
YLEISKAAVAMÄÄRÄYKSET:

Vesivahingoille alttiit rakennusosat on sijoitettava vähintään korkeuden +125,90 N60 (=N2000
+126,24) yläpuolelle, joka on noin 74 cm korkeammalla kuin vuonna 2000 havaittu tulva.
Tulvauhan alaiset alueet on rajattu laserkeilausaineiston pohjalta korkeudelle +125,50 (N2000)
(Sweco Ympäristö 2018).

Tätä yleiskaavaa yksityiskohtaisemmassa maankäytön suunnittelussa ja aluevarauksissa tulee
huomioida rakennettavien alueiden kuivatus, sekä hulevesien hallinta ja käsittely. Pohjavesialueilla
saa imeyttää vain puhtaita hulevesiä. Suosituksena on, että ojitetuilta alueilta valuvat hulevedet
käsitellään laskeutuslampien ja maastovalunnan avulla ennen vesien päästämistä Pyhännänjärveen.

Rakennettaessa valtatien, kantatien ja seututien varsilla on huolehdittava siitä, että rakennukset
ja rakennelmat suojaavat asuntojen ja työpaikkojen ulko-oleskelutiloja melulta. Oleskeluun
tarkoitetuilla piha-alueilla melutaso ei saa ylittää päivä- ohjearvoa 55 dBLaeq. Asuinrakennusten
oleskeluun tarkoitetuilla piha-alueella melutaso ei saa ylittää yöohjearvoa 45 dBLaeq.
Rakennukset tulee suunnitella siten, että melutaso ei sisällä ylitä valtioneuvoston asetuksessa
määriteltyjä päivä- ja yöohjearvoja.

Virkistysalueverkoston suunnittelussa ja toteutuksessa tulee pyrkiä katkeamattomiin yhteyksiin ja
ottamaan monipuolisesti huomioon eri virkistyspalvelut ja harrastustoiminnot reittien ja alueiden
suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tätä yleiskaavaa yksityiskohtaisemmassa maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa tulee pyrkiä
yhtenäiseen ja harmoniseen kyläkuvaan. Korjausrakentamisessa on otettava huomioon kunkin
rakennuksen ominaispiirteet, eikä korjaaminen saa ilman erityisiä perusteita johtaa tyylillisesti
alkuperäisestä rakennuksesta poikkeavaan lopputulokseen.

Alle 2,5 km etäisyydellä koulukeskuksesta rakentaminen perustuu tätä yleiskaavaa tarkempaan
suunnitteluun, joka mahdollistaa alueiden myöhemmän tiivistämisen tai laajentamisen. Periojantien
suunnalla voidaan alle 2,5 km etäisyydellä koulukeskuksesta rakentaa uusille AT-tonteille kullekin
kaksi asuntoa joko yhteen tai kahteen eri asuinrakennukseen. Toisen asunnon tulee olla täysin
esteetön.
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Valtatie/kantatie.

Seututie.

Yhdystie/kokoojakatu.

Kevyen liikenteen reitti.

2. Ketakanlahti
3. Kyllönen 630010014
4. Leiviskänkangas lounas 1000022765
5. Männikkö
6. Purola
7. Vanhatalo hautausmaa 630010013

Maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde (MRKY 2015).
Rakennusta ei saa purkaa ilman MRL 127 §:n mukaista lupaa.
Purkamisluvasta tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Rakennusten
ulkoasua ei saa muuttaa siten, että niiden kulttuurihistoriallisesti arvokas tai
miljöön kannalta merkittävä luonne muuttuu. Rakennuksia kunnostettaessa
tulee pyrkiä rakennusajankohdan tyylipiirteet huomioon ottavaan suunnitteluun.
Lisä- ja talousrakennusten sijoittelussa tulee pyrkiä pihapiirin muodostamiseen.
Kohteita koskevista muutoksista on tarvittaessa pyydettävä museoviranomaisen
lausunto.

1. Huoltoasema
2. Museoalue
3. Leiviskä
4. Malmi
5. Perioja
6. Pyhännän kirkko (Rakennusperintökohde 200655)

Paikallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde.
Rakennusten ulkoasua ei saa muuttaa siten, että niiden kulttuurihistoriallisesti
arvokas tai miljöön kannalta merkittävä luonne muuttuu. Rakennuksia
kunnostettaessa tulee pyrkiä rakennusajankohdan tyylipiirteet huomioon
ottavaan suunnitteluun. Lisä- ja talousrakennusten sijoittelussa tulee pyrkiä
pihapiirin muodostamiseen.

7. Koivumäki
8. Kankaala
9. Jussila
10. Välilä

Pyhännänjärven rantayleiskaavan mukainen rantarakennuspaikka
asemakaavan ulkopuolisilla alueilla yli 2,5 km etäisyydellä koulusta.
-rakennettu
-rakentamaton

Ulkoilureitti.

Moottorikelkkailureitti tai -ura.

Runkovesijohto.

Jätevesijohto.

Paineviemäri.

Uimaranta.

Venesatama/venevalkama.

Alueen raja.

Asemakaavoitetun alueen rajaus (11/2017).

Piirtämistekniset merkinnät:

Yleiskaava-alueen raja.

Nykyiset tiet ja linjat.

Uudet tiet ja linjat.

Historiallinen tielinja.
Savontie, jonka linjaus ja suhde ympäristöön tulee säilyttää.

Virkistyskohde.
Kohde on tarkoiteetu ulkoilu- ja virkistyskäyttöä palvelevien rakenteiden
(laavu, kota, lintutorni, taukopaikka) toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Poistuva liittymä.

Uusi venesatama/venevalkama.

Uusi uimaranta.

Uusi kevyen liikenteen reitti.

Uusi rantarakennuspaikka asemakaavan ulkopuolisilla alueilla yli 2,5
km etäisyydellä koulusta.

Maatilan talouskeskukseen kuuluva rantasauna.
Saunalle ei saa erottaa rakennuspaikkaa. Saunan rakennusoikeus on 25
kerrosalaneliömetriä. Rantasaunan väritys, mittasuhteet ja sijoittuminen tulee
sopeuttaa rantamaisemaan.

Alikulku tai alikulun tarve.

Merkittävästi parannettava tieosuus.

Voimalinja 110 kV ja sen johtoalue.
Johtoalueen leveys on 25 m voimajohdon keskilinjasta.
Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia tai rakennelmia ilman voimajohdon omistajan
lupaa.
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Julkisten palvelujen ja hallinnon alue.

Teollisuus- ja varastoalue.

Loma-asuntoalue.

Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten alue.

Muinaismuistokohde.
Muinaismuistolain 295/63 nojalla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen
kaivaminen, peittäminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty.
Muinaisjäännöskohteiden lähiympäristöä ja muinaismuistoalueita koskevista
toimenpiteistä ja maankäyttösuunnitelmista on pyydettävä Museoviraston
lausunto.

1. Isokangas
2. Ketakanlahti
3. Kyllönen 630010014

Lähivirkistysalue.

Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä
vaatimuksia.

Loma- ja matkailualue.

Siirtolapuutarha-/palstaviljelyalue.

Mastoalue.

Liike- ja toimistorakennusten alue.

Yleinen pysäköintialue.

Vesialue.

Kohde- ja viivamerkinnät:

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

Maatalousalue.
MT-alueen rantavyöhykkeellä ja yhdyskuntarakenteen tiivistämisalueella
rakentaminen edellyttää asemakaavan laatimista.
Rantavyöhykkeen ja yhdyskuntarakenteen tiivistämisalueen ulkopuolisilla
MT-alueilla maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen on mahdollista.
Mahdollinen rakentaminen tulee ensisijaisesti sijoittaa maatalousalueen
reuna-alueille.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
M-alueen rantavyöhykkeellä ja yhdyskuntarakenteen tiivistämisalueella
rakentaminen edellyttää asemakaavan laatimista.
Rantavyöhykkeen ja yhdyskuntarakenteen tiivistämisalueen ulkopuolisilla
M-alueilla maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen on mahdollista.

Maisemallisesti arvokas peltoalue.
Alueiden säilyminen avoimina ja viljelykäytössä on maisemakuvan kannalta
tärkeää. Alue on tarkoitettu maatalouskäyttöön. Maatilatalouteen liittyvä
rakentaminen tulee sijoittaa nykyisten rakennusten läheisyyteen tai
maiseman reuna-alueille siten, että rakennukset eivät sulje avoimia
näkymiä. Peltoaluetta ei saa metsittää.

Erityisalue.
Moottoriurheilualue.

Yhdyskuntateknisen huollon alue.

Energiahuollon alue.

Jätteenkäsittelyalue.

Hautausmaa-alue.

Suojaviheralue.

Retkeily- ja ulkoilualue.

Varastoalue.

Rakentamisen määrä perustuu tätä yleiskaavaa tarkempaan suunnitteluun.
Toteuttamis- ja ylläpitovastuut siirretään maanomistajalle tai toimijalle.

Lasketuslampi.

ENve1 ja ENve2= vaihtoehtoiset biokaasuvoimalan sijainnit.
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Asuntoalue.

Palvelujen ja hallinnon alue.

Maatilojen talouskeskusten alue.
Samalle rakennuspaikalle saa toteuttaa enintään 2 yksiasuntoista
asuinrakennusta.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten alue.

Lähipalvelujen alue.

Alueiden käyttötarkoitukset:

Ohjeellinen maatilan tai eläinsuojan suojavyöhyke.
Suojavyöhyke on tarkoitettu sekä turvaamaan maatalouden toimintaedellytyksiä
että suojaamaan ympäröivää asutusta mahdollisilta haitoilta. Haitan merkittä-
vyys tulee arvioida ympäristöluvan ja rakennus- tai toimenpideluvan
yhteydessä.

Avointa maisemaa hallitseva arvokas maisemapuu tai -puuryhmä.
Kohteen ympäristöä ei saa muuttaa niin, että sen ominaispiirteiden
säilyminen vaarantuu.

Toteutettu tai asemakaavoitettu alue/uusi tai olennaisesti muuttuva tai
viereisten alueiden kanssa yhteen sovitettava alue. Alueen väri ja kirjaintunnus
ilmaisevat käyttötarkoituksen. Alueet sisältävät sisäiset virkistysalueet ja
kulkuyhteydet.

Pientalovaltainen asuntoalue, jolle saa sijoittaa merkittäviä ympäristöhäiriötä
aiheuttamattomia autohalli-, pienteollisuus-, verstas- ja varastotiloja.
Suuret konesuojat sekä talous- ja varastorakennukset suositellaan rakennetta-
vaksi alueen laidalle, mahdollisimman etäälle ympäröivästä asutuksesta. Toiminta
ei saa aiheuttaa merkittävää melu-, pöly-, liikenne- tai maisemallista haittaa.

Puro tai muu vesiuoma.

Keskustatoimintojen alue.
Alue on tarkoitettu pääasiassa palveluille, hallinnolle, keskustaan sopivalle
asumiselle ja ympäristöhäiriöttömille työpaikkatoiminnoille. Alue sisältää myös sen
toiminnoille tarpeelliset alueen sisäiset liikenneväylät, pysäköinti-, tori- ja
virkistysalueet sekä yhdyskuntateknisen huollon alueet.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue.
Alue tulee säilyttää luonnontilaisena.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue.
Uhanalaisen tai vaarantuneen lajin elinympäristö.
Alueen luontoarvoja ei saa vaarantaa tai heikentää.

Rantavyöhyke.
Rantavyöhykkeellä rakennusoikeudet on määritelty tilakohtaisesti
emätilaselvitykseen perustuen yli 2,5 km etäisyydellä koulukeskuksesta.

Vesiensuojelullinen laskeutus- ja maisemalampi, jota käytetään myös
tehostemaan lähialueiden kuvatusta (lisätään ehdotusvaiheessa).

Kyläalue.
Alue on tarkoitettu maaseutumaiselle pientalovaltaiselle asumiselle ja sen yhtey-
dessä harjoitettavalle yritys- ja harrastustoiminnalle, joka ei aiheuta merkittävää
haittaa asumiselle. Tontille saa rakentaa asunnon lisäksi kasvihuoneen ja
hevostallin tai vastaavia kotieläinten pitoon, harrastuksiin tai pienyritystoimintaan
liittyviä rakennuksia. Tilaa vaativan työ- tai harrastustontin pinta-alasuositus on
0,5-1ha. Eläinurheiluun ja kotieläinten pitoon liittyen tontin kokoon voidaan laskea
hyväksi ne viereiset maa- ja metsätalousalueet, jotka ovat tontin omistajan
omistuksessa tai hallinnassa. Alueilla tuetaan maaseutumaista elämäntapaa ja
yritystoimintaa.

Linnustollisesti arvokas kohde. Koivumäen eteläpuolinen Pyhännänjärven
karikkoinen ranta.
Venevalkamiin johtavat reitit tulee sijoittaa yli 50 m etäisyydelle kareista.

Linnustollisesti arvokas kohde. Ketakanlahden pohjukka.
Kohteelle ei tule rakentaa taloja, teitä tai ulkoilureittejä.

Linnustollisesti arvokas kohde. Leiviskänkankaan sorakuopan pohjoisosa.
Hiekkakuopan törmä tulisi jättää koskemattomaksi ja jyrkäksi.

Linnustollisesti arvokas kohde. Joensuunlahden pohjukka ja Pyhännänjärven
luusua.
Kohteelle ei tule rakentaa taloja, eikä ajoteitä.

Linnustollisesti arvokas kohde. Oulaistennevan itäosa.
Kohteessa ei tule tehdä suon luonnontilaisuutta heikentäviä toimia.

Kerrostalovaltainen asuntoalue.
Alue on tarkoitettu pienkerrostaloille ja rivitaloille.

Pientalovaltainen asuntoalue.

Asuntoalue.
Alue on tarkoitettu maaseutumaiseen pientaloalutukseen. Tonttitarjonnan
monipuolistamiseksi osa tonteista mitoitetaan väljemmäksi harrastustoimintoja
tai pienyrittäjyyttä silmällä pitäen.

Melualue 55 dBA.
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Erityisominaisuuksien rasteri- tai viivamerkinnät:

Paikallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö.
-Kankaala ja Heikkilä
-Akselikujan jälleenrakennuskauden alue

Paikallisesti arvokas maisema-alue.
-Pyhännänjärven kulttuurimaisema

Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö.
-Leiviskä

Vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue.
-Leiviskänkangas 11630001
Alueelle ei tule sijoittaa sellaista laitosta tai toimintaa, josta voi aiheutua
pohjaveden pilaantumisvaaraa (YSL 17 §). Alueella ei saa tehdä pohjaveden
laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä (VL 3 luvun 2 §). Tarvittaessa
toimenpiteistä tulee pyytää alueellisen ELY-keskuksen lausunto. Ojituksista on
tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle vähintään 60 vuorokautta ennen ojitukseen
ryhtymistä (VL 5 luvun 6 §).
Jätevesien imeyttäminen tai muu päästäminen maaperään on kielletty.
Alueelle saa sijoittaa polttoaine- ja muita kemikaalisäiliöitä vain, jos ne ovat
toiminnan kannalta tarpeellisia. Ne on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai
maan päälle vesitiiviiseen, katokselliseen suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee
olla suurempi kuin varastoitavan aineen enimmäismäärä. Farmisäiliöt tulee
varustaa ylitäytön estävällä järjestelmällä ja laponestolaitteella. Farmisäiliöiden
sijainti tulee olla pelastusviranomaisella tiedossa.
Alueelle ei suositella uusien eläinsuojien sijoittamista. Olemassa olevien eläin-
suojien ja lantaloiden laajentamisesta tulee neuvotella Pyhännän
ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa. Orgaanisten lannoitteiden levitystä
pelloille syksyisin tulee välttää. Lannan aumaus on kiellettyä pohjavesialueella.

Kehittämistavoitteita:

Tieliikenteen yhteystarve.

Kevyen liikenteen yhteystarve.

Ulkoilureitin yhteystarve.

YLEISKAAVAMERKINNÄT:

Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta.

Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden reservialue.
Alue on tarkoitettu lähinnä teollisuudelle Leiviskänkankaan laajennusalueeksi.

Kehitettävä lähivirkistysalue.
Merkinnällä on osoitettu tärkeimmät taajamarakenteen sisäiset, keskustaa ja
Ukonojan aluetta palvelevat lähivirkistysalueet, joita tulee kehittää. Aluerajauksia
voidaan muuttaa tarkempaan suunnitteluun pohjautuen. Mikäli virkistysaluetta
pienennetään, tulee jäljelle jäävän alueen osan virkistyskäyttömahdollisuuksia
samassa yhteydessä parantaa.

Yhdyskuntarakenteen mahdollinen laajenemisalue.
Alueelle on mahdollista sijoittaa palvelun ja hallinnon
toimintoja sekä liike- ja toimistorakentamista.

Yhdyskuntarakenteen mahdollinen laajenemisalue.
Alue varataan pientalovaltaisen asumisen lisäksi palveluasumisen sekä
asumiseen liittyvien lähipalveluiden laajenemisalueeksi.

Yhdyskuntarakenteen mahdollinen laajenemisalue.
Reservialue, joka mahdollisesti toteutetaan pitkällä aikavälillä.

Yhdyskuntarakenteen tiivistämisalue.
Yhdyskuntarakenteen kannalta edullisesti sijaitseva maanhankinta-alue, jolla
rakentaminen perustuu pääsääntöisesti asemakaavaan. Valtatien 28 länsi-luoteis-
puolella (keskustan puolella) sijaitseva maanhankinta-alue ulottuu n. 2,5 km
etäisyydelle koulukeskuksesta.
Kunta pyrkii hankkimaan alueelta maata yhdyskuntarakenteen laajenemista ja
tiivistämistä varten. Alueen rakentamisen edistyessä toteutetaan tekninen huolto
ja kevyen liikenteen reitit sekä ulkoiluyhteydet.
Periojantien ja rannan väliselle alueelle voidaan tässä yleiskaavassa asumiseen
osoitetuille alueille toteuttaa ilman asemakaavaa korkeintaan aiemman yleiskaavan
osoittamat asunnot ja loma-asunnot sijoitettuna suunnitelmallisesti siten, että
alueen merkittävä tiivistäminen asemakaavalla on myöhemmin mahdollista.

(AKR)-alue on tarkoitettu pääasiassa pienkerrostaloille tai muille yhtiömuotoisille
asuinrakennuksille. Toteutus tapahtuu mahdollisesti pitkällä aikavälillä, mikäli taa-
jamassa keskeisesti sijaitsevan alueen käyttötarkoitusta halutaan muuttaa tai
tehostaa rakentamistarpeista johtuen. Rakentamisessa tavoitellaan suurempaa
tehokkuutta, kuin keskeiselle taajama-alueelle aiemmin toteutetuilla
1-kerroksisilla rivitaloalueilla. Rakentamisen tulee sopeutua kyläkuvaan.

Tulvauhan alainen alue.

Linnustollisesti huomionarvoinen kohde. Tammapuron suistoalue.
Suositus: Alueelle ei tule rakentaa tai tehdä ajoteitä. Pensaikkoa tulee
säilyttää.

Pääsähköjohdon yhteystarve.

Pyhännänjärven ranta-alueet ja Pyhännänjoen ranta-alueet seututien 822
(Kestiläntie) länsipuolella, joiden korkeustaso on alle +125,50 (N2000).

Lähivirkistysalueen mahdollinen laajenemisalue.

Asuntoalueen mahdollinen laajenemisalue.


