2. PÄÄMAANKÄYTTÖÄ TÄYDENTÄVÄT MERKINNÄT

Saarijärven kaupunki
Saarijärven keskustan yleiskaava
Kaavamerkinnät ja -määräykset liittyvät Saarijärven kaupunginhallituksen 13.4.2015
käsittelemään, ja kaupunginvaltuuston 21.4.2015 hyväksymään kaavakarttaan.
Yleiskaava on tullut voimaan 28.5.2015.

/s

RATA.
Radan mahdolliset melu- ja tärinähaitat on otettava huomioon asemakaavoja laadittaessa ja radan
parantamistoimia suunniteltaessa.

ALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ SÄILYTETTÄVÄ.

/res

PITKÄN AIKAVÄLIN RESERVIALUE.

lha

HENKILÖLIIKENTEEN TERMINAALIALUE, JONKA SIJAINTI ON OHJEELLINEN.
Linja-autoasemaa tulee kehittää joukkoliikenteen matkaketjuja hyvin palvelevana alueena
keskustatoimintojen alueella. Asemakaavoituksessa ja muussa tarkemmassa suunnittelussa
tulee varata tilaa joukkoliikenteen liityntäpysäköinnille.

KEHITETTÄVÄ RATAOSUUS.
Kehitettävän rataosuuden sijainti on ohjeellinen. Asemankannaksen rataosuudella on junien kohtauspaikka. Linnan pysäkin rataosuudelle voidaan rakentaa kuormaus- ja sivuraidealueita. Radan
mahdolliset melu- ja tärinähaitat on otettava huomioon asemakaavoja laadittaessa ja radan
parantamistoimia suunniteltaessa.
MAAKUNNALLINEN JA/TAI SEUDULLINEN ULKOILUN PÄÄREITTI, JONKA SIJAINTI ON
OHJEELLINEN.

TORIALUE, JONKA SIJAINTI ON OHJEELLINEN

YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

KUNNAN SISÄINEN ULKOILUN PÄÄREITTI, JONKA SIJAINTI ON OHJEELLINEN.
TAAJAMAN SISÄINEN ULKOILUN YHTEYSTARVE, JONKA SIJAINTI ON OHJEELLINEN.

pv
1. PÄÄMAANKÄYTTÖÄ OSOITTAVAT ALUEVARAUSMERKINNÄT

A-1
A-2
AP

TÄRKEÄ TAI VEDEN HANKINTAAN SOVELTUVA POHJAVESIALUE.
MOOTTORIKELKKAILUREITTI, JONKA SIJAINTI ON OHJEELLINEN.

ASUNTOVALTAISTEN TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE.
luo-1

KEVYEN LIIKENTEEN REITTI.

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA PAIKALLISESTI ARVOKAS ALUE.
Alueella on viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, joita ei saa heikentää tai hävittää, sekä
linnusto- ja kasvistoarvoja. Alueen ja sen lähiympäristön luonnonolot tulee säilyttää.

ASUNTOVALTAISTEN TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE
JA/TAI MATKAILUN JA PALVELUIDEN ALUE.

UUSI KEVYEN LIIKENTEEN REITTI.
Uuden linjauksen sijainti ohjeellinen

PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.
luo-2
LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA PAIKALLISESTI ARVOKAS HARJULUONTOALUE.
Alueen luonnonarvot tulee säilyttää.

KYLÄALUE TAI KYLÄMÄISEN ASUTUKSEN ALUE.

AT

VENEVÄYLÄ.
VENEVÄYLÄN YHTEYSTARVE.

AT-1

AM

KYLÄALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA ASUMISEEN LIITTYVIÄ,
YMPÄRISTÖLLE JA ASUMISELLE MELUA TAI MUUTA HÄIRIÖTÄ
AIHEUTTAMATTOMIA YRITYSTILOJA.

luo-3
LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA PAIKALLISESTI ARVOKAS RANTALEHTO.
Rakentaminen ja muu maankäyttö on toteutettava siten, ettei rantalehdon luonnontilaa heikennetä.

z

SÄHKÖJOHTO TAI -LINJA.
Maanpäällinen tai maanalainen johto.

MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE.
Yleiskaava-alueen raja.
luo-4

RA-1

LOMA-ASUNTOALUE.
Rakennusoikeutta ei ole tutkittu yleiskaavan yhteydessä.
Ranta-alueen rakennusoikeutta ei ole tutkittu emätilaperusteisesti tässä yleiskaavassa.

LIITO-ORAVAN VUOKSI ARVOKAS ALUE.
Alueen metsiä saa käsitellä vain harvennushakkuuna siten, että liito-oravan pesäpuut ja niitä suojaavat
puut, mahdolliset ravintopuut sekä liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään. Korttelialueilla tonttien
rakentamiseen sekä kulkuväyliin käytettävän alueen ulkopuolisella alueella on säilytettävä liito-oravan
kannalta riittävästi puustoa.

MATKAILUPALVELUJEN ALUE.

RM

Alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohjeellinen osa-alueen raja.

luo-5

C
P-3
KM-1

PY-1

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE.

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA PAIKALLISESTI ARVOKAS SUO-, PURO- JA/TAI
METSÄLUONTOALUE.
Alueen luonnonarvot tulee säilyttää.

PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE, JOLLA ON
VAPAA-AJAN JA VIRKISTYKSEN TOIMINTOJA.
KAUPALLISTEN PALVELUJEN ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA
VÄHITTÄISTAVARAKAUPAN SUURYKSIKÖITÄ.
Alueelle voidaan toteuttaa tilaa vaativan erikoiskaupan suuryksiköitä. Yhden
päivittäistavarakaupan yksikkökoko ei saa ylittää 3 000 krs-m². Muun kuin tilaa
vaativan erikoiskaupan yksikkökoko ei saa ylittää 5 000 krs-m². Koko Asemankannaksen
alueella vähittäiskaupan yhteenlaskettu enimmäiskerrosala on 35 000 krs-m².
Alueelle voidaan sijoittaa liikennemyymälä.

LIITO-ORAVAN EKOLOGINEN YHTEYSTARVE.
Yhteystarve osoittaa ilmeisen liito-oravien liikkumistarpeen havaintopaikkojen välillä. Alue säilytetään
puustoisena. Sijainti on ohjeellinen.

4. KEHITTÄMISTAVOITEMERKINNÄT JA -SUOSITUKSET
YHDYSKUNTARAKENTEEN LAAJENEMISSUUNTA.
Yhdyskuntarakenteen luonteva kasvusuunta pitkällä aikavälillä. Nuolimerkinnän väri viittaa aluevarausten mukaisiin käyttötarkoituksiin.
ke-1
MATKAILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN KEHITTÄMISVYÖHYKE.
Summassaaren ja Kolkanlahden välistä vyöhykettä kehitetään vyöhykkeenä, jolle matkailun ja vapaaajan toimintojen palveluja keskitetään. Liikkumisverkostossa kehitetään erityisesti kevyen liikenteen,
ulkoilun ja liikunnan reitistöjä niihin liittyvine tukipalveluineen. Maankäytössä luodaan mahdollisuuksia
olemassa olevien matkailu-, virkistys-, liikunta- ja kulttuuripaikkojen kehittämiselle ja uusien toimintojen
syntymiselle. Maankäytön ja rakennetun ympäristön suunnittelussa otetaan huomioon luontoarvot ja
viherympäristö, rannoilta avautuvat vesistönäkymät ja muut maisemalliset vahvuudet, valtakunnallisesti
merkittävä ja muut rakennetut kulttuuriympäristöt sekä muinaisjäännökset ja muu arkeologinen
kulttuuriperintö. Kehittämisvyöhyke on luonteeltaan strateginen, elinkeinopoliittinen ja Saarijärven
kaupungin myönteistä imagoa vahvistava.

sk/vk

VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ.
Alueen kulttuurihistoriallisen rakennuskannan ja ympäristön historialliset ja / tai arkkitehtoniset
ominaispiirteet, luonne ja identiteetti on säilytettävä. Ympäristöä muuttavat toimet on suunniteltava
ja toteutettava alueen kansallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön sopeutuvasti.
Asemakaavaa laadittaessa on varmistettava arvojen ja suojeltavan rakennuskannan säilyminen
kaavamerkinnöin ja -määräyksin.

JULKISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE, JOKA ON TARKOITETTU
ENSISIJAISESTI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOTOIMINTOJEN KÄYTTÖÖN

sk

PY-2

JULKISTEN PALVELUIDEN JA HALLINNON ALUE, JOKA ON TARKOITETTU
KIRKOLLISILLE JA SEURAKUNNALLISILLE TOIMINNOILLE.

PY-3

JULKISTEN PALVELUIDEN JA HALLINNON ALUE, JOKA ON TARKOITETTU
MUSEOTOIMINNOILLE JA KULTTUURIPALVELUILLE.

TP-1

TYÖPAIKKA-ALUE.
Alueelle saa sijoittaa teollisuus-, liike-, kauppa ja tuotannontoimintaan liittyviä tuotanto-, varastoja myymälätiloja. Alueelle ei saa sijoittaa seudullisesti merkittävän suuruisia vähittäiskaupan
suuryksiköitä. Vähittäiskauppayksikön enimmäiskoko on 3 000 krs-m².

MAAKUNNALLISESTI JA / TAI PAIKALLISESTI ARVOKAS RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ.
Alueen kulttuurihistoriallisen rakennuskannan ja ympäristön historialliset ja / tai arkkitehtoniset
ominaispiirteet, luonne ja identiteetti on säilytettävä. Ympäristöä muuttavat toimet on suunniteltava
ja toteutettava alueen maakunnallisesti ja / tai paikallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön
sopeutuvasti. Asemakaavaa laadittaessa on varmistettava arvojen ja suojeltavan rakennuskannan
säilyminen kaavamerkinnöin ja -määräyksin.
sk/mk

MAAKUNNALLISESTI ARVOKAS KULTTUURIHISTORIALLINEN KOHDE.
Rakennusten tai rakennusryhmien historialliset ja / tai arkkitehtoniset ominaispiirteet, luonne ja
identiteetti on säilytettävä. Uudisrakentaminen ja muut ympäristöä muuttavat toimet tulee sopeuttaa
arvokkaaseen rakennettuun kultuuriympäristöön. Asemakaavaa laadittaessa on varmistettava arvojen
ja suojeltavan rakennuskannan säilyminen kaavamerkinnöin ja -määräyksin.

KAUPUNKI- JA MAISEMAKUVAN KANNALTA MERKITTÄVÄ KEHITETTÄVÄ NÄKYMÄ.
Kehitettävä kaupunkikuvallinen näkymä, jolla on merkitystä Saarijärven myönteiselle imagolle
järvimaisemissa sijaitsevana maaseutukaupunkina. Vesistöjen yli avautuvia imagomaisemia kehitetään
osana julkisia tie- ja kaupunkiympäristöjä. Näkymän maisema-arkkitehtoninen avaaminen ja rajaaminen
otetaan huomioon asemakaavoituksessa, muussa tarkemmassa suunnittelussa ja rakentamisen
ohjauksessa.

5. KOKO KAAVA-ALUETTA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ
5.1 LIIKENNEYMPÄRISTÖ JA MAANKÄYTTÖ

TP-2

T

TYÖPAIKKA-ALUE, JOKA VARATAAN HYVÄÄ LOGISTISTA SIJAINTIA TARVITSEVIEN
TUOTANTO-, LIIKE-, VARASTO- JA MUIDEN TYÖPAIKKATOIMINTOJEN KÄYTTÖÖN.
Alueelle saa sijoittaa ympäristöhäiriötä tuottamattomia teollisuus-, liike-, kauppa- ja
tuotantotoimintaan liittyviä tuotanto-, varasto- ja myymälätiloja. Alueelle ei saa sijoittaa seudullisesti
merkittävän suuruisia vähittäiskaupan suuryksiköitä. Päivittäistavarakaupan enimmäiskoko on
3 000 krs-m² ja erikoiskaupan (paljon tilaa vaativa ja muu) enimmäiskoko on 5 000 krs-m².
Alueen liikenne on hoidettava katuverkon kautta.

sk

PAIKALLISESTI ARVOKAS KULTTUURIHISTORIALLINEN KOHDE.
Rakennusten tai rakennusryhmien historialliset ja / tai arkkitehtoniset ominaispiirteet, luonne ja
identiteetti on säilytettävä. Uudisrakentaminen ja muut ympäristöä muuttavat toimet tulee sopeuttaa
arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Asemakaavaa laadittaessa on varmistettava arvojen
ja suojeltavan rakennuskannan säilyminen kaavamerkinnöin ja -määräyksin.

sm

MUINAISMUISTOKOHDE.
Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen
ja muu kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevat maankäyttösuunnitelmat
on lähetettävä Museovirastoon lausuntoa varten.

TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE.

sm

TY

TEOLLISUUSALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ ASETTAA TOIMINNAN LAADULLE ERITYISIÄ
VAATIMUKSIA.

TY-1

TEOLLISUUSALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ ASETTAA TOIMINNAN LAADULLE ERITYISIÄ
VAATIMUKSIA, JA JOLLE SAA SIJOITTA BIOENERGIATERMINAALIN JA MUITA
SIVURAIDE- JA KUORMAUSALUEITA VAATIVIA TYÖPAIKKATOIMINTOJA.

LH-1

MUINAISMUISTOALUE, JOLLA SIJAITSEE KIINTEITÄ MUINAISJÄÄNNÖKSIÄ.
Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen
ja muu kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevat maankäyttösuunnitelmat
on lähetettävä Museovirastoon lausuntoa varten.
sm-1
MUINAISMUISTOALUE, JOLLA SIJAITSEE KIINTEITÄ MUINAISJÄÄNNÖKSIÄ JA JOKA SOPII
KEHITETTÄVÄKSI OPETUS- JA MATKAILUKOHTEENA.
Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen
ja muu kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevat maankäyttösuunnitelmat
on lähetettävä Museovirastoon lausuntoa varten.

HUOLTOASEMA-ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA MYÖS MUITA LIIKENNEPALVELUJEN TOIMINTOJA.
Asemakaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota tiemaisemaan
ja ympäröivään maisemaan sopeuttamiseen sekä taajamakuvan edustavuuteen osana kaupungin
sisääntuloväylää. Asemakaavoituksessa ja muussa tarkemmassa suunnittelussa tulee varata tilaa
joukkoliikenteen liityntäpysäköinnille.
VENESATAMA.

ma/mk
MAAKUNNALLISESTI ARVOKAS MAISEMA-ALUE.
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon maakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen kokonaisuus,
ominaispiirteet ja identiteetti.

LV
EN
EN-1
EN-2
ET-2
ET-3

ENERGIAHUOLLON ALUE.

MATKAILU-/ VIRKISTYSPALVELUIDEN KOHDE/ TUKIKOHTA.
ENERGIAHUOLLON ALUE, JOLLA SIJAITSEE MUUNTOASEMA.
saa-1

PUHDISTETTAVA/KUNNOSTETTAVA MAA-ALUE, JOLLA MAANKÄYTTÖRAJOITE.
Alueen maaperän pilaantuneisuus on tutkittava asemakaavoituksen yhteydessä ja kunnostettava ennen
rakentamiseen ryhtymistä. Massojen kaivu ja käsittely vaatii ympäristönsuojelulain 78§:n mukaisen
luvan tai ilmoituksen. Alueen sijainti ja laajuus ovat likimääräisiä.

saa-2

MAA-ALUE, JONKA PILAANTUNEISUUS ON SELVITETTÄVÄ MAANKÄYTÖN, OMISTAJAN
TAI HALTIJAN MUUTTUESSA TAI JOS HAITTOJA ILMENEE.
Alueen sijainti ja laajuus ovat likimääräisiä.

saa-3

KOHDE, JOLLA EI OLE PUHDISTUSTARVETTA MUTTA VOIMASSA OLEVA MAA-AINESTEN
KÄYTTÖRAJOITE.
Alueella olevia maamassoja ei saa kuljettaa alueen ulkopuolelle ilman yhteydenottoa viranomaisiin.
Alueen sijainti ja laajuus ovat likimääräisiä.

ENERGIAHUOLLON ALUE, JOLLA SIJAITSEE KAUKOLÄMPÖKESKUS.

YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE, JOLLA SIJAITSEE VEDENOTTAMO.
Vedenottamon läheisyyteen ei saa sijoittaa pohjaveden laadulle riskiä aiheuttavia toimintoja.
YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE, JOLLA SIJAITSEE YLÄVESISÄILIÖ JA LINKKIMASTO.

HAUTAUSMAA-ALUE.

EH
EV

MERKITTÄVÄ PINTAVESIEN VALUNTASUUNTA.
Sijainti on ohjeellinen.

SUOJAVIHERALUE.
ev

SL

SL-1
VL

VL-1

VU-1

VU-3
VU-5

LUONNONSUOJELUALUE.
Luonnonsuojelulain nojalla perustetut luonnonsuojelualueet.

KAAVOITUKSEN KEINOIN TOTEUTETTAVA LUONNONSUOJELUALUE.
Yleis- tai asemakaavalla osoitettu tai osoitettavaksi tarkoitettu luonnonsuojelualue.
LÄHIVIRKISTYSALUE.
Alueelle saa rakentaa pääkäyttötarkoituksen mukaisia rakennuksia ja rakenteita.
Ranta-alueen rakennusoikeutta ei ole tutkittu emätilaperusteisesti tässä yleiskaavassa
LÄHIVIRKISTYSALUE, JOLLA ON LUONTOARVOJA.
Puulajipuisto, harjuluontoalue tai rantaluontoon liittyvä alue, jolla luontoarvojen takia
ulkoilun ja virkistyksen ohjaamistarve. Alueelle saa rakentaa pääkäyttötarkoituksen
mukaisia rakennuksia ja rakenteita.
URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE.
Alueelle saa rakentaa pääkäyttötarkoituksen mukaisia rakennuksia ja rakenteita
Ranta-alueen rakennusoikeutta ei ole tutkittu emätilaperusteisesti tässä yleiskaavassa.
URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE, JOLLA ON UIMARANTA.
Alueelle saa rakentaa pääkäyttötarkoituksen mukaisia rakennuksia ja rakenteita.
URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE, JOLLA ON LASKETTELU- JA
HIIHTOURHEILUKESKUS SEKÄ MUITA URHEILU- JA LIIKUNTAPALVELUJA.
Alueelle saa rakentaa pääkäyttötarkoituksen mukaisia rakennuksia ja rakenteita.

Rautatien, valtatien ja muiden yleisten teiden mahdolliset melu- ja tärinähaitat on otettava huomioon
asemakaavoja laadittaessa ja liikenneväylien parantamistoimia suunniteltaessa.

6. KOKO KAAVA-ALUETTA KOSKEVIA SUOSITUKSIA
6.1 MAISEMA-, KAUPUNKIKUVA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ
Hyvin hoidettu maisema-, kaupunkikuva ja kulttuuriympäristö ovat osa Saarijärven myönteistä kaupunki-imagoa.
Keskustan kaupunkiympäristöä kehitetään siten, että maiseman ja ympäristön luontaisia vahvuuksia korostetaan.
Alueidenkäytössä näitä ovat rannat ja vesistömaisemat, maisemaa kehystävät korkeat moreenimäet, edustavat
viljelymaisemat, rakennettuun kaupunkiympäristöön liittyvät harjualueet pienine lampineen, arvokkaat luontokohteet
sekä rakennettu ja arkeologinen kulttuuriympäristö.
Maisema- ja kaupunkikuvaa kehitetään olemassa olevaa ympäristöä hoitamalla, vajaakäyttöisiä alueita käyttöön
ottamalla, hyvällä täydentävällä rakentamisella ja uudella arkkitehtuurilla, jotka sopeutuvat myös Saarijärven
vanhaan kulttuuriympäristöön. Uudisrakentamisen suunnittelussa otetaan huomioon rakennushankkeiden
sopivuus kulttuuriympäristöön, kaupunkikuvaan ja maisemaan.
Asemakaavoja laadittaessa suojelumerkintöjen tarpeellisuus arvioidaan yleiskaavan taustaselvitysten perusteella ja
yhteistyössä Keski-Suomen museon kanssa.
Julkisen ympäristön parantamistoimia kohdennetaan eniten käytettyihin, viihtyisyyden, vetovoimaisuuden ja imagon
kannalta merkityksellisiin miljöön osiin. Näitä ovat esim. ydinkeskustan sisääntulotiet, pääkadut, rannat ja satamat,
matkailualueet ja julkiset puistot.

6.2 LIIKENNEYMPÄRISTÖ
Liikenneverkon toiminnallista rakennetta selkeytetään ja liikenneympäristöön liittyvää kaupunkikuvaa kehitetään.Otetaan
Huomioon kaikki liikkumismuodot, liikenneturvallisuus ja esteettömyys. Erityistä huomiota kiinnitetään joukkoliikenteen,
pyöräilyn, jalankulun, ympärivuotisen ulkoilun sekä veneilyn olosuhteiden kehittämiseen. Ydinkeskustan kaupallisten
palvelujen menestymistä tuetaan kehittämällä toimivia pysäköintiratkaisuja. Liikenteen aiheuttaman melun ja tärinän
vaikutukset ja suojaamistarpeet arvioidaan asemakaavoituksessa ja tarkemman suunnittelun yhteydessä, ennen alueiden
ja/tai liikenneväylien parantamistoimien toteuttamista. Yleisten teiden ja pääkatujen tienvarsinäkymiä kehitetään kaupungin
edustusmaisemina. Liikenneväylien ja niiden lähiympäristöjen suunnittelussa otetaan huomioon soveltuminen arvokkaisiin
kulttuuriympäristöihin ja maisemiin.

6.3 VAIHEITTAIN TOTEUTTAMINEN JA TARKENTAVAT SELVITYKSET
Yleiskaavassa osoitettavien uusien rakentamisalueiden ja liikennejärjestelyjen toteuttaminen edellyttää monilta osin
tarkentavia selvityksiä ja suunnitelmia. Nämä tehdään asemakaavoituksen tai muun tarkemman suunnittelun yhteydessä.
Esimerkiksi uusien rakentamisalueiden maaperäolosuhteita tai kunnallisteknisiä kustannuksia ei ole arvioitu
yleiskaavoituksen yhteydessä.

SUOJAVIHERALUE.
Alueen rajaus ja sijainti on ohjeellinen.

3. VIIVA- JA MUUT MERKINNÄT

vt

vt

st/pk

VALTATIE.
Valtatietä kehitetään valtatien tavoitetason mukaiseksi. Erityisesti liittymätiheys ja -järjestelyt
otetaan huomioon. Valtatien mahdolliset melu- ja tärinähaitat on otettava huomioon asemakaavoja
laadittaessa ja valtatien parantamistoimia suunniteltaessa.
MERKITTÄVÄSTI PARANNETTAVA VALTATIE.
Valtatietä parannetaan valtatien tavoitetason mukaiseksi. Erityisesti liittymätiheys ja -järjestelyt
otetaan huomioon. Valtatien mahdolliset melu- ja tärinähaitat on otettava huomioon asemakaavoja
laadittaessa ja valtatien parantamistoimia suunniteltaessa.

SEUTUTIE / PÄÄKATU.

yt/kk
YHDYSTIE / PÄÄKOKOOJAKATU.
yt/kk

UUSI YHDYSTIE / PÄÄKOKOOJAKATU.
Uuden linjauksen sijainti on ohjeellinen.
MUU MERKITTÄVÄ KOKOOJAKATU.

M-2
MA-2

MA-3

MU

MYU

W

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE.
Alueen rakentamista ohjaa kaupungin kulloinkin voimassa oleva rakennusjärjestys.
MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE.
Alueen pellot tulee pitää keskeisiltä osiltaan avoimena, esimerkiksi viljelyskäytössä ja laidunalueena.
Alueelle ei saa sijoittaa muita kuin maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia. Alueiden
rantavyöhykkeet voivat olla kasvipeitteisiä, ja niillä voi olla alueen kulttuurimaisemalle ominaisia
metsäsaarekkeita. Alueen rakentamista ohjaa kaupungin kulloinkin voimassa oleva rakennusjärjestys.
Ranta-alueen rakennusoikeutta ei ole tutkittu emätilaperusteisesti tässä yleiskaavassa.
MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE.
Alueen pellot tulee pitää keskeisiltä osiltaan avoimena, esimerkiksi viljelyskäytössä ja laidunalueena.
Alueen pääkäyttötarkoitus voidaan muuttaa pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Alueiden
rantavyöhykkeet voivat olla kasvipeitteisiä, ja niillä voi olla alueen kulttuurimaisemalle ominaisia
metsäsaarekkeita. Alueen rakentamista ohjaa kaupungin kulloinkin voimassa oleva rakennusjärjestys.
Ranta-alueen rakennusoikeutta ei ole tutkittu emätilaperusteisesti tässä yleiskaavassa.
MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON
ERITYISTÄ ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA.
Alueen rakentamista ohjaa kaupungin kulloinkin voimassa oleva rakennusjärjestys.

MUU MERKITTÄVÄ UUSI KOKOOJAKATU.
Uuden linjauksen sijainti on ohjeellinen.

ERITASORISTEYS ILMAN LIITTYMÄÄ / ALIKULKU.

UUSI ERITASORISTEYS ILMAN LIITTYMÄÄ / UUSI ALIKULKU.
Sijainti on ohjeellinen.

UUSI/PARANNETTAVA ERITASOLIITTYMÄ.
Katkoviiva eritasoliittymän ympärillä osoittaa ohjeellisen alueen, joka mahdollisesti tarvitaan
ramppijärjestelyihin, ja joka tulee ottaa huomioon asemakaavoituksessa.

PARANNETTAVA TASOLIITTYMÄ.
Katkoviiva tasoliittymän ympärillä osoittaa ohjeellisen alueen, joka mahdollisesti tarvitaan
liittymäalueen käyttöön, ja joka tulee ottaa huomioon asemakaavoituksessa.

Yleiskaavan muita asiakirjoja ovat:
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 29.5.2012 / 14.4.2014 / 27.2.2015
2. Yleiskaavan selostus 27.2.2015
Yleiskaavan käsittelyt Saarijärven kaupungissa:
- Omistajaohjauksen jaosto
4.6.2012
- Nähtävillä
20.6.-30.9.2012
- Kaupunginhallitus
14.4.2014
- Nähtävillä
26.5.-31.7.2014
- Kaupunginhallitus
13.4.2015
- Kaupunginvaltuusto
21.4.2015

(yleiskaavaluonnos)
(yleiskaavaluonnos)
(yleiskaavaehdotus)
(yleiskaavaehdotus)
(yleiskaavaehdotus)
(yleiskaavan hyväksyminen)

Yleiskaavan voimaantulo 28.5.2015

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON
ERITYISTÄ ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA JA JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA.
Alueen rakentamista ohjaa kaupungin kulloinkin voimassa oleva rakennusjärjestys.
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