


A-4 ASUNTOALUE
Alue varataan pääasiassa  ivistä ja matalaa pientalorakentamista varten.

AK-10
KERROSTALOVALTAINEN ASUNTOALUE
Rakennukset saavat olla enintään viisikerroksisia. Asemakaavaa laadi  aessa on erityistä huo-
miota kiinnite  ävä kaupunkikuvaan rantamaisemassa.

AP-9 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE
Alue  a suunniteltaessa tulee kiinni  ää erityistä huomiota alueen vaihtelevaan pinnanmuo-

dostukseen ja ympäristökuvaan sekä sijoi  aa  et ja muu rakentaminen mahdollisimman maastonmukai-
ses  . Tarkemmassa suunni  elussa tulee varmistaa asuntoalueilta pääsy rantaan ja rii  ävät virkistysalu-
eet rannoilla.

AO-5
ERILLISPIENTALOJEN ASUNTOALUE
Tarkemmassa suunni  elussa tulee varmistaa asuntoalueilta pääsy rantaan ja rii  ävät virkistys-
alueet rannoilla.

AM MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE

AM-3
2

MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE
Talouskeskuksen yhteyteen voidaan sijoi  aa toinen yksiasuntoinen asuinrakennus, jonka 
paikkaa ei saa ero  aa maanmi  austoimenpiteellä tai muutoin omaksi  lakseen. Alueen 

asuinrakennusten yhteenlaske  u kerrosala saa olla enintään 1/10 rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin 
enintään 500 k-m2. Alueelle saa lisäksi rakentaa maa- ja metsätalou  a sekä siihen soveltuvia sivuelinkei-
noja palvelevia rakennuksia. Rakentamisessa on noudate  ava perinteistä rakentamistapaa.
Rakennukset tulee sijoi  aa vähintään 50 metrin ja erillinen saunarakennus vähintään 15 metrin päähän 
keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Rakennuspaikan puusto ja muu kasvillisuus on säilyte  ä-
vä mahdollisimman luonnonmukaisena rakennusten ja rantaviivan välisellä vyöhykkeellä. Alin rakenta-
miskorkeus määritellään rakennusluvan yhteydessä.
Numero AM-3 -merkinnän alapuolella osoi  aa maa  lan talouskeskusten lukumäärän alueella.

C-14 KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE
Alue varataan aluekeskustasoisille julkisille ja yksityisille palveluille, ympäristöön soveltuvalle 

työpaikkatoiminnalle ja asunnoille. Alue  a suunniteltaessa tulee kiinni  ää erityistä huomiota toimivuu-
teen, kuten jalankulku-, pysäköin  -, huolto- ja julkisen liikenteen järjestelyjen tarkoituksenmukaisuuteen 
ja häiriö  ömyyteen. Asemakaavaa laadi  aessa on erityistä huomiota kiinnite  ävä kaupunkikuvaan ran-
tamaisemassa. Alueen pohjoisosan suunni  elussa tulee kaupunkipuistoksi varatulta lähivirkistysalueelta 
järvelle avautuva näkymä säily  ää.

P-8 PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE
Alue varataan yksityisten palvelujen toimi  loille.

PY-5 JULKISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE
Alue varataan pääasiassa yhteiskunnallisille palveluille kuten opetus- ja sosiaalitoiminnan 

palvelujen  loille sekä seurakunnallisille rakennuksille. Alueelle saa sijoi  aa myös asuntoja.

TPY-1 TYÖPAIKKATOIMINTOJEN ALUE, JOLLE YMPÄRISTÖ ASETTAA TOIMINNAN LAADULLE 
ERITYISIÄ VAATIMUKSIA.

Alue varataan ympäristöhäiriöitä aiheu  ama  omille toimisto- ja työpaikka  loille. Alueelle saa sijoi  aa 
myös energianhuoltoa palvelevia rakenteita sekä toimintoihin lii  yviä liike- ja varasto  loja. Alueelle ei 
saa sijoi  aa MRL 114 §:n mukaista vähi  äiskaupan suuryksikköä eikä myyn  pinta-alaltaan yli 400 m2 
suuruisia päivi  äistavarakaupan myymälöitä. Myyn  pinta-alaa voidaan rakentaa enintään 1/4 toiminto-
jen kerrosalasta.

TP-10 TYÖPAIKKATOIMINTOJEN ALUE
Alue varataan pääasiassa toimisto- ja työpaikka  loille. Alueelle saa sijoi  aa myös energian-

huoltoa palvelevia rakenteita sekä toimintoihin lii  yviä liike- ja varasto  loja. Alueelle ei saa sijoi  aa MRL 
114 §:n mukaista vähi  äiskaupan suuryksikköä eikä myyn  pinta-alaltaan yli 400 m2 suuruisia päivi  äista-
varakaupan myymälöitä. Myyn  pinta-alaa voidaan rakentaa enintään 1/4 toimintojen kerrosalasta.

V VIRKISTYSALUE

VLM-6 MAISEMAN- JA LUONNONHOITOALUEEKSI VARATTU LÄHIVIRKISTYSALUE, KUTEN RANTA, 
VESISTÖN SUOJA-ALUE, HARJU, RINNE, MAISEMAPELTO TAI –NIITTY

Maisemaa muu  ava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai näihin verra  avat toimenpiteet ovat 
luvanvaraisia kuten MRL128 §:ssä on sääde  y. Alueella sallitaan vain vähäinen luonnonympäristön huo-
mioono  ava yleistä virkistystoimintaa tai maisemanhoitoa palveleva rakentaminen. Alueella sallitaan 
hulevesien käsi  elyä varten toteute  avan kosteikon, laskeutusaltaan tai lammikon ja niihin lii  yvän 
huolto  en rakentaminen.  

VLK-3 KAUPUNKIPUISTOKSI VARATTU LÄHIVIRKISTYSALUE
Maisemaa muu  ava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muut näihin verra  avat 

toimenpiteet ovat luvanvaraisia kuten MRL128 §:ssä on sääde  y. Alueella sallitaan vähäinen yleistä 
virkistystoimintaa palveleva rakentaminen. Alueella sallitaan hulevesien käsi  elyä varten toteute  avan 
kosteikon, laskeutusaltaan tai lammikon ja niihin lii  yvän huolto  en rakentaminen. 

VV-1 UIMARANTA
Alueelle voidaan rakentaa virkistys- ja vapaa-aikatoiminnan vaa  mia rakennuksia ja lai  eita.

RP-2 SIIRTOLAPUUTARHA- TAI PALSTAVILJELYALUE
Alueen suunni  elussa ja käytössä tulee o  aa erityises   huomioon alueen kul  uurihistorialli-

ses   merki  ävä luonne sekä asema maisemarakenteessa.

LV VENEVALKAMA-ALUE   LT YLEISEN TIEN ALUE

EH HAUTAUSMAA-ALUE

SL-5 LUONNONSUOJELUALUE
Alueella saa suori  aa toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen sen suojeluarvon säily  ämiseksi tai 

palau  amiseksi.

M-7 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE
Alueella on salli  ua vain maa- ja metsätalouteen lii  yvä rakentaminen. Alueella olevat asuin-

rakennukset ja lomarakennukset voidaan säily  ää. Rakennusten perusparantaminen, korjaaminen ja vä-
häinen laajentaminen sallitaan sekä tuhoutuneen rakennuksen uudelleen rakentaminen on mahdollista. 
Alueilla, jotka ovat merki  äviä ekologisten yhteyksien kannalta, ei saa suori  aa sellaisia toimenpiteitä, 
e  ä alueen luontoarvot heikkenevät.

MU-3 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISTÄ ULKOILUN OHJAAMIS-
TARVETTA

Alueella on salli  ua maa- ja metsätalouteen lii  yvä ja vähäinen virkistystoimintaan lii  yvä rakentami-
nen. Maisemaa muu  ava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muut näihin verra  avat toimen-
piteet ovat luvanvaraisia kuten MRL128 §:ssä on sääde  y. Alueilla, jotka ovat merki  äviä ekologisten 
yhteyksien kannalta, ei saa suori  aa sellaisia toimenpiteitä, e  ä alueen luontoarvot heikkenevät.

MY-1 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA
Alueella on salli  ua vain maa- ja metsätalouteen lii  yvä rakentaminen. Alueella olevat asuin-

rakennukset ja lomarakennukset voidaan säily  ää. Rakennusten perusparantaminen, korjaaminen ja 
vähäinen laajentaminen sallitaan sekä tuhoutuneen rakennuksen uudelleen rakentaminen on mahdollis-
ta. Maisemaa muu  ava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muut näihin verra  avat toimenpiteet 
ovat luvanvaraisia s-1-  ja s-4 -alueilla. Alueilla, jotka ovat merki  äviä ekologisten yhteyksien kannalta, ei 
saa suori  aa sellaisia toimenpiteitä, e  ä alueen luontoarvot heikkenevät. Metsänhakkuu on suorite  a-
va alueen erityisluonteen edelly  ämällä tavalla siten, e  ä maisemalliset ja muut ympäristölliset arvot 
säilyvät.

W VESIALUE    

KATU  TAI TIEALUE                                    ALI  TAI YLIKULKU

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN PÄÄREITTI

OHJEELLINEN ULKOILUREITTI / SEUDULLINEN ULKOILUREITTI

VIRKISTYKSEN VIHERYHTEYSTARVE   
Viheryhteys toimii virkistysyhteytenä.

PUUSTOINEN EKOLOGINEN VIHERYHTEYSTARVE
Viheryhteys toimii ekologisena käytävänä. Alue  a ja sen lähiympäristöä suunniteltaessa on katso  ava, 
e  ei ekologisia käytäviä katkaista.

AVOIN EKOLOGINEN VIHERYHTEYSTARVE
Viheryhteys toimii ekologisena käytävänä. Alue  a ja sen lähiympäristöä suunniteltaessa on katso  ava, 
e  ei ekologisia käytäviä katkaista.

TIELIIKENTEEN YHTEYSTARVE                            

YLEISKAAVA ALUEEN RAJA  OSA ALUEEN RAJA

ALUEEN RAJA OHJEELLINEN OSA ALUEEN RAJA

MAISEMALLISESTI  JA KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKAS ALUE
Alueen kul  uurihistoriallises   arvokas maisemakokonaisuus tulee säily  ää. Siihen kuuluvat 

viljelyalueet, pihapiirit ja yksi  äiset rakennukset sekä maisemaa jäsentävä historiallinen kylä  estö, 
kul  uurivaiku  eiset kasvillisuussaarekkeet ja muu maiseman kannalta tärkeä vanha puusto sekä kult-
tuurihistoriallises   tärkeät rakenteet. Alueelle rakenne  aessa tai tehtäessä muutoksia olemassa oleviin 
rakennuksiin on huolehdi  ava siitä, e  ä uudisrakentaminen sopeutuu sijoitukseltaan, mi  asuhteiltaan, 
tyyliltään ja materiaaleiltaan olemassa oleviin  lakeskuksiin ja muuhun rakennuskantaan sekä ympäris-
töön. Merkintä koskee myös alueeseen rajautuvia liikenne- ja vesialueita.

s-1 ALUEEN OSA, JOLLA ON LUONNONSUOJELULLISTA ARVOA 
Alue  a koskevat luonnonsuojelulain erityismääräykset. Alueen rajaus ja suojelun tapa määri-

tellään ko. laissa esitetyllä tavalla. Maisemaa muu  ava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muut 
näihin verra  avat toimenpiteet ovat luvanvaraisia kuten MRL128 §:ssä on sääde  y.

s-1 OHJEELLINEN ALUEEN OSA, JOLLA ON LUONNONSUOJELULLISTA ARVOA
Alue  a saa  avat koskea luonnonsuojelulain erityismääräykset. Alueen rajaus ja suojelun 

tapa määritellään ko. laissa esitetyllä tavalla.

s-4 ALUEEN OSA, JOLLA ON LUONNONSUOJELULLISTA ARVOA 
Alue, jolla on luonnonsuojelullista arvoa. Alueella esiintyy erityises   suojeltava laji. 

Alueen luonnonsuojelullista arvoa ei saa hävi  ää eikä heikentää. Avoimena säilyte  ävillä alueilla 
tulee turvata puustoinen suojavyöhyke. Nii  yjen kosteusoloja ei saa heikentää. Maisemaa muut-
tava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai näihin verra  avat toimenpiteet ovat luvanvaraisia 
kuten MRL 128 §:ssä on sääde  y.

slep-1 TÄRKEÄ OHJEELLINEN LEPAKKOALUEENA SÄILYTETTÄVÄ ALUEEN OSA
Alueella olevaa lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkaa ei saa hävi  ää. Toimenpiteillä ei saa 
heikentää lepakoiden elinoloja. Puustoa on hoide  ava lajien elinolot huomioon o  aen.

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE
Alueen käy  öä suunniteltaessa ja toteute  aessa on ote  ava huomioon luonnon moni-

muotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen ja eliölajiesiintymien säily  ämisedellytykset.

st SUUNNITTELUTARVEALUE. 
Alueella on sen sijainnin ja ympäristöarvojen vuoksi odote  avissa suunni  elua edelly  ä-

vää maankäy  öä. Alueella syntyvät hulevedet tulee hoitaa hallitus  . Luontoarvoja ei saa heikentää. 
Alue  a ei ole suunniteltu asemakaavoite  avaksi.

HULEVESIEN HALLINTA ALUE.
Alueella syntyvät hulevedet tulee hoitaa kiinteistökohtaises   tai ohjata hallitus   alueel-

liseen sadevesijärjestelmään. Asemakaavoituksen yhteydessä on laadi  ava erillinen hulevesien 
hallintaa koskeva suunnitelma. Erityises   on kiinnite  ävä huomiota, e  ei luontoarvoja heikennetä. 
Merkintä koskee myös alueeseen rajautuvia liikennealueita.

 z 110 - 400 kV VOIMALINJA
Johtoalueelle ei saa sijoi  aa toimintaa, joka vaikeu  aa johdon käy  öä, kunnossapitoa tai uusimis-
ta. Kaikista johtoalueelle suunniteltavista toimenpiteistä on pyyde  ävä johdon omistajan lupa.

z VOIMALINJAN YHTEYSTARVE

et OHJEELLINEN YHDYSKUNTATEKNISELLE HUOLLOLLE VARATTU ALUEEN  OSA
SM 3 MUINAISMUISTOKOHDE JA ALUE

Muinaismuistolain rauhoi  ama kiinteä muinaisjäännös. Kohteen tai alueen kaivaminen, pei  ä-
minen, muu  aminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielle  y. Kohde  a 
ja alue  a sekä niiden lähiympäristöä koskevista maankäy  ösuunnitelmista tulee pyytää lausunto 
museoviranomaiselta. Alueen laajuus tulee selvi  ää museoviranomaiselta. Numero vii  aa arkeolo-
giseen inventoin  in. 

 sm 3 HISTORIALLINEN KYLÄNPAIKKA
Alueella saa  aa sijaita muinaismuistolain rauhoi  amia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Vallitseva 
maankäy  ö on salli  u. Alue  a koskevista rakennushankkeista ja kaivutöistä on neuvoteltava mu-
seoviranomaisen kanssa. 

HISTORIALLISESTI MERKITTÄVÄ TIELINJA
Tien maisemalliset ja historialliset ominaispiirteet tulee säily  ää. Tien rakenteita, 

linjausta ja päällysteitä koskevista muutoksista sekä lähiympäristöä koskevista suunnitelmista tulee 
neuvotella museoviranomaisen kanssa. Normaali  en hoito sekä päällysteen ylläpito ja hoito ovat 
salli  uja.  

13 KULTTUURIHISTORIALLISESTI MERKITTÄVÄ RAKENNUS TAI KOHDE.
Rakennusten perusparantaminen, korjaaminen ja vähäinen laajentaminen sallitaan. Rakennuksissa 
suorite  avien laajennus, korjaus- ja muutostöiden, käy  ötarkoituksen muutosten sekä täydennys-
rakentamisen ja alueella tehtävien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, e  ä alueen rakennushistori-
allises  /kul  uurihistoriallises  /maisemakuvallises   arvokas luonne säilyy. Samalla tulee huoleh  a 
kul  uurihistoriallisten arvojen, kuten pihapiirin inventoinnissa arvokkaiksi tode  ujen rakennusten 
säily  ämisestä. Alueella ei saa tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka vähentävät kohteen arvoa. Koh-
teen numero vii  aa Aitolahden kul  uuriympäristöinventoin  in (18.4.2007).

!! TERVEYSHAITAN POISTAMISTARVE

Alueen maaperän pilaantuneisuus tulee selvi  ää ennen rakennusluvan myöntämistä.

MAATILAN TALOUSKESKUS
Talouskeskuksen yhteyteen voidaan sijoi  aa toinen yksiasuntoinen asuinrakennus ja 

maa- ja metsätalou  a sekä siihen soveltuvia sivuelinkeinoja palvelevia rakennuksia suunni  elutar-
veratkaisulla ennen asemakaavaa. Rakentamisessa on noudate  ava perinteistä rakentamistapaa. 
Muu rakentaminen edelly  ää asemakaavan laa  mista.

TAMPERE  NURMI-SORILAN OSAYLEISKAAVA  
MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:
KOKO ALUETTA KOSKEVA YLEISMÄÄRÄYS: 
Alue  a suunniteltaessa tulee kiinni  ää erityistä huomiota rakennetun alueen rajautumiseen avoi-
messa maisemassa sekä maisemallises   ja kul  uurihistoriallises   arvokkaiden alueiden avoimuu-
den ja näkyvyyden säily  ämiseen. Sorilanjoen ja Laalahden rannoilla tulee säily  ää kasvullinen 
suojavyöhyke. Alueella syntyvät hulevedet tulee hoitaa hallitus  . Erityises   on kiinnite  ävä huo-
miota vesistöllisiin suojelutoimenpiteisiin. Asemakaavoituksen yhteydessä on laadi  ava erillinen 
hulevesien hallintaa koskeva suunnitelma. Rakentamista ei tule sijoi  aa tulvakorkeuden alapuolelle. 
Asuinkor  elialueilla asemakaavan pohjaksi on laadi  ava meluselvitys, jossa on huomioitu uuden 
Kaitaveden  en meluvaikutus. Alueella tulee rakentaa siten, e  ä rakennukset suojaavat asuntojen ja 
työpaikkojen ulko-oleskelu  loja melulta. Melualueelle ei saa sijoi  aa melulle herkkiä toimintoja.

Kuulute  u lainvoimaiseksi 12.12.2016
Hyväksy  y kaupunginvaltuustossa 17.8.2015
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