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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 1.1. Tunnistetiedot 

Kunta:    905 Vaasa 

Kaupunginosa:   41 

Korttelit:    1,3–9 

Suunnittelulaji:   Asemakaavan ja tonttijaon muutos 

Kaavan nimi:    Länsiniityn tarkistus 

Kaavan numero:   ak1073 

 

Laatija:     Vaasan kaupunki, kaavoitus 

     Kaavoitusinsinööri Toni Lustila 

     Kirkkopuistikko 26 A, 2. kerros 

     PL 2, 65101 VAASA 

     etunimi.sukunimi@vaasa.fi 

     040 758 6794 

 

Käsittely:    Kaavoituspäätös     20.3.2018

Vireilletulo      20.3.2018

     Valmisteluvaiheen kuuleminen    5.4.2018

     Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto   26.6.2018

     Julkinen nähtävilläolo     16.8.2018

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto   18.9.2018

Päätöksen voimaantulosta ilmoittaminen		             1.11.2018

 1.2. Kaava-alueen sijainti

Kuva 1. Kaavamuutosta koskevan alueen sijainti opaskartalla. 
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 1.3. Kaavan nimi ja tarkoitus 

Asemakaavan muutoksen nimi on Länsiniityn tarkistus ja sen kaavanumero on ak1073. Länsiniityn 

tarkistus on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutos. 

Kaavamuutos laaditaan kaupungin omasta aloitteesta asemakaavoitetulle Länsiniityn alueelle. 

Kaavamuutoksella tarkistetaan lähinnä pientalotonttien rakentamistapaa koskevia kaavamääräyksiä 

sekä yksittäisiä tonttirajoja. Kaavan tarkoituksena on helpottaa pientalorakentajien suunnittelu- ja 

rakentamistyötä ja lisätä erilaisten talomallien rakentamismahdollisuuksia.  

 

 1.4. Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

LIITE 1. Asemakaava ja kaavamääräykset 

LIITE 2. Havainnekuva 

LIITE 3. Asemakaavan seurantalomake 

 

 1.5. Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja 

lähdemateriaalista 

 Böle II, asemakaava numero 988. Kaavakartta ja –selostus. Vaasan kaupunki ja Mustasaaren 
kunta 

 Vaasan yleiskaava ja viheraluejärjestelmä 2030. Kaavakartta ja –selostus. Vaasan kaupunki. 
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2. TIIVISTELMÄ 

 2.1. Kaavaprosessin vaiheet 

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto päätti asemakaavan laatimisesta sekä 

asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kokouksessaan 20.3.2018. Kyseessä on 

maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutos, jonka 

kaupungin hallintosäännön perusteella voi hyväksyä kaupunginhallituksen suunnittelujaosto. 

 

Asemakaavan luonnos (MRL 62 §, MRA 30 §) pidettiin julkisesti nähtävillä 5.4.–19.4.2018. 

Aineisto pidettiin nähtävillä myös kaavoituksen ilmoitustaululla ja kaavoituksen internetsivuilla ja 

siitä pyydettiin lausunnot osallisilta. Asemakaavan luonnoksesta jätettiin yksi mielipide ja kolme 

lausuntoa.  

 

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto hyväksyi asemakaavaehdotuksen julkisesti 

nähtäville 26.6.2018 (§ 51.) Asemakaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä 16.–31.8.2018 

(MRL 65 §, MRA 27-28 §). Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolosta kuulutettiin ja tiedotettiin kuten 

luonnosvaiheessa. Asemakaavaehdotuksesta jätettiin yksi lausunto. 

 

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto hyväksyy asemakaavan kokouksessaan 18.9.2018, 

jonka valitusajan jälkeen kaava kuulutetaan lainvoimaiseksi (MRL 188.5 §, Kuntalaki 63 §).  

 

 2.2. Asemakaava 

Kaavamuutoksella tarkistetaan lähinnä pientalotonttien rakentamistapaa koskevia kaavamääräyksiä 

sekä yksittäisiä tonttirajoja. Kaavan tarkoituksena on helpottaa pientalorakentajien suunnittelu- ja 

rakentamistyötä ja lisätä erilaisten talomallien rakentamismahdollisuuksia. 

 

 2.3. Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavan ja tonttijaon tarkistuksen on määrä tulla lainvoimaiseksi syksyllä 2018. Tämä jälkeen 

kaupungin kiinteistötoimi voi luovuttaa tontit. Katujen esirakentaminen ja kunnallistekniikka 

valmistuu vuoden 2018 aikana. 
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3. LÄHTÖKOHDAT 

 3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

 3.1.1. Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö 

Länsiniityn asemakaavan ja tonttijaon tarkistus koskee n. 7,9 hehtaarin aluetta, joka sijaitsee noin 

neljä kilometriä Vaasan keskustasta koilliseen. Alue kuuluu Länsiniityn asuinalueeseen, jota 

toteutetaan parhaillaan sekä talonrakentamisen että kunnallistekniikan osalta. Korttelialueiden 

puusto on kaadettu jo muutamia vuosia sitten. Maa-alue on Vaasan kaupungin omistuksessa. 

 

 
Kuva 2. Asemakaavan muutosta koskeva alue vuoden 2017 viistoilmakuvassa. 

 

 3.2. Suunnittelutilanne 

 3.2.1. Yleiskaava ja viheraluejärjestelmä 2030 

Vaasan kokonaisyleiskaava 2030 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.12.2011. Yleiskaavan 

perusteella Koskisuon, Länsiniityn ja Maraholmenin alueet muodostavat aikanaan noin neljän 

tuhannen asukkaan kaupunginosan, jossa on peruspalveluita. Yleiskaavassa Länsiniityn 

asemakaavan tarkistusta koskeva alue on varattu pientalovaltaiseksi alueeksi (AP). Alueelle 

johtavan kokoojakadun (Kaskimaantie) varrelle on yleiskaavassa osoitettu myös asuinkerrostalojen 

alueita (AK) ja julkisten palvelujen ja hallinnon alue (PY). 
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Kuva 3. Vaasan yleiskaavan 2030 merkintöjä Länsiniityn alueella. Kaava-alueen sijainti on merkitty 

punaisella ympyrällä. 

 

 3.2.2. Asemakaavatilanne 

Alueella on voimassa Böle II –niminen asemakaava kaavanumerolla 988. Kyseinen asemakaava on 

laadittu SITO Oy:n toimesta Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan yhteisestä toimeksiannosta. 

Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.3.2014. Nyt kyseessä olevalle Liekkikujan ja 

Leimukujan alueelle asemakaavalla on muodostettu 56 erillispientalotonttia (AO) ja neljä 

asuinpientalotonttia (AP).  

 

 
Kuva 4. Ote ajantasa-asemakaavasta.  
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 3.2.3. Kaava-aluetta koskevat päätökset  

Vaasan kaupungin voimassa oleva rakennusjärjestys on astunut voimaan 1.1.2016. 

 

Asemakaavoitettava alue ei ole rakennuskiellossa. 

 

Asemakaava-alue on kaupungin kiinteistörekisterinpitoaluetta. 

  

Suunnittelualueen pohjakartta on tarkistettu 28.5.2018 ja on kaavoitusmittaus-asetuksen n:o 1284 / 

23.12.1999 mukainen.  
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

 4.1. Osallistuminen ja yhteistyö 

 4.1.1. Asemakaavaan aloitusvaihe 

Asemakaavaluonnos on valmisteltu kaavoituksessa yhteistyössä kiinteistötoimen kanssa. 

Valmistelussa on informoitu myös kuntatekniikkaa ja rakennusvalvontaa. Tonttirajojen tarkistusten 

vaikutukset vesi- ja viemäriliittymiin on tarkistettu alustavasti yhteistyössä Vaasan veden kanssa. 

 

 4.1.2. Osalliset ja tiedottaminen 

Asemakaavan muutoksen vireille tulosta ilmoitetaan kaava-alueen naapureille kirjeitse. Kaavan 

tarkistamista koskevat lausunnot pyydetään seuraavilta osallisilta:  

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

 Pohjanmaan Pelastuslaitos 

 Vaasan kiinteistötoimi 

 Vaasan kuntatekniikka 

Vaasan rakennusvalvonta 

Vaasan Vesi 

 

Länsiniityn tarkistus on vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos, jolloin osallisille voidaan 

varata tilaisuus mielipiteensä esittämiseen samalla, kun ilmoitetaan vireilletulosta. Tällöin ilmoitusta 

ei tarvitse julkaista sanomalehdessä eikä erillisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen 

ole tarpeen (MRL 63 §, MRA 30 § 4.mom.). 

 

 4.1.3. Viranomaisyhteistyö 

Viranomaisyhteistyö hoidetaan lausuntomenettelyllä. 

 

 4.2. Asemakaavan tavoitteet 

Kaavamuutoksella tarkistetaan lähinnä pientalotonttien rakentamistapaa koskevia kaavamääräyksiä 

sekä yksittäisiä tonttirajoja. Kaavan tarkoituksena on helpottaa pientalorakentajien suunnittelu- ja 

rakentamistyötä ja lisätä erilaisten talomallien rakentamismahdollisuuksia. 

 

 4.3. Asemakaavaluonnoksen kuvaus 

Kaavaluonnoksessa on tarkistettu AO-tonttien rajoja Nuotiopiirillä ja Liekkikujalla. Kaikkien AO-

tonttien rakennusalat on muutettu siten, että rakentamiselle on osoitettu aiempaa isompi ja 

yhtenäinen rakennusala. Asuinrakennus tai erillinen talousrakennus on rakennettava kadun 

puoleiseen rakennusalan rajaan kiinni. Tällä varmistetaan eheän ja rajatun katutilan 

muodostuminen. 

 

Nuotiopiirin, Liekkikujan ja Leimukujan rajaamaa korttelia numero 7 on muutettu siten, että neljä 

AO-tonttia ja neljä AP-tonttia on muutettu kolmeksi AP-tontiksi. Korttelissa on voimassa olevan 

asemakaavan perusteella yhteensä 4500 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta. Luonnoksessa 

asuinpientalojen korttelialueelle esitetään tehokkuuslukua e=0,3, jolloin korttelin 

kokonaisrakennusoikeus olisi noin 4800 kerrosneliömetriä. Asuinpientalojen korttelialueelle 

rakennetaan luonnoksen mukaan kaksikerroksisia erillisiä tai kytkettyjä asuntoja siten, että 

rakennusalan rajasta rakennetaan vähintään kaksi kolmasosaa yhtenäisen korttelirakenteen 

aikaansaamiseksi. 
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Kuva 5. Ote asemakaavan ak1073 luonnoksesta. 

 

 4.3.1. Tarkistukset kaavamääräyksiin 

Asemakaavalla pidetään voimassa alueen hulevesien käsittelyä, kaivumassojen hyödyntämistä, 

paikoitusta ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöä koskevat yleismääräykset. Voimassa olevasta 

asemakaavasta poiketen, kaavamuutoksella on tarkoitus sallia rakentamisen kannalta välttämätön 

tonttimaan muokkaaminen, kuten luiskaaminen, pengertäminen ja tukimuurit. Lisäksi kellarin 

rakentaminen sallitaan. Muutosten tarkoituksena on tarjota keinoja luonnollisten maastonmuotojen 

hyödyntämiseen ja rinnerakentamiseen.  

 

 4.3.2. Valmisteluvaiheen kuuleminen  

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto teki kaavoituspäätöksen ja päätti asemakaavaluonnoksen 

nähtäville asettamisesta 20.3.2018. Kaavaluonnos (MRL 62 §, MRA 30 §) pidettiin julkisesti 

nähtävillä 5.4.–19.4.2018.  
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Aineisto pidettiin myös nähtävillä kaavoituksen ilmoitustaululla ja kaavoituksen internetsivuilla. 

Asemakaavan muutoksen vireille tulosta ilmoitettiin kaava-alueen naapureille kirjeitse ja 

kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot muilta osallisilta. Asemakaavan luonnoksesta ja jätettiin 1 

mielipide ja 3 lausuntoa. Alla on tiivistelmä saadusta palautteesta sekä kaavoituksen ehdotukset 

vastineiksi: 

 

Pohjanmaan pelastuslaitos 

Kaavaan esitetyt muutokset helpottavat paloturvallisuusratkaisujen suunnittelua. 

Kaavoituksen vastine:  

Merkitään tiedoksi 

 

Kuntatekniikka 

Leimukujaa on kaavaluonnoksessa jatkettu niin, että sen päähän mahtuu kääntöpaikka. 

Kääntöpaikan ja kadun jatkamisen kustannusarvio on 15 000 € (alv 0 %). 

Kaavoituksen vastine:  

Merkitään tiedoksi 

 

Vaasan Vesi 

Asemakaavan tarkistuksen myötä Vaasan Veden kynnysinvestoinneista jää käyttämättä kuusi 

kappaletta omakotitonttihaaroja, kun alueen käyttötarkoitusta muutetaan. Kynnysinvestointi 6 x 

3000 € alv 0 % olisi kaupungin korvattava Vaasan Vedelle. Mikäli Vaasan Vesi joutuu siirtämään tai 

suurentamaan jo rakennettuja kiinteistöhaaroja, kaupungin tulee maksaa muutoksista aiheutuvat 

kustannukset. Rakentajat voivat halutessaan hyödyntää käyttämättä jääviä jäte- ja hulevesihaaroja. 

Vaasan Vesi ymmärtää kaavan tarkistuksen tarpeen ja ei muutoin vastusta asemakaavan ja 

tonttijaon muutosta. 

Kaavoituksen vastine:  

Kynnysinvestointien korvaamisesta Vaasan Vedelle päätetään erillisessä menettelyssä, ei 

asemakaavaprosessissa. Muilta osin merkitään tiedoksi. 

 

Sievitalo Oy 

Sievitalo Oy esittää mielipiteessään, että AP-alueelle ei laadittaisi sitovaa tonttijakoa. Aluella on 

kysyntää sekä pienille että suurille asuntotyypeille, joten alueella olisi mahdollisuus myös 

täysvalmiiden omakotitalojen rakentamiseen. Tehokkuusluku 0,25-0,27 mahdollistaisi viihtyisän 

pientaloalueen rakentumisen, jolloin alueen kaavassa ei saisi olla pakottavaa kaksitasoisuutta. 

Kaksitasoisuus nostaa automaattisesti asuntojen kokoa ja täten myös loppuhintoja, jolloin myös 

ostajakunta vähenee. Sievitalo Oy esittää myös, että kaavassa ei esitettäisi rakennusten sijainteja, 

vaan koko tonttia tulisi voida hyödyntää rakentamiseen tarkemmassa suunnittelussa. 

Kaavoituksen vastine:  

Merkitään tiedoksi. 

 

 4.3.3. Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 

Kaavoitus ja kiinteistötoimi pitivät asemakaavan ja tonttijaon tarkistusta koskevan palaverin 

18.5.2018. Kokouksessa käsiteltiin luonnoksesta saatua palautetta ja linjattiin kaavaan edelleen 

tehtäviä tarkistuksia. Sievitalo Oy:n mielipiteen pohjalta käydyssä keskustelussa pidettiin 

merkittävänä sitä, että sallimalla myös yksitasoinen kytkettyjen asuntojen tai rivitalojen 

rakentaminen, alueelle saataisiin myös pienempiä asuntoja. Näin ollen tuleva asuntotarjonta ja 

väestörakenne monipuolistuisi. Sekä kaavoitus että kiinteistötoimi suhtautuivat myönteisesti AP-

korttelialueen luovuttamiseen suunnittelukilpailun perusteella. Kilpailua ja / tai joustavampaa 

toteuttamista varten kaavaan päätettiin tehdä seuraavat tarkistukset: 

 poistetaan AP-korttelista rakennusten kaksitasoisuuteen pakottava määräys (II) ja 

ohjeelliset tonttirajat, 

 Lisätään AP-korttelia koskeva määräys, jonka mukaan Nuotiopiirin varteen on 

toteutettava kaksikerroksista rakentamista, 
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 yksinkertaistetaan ja laajennetaan AP-korttelin rakennusalaa ja merkitään siihen 

ohjeelliset leikki- ja oleskelualueet, 

 tarkistetaan erillispientalotonttien rakennusoikeutta. 

 

 4.3.4. Julkinen nähtävilläolo 

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto päätti asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta 

26.6.2018 § 51. Asemakaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä 16.–31.8.2018 (MRL 65 §, MRA 

27-28 §). Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolosta kuulutettiin ja tiedotettiin kuten 

luonnosvaiheessa. Asemakaavaehdotuksesta jätettiin yksi lausunto: 

 

Tekninen lautakunta 

Länsiniityn alueen tonttikysyntä on hyvä ja alueella on vapaana enää 12 pientalotonttia, kaksi AP-

tonttia ja kolme AK-tonttia. Alueen ensimmäisen asemakaavan (ak988) toteuttamisen yhteydessä 

on tunnistettu joitakin virheellisiä kaavamerkintöjä eikä asemakaava ole ottanut huomioon alueen 

suhteellisen pienimuotoista maastoa ja korkeuseroja tonteilla. Kaavamuutos edesauttaa alueen 

rakentumista ja vastaa tonttikysynnän tarpeisiin kaupungin strategian mukaisesti. Alueen 

kunnallistekniikka on jo pääosin rakennettu eikä asemakaavan muutos aiheuta merkittäviä 

lisäkustannuksia. 

Kaavoituksen vastine: 

Merkitään tiedoksi 

 

  
Kuva 6. Ote julkisesti nähtävillä olleesta asemakaavaehdotuksesta 
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Kuva 7. Havainnekuva. 

 

 

 

 



 

Länsiniityn asemakaavan ja tonttijaon tarkistus, ak1073       
10.9.2018         

 13 / 15 

 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

 5.1. Kaavan rakenne 

Asemakaavan ja tonttijaon tarkistus koskee asuntoaluetta Nuotiopiirin, Avotulenkujan, Leimukujan 

ja Liekkikujan varrella. Asemakaavan muutoksella tarkistetaan ennen kaikkea rakentamistapaa 

koskevia määräyksiä ja joitakin tonttirajoja. Kyseessä olevan alueen korttelirakennetta tarkistetaan 

siten, että alkuperäisen 56 erillispientalotontin (AO) ja neljän asuinpientalotontin (AP) sijaan alueelle 

muodostuu 51 erillispientalotonttia ja yksi asuinpientalojen korttelialue. Asuinpientalojen 

korttelialueesta on tarkoitus järjestää tontinluovutuskilpailu ja sen osalta tonttijako laaditaan 

myöhemmin. Asemakaavan rakenne ja kaavamääräykset noudattelevat hyvin pitkälti alueen 

alkuperäistä asemakaavaa (ak988, Böle II). Asemakaava-alueen osa-alueiden pinta-alat ja 

rakennusoikeus käyvät ilmi asemakaavan seurantalomakkeesta (liite 3).  

 

 5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Ympäristön laatu varmistetaan asemakaavamääräyksillä ja rakennuslupamenettelyyn liittyvällä 

ohjauksella. Asemakaavan tärkeimmät ympäristön laadullisia tavoitteita edistävät määräykset 

koskevat rakentamistapaa, tontin aitaamista ja istutuksia sekä ja hulevesien käsittelyä. 

 

 5.3. Kaavan vaikutukset 

Länsiniityn tarkistus on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vaikutuksiltaan vähäinen 

asemakaavan muutos. Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia rakennettuun ympäristöön eikä 

alueen asukkaiden tai muiden käyttäjien oloihin. Kaavaan ja tonttijakoon tehdyt tarkistukset 

edistävät kaavan sujuvaa toteuttamista ja mahdollistavat aiempaa monipuolisemman asunto–

tuotannon. 

 

 5.4. Kaavamerkinnät ja –määräykset 

Asemakaavan merkinnät ja -määräykset ovat selostuksen liitteenä (liite 1). 

 

 5.5. Nimistö 

Asemakaavassa ei oteta kantaa alueen nimistöön ja näin ollen alueen nimistö säilyy nykyisellään. 
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6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

 6.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Asemakaavan toteuttamista ohjaavat asemakaavakartan ja –selostuksen lisäksi Suomen 

rakentamismääräyskokoelma. Asemakaavan havainnekuva osoittaa myös viitteellisesti alueelle 

hyvin sopivaa rakentamistapaa. 

 

 6.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Asemakaavan on tarkoitus valmistua vuoden 2018 aikana, jonka jälkeen kaava-alueen 

rakennuslupamenettely ja toteuttaminen voi alkaa. Kiinteistötoimen ilmoittaman aikataulun mukaan 

noin puolet tonteista jaetaan syksyn 2018 aikana ja loput syksyllä 2019. Asuinpientalojen 

korttelialueesta (AP) on tarkoitus järjestää tontinluovutuskilpailu, jossa haetaan toteuttajia 

korttelialueelle. 

 

 6.3. Toteutuksen seuranta 

Asemakaavan toteutumista seurataan tontinluovutuksen ja rakennuslupien kautta. 

 

 
 





 

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET 
DETALJPLANEBESTÄMMELSER 
 
 
 

Merkintä Selitys 

  

Asuinpientalojen korttelialue. 
Alueelle voidaan rakentaa erillisiä ja kytkettyja asuntoja, kuitenkin niin, että nuolella osoitetusta 
rakennusalanrajasta rakennetaan ainakin 2/3 yhtenäisen korttelirakenteen aikaansaamiseksi.  
Nuotiopiirin vastaisen rakennusalan sivuun kiinni rakennettavien rakennusten on oltava 
kaksikerroksisia. 
Kvartersområde för småhus. 
Fristående och bundna bostäder kan byggas, dok så att åtminstone 2/3 av den med pilen visade 
byggnadsytans gräns byggs för att åstakomma en enhetlig kvartersstruktur. 
Byggnader som tangerar byggnadsytans sida mot Lägereldsringen ska ha två våningar. 

  

Erillispientalojen korttelialue. 
Kvartersområde för fristående småhus. 

  

Lähivirkistysalue. 
Alueeseen sisältyvät eri luontotyypit hoidetaan luontotyyppinsä mukaisesti. Alueelle saa 
rakentaa tarpeellisia uomia, painanteita ja altaita hulevesien imeytyttymistä varten sekä 
ulkoiluteitä, hiihtolatuja ja luontopolkuja. Pinta-alaltaan yli 0,5 h:an lähivirkistysalueille saa 
sijoittaa korkeintaan 150 k-m2 alueen käyttöä palvelevia huolto- tai palvelutiloja sekä alueen 
yhdyskuntateknisten laitteiden tiloja. Rakennukset ja laitetilat tulee sijoittaa vähintään 5 metrin 
etäisyydelle korttelialueiden rajoista. 
Område för närrekreation. 
Områdets olika naturtyper sökts enligt sin särat. På området får anordnas behövliga diken, 
sänkor och bassänger för infiltering av dagvatten samt friluftsvägar, skidspår och naturstigar 
enligt behov. På större än 0,5 ha närrekreationsområden får placeras högst 150 v-m2 utrymmen 
för underhåll- eller service samt utrymmen för områdets samhällstekniska anläggningar. 
Byggnaderna och anläggningarna bör placeras på minst 5 meters avstånd från 
kvartersområdenas gränser. 

  3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 
Linje 3 m utanför planområdets gräns. 

  

Kaupunginosan raja. 
Stadsdelsgräns. 

  Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 
Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns. 

  Osa-alueen raja. 
Gräns för delområde. 

  Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.  
Riktgivande gräns för område eller del av område. 



  Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja. 
Riktgivande tomt-/byggnadsplatsgräns. 

  

Kaupunginosan numero. 
Stadsdelsnummer. 

  
Korttelin numero. 
Kvartersnummer. 

  Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. 
Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område. 

  Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. 
Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta. 

  Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen 
osan suurimman sallitun kerrosluvun. 
Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del 
därav. 

  Tehokkuusluku eli tontille rakennettavaksi sallitun kerrosalan suhde tontin pinta-alaan. 
Exploateringstal, dvs. förhållandet mellan tillåtna våningsytan för byggande på tomten och 
tomtens yta. 

  

Rakennusala. 
Byggnadsyta. 

  

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni. 
Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden skall tangera. 

  Istutettava puurivi. 
Trädrad som bör planteras. 

  

Katu. Tonttikadun pintavesien imeyttämistä tulee edistää istutusalueilla ja läpäisevillä 
pintakerroksilla. 
Gata. Ytvattnes absorbering på tomtgatan bör främjas med planteringsområden och ytsikt som 
släpper igenom vatten. 

  
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. 
Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är förbjuden. 

  

Rakennusala, jolle saa sijoittaa muuntamon. 
Byggnadsyta där transformator får placeras. 



  

Ohjeellinen leikki- ja oleskelualue. Alueelle on istutettava hyötykasveja ja monikerroksista 
kasvillisuutta. Alueen toimintojen on tuettava yhteisöllisyyttä ja eri ikäisten käyttäjien tarpeita.  
Riktgivande lek- och vistelseområde. På området ska planteras nyttoväxter och växtlighet i 
många skikt. Funktionerna på området bör stöda gemenskap och behov som användare av olika 
ålder har. 
 

  

Ohjeellinen kevyenliikenteen reitti. 
Riktgivande dragning av lättrafikled. 

  

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. 
z=sähkö , v=vesi, j=viemäri, p=puhelin, t=tietoliikenne 
För underjordisk ledning reserverad del av område. 
z=elektrisitet, v=vatten, j=avlopp, p=telefon, t=data 

  

 
 
YLEISMÄÄRÄYKSET 
 
1. VARSINAISEN RAKENNUSOIKEUDEN LISÄKSI SALLITTU RAKENTAMINEN: 
AO-tontille saa rakentaa asemakaavassa merkityn rakennusoikeuden 
lisäksi rakennusalan ulkopuolelle enintään 40 m2 
autokatoksia, varastotiloja, kasvihuoneita ja muita valokatteisia tiloja.  
Rakenteet tulee sijoittaa vähintään 4  metäisyydelle katualueen  
ja naapuritontin rajasta sekä vähintään 1 m etäisyydelle  
lähivirkistysalueen rajasta ellei kaavassa toisin osoiteta. 
 
 

  

 
2. RAKENNUSTAPA 
AO-tontilla rakennuksen  ensimmäiseen  kerrokseen saa sijoittaa enintään 3/4 
tontin rakennusoikeudesta. AO-tontilla toiseen kerrokseen saa sijoittaa enintään 
45 % tontin varsinaisesta rakennusoikeudesta. 
Tontin rakentamisen tulee tapahtua siten, että syntyvät kaivumassat 
pääosin säilytetään tontilla. 
Katurajat rakennetaan katusuunnitelman korkoon. Puistorajoilla ja 
luonnonmukaisina säilytettävissä tontinosissa puustoa ei saa poistaa eikä maanpinnan 
luonnollista korkeusasemaa muuttaa. Tällä edistetään pintavesien 
imeytymistä maaperään. 
 
 

  

3. TONTIN AITAAMINEN JA ISTUTUKSET. 
Katujen puoleiset tontinosat on aidattava. Aita ja aidan perustus on 
sijoitettava aina omalle tontille. Aidat on tehtävä samoilla värisävyillä 
kuin tontin asuinrakennus. 
AP- ja AO-tonteilla tulee istuttaa puilla tai pensailla vähintään  
5 m leveydeltä kadunpuoleinen alueen osa, jota ei käytetä 
ajoväylänä tai rakentamiseen. 



  

4. HULEVESIEN KÄSITTELY. 
Tonttien hulevedet imeytetään ensisijaisesti luonnonvaraisena 
säilytettävällä tontinosalla. Tonteilla joiden maaperä ei ole riittävän 
imukykyinen, hulevedet saadaan johtaa viivytyspainanteita tai salaojaputkia käyttäen viereiselle 
puistoalueelle. Niiltä osin kun hulevesiä ei ole mahdollista johtaa maastoon, niitä saa johtaa 
yleiseen hulevesijärjestelmään. 
Tonttikadun liittymissä maanpinta on pyrittävä säilyttämään 
luonnonnmukaisessa korkeusasemassa ja kallistuksilla. Tonttiliittymän vähäiset 
pintavedet voivat kulkeutua pihakadulle tai ajotielle, jos luontainen maanpinta  
ei mahdollista muuta luontevaa ratkaisua. 
Rakentamattomalla tontin osalla saa AO-tonteilla enintään 10 % ja AP-tonteilla enintään 15 % 
olla läpäisemätöntä pintarakennetta. 

  

5. TONTIN KATUUN LIITTYVÄ EDUSALUE. 
Alueen pintarakenteiden tulee pääosin olla vettä läpäiseviä. 
Tonttiliitymissä on säilytettävä 2 m tontinrajasta 45 asteen näkymäkulmat 0,6-2 m korkeudella 
liikenne- ja jalankulkuturvallisuuden varmistamiseksi. Tonttiliittymän leveys saa olla eneintään 5 
m. Autokatoksen tai tallin edessä tulee olla vähintään 5 metriä vapaata tilaa. 

  

6. AUTOPAIKKAMÄÄRÄYKSET. 
AP- tonteilla: 1 ap 100 m2 kuitenkin vähintään 1,5 ap/ asunto 
AO- tonteilla: 2 ap/ asunto 
 
7.UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT. 
Aurinkoenergia: Rakennusten suunnittelussa ja tilojen suuntaamisessa 
tulee huomioida aurinkoenergian hyödyntäminen. Rakennusten katoille 
tai julkisivuihin on sallittua sijoittaa aurinkokeräimiä ja -aurinkopaneeleja. 
Katujulkisivun puolella aurinkokeräimien ja -paneelien sijoittelu tulee 
suunitella osana arkkitehtuuria ja olla esteettisesti ympäristöön sopivaa. 
Rakennusten teknisten tilojen mitoituksessa ja suunnittelussa 
on varauduttava aurinkoenergian hyödyntämiseen. 
Maalämpö: Tontille saa porata enintään 3OO m syviä kaivoja maalämmön 
hyödyntämiseksi. Kaivon etäisyyden tulee olla vähintään 
5 m tontin rajasta ja vähintään 10 m naapuritontin rakennusalan rajasta. 
 

  

 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
1. BYGGRÄTT UTÖVER DEN EGENTLIGA BYGGRATTEN. 
Utöver den i detaljplanen angivna bvggrätten får på AO -tomt 
utanför byggnadsytan byggas högst 40 m2 biltak,  
lagerutrymmen, växthus och andra utrymmen med skärmtak. 
Konstruktionerna bör placeras på minst 4 meters avstånd från 
gatuområdet och graanntomtens gräns samt på minst 1 meters avstånd  
från närrekreationsområdets gräns ifall inte annat anvisas i planen. 
 
2. BYGGNADSÄTT. 
Högst 3/4 av byggrätten på AO-tomten får förläggas till byggnadens första våning. 
I andra våningen får förläggas högst 45 % av den egentliga byggrätten på AO-tomten. 
Tomten bör bebyggas så att de massor som uppkommer vid grävning huvudsakligen 
återanvänds på tomten. Gatugränserna byggs på den nivå som anges i gatuplanen.  
Invid parkgränser och tomtdelar som ska bevaras naturenliga får trädbeståndet inte avverkas 
och inte heller markytans naturliga höjdläge ändras. På det sättet främjas absorberingen av 
ytvattnet i marken. 
 



3. INHÄGNANDE AV TOMTEN OCH PLANTERINGAR. 
Tomtdelarna invid gatorna bör förses med staket. Staketet och stakets grund 
måste alltid placeras på egen tomt. Staketet måste göras med samma färgton 
som bostadsbyggnaden på tomten. 
På AP- och AO- tomterna bör planteras träd eller buskar på minst 5 meters 
bredd på det område intill gatan som inte används som körfil eller till byggande. 
 
4. DAGVATTENHANTERING. 
Tomternas dagvatten  absorberas i första hand på den naturenliga tomtdelen. 
På de tomter där marken inte är tillräckligt absorberande får dagvatten 
ledas med hjälp av fördröjningssänkor eller dräneringsör till närliggande 
parkområde. Där dagvatten inte kan ledas till terrängen kan det ledas till 
dagvattensystemet. Invid tomtgatornas anslutningar bör markytan bevaras i naturlìg höjd och 
lutning. 
Tomtanslutningarnas ringa ytvatten kan ledas tíll tomtgatorna eller körfältet ifall den naturliga 
markytan inte möjliggör någon annan naturlig lösnìng.  
Den obebyggda tomtytans högsta tillåtna andel ytstruktur som inte  släpper  
igenom vatten är 10 % på AO- tomterna och 15 %  AP- tomterna. 
 
5. TOMTOMRÅDE SOM GRÄNSAR TILL GATA. 
Områdets ytmaterial bör huvudsakligen vara sådana som släpper igenom vatten. 
I tomtanslutningarna måste en 2 meters sträcka från tomtgränsen bevaras för  
ett 45 qraders frisiktsområde på 0,6-2 meters höjd för att säkerställa trafik- och 
fotgängarsäkerheten. 
Tomtanslutningen får vara högst 5 meter bred. Framför biltaket eller garaget ska det finnas fritt 
rum på minst 5 meter. 
 
6. BILPLATSBESTÄMMELSER. 
AP- tomter: 1 bp/ 100 vy, dock minst 1,5 bp/ bostad 
AO- tomter: 2 bp/ lbostad 
 
7. FÖRNYBARA ENERGIFORMER. 
Solenergi: Vid planering av byggnader och placering av utrymmen bör 
utnyttjande av solenergin beaktas. På byqgnadernas tak och fasader får solfångare och -paneler 
placeras. Placering av solfångare och -paneler på fasaden mot gatan ska planeras som en del 
av arkitekturen och den ska estetiskt passa in i omgivningen. Vid planering och dimensionering 
av byggnadernas tekniska utrymmen ska beredskap för utnyttjande av solenergi finnas. 
Jordvärme: På tomten får högst 3OO m diupa brunnar borras för utnyttjande  
av jordvärme. Brunnens avstånd bör vara minst 5 m till tomtens gräns och minst 10 m till 
granntomtens byggnadsyta. 
 
 
 

  

Tämän asemakaavan alueella oleville tonteille on laadittava erillinen sitova tonttijako.  
För tomter på detta detaljplaneområde skall en separat bindande tomtindelning göras. 
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 905 Vaasa Täyttämispvm 23.05.2018
Kaavan nimi Länsiniityn korjaus
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm  
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus 1073
Generoitu kaavatunnus  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 7,8827 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]7,8827
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 6,5735 83,4 16802 0,26   
A yhteensä 6,0356 91,8 16802 0,28   
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 0,5379 8,2     
R yhteensä       
L yhteensä       
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 6,5735 83,4 16802 0,26   
A yhteensä 6,0356 91,8 16802 0,28   
AP 1,6074 26,6 4822 0,30   
AO 4,4282 73,4 11980 0,27   
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 0,5379 8,2     
VL 0,5379 100,0     
R yhteensä       
L yhteensä       
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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