
Maakaasun runkoputki. Merkinnällä osoitetaan
korkeapaineiset (yli 40 bar) maakaasuputket.
Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. momentin nojalla
rakentamisrajoitus

Alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava
huomioon maakaasuputkiston suojaetäisyyksistä
annetut määräykset. Maakaasun runkoputken
linjauksia suunniteltaessa on huolehdittava siitä,
että linjaus ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä
muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa
aiheuta linjauksella tai sen läheisyydessä
sĳaitsevalla Natura 2000- verkostoon kuuluvalla tai
valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella
sellaisia haitallisia vaikutuksia, jotka merkittävästi
heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden
suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus
sisällyttää Natura 2000-verkostoon.

Raakavesitunneli. Hiidenvedestä Vantaanjokeen
johtava vedenottotunneli, ns. Hiidenvesi-tunneli.
Merkintään liittyy MRL 33§:n mukainen
rakentamisrajoitus. Tunnelin välittömässä
läheisyydessä on alueiden käytön ja toimenpiteiden
suunnittelussa otettava huomioon, ettei vaaranneta
tunnelia eikä sen veden laatua.

Siirtoviemärin ohjeellinen varaus.
Katkoviivamerkinnällä osoitetaan merkittävien
seudullisten siirtoviemäreiden ohjeelliset linjaukset.
Merkintään ei liity MRL 33 §:n 1. momentin
mukaista rakentamisrajoitusta. Siirtoviemäriä
suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että
rakentaminen tai käyttö ei yksistään tai
tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja
suunnitelmien kanssa aiheuta siirtoviemärin
linjauksella tai sen läheisyydessä sĳaitsevalla
Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla tai
valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella
sellaisia haitallisia vaikutuksia veden laatuun,
määrään, vesitasapainoon tai vesialueen
pohjaolosuhteisiin eikä sellaisia muita häiriöitä,
jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä
luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on
sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -
verkostoon.

Vedenhankinnan kannalta arvokas
pintavesialue. Merkinnällä osoitetaan
pintavesialueet, jotka ovat ominaisuuksiltaan
arvokkaita ja jotka voivat olla tai ovat yhdyskuntien
vedenhankinnan kannalta tärkeitä.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
vesiensuojelunäkökohdat otettava huomioon siten,
ettei vesialueen käyttöä vedenhankintaan
vaaranneta.

Alue, jolla sĳaitsee merkittäviä
kiviainesvarantoja. Merkinnällä osoitetaan alueita,
joilla sĳaitsee maakunnan kiviaineshuollon kannalta
merkittäviä sora-, hiekka- tai kalliokiviainesvaroja.
Alueiden rajaukset ovat yleispiirteisiä ja ne
tarkentuvat arvioitaessa ottamisedellytyksiä maa-
aineslain edellyttämällä tavalla. Alueen
maankäyttöä suunniteltaessa on kiinnitettävä
huomiota kiviainesten ottoedellytysten säilymiseen.
Kiviainesten ottoa suunniteltaessa ja toteutettaessa
on otettava huomioon maakuntakaavassa tai
muussa oikeusvaikutteisessa suunnitelmassa
osoitettu alueen varsinainen käyttötarkoitus.

400 kV voimajohto. Merkinnällä osoitetaan 400
kV:n voimajohdot. Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1.
momentin nojalla rakentamisrajoitus. Voimajohtojen
ja tasavirtakaapelien linjauksia suunniteltaessa on
huolehdittava siitä, että linjaus ei yksistään tai
tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja
suunnitelmien kanssa aiheuta linjauksella tai sen
läheisyydessä sĳaitsevalla Natura 2000-
verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston
verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia
vaikutuksia, jotka merkittävästi heikentävät alueen
niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on
sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000-
verkostoon.

110 kV voimajohto. Merkinnällä osoitetaan 100
kV:n voimajohdot. Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1.
momentin nojalla rakentamisrajoitus. Voimajohtojen
ja tasavirtakaapelien linjauksia suunniteltaessa on
huolehdittava siitä, että linjaus ei yksistään tai
tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja
suunnitelmien kanssa aiheuta linjauksella tai sen
läheisyydessä sĳaitsevalla Natura 2000-
verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston
verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia
vaikutuksia, jotka merkittävästi heikentävät alueen
niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on
sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000-
verkostoon.

110 kV voimajohdon ohjeellinen linjaus.
Merkinnällä osoitetaan ohjeelliset 110 kV:n
voimajohtojen linjaukset. Merkintään ei liity MRL 33
§:n 1. momentin mukaista rakentamisrajoitusta.
Voimajohtojen ja tasavirtakaapelien linjauksia
suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että linjaus
ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden
hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta
linjauksella tai sen läheisyydessä sĳaitsevalla
Natura 2000- verkostoon kuuluvalla tai
valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella
sellaisia haitallisia vaikutuksia, jotka merkittävästi
heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden
suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on
tarkoitus sisällyttää Natura 2000-verkostoon.

Arvokas harjualue tai muu geologinen
muodostuma. Ominaisuusmerkinnällä osoitetut
geologiset muodostumat sisältävät merkittäviä
maisemallisia ja luonnontieteellisiä arvoja.
Merkinnällä osoitetaan harjujensuojeluohjelman
mukaiset valtakunnallisesti arvokkaat harjualueet,
vahvistettujen maakuntakaavojen arvokkaat
harjualueet, valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
arvokkaat kalliomaisema-alueet, maakunnallisesti
arvokkaat moreenimuodostumat sekä tuuli- ja
rantakerrostumat. Alueilla, joille on
aluevarausmerkinnällä osoitettu käyttötarkoitus,
ensisĳaisen maankäyttömuodon määrittelee
aluevarausmerkintä. Merkintään ei liity MRL 33 §:n
1. momentin mukaista rakentamisrajoitusta.

Alueidenkäyttö on suunniteltava niin, ettei aiheuteta
maa-aineslaissa tarkoitettua kauniin maisemakuvan
turmeltumista, luonnon merkittävien
kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien
tuhoutumista tai laajalle ulottuvia vahingollisia
ominaisuuksia luontosuhteissa.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa
osoitetun käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö
ja geologiset arvot.

Arvokas harjualue tai muu geologinen
muodostuma. Ominaisuusmerkinnällä osoitetut
geologiset muodostumat sisältävät merkittäviä
maisemallisia ja luonnontieteellisiä arvoja.
Merkinnällä osoitetaan harjujensuojeluohjelman
mukaiset valtakunnallisesti arvokkaat harjualueet,
vahvistettujen maakuntakaavojen arvokkaat
harjualueet, valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
arvokkaat kalliomaisema-alueet, maakunnallisesti
arvokkaat moreenimuodostumat sekä tuuli- ja
rantakerrostumat. Alueilla, joille on
aluevarausmerkinnällä osoitettu käyttötarkoitus,
ensisĳaisen maankäyttömuodon määrittelee
aluevarausmerkintä. Merkintään ei liity MRL 33 §:n
1. momentin mukaista rakentamisrajoitusta.

Alueidenkäyttö on suunniteltava niin, ettei aiheuteta
maa-aineslaissa tarkoitettua kauniin maisemakuvan
turmeltumista, luonnon merkittävien
kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien
tuhoutumista tai laajalle ulottuvia vahingollisia
ominaisuuksia luontosuhteissa.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa
osoitetun käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö
ja geologiset arvot.
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maakuntakaavoista siirtyvät merkinnät ja
määräykset

Voimassa oleva osayleiskaava.

Vesialue.

Yleiskaava-alueen raja.

Pohjakarttamerkinnät

Yhdystie. (Kaavakartasta 1)

Seututie. (Kaavakartasta 1)

Valtatie. (Kaavakartasta 1)

Moottoritie. (Kaavakartasta 1)
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