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 Kouvolan kaupungin maankäytön suunnittelussa on vireillä otsikossa mainitun alu-

een yleiskaava, joista on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Suunnitelman 
riittävyydestä on mahdollista jättää kirjallinen mielipide. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavoitustyöhön tulee sisällyttää kaa-
van laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuoro-
vaikutusmenettelystä, sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 
 

Suunnittelualue  
Alue sijaitsee Pohjois-Kymenlaaksossa noin 30 kilometrin päässä Kouvolan kes-
kustasta. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 164 ha, josta vesipinta-alaa on 
noin 45 ha. Alueeseen kuuluu Vähä-Kamposen ja Suolajärven rantaviivaa yhteen-
sä noin 6,5 km. (LIITE 1) 

 
Suunnittelualueeseen sisältyy UNESCO:n Verlan maailmanperintökohteen alue 
sekä Verlan kylän alue lähiympäristöineen.     

 
Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 
 
 
Aloite Yleiskaavaa on ryhdytty valmistelemaan UPM-Kymmene Oyj:n aloitteesta vuonna 

2008. 
 

Nykytilanne Verlan maailmaperintökohteen alueeseen kuuluu nykyisin tehdasmuseona toimiva 
Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, tehtaan ympäristön entiset työväen asuinalueet 
sekä Verlankosken voimalaitoksen alue. Maailmanperintökohteen Verlan puuhiomo 
ja pahvitehdas ympäristöineen on suojeltu rakennussuojelulain nojalla vuonna 1992.  
UPM-Kymmene Oyj haki osana yleiskaavaprosessia omistuksessaan olevan maail-
manperintökohteen muun osan rakennussuojelua. Ympäristöministeriö vahvisti 
31.3.2016 rakennussuojelupäätöksen, jolla rakennussuojelu laajeni koskemaan 
kahta uutta aluetta sekä niillä sijaitsevia 30 rakennusta, niihin liittyviä maakellareita, 
muita rakennelmia ja pihapiirejä sekä tieympäristöjä. Maailmanperintöalueella teh-
dasalueen pohjoispuolella Verlankosken yläjuoksulla sijaitsee n. 7000 vuotta vanha 
esihistoriallinen kalliomaalaus. Maailmanperintöalueen lähiympäristön alueen ovat 
pääosin maa- ja metsätalous sekä virkistyskäytössä.    
 
Verlan kyläalueella sijaitsee n. 30 vanhaa asuinrakennuspaikkaa, joista suuri osa on 
nykyään vapaa-ajankäytössä. Alueella toimii myös Verlan saha. Kyläalueen länsi-
puolinen Kokkokallion alue on maa- ja metsätalous sekä virkistyskäytössä. Kokko-
kalliolla on myös yksi Kymenlaakson suurimmista hiidenkirnuista    
 
Maailmanperintöalueen ulkopuolisilla ranta-alueilla sijaitsee yhteensä noin 20 van-
haa rakennuspaikkaa. Ranta-alueet ovat muutoin pääasiassa maa- ja metsätalous 
sekä virkistyskäytössä.    



 
 

Maanomistus Suunnittelualueen suurin maanomistaja on UPM-Kymmene Oyj, joka omistaa Verlan 
tehdasalueen ja pääosan osayleiskaavaan kuuluvista Vähä-Kamposen ja Suolajär-
ven itäpuolen alueista. Suunnittelualueen länsipuolen alueen suurin maanomistaja 
on Ilpo Puolakka. Verlan kyläalueen vanhojen rakennuspaikkojen alueet ovat pää-
osin yksityisessä omistuksessa. Verlan voimalaitoksen alueen omistaa pääosin 
Kouvolan Seudun Sähkö Oy.    
 
 

Kaavatilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Valtioneuvoston päätökset 30.11.2000, 13.11.2008, 14.12.2017 
Tarkistetut tavoitteet ovat tulleet voimaan 1.4.2018. 
 
Maakuntakaava 
 

Verlan alue sisältyy Kymenlaakson maakuntakaavaan, maaseutu ja luonto, jossa 
käsitellään maaseutualueita ja yhteysverkoston kokonaisuutta sekä taajama-
aluevarauksia niiltä osin kuin ne rajattiin ensimmäisen vaihekaavan Taajamat ja 

niiden ympäristöt suunnittelualueen ulkopuolelle (vahvistettu 28.5.2008 ja 
18.1.2010). Ympäristöministeriö on päätöksillään 14.12.2010 vahvistanut maakun-
takaavan Maaseutu ja luonto. 

 
Maakuntakaavassa Verlan kyläalue on merkitty loma- ja matkailualueeksi, jolla on 
säilytettäviä, vähintään maakunnallisesti merkittäviä rakennuskulttuurikohteita. Van-
ha tehdasalue on merkitty UNESCOn maailmanperintökohteeksi. Sekä kylä- että 
tehdasalue on esitetty maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristön tai maise-
man vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi. Tehdasalueen pohjoispuolella sijaitse-
vat, noin 7000 vuotta vanhat kalliomaalaukset on merkitty muinaismuistokohteeksi. 
Alueen halki kulkevat yhdystie sekä pyöräily-, patikointi- ja melontareitit. LIITE 2 – 
Ote Kymenlaakson ajantasamaakuntakaavasta 

 
Kymenlaakson liitto on ryhtynyt valmistelamaan uutta maakuntakaavaa 2040. Uu-
den maakuntakaavan valmistelu on luonnosvaiheessa.  
 
Yleiskaava 
 
Suunnittelualueella on voimassa 8.6.1999 päivätty Verlan osayleiskaava, joka on 
vahvistettu Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa. LIITE 3 – Verlan osayleis-
kaava 2001 

 
Osayleiskaavaa täydentämään on laadittu rakentamistapaohje 15.3.1999 ja mai-
semahoitosuunnitelma 30.12.1998. 

 
Suunnittelualueen länsiosassa on voimassa 14.4.2003 hyväksytty päivätty oi-
keusvaikutteinen Jaalan itäosan rantayleiskaava. LIITE 4 – Ote Jaalan Itäosan 
rantaosayleiskaavasta 
 
Kapea kaistale suunnittelualueen pohjoisosan Suolajärven ranta-alueesta (Karit-
sasalmen pohjoispuolella) kuuluu 21.5.2007 hyväksytyn ja 25.11.2009 voimaan 
tulleen oikeusvaikutteisen Valkealan pohjoisosan rantayleiskaavan alueeseen. 
 
Rakennusjärjestys 

 
Kouvolan kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa  
30.8.2010 (§ 67). Rakennusjärjestys on tullut lainvoimaiseksi 11.10.2010 

 

 

  



Selvitykset / 
suunnitteluaineisto 

Olemassa oleva selvitys- ja suunnitteluaineisto 
 
- Rakennushistoriallinen selvitys, Timo Leivonen, Kymenlaakson maakuntamuseo, 
1995. 
- Maisemaselvitys, kasvillisuusselvitys ja eläimistöinventointi on laadittu Verlan ny-
kyisen vuonna 1999 voimaan tulleen osayleiskaavan yhteydessä. Maisemaselvityk-
sestä vastasi Maisemasuunnittelu-Hemgård. Kasvillisuusselvityksen tekijänä on ollut 
Frank Hering & Mette Godenhjälm, Helsingin yliopisto, Kotkan tutkimus- ja koulutus-
yksikkö, 1997. Eläimistöselvityksen on laatinut Seppo Karjalainen, 1997. 
- Ennen Verlan nykyisen osayleiskaavan virallista nähtävillepanoa on laadittu vesi-
huollon suunnitelma syksyllä 1998, jossa määriteltiin vedenhankinnan ja jätevesi-
huollon periaatteet. 
- Verlan tieympäristön kohentaminen, Tarveselvitys, Tiehallinto, 2007. 
- Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma (Kaakkois-Suomen ELY- keskus 2017) 
 

 
Laadittavat selvitykset 
 
- Luontoselvitys (Luontoselvitys Kotkansiipi / Petri Parkko 2008-2010) 
- Arkeologinen inventointi (Museovirasto 2009) 
- Rakennusinventointi (Hanna-Riitta Toivanen 2010-11) 
- Verlan kyläkeskustan kehittämissuunnitelma (Diplomityö Sini Suontausta 2010) 
- Rakentamistilanneselvitys (Kouvolan kaupunki, Ympäristönsuunnittelu Oy 2016) 
- Ranta-alueiden emätilaselvitys / mitoituslaskelma (Ympäristönsuunnittelu Oy 2016) 
- Rakennusinventoinnin täydennys 2017 (Arkkitehtuuritoimisto Arkhaltia oy, Kari 
Mustonen 2017) 
- Rakennusinventointien tarkastus ja kohteiden arvotus (Kirsi Toivonen, Kymenlaak-
son museo ja kaavoitusarkkitehti Hannu Purho Kouvolan kaupunkisuunnittelu, kevät 
2018) 
 

Tavoitteet Osayleiskaavan laatimisen alkuperäisenä tarkoituksena oli Verlan vanhan osayleis-
kaavan kaavaratkaisun päivittäminen koskien erityisesti Verlan maailmanperintöalu-
een aluetta. Lähtökohtana oli voimassa olevan yleiskaavaratkaisun kriittinen tarkas-
telu maailmanperintökohteen alueen ainutlaatuisuuden säilymisen turvaamiseksi. 
UPM-Kymmene Oyj haki osana yleiskaavaprosessia omistuksessaan olevan maail-
manperintökohteen vielä suojelemattoman osan rakennussuojelua. Ympäristöminis-
teriö vahvisti 31.3.2016 rakennussuojelupäätöksen, jolla rakennussuojelu laajeni 
koskemaan pääosaa maailmanperintökohteen alueesta. Nyt pääosaa maailmanpe-
rintökohteen alueesta voidaan tarkastella osayleiskaavassa rakennussuojelupäätök-
sen määrittelemistä lähtökohdista. 
 
Osayleiskaavoitettava alue laajeni jo työn alkuvaiheessa Verlan sahan alueelle ja 
sahan eteläpuolisille peltoaukeille. Tälle alueelle oli valmistunut Omakylä –
hankesuunnitelmana maankäytön idealuonnos. Verlan osayleiskaavan laajennuksen 
ja Jaalan itäosan rantayleiskaavan muutoksen tavoitteeksi tuli selvittää yleiskaavalli-
sesti alueen soveltumista idealuonnoksessa suunniteltuun tarkoitukseen. Osayleis-
kaavoitettavaa aluetta laajennettiin vielä länteen Verlan kyläalueelle, kun kaava-
luonnosta ryhdyttiin valmistelemaan uudelleen rakennussuojelupäätöksen jälkeen. 

 
Kokonaisuutena tarkasteluna työn tarkoituksena on laatia UNESCO:n Verlan maa-
ilmanperintökohteen ja sen lähiympäristön alueelle sekä Verlan kyläalueelle oikeus-
vaikutteinen osayleiskaava, joka huomioi ja turvaa alueen rakennetun ja luonnon-
ympäristön ominaispiirteet sekä erityisarvot kuitenkin mahdollistaen myös Verlan 
tehdasmuseon ja siihen liittyvien matkailutoimintojen kehittämisen sekä Verlan kylä-
alueen elinvoimaisuuden tukemisen.    
 
Osayleiskaavoitettava alue on jaettu kolmeen eri kokonaisuuteen perustuen osa-
alueiden erilaisiin suunnittelutarpeisiin. Osa-alueet ovat Verlan maailmanperintö-
kohde lähiympäristöineen, Verlan kyläalue ja ranta-alueet. 
 
 
 



Osa-aluekohtaisesti määritellyt tavoitteet ovat: 
 
Verlan maailmanperintökohde lähiympäristöineen  

 
Osayleiskaavoituksen päätarkoituksena on etenkin Verlan maailmanperintökohteen 
ainutlaatuisuuden säilyttäminen ja vaaliminen. Samalla selvitetään Verlan tehdas-
museon ja siihen liittyvien matkailutoimintojen lisärakentamisen ja muun kehittämi-
sen tarpeet. Osayleiskaavan tavoitteena on tukea Verlan tehdasmuseon sekä siihen 
liittyvien matkailu- ja virkistystoimintojen kehittämistä. Verlan maailmaperintökohteen 
alueella ja siihen liittyvillä virkistys- sekä maa- ja metsätalousalueilla osayleiskaava 
laaditaan yleispiirteisenä aluevarausyleiskaavana ja osayleiskaavalla ohjataan ra-
kentamisen lupaharkintaa sekä muuta maankäyttöä.  

 
Verlan kyläalue 

 
Osayleiskaavalla yksilöidään ja osoitetaan Verlan kyläalueen vanhat rakennuspai-
kat. Kyläalueen uusien asuinrakennuspaikkojen sijoittelussa huomioidaan erityisesti 
vanhan osayleiskaavan kaavaratkaisu, liittyminen vesihuoltoverkostoon ja olevaan 
tiestöön, sopeutuminen vanhoihin rakennuspaikkoihin ja sijoittuminen kylän yhdys-
kuntarakenteen kannalta edullisesti. Uudet rakentamisalueet pyritään sijoittamaan 
kylän yhdyskuntarakenteen kannalta luonteville alueille. Kaavalla mahdollistetaan 
myös palvelu- ja elinkeinotoimintojen sijoittuminen alueelle. Verlan kyläalueen osalta 
tavoitteena on laatia osayleiskaava MRL 44§:n mukaisena kyläyleiskaavana siten, 
että yleiskaavaa voidaan näillä alueilla käyttää asuinrakentamisen ja myös matkailu-
rakentamisen rakennuslupien myöntämisen perusteena.  

 
Ranta-alueet 

 
Lukuun ottamatta Verlan maailmanperintökohteeseen kuuluvia ranta-alueita 
osayleiskaava laaditaan ranta-alueiden osalta MRL 72 §:n mukaisena oikeusvaikut-
teisena rantaosayleiskaavana siten, että Kouvolan kaupunki voi myöntää yleiskaa-
van perusteella rakennusluvat alueen loma-, asuin- ja matkailupalvelujen rakentami-
selle. Ranta-alueiden tavanomaiset vanhat loma-ja asuinrakennuspaikat osoitetaan 
lähtökohtaisesti nykytilanteen mukaisina rakennuspaikkoina. Yleiskaavalla voidaan 
osoittaa alueen matkailuelinkeinon tukemiseksi myös tavanomaisesta rantaraken-
tamista poikkeavia matkailupalvelujen alueita. Rantojen rakentamisalueista pyritään 
muodostamaan yhtenäisiä kokonaisuuksia, jolloin myös rakentamisesta vapaata 
yhtenäistä rantaviivaa säilyy riittävästi.  

 

Selvitettävät vaikutukset ja vaikutusalue 

 
 Vaikutusalueeseen kuuluu ensisijaisesti yleiskaavojen muutos- ja laajennusalueet 

sekä muutosalueiden ja uuden osayleiskaavan naapuritilojen alueet. 
 

Vaikutusalue saattaa olla myös tätä laajempi esim. maasto-olosuhteista johtuen.   
 
Yleiskaavan vaikutukset selvitetään MRL 9 §:n ja MRA 1 §:n mukaisesti. 
 
Yleiskaavaratkaisusta riippuen arvioidaan kaavan vaikutukset mm. luonnonympäris-
töön, maisemaan, rakennettuun ympäristöön, Verlan maailmanperintökohteen ra-
kennushistoriallisiin ja maisemallisiin arvoihin, yhdyskuntarakenteeseen ja -
talouteen, turvallisuuteen ja terveellisyyteen, virkistyskäyttöön, elinkeinoelämään, 
vesiliikenteeseen, liikenteeseen, tekniseen huoltoon ja maanomistajien tasapuoli-
seen kohteluun. 
 

 
Osalliset 

 Kaavoituksen osallisia ovat alueiden maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työn-
tekoon tai muihin oloihin kaavat saattavat huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomai-
set ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62§). 



 
1. Maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavat saat-
tavat huomattavasti vaikuttaa 
 
2. Viranomaiset, kaupungin hallintokunnat 
- Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) 
- Kymenlaakson liitto 
- Museovirasto 
- Kymenlaakson maakuntamuseo 
- Kymenlaakson pelastuslaitos/Pohjoinen toimialue 
- Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta sekä maaseutulautakunta  
 
3. Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (ei kattava luettelo) 
- KSS Energia, Verlan museoalueen hoitokunta, Verlan Ruukkikyläyhdistys ry, Ver-
lanseudun kyläyhdistys ry, Verlan Saha Ky, Verlan kalastushoitoyhdistys ry, Voimis-
telu- ja urheiluseura "Werlan Kiri" ry. 
- Mahdolliset muut paikallisella tai maakunnan tasolla toimivat yhteisöt 
 

 
Kaavoituksen eteneminen ja alustava aikataulu 

 
Vireille tulo- ja valmisteluvaihe  
 

 1. Laatimispäätös ja virelletulosta ilmoittaminen. 
- Kaavan vireille tulosta julkaistiin kuulutus kaupungin virallisissa ilmoitusleh-
dissä (Kouvolan sanomat ja Pohjois-Kymenlaakso) 3.6.2009. 

 
2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), tavoiteasettelua ja selvitysten laadin-
taa 

- Kaavatyön aluksi laaditaan OAS, joka käsitellään Kouvolan teknisessä lauta-
kunnassa ja kaupunginhallituksessa.  
- OAS pidettiin julkisesti nähtävillä 3.6.-3.7.2009. Nähtävilläolon aikana oli 
mahdollisuus antaa palautetta OAS:sta.  
- Viranomaisneuvottelu järjestettiin 3.2.2010. 
- Osallisella oli MRL 64 § mukaisesti mahdollisuus ennen kaavaehdotuksen 
asettamista julkisesti nähtäville esittää Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksel-
le neuvottelun käymistä OAS:n riittävyydestä. 

 
3. Tavoitteiden tarkennus ja kaavaratkaisun kehityskuva, perusselvitysten laadinta ja 
täydentäminen, mitoitusperiaatteiden ja rakennusoikeuksien määrittely, kaavaluon-
noksen valmistelu ja valmisteluvaiheen mielipiteiden kuuleminen. 

- Perusselvitysten täydentämistä ja puuttuvien selvitysten hankintaa.   
- Yleiskaavamuutoksen ja -laajennuksen luonnos valmistellaan talvella 2010 ja 
siitä pidettiin yleisötilaisuus, josta tiedotettiin kaupungin virallisissa ilmoitusleh-
dissä. Viranomaisille, ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille ja eri yhteisöille 
lähetettiin erillinen kirje. 
- Yleiskaavamuutoksen ja -laajennuksen luonnos pidettiin julkisesti nähtävillä 
26.10.-25.11.2011, jolloin kaikilla osallisilla oli mahdollisuus tutustua kaava-
luonnokseen ja siihen liittyviin asiakirjoihin sekä antaa niistä palautetta suulli-
sesti tai kirjallisesti. Ennakkolausunnot pyydettiin keskeisiltä viranomaisilta. 
- Yleiskaavan laatimista päätettiin jatkaa keväällä 2016 alueellisesti laajennet-
tuna ja sisällöllisesti tarkennettuna vastaamaan osalla aluetta MRL 44§:n mu-
kaista yleiskaavaa. Ranta-alueiden osalta osayleiskaava päätettiin laatia MRL 
72§:n mukaisena oikeusvaikutteisena rantayleiskaavana lukuun ottamatta 
maailmanperintöalueeseen kuuluvia ranta-alueita.  
- Viranomaisten työneuvottelut järjestettiin 22.2.2016 ja 20.1.2017. 
- Yleiskaavamuutoksen ja -laajennuksen luonnos pidettiin uudelleen julkisesti 
nähtävillä 17.5.- 16.6.2017 
- Viranomaisten työneuvottelu järjestettiin 16.1.2019 

 
 



 
Kaavaehdotus- ja hyväksymisvaihe 
 
Julkinen nähtävillä olo MRL 65 §, MRA 27 §, lausunnot MRA 28 § (kaavaehdotus) 

- teknisen lautakunnan hyväksymisen jälkeen 
- nähtävänäoloaika 30 päivää kuulutetaan Kouvolan kaupungin virallisissa il-
moituslehdissä ja -taululla sekä internet-sivuilla www.kouvola.fi/kaavoitus. 
- kaava-alueen ja välittömän vaikutusalueen maanomistajia tiedotetaan kirjeit-
se. Viranomaisilta pyydetään lausunnot. 
- muistutusmahdollisuus / viranomaislausunnot 
- vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin 
- Tavoiteajankohta on 09-12 / 2019 

 
Tarvittaessa viranomaisneuvottelu 
 
Tarvittaessa uusi nähtävilläolo / MRA 32 § mukainen kuuleminen 
 
Kaavan hyväksyminen MRL 52 § 

- Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. 
- Valitusmahdollisuus  
- Tavoiteajankohta on 01-04/2020 

 
Valitusviranomaiset MRL 188§ 

- Kouvolan hallinto-oikeus 
- Korkein hallinto-oikeus 

 
Kaavan voimaantulo MRA 93 § 

- Yleiskaavan voimaantulosta kuulutetaan Kouvolan kaupungin virallisissa il-
moituslehdissä, kaupungin ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. 
- Tavoiteajankohta on 04-06/2020 

 
Kaavoituksen kulusta tiedottaminen 

 Yleiskaavoituksen keskeisistä työvaiheista kuulutetaan / tiedotetaan Kouvolan kau-
pungin virallisissa lehdissä, kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin internet-
sivuilla. Lisäksi tiedotetaan kirjeitse kaava-alueen maanomistajia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteystiedot  
 
Kouvolan kaupunki 
Marko Luukkonen 
Yleiskaavapäällikkö 
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut 
PL 32  45701  Kuusankoski 
puh. 020 615 7169 
email: etunimi.sukunimi@kouvola.fi 
 

 
Kouvolan kaupunki 
Essi Kesämaa 
Kaavoitusinsinööri  
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut 
PL 32  45701  Kuusankoski 
puh: 020 615 9175 
email: etunimi.sukunimi@kouvola.fi 
 

 
Kaavan laatija 
Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa 
Arto Remes 
Sibeliuksenkatu 11B1,13100 Hämeenlinna 

puh: 040 1629193 

email: arto.remes@ymparistonsuunnittelu.fi 

 



LIITE 1 

 

Sijaintikartta 
Suunnittelualue osoitettu punaisella. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 2 

 

Ote Kymenlaakson maakuntakaavasta 
Suunnittelualue osoitettu punaisella. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
merkintä  
LOMA- JA MATKAILUALUE 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti 
merkittäviä matkailupalveluiden alueita. 
Alueisiin kuuluu matkailu- ja lomakeskuksia, lomakyliä, 
lomahotelleja, leirintäalueita tai muita vastaavia matkailua 
palvelevia toimintoja. 
Suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee toimintojen 
sijoittumisen ohjauksella ja rakentamisen mitoituksen 
määrittelyllä turvata alueen erityisten luonto-arvojen, 
kulttuuriympäristön ja rakennushistoriallisten ominaispiir-
teiden säilyminen. 

 

 
 

merkintä  
KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN 
VAALIMISEN KANNALTA TÄRKEÄ ALUE, 
MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ 
Merkinnällä osoitetaan kulttuuriympäristön ja 
maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti 
merkittävät alueet. Alueilla, joille on aluevaraus-
merkinnällä osoitettu käyttötarkoitus, ensisijaisen 
maankäyttömuodon määrittelee aluevarausmer-
kintä. 
Suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee  
toimintojen sijoittumisen ohjauksella ja rakentami-
sen mitoituksen määrittelyllä turvata alueen erityis-
ten luontoarvojen, kulttuuriympäristön ja raken-
nushistoriallisten ominaispiirteiden säilyminen. 

 

 

 



 

merkintä  

UNESCO:N MAAILMAPERINTÖKOHDE 
Merkinnällä osoitetaan Verlan alue ja Struven mittausket-
jun piste Mustaviirin saaressa, jotka kuuluvat UNESCON 
maailmanperintökohteiden luetteloon. 
Suunnittelumääräys: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee 
edistää maailmanperintökohteeksi nimeämisen perustee-
na olevien arvojen säilymistä ja hoitoa. 
 

 

merkintä    
YHDYSTIE  
Merkinnällä osoitetaan yhdystiet, jotka 
yhdistävät taajamatoimintojen alueita ja kyliä 
ylempiluokkaiseen tieverkkoon. Alueella on voi-
massa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus. 
Maakuntakaavassa esitetyt seutu- tai yhdystiet  
voidaan alueiden tarkemmassa suunnittelussa  
määrittää pää- tai kokoojakaduiksi. 
 

 

merkintä   
MUINAISMUISTOKOHDE  
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät 
muinaisjäännökset. Kaikki muinaismuistot, myös vielä 
löytymättömät on suojeltu muinaismuistolailla (295/1963). 
Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisra-
joitus. 
Suunnittelumääräys: 
Kohteen ja sen lähialueen maankäytön suunnittelussa ja 
toteutuksessa on otettava huomioon kiinteiden muinais-
jäännösten lisäksi niiden riittävät suoja-alueet ja kohteen 
liittyminen maisemaan. Toimenpiteitä suunniteltaessa on 
pyydettävä lausunto museoviranomaisilta. 
 
 

 
Ylimaakunnallinen pyöräilyreitti       
Ylimaakunnallinen patikointireitti 
Ylimaakunnallinen melontareitti 
 
ULKOILUREITIT   
Merkinnällä osoitetaan taajamatoimintojen alueiden 
ulkopuoliset ylimaakunnalliset merkittävät ulkoilu-
reitit. 
Suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvat-
tava ulkoilureittien toteuttamisedellytykset maakun-
nallisesti ja seudullisesti toimivana reitistönä. Yksi-
tyiskohtaisessa reittisuunnittelussa on pyrittävä 
hyödyntämään olemassa olevan tiestön ja poluston 
käyttömahdollisuuksia. 
 

merkintä  /s 
ALUE, JOLLA ON SÄILYTETTÄVIÄ VÄHINTÄÄN 
MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVIÄ RAKENNUS-
KULTTUURIKOHTEITA 
Merkinnällä osoitetaan maankäytön aluevaraukset, joilla 
on vähintään maakunnallisesti merkittävää rakennettua 
kulttuuriympäristöä tai rakennuksia, mutta joita ei ole 
erikseen kohdemerkinnöillä osoitettu. 
Suunnittelumääräys: 
Alueen käytön suunnittelussa ja toteutuksessa on otetta-
va huomioon kulttuuriympäristön vaaliminen ja turvattava 
merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen sekä alueiden 
ominaisluonteen ja erityispiirteiden säilyminen. 
 

Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava 
siitä, että virkistystoiminta ei yksistään tai tarkastel-
tuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien 
kanssa aiheuta aluevaraukseen rajautuvalla tai 
alueen läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000- 
verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkos-
toon ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia vai-
kutuksia tai häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät 
alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi 
alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natu-
ra 2000-verkostoon. 
 

 

merkintä   
MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, 
JOLLA ON ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA 
Merkinnällä osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaisia 
alueita, jotka pääkäyttötarkoituksen lisäksi ovat ulkoilun 
kannalta maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä. 
Suunnittelumääräys: 
Alueen suunnittelussa tulee turvata maa- ja metsätalou-
den sekä muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedelly-
tykset. Olemassa olevia ulkoilumahdollisuuksia ja - toi-
mintoja tulee edistää ja alueiden käytön suunnittelussa 
tulee ottaa huomioon ulkoilun ohjaamistarpeen vuoksi 
polkujen tai ulkoilureittien ja niihin liittyvien levähdys- ja 
tukialueiden toteuttaminen. Alueen ulkoilutoiminnot 
tulee suunnitella ja sijoittaa siten, ettei merkittävästi 
haitata alueen maa- ja metsätalouskäyttöä. 
 

 

 

 

 

 

 

 



LIITE 3 

 

Verlan osayleiskaava 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



LIITE 4 

 

Ote Jaalan itäosan rantayleiskaavasta 
Suunnittelualue osoitettu sinisellä. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 


