Leppemärgid
mets

Looduskaitse

lagealad

looduskaitseala

haritav maa

looduslik sihtkaitsevöönd

tootmisõu

hooldatav sihtkaitsevöönd

era- ja ühiskondlik õu

piiranguvöönd looduskaitsealal

kalmistu

kavandatav looduskaitseala

mäetööstusmaa

loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise ettepanek

turbatööstusmaa

hoiuala

soo, raba

linnuala

hooned ja rajatised

loodusala

nõlvad

56.6

püsielupaik
kõrgusjoon, -punkt
püsielupaiga sihtkaitsevöönd
küla piir

püsielupaiga piiranguvöönd

valla piir
Mäetaguse oos, Kalina karstiala

katastripiir

III kategooria kaitsealuse taimeliigi kasvukoht
(I ja II kategooria ei ole kaardile kantud)

Teed

III kategooria kaitsealuse loomaliigi esinemiskoht
(I ja II kategooria ei ole kaardile kantud)
raudtee kaitsevööndiga 50 m ning asulas 30 m

kaitstavad looduse üksikobjektid

riigi põhimaantee numbri ja teekaitsevööndiga 50m

kaitstavad ürglooduse üksikobjektid
allikas

põhimaantee sanitaarkaitseala - ehitusja majandustegevuse piiranguala (200m)
riigi kõrvalmaatee numbri ja
teekaitsevööndiga 50m
valla kattega tee

puhkerajatis

Maakasutuse juhtotstarbed
detailalade kaartidel (vt. Leht 2)

valla kruusatee
eratee
valla kavandatav kergliiklustee
jalgrada
muu tee
matkarada (olemasolev)

EV
EV

PERE- JA RIDAELAMU MAA, VÄIKEELAMUMAA ühepereelamud, ridaelamud, kahekorruseliste korterelamute maa

EV
EV

VÄIKEELAMUMAA, kavandatav

EK
EK

KORTERELAMUMAA - kahe ja enam korteriga elamu,
korruselisus on kuni 2

D
D

ARENGUALA MAA - võimalik väikeelamu maa,
kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa
või üldkasutatava hoone maa

A
A

ÜLDKASUTATAVATE HOONETE MAA - sotsiaalasutused,
kultuuri- ja spordiasutused, lasteaiad, koolid,
tervis- hoiu- ja omavalitsusasutused

matkarada (planeeritav)
Jõhvi lennuvälja horisontaalpinna raadius 2500 m
Jõhvi lennuvälja koonilise pinna raadius 3600 m

Veekogud
järv (piiranguvööndiga)

B
B

KAUBANDUS-, TEENINDUS- JA BÜROOHOONETE MAA

TT

TOOTMISMAA - tootmishooned, laod, alajaamad, katlamajad, remondikompleksid

TT

TOOTMISMAA, kavandatav

muu veekogu
vooluveekogu

HM
HM

HALJASALA JA PARKMETSAMAA

vooluveekogude piiranguvöönd

PP
PP

PUHKE- JA VIRGESTUSMAA

vooluveekogude ehituskeeluvöönd

LL

TEEMAA - sh riigi- ja kohalikud teed

MP
MP

PÕLLUMAA

elektriliin

MP
MP

AIAMAADE MAA

Ojamaa kaevanduse lintkonveier

OT
OT

JÄÄTMEKÄITLUSMAA

Tehnovõrgud

maasoojustorustik koos pumplaga
maasoojuskollektor
kaugkütte piirkond

Muu
maaparandussüsteemidega alad

reovee kogumisala

haritav maa boniteediga üle 40
hindepunkti

puurkaev (võivad kattuda)

detailplaneeringu kohustusega ala piir

tuletõrje veevõtukoht

mäeeraldise piir

puhastusseade
elektrialajaam
mobiilmast

Muinsuskaitse
44
13
13 988
988

kohaliku tähtsusega ajaloomälestised ja jrk. nr
(vt. ÜP lisa)
ajaloo-,arheoloogia- ja ehitismälestis
ja reg. nr (vt. ÜP lisa)
kavandatav mälestise kaistevöönd
mälestise piiranguvöönd

9128
9128

arheoloogiamälestis (ala) ja reg. nr.

Põhikaardile ei ole kantud maardla osade piire.
vt maardlate kaarti
Käesoleva kaardimaterjali lahutamatu osa on
Mäetaguse valla üldplaneeringu seletuskiri
Kaardid:
Leht 1 - Üldplaneeringu kaart 1:25 000
Leht 2 - Põlevkivimaardlad ja veetrassid 1:25 000
Leht 3 - Detailalade kaardid 1:10 000
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