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Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2017-2021 kaavamerkinnät ja -määräykset

KESTÄVÄ VESITALOUS

pvpv
POHJAVESIALUE

Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava ja 
toteutettava niin, etteivät ne heikennä pohjaveden 
laatua tai vähennä pohjaveden antoisuutta. Alueelle 
ei saa sijoittaa toimintoja, joista voi aiheutua pohja-
veden pilaantumisvaaraa. Pohjaveden muodostumi-
sen turvaamiseksi puhtaat hulevedet on imeytettävä 
maaperään ja suosittava läpäiseviä pintoja. Likaisia 
hulevesiä ei saa imeyttää pohjavesialueella vaan ne 
tulee johtaa alueen ulkopuolelle. Hulevedet on joh-
dettava pois pohjavesialueille sijoittuvilta liikennea-
lueilta.

YMPÄRISTÖTERVEYS

YLEISMÄÄRÄYS
Asemakaavoituksen ja muiden hankkeiden yhtey-
dessä on huomioitava alueen maaperän mahdol-
linen pilaantuneisuus, joka tulee selvittää ennen 
hankkeeseen ryhtymistä historiatietojen ja tarvit-
taessa maaperätutkimusten avulla. Tarvittaessa 
alue tulee kunnostaa valtion viranomaisen edellyt-
tämällä tavalla suunniteltuun käyttötarkoitukseensa 
soveltuvaksi. 

 kv(a)kv(a) KEMIKAALILAITOKSEN KONSULTOINTIVYÖ-
HYKE 

Asemakaavoituksen yhteydessä on pyydettävä tur-
vallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) ja pelastusvi-
ranomaisen lausunto. Kohteiden indeksi viittaa kaa-
vaselostuksessa olevaan luetteloon. 

MELU- JA ILMANLAATUSELVITYSTARPEEN 
HARKINTA- ALUE

Alue, jolla asemakaavan laadinnan yhteydessä on 
harkittava melu- ja ilmanlaatuselvityksen tarve.

lmlm
LENTOMELUALUE

Alue, jonka lentomelutason (Lden) vuonna 2040 on 
arvioitu olevan 55-60 dB. Alueelle ei tule osoittaa 
uutta melun haitoille herkkää toimintaa. Korvaavan 
rakentamisen tulee perustua melumääräykset sisäl-
tävään asemakaavaan. Asumiseen ja muille melulle 
herkkiin toimintoihin käytettävien rakennusten ulko-
vaipan ääneneristävyyden lento- ja tieliikennemelua 
vastaan on oltava vähintään 35 dB. 

lavlav
LASKEUTUMISVYÖHYKE

Lentokoneiden laskeutumisvyöhyke, jolla melu on 
huomioitava rakentamisessa. Asumiseen ja muille 
melulle herkkiin toimintoihin käytettävien rakennus-
ten ulkovaipan ääneneristävyyden lento- ja tieliiken-
nemelua vastaan on oltava vähintään 35 dB. 

YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO

SÄHKÖNJAKELU

VOIMALINJAN YHTEYSTARVE

 YLEISTEN ALUEIDEN HUOLTO

E-mv MAAN VASTAANOTTO JA -KIERRÄTYS

VESIALUE

   YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA
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saa PUHDISTETTAVA/KUNNOSTETTAVA ALUE
Alueen pilaantuneisuus tulee selvittää ja kun-

nostaa käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla.

pv POHJAVESIALUE
Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava ja 
toteutettava niin, etteivät ne heikennä pohjaveden 
laatua tai vähennä pohjaveden antoisuutta. Alueelle 
ei saa sijoittaa toimintoja, joista voi aiheutua pohja-
veden pilaantumisvaaraa. Pohjaveden muodostumi-
sen turvaamiseksi puhtaat hulevedet on imeytettävä 
maaperään ja suosittava läpäiseviä pintoja. Huleve-
det on johdettava pois pohjavesialuille sijoittuvilta 
liikennealueilta.

kv

a KEMIKAALILAITOKSEN KONSULTOINTIVYÖ-
HYKE 
Asemakaavoituksen yhteydessä on pyydettä-

vä turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) ja pelas-
tusviranomaisen lausunto. Kohteiden indeksi viittaa 
kaavaselostuksessa olevaan luetteloon.

MELU- JA ILMANLAATUSELVITYSTARPEEN 
 HARKINTA-ALUE

Alue, jolla asemakaavan laadinnan yhteydessä on 
harkittava melu- ja ilmanlaatuselvityksen tarve.

lm LENTOMELUALUE
Alue, jonka lentomelutason (Lden) vuonna 2040 on 
arvioitu olevan yli 55 dB. Alueelle ei tule osoittaa uut-
ta melun haitoille herkkää toimintaa. Alueella jo ole-
van asutuksen ja melulle herkän muun toiminnan 
säilyttäminen, korjaaminen ja vähäinen täydentämi-
nen on mahdollista.

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.
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