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Loma-asuntoalue.

Maisemallisesti arvokas alue.
Merkinnällä on osoitettu Venäjän-Myllynkulman kulttuurimaisema.

Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue.
Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat aiheuttaa riskin
pohjaveden laadulle tai määrälle.

Pientalovaltainen asuntoalue.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Merkinnällä osoitetaan maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita. Alueella
sallitaan vain maa- ja metsätalouden harjoittamista palveleva rakentaminen. Alueelle
saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille (tv-1).

Tuulivoimalan numero.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Merkinnällä osoitetaan luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue;
luonnontilainen suo. Alueen luonnontilaa muuttavat toimenpiteet ovat kiellettyjä.
Alueen läheisyyteen sijoittuvalla rakentamisella ei saa aiheuttaa suoalueen
vesitasapainoon kohdistuvia vaikutuksia. Alueella ei saa ryhtyä toimenpiteisiin, jotka
saattavat vaarantaa alueen luontoarvoja. Alueella on voimassa MRL 128 §:n mukainen
toimenpiderajoitus.

OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Maatilan talouskeskus.
Alueelle saa rakentaa maatilan talousrakennuksia ja enintään kaksi asuinrakennusta.

Maatalousalue.
Merkinnällä osoitetaan maatalouteen soveltuvia alueita, kuten peltoalueita. Alueella on
sallittua vain viljelytuotteiden varastointia palvelevien rakennusten rakentaminen.
Alueella ei sallita maisemakuvaa turmelevia maanrakennustoimenpiteitä.
Mahdollisuuksien mukaan rakentamisen on liityttävä olemassa oleviin muihin
rakennusryhmiin siten, että metsätalouden reunat säilyvät ehyinä eikä uudisrakennuksia
sijoiteta peltoalueille.

Tuulivoimalan alue.
Merkinnällä osoitetaan alue, jolle on mahdollista rakentaa tuulivoimala.
Tuulivoimalan tornin korkeus saa olla enintään 145 metriä ja kokonaiskorkeus ei saa
ylittää 210 metriä. Tuulivoimalan kokoamis- ja pystytysalue on huoltoaluetta lukuun
ottamatta maisemoitava rakentamisen jälkeen.
Tuulivoimaloiden rakennuslupahakemusten liitteenä tulee olla melu- ja varjostus-
selvitykset valitulla voimalatyypillä. Ennen rakennusluvan myöntämistä tulee varmistaa,
etteivät voimalat aiheuta ympäristöministeriön suunnitteluohjearvojen 4/2012
keskiäänitasojen ylittävää melua (asuntoalueilla päiväaikaan 45 dB ja yöaikaan 40 dB,
loma-asuntoalueilla päiväaikaan 40 dB ja yöaikaan 35 dB).
Ennen kunkin tuulivoimayksikön rakentamista on haettava ilmailulain
(864/2014) 158 §:n mukainen lentoestelupa.
Aluetta suunniteltaessa ja rakennus- ja toimenpidelupia käsiteltäessä tulee turvata
Puolustusvoimien toiminnasta, kuten tutkajärjestelmistä, valvontasensoreista ja
radioyhteyksien turvaamisesta johtuvat rajoitteet. Tuulivoimaloiden maanpäällisiä
rakenteita ei saa toteuttaa ilman puolustusvoimien lupaa.

Ohjeellinen tuulivoimalan sijainti ja alue, jossa tuulivoimalan lavat voivat yltää
alimmillaan 60 metrin korkeudessa.

Olemassa oleva loma-asunto.
Rakennuksen korjaaminen ja vähäinen laajentaminen on sallitttua.

Ohjeellinen maakaapeli.
Merkinnällä osoitetaan ohjeelliset maakaapeliyhteydet. Maakaapelit tulee sijoittaa
ensisijaisesti teiden yhteyteen. Uusien sähkölinjojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon
vaikutukset luonnonarvoihin.

Valtatie.

Ohjeellinen uusi tai merkittävästi parannettava tielinjaus.
Merkinnällä osoitetaan ohjeellinen uusi tai merkittävästi parannettava tieyhteys. Uusien
teiden ja parannettavien tieyhteyksien suunnittelussa tulee ottaa huomioon vaikutukset
luonnonarvoihin.

Kunnan raja.

Yleiskaava-alueen raja.

Alueen raja.

Osa-alueen raja.

Nykyinen tielinjaus

YLEISET MÄÄRÄYKSET

Kaava-alueella on voimassa jokamiehenoikeudet.

Tuulivoimaloiden toteutuksessa on otettava huomioon erityisesti maisema ja pyrittävä lieventämään
haitallisia vaikutuksia.

Tuulivoimaloiden ja tieyhteyksien rakentamisessa on erityisesti huomioitava rakentamisen aikainen vaikutus
pesimälinnustoon. Petolintujen pesäpaikoilla tulee välttää toimenpiteitä ja häiriöitä pesintäaikana.

Rakennusluvassa tulee määrätä suojelukohde merkittäväksi maastoon, mikäli rakentamistoimenpiteet voivat
vaarantaa sen säilymisen.

Tuulivoimaloita koskevan rakennuslupahakemuksen yhteydessä on laadittava turvallisuusselvitys.
Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää pelastusviranomaisen lausunto.

Uusia asuin- ja loma-asuinrakennuksia tai muuta melusta häiriintyvää toimintaa ei saa sijoittaa alueille,
joille voi aiheutua ympäristöministeriön suunnitteluohjearvojen 4/2012 keskiäänitasojen ylittävää melua
(asuntoalueilla päiväaikaan 45 dB ja yöaikaan 40 dB, loma-asuntoalueilla päiväaikaan 40 dB ja yöaikaan
35 dB).

Tuulivoimaloiden käytön päätyttyä tuulivoimatoimijan on purettava voimalat rakennusvalvonnan määräämässä
kohtuullisessa ajassa ja rakennuspaikka ympäristöineen on ennallistettava suunnitelman mukaisesti.

Tuulivoimalan kokonaiskorkeus merenpinnasta ei saa ylittää tasoa +552 metriä (mpy).

Tätä osayleiskaavaa saa käyttää osayleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen
perusteena (MRL 77 a §).

Maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n nojalla määrätään, että osayleiskaava-alue on suunnittelutarvealuetta.

Ohjeellinen ulkoilureitti.

Yhdystie

Soran- ja hiekanottoalue.
Sora- ja hiekka-aineksen otossa tulee kiinnittää erityistä huomiota tuulivoimaloiden ja
ainestenoton yhteensovittamiseen ja ainestenoton maisemallisiin vaikutuksiin. Alueen
toteutuksen tulee perustua riittävään luontoselvitykseen ja ympäristövaikutusten
arviointiin. Alueen jälkihoitotavoitteena on metsätalous.

Maakuntakaavan mukainen kalliokiviaineksen ottoalue. Kiviainesten otossa on erityisesti
huomioitava oton vaikutukset asutukseen, loma-asutukseen, maisemaan,
luonnonolosuhteisiin ja tuulivoimaloihin. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 5.1.2017 hylännyt valitukset Humppilan kunnanvaltuuston

26.3.2015 §5 tekemästä päätöksestä sekä samalla kumonnut yleismääräyksen, joka tähän
kaavakarttaan on merkitty ylivedettynä.


