on laadittu MRL 42 §:n mukaisena oikeusvaikutteisena osayleiskaavana.

Puuston käsittelyssä noudatetaan metsälain- ja asetuksen määräyksiä myös muilla kuin
M-alueilla.

Jätevesien käsittely tulee järjestää kunnan ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla.

Rakentamisessa noudatetaan kunnan rakennusjärjestystä niiltä osin kuin kaavassa ei ole

rakentaminen, joka sijoittuu olemassa olevan kasvillisuuden suojaan ja maatilojen
talouskeskusten välittömään läheisyyteen. Pellot tulee säilyttää rakentamattomina.

saa olla enintään 120 m2.
Luku merkinnän alapuolella osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän
alueella.

Liittymät valtatielle ovat sallittuja vain kaavassa osoitetuissa kohdissa.

yksilöity.

Osa-alueen raja.

Alue on tarkoitettu enintään kaksiasuntoisille I ½-kerroksisille maatilan
asuinrakennuksille sekä maa- ja metsätalouden ja mahdollisten sivuelinkeinojen
harjoittamista varten tarkoitetuille rakennuksille. Kunkin tilakeskuksen
yhteyteen saa sijoittaa enintään kaksi asuinrakennusta, kuitenkin enintään kolme
asuntoa.

Maatalousalue.

Alueella sallitaan maatalouteen liittyvä rakentaminen.
Rakentaminen on sovitettava huolellisesti ympäröivään maisemaan.

Melualue.

Valtatien rajaukseltaan ohjeellinen meluvyöhyke, jonka alueella melutaso
ylittää 55 dB(A). Alueelle rakennettavien uusien asuinrakennusten sisällä
melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 35 dBA eikä yöohjearvoa 30dBA.
Oleskelupiha tulee suojata tienpuoleisilta osiltaan rakennuksin, aidoin
tai istutuksin.

Yhdystie/kokoojakatu.

Ulkoilureitin/ kevyen liikenteen yhteystarve.

Historiallinen tie.

Historiallinen tielinjaus tulee säilyttää havaittavissa ja paikoillaan.

Laajemman alueen ottaminen osayleiskaavassa suunniteltuun käyttöön on
tarkoitettu perustuvaksi asemakaavaan.

Ohjeellinen alikulkukäytävä.

Retkeily- ja ulkoilualue.

Alueelle voidaan rakentaa yleiseen virkistyskäyttöön liittyviä rakennuksia sekä
vähäisiä energiahuollon vaatimia rakennelmia ja laitteita. Rakennusten yhteen-
laskettu kerrosala saa olla enintään 100 m2. Alueelle saa sijoittaa enintään
kolme rakennusta. Rakentaminen on sovitettava huolellisesti ympäröivään
maisemaan.

Rakennuspaikalle saa sijoittaa enintään 25 k-m2:n suuruisen rantasaunan.
Sauna liittyy maatilan talouskeskukseen tai asuinrakennukseen eikä
rakennuspaikkaa saa erottaa erilliseksi kiinteistöksi.

Saunan rakennuspaikka.

Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö tulee säilyttää.
Rakennuksissa tai rakennelmissa suoritettavien muutos- ja korjaustöiden
tulee olla sellaisia, että rakennuksen tai rakennelman kyläkuvan kannalta
merkittävä luonne säilyy. Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa alueelle tyypilliseen
pienipiirteiseen rakennuskantaan ja pihamuodostukseen. Teiden linjaus ja mittakaava
tulee säilyttää. Ennen alueen kulttuurihistoriallisesti arvokasta ympäristöä
muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaiselle varata tilaisuus

Alue, jolla ympäristö säilytetään.

lausunnon antamiseen.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun
ohjaamistarvetta.

Vesialue.

Metsänhakkuu on suoritettava alueen erityisluonteen edellyttämällä
tavalla siten että maisemalliset ja muut ympäristölliset arvot säilyvät.
Alueen peltoja ja rantoja rajaava puusto tulee säilyttää. Alueella sallitaan pieni-
muotoinen maa- ja metsätalouteen sekä virkistystoimintaan liittyvä rakentaminen.
Rakentaminen on sovitettava huolellisesti ympäröivään maisemaan.

Alueella sallitaan asumista häiritsemättömien työtilojen rakentaminen
asuinrakennusten yhteyteen.

Luonnonsuojelun kannalta merkittävän lajin elinympäristö.

Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maankäyttö- ja
rakennuslain 128§:ssä tarkoitettua maisematyölupaa (toimenpiderajoitus).
Ennen aluetta merkittävästi muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee
Hämeen Ympäristökeskukselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen.

Alueella sijaitsee LsL 49 §:n perusteella suojeltuja liito-oravan lisääntymis-
ja levähdyspaikkoja, joiden hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.

Veneväylä.

Viheryhteystarve.

Metsätaloutta harjoitettaessa tulee säilyttää liito-oravan tarvitsemia
kulkuyhteyksiä varten vähintään 30 metriä leveä puustoinen kaista.

Rantavyöhykkeen raja.

Tätä yleiskaavaa voidaan käyttää MRL 72.1 §:n mukaisesti rantavyöhykkeellä rakennusluvan
myöntämisen perusteena yleiskaavan mukaiseen rakentamiseen seuraavilla alueilla:
AP, RA ja VR.

Yhdyskuntateknisen huollon alue.

Tärkeä pohjavesialue.

Merkinnällä on osoitettu I-luokan pohjavesialue (Renko 0469254). Alueella
rakentamista ja muuta maankäyttöä rajoittavat vesilain 1 luvun 18 §
(pohjaveden muuttamiskielto) ja ympäristösuojelulain 8 § (pohjaveden
pilaamiskielto). Alueella on kemikaalien ja pohjavesien kannalta haitallisten
jätteiden varastointi kielletty. Öljysäiliöt on sijoitettava rakennusten sisätiloihin
tai suoja-altaaseen, jonka tilavuus vastaa vähintään varastoitavan öljyn
enimmäismäärää. Jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty.
Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu
pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen.

Melontareitti.

Suunnittelutarvealue.

Ympäristö- tai maisemavaurion korjaustarve.
Aluetta asemakaavoitettaessa ja toimintoja sijoitettaessa on otettava
huomioon virkistyskäytön edellyttämät ympäristön laatuvaatimukset.

KULTTUURIYMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT
VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET
Hämeen Härkätie ja Kuittilan kylämiljöö
(kohde 70).
(Rakennettu kulttuuriympäristö,
Museovirasto ja Ympäristöministeriö 1993)
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historiallisesti arvokasta ympäristöä muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä
tulee museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen.

Yleisen tien liittymäjärjestelyille varattu alue.

Ratkaisun tulee perustua tarkempiin liittymäsuunnitelmiin.

Valtatie.

Ohjeellinen sähkölinjan varaus.

Tiemaisemassa näkyvän uudis- ja korjausrakentamisen sekä rakennelmien

Luku merkinnän alapuolella osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän
alueella.

suuruinen. Rakentaminen on sovitettava huolellisesti ympäröivään kylämaisemaan.

tulee sopeutua kulttuurihistorialliseen ympäristöön. Ennen alueen kulttuuri-
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