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Kantakaupungin yleiskaava 2040 (voimaan 20.1.2020) kumottavien merkintöjen määräykset

KESKUSPUISTOVERKOSTO
Alueita ylläpidetään ja kehitetään yhtenäisinä, hyvin saavutettavina 
sekä toiminnoiltaan ja luonnon ympäristöltään monipuolisina virkis-
tys- ja viheralueina. Maisemaa 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 lupamenet-
telyn yhteydessä tulee ottaa huomioon luontoarvot, kulttuurihisto-
rialliset ja maisemalliset arvot, ja varmistaa virkistys- ja ulkoilureit-
tien ja ekologisen verkoston jatkuvuus. Alueelle voidaan sijoittaa 
pääkäyttötarkoitusta palvelevia rakennuksia sekä hulevesien hal-
lintaan tarkoitettuja rakenteita tarkempien suunnitelmien mukai-
sesti. Alueella olevat rakennukset voidaan säilyttää. Rakennusten 
perusparantaminen, korjaaminen ja vähäinen laajentaminen sekä 
tuhoutuneen rakennuksen uudelleen rakentaminen ovat sallittuja.
Aluevaraus ja sen rajaukset säilyvät, mutta kaavamääräys on 
muuttunut.

 KAUPUNKIRAKENTEEN KANNALTA MERKITTÄVÄ 
LIIKENTEEN KOKOOJAKATU JA JOUKKOLIIKENTEEN 
LAATUKÄYTÄVÄ
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.

Linjaus Sammon valtatiellä on muuttunut.

 OHJEELLINEN UUSI TAI KEHITETTÄVÄ  PIENVENE- 
TAI LAUTTASATAMA

Uuden tai kehitettävän pienvene- tai lauttasataman sijoittamisen 
tai kehittämisen edellytykset tulee tutkia tarkemman suunnittelun 
yhteydessä.
Satamamerkinnän määräystä on muutettu.

OHJEELLINEN KEHITETTÄVÄ RYHMÄPUUTARHA- 
ALUE

Ryhmäpuutarha-alueen laajentamisen edellytykset ja yhteensovit-
taminen luontoarvojen ja muiden tarpeiden kanssa tulee tutkia tar-
kemman suunnittelun yhteydessä.
Niihaman ryhmäpuutarhan kohde säilyy, merkintä muuttuu 
ryhmäpuutarha-merkinnäksi kehittämistavoitteen poistuessa.

kv

a KEMIKAALILAITOKSEN KONSULTOINTIVYÖHYKE 
Asemakaavoituksen yhteydessä on pyydettävä turvallisuus- 
ja kemikaaliviraston (TUKES) ja pelastusviranomaisen lausun-

to. Kohteiden indeksi viittaa kaavaselostuksessa olevaan luetteloon.
Osa kohteista on poistunut, osassa on muuttunut vyöhykkeen 
koko.

E-vl UUSI VOIMALAITOS
Ryydynpohjan voimalaitosvaraus muutettu 
lämpökeskusvaraukseksi.

E-lä UUSI LÄMPÖKESKUS

Vuoreksen kohde toteutettu.

E-sä SÄHKÖASEMA

Kalevan kohde on toteutettu muuttuneeseen sijaintiin.

E-sä UUSI SÄHKÖASEMA

Kaupin kohteen sijainti on siirtynyt.

Z 110-400 kV SÄHKÖLINJA

Kohde korvattu kehitettävällä sähkölinjalla.

Z KEHITETTÄVÄ SÄHKÖLINJA
Sähkölinjan saneerauksen yhteydessä tai viereisen maankäytön 
muuttuessa tutkittava mahdollisuutta linjan maakaapelointiin.
Olemassa oleville ilmajohdoille esitetään kehittämistavoite.

E-jä JÄTEASEMA
Nekalan kohde on siirretty.

E-jä TARVEALUE UUDELLE JÄTEASEMALLE
Alueelta tulee varata sijoituspaikka vaarallisen kotitalousjätteen vas-
taanottoasemalle.

Vuoreksen kohde toteutettu.

E-pu JÄTEHUOLLON KEHITTÄMISALUE
Alueen kotitalousjätteen keräämiseksi tutkittava putkikeräyksen 
mahdollisuutta.

Tarve Ojalan alueella poistunut.

E-lv LUMEN VASTAANOTTO

Tarve Aitovuoren alueella poistunut.

MERKITTÄVÄ OJA TAI VESIREITTI
Vesireitti tai avoimena säilytettävä oja.

Kohteet muutettu uuden selvityksen mukaiseksi, 
 kaavamääräys muuttunut.
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Kantakaupungin vaiheyleiskaava 2017–2021 (hyväksytty 17.5.2021) kumottavien merkintöjen määräykset kartoilta 1–4

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 1–4.
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.
Määräys kohdistuu yleiskaavan karttoihin 1-5.

YLEISMÄÄRÄYS
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.
Määräystä laajennettu tavoitteella huomioida 
ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

 c-3 LAAJENTUVA KESKUSTA
Aluetta kehitetään kaupunkitilaltaan ja tehokkuudeltaan keskusta-
maisena alueena. Aluetta koskevat maakuntakaavan taajamatoi-
mintojen kaupan mitoitukset.
Alueen kehittäminen sopeutetaan alueelle jäävän 
voimalaitoksen reunaehtoihin.

KESKUSPUISTOVERKOSTO
Alueita ylläpidetään ja kehitetään yhtenäisinä, hyvin saavutettavina sekä 
toiminnoiltaan ja luonnon ympäristöltään monipuolisina virkistys- ja vi-
heralueina. Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen 
tai muut näihin verrattavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia kuten MRL 
128 §:ssä on säädetty.
Aluetta ja sen toimintoja tarkemmin suunniteltaessa ja lupamenettelyn 
yhteydessä tulee ottaa huomioon luontoarvot, kulttuurihistorialliset ja 
maisemalliset arvot, ja varmistaa virkistys- ja ulkoilureittien ja ekologisen 
verkoston jatkuvuus. Alueelle voidaan sijoittaa pääkäyttötarkoitusta pal-
velevia rakennuksia sekä hulevesien hallintaan tarkoitettuja rakenteita 
tarkempien suunnitelmien mukaisesti. Alueella olevat rakennukset voi-
daan säilyttää. Rakennusten perusparantaminen, korjaaminen ja vähäi-
nen laajentaminen sekä tuhoutuneen rakennuksen uudelleen rakenta-
minen ovat sallittuja.
Aluevaraus ja sen rajaukset säilyvät, mutta kaavamääräys on 
muuttunut.

 VAIHTOPYSÄKKI 
Tärkeä joukkoliikenteen vaihtopysäkki, jonka suunnittelussa varataan 
riittävät tilavaraukset pyöräpysäköinnille ja sujuville vaihdoille.
Vihiojan kohde on poistettu.

OHJEELLINEN EKOLOGINEN YHTEYS
Yhteydellä on merkitystä eliölajien liikkumiselle ja luonnon moni-
muotoisuuden säilymiselle. Ekologisen yhteyden jatkuvuus ja kyt-
keytyminen keskuspuistoverkostoon tulee turvata. Tarkemman 
suunnittelun yhteydessä ratkaistaan ekologisen yhteyden sijainti, 
leveys ja luonne huomioiden arvokkaat luontokohteet, kulttuurihis-
torialliset ja maisemalliset arvot sekä varmistaen, että ekologinen 
yhteys säilyy mahdollisimman leveänä, puustoisena, kasvillisuu-
deltaan kerroksellisena ja luonnon olosuhteiltaan monipuolisena. 
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 tai lähivirkistysalu-
eiden sarja. Tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee varmistaa 
lähivirkistysalueiden riittävyys, saavutettavuus, luontoarvot, kult-
tuurihistorialliset ja maisemalliset arvot sekä varmistaa virkistysyh-
teyksien ja ekologisten yhteyksien jatkuvuus. Yhteyden luonne voi 
vaihdella rakennetusta luonnonmukaiseen.
Virkistysyhteysverkostoa on tarkistettu ja yhteyksiä on lisätty. 
Määräystä on tarkistettu.

OHJEELLINEN UUSI LEIRINTÄALUE
Leirintäalueen sijoittumisen edellytykset ja yhteensovittaminen 
luontoarvojen, arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvien arvojen 
ja muiden tarpeiden kanssa tulee tutkia tarkemman suunnittelun 
yhteydessä. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi
Matkailupalveluiden kokonaisuus on arvioitu. Alasjärven itä-
puolelle osoitetaan ohjeellinen uusi matkailupalveluiden alue 
-merkintä.

 PIENVENE - TAI LAUTTASATAMA
Vesiliikenteen toiminta on otettava huomioon suunnitelta-

essa lähiympäristön maankäyttöä sekä uusia kävelyn ja pyöräilyn 
yhteyksiä.
Rauhaniemen satama-merkintä poistuu ja  korvataan merkinnäl-
lä Ohjeellinen uusi tai kehitettävä pienvene- tai lauttasatama.

 OHJEELLINEN UUSI TAI KEHITETTÄVÄ  PIENVENE - 
TAI LAUTTASATAMA

Uuden tai kehitettävän pienvene- tai lauttasataman sijoittamisen 
tai kehittämisen edellytykset tulee tutkia tarkemman suunnittelun 
yhteydessä.
Kohteita on lisätty ja kaavamääräystä on tarkistettu.

KAUPUNKIHILJAINEN VIRKISTYS- TAI 
 LUONNONSUOJELUALUE

Alueidenkäytön suunnittelussa tulee pyrkiä siihen, että kaupunki-
hiljaisilla laajemmilla virkistys- ja luonnonsuojelualueilla melutilanne 
paranee tai säilyy nykyisellä tasolla.
Uusina kohteina on osoitettu Haukiluomanpuisto ja Linnain-
maa-Leinola. Määräystä on tarkistettu.

MAAKUNNALLISESTI ARVOKAS RAKENNETTU 
KULTTUURIYMPÄRISTÖ TAI KOHDE (M1-23)

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja 
käytössä tulee turvata ja edistää alueen kaupunkikuvan ja raken-
nusperinnön arvojen säilymistä ja edelleen kehittämistä. Uusi ra-
kentaminen on sopeutettava alueen kulttuuriympäristön ominais-
piirteisiin ja ajalliseen kerroksellisuuteen. Kohteiden indeksi viittaa 
merkinnän kuvauksessa esitettyyn luetteloon.
Määräyksen indeksi (M1-23) muuttuu uusien kohteiden vuoksi.

  MUINAISJÄÄNNÖSKOHDE (SM1-60) 
Muinaismuistolailla rauhoitettu muinaismuistokohde, kiinteä mui-
naisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu 
siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta 
koskevista toimenpiteistä on neuvoteltava museoviranomaisen 
kanssa ja pyydettävä lausunto. Muinaisjäännöksen laajuus tulee 
selvittää ennen alueen asemakaavoittamista. Asemakaavoituksen 
yhteydessä on huomioitava myös kohteen kytkeytyminen riittävän 
laajasti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin ja maisemaan, ottaen 
huomioon myös maakuntakaavan em. määräyksen sisältö. Vesi-
alueiden muuttuvan käytön yhteydessä on arvioitava vedenalaiseen 
kulttuuriperintöön liittyvien selvitysten tarpeellisuus yhteistyössä 
museoviranomaisen kanssa. Kohteiden indeksi viittaa merkinnän 
kuvauksessa esitettyyn luetteloon.
Määräyksen indeksi (SM1-60) muuttuu uusien kohteiden vuoksi.

MUU ARKEOLOGINEN KULTTUURIPERINTÖKOHDE 
(s1-43)

Maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon muut arkeologi-
set kulttuuriperintökohteet ja niiden ympäristö. Alueella sijaitsevien 
historiallisten rakenteiden ja kerrostumien poistaminen on sallittua 
vain erityisestä syystä ja riittävän arkeologisen dokumentoinnin 
jälkeen. Aluetta koskevista suunnitelmista on kuultava museovi-
ranomaisia. Asemakaavoituksen yhteydessä on huomioitava myös 
kohteen kytkeytyminen riittävän laajasti arvokkaisiin kulttuuriympä-
ristöihin ja maisemaan, ottaen huomioon myös maakuntakaavan 
em. määräyksen sisältö. Kohteiden indeksi viittaa merkinnän kuva-
uksessa esitettyyn luetteloon.
Määräyksen indeksi (s1-43) muuttuu uusien kohteiden vuoksi.

 kv(a)kv(a) KEMIKAALILAITOKSEN KONSULTOINTIVYÖHYKE 
Asemakaavoituksen yhteydessä on pyydettävä turvallisuus- 
ja kemikaaliviraston (TUKES) ja pelastusviranomaisen lau-

sunto. Kohteiden indeksi viittaa kaavaselostuksessa olevaan luet-
teloon. 
Sarankulman kohde on poistunut ja Taysin vyöhykkeen koko 
muuttunut.

MELU- JA ILMANLAATUSELVITYSTARPEEN 
HARKINTA- ALUE

Alue, jolla asemakaavan laadinnan yhteydessä on harkittava melu- 
ja ilmanlaatuselvityksen tarve.
Selvitystarvealue on poistettu kartalta. Selvitystarvetta 
ohjataan kartan 4  yleismääräyksellä.
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Keskustan strateginen osayleiskaava (voimaan 16.1.2019) kumottavat merkinnät

ASUNTOVALTAISEN TÄYDENNYSRAKENTAMISEN 
VYÖHYKE
4. Eteläpuisto. Alueen maankäytön ratkaisujen pohjana tulee 

olla yleispiirteinen kokonaistarkastelu. Alueella on erityisiä viherympäris-
töön ja virkistykseen liittyviä arvoja. Alue tulee suunnitella siten, että ran-
noille syntyy koko keskustaa palvelevia monipuolisia virkistäytymiseen 
soveltuvia alueita, toimintoja ja reittejä.

Asuntovaltaisen täydennysrakentamisen vyöhykkeen merkintä 
kumotaan.

JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄ
Laatukäytävän varteen sijoitetaan merkittävästi henkilöliikennettä 
aiheuttavaa maankäyttöä, erityisesti asumisen sijoittumista tuetaan. 
Hyvän joukkoliikenteen vaikutusalueella käytetään muuta kaupunkia 
pienempää autopaikkavelvoitetta. Sujuvat yhteydet joukkoliikennepysä-
keille on huomioitava kaikessa suunnittelussa.

Joukkoliikenteeseen liittyvät kaavamerkinnät ja -määräykset 
yhtenäistetään keskustan ja muun kantakaupungin alueella.

JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄ
Laatukäytävän varrella tehtävien toimenpiteiden on tuettava joukkoliikenteen 
sujuvuutta. Jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä pysäkeille ja pyöräpysäköintiä py-
säkkien välittömässä läheisyydessä on kehitettävä hyvän saavutettavuuden 
näkökulmasta. Joukkoliikenneväline voi olla myös raitiotie.

Joukkoliikenteeseen liittyvät kaavamerkinnät ja -määräykset 
yhtenäistetään keskustan ja muun kantakaupungin alueella.

SATAMA / VENESATAMA
Vesiliikenteen häiriötön toiminta on otettava huomioon suunniteltaessa lä-
hiympäristön maankäyttöä sekä uusia kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä.

Satamiin liittyvät kaavamerkinnät ja -määräykset yhtenäistetään 
keskustan ja muun kantakaupungin alueella.
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