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Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon, yhden erillisen
saunan sekä asumiseen liittyviä varastotiloja. Suurin sallittu rakennusten
määrä tontilla on kuusi. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa maaston
niin salliessa olla yhteensä enintään 160 k-m2, ei kuitenkaan enempää
kuin 10 % kaavassa osoitetun rakennuspaikan pinta-alasta. Erillisenä
rakennettavan saunan enimmäiskerrosala on 25 k-m2. Erillisen saunan
lisäksi voi myös loma-asunnossa olla sauna.

Uudisrakennukset on sovitettava huolellisesti maisemaan sekä olemassa
olevien rakennusten rakentamistapaan ja -tyyliin.
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KAAVAMÄÄRÄYKSET JA -MERKINNÄT:

RAKENNETTU LOMA-ASUNTO.

YMPÄRIVUOTISESSA KÄYTÖSSÄ OLEVA
ASUINRAKENNUS.

OHJEELLINEN UUDEN LOMA-ASUNNON
SIJAINTI RA-ALUEELLA.

YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA.

YLEISKAAVAN ERI KÄYTTÖTARKOITUSALUEIDEN RAJA

LOMA-ASUNTOALUE

Luku osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.

LOMA-ASUNTOALUE

Luku osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.

OMAKOTITALOJEN ALUE

KYLÄKESKUKSEN ALUE

TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE

MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE

Alueelle saa rakentaa maa- ja metsätalouteen, kalas-
tukseen, maatilamatkailuun tai muuhun vastaavaan
elinkeinotoimintaan liittyviä rakennuksia. Luku
kaavamerkinnän alapuolella osoittaa erillisten loma-
asumista palvelevien asuin- ja saunatilojen enimmäis-

Ellei kerrosalaa ole erikseen osoitettu, saa alueelle
rakentaa maatilamatkailua palvelevia majoitustiloja
enintään 1 % kaavassa osoitetun AM-alueen pinta-alasta.

Uudisrakennukset on sovitettava huolellisesti maisemaan
sekä olemassa olevien rakennusten rakentamistapaan
ja -tyyliin.

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE

Alueella sallitaan ainoastaan maa- ja metsätaloutta
tai kalastuselinkeinoa palveleva muu kuin asuin-
rakentaminen sekä erityisellä merkinnällä osoitetun

Alueen asuinrakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti
siirretty RA-, RM-, AO-, AM-, AT-, T- tai M-alueille,

VESILIIKENTEEN ALUE

Yleiseen tai kylien yhteiseen käyttöön tarkoitettu

VESILIIKENTEEN ALUE

Maanomistajan tai rasitteenhaltijan yksityiseen
käyttöön tarkoitettu pienvenesatama, jolle osoitettujen

YLEISMÄÄRÄYKSET:
rantasaunan rakentaminen.

mikäli se maaston tai maiseman puolesta on ollut

venepaikkojen määrä vahvistuu maanmittaustoimituksella.

viranomaisen hyväksymä määrä venepaikkoja.

Laiturirakennelmien lisäksi saa alueelle rakentaa
tarvittavia huolto-, palvelu- ja varastotiloja,
kuitenkin enintään 5% maa-alueen pinta-alasta sekä venevajan.

NUSPAIKKAAN LIITTYVÄN, ENINTÄÄN 25 M2
OHJEELLINEN, EI-OMARANTAISEEN RAKEN-

SUURUISEN RANTASAUNAN SIJAINTI M-1-ALUEELLA.

KYLÄN RAJA, NUMERO JA NIMI.

REKISTERITILAN RAJA JA NUMERO.

SEUTUKAAVAN MITOITUSALUEEN RAJA, ALUEEN NUMERO.

KULTTUURIHISTORIALLISESTI MERKITTÄVÄN RAKENNUK-
SEN TAI YMPÄRISTÖN KOHDEMERKINTÄ.
NUMERO VIITTAA KAAVASELOSTUKSEN RAKENNUS-
SUOJELUKOHDELUETTELOON.

mahdollista.

pienvenesatama, jolle voidaan sijoittaa ympäristölupa-

Rakentaminen AT-alueen rantavyöhykkeeellä (100m)
edellyttää asemakaavaa tai ranta-asemakaavaa tai
ympäristökeskuksen poikkeuslupaa.

sa

kerrosalan AM-alueella.

RAKENNUSTAITEELLISESTI TA HISTORIALLISESTI ARVOKAS, YLi
50 VUOTTA VANHA RAKENNUS.

KUNNAN RAJA.

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE,
JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA

Alueella ei saa rakentaa uudisrakennuksia tai ilman lupaa
suorittaa maisemaa ja luonnonarvoja muuttavaa maanrakennustyötä,
puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä.

Alueen mahdollinen rakennusoikeus on maanomistajakohtai-
sesti siirretty RA-, RM-, AO-, AM-, AT- tai M-alueille.

OMAKOTITALOJEN ALUE

LOMA-ASUNTOALUE VESILIIKENTEEN ALUE

Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon, yhden erillisen
saunan ja yhden vierasmajan sekä asumiseen liittyviä varastotiloja. Suurin
sallittu rakennusten määrä tontilla on kuusi. Rakennusten yhteenlaskettu
kerrosala saa maaston niin salliessa olla yhteensä enintään 240 k-m2, ei
kuitenkaan enempää kuin 10 % kaavassa osoitetun rakennuspaikan
pinta-alasta. Rakennettaessa sauna tai vierasmaja erillisenä, on
kummankin enimmäiskerrosala 25 k-m2. Vierasmaja on sijoitettava selvästi
loma-asunnon pihapiiriin. Erillisen saunan lisäksi voi myös loma-asunnossa
olla sauna.

Uudisrakennukset on sovitettava huolellisesti maisemaan sekä olemassa
olevien rakennusten rakentamistapaan ja -tyyliin.

Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon, yhden erillisen
saunan sekä asumiseen liittyviä varastotiloja. Suurin sallittu rakennusten
määrä tontilla on kuusi. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa maaston
niin salliessa olla yhteensä enintään 120 k-m2, ei kuitenkaan enempää kuin
10 % kaavassa osoitetun rakennuspaikan pinta-alasta. Erillisenä
rakennettavan saunan enimmäiskerrosala on 25 k-m2. Erillisen saunan lisäksi
voi myös loma-asunnossa olla sauna.

Uudisrakennukset on sovitettava huolellisesti maisemaan sekä olemassa
olevien rakennusten rakentamistapaan ja -tyyliin.

Luku osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.

Alueella ei ole lisärakennusoikeutta. Alueella olevia rakennuksia saa
kunnostaa ja ylläpitää. Puretun rakennuksen tilalle saa rakentaa uuden.
Suurin sallittu rakennusten määrä tontilla on kuusi. Erillisen saunan lisäksi
myös loma-asunnossa voi olla sauna.

Uudisrakennukset on sovitettava huolellisesti maisemaan sekä olemassa
olevien rakennusten rakentamistapaan ja tyyliin.

LOMA-ASUNTOALUE

Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen, yhden
erillisen saunan, yhden vierasmajan sekä asumiseen liittyviä varastotiloja.
Suurin sallittu rakennusten määrä tontilla on kuusi. Rakennusten
yhteenlaskettu kerrosala saa maaston niin salliessa olla enintään 380
k-m2, josta asuinrakennuksen osuus saa olla enintään 300 k-m2.
Yhteensä rakennusoikeus ei kuitenkaan saa olla enempää kuin 10 %
kaavassa osoitetun rakennuspaikan pinta-alasta. Rakennettaessa sauna tai
vierasmaja erillisenä on kummankin enimmäiskerrosala 25 k-m2. Erillisen
saunan lisäksi voi myös asunnossa olla sauna.

Uudisrakennukset on sovitettava huolellisesti maisemaan sekä olemassa
olevien rakennusten rakentamistapaan ja -tyyliin.

AM-alueelle rakennettavien asuinrakennusten tulee sijaita
maatilakeskuksen pihapiirin tuntumassa. AM-alueelle
rakennettavien loma-asumista sekä maatilamatkailua
palvelevien rakennuksien tulee sijaita yhtenäisesti yhdellä
alueella ensisijaisesti maatilakeskuksen ja rannan välissä.
AM-alueesta saa erottaa vain ilman rakennusoikeutta
olevia määräaloja.

Luku osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.

Alueella ei ole lisärakennusoikeutta. Alueella olevia rakennuksia saa
kunnostaa ja ylläpitää. Puretun rakennuksen tilalle saa rakentaa uuden.

Uudisrakennukset on sovitettava huolellisesti maisemaan sekä olemassa
olevien rakennusten rakentamistapaan ja tyyliin.

Luku osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.

St. Karins, Kaarina, 7.1.2004, 18.1.2005, 11.4.2005

Air-Ix Ympäristö Oy, Air-Ix Miljö Ab

Jukka Liikari
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RETKEILY- JA ULKOILUALUE

Alueelle saa rakentaa urheilu- ja virkistystoimintoja
palvelevia huoltotiloja.

UIMARANTA-ALUE

LUONNONSUOJELUALUE

Alue on luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai
suojeltavaksi tarkoitettu.

Maankäyttö- ja rakennuslain 41 § 2 mom:n nojalla alueel-
le ei saa rakentaa uudisrakennuksia tai suorittaa toimenpi-
teitä, jotka voisivat vaarantaa alueen luonnonsuojelullisia

Alueen mahdollinen rakennusoikeus on maanomis-
tajakohtaisesti siirretty RA-, RM-, AO-, AM-, AT-
tai M-alueille. Ellei siirtoa ole tehty on alueen las-
kennallinen rakennusoikeus esitetty erillisellä kaava-
merkinnällä.

LUONNONSUOJELUALUE, JOLLA ON
PAIKALLISTA MERKITYSTÄ

Alueella ei saa rakentaa uudisrakennuksia tai ilman lupaa
suorittaa toimenpiteitä, jotka voisivat vaarantaa alueen luon-
nonsuojelullisia arvoja.

Alueen mahdollinen rakennusoikeus on maanomistaja-
kohtaisesti siirretty RA-, RM-, AO-, AM-, AT- tai
M-alueille. Ellei siirtoa ole tehty on alueen laskennal-
linen rakennusoikeus esitetty erillisellä kaavamerkinnällä.

RAKENNUSLAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA SUOJELTAVA
ALUE

Alueen kultuurihistoriallisesti arvokas ympäristö

sekä mahdollisen uudisrakentamisen tulee olla alueen historialliseen
ja ympäristössä suoritettavien korjaus- ja muutostöiden
ja rakennuskanta tulee säilyttää. Rakennuksissa

suus lausunnon antamiseen.
alueelle on museoviranomaisille varattava tilai-
ryhtymistä tai suunniteltaessa uudisrakentamista
luonteeseen ja maisemakuvaan soveltuvia. Ennen korjaustoimenpiteisiin

kulttuurihistoriallisesti merkittävän luonteen.
toimenpiteitä, jotka saattaisivat turmella alueen
Alueella ei saa suorittaa sellaisia maisemaa muuttavia

RAKENNUSLAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA SUOJELTAVA
ALUE

LUONNONSUOJELUALUEEN REUNAVYÖHYKE

Alueella ei saa rakentaa uudisrakennuksia tai suorittaa
toimenpiteitä, jotka voisivat vaarantaa siihen rajoittuvan
SL-alueen luonnonsuojelullisia arvoja. Muu maa- ja
metsätaloustoiminta alueella on sallittu.

Alueen laskennallinen rakennusoikeus, jota ei ole voitu
siirtää muualle, on esitetty erillisellä kaavamerkinnällä.

arvoja.

Numero viittaa kaavaselostuksen suojelukohdeluetteloon.

Numero viittaa kaavaselostuksen suojelukohdeluetteloon.

URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE

Numero viittaa kaavaselostuksen luetteloon rakennus-
suojelukohteista.

Numero viittaa kaavaselostuksen luetteloon rakennus-
suojelukohteista.

Numero viittaa kaavaselostuksen suojelukohdeluetteloon.

Luku osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.

LOMA-ASUNTOALUE

Lukusarjan ensimmäinen osa osoittaa alueelle rakennettavien asunto-,
sauna- ja varastotilojen enimmäiskerrosalan neliömetreinä, toinen osa
alueella sallittujen loma-asuntojen enimmäismäärän.

Alueesta ei saa muodostaa erillisiä rakennuspaikkoja.

Uudisrakennukset on sovitettava huolellisesti maisemaan sekä olemassa
olevien rakennusten rakennustapaan ja -tyyliin.

Alueen vesihuolto ja jätevesien käsittely on hoidettava yhteisjärjestelyin
ympäristöviranomaisten hyväksymällä tavalla.

VESILIIKENTEEN ALUE

Venepaikan lunastaneille tai vuokranneille tarkoitettu pienvene-
satama, jolle voidaan sijoittaa ympäristölupaviranomaisen
hyväksymä määrä venepaikkoja.

Laiturirakennelmien lisäksi saa alueelle rakentaa sen käyttöön
tarvittavia varastotiloja, kuitenkin enintään 5% maa-alueen
pinta-alasta, sekä venevajan.

LUKU SL-ALUEELLA OSOITTAA ALUEEN LASKENNALLISEN
LOMA-ASUNTOJEN RAKENNUSOIKEUDEN. LUKU ON SEN

RAKENNETTU LOMA-ASUNTO M-ALUEELLA
(EI OLE MUKANA RANTAVYÖHYKKEEN MITOITUS-

RANTA-ASEMAKAAVA-ALUE, JOLLA RANTAYLEISKAAVA EI OLE VOIMASSA.

POHJAVESIALUEEN RAJA.

MUSEOVIRANOMAISTEN KANSSA. NUMERO VIITTAA KAA-
SUUNNITELMISTA ON NEUVOTELTAVA HYVISSÄ AJOIN
MUINAISJÄÄNNÖS. ALUETTA KOSKEVISTA MAANKÄYTTÖ-

VASELOSTUKSEN MUINAISMUISTOKOHDELUETTELOON.

MUINAISMUISTOLAIN (295/63) RAUHOITTAMA KIINTEÄ

MINEN ON KIELLETTY. NUMERO VIITTAA KAAVA-
PEITTÄMINEN, MUUTTAMINEN JA MUU SIIHEN KAJOA-
MUINAISJÄÄNNÖS. MUINAISJÄÄNNÖKSEN KAIVAMINEN,
MUINAISMUISTOLAIN (295/63) RAUHOITTAMA KIINTEÄ

SELOSTUKSEN MUINAISMUISTOKOHDELUETTELOON.

KIINTEISTÖN KOHDALLA, JOTA MERKINTÄ KOSKEE.

LUVUISSA).

NUMERO VIITTAA KAAVASELOSTUKSEN POHJAVESI-
ALUELUETTELOON.

OHJEELLINEN UUDEN LOMA-ASUNNON
SIJAINTI M-ALUEELLA (EI OLE MUKANA RANTA-
VYÖHYKKEEN MITOITUSLUVUISSA).

OHJEELLINEN UUDEN YMPÄRIVUOTISEN ASUIN-
RAKENNUKSEN SIJAINTI AO-ALUEELLA.

ALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ ON SÄILYTETTÄVÄ

Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö
ja rakennuskanta tulee säilyttää. Rakennuksissa ja

PUOLUSTUSVOIMIEN ALUE

YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE.

VESIALUE.

Alueelle saa sijoittaa tuulivoimalan.

ympäristössä suoritettavien korjaus- ja muutostöiden
tai mahdollisen uudisrakentamisen tulee olla alueen
historialliseen luonteeseen ja maisemakuvaan soveltuvia.

MATKAILUPALVELUJEN ALUE.

Lukusarjan ensimmäinen osa osoittaa alueelle rakennettavien majoitus-,
sauna- ja varastotilojen enimmäiskerrosalan neliömetreinä. Av-merkinnän
perässä oleva luku osoittaa matkailuvaunujen enimmäismäärän alueella.

Mikäli alueen kaavassa osoitettu enimmäiskerrosala ylittää 600 k-m2,
edellyttää rakennusluvan myöntäminen asemakaavaa tai ranta-asemakaavaa.

Alueesta ei saa muodostaa erillisiä rakennuspaikkoja.

Alueen vesihuolto ja jätevesien käsittely on hoidettava yhteisjärjestelyin
ympäristöviranomaisten hyväksymällä tavalla.

MRL:n 72 §:n 1 momentin nojalla voidaan rakennuslupa asunnon ja loma-asunnon

Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokkaan, yli 50 vuotta vanhan
rakennuksen saa kunnostaa rakennuksen tyyliin sopivalla tavalla kaavassa
osoitetun rakennusoikeuden lisäksi edellyttäen kuitenkin, ettei kaikkien
rakennusten yhteenlaskettu kerrosala ylitä 10 % rakennuspaikan
pinta-alasta.

rakentamiseen myöntää suoraan tämän yleiskaavan perusteella.

Mikäli rantasaunan kerrosneliömäärä on yli 25 m2, mutta alle 30 m2, saa saunan
rakentaa edellisistä määräyksistä poiketen sillä edellytyksellä, että yli puolet
saunarakennuksen pinta-alasta on sauna- ja pesutiloja.

Mikäli rakennus liitetään alueelliseen tai kunnalliseen keskitettyyn
jätevedenpuhdistuslaitokseen tai -puhdistamoon, ei tämän kaavan määräyksiä
tarvitse noudattaa jätevesien puhdistuksen osalta. Muutoin noudatetaan seuraavaa:

AO- ja AM-alueet:
Jätevesien käsittely on toteutettava ympäristön- ja terveydensuojelulainsäädännön
vaatimalla tavalla. Suosituksena on, että jätevesi vesikäymälästä johdetaan
umpisäiliöön. Vesikäymälää ei saa rakentaa, mikäli rakennukselle ei ole kunnon
tieyhteyttä.

RA- ja RM-alueet:
Suositeltava käymäläratkaisu on kuivakäymälä. Mikäli rakennukselle on kunnon
tieyhteys, voidaan rakentaa vesikäymälä, jonka jätevedet johdetaan umpisäiliöön.
KTP-vesien, ns. harmaiden vesien käsittely on toteutettava ympäristön- ja
terveydensuojelulainsäädännön vaatimalla tavalla. RA- ja RM-alueilla on mahdollista
sijoittaa myös biologis-kemiallinen puhdistamo, mikäli puhdistamo on liitetty myös
vakituiseen asutukseen.

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE

Alueella sallitaan sellainen haja-asutusluonteinen rakentaminen,
joka ei edellytä alueen muodostamista MRL 16 §:ssä
tarkoitetuksi suunnittelutarvealueeksi.

Alueelle saa rakentaa enintään 150 k-m2 asuinrakennuksen
sekä kaksi enintään 70 k-m2 varastorakennusta.
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