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KARTTA 2 - VIHERYMPÄRISTÖ JA VAPAA-AJAN PALVELUT

Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2017-2021 kaavamerkinnät ja -määräykset

KESKUSPUISTOVERKOSTO
Alueita ylläpidetään ja kehitetään yhtenäisinä, hyvin 
saavutettavina sekä toiminnoiltaan ja luonnon 
ympäristöltään monipuolisina virkistys- ja vihera-
lueina. Maisemaa muuttava maanrakennustyö, pui-
den kaataminen tai muut näihin verrattavat toimen-
piteet ovat luvanvaraisia kuten MRL 128 §:ssä on 
säädetty.

Aluetta ja sen toimintoja tarkemmin suunniteltaessa 
ja lupamenettelyn yhteydessä tulee ottaa huomioon 
luontoarvot, kulttuurihistorialliset ja maisemalli-
set arvot, ja varmistaa virkistys- ja ulkoilureittien ja 
ekologisen verkoston jatkuvuus. Alueelle voidaan 
sijoittaa pääkäyttötarkoitusta palvelevia rakennuk-
sia sekä hulevesien hallintaan tarkoitettuja raken-
teita tarkempien suunnitelmien mukaisesti. Alueella 
olevat rakennukset voidaan säilyttää. Rakennusten 
perusparantaminen, korjaaminen ja vähäinen laa-
jentaminen sekä tuhoutuneen rakennuksen uudel-
leen rakentaminen ovat sallittuja.

LUONNONSUOJELUALUE TAI -KOHDE
Alueella sijaitsee luonnonsuojelulain tarkoit-

tamia suojeluarvoja. Alueen suunnittelussa on var-
mistettava, että suojeluarvot eivät vaarannu tai hei-
kenny. Luonnonsuojelualueen tarkempi rajaus ja 
suojelun perusteet määritellään luonnonsuojelulain 
mukaisella rajaus- tai perustamispäätöksellä.

ASUMISEN JA VIRKISTYKSEN SEKOITTUNUT 
ALUE

Aluetta kehitetään nykyisen virkistyskäytön ja/
tai alueen ekologisten yhteyksien lähtökohdista. 
Alueelle on mahdollista osoittaa täydentävää asun-
torakentamista nykyisten toimintojen väistyttyä ja 
varmistamalla alueen soveltuminen rakentamiseen. 

VESIALUE

 vkk OHJEELLINEN KESKUSPUISTOVERKOSTON 
KEHITTÄMISTARVE ALUE

Alueelle tulee laatia kokonaissuunnitelma, jonka 
tavoitteena on vahvistaa alueen tunnettavuutta ja 
saavutettavuutta koko kaupunkiseutua palvelevana 
monipuolisena keskuspuistona. Suunnitelmalla 
tulee yhteen sovittaa virkistystoimintojen ja -palve-
luiden tarpeet ja muu maankäyttö luonnonympä-
ristön, kulttuuriympäristön ja maiseman arvojen 
kanssa.

Vu
KEHITETTÄVÄ KESKITETTYJEN LIIKUNTA-, 
URHEILU- JA VAPAA-AJANPALVELUIDEN ALUE 
TAI KOHDE

Alue on varattu liikunta-, urheilu- tai vapaa-ajan pal-
veluille ja niiden tarvitsemille rakennuksille ja raken-
teille. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon palvelui-
den monipuolisuus ja -käyttöisyys, hyvä saavutetta-
vuus erityisesti kävellen, pyörällä sekä julkisella lii-
kenteellä, tapahtumien järjestäminen, keskitetyn 
pysäköinnin mahdollisuudet sekä luonto- ja muut 
arvot.

Mu MESSU- JA URHEILUKESKUS
ge-1

GEOLOGISESTI ARVOKAS KALLIOALUE
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon geolo-
gisten, maisemallisten ja luonnontieteellisten arvo-
jen säilyminen.

.
ge-2

GEOLOGISESTI ARVOKAS HARJUALUE
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon geolo-
gisten, maisemallisten ja luonnontieteellisten arvo-
jen säilyminen.

OHJEELLINEN VIHERVERKOSTON 
YHTEYSTARVE ALUE

Aluetta suunniteltaessa tulee kehittää virkistysyhte-
yksien toimivuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä 
ottaa huomioon toimivien ekologisten yhteyksien ja 
virkistysyhteyksien kytkeytyminen keskuspuistover-
kostoon.

OHJEELLINEN EKOLOGINEN YHTEYS
Yhteydellä on merkitystä eliölajien liikkumiselle ja 
luonnon monimuotoisuuden säilymiselle. Ekologi-
sen yhteyden jatkuvuus ja kytkeytyminen keskus-
puistoverkostoon tulee turvata. Tarkemman suun-
nittelun yhteydessä ratkaistaan ekologisen yhtey-
den sijainti, leveys ja luonne huomioiden arvokkaat 
luontokohteet, kulttuurihistorialliset ja maisemal-
liset arvot sekä varmistaen, että ekologinen yhteys 
säilyy mahdollisimman leveänä, puustoisena, kas-
villisuudeltaan kerroksellisena ja luonnon olosuh-
teiltaan monipuolisena. Ekologinen yhteys on tur-
vattava maisemaa muuttavien maanrakennustöi-
den, puiden kaatojen tai muiden näihin verrattavien 
toimenpiteiden yhteydessä. Maisemaa muuttava 
maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muut 
näihin verrattavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia 
kuten MRL128 §:ssä on säädetty.

OHJEELLINEN VIRKISTYSYHTEYS
Keskuspuistoverkostoa yhdistävä virkistysyhteys tai 
lähivirkistysalueiden sarja. Tarkemman suunnittelun 
yhteydessä tulee varmistaa lähivirkistysalueiden riit-
tävyys, saavutettavuus, luontoarvot, kulttuurihisto-
rialliset ja maisemalliset arvot sekä varmistaa virkis-
tysyhteyksien ja ekologisten yhteyksien jatkuvuus. 
Yhteyden luonne voi vaihdella rakennetusta luon-
nonmukaiseen.

PYÖRÄLIIKENTEEN SEUDULLINEN 
 PÄÄREITISTÖ 

Pyöräliikenteen seudullista pääreitistöä kehitetään 
korkeatasoisena seutu- ja aluekeskukset  yhdistä-
vänä verkkona. Pääreitistöä kehitetään nykyisten ja 
puuttuvien osuuksien osalta laadukkaina, sujuvina, 
nopeina, houkuttelevina ja turvallisina reitteinä, 
joilla jalankulku ja pyöräliikenne erotellaan omille 
väylilleen. Pääreitistön tarkempi sijainti ratkaistaan 
jatkosuunnittelussa.

PYÖRÄLIIKENTEEN ALUEELLINEN PÄÄREITISTÖ
Pyöräliikenteen alueellista pääreitistöä kehitetään 
korkeatasoisena seudullisen pääreitistön ja keskei-
set asutus-, työpaikka- ja palvelukeskittymät yhdis-
tävänä verkkona. Alueellista pääreitistöä kehite-
tään nykyisten ja puuttuvien osuuksien osalta laa-
dukkaina, sujuvina, nopeina, viihtyisinä ja turvalli-
sina reitteinä, joilla jalankulku ja pyöräliikenne pää-
sääntöisesti erotellaan omille väylilleen. Pääreitistön 
kehittämismahdollisuudet, laatukriteerit, tarkempi 
sijainti ja yhteensovittaminen muun virkistyskäy-
tön kanssa ratkaistaan jatkosuunnittelussa alueen 
ympäristöarvot huomioiden.

KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON ALUE, 
HAKEMUKSEN RAJAUS (KH 7.12.2020)

KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON MUUTOS-
ALUE, HAKEMUKSEN RAJAUS (KH 7.12.2020)

ERIKOISPUISTO
Alueita ylläpidetään ja kehitetään omista lähtökoh-
distaan seudullisesti merkittävinä virkistyspalvelui-
den, tapahtumien, matkailun ja vapaa-ajan alueina. 
Tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee ottaa 
huomioon erikoispuistojen hyvä saavutettavuus ja 
esteettömyys sekä olemassa olevat ominaispiirteet 
ja arvot.

KAUPUNGINOSAPUISTO
Alueella sijaitsee asemakaavan mukainen kau-
punginosapuisto. Tarkemman suunnittelun yhtey-
dessä tulee varmistaa kaupunginosapuiston riittävä 
koko, monipuolinen palvelutaso, hyvä saavutetta-
vuus, miellyttävä ääniympäristö sekä kytkeytyminen 
ympäröiviin asuinalueisiin ja viherympäristöön.

OHJEELLINEN UUSI KAUPUNGINOSAPUISTO
Alueelle on varattava tilaa uudelle kaupungi-
nosapuistolle, jonka toteuttaminen on ajankohtai-
nen uuden keskustan tai asuinalueen kehittämisen 
yhteydessä. Kaupunginosapuiston tulee olla hyvin 
saavutettava, riittävän suuri sekä toiminnoiltaan ja 
luonnonympäristöltään monipuolinen.

OHJEELLINEN UUSI LEIRINTÄALUE
Leirintäalueen sijoittumisen edellytykset ja yhteenso-
vittaminen luontoarvojen, arkeologiseen kulttuuripe-
rintöön liittyvien arvojen ja muiden tarpeiden kanssa 
tulee tutkia tarkemman suunnittelun yhteydessä. Alue 
on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.

 PIENVENE - TAI LAUTTASATAMA
Vesiliikenteen toiminta on otettava huomioon 

suunniteltaessa lähiympäristön maankäyttöä sekä 
uusia kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä.

 OHJEELLINEN UUSI TAI KEHITETTÄVÄ 
 PIENVENE - TAI LAUTTASATAMA

Uuden tai kehitettävän pienvene- tai lauttasataman 
sijoittamisen tai kehittämisen edellytykset tulee tut-
kia tarkemman suunnittelun yhteydessä.

UIMARANTA

OHJEELLINEN UUSI TAI KEHITETTÄVÄ 
 UIMARANTA

KAUPUNKIHILJAINEN VIRKISTYS- TAI 
 LUONNONSUOJELUALUE

Alueidenkäytön suunnittelussa tulee pyrkiä siihen, 
että kaupunkihiljaisilla laajemmilla virkistys- ja luon-
nonsuojelualueilla melutilanne paranee tai säilyy 
nykyisellä tasolla.

   YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA
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KARTTA 2 - VIHERYMPÄRISTÖ JA VAPAA-AJAN PALVELUT

KESKUSPUISTOVERKOSTO
Alueita ylläpidetään ja kehitetään yhtenäisinä, hyvin 
saavutettavina sekä toiminnoiltaan ja luonnon ympäris-
töltään monipuolisina virkistys- ja viheralueina. Maise-
maa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen 
tai muut näihin verrattavat toimenpiteet ovat luvanva-
raisia kuten MRL 128 §:ssä on säädetty. 

Aluetta ja sen toimintoja tarkemmin suunniteltaessa ja 
lupamenettelyn yhteydessä tulee ottaa huomioon luon-
toarvot, kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot, ja 
varmistaa virkistys- ja ulkoilureittien ja ekologisen ver-
koston jatkuvuus. Alueelle voidaan sijoittaa pääkäyt-
tötarkoitusta palvelevia rakennuksia sekä hulevesien 
hallintaan tarkoitettuja rakenteita tarkempien suun-
nitelmien mukaisesti. Alueella olevat rakennukset voi-
daan säilyttää. Rakennusten perusparantaminen, kor-
jaaminen ja vähäinen laajentaminen sekä tuhoutuneen 
rakennuksen uudelleen rakentaminen ovat sallittuja.    

ASUMISEN JA VIRKISTYKSEN SEKOITTUNUT 
ALUE

Aluetta kehitetään nykyisen virkistyskäytön ja/
tai alueen ekologisten yhteyksien lähtökohdista. 
Alueelle on mahdollista osoittaa täydentävää asun-
torakentamista nykyisten toimintojen väistyttyä ja 
varmistamalla alueen soveltuminen rakentamiseen.

vkk OHJEELLINEN KESKUSPUISTOVERKOSTON 
KEHITTÄMISTARVE ALUE

Alueelle tulee laatia kokonaissuunnitelma, jonka tavoit-
teena on vahvistaa alueen tunnettavuutta ja saavutet-
tavuutta koko kaupunkiseutua palvelevana monipuo-
lisena keskuspuistona. Suunnitelmalla tulee yhteen 
sovittaa virkistystoimintojen ja -palveluiden tarpeet ja 
muu maankäyttö luonnonympäristön ja maiseman ar-
vojen kanssa.

Vu KESKITETTYJEN LIIKUNTA-, URHEILU- JA VAPAA- 
AJAN PALVELUIDEN ALUE 

Alue on varattu liikunta- ja urheilu- tai vapaa-ajan pal-
veluille ja niiden tarvitsemille rakennuksille ja rakenteil-
le. Tarkemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
palveluiden monipuolisuus ja monikäyttöisyys, hyvä 
saavutettavuus, tapahtumien järjestäminen, keskitetyn 
pysäköinnin mahdollisuudet sekä luonto- ja muut arvot.

vu OHJEELLINEN KESKITETTYJEN LIIKUNTA-, 
 URHEILU- JA VAPAA- AJAN PALVELUIDEN 
TARVEALUE 

Alueelta tulee selvittää sijoituspaikka keskitetyille lii-
kunta- ja urheilupalveluille. Sijoituspaikan valinnassa 
tulee huomioida liikunta- ja urheilupalveluiden hyvä 
saavutettavuus ja tapahtumien järjestäminen.

ge-1 GEOLOGISESTI ARVOKAS KALLIOALUE
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon geolo-
gisten, maisemallisten ja luonnontieteellisten arvojen 
säilyminen.

OHJEELLINEN VIHERVERKOSTON 
YHTEYSTARVEALUE

Aluetta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon viihtyi-
sien ja turvallisten virkistysyhteyksien sekä toimivien 
ekologisten yhteyksien kytkeytyminen keskuspuisto-
verkostoon.  

OHJEELLINEN EKOLOGINEN YHTEYS
Yhteydellä on merkitystä eliölajien liikkumiselle ja 
luonnon monimuotoisuuden säilymiselle. Ekologisen 
yhteyden jatkuvuus ja kytkeytyminen keskuspuisto-
verkostoon tulee turvata. Maisemaa muuttava maan-
rakennustyö, puiden kaataminen tai muut näihin ver-
rattavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia kuten MRL128 
§:ssä on säädetty. 

Tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee huomioida 
arvokkaat luontokohteet sekä varmistaa, että ekologi-
nen yhteys säilyy mahdollisimman leveänä, puustoise-
na ja luonnon olosuhteiltaan monipuolisena.

OHJEELLINEN UUSI LEIRINTÄALUE
Leirintäalueen sijoittamisen edellytykset ja yhteenso-
vittaminen luontoarvojen ja muiden tarpeiden kanssa 
tulee tutkia tarkemman suunnittelun yhteydessä. Alue 
on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.

 PIENVENE - TAI LAUTTASATAMA 

UIMARANTA

OHJEELLINEN UUSI TAI KEHITETTÄVÄ 
UIMARANTA

  OHJEELLINEN VIRKISTYSYHTEYS 
Keskuspuistoverkostoa yhdistävä virkistysyhteys tai 
lähivirkistysalueiden sarja. Tarkemman suunnittelun 
yhteydessä tulee ottaa huomioon lähivirkistysalueiden 
riittävyys, luontoarvot, kulttuurihistorialliset ja mai-
semalliset arvot sekä varmistaa virkistysyhteyksien ja 
ekologisten yhteyksien jatkuvuus. Yhteyden luonne voi 
vaihdella rakennetusta luonnonmukaiseen.

  POLKU

KAUPUNGINOSAPUISTO
Alueella sijaitsee asemakaavan mukainen kau-

punginosapuisto. Tarkemman suunnittelun yhteydes-
sä tulee varmistaa kaupunginosapuiston riittävä koko, 
monipuolinen palvelutaso, hyvä saavutettavuus sekä 
kytkeytyminen ympäröiviin asuinalueisiin ja viherym-
päristöön.

 OHJEELLINEN UUSI KAUPUNGINOSAPUISTO
Alueelle on varattava tilaa uudelle kaupunginosapuis-
tolle, jonka toteuttaminen on ajankohtainen uuden 
keskustan tai asuinalueen kehittämisen yhteydessä. 
Kaupunginosapuiston tulee olla hyvin saavutettava, 
riittävän suuri sekä toiminnoiltaan ja luonnonympäris-
töltään monipuolinen.

Kantakaupungin yleiskaava 2040 (voimaan 20.1.2020) kumottavien merkintöjen määräykset

YLEISMÄÄRÄYS
Kantakaupungin yleiskaava 2040 kumottavat merkinnät ja määräykset ohjaavat tarkemman tason 
suunnittelua, kunnes Kantakaupungin vaiheyleiskaava - Valtuustokausi 2017-2021 on voimassa.

Kantakaupungin vaiheyleiskaava
valtuustokausi 2017-2021

Pia Hastio
yleiskaavapäällikkö

Kaupunkiympäristön suunnittelu 
Yleiskaavoitus

yk049 Hyväksytty kaupungin-
valtuustossa 17.5.2021


