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KARTTA 2 - VIHERYMPÄRISTÖ JA VAPAA-AJAN PALVELUT

YLEISMÄÄRÄYS
Viheralueverkoston, ekologisen verkoston ja virkistysalueverkoston 
jatkuvuus, saavutettavuus ja toimivuus tulee turvata. Lähiluonnon 
monimuotoisuutta ja viheralueiden kestävyyttä tulee kehittää. 

Uusi yleismääräys.

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.

OHJEELLINEN EKOLOGINEN YHTEYS
Ekologinen yhteys on merkittävä eliölajien liikkumiselle ja luonnon 
monimuotoisuuden säilymiselle. Ekologisen yhteyden toimivuus ja 
kytkeytyminen keskuspuistoverkostoon on turvattava.

Ekologinen yhteys on säilytettävä mahdollisimman leveänä ja kehi-
tettävä kullekin yhteystyypille ominaisella tavalla. Ekologinen yhteys 
on tyypiltään puustoinen-, avoin- tai siniyhteys, tai näiden yhdis-
telmä. Tarkemman suunnittelun yhteydessä ratkaistaan ekologisen 
yhteyden täsmällinen sijainti ja leveys huomioiden arvokkaat luon-
tokohteet sekä kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot. Yhte-
yksiä kehitetään yhteyden tyypin mukaisesti kasvillisuudeltaan ja 
luonnon olosuhteiltaan mahdollisimman monimuotoisina ja ilmas-
tonmuutokseen sopeutuvina. Puustoisia yhteyksiä on kehitettävä 
latvuspeitteisyydeltään yhtenäisiksi ja lajistoltaan monimuotoisiksi.

Ekologinen yhteys on turvattava maisemaa muuttavien maanra-
kennustöiden, puiden kaatojen tai muiden näihin verrattavien toi-
menpiteiden yhteydessä. Maisemaa muuttava maanrakennustyö, 
puiden kaataminen tai muut näihin verrattavat toimenpiteet ovat 
luvanvaraisia kuten MRL128 §:ssä on säädetty.  

Ekologista verkostoa on tarkistettu ja yhteyksiä on lisätty 
kaavakartalle. Määräystä on tarkistettu ottamaan huomioon 
sini- ja avoimien alueiden yhteystyyppejä. 

OHJEELLINEN VIRKISTYSYHTEYS
Keskuspuistoverkostoa yhdistävä virkistysyhteys ja/tai lähivirkistys-
alueiden sarja. Virkistysyhteydet ovat osa kantakaupungin viherra-
kennekokonaisuutta ja niitä on kehitettävä luonnon monimuotoi-
suutta tukevina, latvuspeitteisyydeltään yhtenäisinä ja kaupunkiku-
vassa hahmotettavina viheryhteyksinä.

Tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee varmistaa lähivirkistys-
alueiden riittävyys, saavutettavuus, luontoarvot, kulttuurihistorialli-
set ja maisemalliset arvot sekä varmistaa virkistysyhteyksien ja eko-
logisten yhteyksien jatkuvuus. Yhteyden luonne voi vaihdella raken-
netusta luonnonmukaiseen. 

Virkistysyhteysverkostoa on tarkistettu ja yhteyksiä on lisätty. 
Määräystä on tarkistettu.

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.

RYHMÄPUUTARHA-ALUE 

Niihaman ryhmäpuutarhan kohde säilyy, merkintä muuttuu 
ryhmäpuutarha-merkinnäksi kehittämistavoitteen poistuessa.

 PIENVENE - TAI LAUTTASATAMA
Vesiliikenteen toiminta on otettava huomioon suunnitelta-

essa lähiympäristön maankäyttöä sekä uusia kävelyn ja pyöräilyn 
yhteyksiä.

Uusia kohteita.

 OHJEELLINEN UUSI TAI KEHITETTÄVÄ  PIENVENE - 
TAI LAUTTASATAMA

Uusi tai kehitettävä pienvenesatama, lauttasatama tai lähilaiva-
liikenteen laituri. Uuden tai kehitettävän pienvene- tai lauttasata-
man sijoittamisen tai kehittämisen edellytykset tulee tutkia tarkem-
man suunnittelun yhteydessä. Suunnittelussa tulee yhteensovittaa 
lähiympäristön muu maankäyttö, rantojen virkistyskäyttö ja -reitis-
töt satamatoimintojen kanssa sekä huomioida luonto-, maisema- 
ja kulttuuriympäristöarvot. Reitti- ja lähilaivaliikenteen satamissa ja 
laituripaikoilla tulee erityisesti edistää esteettömyyttä sekä rannan 
saavutettavuutta kävellen ja pyörällä. 

Satamamerkinnän määräystä on muutettu ja kohteita lisätty.

KAUPUNKIHILJAINEN VIRKISTYS- TAI 
 LUONNONSUOJELUALUE

Alueidenkäytön suunnittelussa tulee pyrkiä siihen, että kaupunki-
hiljaisilla laajemmilla virkistys- ja luonnonsuojelualueilla melutilanne 
paranee tai säilyy nykyisellä tasolla.  Vaikutukset alueiden meluti-
lanteeseen tulee arvioida ja tarvittaessa ottaa huomioon kaikessa 
alueidenkäytön suunnittelussa. Mikäli alueelle tai sen läheisyyteen 
ollaan sijoittamassa uutta jatkuvaluonteista melua aiheuttavaa toi-
mintaa tai muuttamassa nykyisten, melua aiheuttavien toimintojen 
olosuhteita, on kyseisen toiminnan tai muutoksen vaikutus kaupun-
kihiljaisen alueen melutilanteeseen selvitettävä. 

Uusina kohteina on osoitettu Haukiluomanpuisto ja 
Linnainmaa-Leinola. Määräystä on tarkistettu.

MERKITTÄVÄ UOMA TAI VESIREITTI
Uoma on säilytettävä avoimena tai palautettava avoimeksi. Uoman 
välitön lähiympäristö tulee säilyttää ja kehittää latvuspeitteisyydel-
tään yhtenäisenä puustovyöhykkeenä. 

Kohteet muutettu uuden selvityksen mukaiseksi, 
kaavamääräys muuttunut.

   YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA
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