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KARTTA 1 - YHDYSKUNTARAKENNE

Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2021–2025 kaavamerkinnät ja -määräykset

YLEISMÄÄRÄYS
Yleiskaavan käyttötarkoitusalueilla voidaan sallia käyttötarkoituk-
sesta poikkeavaa rakentamista, mikäli siitä ei aiheudu haittaa alueen 
pääasialliselle käyttötarkoitukselle. Asemakaavoitusta ja muuta 
alueidenkäytön suunnittelua ohjataan yleiskaavan kartoilla 1–5.

Yleiskaavan RA ja R -alueilla yleiskaavaa voidaan käyttää MRL 72 §:n 
mukaisesti rakentamisen ohjaamiseen. Muilla alueilla rakentami-
nen edellyttää pääsääntöisesti asemakaavaa.

Rakennettaessa yli 50 metriä korkeita tuulivoimaloita tulee pyytää 
erillinen lausunto Puolustusvoimilta.

Seudullisen vähittäiskaupan suuryksiköiden alarajat ovat paljon tilaa 
vaativan kaupan osalta 15 000 k-m², keskustahakuisen vähittäiskau-
pan osalta 10 000 k-m² ja päivittäistavarakaupan osalta 5 000 k-m².

Keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle ei saa sijoittaa yli 4 000 
k-m² suuruisia vähittäiskaupan suuryksiköitä ja myymäläkeskittymiä.

Tarkistettu yleiskaavakarttojen määrä.

Yhtenäinen siniviherrakenne on turvattava ja lisättävä siniviherra-
kenteen luonnon monimuotoisuutta. 

Asemakaavoitettujen puistojen ja virkistysalueiden määrän säilymi-
nen ja hyvä saavutettavuus tulee turvata. Suunnittelussa tulee var-
mistaa alueiden kytkeytyminen keskuspuistoverkostoon sekä säily-
minen lähivirkistykseen soveltuvina, ääniympäristöltään miellyttä-
vinä ja luonnon monimuotoisuutta tukevina alueina.

Asemakaavoitettujen puistojen ja virkistysalueiden laatua tulee 
kehittää. Nykyisillä toimitila-alueilla, jotka muuttuvat asumisen ja 
keskustatoimintojen alueiksi, viheralueiden määrää tulee lisätä. 

Olemassa olevien katu-, kortteli- ja puistopuiden määrä on 
säilytettävä. 

Yleismääräykseen lisätty ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
liittyviä kehittämistavoitteita.

KESKUSPUISTOVERKOSTO
Keskuspuistoverkosto muodostaa kantakaupungin viheraluever-
koston ja ekologisen verkoston rungon. Yhtenäinen keskuspuisto-
verkosto on turvattava. Keskuspuistoverkostoa on kehitettävä luon-
nonympäristöltään ja lajistoltaan monimuotoisena viheraluekoko-
naisuutena. Keskuspuistoverkoston alueet palvelevat ilmaston-
muutoksen sopeutumisessa sekä hillinnässä. Alueen luontoarvot, 
maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot sekä ekologisen verkos-
ton jatkuvuus on turvattava. 

Keskuspuistoverkostoa ylläpidetään ja kehitetään hyvin saavutetta-
vana ja virkistyspalveluiltaan monimuotoisena. Suunnittelussa tulee 
varmistaa virkistys- ja ulkoilureittien jatkuvuus sekä viherympäris-
tön kestävyys.

Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai 
muut näihin verrattavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia kuten 
MRL 128 §:ssä on säädetty. Alueelle voidaan sijoittaa pääkäyttötar-
koitusta palvelevia rakennuksia sekä hulevesien hallintaan tarkoi-
tettuja rakenteita tarkempien suunnitelmien mukaisesti. Huleve-
sien hallintarakenteissa suositaan luontoperustaisia menetelmiä. 
Alueella olevat rakennukset voidaan säilyttää. Rakennusten perus-
parantaminen, korjaaminen ja vähäinen laajentaminen sekä tuhou-
tuneen rakennuksen uudelleen rakentaminen ovat sallittuja. 

Aluevaraus ja sen rajaukset säilyvät, mutta kaavamääräys on 
muuttunut.

KAUPUNKIVIHREÄN KEHITTÄMISALUE
Puuston latvuspeitteisyyden, kerroksellisen kasvillisuuden ja viher-
peitteisen vettä läpäisevän maanpinnan määrää on lisättävä nyky-
tilanteeseen verrattuna. Katuvihreän määrää tulee lisätä. Hulevesi-
ratkaisut tulee toteuttaa ensisijaisesti luontopohjaisina ratkaisuina 
kuten viherkatuina ja kasvikattoina. 

Uusi merkintä.

RM OHJEELLINEN UUSI MATKAILUPALVELUIDEN ALUE
Aluetta kehitetään hyvin saavutettavana majoituspalvelujen ja lähi-
matkailun alueena. Toimintojen suunnittelussa ja sijoittamisessa 
tulee turvata alueen luonto-, maisema- ja arkeologisen kulttuuripe-
rinnön arvot sekä alueen yleinen virkistyskäyttö. Alue on tarkoitettu 
asemakaavoitettavaksi. 

Uusi merkintä.

  KAUPUNKIRAKENTEEN KANNALTA MERKITTÄVÄ 
LIIKENTEEN KOKOOJAKATU JA JOUKKOLIIKENTEEN LAA-
TUKÄYTÄVÄ
Katu suunnitellaan ja rakennetaan huomioiden eri liikennemuoto-
jen tarpeet. Kehitetään erityisesti joukkoliikenteen laatua ja pysäk-
kien saavutettavuutta. Katuun rajautuvan maankäytön tulee olla 
tehokasta etenkin pysäkkien läheisyydessä. 

Reitistöä laajennettu kaupunginvaltuuston 17.5.2021 
hyväksymän toivomusponnen mukaisesti. 

 VAIHTOTERMINAALI
Liikenteen solmupiste ja tulevaisuuden liikkumiskeskus, jonka suun-
nittelussa varataan riittävät tilavaraukset eri liikennemuodoille, lii-
tyntäpysäköinnille ja sujuville vaihdoille. 

Lisätty uusi vaihtoterminaali Rantaperkiöön.

    YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA
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