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Asuntoalue.
Alueelle voidaan sijoittaa myös työpaikka- ja palvelutiloja, jotka sopivat
käyttötarkoitukseltaan, sijainniltaan ja taajamakuvan kannalta asumisen
yhteyteen.
Kerrostalovaltainen asuntoalue.
Alueen kerrosalasta vähintään 80% voidaan sijoittaa kerrostaloihin.
Alueelle voidaan sijoittaa myös työpaikka- ja palvelutiloja, jotka sopivat
käyttötarkoitukseltaan, sijainniltaan ja taajamakuvan kannalta asumisen
yhteyteen.
Pientalovaltainen asuntoalue.
Alueen koko kerrosala on sijoitettava pientaloihin.
Alueelle voidaan sijoittaa myös työpaikka- ja palvelutiloja, jotka sopivat
käyttötarkoitukseltaan, sijainniltaan ja taajamakuvan kannalta asumisen
yhteyteen.
Kyläalue.
Alueelle voidaan sijoittaa asumisen lisäksi myös työpaikka- ja palvelutiloja,
jotka sopivat käyttötarkoitukseltaan, sijainniltaan, kooltaan ja materiaaleiltaan
asumisen yhteyteen.
Alue on suunniteltava siten, että maaseutumainen luonne säilyy.
Kyläalue.
Alue on varattu ekologista rakentamista varten. Alueella edellytetään
yhteiskäyttöalueiden toteuttamista. Alueen laajempi toteuttaminen edellyttää
kokonaissuunnitelmaa.

C

Keskustatoimintojen alue.
Alueelle saa sijoittaa tiloja palveluja, hallintoa, asumista sekä keskustaan
soveltuvia työpaikkatoimintoja varten.

P

Palvelujen ja hallinnon alue.
Pääasiallisesti yksityisiä ja julkisia palveluja sekä asumista varten varattava
alue.
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TY
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SM-1

/s
M
MA
MU

MY

Julkisten palvelujen ja hallinnon alue.
Pääasiallisesti kunnan, valtion tai seurakunnan palveluille ja hallinnolle
varattava alue.
Työpaikka-alue.
Alueelle saa teollisuustoimintojen lisäksi sijoittaa alueen luonteeseen soveltuvia
palveluja. Alueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa melua, ilman
pilaantumista tai visuaalista häiriötä ympäristölle.
Työpaikka-alue.
Pääasiallisesti teollisuustoimintoja sekä asumista varten varattava alue.
Alueelle saa teollisuustoimintojen ja asumisen lisäksi sijoittaa alueen
luonteeseen soveltuvia palveluja. Alueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka
aiheuttaa melua, ilman pilaantumista tai visuaalista häiriötä ympäristölle.

MY-1

MY-2

Teollisuus- ja varastoalue.
Alueelle saa teollisuus- ja varastotoimintojen lisäksi sijoittaa niitä palvelevia
toimisto- ja terminaalitiloja.

MP

Teollisuus- ja varastoalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle
erityisiä vaatimuksia.
Alueelle saa teollisuus- ja varastotoimintojen lisäksi sijoittaa niitä palvelevia
toimisto- ja terminaalitiloja.

W

V

Virkistysalue.
Aluetta tulee hoitaa luonnonominaisuuksiin tukeutuen.
Alueella noudatetaan MRL 128§:n säädöksiä (maisematyölupa).

VL

Lähivirkistysalue.
Aluetta tulee hoitaa luonnonominaisuuksiin tukeutuen.
Alueella noudatetaan MRL 128§:n säädöksiä (maisematyölupa).

VU

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.
Alueelle saa rakentaa urheilu- ja virkistystarkoituksia palvelevia rakennuksia.
Alueella noudatetaan MRL 128§:n säädöksiä (maisematyölupa).
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Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.
Alueelle saa rakentaa urheilu- ja virkistystarkoituksia palvelevia kenttiä ja
rakennelmia alueen arvokas rantamiljöö säilyttäen. Alueella noudatetaan
MRL 128§:n säädöksiä (maisematyölupa).

Alue, jolla ympäristö säilytetään.
Säilyttäminen koskee sekä luonnon- että rakennettua ympäristöä. Laadittavilla
rakennustapaohjeilla ohjataan säilytettävän rakennuskannan hoitamista ja
uudisrakentamisen toteuttamista alueella.
Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Pääasiassa maa-ja metsätalouden käyttöön varattu alue. Alueella tapahtuvaa
hajarakentamista ohjataan tarkemmin rakennusjärjestyksellä.
Maisemallisesti arvokas peltoalue.
Pääasiassa maatalouden käyttöön varattu alue. Alueelle sallitaan
hajarakentamista vain poikkeustapauksissa.
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun
ohjaamistarvetta.
Pääasiassa maa-ja metsätalouden käyttöön varattu alue. Alueelle suuntautuu
ulkoilupaineita, joka tulee huomioida hajarakentamisessa. Rakentamista
ohjataan tarkemmin rakennusjärjestyksellä. Mahdolliset ulkoilureitit tulee
suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä maanomistajien kanssa.
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.
Pääasiassa maa-ja metsätalouden käyttöön varattu alue, jolla on
ympäristöarvoja. Maisemansuojelunäkökohdat huomioiva haja-rakentaminen
sallitaan alueella rakennusjärjestyksessä tarkemmin määritettävällä tavalla.
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on kulttuurihistoriallisia tai
rakennustaiteellisia arvoja.
Alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liityvä rakentaminen sekä muu
hajarakentaminen huomioiden alueen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset
arvot. Alueella tapahtuvaa rakentamista ohjataan tarkemmin
rakennusjärjestyksellä.
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on luonnonsuojelullisia
arvoja.
Arvokas lehtoalue. Alueella noudatetaan MRL 128§:n säädöksiä
(maisematyölupa).
Puutarha- ja kasvihuonealue.

Alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

W

LIE

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue.
Aurajoen ja Paimionjoen maisema-alueet ja Aurajoen valtakunnallisesti
merkittävä kulttuurimaisema-alue. Katkoviiva osoittaa valtioneuvoston
periaatepäätöksen mukaisen valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen
rajauksen. Viivoitetulla alueella suunnitelmien ja toimenpiteiden tulee olla
sellaisia, ettei valtakunnallisesti arvokkaan maisemakokonaisuuden arvoja
heikennetä. Rakentamisen tulee kohdistua aukeamien reunoille olemassa
olevaan rakenteeseen tukeutuen. Suunnittelu- ja rakentamistoimenpitein tulee
edistää peltojen, niittyjen ja muiden avoimien maisematilojen säilymistä.
Alueellisesti tai paikallisesti arvokas maisema-alue.
Savijoen maisema-alue. Suunnitelmien ja toimenpiteiden tulee olla maiseman
arvoja turvaavia ja edistäviä. Rakentamisen tulee kohdistua aukeamien
reunoille olemassa olevaan rakenteeseen tukeutuen. Suunnittelu- ja
rakentamistoimenpitein tulee edistää peltojen, niittyjen ja muiden avoimien
maisematilojen säilymistä.

nat

Pohjavesialueen suojavyöhykealue ja Littoistenjärven vedenottamon suoja-alue.
Tärkeät pohjavesialueet. Suunnitelmissa ja toimenpiteissä alueella on otettava
huomioon pohjaveden suojelu siten, että sen käyttömahdollisuuksia, laatua tai
riittävyyttä ei vaaranneta. Vesiensuojeluviranomaisille on suunnittelu ja
rakentamistoimenpiteiden yhteydessä varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen.
Pohjavedenottamon suoja-alueella on noudatettava ympäristölupaviraston
vesilain 9 luvun 20§:n nojalla antaman suoja-aluepäätöksen määräyksiä.

luo

Natura-alue.
Valtioneuvoston Natura 2000-päätöksen mukaan rajatut alueet.
Suunnitelmien ja toimenpiteiden alueella tulee olla luonnonarvoja turvaavia ja
edistäviä.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.

me

Melualue.

sv

Suojavyöhyke.

Siirtolapuutarha-/palstaviljelyalue.

Osayleiskaavoitettavaksi tarkoitettu alue.
Alueelle laaditaan tarkempi osayleiskaava (ns. kyläkaava), jonka perusteella
voidaan myöntää rakennuslupia (MRL44§).

SM63

Muinaismuistolain (295/63) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös.
Alueen maankäytöstä on neuvoteltava Museoviraston kanssa. Merkinnän
jäljessä oleva numero viittaa kaavaselostuksen muinaisjäännösluettelon
numerointiin.

SR16

Rakennetun ympäristön suojelukohde. Merkinnän jäljessä oleva numero viittaa
kaavaselostuksen luettelon numerointiin. Kohteet 1-16 ovat seudullisesti
merkittäviä ja muut kohteet paikallisesti merkittäviä.

SL06

Luontokohteet ja alueet. Merkinnän jäljessä oleva numero viittaa
kaavaselostuksen luettelon numerointiin.

saa

Puhdistettava/kunnostettava maa-alue
Alue on poistunut kaatopaikkakäytöstä ja alueella tehdään ympäristöluvan
edellyttämät maisemointityöt.
Alue varataan ylijäämämassojen varastointiin.

me

Eritasoristeys ilman liittymää.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, liito-oravan
elinympäristö.
Alueen maankäytössä on otettava huomioon luonnonsuojelulain 49 §:n 1
momentin mukaiset määräykset.
Melualue. Melutaso ylittää v. 2020 päiväohjearvon 55dBA.
Alueen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa sekä rakennussuunnittelussa
tulee ottaa huomioon valtioneuvoston antamat melutasoja koskevat ohjearvot.

Rautatie.

KIRK

Kunnan osan nimi.

sel-1

Selvitysalue.
Selvitysalueelle sijoittuu valtatie 10:n pohjoinen kääntö valtatie 9:lle. Selvitysalue
perustuu Selvitys Valtatie 10 linjausvaihtoehdoista Liedossa-raportin (2011)
vaihtoehtotarkasteluun pohjoisten maastokäytävien osalta.
Valtatietä ei toteuteta osayleiskaavan ohjevuoteen mennessä. Tien tarkempi
maastokäytävä ratkaistaan myöhemmällä suunnittelulla. Hankkeen
toteutus edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
Maankäytön suunnittelulla ja rakentamisella ei saa tehdä mahdottomaksi yhteyden
myöhempää suunnittelua ja toteuttamista. Alue on MRL 16§:n mukainen
suunnittelutarvealue.

sel-2

Selvitysalue.
Alueen soveltuvuus jätehuollon ja/tai moottoriurheilun käyttöön selvitetään.
Hankkeiden toteutus edellyttää kunnanvaltuuston hyväksymää asemakaavaa,
jonka laadinnan yhteydessä selvitetään toiminnan ympäristövaikutukset.

sel-3

Selvitysalue.
Alueen soveltuvuus pysyvään tai loma-asutukseen ja ympäristöystävälliseen
työpaikkarakentamiseen selvitetään. Hankkeiden toteutus edellyttää kunnanvaltuuston
hyväksymää asemakaavaa, jonka laadinnan yhteydessä selvitetään toiminnan
ympäristövaikutukset.

sel-4

Selvitysalue.
Alueen maaperän terveellisyys ja turvallisuus on varmistettava viimeistään alueen
asemakaavatyön yhteydessä.

Yhdyskuntateknisen huollon alue.

Yhdyskuntateknisen huollon alue.
Alue varataan kaukolämpölaitosta varten. Hankkeen toteutus
edellyttää kunnanvaltuuston hyväksymää asemakaavaa, jonka
laadinnan yhteydessä selvitetään toiminnan ympäristövaikutukset.
Maa-ainesten ottoalue.

Kunnan nimi.

oyk

luo

sv

Matkailupalvelujen alue.

Alueeseen tai kohteeseen liittyvä kirjain- tai numerotunnus.

Vesialue.

Pohjavesialue (varsinaisen muodostumisalueen raja).
Osa-alueella rakentamista ja muita toimenpiteitä saattavat rajoittaa vesilain 1
luvun 18§ (pohjaveden muuttamiskielto) ja ympäristönsuojelulain 8§ (pohjaveden
pilaamiskielto). Ennen vallitsevia olosuhteita muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä
on vesiensuojeluviranomaisille varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Loma-asuntoalue.

Erityisalue.

Yleiskaava-alueen raja.

Muinaismuistoalue.
Alueella on muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä
muinaisjäännöksiä. Maankamaran kaivamista, muuttamista ja peittämistä
koskevat toimenpiteet eivät ole sallittuja ilman Museoviraston lupaa.
Vallitsevaan maatalouteen liittyvät toimenpiteet ovat alueella edelleenkin
sallittuja.

pv

Retkeily- ja ulkoilualue.
Yli yhden hehtaarin avohakkuissa noudatetaan MRL 128§:n säädöksiä
(maisematyölupa). Alueella sallitaan muutoin normaali metsätalouden
harjoittaminen.
Loma- ja matkailualue.

Johto tai linja.
k=maakaasuputki, s=siirtoviemäri, v=vesijohto, z=sähkölinja.

Uudet ja olennaisesti muuttuvat alueet.
Käyttötarkoituksen kirjaintunnus ja värireunus.

ma

VU-1

Muinaismuistoalue.
Muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Alueen
kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on
muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja
suunnitelmista on kuultava Museovirastoa.

Eritasoliittymä.
Yhdystien ohjeellinen/vaihtoehtoinen tielinjaus.

Ampumarata-alue.

mo

Puolustusvoimien alue.

vt/kt

Hautausmaa-alue.

st/pk

Suojaviheralue.

Suojelualue.
Arvokas kallioalue. Alueen käytössä on otettava huomioon
maa-aineslain 3§:n 1 momentissa asetetut rajoitukset.
Alueella noudatetaan MRL 128§:n säädöksiä (maisematyölupa).
Suojelualue.
Arvokas lehtoalue tai muu arvokas luontoalue. Alueella noudatetaan
MRL 128§:n säädöksiä (maisematyölupa).
Luonnonsuojelualue.
Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu luonnonsuojelualue.

yt/kk

Moottori- tai moottoriliikennetie.

Tieliikenteen yhteystarve.
Maankäytön suunnittelulla ja rakentamisella ei saa tehdä mahdottomaksi
yhteyden myöhempää suunnittelua ja toteuttamista.

Valtatie/kantatie.

Seututie/pääkatu.

Yhdystie/kokoojakatu.
Ohjeellinen ulkoilureitti.
Reittien sijoittelussa hyödynnetään olemassa olevaa tie- ja polkuverkostoa.
Reittien toteutus tehdään kunnan ja maanomistajien yhteistyönä.

Yhdyskuntarakenteen mahdollinen laajenemisalue.
Alueet tulee varata pidemmän aikavälin yhdyskuntarakentamiseen. Alueiden
maankäyttö edellyttää tarkempaa maankäytön selvitystä. Rakentaminen alueella
ei saa laadullaan ja määrällään heikentää alueiden myöhempää toteuttamista.
Yhdystien ohjeellinen/vaihtoehtoinen tielinjaus.
Mursketien/Länsi-Avantintien vaihtoehtoinen liittymäkaista Turun Kehätielle
Raision suuntaan.

Kevyen liikenteen reitti.
Uusi yhdystie/kokoojakatu.
Suunniteltu kevyen liikenteen reitti.
Historiallisesti arvokkaat tiet: Varkaantie ja Hämeen Härkätie.
Varkaantie: Historiallisesti arvokas tie, joka on valtakunnallisesti merkittävää
rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY). Historiallinen Varsinais-Suomen ja
Satakunnan välinen tie. Tien historialliset ominaispiirteet tulee säilyttää.
Hämeen härkätie: Tien linjaukseen tai tasaukseen ei saa tehdä
kulttuurihistoriallisia arvoja heikentäviä muutoksia. Suunnitelmista ja
toimenpiteistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.

