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Maatilan talouskeskuksen alue, jolla ympäristö säilytetään.
Alueella on maisemallisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja, jotka tulee huomioida
jatkosuunnittelussa sekä korjaus ja uudisrakentamisessa. Peltoalue pyritään
hoitamaan niitty- tai peltoviljelyksenä tai maisemaniittynä, pitkällä aikavälillä
käyttöä voidaan ohjata vastaamaan lähiasutuksen virkistystarpeita.
Peltoalueiden reunavyöhykkeen maisemallisesti arvokkaat kohdat säilytetään.

ak

Asemakaavoitettu alue.
Alueelle on laadittu asemakaava, joka on yleistetty osayleiskaavaan.

ma

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue.
Alueen kehittämisessä tulee vaalia maisema-aluekokonaisuuden, maiseman
erityispiirteiden ja luonnon- ja kulttuuriperinnön säilymistä. Alueiden käytön
on sovelluttava maisema-aluiden historialliseen kerrokselliseen kehitykseen.

ma2

Pientalovaltainen asuntoalue.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
Alueelle rakennettaessa tai tehtäessä muutoksia olemassa oleviin rakennuksiin
on huolehdittava siitä, että uudisrakentaminen sijoitukseltaan, mittasuhteiltaan,
tyyliltään, materiaaleiltaan ja väreiltään sopeutuu tärkeisiin näkymiin ja avoimeen
peltomaisemaan. Toimenpiteissä on otettava huomioon alueen sijainti valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella ja toimenpiteiden tulee olla mahdollisimman häiritsemättömiä suhteessa suojelukohteisiin. Erityisesti on huolehdittava
tontin korkeusolosuhteiden, rakenteiden ja rakennuskannan suhteesta muihin
rakennuksiin ja tonttikokonaisuuksiin.
Rakennuksen tulee pihapiireineen ja tonttijärjestelyineen soveltua rakennettuun
ympäristöön ja maisemaan sekä alueelliseen vanhempaan rakennuskantaan
ympäristönkäsittelyineen.

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue.
Maankäytössä, rakentamisessa ja ympäristönhoidossa on huomioitava alueen
erityiset maisemalliset arvot.

pv1
Tärkeä pohjavesialue.

Pientalovaltainen asuntoalue.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Aluetta suunniteltaessa tulee
kiinnittää erityistä huomiota alueen voimakkaasti vaihtelevaan pinnanmuodostukseen.
Tonttijärjestelyiden, säilytettävän kasvillisuuden, rakennuksen ja
teknisten rakenteiden suunnittelussa pyritään sovittamaan rakenteet siten,
että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä kaukomaisemassa.
Tonttialueilla säilytetään maisemallisesti arvokasta puustoa. Avoimen alueen
reunavyöhykkeen käsittelyyn ja istutuksiin merkittävien peltoalueiden suuntaan
kiinnitetään erityistä huomiota. Rakentaminen ja ympäristönhoito tulee sopeuttaa
alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Uudisrakennusten tulee
sopia ulkonäkönsä, sijoituksensa ja rakennustapansa puolesta olemassa oleviin
pihapiireihin, maisemaan ja kyläkuvaan.
Viitakruunun alueella tonttijärjestelyissä rakennusalueen rajautuminen,
rakenteiden sijoittuminen ja korkeus tulee huomioida muinaisjäännösalueeseen
soveltuvaksi ja muinaisjäännösalueelta avautuvaa päänäkymää ei saa peittää
Halikonlahden suuntaan. Fulkilan kohdalla asemakaavaa laadittaessa on
huomioitava, että alueella saattaa sijaita historiallisen ajan muinaisjäännöksiä.
Merikulman kohdalla rakentaminen pyritään ohjaamaan siten, että mäen
puustoinen ilme kaukomaisemassa säilyy pellon reunavyöhykkeen näyttävät
puistoryhmät säilytetään.

nat

Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue.
Alueen suojeluarvojen huomioon ottamisesta on säädetty
LSL 65 ja 66 §:issä.

luo

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Alueella on MRL 43.2 § mukainen rakentamisrajoitus ja MRL 43.2 § ja 128 §
mukainen toimenpiderajoitus. Toimenpiderajoitus ei koske pelto-ojien tai sähkö-,
vesi-, viemäri- tms. olemassa olevien laitteiden kunnossapitotöitä.
Suositus: Aluetta voidaan hoitaa siten, että edistetään luonnon monimuotoisuuden
ja erityispiirteiden säilymistä.

ge

Arvokas geologinen muodostuma.
Kallioalue tai moreenimuodostuma sisältää sellaisia geologisia, biologisia tai
maisemallisia arvoja, joilla on maa-aineslain (MAL 555/1981) 7 §:n tarkoittamaa
valtakunnallista tai muutoin huomattavaa merkitystä luonnonsuojelun kannalta.
Alueella on MRL:n 43.2 §:n ja 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus, joka ei koske
metsälain mukaista metsän käsittelyä
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Melualue.
Ennen kuin alueelle sijoitetaan melulle herkkiä toimintoja, tulee varmistua siitä,
että meluohjearvot eivät ylity.
Ensisijaisesti säilytettävä ja kehitettävä näkymäsektori.

Pientalovaltainen asuntoalue.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
Hämeenkyläntieltä sekä virkistys-, retkeily- ja ulkoilualueilta avautuvat tärkeät
näkymät pellon suuntaan pyritään huomioimaan suunnittelussa.
Suositus: Peltoalueen jatkuvuus huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.
Pientalovaltainen asuntoalue.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
Tonttien reuna-alueiden käsittely sovitetaan huolellisesti lähivirkistys-,
retkeily- ja ulkoilualueiden sekä ulkoilureittien suuntaan. Tonteilla säilytetään
maisemallisesti arvokasta puustoa ja muuta kasvillisuutta. Rinnealueilla
tonttijärjestelyiden, säilytettävän kasvillisuuden, rakennuksen ja teknisten
rakenteiden suunnittelussa pyritään sovittamaan rakenteet mahdollisimman
kauniisti vaihtelevaan maastoon.

SM

Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös.
Alueen kaivaminen, peittäminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain
nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava
Museoviraston kanssa.

sr-2/1

Rakennussuojelukohde, maakunnallisesti arvokas.
Rakennuksissa ja niiden ympäristössä tehtävien toimenpiteiden tulee olla sellaisia,
että alueen rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemahistoriallisesti
arvokas luonne säilyy. Rakennuksia ja muita rakenteita ei saa purkaa. Asemakaavaa
laadittaessa on erityistä huomiota kiinnitettävä Fulkilan vanhan rälssisäterin
historiallisten arvojen säilymiseen. Rakennuksissa tehtävistä toimenpiteistä, jotka eivät
kuitenkaan saa muuttaa niiden kulttuurihistoriallista arvoa, on pyydettävä lausunto
maakuntamuseolta.
Viimeinen numero viittaa selostuksen liitteenä olevaan kohdeluetteloon.
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Uudet tai olennaisesti muuttuvat alueet.
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kk

Asuntoalue.
Alue on tarkoitettu asuinpientalorakentamiseen. Osalle aluetta on laadittu
asemakaava ennen osayleiskaavan laatimista.
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Kyläalue.
Alue on varattu kyläasutukselle sekä sen vaatimille palvelu- ja työtiloille.
Uudisrakennukset on sovitettava huolellisesti maisemaan ja kyläkuvaan.
Pihapiirien on oltava väljiä ja vehreitä ja mäkiosuuksilla kaukomaisemassa
arvokasta puustoa on säilytettävä. Pellon reunavyöhykkeessä pihapiirien
reunavyöhykkeiden käsittelyyn ja istutuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Uudet rakennuspaikat on sijoitettava siten, että ne hyödyntävät rakennettua
tai suunniteltua infrastruktuuria.

Rakennussuojelukohde, paikallisesti arvokas.
Rakennuksissa ja niiden ympäristössä tehtävien toimenpiteiden tulee olla sellaisia,
että alueen rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemahistoriallisesti
arvokas luonne säilyy. Rakennuksia ja muita rakenteita ei saa ilman erityisiä
pakottavia syitä purkaa. Rakennuksissa tehtävistä toimenpiteistä, jotka eivät
kuitenkaan saa muuttaa niiden kulttuurihistoriallista arvoa, on pyydettävä lausunto
maakuntamuseolta.
Viimeinen numero viittaa selostuksen liitteenä olevaan kohdeluetteloon.

Venesatama/venevalkama.
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kk

Yhdystie.
Kokoojakatu.

Julkisten palvelujen ja hallinnon alue.

Uudet tiet ja linjat.

Lähivirkistysalue.
Alueen suunnittelussa tulee pyrkiä esteettömien ja mahdollisimman
yhtenäisten virkistysreittien aikaansaamiseen sekä kiinnittää erityistä
huomiota ympäristön laadun säilymiseen hyvänä.
Suositus: Merkittävien peltoalueiden kohdalla rantakasvillisuuden
maisemanhoidossa pyritään näkymien kehittämiseen pellon ja
vesistön välille. Paikoitellen ulkoilureitin varrella avataan näkymiä
vesistön ja peltoalueiden suuntaan

Liikennetunneli.
Rakentaminen on kielletty liikennetunnelin yläpuolella.

Lähivirkistysalue.
Yhteiskäyttöön tarkoitettu ranta-alue. Alueelle on mahdollista rakentaa
virkistyskäyttöä tukevia rakennuksia. Rakennukset tulee sijoittaa siten, että
pelto- ja vesialueiden väliset näkymät säilytetään ja niitä kehitetään.

Laivaväylä.

Retkeily- ja ulkoilualue.
Alueen suunnittelussa on virkistys- ja luontoarvojen säilyttämisen vuoksi
erityisesti kiinnitettävä huomiota metsien käsittelyn periaatteisiin sekä
polku- ja reittiverkoston sijoittumiseen.

Kevyen liikenteen väylä.

Matkailupalvelujen alue.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alue on tarkoitettu matkailupalvelu käyttöön. Alueelle voidaan toteuttaa
maisemallisen sijaintinsa johdosta näköaloihin perustuvaa erityisrakentamista,
jonka vaikutuksia tulee tarkoin arvioida maankäytön, ulkonäön ja
säilytettävän kasvillisuuden osalta kaukomaisemaan Halikonlahden ja
vastarannan suunnalta. Näkymien paikoittaista avaamista Merikulmantieltä
voidaan harkita.
Alueen olemassa olevat asuin/loma- rakennukset on mahdollista säilyttää,
ellei ne vaikeuta tarkempaa suunnittelua.

Päärata ja liikennepaikka.
Ohjeellinen ulkoilureitti.

Veneväylä.

Viheryhteystarve.

et

Jäteveden pumppaamo.

Z

Johto tai linja. Ympyrään merkitään johdon tai linjan tyyppiä kuvaava
kirjain- tai muu tunnus.
Yleiskaava-alueen raja.
Alueen raja.
Osa-alueen raja.
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Satama-alue.
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Yhdyskuntateknisen huollon alue.
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W

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Suojelualue.
Luonnonsuojelulain 29 §:n perusteella suojeltu pähkinäpensaslehto.
Luonnonsuojelualue.
Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saatavat vaarantaa
alueen suojeluarvoja. Suojelumääräys on voimassa kunnes alue on
muodostettu luonnonsuojelulain mukaiseksi suojelualueeksi.
Muinaismuistoalue.
Alueella sijaitsee muinaismuistolain (295/1963) nojalla rauhoitettu kiinteä
muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen ja muu siihen kajoaminen
on muinaismuistolain nojalla kielletty. Vallitseva peltoviljely ja laiduntaminen
on sallittu. Myös metsätalous on sallittu lukuunottamatta kantojen nostoa
ja muuta maapohjan muokkausta . Kaikista muista aluetta koskevista
toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava Museviraston kanssa.

SALO

Kunnan nimi.
LISÄMÄÄRÄYKSIÄ:
Rakennettavia alueita asemakaavoitettaessa on selvitettävä muinaisjäännöstilanne.
1700-luvulta peräisin olevaa tiestöä on pyrittävä säilyttämään siltä osin kuin se on
maastossa havaittavissa.
Vanhoja tielinjoja pyritään käyttämään hyväksi uusilla asumiseen kaavoitettavilla alueilla.
Pohjavesien suojelu:
Tärkeillä pohjavesialueilla (pv1) rakentamista ja maankäyttöä rajoittavat vesilain ja
ympäristönsuojelulain mukaiset pohjaveden muuttamis- ja pilaamiskiellot.
Ennen vallitsevia olosuhteita muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä on vesiesuojeluviranomaisille varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen.
Jätevesiä ei saa imeyttää maahan. Öljysäiliöt on sijoitettava sisätiloihin tai maan päälle
katettuun suoja-altaaseen, jonka tilavuus vastaa vähintään öljyn enimmäismäärää.
Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu pohjaveden
laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen.

Maatalousalue.

Maisemallisesti erittäin arvokas peltoalue.
Maisemallisesti erittäin arvokas avoimena säilytettävä peltoalue. Alue pyritään
hoitamaan niitty- tai peltoviljelyksenä tai maisemaniittynä, pitkällä aikavälillä
käyttöä voidaan ohjata vastaamaan lähiasutuksen tai alueellisia virkistystarpeita.
Alueelle ei saa rakentaa muuta kuin pienehköjä maatalous- ja virkistyskäyttöön tarvittavia maisemakuvaan sopivia ja tärkeitä näkymiä peittämättömiä
rakennuksia ja rakennelmia. Maisemanhoitotoimenpiteillä tulee edistää avoimen
maisematilan säilymistä. Maisemaa muuttava metsittäminen on kielletty ilman
MRL 128 §:ssä tarkoitettua lupaa.
Rakentaminen tulee sijoittaa metsäsaarekkeisiin, metsän reunaan tai olemassa
olevan rakennuskannan yhteyteen.
Maisemallisesti arvokas peltoalue.
Kyläkuvan kannalta merkittävä viljelyalue, joka on pyrittävä hoitamaan avoimena
niitty- tai peltoviljelyksenä tai maisemaniittynä. Maisemanhoitotoimenpiteiden
tulee edistää avoimen maisematilan säilymistä ja edistää osaltaan luonnon ja
maisemakuvan monimuotoisuutta. Maisemaa muuttava metsittäminen on kielletty
ilman MRL 128 §:ssä tarkoitettua lupaa.
Suositus: Alueelle ei saa rakentaa muuta kuin pienehköjä maatalous- ja
virkistyskäyttöön tarvittavia maisemakuvaan sopivia ja tärkeitä näkymiä
peittämättömiä rakennuksia ja rakennelmia. Uoman varren kasvillisuutta
hoidetaan säännöllisesti, jotta säilytetään tärkeät perinteiset näkymät
merenlahdelle ja kasvillisuuden rakenne.
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta ja ympäristöarvoja.
Alueella sallitaan uudisrakentaminen ainoastaan maa- ja metsätaloutta varten.
Alueen olemassa olevat asuin- ja lomarakennuspaikat voidaan säilyttää.
Suositus: Metsänhakkuu suoritetaan metsälain ja alueen erityisluonteen
edellyttämällä tavalla siten, että maisemalliset ja muut ympäristölliset
arvot sekä virkistysarvot säilyvät.
Vesialue.
Alueella on MRL 43.2 § ja 128 § mukainen toimenpiderajoitus.
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