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YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA
MK 1:10 000
Osayleiskaavan merkinnät ja -määräykset
Pientalovaltainen alue.
Kyläalueen ulkopuoliset asuinrakennusten muodostamat uudet rakennusryhmät. Alue varataan erillispientalojen rakentamiseen.
Kyläalue.
Kyläalue, joka on tarkoitettu olemassa olevaa rakennetta täydentäen väljään kylämäiseen taaja-asutukseen, julkisille peruspalveluille,
asumista palvelevaan liiketoimintaan ja maatilojen talouskeskuksille. Alueelle saa sijoittaa lisäksi ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta
pienimuotoista tuotantotoimintaa. Rautatien melualueille sijoittuvilla alueilla sallitaan ainoastaan vähäinen täydennysrakentaminen.
Kyläalue, jolla ympäristön ominaispiirteet säilytetään.
Kyläalue, joka on tarkoitettu väljään kylämäiseen taaja-asutukseen, julkisille peruspalveluille, asumista palvelevaan liiketoimintaan ja
maatilojen talouskeskuksille. Alueella sijaitsevia rakennuksia ja kasvillisuutta tulee hoitaa niin, että ympäristön peruspiirteet säilyvät.
Peruskorjauksen yhteydessä ei saa heikentää rakennusten ja rakennusryhmien tyylipiirteitä ja yhtenäisyyttä. Uudisrakentamisen ja
muutostöiden tulee sopeutua sijaintinsa, rakennustyylinsä, mittasuhteidensa, värityksensä ja julkisivumateriaaliensa osalta
ympäröivään rakennuskantaan ja luonnonmaisemaan.
Rautatien melualueille sijoittuvilla alueilla sallitaan ainoastaan vähäinen täydennysrakentaminen.
Maatilojen talouskeskusten alue, jonka rakennuskanta / ympäristö säilytetään.
Alueelle saa rakentaa maataloutta ja siihen liittyvää asumista palvelevia rakennuksia. Rakentaminen tulee sovittaa maastoon,
reunavyöhykkeisiin ja ympäröivään rakennuskantaan.
Loma-asuntoalue.
Ranta-alueet, joille voidaan sijoittaa loma-asuntoja. Uusien rakennuspaikkojen vähimmäiskoon tulee olla 3000 m2, ja rantaviivaa
tulee olla vähintään 40 m. Uusien rakennuspaikkojen määrä määritellään erikseen emätilatarkastelun mukaan.
Rautatieliikenteen alue.
Maa-ainesten ottoalue, kiviaines.
Luonnonsuojelualue.
Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Alueella sallitaan maa-, hevos- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen. Alueelle sallitaan lisäksi sellainen haja-asutusluonteinen
asuinrakentaminen, joka ei vaikeuta pääasiallista käyttötarkoitusta.
Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Alueella sallitaan maa-, hevos- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen.
Alueelle saa rakentaa asuin-, talli-, palvelu- ja talousrakennuksia ja yhteysreittejä. Rakentaminen tulee sovittaa maastoon,
reunavyöhykkeisiin ja ympäröivään rakennuskantaan. Rakentaminen ei saa estää luontevia yhteyksiä vapaa- alueille ja reitistöihin.
Jätevesi- ja muussa jätteiden käsittelyssä tulee pyrkiä yhteisjärjestelyihin.
Uusien asuinrakennusten rakennuspaikkojen tulee ensisijaisesti sijoittua olemassa olevien tieyhteyksien varrelle ja metsä- ja
peltovyöhykkeen välialueelle. Rakennettaessa useampia rinnakkaisia rakennuspaikkoja maisemallisesti näkyville paikoille, tulee
rakennusten muodostaa enintään neljän (4 ) asuinrakennuksen muodostamia ryhmiä, joiden väliin jää riittävän laajoja
rakentamattomia ja luonnonmukaisia vyöhykkeitä/alueita.
Maatalousalue.
Avoimena säilytettävä peltoalue, maisematila.
Alueella sallitaan maa- ja hevostaloutta palveleva rakentaminen sekä pienimuotoinen tuotantotoiminta. Rakentamisen tulee sijoittua
olemassaolevaan rakennettuun ympäristöön ja liittyä olemassaoleviin tiealueisiin siten, että avoin maisematila säilyy.

LIITE 11
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.
Alueella sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen. Alueella sallitaan lisäksi ulkoilua ja retkeilyä palveleva rakentaminen
ja sellainen loma-asuntojen rakentaminen ja haja-asutusluonteinen asuinrakentaminen, joka ei edellytä uusia tielinjoja eikä vaikeuta
pääasiallista käyttötarkoitusta. Rakentamisen sijoittelu ei saa vaikeuttaa MU - alueen käyttöä maa- ja metsätalouteen, ulkoiluun ja
virkistykseen eikä virkistystä ja hevostaloutta palvelevien reittien luontevaa käyttöä.
Maa - ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.
Avoin maisematila, jokilaakso ja pelto.
Vesialue.
Meluntorjuntatarve. Rautatieliikenteen melualueella sijaitsevien alueiden käyttö yleiskaavassa osoitettuun tarkoitukseen edellyttää
melusuojauksen ratkaisemista rakennusteknisin keinoin ja ympäristön osalla suojavyöhykkein, jotta alueen pihat ja rakennukset ovat
riittävästi suojassa melulta.
luo

luo -1

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeän alueen ohjeellinen raja.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeän alueen ohjeellinen raja. Alueella on metsälain 10 §:ssä tarkoitettua arvokasta
elinympäristöä, jonka rajaus ja arvot tarkennetaan metsänhoidollisten ja muiden hankkeiden yhteydessä hankekohtaisesti.

luo -2

Liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikan ohjeellinen raja.
Paikan hävittäminen tai olosuhteiden heikentäminen on luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan kielletty.
Luonto- ja lajityypit
kosteikko
laajat kallioalueet
liito-oravan lisääntymis-tai levähdyspaikka
muut kohteet

SM

Muinaismuistolain rauhoittama kiinteät muinaisjäännökset.
Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty.
Aluetta koskevat maankäyttösuunnitelmat on lähetettävä Museovirastoon lausuntoa varten.
Maa- ja metsätalouden harjoittaminen on alueella sallittu lukuunottamatta koneellista metsämaan muokkausta.

SM 1

kiinteä muinaisjäännös, alue

SM 2

kiinteä muinaisjäännös, piste

56
Suojeltavat kulttuuriympäristöt, joiden arvokas rakennuskanta ja lähiympäristö tulee säilyttää.

63
Yhdystie.
Rautatie, päärata ja liikennepaikka.
Rautatie, yhteystarve.
Tieliikenteen yhteystarve.
Kevyen liikenteen yhteystarve.
110 kV voimalinja, ohjeellinen yhteys.

LIITE 11
Hevos- / ulkoilureitti, ohjeellinen.
Latureitti, ohjeellinen.
Polkureitti, ohjeellinen.
Runkoviemäri, ohjeellinen.
Terveyshaitan poistamistarve; käytöstä poistettu kaatopaikka.
Kunnan raja.
Osayleiskaava-alueen raja.
Kunnan osan nimi.
Ypäjänkylä

Kyläkeskuksen nimi.

Tähän osayleiskaavakarttaan liittyy selostus, jossa on esitetty tärkeimmät kaavan lähtökohtiin ja
tavoitteisiin liittyvät tiedot, kaavaratkaisujen perustelut sekä kuvaus osayleiskaavan vaikutuksista.
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käsittely
Kunnanhallitus

kaava vireille 26.5.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRL 63 §

1.-30.6.2009

Kunnanhallitus, luonnos

2.2.2010

Luonnos nähtävillä ja lausunnoilla MRL 62 §

5.2.-5.3.2010

Kunnanhallitus, ehdotus

25.10.2011

Ehdotus nähtävillä MRL 65 §

1.-30.11.2011

Kunnanhallitus, ehdotus

24.9.2013

Kunnanvaltuusto, hyväksyminen
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