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Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.
Alueelle määrätään RakL 124a § mukainen toimenpidekielto.

Loma-asuntoalue.
Rakennusoikeus määräytyy yksityiskohtaisessa kaavassa.
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Vara-alue.
Alue on varattu suluissa olevan merkinnän osoittamaan käyttöön.

Vesialue.
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Maa- ja metsätalousalue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja.
Alueelle saa rakentaa vain maa- ja metsätaloutta palvelevia talousrakennuksia sekä ulkoilukäyttöä palvelevia rakennuksia. Alueella tapahtuvat
metsänhoitotoimenpiteet eivät tarpeettomasti saa vaikeuttaa ulkoilukäyttöä eivätkä tuhota merkittäviä ympöristöarvoja.

Kasvitarhaviljelyn alue.
Alueelle saa sen käyttöä palvelevien rakennusten lisäksi rakentaa yhden asuinrakennuksen sellaista henkilökuntaa varten, jonka asuminen työskentelyn
takia on välttämätön.

Maa- ja metsätalousalue.
Alueelle saa rakentaa vain maa- ja metsätalouskäyttöä palvelevia rakennuksia.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Alueella sallitaan maa- ja metsätaloutta palvelevan rakentamisen lisäksi haja-asutustyyppinen rakentaminen. Rakennuspaikan koon tulee olla
vähntään 1 ha.

Suojaviheralue.
Alueelle saa rakentaa melu- tai muun suojauksen vaatimia rakennelmia ja maanpinnan korkeusasemaa saadaan muuttaa vain samassa
tarkoituksessa.

Yhdyskuntateknisen huollon alue.

Hautausmaa-alue.

Satama-alue.

Vesiliikenteen alue.

Rautatieliikenteen alue.

Tieliikenteen alue.

Huoltoasema-alue.

Ryhmäpuutarha-palstaviljelyalue.
Rakennusoikeus määräytyy yksityiskohtaisessa kaavassa.
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Matkailupalvelujen alue.

Omarantaisten loma-asuntojen alue.
Kauttaviivan jäljessä oleva luku osoittaa alueella sallittujen rakennuspaikkojen lukumäärän. Rakennuspaikan koon tulee olla vähintään 0.2 ha,
siihen kuuluvan rantaviivan pituuden vähintään 40 m. Aluetta ei saa käyttää siten, että se vaikeuttaa yleiskaavan toteutusta. Yksityiskohtaisella
kaavalla voidaan rakennuspaikkojen lukumäärää muuttaa.

Retkeily- ja ulkoilualue.
Alueelle määrätään RakL 124a § mukainen toimenpidekielto.
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Lähivirkistysalue.
Alue on varattu puistomaisesti hoidetuksi, istutetuksi tai luonnontilaisesta kunnostetuksi viheralueeksi.

Varastoalue.
Alueelle saa sijoittaa vain kevytrakenteisia varastorakennuksia ja tilapäisiksi luokiteltavia näitä palvelevia toimisto- ja sosiaalitiloja. Alueella
tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa ilman eikä vesistön pilaantumista.

Teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten alue.
Alueelle saa sijoittaa ympäristöhäirioitä tuottamatonta teollisuutta, liike- ja toimistotiloja sekä näitä palvelevia varasto- ja sosiaalitiloja. Alueen
historialllisesti arvokkaat rakennukset ja luonne tulee ottaa huomioon asemakaavaa laadittaessa.

Teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten alue.
Alueelle saa sijoittaa ympäristöhäirioitä tuottamatonta teollisuutta, liike- ja toimistotiloja sekä näitä palvelevia varasto- ja sosiaalitiloja.

Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden alue.

Teollisuus- ja varastoalue.

Julkisten palvelujen ja hallinnon alue.

Yksityisten palvelujen ja hallinnon alue.

Keskustatoimintojen alue.

Maaseutumainen asuntoalue.
Pääasiassa maataloutta palvelava alue, joka soveltuu myös asumiseen. Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 0,5 ha. Kauttaviivan
jäljessä oleva luku ilmoittaa alueella sallittujen rakennuspaikkojen eninmäismäärän. RakJ salliman asumiskäyttöön tarkoitettujen rakennusten lisäksi
saa alueelle rakentaa maatalouskäyttöä tai liitännäiselinkeinona harjoitettua palvelua tai ympäristöhäirioitä tuottamatonta teollisuutta palvelevia
talousrakennuksia, joiden yhteenlaskettu kerrosala on enintään 200 m². Olemassa olevia asuinrakennuksia saa peruskorjata, mutta ei uudestaan
rakentaa jos rakennuspaikan koko ei täytä annettua minimikokoa ja RakJ etäisyysmääräyksiä.

Maaseutumainen asuntoalue.
Pääasiassa maataloutta palveleva alue, joka soveltuu myös asumiseen. Kauttaviivan jäljessä oleva luku ilmoittaa alueella sallittujen rakennuspaikkojen
enimmäismäärän. Rakennuspaikan koon tulee olla vähintään 0,2 ha. Olemassa olevia asuinrakennuksia saa peruskorjata, mutta ei uudestaan rakentaa
jos rakennuspaikan koko ei täytä annettua minimikokoa ja RakJ etäisyysmääräyksiä.

Pientalovaltainen asuntoalue.

Kerrostalovaltainen asuntoalue.
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KAJAANI, KESKUSTAAJAMA OYK 2015
( LÄÄNINHALLITLUS 31.5.1993 )
MERKINTÖJEN SELITYKSET JA YLEISKAAVAMÄÄRÄYKSET:

Yleismääräys:
Vesistön rannalle on varattava vähintään 20 m syvyinen ylimmän vedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta mitattu
kasvullinen suojavyöyke, joka estää puhdistamattomien valumavesien pääsyn suoraan vesistöön. Varaus ei estä RakJ
sallimien rakennusten sijoittamista alueelle, jos niiden jätehuolto on asianmukaisesti hoidettu.

Alueen raja.

Yleiskaava-alueen raja.

Vaara-alue.

Kokoojakatu.

Suojelukohde.

Alue, jolla ympäristö säilytetään.
Alueella sijaitsevat rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai ympäristökokonaisuuden kannalta arvokkaat rakenukset
ympäristöineen on säilytettävä ja kunnossapidettävä.

Loma-asuntoalue.
Kauttaviivan jäljessä oleva luku ilmoittaa alueella sallittujen rakennuspaikkojen lukumäärän. Rakennuspaikan koon tulee olla vähintään 2000 m² ja
siihen kuuluvan rantaviivan pituuden vähintään 40 m. Lomarakennuksia saa peruskorjata, mutta ei uudelleen rakentaa eikä laajentaa, elleivät
rakennuspaikka tai käytetty rakennusoikeus ole muutoin RakJ:n määräysten mukaiset. Aluetta ei saa käyttää siten, että kaavan toteuttamien
vaikeutuu.
Perusteet ja sovellutukset: Taajarakennettu loma-asunto-alue, jolle ei ole osoitettu uusia rakennuspaikkoja. Alueelle annetulla
käyttörajoitusmääräyksellä on haluttu turvata alamittaisten rakennuspaikkojen laajentamismahdollisuus.

Loma-asuntoalue.
Kauttaviivan jäljessä oleva luku ilmoittaa alueella sallittujen rakennuspaikkojen lukumäärän. Rakennuspaikan koon tulee olla vähintään 3000 m² ja
siihen kuuluvan rantaviivan pituuden vähintään 50 m. Rakennuspaikat tulee alueella ryhmittää siten, että yhtenäisen rakentamattoman rantaviivan
pituus on mahdollisimman suuri. Rakentamisen enimmäismäärä rakennuspaikalla on RakJ:n mukainen. Aluetta ei saa käyttää siten, että kaavan
toteuttamien vaikeutuu.
Perusteet ja sovellutukset: Rakentamaton tai osittain rakennettu ranta-alue, jolla omarantaisia lomarakennuspaikkoja on enintään 7 kpl/rantakm.
Uusia rakennuspaikkoja on osoitettu vain sellaisille tiloille, joista ei aiemmin ole erotettu lomarakennuspaikkoja. Alueelle annetulla
käyttörajoitusmääräyksellä on haluttu turvata alamittaisten rakennuspaikkojen laajentamismahdollisuus.
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Rakentaminen on kielletty alle 2 ha:n suuruiseen saareen ja alle 4 ha:n suuruisen lammen ranta-alueelle, ellei se sisälly
kokonaisuudesssan yhden kiinteistön alueeseen.

Uudet asuin- ja tuotantorakennukset tulee sijoittaa vähintään 100 m:n etäisyydelle rannasta tai loma-asutuksesta.

Yleismääräys:
Vesistön rannalle on varattava vähintään 20 m syvyinen ylimmän vedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta mitattu
kasvullinen suojavyöhyke, joka estää puhdistamattomien valumavesien pääsyn suoraan vesistöön. Varaus ei estä RakJ:n
sallimien rakennusten sijoittamista alueelle, jos niiden jätevesien käsittely on asianmukaisesti hoidettu. Vesistöllä tarkoitetaan
tässä määräyksessä kaikkia peruskarttaan merkittyjä lähteitä, nimettyjä vesistöjä, järviä, lampia, jokia ja puroja sekä näihin
laskevia valtaojia.

Vesialue.

Retkeily- ja ulkoilualue.
Alueella sallitaan vain retkeilyä ja ulkoilua palvelevien rakennusten ja rakennelmien rakentaminen. Alueella harjoitetun
metsätaloustoiminnan tulee olla maltillista ja retkeilyä ja ulkoilua palvelevaa. Alueelle annetaan RakL 31 §:n nojalla 124a
§:n mukainen toimenpidekielto.
Perusteet ja sovellutukset: Merkintää on käytetty kaupungin omistamalla Rehjansaarella.

Maa- ja metsätalousalue.
Alueelle saa rakentaa vain maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia.
Perusteet ja sovellutukset: Taaja-asutuksen lievealuetta, johon ei toivota lisää rakentamista. Haja-asutusluonteinen uudisrakentaminen on kuitenkin
mahdollista RakJ:n määräysten mukaisesti, jos rakannuspaikan koko vastaa maa- ja metsätalouden harjoittamiselle asetettavia vaatimuksia.

Paikallisesti arvokas kasvillisuusalue.
Perusteet ja sovellutukset: Rajaus perustuu Luonto- ja maisemaselvitykseen.

Maa- ja metsätalousalue, jolla on ympäristöarvoja.
Alueelle saa rakentaa vain siellä harjoitettavaa maa- ja metsätaloutta palvelevia vähäisiä talousrakenuksia.
Alueella tapahtuvat metsänhoitotoimenpiteet eivät tarpeettomasti saa vaikeuttaa ulkolukäyttöä, eivätkä tuhota merkittäviä ympäristöaarvoja.
Alue-tunnuksen jäljessä oleva indeksi osoittaa alueen tärkeimmän käyttötarkoituksen.
Perusteet ja sovellutukset: Alueilla on joko arvokasta kasvustoa tai maisemallisia arvoja, joita tulee mahdollisuuksien mukaan vaalia.

Venevalkama-alue.
Aluetta saa käyttää veneiden vesillelaskupaikkana ja pienveneiden säilytykseen.
Perusteet ja sovellutukset: Merkinnällä on osoitettu Karankalahden ja Venäänniemen venevalkama-alueet.

Matkailu- ja lomapalvelujen alue.
Alueelle saa rakentaa matkailua tai yhteisöjen lomailua palvelevia rakennuksia. Alueella saa olla useita majoitusrakennuksia,
mutta rakentamisen määrä rakennuspaikalla ei saa ylittää tehokkuus-lukua e=0,05.
Perusteet ja sovellutukset: Määräystä on käytetty sekä entuudestaan rakennetuille että tällä kaavalla osoitetuille uusille
rakennuspaikoille. Uutta aluetta käyttöönotettaessa on sille laadittava rakentamis- ja käyttösuunnitelma.

Kauttaviivan jäljessä oleva luku ilmoittaa alueella sallittujen rakennuspaikkojen lukumäärän. Alueella noudatetaan Karankalahden loma-asuntoalueen
palstoitussuunnitelmassa annettuja määräyksiä.
Perusteet ja sovellutukset: Rakentamisessa noudatetaan Kajaanin kaupungin vuokraamille lomarakennuspaikoille laadittua palstoitussuunnitelmaa.

RA-10/1 Loma-asuntoalue.
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NUASJÄRVI, OYK ( vahvist. 15.5.2000 )
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