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Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2017-2021 merkinnät ja -määräykset
YLEISMÄÄRÄYS
Muuttuvan maankäytön alueilla on arvioitava kulttuuriympäristöjä koskeva selvitystarve yhteistyössä
museoviranomaisen kanssa. Vesialueiden muuttuvan käytön yhteydessä on arvioitava vedenalaiseen
kulttuuriperintöön liittyvien selvitysten tarpeellisuus
yhteistyössä museoviranomaisen kanssa. Selvitystarvetta arvioitaessa on huomioitava myös arkeologisen tiedon jatkuva täydentyminen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä Tampereen maisemallisten
erityispiirteiden säilymiseen. Yksityiskohtaisessa
suunnittelussa on huomioitava myös palstoittamalla
syntyneiden pientaloalueiden arvot.

ARVOALUEET JA KOHTEET
VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS MAISEMAALUE
Alueen suunnittelussa on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät maisema-arvot säilyvät.
mav

MAAKUNNALLISESTI ARVOKAS RAKENNETTU
KULTTUURIYMPÄRISTÖ TAI KOHDE (M1-23)
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa,
rakentamisessa ja käytössä tulee turvata ja edistää
alueen kaupunkikuvan ja rakennusperinnön arvojen säilymistä ja edelleen kehittämistä. Uusi rakentaminen on sopeutettava alueen kulttuuriympäristön
ominaispiirteisiin ja ajalliseen kerroksellisuuteen.
Kohteiden indeksi viittaa merkinnän kuvauksessa
esitettyyn luetteloon.
PAIKALLISESTI ARVOKAS RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ (P1-19)
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa,
rakentamisessa ja käytössä tulee turvata ja edistää
alueen kaupunkikuvan ja rakennusperinnön arvojen säilymistä ja edelleen kehittämistä. Uusi rakentaminen on sopeutettava alueen kulttuuriympäristön
ominaispiirteisiin ja ajalliseen kerroksellisuuteen.
Kohteiden indeksi viittaa merkinnän kuvauksessa
esitettyyn luetteloon.

MUINAISJÄÄNNÖSKOHDE (SM1-60)
Muinaismuistolailla rauhoitettu muinaismuistokohde, kiinteä muinaisjäännös. 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 tarpeen mukaan huomioitava myös kohteen kytkeytyminen riittävän laajasti ympäristöön ja maisemaan. Vesialueiden muuttuvan käytön yhteydessä
on arvioitava vedenalaiseen kulttuuriperintöön liittyvien selvitysten tarpeellisuus yhteistyössä museoviranomaisen kanssa. Kohteiden indeksi viittaa merkinnän kuvauksessa esitettyyn luetteloon.

MUU ARKEOLOGINEN KULTTUURIPERINTÖKOHDE (s1-43)
Maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon
muut arkeologiset 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 museoviranomaisia. Asemakaavoituksen yhteydessä on tarpeen mukaan huomioitava myös kohteen kytkeytyminen riittävän laajasti ympäristöön ja maisemaan. Kohteiden indeksi
viittaa merkinnän kuvauksessa esitettyyn luetteloon.

LAILLA SUOJELTU KOHDE (R1-5)
Merkinnän kohteet on suojeltu kirkkolailla. Kohteiden indeksi viittaa merkinnän kuvauksessa esitettyyn luetteloon.
KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON ALUE,
HAKEMUKSEN RAJAUS (KH 7.12.2020)
KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON MUUTOSALUE, HAKEMUKSEN RAJAUS (KH 7.12.2020)

VESIALUE
YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA

Jälleenrakennuskauden alueilla (P9-19) ei tule sallia alkuperäiseen kaupunkirakenteeseen ja -kuvaan
olennaisesti vaikuttavia muutoksia.
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YLEISMÄÄRÄYS
Kantakaupungin yleiskaava 2040 kumottavat merkinnät ja määräykset ohjaavat tarkemman tason
suunnittelua, kunnes Kantakaupungin vaiheyleiskaava - Valtuustokausi 2017-2021 on voimassa.

Kantakaupungin yleiskaava 2040 (voimaan 20.1.2020) kumottavien merkintöjen määräykset
YLEISMÄÄRÄYS
Muuttuvan maankäytön alueilla on arvioitava kulttuuriympäristöjä koskeva selvitystarve yhteistyössä
museoviranomaisen kanssa. Vesialueiden muuttuvan käytön yhteydessä on arvioitava vedenalaiseen
kulttuuriperintöön liittyvien selvitysten tarpeellisuus
yhteistyössä museoviranomaisen kanssa. Erityistä
huomiota on kiinnitettävä Tampereen maisemallisten
erityispiirteiden säilymiseen.
VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS MAISEMAALUE (mav)
Alueen suunnittelussa on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät maisema-arvot, jotka liittyvät harjuluontoon ja kulttuurihistoriaan, säilyvät.
mav
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MAISEMALLISESTI JA KAUPUNKIKUVALLISESTI
HUOMIOITAVA RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ TAI KOHDE (M1-26)
Aikakautensa edustava alue, alueen osa tai kohde,
jossa rakennuskanta ja / tai korttelirakenne ympäristöineen on säilynyt. Aluetta ja kohdetta koskevissa toimenpiteissä, tarkemmassa suunnittelussa tai kaavojen
ajanmukaisuutta arvioitaessa on otettava huomioon
rakennetun ympäristön kokonaisuus, ominaispiirteet
ja identiteetti. Kohteiden indeksointi viittaa kaavaselostuksen liitteenä olevaan luetteloon.

ARVOKAS JÄLLEENRAKENNUSKAUDEN
PIENTALOALUE (J1-11)
Alueen kaupunkikuvaan vaikuttavat muutokset on ratkaistava asemakaavalla. Asemakaavamuutoksen tulee
perustua laajempaa kuin yhtä tonttia koskevaan tarkasteluun.
Alueen ympäristön erityispiirteet, julkisen ja yksityisen
tilan suhde ja tonttien rajaaminen kadun suuntaan tulee säilyttää.
Rakennuskannan osalta ensisijaisena tavoitteena on
alueen alkuperäisten rakennusten säilyttäminen. Mikäli rakennus korvataan uudella, tulee uuden rakennuksen sijainnin, koon, mittasuhteiden ja muiden ominaispiirteiden soveltua alueen alkuperäiseen ilmeeseen.
Kohteiden indeksointi viittaa kaavaselostuksen liitteenä olevaan luetteloon.

MUINAISJÄÄNNÖSKOHDE (SM1-58)
Muinaismuistolailla rauhoitettu muinaismuistokohde, kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on
muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista
toimenpiteistä on neuvoteltava museoviranomaisen
kanssa ja pyydettävä lausunto. Vesialueiden muuttuvan käytön yhteydessä on arvioitava vedenalaiseen
kulttuuriperintöön liittyvien selvitysten tarpeellisuus
yhteistyössä museoviranomaisen kanssa. Kohteiden
indeksointi viittaa kaavaselostuksen liitteenä olevaan
luetteloon.

MUU ARKEOLOGINEN KULTTUURIPERINTÖKOHDE (s1-35)
Maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon
muut arkeologiset 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 museoviranomaisia. Kohteiden indeksointi
viittaa kaavaselostuksen liitteenä olevaan luetteloon.
LAILLA TAI SOPIMUKSELLA SUOJELTU KOHDE
(R1-6)
Merkinnän kohteet on suojeltu kirkkolailla tai rautatiesopimuksella. Kohteiden indeksointi viittaa kaavaselostuksen liitteenä olevaan luetteloon.
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