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1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

1.1 Identifikationsuppgifter

Kommun: 905 Vasa
Planområde: stadsdel 13 (Vasklot)

Kvarter 2, 3 ja 11 samt gatu-, trafik-, special- och rekreationsområden
Planeringstyp: Ändring av detaljplan och tomtindelning
Planens namn: Reinsgatans område
Plannummer: 1092
Planen utarbetad av:  Vasa stad, planläggningen Planläggningskonsult:

planerare Eija Kangas FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
planläggningsarkitekt Kati Vuohijoki projektchef Johanna Närhi

planerare Eric Roselius, Janne Pekkari-
nen

Behandling:
Stadsstyrelsens planeringssektion, planläggningsöversikt 27.11.2019
Meddelande om anhängiggörande 13.3.2019
Planläggningsdirektörens tjänsteinnehavarbeslut, PDB till
påseende 13.8.2019
Planläggningsdirektörens tjänsteinnehavarbeslut,
beredningskedets hörande 24.9.2019
Planeringssektionen, allmänt påseende 10.12.2019
Stadsstyrelsen __.2.2020
Stadsfullmäktige __.2.2020

1.2 Planområdets läge
Området för planändringen är beläget i Vasklot industriområde, öster om det planerade tek-
nologicentret Smart Technology Hub. Till planområdet hör i söder Reinsgatan och i väst Tek-
nologigatan. I norr och i öst gränsar området till parkområden. Planändringsområdet samt
området för tomtindelning omfattar följande tomter: 13-2-13, 13-2-14 (ingen ändring till
tomtindelning), 13-2-15, 13-2-18, 13-2-22 13-2-23, 13-3-6 samt 13-11-2 och 13-1-18 (hör nu
till kvarter 11). Förutom omfattar området även gatu-, trafik-, special- och parkområden. Det
område som ska planläggas omfattar ca 13,3 hektar.

                                         Planeringsområdets läge
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1.3 Planens syfte

Målet är att anvisa byggrätt för verksamhets-, industri- och lagerbebyggelse som betjänar
Wärtsiläs och hamnens verksamhet samt företagsverksamheten i närområdet. Avsikten med
planändringen är att möjliggöra byggande av ett logistikcentrum i anslutning till Wärtsilä
Oyj:s produktionsanläggning. I planeringen och genomförandet av området ska områdets
synliga läge då man anländer från hamnen till Vasa stad beaktas. Dessutom kommer rutten
till Wärtsiläs teknologikoncentration och Finska Sockers nationellt värdefulla område i fort-
sättningen att gå genom planeringsområdet. Detta innebär att den byggnation som förverk-
ligas på området kommer att skapa den stämning som uppstår då man anländer till dessa
områden. En tillräcklig kvalitetsnivå och eventuella detaljplanebestämmelser gällande fasa-
der och gårdsplaner fastställs i samband med detaljplanens beredningsarbete.

Områdets kvarters- och tomtgränser samt trafikområden justeras. Med detaljplanen anvisas
inget byggande till de nuvarande grönområdena men en del av de nya gatuområdena kan
delvis behöva dras via dem. I fråga om kraftöverföringsområdet och transformatorstationer-
na på området fastslås och möjliggörs nuläget i detaljplanen.

Strävan med planändringen är att möjliggöra de trafikarrangemang som planerats vid bered-
ningen av delgeneralplanen för Vasklot och detaljplanen för Smart Technology Hub. Målet är
att skilja åt den trafik som går till Finska Sockers område från den tunga trafiken till hamnen
och industriområdet. Ett mål är också att förbättra förbindelserna för gång- och cykeltrafik
och kollektivtrafik till Finska Sockers område. Detaljplanen utarbetas jämsides med delgene-
ralplanen för Vasklot.

1.4 Förteckning över bilagor till beskrivningen

BILAGA 1. Detaljplan med planbestämmelser
BILAGA 2. Illustrationsmaterial
BILAGA 3. Reviderat program för deltagande och bedömning 23.9.2019
BILAGA 4. Detaljplanens uppföljningsblankett
BILAGA 5: Tomtindelningskartor (3 st)

1.5 Förteckning över övriga handlingar, bakgrundsutredningar och källmaterial som be-
rör planen

· Naturutredning beträffande planeringsområdet vid Karlavägen i Vasa 2018. Vasa stad,
planläggningen 2018

· Naturutredning för Vasklot i Vasa 2016. Vasa stad, planläggningen 2016 (delgeneralpla-
nens naturutredning)

· Kortfattad byggnadshistorisk utredning av kraftverkssamhället i Vasklot. Arkkitehtitoi-
misto Laatio Oy, 2018

· Dagvattenutredning i anslutning till detaljplaneområdet dp 1091 Smart Technology Hub.
Vasa stad, planläggningen 2019

· Bedömning av de kulturhistoriska värdena hos båtskjulen på Månvikens strand, terräng-
besök 2019

· Trafikutredning – Vasklot, Vasa. Sitowise 2018
· Kulturhistorisk utredning för Vasklot 2019, Sitowise
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· Säkerhets- och kemikalieverket Tukes konsulteringszoner i Vasklot
· Utredning av risken för stora olyckor i Vasklotsområdet med tanke på markanvänd-

ningsplaneringen, Gaia Consulting Oy 2019
· Motiveringar till logistikkorridorens placering på marknivå, Wärtsilä
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2 SAMMANFATTNING

2.1 Planprocessens olika skeden

Anhängiggörande av detaljplanen:
Ändringen av detaljplanen och tomtindelningen har anhängiggjorts med beslut av stadssty-
relsens planeringssektion 27.11.2018 i samband med godkännandet av planläggningsöversik-
ten. Anhängiggörandet meddelades 13.3.2019 i och med att planläggningsöversikten delades
ut till samtliga hushåll i Vasa.

Program för deltagande och bedömning, 63 § MarkByggL:
Det 13.8.2019 daterade programmet för deltagande och bedömning har varit offentligt fram-
lagt under tiden 22.8–6.9.2019. Om ärendet inlämnades 9 utlåtanden.

Inledande av planläggningen:
Utöver den erhållna responsen har grundläggande information samlats in om miljön, fastig-
heterna, samhällstekniken, verksamheten på planområdet och dess stadsbild.

Hörande i beredningsskedet (planutkast) 62 § MarkByggL, 30 § MarkByggF:
Planutkastet och tillhörande planmaterial var framlagt 1.10–14.10.2019 i enlighet med plan-
läggningsdirektörens beslut 24.9.2019. Ärendet kungjordes i Pohjalainen och Vasabladet
samt på kommunens officiella anslagstavla. Materialet hölls framlagt på planläggningens an-
slagstavla och webbplats. Planutkastet sändes per brev till planområdets markägare och öv-
riga intressenter. Fem åsikter och åtta förhandsutlåtanden om detaljplaneutkastet lämnades
in.

Offentligt framläggande (detaljplaneförslag)/utlåtanden 65 § MarkByggL, 27–28 § Mark-
ByggF:
Detaljplaneförslaget var offentligt framlagt under perioden 18.12.2019–17.1.2020 i enlighet
med beslut av stadsstyrelsens planeringssektion. Om framläggandet informerades på samma
sätt som i utkastskedet.
Om förslaget till detaljplan inlämnades __ anmärkningar och __ utlåtanden.

Lagakraftvunnen detaljplan 188 § 5 mom. MarkByggL, 140 § kommunallagen:
Stadsfullmäktige i Vasa fastställde detaljplanen på sitt sammanträde xx.xx.2020, och efter
besvärstiden kungjordes att planen har vunnit laga kraft. Före det godkändes planen av
stadsstyrelsen __.__.2020.

2.2 Detaljplan

Detaljplaneändringen anvisar, i närheten av hamnen, kvartersområden för industri- och la-
gerbyggnader samt verksamhetsutrymmen som betjänar Wärtsiläs teknologikoncentration
samt närområdens företagsverksamhet. Avsikten med planändringen är att möjliggöra byg-
gande av en logistikcentral i anslutning till Wärtsilä Abp:s produktionsanläggning. Avsikten är
att skilja åt den trafik som går till Finska Sockers område från hamnens och industriområdets
tunga trafik. Avsikten är även att förbättra förbindelserna för lätt trafik och kollektivtrafik till
Finska Sockers område.
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2.3 Genomförandet av detaljplanen

Avsikten är att detaljplanen ska vara klar sommaren 2020, och efter det kan bygglovsförfa-
randet i fråga om och förverkligandet av planområdet påbörjas.
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3 UTGÅNGSPUNKTER

Planområdets läge och avgränsning
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3.1 Utredning om förhållandena i planeringsområdet

3.1.1 Allmän beskrivning av området

Detaljplaneringsområdet finns på ön Vasklot, på ca tre kilometers avstånd från torget i Vasa.
Planområdets granne i väst är Vasklot Smart Technology Hub där Wärtsilä håller på att cent-
ralisera sin produktion. I söder gränsar planområdet främst till obebyggda men detaljplane-
rade kvarter för verksamhetsbyggnader. I planområdets västra del finns bebyggda kvarters-
områden för verksamhetsbyggnader och industribyggnader. I öst och norr gränsar planom-
rådet till rekreationsområden.

Den södra kanten av det område som ska planläggas utgör den första vy man möter när man
anländer till Vasa hamn och kör mot staden. Området består till största delen av stora lager-
och verksamhetsbyggnader inklusive gårdar. Genom planområdet går en elledning mellan
Reinsgatan och Karlagatan genom kvartersområdet. Ledningen fortsätter norrut mot rekreat-
ionsområdet och fortsätter och genom kvarteret på den norra sidan av Karlavägen mot en
elstation som byggts längs Industrigatan. I planområdet finns inga bostadsbyggnader. De
närmaste bostadshusen finns på Finska Sockers område norr om planområdet. På planområ-
det verkar för närvarande bl.a. Novafloor Oy, Oy Axel Williamsson Ab, Oy Backman-Trummer
Ab och Danisco.

Planområdet omges av mycket olika typer av områden, både vad gäller dimension och mar-
kanvändning:
· Hamnområdet; huvudsakligen asfalterat gårdsområde, med körfil och köande till farty-

get samt parkering och hämttrafik till hamnen. Hamnbyggnaden från 1981 har två vå-
ningar och från passagerarterminalen går en landgång till fartyget.  Vid gårdsområdets
norra utkant har transportföretag lagerhallar i 2–3 våningar färdigställda vid olika tid-
punkter.

· Andra sidan av Industrigatan; Verksamhetsbyggnader i 1–2 våningar samt deras gårds-
områden och skogsområde som korsas av en elledning. På området verkar för närva-
rande bl.a. Wärtsiläs motorlaboratorium och Oy Blomberg Stevedoring Ab. Området hål-
ler på att ändras till Wärtsiläs teknologikoncentration.

· Den byggda kulturmiljön av riksintresse Finska Sockers område; en vacker gammal fa-
briksmiljö med bostadsområde från industrialiseringstiden. Byggnaderna i 1–2 våningar
norr om Frilundsvägen närmast planområdet används som bostäder. Vid stranden finns
det båtskjul. I områdets norra del finns f.d. Finska Sockers industribyggnader.



Reinsgatans område / dp 1092
Detaljplanebeskrivning i förslagsskedet – 3.12.2019

11 / 92

Vasa hamn

Snedbild över planeringsområdet, de ungefärliga gränserna för det område
som ska planläggas anges med vit streckad linje.

Planområdets läge med olika typer av omgivande områden medför särskilda utmaningar för
planeringen av teknologikoncentrationen. Utmaningarna gäller speciellt trafiken men det
finns även delvis byggnadstekniska utmaningar.
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3.1.2 Naturvärdena i planområdet

Under terrängperioden 2018 gjordes en kartläggning av naturtyper och en inventering av
vegetationen i planeringsområdet vid Karlavägen på Vasklot i Vasa. I samband med kartlägg-
ningen av naturtyperna inventerades områdets växtlighet, och i terrängen noterades i syn-
nerhet förekomsten av regionalt sällsynta växter. På området påträffades inga enligt natur-
vårds-, skogs- eller vattenlagen skyddade naturtyper och inte heller några andra värdefulla
livsmiljöer.

På utredningsområdet påträffades totalt 26 fågelarter. Av dessa tydde 17 arters häcknings-
säkerhetsindex på häckning (index 3-4). Arterna utgjordes av sedvanliga arter för färska
moar, bl.a. rödhake, taltrast och grönsparv. På planeringsområdet häckade inga arter som är
skyddade enligt bilaga I i Europeiska unionens fågeldirektiv (79/409/EEG). Av arter som hör
till de finländska hotade arterna påträffades grönfink som är en sårbar (VU) art. I området
fanns inga regionalt sett sällsynta (RT) arter (Miljöministeriet 2016).

Rödhake

På utredningsområdet påträffades inga sådana föröknings- eller rastplatser för flygekorre
som beskrivs i 49 § i naturvårdslagen. De närmaste kända flygekorrsreviren finns på ca 2
kilometers avstånd på fastlandet. Detta innebär att de planeringslösningar som förändrar
markanvändningen inte påverkar livskraften hos de kända reviren på ett skadligt eller försva-
gande sätt.

Vid en fladdermuskartläggning som gjordes för utredningsområdet påträffades inga sådana
föröknings- eller rastplatser för fladdermus som beskrivs i 49 § i den finländska naturvårdsla-
gen. Enligt observationerna i samband med fladdermuskartläggningen finns det inte heller
några sådana områden på utredningsområdet där fladdermusen skulle förekomma i bety-
dande utsträckning, med över tio individer, såsom födoområden eller vandringsrutter.

Utgående från observationerna i samband med fältarbetena bedömdes att det på utred-
ningsområdet inte förekommer några andra dägg- och kräldjursarter eller groddjur (åker-
grodan) som är upptagna i bilaga IV a till Europeiska unionens habitatdirektiv (92/43/EEG).

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte fanns några sådana skyddade naturty-
per eller djurarter på naturutredningsområdet vid Karlavägen i Vasa som skulle kräva sär-
skilda skyddsåtgärder eller avgränsningar av skyddsområden i samband med markanvänd-
ningsplaneringen.
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3.1.3 Dagvattenutredning

Största delen av det detaljplanerade området består av betong, asfalt och takytor som inte
släpper igenom vatten.

Avsikten med den dagvattenutredning som utarbetats för delgeneralplanen för Vasklot var
att utreda dagvattnets avrinningsområden och nuläge samt att främja ekologisk dagvatten-
hantering. I utredningen utreddes dagvattnets avrinningsområden, avrinningsriktningar och
avrinningskoefficienter. Som dimensioneringsregn valdes ett regn på 146 l/s·ha som pågår i
15 minuter och återkommer en gång på fem år, ett regn på 64 l/s·ha som pågår i 60 min. och
återkommer en gång på tio år och ett regn på 77 l/s·ha som pågår i 60 minuter och åter-
kommer en gång på tio år. Dimensioneringsregnets intervall och intensitet är höjda med 20
% enligt dagvattenguidens anvisningar, vilket är prognosen för de hårda regn som orsakas av
klimatförändringen fram till tidsperioden 2071–2100 (Finlands kommunförbund 2012)

Det område som nu detaljplaneras hör huvudsakligen till avrinningsområde nr 17 för dag-
vattnet i delgeneralplanens och i Reinsgatans västra del till nummer 13. Den huvudsakliga
avrinningsriktningen är mot Månviken.
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Utdrag ur dagvattenutredningen för delgeneralplanen för Vasklot; utrednings-
områdets avrinningsområden, vattnets huvudsakliga avrinningsriktningar och

marknivåns höjd.

I samband med detaljplanen för Smart Technology Hub (dp 1091) som ligger intill detta plan-
område gjordes en dagvattenutredning för det område som skulle planläggas. De allmänna
principer som presenteras i utredningen lämpar sig även för detta planområde.  Som di-
mensioneringsregn valdes ett regn på 146 l/s·ha som pågår i 15 minuter och återkommer en
gång på fem år, ett regn på 64 l/s·ha som pågår i 60 minuter och återkommer en gång på tio
år och ett regn på 77 l/s·ha som pågår i 60 minuter och återkommer en gång på tio år. Di-
mensioneringsregnets intervall och intensitet är valda så att de är lämpliga för objektet i
fråga och klimatförändringens konsekvenser för nederbörden beaktas. Enligt dagvattengui-
dens dimensioneringsgrunder har dimensioneringsregnets intensitet utökats med 20 %.
Detta är en uppskattning om hur klimatförändringen ökar på mängden hällregn under som-
maren fram till tidsperioden 2071–2100. (Finlands kommunförbund 2012)

1713
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Enligt 103 § i MarkByggL är det allmänna målet vid hanteringen av dagvatten att planmässigt
utveckla dagvattenhanteringen i detaljplaneområden, infiltrera och fördröja dagvattnet på
den plats där det ansamlas, förebygga olägenheter och skador som dagvatten orsakar för
miljön och fastigheter samt bidra till att dagvatten inte leds in i spillvattenavlopp. I Vasa
stads dagvattenprogram fastställs följande viktighetsordning för dagvattenhanteringen base-
rat på markanvändnings- och bygglagen samt dagvattenguiden:

1. Förebyggande av uppkomsten av dagvatten, dvs. minskning av mängden.
2. Dagvattnet utnyttjas i första hand där det uppkommer. Det här innebär att dagvattnet

används och infiltreras i marken.
3. Dagvattnet behandlas vid behov och leds bort från den plats där det har uppkommit med

fördröjande system.
4. Dagvattnet behandlas vid behov och leds bort från den plats där det har uppkommit i

dagvattenavlopp till fördröjningsområden på allmänna områden innan det leds till vat-
tendrag.

5. Dagvattnet leds i dagvattenavlopp direkt till ett mottagande vattendrag

I dagvattenutredningen för detaljplanen för Smart Technology Hub rekommenderas en förd-
röjningsdimensionering för dagvatten från ogenomträngliga ytor som används allmänt i de-
taljplaner. Dimensioneringen är en kubikmeter fördröjningsvolym för varje 100 kvadratmeter
yta som inte släpper igenom vatten. Fördröjningssänkorna, -bassängerna eller behållarna bör
tömmas inom 12 timmar från att de fyllts och överflöde bör vara planerat i dem. Den som in-
leder ett byggprojekt bör göra upp en plan för hanteringen av dagvattnet.

I förslagsskedet för detaljplanen för Reinsgatan utarbetade staden en dagvattenutredning
över området (27.11.2019). I sitt nuläge består utredningsområdet av cirka 59 % ogenom-
släpplig yta, 13 % halvt genomsläpplig yta och 28 % genomsläpplig yta. I situationen med den
planerade markanvändningen skulle 74 % vara ogenomsläpplig yta, 12 % halvt genomsläpplig
yta och 14 % genomsläpplig yta. Utredningsområdet består nästan helt av fyllnadsjord, men i
dess sydvästra och nordöstra delar finns även sand-moränförekomster. De genomsnittliga
avrinningskoefficienterna, vattenmängderna och flödena i avrinningsområdena har beräk-
nats för avrinningsområde nr 17 som omfattar största delen av det område dit de planerade
markanvändningsändringarna koncentreras. Som dimensionerande regn valdes samma regn
som använts i den ovan nämnda delgeneralplanen och teknologicentrets plan 1091. Vid änd-
ringen av markanvändningen i utredningsområdet kommer mängden av ogenomsläpplig yta
inte att öka märkbart i avrinningsområdet. Kalkylmässigt kommer mängden av ytavrinning
att öka med cirka 13 % i avrinningsområdet. I samband med detaljplaneringen kan mer detal-
jerade anvisningar för hanteringen av dagvattnet utfärdas i planbestämmelserna.

I området ska det finnas ändamålsenliga sand- och oljeavskiljningssystem för rening av dag-
vattnet. Som den bästa fördröjningslösningen rekommenderas till exempel en fördröjnings-
eller filtreringsbassäng mellan tomterna 13 och 14. Avsikten med denna bassäng är att förd-
röja dagvattnet och avlägsna sediment och orenheter innan vattnet leds ut i havet. Bassäng-
ens upptagningshöjd kan vara högst 80 cm, varefter överflödet styrs via ett dike ut i havet.
På bassängens botten skapas dränering så att vattenytan i bassängen inte är bestående. Fil-
treringsbassängen kan omfatta sandavkiljning samt en underlag för växter. En alternativ för-
dröjningslösning kan vara till exempel ett öppet dike med en bottendamm. Fördröjningsvo-
lymen kan även kompletteras med ett kassettsystem som placeras under jord. Fördröjnings-
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lösningarna samt deras läge och dimensionering kan avgöras i den tekniska planeringen i
samband med detaljplanen.

Utdrag ur dagvattenutredningen för detaljplaneområdet för Reinsgatan (dp 1092): Platsen
för en eventuell fördröjnings- och filtreringsbassäng mellan tomterna 13 och 14 i den plane-
rade markanvändningssituationen.

3.1.4 Den byggda miljön

På planläggningsområdet finns byggnader som är i industri-, lager- och logistikbruk. Förutom
detta domineras stadsbilden av elledningar och omfattande trafikområden som är typiska för
logistikområden.

Vy från öst mot väst längs Karlavägen Vy från Reinsgatan mot tomtens trafikområ-
den
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Gatuvy längs Reinsgatan mot väst Gatuvy längs Reinsgatan mot öst

Industrihall vid Karlavägen Industri- och lagerbyggnader vid den östra
ändan av Karlavägen

 Novafloors byggnad, bilden tagen från Industrigatan (vänster) och från Karla-
vägen (höger)

I miljön framträder framför allt Novafloors (f.d. Vasabladets tryckeri, byggt 1988) byggnad i
rödtegel. Förutom denna byggnad består bebyggelsen av sedvanliga industri- och lagerbygg-
nader som är uppförd i elementteknik. Byggnaderna är låga. Tre av tomterna är inhägnade.
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Vy från Industrigatan mot Finska sockers område. Planområdet framför och till höger. (bild:
Vasa stad)

3.1.5 Den byggda kulturmiljön

I samband med Vasklots delgeneralplan utarbetades en kulturhistorisk utredning av Vasklot
(Sitowise 2019). Utredningen koncentrerar sig på att lista de mest typiska och representativa
särdragen så att de kan bevaras som en del av Vasklots identitet. Byggnaderna har dokumen-
terats enligt områdestyp och grupperats baserat på områdets särdrag samt landskapets fo-
kusbyggnader. Byggnaderna representerar bebyggelse-, byggnads-, trafik- och industrihisto-
rien med tillhörande traditioner för varje områdestyp på ett så mångsidigt sätt som möjligt.

Enligt utredningen karaktäriseras Vasklot av områdestyper vars funktioner varit etablerade
under en förhållandevis lång tid, såsom skogsområden som bevarats nästan i naturtillstånd
och de traditionella industrisamhälls- och boendemiljöerna. I områden för hamntrafiken,
fraktverksamheten och maskinindustrin har det däremot skett förändringar som ansluter till
förnyandet av industrin, gods- och passagerartrafiken som skett under låg- och högkonjunk-
turer och olika strukturförändringar.

Norr om det område som nu detaljplaneras finns Finska sockers byggda kulturmiljö av riksin-
tresse. Konstrasten mellan Finska sockers bostadsområde och Vasklots hamn- och industri-
område är stort. Finska sockers område är beläget ca 100 meter från det område som nu
planläggs.
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Utdrag ur Vasklots delgeneralplans kulturhistoriska utredning (2019);
Planeringsområdet anvisas till största delen som ett modernt industri- och affärslivsområde

(ljusröd) och den västra delen anvisas som område för hamnrelaterade funktioner (blå).
Karlavägens norra del har anvisats som parkaktigt grönområde (grön) samt till grönområde i
naturtillstånd (streckad grön). Planeringsområdets byggnadsbestånd anvisas med grönt som

byggnadsbestånd från 1970–1980- talen. Med svart anvisasFinska sockers byggda kulturmiljö av
riksintresse (utanför planeringsområdet).

Vasabladets före detta tryckeri används numera som verksamhetsutrymme av Novafloor Oy
och i sitt nuvarande bruk är byggnaden inte hotad. I den kulturhistoriska utredningen
beskrivs Vasablets tryckeri som en representant för 1980-talets postmodernism. Den övriga
småindustri- och lagerverksamheten i planområdet är huvudsakligen från 1970–1980-talen
och är belägen främst i mitten av ön i närheten av Industrigatan, Karlavägen och Reinsgatan.
Vasabladets tryckeri är beskrivet som byggnadshistoriskt värdefullt  pga. byggnadstradition
och arkitektur (”byggnadstradiotionsenlig” och ”arkitektonisk”). Förutom detta har
byggnaden industrihistoriskt värde (tryckeri) samt miljövärde pga. sin landskapsmässigt
centrala plats vid knutpunkten mellan vägarna.
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3.1.6 Områdets omgivning och rekreationsmöjligheter

I öst och i norr gränsar planområdet till rekreationsområden. Strax öster om planområdet,
nära Reinsgatan, finns konstruktioner som ansluter till hundhobbyverksamhet. En inhägnad
hundpark finns på den norra sidan om Karlavägen.

I de närliggande skogarna finns rikligt med gång- och cykelleder. Lederna korsar ställvis bil-
trafiken.

Vid Månvikens strand finns båtskjul. Vid stränderna finns ett flertal båtbryggor och småbåts-
hamnar.

Gång- och cykelleder vid rekreationsområdet i närheten av Karlavägen

Konstruktioner relaterade till hundhobbyverksamhet nära Reinsgatan.
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Inhägnad hundpark under kraftledningarna på den norra sidan av Karlavägen.

3.1.7 Trafik

Planeringsområdet är beläget vid öns västra kant, och därifrån är det möjligt att fortsätta
enbart längs farleden till Sverige och till angränsande Finska Sockers område. I planområdets
södra kant går huvudleden till Vasa hamn (Reinsgatan), som också är en del av Blå vägen.
Den betjänar både omfartstrafiken från Sverige och näringslivet på området.

Den nuvarande trafikmängden på Reinsgatan är ca 2 800 fordon per dygn och trafiken går till
passagerarhamnen, kol- och godshamnen, kraftverket och industrin. Den tunga trafikens an-
del på Reinsgatan är större än normalt på grund av verksamheten på området. Från passage-
rarfärjan kommer ca 550 bilar/fartyg, och då bildas köer på Reinsgatan. Trafikmängderna på
Industrigatan och Frilundsvägen är betydligt mindre och trafiken på dem går till de nuva-
rande industritomterna och Finska Sockers bostadsområde.
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Specialtransporterna från Vasklot till landsvägsnätet går i nuläget via Reinsgatan och Hamn-
gatan till landsväg 6741 (Motorgatan) eller via Oljehamnen och Fraktvägen till landsvägen.

Till området går en oelektrifierad järnväg som förgrenas i två stickspår ungefär i mitten av
ön. Det ena stickspåret går vid planområdets södra kant. För närvarande förekommer ingen
persontrafik på banavsnittet till Vasklot men järnvägen har till stor del iståndsatts under den
senaste tiden. Gods- och virkestransporter förekommer ca en gång per dag, därtill sker vir-
keslastningen tills vidare på Vasklot.

Förutsättningarna för lätt trafik på området är goda. Avståndet från planeringsområdet till
Vasa torg är ca 3 kilometer, och mellan områdena går en cykelväg som delvis består av en
vacker strandrutt. Planområdet tangeras av cykelvägar vid såväl Reinsgatan som Industriga-
tan. Utöver det leder även en skogig lättrafikförbindelse till planområdet genom öns mit-
tersta del.

Kollektivtrafiken till området går för närvarande längs med två bussrutter. Linje 5, Sundom–
centrum trafikeras under vardagar med ca en timmes intervaller från Motorgatan via Vasklot
längs med Reinsgatan-Industrigatan-Frilundsvägen och samma rutt tillbaka till Motorgatan.
Linje 13 trafikerar enligt färjtidtabellen fram och tillbaka på rutten Vasa resecentrum– Vask-
lot längs Reinsgatan i Vasklot.

I närheten av planområdet finns centraliserad parkering endast på hamnområdet
(ca 200 platser). Den övriga parkeringen utgörs av parkering på tomterna. För närvarande är
det inte förbjudet att parkera längs med gatorna, men eftersom gaturummen är så pass
smala så gör man det inte.

Den tunga trafiken för den planerade nya logistikcentralen på detaljplanområdet skulle an-
vända Reinsgatan medan persontrafiken skulle gå via Karlavägen. Den projektansvariga har
uppskattat att behovet av parkering är ca 60 bilplatser.  Antalet arbetsplatser har uppskat-
tats till 65. Den mängd av tung transport som logistikcentralen uppskattats orsaka är cirka 50
transporter per dygn. Antalet palltransporter mellan logistikcentralen och det nya teknologi-
centret har uppskattats till ca 60 palltransporter i timmen.  Dessa transporter skulle skötas av
AGV-automationssystemet i en sluten logistikkorridor som planerats mellan fastigheterna.

Planeringen och dimensioneringen av planens trafikarrangemang grundar sig på en över-
siktsplan för trafiken som utarbetats av staden. I planen anvisas en ny gata mellan Karlavä-
gen och Reinsgatan samt en ny gång -och cykelgata där även kollektivtrafik är tillåten mellan
Karlavägen och Industrivägen, bakom kvarter nummer 3. En del av trafikarrangemangen har
planerats i samband med detaljplanen för Smart Technology Hub (dp 1091, lagkraftig
6.5.2019). Trafikarrangemangen på Vasklot har utretts och planerats mer i samband med
delgeneralplanen för Vasklot. Undersökningen av trafikhelheten på Vasklot fortsätter i del-
generalplanens förslagsskede.
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Översiktsplan för trafiken som utarbetats för detaljplanen av Vasa stad, daterad 24.10.2019
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3.1.8 Markägoförhållanden

Största delen av planläggningsområdet ägs av Vasa stad. Tomterna 13-2-13, 13-2-14, 13-2-
18, 13-2-22 och 13-2-23 är uthyrda. Tomterna 13-2-15, 13-3-6, 13-11-2 och 13-11-18 är pri-
vatägda.

Markägoförhållandena i början av planläggningsprocessen; röda, orangea (utan kommunal-
teknik) och gula (uthyrda) områden ägdes av Vasa stad. De vita områdena är i privat ägo.
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3.2 Planeringssituation

3.2.1 Planer, beslut och utredningar som berör planområdet

Riksomfattande mål för områdesanvändningen
De reviderade riksomfattande målen för områdesanvändningen trädde i kraft den 1 april
2018. Med dem vill man minska utsläppen från samhällena och trafiken, trygga den biolo-
giska mångfalden och kulturmiljön värden samt förbättra möjligheterna att reformera nä-
ringarna.
Målen för områdesanvändningen är uppdelade i fem helheter:
· fungerande samhällen och hållbara färdsätt
· ett effektivt trafiksystem
· en sund och trygg livsmiljö
· en livskraftig natur- och kulturmiljö samt naturtillgångar och

en energiförsörjning med förmåga att vara förnybar.

Avsikten är att skapa en teknologikoncentration i Vasklot som till största delen förverkligas
genom flytten av Wärtsiläs nuvarande produktionsfaciliteter från Vasa centrum till Vasklot.
Genom att möjliggöra denna ändring uppnås varje mål som är angivet som delhelhet i de
riksomfattande målen för områdesanvändningen. Det område som nu detaljplaneras stödjer
förutsättningarna för teknologikoncentrationen genom att skapa möjligheter för att genom-
föra logistikcentralen.

Landskapsplan
För området gäller Österbottens landskapsplan 2030 som fastställts av miljöministeriet
21.12.2010. I planen anvisas området som hamnområde (LS).

                                   Utdrag ur Österbottens landskapsplan 2030
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Utkastet till Österbottens landskapsplan 2040 har varit framlagt under tiden 5.2–9.3.2018. I
planutkastet dp109 är planeringsområdet beläget i Vasa stadsutvecklingszon (kk-1), Vasa–
Seinäjoki utvecklingskorridor (mkk-1) och Vasa kvalitetskorridor (kk-3). Planeringsområdet
ligger huvudsakligen i ett Industri- och lagerområde (T). Med beteckningen anvisas regionalt
betydande industri- och lagerområden. I planeringsbestämmelsen i anslutning till beteck-
ningen förutsätts att vid mera detaljerad planering bör uppmärksamhet fästas vid områdets
tillgänglighet och trafikregleringar samt kulturmiljö-, landskaps- och naturvärden. Det om-
råde som ska planläggas ligger i ett arbetsplatsområde (TP).

I söder gränsar planeringsområdet till ett hamnområde (LS) och i norr till en byggd kultur-
miljö av riksintresse (Byggda kulturmiljöer av riksintresse 2009), Finska Sockers fabrik med
bostadsområde.

I planutkastet anvisas en kraftöverföringsledning samt ett rekreationsområde till den norra
delen av planeringsområdet. Järnvägen anvisas som ett banavsnitt som ska förbättras.

        Utdrag ur utkastet till Österbottens landskaps-
plan 2040
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Generalplan
I Vasa generalplan 2030 som godkändes av stadsfullmäktige 13.12.2011 har följande an-
vändningsändamål anvisats för planeringsområdet:

· Arbetsplatsområde (TP): Området reserveras för mångsidig arbetsplatsverksamhet,
såsom service, förvaltning och sådan industriverksamhet som inte medför betydande
miljöolägenheter.

· Hamnområde (LS): Området reserveras för hamnverksamhet och därtill hörande
terminaler och lager

· Område för rekreation (V): Området reserveras för allmän rekreations- och fri-
luftsanvändning. På området är byggande som betjänar rekreation och friluftsliv tillå-
tet. Området är i första hand ett grönområde som bibehålls naturenligt eller som ska
anläggas som ett sådant. Bygg- och skötselåtgärderna fastställs i en sådan grönom-
rådesplan som avses i 46 § i MarkByggF. Planerna ska i tillämpliga delar vara base-
rade på de friluftsområdesplaner som har utarbetats i samband med generalplanen.

Genom planeringsområdet går elledningar.

I generalplanen definieras planeringsområdets närmiljö enligt följande:
Kraftverksområdet i väst är ett energiförsörjningsområde (EN); Finska Sockers område i norr
är område för bostadsvåningshus (AK) och skogsområdet i öst rekreationsområde (V). Söder
om planeringsområdet är området såväl invid Reinsgatan som invid järnvägen angivet som
arbetsplatsområde (TP).

Finska Sockers område norr om planeringsområdet är ett nationellt värdefullt kulturmiljöom-
råde (sk1), där ”Byggnadsarvet värnas genom att området hålls i ändamålsenlig användning.
Områdets arkitektoniskt eller kulturhistoriskt värdefulla byggnadsbestånd bör bevaras. När
området bebyggs eller på annat sätt ändras bör man vinnlägga sig om att områdets särskilda
värden bevaras”

                              Utdrag ur Vasa generalplan 2030
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Anhängiggjord delgeneralplan för Vasklot

Utdrag ur utkastet till generalplan

En delgeneralplan för Vasklot är anhängig. Stadsstyrelsens planeringssektion har godkänt ut-
kastet till delgeneralplan 18.6.2019 och utkastet har varit framlagt 1.7–30.8.2019. I utkastet
anvisas det område som ska detaljplaneras huvudsakligen som industri- och lagerområde,
där även kontorsbyggande kan placeras. Området mellan Karlavägen och Finska Socker är
anvisat som arbetsplatsområde, där kontor, förvaltning, service och sådan industriverksam-
het som inte förorsakar betydande miljöolägenheter kan placeras.

I samband med arbetet med delgeneralplanen undersöks behoven av att utveckla trafiken på
ön som en helhet. I utkastet till delgeneralplanen anvisas nya trafikförbindelser till Finska
Sockers område.

Detaljplan

För området gäller följande detaljplaner:
293, från 1939

· Industrigatans gatuområde

497, fastställd 8.7.1978
· Tomt 13-3-6
· Planändringsområdets parkområden vid den norra, nordöstra och östra

utkanten. En del av parkområdet är angivet som kraftöverföringsområde.

526, fastställd 19.10.1979
· Tomterna 13-2-15, 13-2-18, 13-2-22 ja 13-2-23
· Hörnet av Reinsgatan och Industrigatan är angivet som järnvägsområde.
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521, fastställd 30.4.1979
· Tomterna 13-2-13, 13-2-14

I de ovan nämnda detaljplanerna är samtliga tomter kvartersområde för kombinerade indu-
stri- och lagerbyggnader (TTV). Tomternas kanter mot gatan är angivna som tomtdel som ska
planteras. I övrigt är hela tomten byggnadsyta. Högst ½ av tomtens yta får användas för byg-
gande och byggnadens höjd får vara högst 12 meter.

974, godkänd 21.1.2013
Detaljplanen för hamnen, av vilken små områden vid Reinsgatan och Skeppsredaregatan
ändras i den detaljplan som nu utarbetas. I avgränsningen av planen ingår dessutom kvar-
tersområdet för affärs- och kontorsbyggnader (K) i korsningen av Reinsgatan och Skeppsre-
daregatan, där det enligt den gällande detaljplanen ska uppföras en byggnad i tre våningar. I
planbestämmelserna konstateras följande:
De av tomtens fasader som syns till Reinsgatan och Skeppsredaregatan bör vara minst tio
meter höga och minst ¼ av fasaderna bör utgöras av glas. Utanför byggnadsytorna får per-
golor som sammankopplar byggnadsmassorna eller flaggrader placeras. Vid arrangemangen
på tomten samt struktureringen av fasaden bör framför allt tomtens ställning som en viktig
fasad för staden beaktas.
TY-tomterna 13-11-2 och 13-1-18 som togs med som en del av planändringsområdet i pro-
cessens förberedningsskede hör till den här detaljplanen.

1091 godkänd 6.5.2019
Av detaljplanen för teknologicentret inbegrips i planavgränsningen ett litet ET-område (om-
råde för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning), där transformator-
byggnader redan finns. En liten teknisk precisering görs i fråga om området.

              Utdrag ur detaljplanernas registerkarta
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Utdrag ur den gällande detaljplanen samt planområdets ungefärliga gränser.

Byggnadsordning
Vasa stads byggnadsordning trädde i kraft 1.1.2019.

Byggförbud
Detaljplaneringsområdet är inte belagt med byggförbud.

Baskarta
Baskartan över planeringsområdet har granskats senast 10.10.2019 och den uppfyller kraven
på detaljplanens baskarta.

Tomtindelning
I området gäller följande tomtindelningar:
· 905 1052, godkänd 7.9.1976
· 905 1158, godkänd 10.10.1978
· 905 1255, godkänd 27.11.1979
· 905 1563, godkänd 21.4.1986
· 905 1654, godkänd 29.6.1987
· 905 1947, godkänd 9.6.1993
· 905 2425, godkänd 28.3.2006
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Ledningsservitut
I kvartersområdena för det område som detaljplaneras finns både nergrävda ledningar och
luftledningar, dagvattennät och fjärrvärmenät som huvudsakligen beaktas som ledningsser-
vitut i planen. En del av ledningarna måste flyttas i samband med nybyggnationen. Kraftled-
ningarna i områdena för kvarter 2 och 3 beaktas med ledningsservitut och skyddszonen för
dem är 15 meter på båda sidorna av kraftledningen.

Luftledningar, elnät och transformatorstationer. Längs Karlavägen finns två mindre transfor-
matorstationer (av vilka en ligger på tomten). En reservering för en transformatorstation

finns dessutom på den södra sidan av Reinsgatan i kvarter 11.

Fjärrvärmenätet
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Vatten, avlopp, dagvatten, fjärrvärme och el

3.2.2 Trafiknät
Planområdet finns på ön Vasklot, vägen dit från både öster och söder går via en bro. Till om-
rådet leder en farled, en järnväg och huvudleder i trafiknätet. I ändringen av detaljplanen
beaktas ändringsbehov som förbättrar trafiksäkerheten på gatunätet.

Jämsides med detaljplanen utarbetas en delgeneralplan för Vasklot och en trafikutredning
beträffande hela ön har utarbetats i anslutning till den (Sitowise 2018). I samband med ut-
redningen bedömdes även de trafikmängder som teknologikoncentrationen medför och hur
trafiknätet bör utvecklas för att trafikeringen ska löpa tryggt och utan trafikstockningar även
i framtiden. I utkastskedet för delgeneralplanen för Vasklot presenterades två alternativ men
undersökandet av trafikhelheten fortsätter fortfarande i samband med delgeneralplanen.

Ett mål vid planeringen av teknologikoncentrationen (och trafiken i hela Vasklot) är att kon-
trollera biltrafiken genom att utveckla områdets trafiksystem så att de färdsättsandelar som
utgörs av lätt trafik (gång- och cykeltrafik) samt kollektivtrafik ökar jämfört med nuläget. Den
nya markanvändningen medför mycket nytt behov av att röra sig i Vasklot och infarten till ön
via två vägar/gator kommer att stockas, ifall trafikregleringarna inte förbättras.

Som utvecklingsåtgärder ses utökning av kollektivtrafikturerna, eventuellt inledande av pas-
sagerartrafik på banavsnittet till Vasklot samt utveckling av cykelvägarna. För arbetsplatser-
na rekommenderas utveckling av samåkning och i mån av möjlighet varierande arbetstider
för utjämning av trafiktopparna.
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       Trafiknätet

För detaljplaneområdet medför den kommande markanvändningen ny trafik i form av ar-
betsplatstrafik och godstrafik. Största delen av trafiken består av personbilstrafik (anställda),
och i nuläget går största delen av trafiken till planområdet längs rutten Reinsgatan-
Industrigatan. Av trafiken till arbetsplatserna kommer 2/3 från Vasa stadsregion, vilket inne-
bär att biltrafiken kan minskas genom att utveckla kollektivtrafiken. En tredjedel av de an-
ställda kommer från områden längre bort, i praktiken med personbil, och av dessa kommer
20 % till Vasklot via Sundom.

Godstrafiken till planområdet går via Reinsgatan. I samband med beredningen av en delge-
neralplan för centrum undersöks möjligheten att helt skilja åt områdets tunga trafik från den
övriga trafiken.
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3.2.3 Trafikutredning
Under planarbetets gång har en trafikutredning som berör hela Vasklot utarbetats (Sitowise
2018). Utredningens mål har varit att finna lösningar för de kommande regleringarna av väg-
och gatutrafiken, spårtrafiken och den lätta trafiken som grund för både detaljplanen och
delgeneralplanen för Vasklot som utarbetas samtidigt. Trafikmängden i området väntas öka
betydligt och därför har man i utredningsarbetet satsat i synnerhet på att ordna en smidig
och säker trafikering. Som sammanfattning i trafikutredningen för delgeneralplanen kon-
stateras att den föreslagna markanvändningen i Vasklot orsakar en ökning av trafiken, men
genom en god fortsatt planering skapar de föreslagna åtgärderna möjligheter för att utöka
funktionerna i Vasklot utan några större olägenheter för möjligheterna att röra sig, männi-
skorna och miljön.

I logistikcentralen jobbar uppskattningsvis ca. 65 personer. Den tunga trafikens mängd har
uppskattats till ungefär 50 transporter per dygn. På Novafloors tomt (13-2-27) kan möjligen
realiseras en 1100 m2 stor lagerhall. Denna lagerhall skulle öka på mängden tung trafik som
riktar sig till tomten. Axel Williamson (13-3-7) har uppgett att de ämnar utveckla sin nuva-
rande verksamhet på tomten. Verksamheten ger upphov till tung trafik redan i nuläget och
mängden kan i framtiden öka. Under beredningen av planen är inga betydande ändringar
kända för de övriga tomterna.

Vid behov kan trafiksäkerheten förbättras bl.a. genom att strukturera trafiknätet, genom att
sänka hastighetsbegränsningarna på gatunätet t.ex. till 30–40 km/h och genom att skapa
tydligare cykelrutter.
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4 OLIKA SKEDEN I UTARBETANDET AV DETALJPLANEN

4.1 Planeringsstart och beslut som gäller den

Ändringen av detaljplanen för Reinsgatans område inleddes med beslut av stadsstyrelsens
planeringssektion 27.11.2018 i samband med godkännandet av planläggningsöversikten
(planläggningsöversikten punkt 3, dp 1092, prioritetsordning 1). Planen har en stram tidta-
bell eftersom målet är att anvisa funktioner som betjänar närområdets aktörer samt att
granska områdets kvarters- och tomtgränser.

Syftet med planändringen är att skilja åt bostadsområdets och fabriksområdets trafik från
varandra genom att planera en ny gatusträckning till Finska sockers område i enlighet med
utkastet till delgeneralplan för Vasklot.

4.2 Deltagande och samarbete

4.2.1 Intressenter

Intressenter i planarbetet är:
· Planområdets och grannfastigheternas markägare, arrendatorer och invånare
· Stadens sakkunnigmyndigheter:

planläggningen, fastighetssektorn, kommunaltekniken, byggnadstillsynen, miljösektorn,
Vasa Vatten, Österbottens räddningsverk, Österbottens museum

· Övriga myndigheter och samarbetsparter:
NTM-centralen i Södra Österbotten/trafikansvarsområdet och miljöansvarsområdet, Ös-
terbottens förbund, Österbottens polisinrättning, Försvarsmakten/Logistikverket, Suo-
men Turvallisuusverkot Oy, Österbottens handelskammare, Vasek Ab, Österbottens före-
tagarförening rf, Vaasan Yrittäjät ry, Oy Vaasa Parks Ab, Vasa Elnät Ab, Vasa Elektriska
Ab/fjärrvärmeenheten, Wärtsilä Abp, Vaskiluodon Voima Oy, Trafikverket, TUKES, Fina-
via Abp, Invånarföreningen i centrala Vasa ICV rf, EPV Alueverkko Oy, EPV Energia Oy,
Vaskiluodon Teollisuuskiinteistöt Oy, Fingrid Abp/markanvändning och miljö, Kvarken
Ports Ltd, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

4.2.2 Anhängiggörande

Anhängiggörandet av detaljplaneändringen har meddelats 13.3.2019.

Framläggandet av programmet för deltagande och bedömning har skett med planläggnings-
direktörens beslut 13.8.2019.

4.2.3 Deltagande och växelverkan

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING:
Det 13.8.2019 daterade programmet för deltagande och bedömning har varit offentligt fram-
lagt under tiden 22.8–6.9.2019 och utlåtanden om det har begärts av stadens sakkunniga
myndigheter och andra myndigheter samt samarbetsparter. Intressenterna har informerats
om framläggandet per brev och med kungörelse.
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HÖRANDE I BEREDNINGSSKEDET:
Detaljplaneutkastet och beredningsdokumenten var framlagda under tiden 1–14.10.2019.
Förhandsutlåtande om detaljplanen begärs av stadens sakkunniga myndigheter och andra
myndigheter samt samarbetsparter. Intressenterna har informerats om framläggandet per
brev och med kungörelse.

OFFENTLIGT FRAMLÄGGANDE:
Planförslaget är offentligt framlagt uppskattningsvis under tiden 18.12.2019-17.1.2020. Utlå-
tande om detaljplanen begärs av stadens sakkunniga myndigheter och andra myndigheter
samt samarbetsparter. Intressenterna har informerats om framläggandet per brev och med
kungörelse

4.3 Myndighetssamarbete

Vid behov ordnas myndighetssamråd och arbetsförhandlingar om planprojektet. I planens
samtliga tre kungörelseskeden begärs utlåtanden av myndigheterna och samarbetsparterna.

Ändringen av detaljplanen för Reinsgatans område presenterades för NTM-centralen vid ar-
betsförhandlingar 27.11.2019.

4.4 Detaljplanens mål

4.4.1 Mål enligt utgångsmaterialet

Av staden uppställda mål
Målet är att skapa förutsättningar för att utveckla en högklassig teknologikoncentration i
Vasklot. Vid planeringen av området fästs särskild uppmärksamhet vid detaljplanelösningens
konsekvenser för planområdet och de omgivande områdena. Målet är att finna lösningar på
mera omfattande trafikmässiga ändringar i samband med delgeneralplanen för Vasklot som
utarbetas jämsides med detaljplanen. I detaljplanen undersöks möjligheten att stänga av In-
dustrigatan för genomfartstrafik mellan Reinsgatan och Karlavägen.

Utöver de allmänna mål som de högre plannivåerna ställer, fastställs följande mål för änd-
ringen av detaljplanen för Reinsgatans område:

- Målet är att anvisa byggrätt för verksamhets-, -industri och lagerbyggnation som be-
tjänar verksamheten i hamnen och företagsverksamheten i de närliggande områ-
dena. Avsikten med detaljplanen är att möjliggöra genomförandet av en logistikcen-
tral i anslutning till teknologicentret för att trygga Wärtsiläs Smart Technology Hubs
materialtransporter.

- Områdets kvarters-, och tomtgränser samt trafikområden granskas. Med detaljpla-
nen anvisas inget byggande till nuvarande rekreationsområden men en del av de nya
gatuområdena måste delvis anvisas till rekreationsområdenas sida. Dessa gatuområ-
den betjänar även gång- och cykeltrafiken. Målet är att skilja åt trafiken till Finska
sockers område från den tunga trafiken mot hamnen och industriområdet samt för-
bättra gång-, och cykelförbindelserna samt förbindelserna för kollektivtrafik till
Finska sockers område.



Reinsgatans område / dp 1092
Detaljplanebeskrivning i förslagsskedet – 3.12.2019

37 / 92

- Under detaljplaneringen förs diskussioner med aktörerna på området och grunderna
för deras verksamhet och förbättringsbehov utreds. Dessutom undersöks om dessa
behov kräver ändringar i byggrätter i förhållande till den gällande detaljplanen.

- För kraftöverföringsområdet och transformatorstationerna på området konstateras
och möjliggörs det rådande läget.

- Målet är att styra kvaliteten av byggandet speciellt vid huvudtrafiklederna och i rikt-
ning mot rekreations- och bostadsområdena. Vid planeringen och genomförandet av
området måste dess synliga läge när man anländer till Vasa stad från hamnen tas i
beaktande. Dessutom kommer rutten till Wärtsiläs nya teknologicenter och till
Finska sockers värdefulla kulturmiljö av riksintresse att gå genom planeringsområdet
i fortsättningen. Detta innebär att det byggnadsbestånd som förverkligas på området
skapar den atmosfär som råder när man anländer till dessa områden.

-  Beaktande av säkerhetsperspektiv och skyddsbehov.

Mål härledda ur planeringssituationen

I den lagakraftvunna helhetsgeneralplanen består området för detaljplaneändringen av ett
område för arbetsplatsfunktioner, ett hamnområde och i viss mån rekreationsområde. Plan-
området ligger omedelbart intill hamnområdet och teknologicentrets arbetsplatsområde.
Förverkligandet av teknologicentret har möjliggjorts med den 14.6.2019 lagakraftvunna pla-
nen (nummer 1091), och miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov för projektet
19.6.2019. Den detaljplan som nu utarbetas möjliggör förverkligandet av en logistikcentral i
anslutning till teknologicentret.

4.4.2 Mål som preciserats under processens gång, precisering av målen

I förslagsskedet anvisades en del av kvarter 11 på den södra sidan av Reinsgatan som hamn-
område (i utkastskedet var området ett kvartersområde för verksamhetsbyggnader KTY).
Området förvaltas redan av hamnbolaget men har arrenderats ut som lagerområde till ett in-
tilliggande företag. Då hamnens check in-system ändras behövs parkeringsutrymme där lång-
tradare kan köa i Reinsgatans område, och avsikten är att genom planändringen skapa möj-
ligheter för att denna område betjänar hamnens verksamhet på ett bättre sätt i framtiden.

I den norra delen av planområdet ändrades förbindelsen för kollektivtrafik och lätt trafik så
att lättrafikleden dras på den östra sidan av kraftledningsstolpen och kollektivtrafiken på den
västra sidan av den. Detta innebär att gatubyggandet inte förutsätter markbyte med en pri-
vat markägare.

I samband med utarbetandet av planförslaget utreddes olika alternativ till markanvänd-
ningsutkast för kvarter 2 och 3; tre alternativ för tomt 15 i kvarter 2 (nytt tomtnummer 13-2-
25) och ett alternativ för tomt 18 i kvarter 2 (nytt tomtnummer 13-2-27). Detaljplanen tillå-
ter olika användningsmöjligheter för tomterna inom ramarna för byggnadsytan, byggrätten
och byggnadshöjden. Parkeringsnormen beror på användningsändamålet för de byggnader
som ska uppföras och därför fastställs det slutliga antalet bilplatser först i samband med
byggnadsplaneringen.

I kvarter 3 längs Karlavägen undersöktes möjligheten att placera en parkeringsanläggning på
en privatägd tomt i hörnet av Industrigatan och Reinsgatan. Dessutom granskades olika al-
ternativ för användningen av tomten och placeringen av byggrätten. Markägaren har beslu-
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tat att fortsätta använda och utveckla tomten för den nuvarande verksamheten, och i detalj-
planen anvisas kvarteret som TY-område.

Kvarter 3, tomt 6; Byggrätt med exploateringstalet e=0.50, sammanlagt 6 240 m2vy
placerat på tomten så att den befintliga byggnaden bevaras.

Kvarter 3, tomterna 6 och 7; Parkeringsanläggning placerad på tomt 7 i hörnet av
Karlavägen och Industrivägen. Byggrätten är 8 800 m2vy och användningsändamålet är ett

kvartersområde för bilplatser (LPA). Till tomt 6 anvisas byggrätt med exploateringstalet
e=0.85, sammanlagt 7 420 m2vy med våningstalet fyra (IV).
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Kvarter 3, tomt 6 (nytt tomtnummer 13-3-7) ; Byggrätt för nybyggnation i högst fyra
våningar med exploateringstalet e=0.86, sammanlagt 10 800 m2vy.
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På tomt 15 i kvarter 2 (nytt tomtnummer 13-2-25) längs Reinsgatan undersöktes tre tom-
tanvändningsalternativ. Markägaren har inga färdiga planer för användningen av tomten
med tilläggsbyggandet kunde ske till exempel i tre etapper. Av de markanvändningsutkast
som presenteras här skulle alternativ 3 bäst motsvara markägarens mål. Bilplatserna måste
anläggas på tomten och om hela tomten bebyggs förutsätts strukturell parkering.

Kvarter 2, tomt 15 (nytt tomtnummer 13-2-25); den byggrätt som placerats på tomten är
5 800 m2vy (e=0.58). Av byggrätten antas 4 400 m2vy bestå av produktions-/lagerutrymmen

och 1 400 m2vy av kontorsutrymmen, vilket innebär att det ska anvisas sammanlagt 42
bilplatser.

Kvarter 2, tomt 15 (nytt tomtnummer 13-2-25); den byggrätt som placerats på tomten är
5 600 m2vy (e=0.56) så att den nuvarande byggnaden bevaras och nybyggnationen består av

kontors-/affärsutrymme. Parkeringsplatserna (55 bp) ligger i den västra delen av tomten.
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Kvarter 2, tomt 15 (nytt tomtnummer 13-2-25); den byggrätt som placerats på tomten är
6 300 m2vy (e=0.63). Byggrätten antas bestå endast av produktions- och lagerutrymme, vilket

innebär att det ska anvisas minst 32 bp. Eftersom tomten bebyggs helt med detta
exploateringstal förutsätter lösningen att parkeringsplatser placeras i byggnaderna.
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För tomt 18 i kvarter 2 (nytt tomtnummer 13-2-27) på den södra sidan av Karlavägen utar-
betades ett markanvändningsalternativ som motsvarar de synpunkter som markägaren
framfört i sin åsikt.

Kvarter 2, tomt 18 (nytt tomtnummer 13-2-27); Tomtens nya areal är 7584 m2, då
gatuområde från Industrigatan ansluts till tomten. Till tomten anvisas byggrätt på 3 792

m2vy med exploateringstalet e=0.50. Den befintliga byggnaden bevaras. I den södra delen
av tomten finns en ny lagerbyggnad på 1 100 m2vy. Med den föreslagna

tomtanvändningslösningen ska det anvisas sammanlagt 32 bilplatser till tomten. De kan i
sin helhet placeras i den västra kanten av tomten. Om byggrätten förverkligas helt som

affärs- och kontorsutrymme förutsätts 54 bilplatser som kan placeras på tomten men
lösningen innebär att området för servicegården blir mindre.

4.4.3 Respons om programmet för deltagande och bedömning

Programmet för deltagande och bedömning, som är daterat 13.8.2019, har funnits för påse-
ende 22.8–6.9.2019. Om programmet för deltagande och bedömning inlämnades 6 utlåtan-
den och 3 åsikter. Nedan presenteras sammandrag av dessa samt eventuellt bemötande
med kursiv stil

Suomen Turvallisuusverkko Ab
Suomen Turvallisuusverkko Ab har inget att kommentera eller behov att delta i planerings-
helheten.

Bemötande:
Antecknas för kännedom.
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Österbottens förbund
1. Programmet för deltagande och bedömning är enligt Österbottens förbund klart och sa-

kenligt, och den beskriver också planläggningsläget för den gällande landskapsplanen
2030 för Österbotten och för det förslag till landskapsplan för Österbotten 2040 som är
under arbete.

2. I förslaget till landskapsplan anvisas planeringsområdet huvudsakligen som arbetsplats-
område (TP). Enligt planeringsbestämmelsen för beteckning bör man vid detaljplanering
fästa uppmärksamhet vid att området är lättillgängligt i synnerhet med kollektivtrafik,
med cykel och till fots. Dessutom ska uppmärksamhet fästas vid trafikarrangemang och
värden i kulturmiljön, landskapet och naturen. En stor mängd boende ska inte anvisas till
området och verksamheten får inte störa bostäderna i näromgivningen.

Denna planeringsbestämmelse bör beaktas i den mer detaljerade planeringen.

3. Målet att anvisa byggrätt för byggande av verksamhets-, industri- och lagerutrymmen
stämmer överens med förslaget till Österbottens landskapsplan.

Bemötande:
Vid detaljplaneringen bör det fästas uppmärksamhet vid att området är lättillgängligt
med kollektivtrafik, med cykel och till fots. Även värden i kulturmiljön, landskapet och na-
turen ska beaktas.

Österbottens museum
1. Österbottens landskapsmuseum anser att man tagit områdets nuläge och den närlig-

gande byggda kulturmiljön av riksintresse (RKY) Finska Sockers fabrik med bostadsområ-
den i beaktande i utgångsuppgifterna för planeringen. Museet anser att det i planerings-
arbetet bör tas hänsyn till planlösningarnas konsekvenser för den närliggande byggda
miljön av riksintresse.

2. Landskapsmuseet anser att det i planeringsarbetet också bör beaktas eventuella föränd-
ringar i teknikcentrets parkeringsbehov och betrakta den övergripande parkeringslös-
ningen ur ett större perspektiv än som en del av planeringsområdet.

Bemötande:
Finska Sockers byggda kulturmiljö av riksintresse ligger ganska fristående från plane-
ringsområdet på ett näs i norr, där avståndet till planeringsområdet som kortast är end-
ast 95 meter. Historiskt sett är utvecklingen av Finska Sockers område kopplat till det om-
råde som ska planeras främst när det gäller förbindelser. I detta avseende kommer ut-
vecklingen av ett mer kompakt område och vidarekopplingen av trafiken längs den nya
rutten längs Karlavägen till Finska Sockers område att förändra förhållandena i Finska
Sockers område huvudsakligen med tanke på infarten till området. Detaljplanen har ing-
en inverkan på bevarandet eller den historiska läsbarheten av byggnadsbeståndet eller
området.

I den gällande detaljplanen anvisas ett skyddsgrönområde och ett kvartersområde för
bilplatser till området mellan Finska Sockers område och det område som detaljplaneras.
Kvartersområdet för bilplatser betjänar teknologicentrets kvarter och parkeringen har
reglerats i den gällande detaljplanen. På grund av markägosituationen är det fortfarande
inte möjligt att undersöka den lösning som Österbottens museum har föreslagit. I det
område som planeras kan parkering ordnas i kvartersområdena.
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Österbottens räddningsverk
1. Utöver de utredningar som nämns i programmet för deltagande och bedömning anser

räddningsverket att även dominoutredningen för hamnen i Vasklot (Vaskiluodon sata-
man dominoselvitys, 24.6.2019, Gaia Consulting Oy) bör tas i beaktande. Dominounder-
sökningen är begränsad till detaljplanens närområden.

Bemötande:
Den nämnda dominoutredningen beaktas vid utarbetandet av detaljplanen.

Vasa Vatten
1. Genom området går Vasa Vattens stamledningar för vatten- och avloppsvatten. Linjerna

är avgörande för EPV, Vaskiluodon Voima, Wärtsilä, hamnen och Frilundsvägens fastig-
heter. Servitutområden för dessa linjer borde etableras för att säkerställa deras existens
(se bilaga).

2. Om befintliga vattenförsörjningsledningar måste flyttas och monteras ned ska överfö-
rings- och byggnadskostnaderna betalas av den som utvecklar området.

3. Eventuella nya vattenförsörjningsledningar och/eller kapacitetsuppgraderingar av befint-
liga ledningar och avloppspumpstationer (2) måste avtalas separat.

Bemötande:
I detaljplanen beaktas samhällstekniska nätverk som delområden för underjordisk ledning. På
samma platser finns även fjärrvärmeledningar.

Fingrid Abp
1. Planområdet inkluderar inte Fingrid Abp:s överföringslinjer eller andra funktioner.

Fingrid har därmed inte något behov av att kommentera innehållet i detaljplanen.

Bemötande:
Antecknas för kännedom.

Försvarsmaktens logistikcentral
Logistikregementet, staben
Vid byggnads- och övriga arbeten bör det tas hänsyn till möjliga kabelledningar i området
och i närheten. Läget för eventuella kablar som betjänar försvarsmakten måste utredas i god
tid, minst tio (10) arbetsdagar innan det planerade bygget går av stapeln, av Suomen Tur-
vallisuusverkko Ab (STUVE), som också måste avge ett uttalande om detaljplaneringen och
markanvändningen.

Kabelskärmar för försvarsmakten beställs av Johtotieto Ab.

I det fortsatta arbetet ska kostnaderna för eventuell omdirigering av befintliga kabelrutter,
avskärmning under kabelkonstruktion eller andra modifieringar som kan uppstå genom åt-
gärderna riktas till den instans som föranledde förändringarna.

Bemötande:
Antecknas för kännedom.
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Yrjö Halmesmäki Ab
Vi är med i ett separat gemensamt uttalande med Oy Backman Trummer Ab, Oy Blomberg
Stevedoring Ab och Vasa hamn/Kvarken Port angående delgeneralplanen för bostäder, indu-
striområden, hamnområden och trafik/vägarrangemang:

- Tung trafik bör möjliggöras från Ruoritie till Reinsgatan mot hamnen i Vasa. På denna
sträcka bör det tas hänsyn till antalet långtradare som kommer in på industriområdena ge-
nom ett tillräckligt antal körfält, ett avsnitt för lätt trafik och möjligheter att parkera långtra-
dare.

Detaljplanen borde lösa och möjliggöra en fungerande tillfällig trafik över Reinsgatan mellan
Wärtsiläs STH och Yrjö Halmesmäki Oy:s fastighet på Industrigatan 2. På detta sätt möjliggörs
en ekonomisk och trygg överföring av speciellt tunga varor mellan områdena med hamnope-
ratörens materiel.

Bemötande:
I ändringen av detaljplanen för Reinsgatans område beaktas de mål som ställts upp  trafikut-
redningen för delgeneralplanen och den översiktsplan för trafik som utarbetats för området.
När det gäller hamntrafiken pågår arbetet med delgeneralplanen delvis fortfarande och tra-
fikutredningen kan preciseras ytterligare under generalplanearbetet. Samtidigt kan man un-
dersöka riktgivande lägen både för de önskade platserna för långtradarparkering och antalet
körfält på Reinsgatan. Om utredningarna visar att detta är möjligt kan idéerna från yttrandet
förverkligas senare i detaljplanen för hamnen. I det område som nu detaljplaneras finns ing-
en möjlighet att anvisa en separat långtradarparkering och det är inte heller möjligt att un-
dersöka användningsändamålen för tomterna på den södra sidan av Reinsgatan i någon
större utsträckning.

Reinsgatan är gatuområde i detaljplanen. Trafiken mellan tomterna kan inte lösas i detalj-
planen, men vid behov kan frågan lösas med trafikstyrningsplaner, ifall lösningen är möjlig
med tanke på trafikens funktion, säkerhet och smidighet och ifall den gynnar alla parter och
det allmänna intresset.

Novafloor
Planen att ansluta logistikcentret och Wärtsiläområdet med en logistikkorridor längs vår
södra gräns kom som en stor negativ överraskning.

Huvudsakliga nackdelar:
1. Logistikkorridoren är en betydande estetisk nackdel för vår fastighet. I målen för plane-

ringen nämns det också att områdets synliga läge vid ankomsten från hamnen till staden
beaktas. Även kvalitetsnivån och fasaderna nämns. Den nya logistikkorridoren skulle
täcka mycket av den befintliga fasaden på Novafloor-byggnaden i riktning mot Reinsga-
tan. Som ett resultat skulle logistikkorridoren avsevärt minska värdet på vår fastighet
både estetiskt och ekonomiskt.

2. En betydande del av vårt företags lager finns på andra sidan Reinsgatan vid Industrigatan
1. Varje dag måste vi köra en truck till denna fastighet för lastning och lossning. Detta
förhindras om Industrigatan är stängd på grund av en logistikkorridor. Nackdelen är väl-
digt stor.
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Kommentarer i vårt uttalande per 19.08:
3. Logistikkorridorens läge och struktur övervägs på nytt. Den bästa lösningen är att placera

logistikkorridoren under marken så att den inte skadar oss eller våra grannar. Platsen kan
då också vara under gräsmattan på Karlavägen sida, så att ingen skulle påverkas negativt.

4. DHL har varit medveten om tomtsituationen i området vid köpet av den tidigare Kiito-
linja-terminalen, vilket innebär att de måste skapa godstransportlösningar som inte ska-
dar befintliga aktörer i området.

5. Eventuella underjordiska fjärrvärme- eller elledningar kan visserligen flyttas eller ned-
sänkas om de i sig är hinder.

6. Om en underjordisk logistikkorridor blir lösningen, är vi redo att diskutera möjligheten
att delvis ha den på vår tomt.

Bemötande:
I utkastskedet presenteras två alternativa planeringslösningar. I alternativ 1 kommer Indu-
strigatan att stängas av och en logistikkorridor på marknivå att byggas tvärs över den. Lo-
gistikkorridoren går från planområdet till Wärtsiläs teknologicentral. Alternativ 2 innebär att
en logistikbro byggs tvärs över Industrigatan. Under bron skulle trafik fortfarande vara möj-
lig. Det slutliga valet sker när planeringen fortskrider och utifrån den respons som lämnats in
i beredningsskedet. Alternativ 1 (Stängning av Industrigatan) skulle troligtvis innebära att det
hittas ersättande lagringsutrymme för Novafloor antingen i det område som detaljplaneras
eller någon annanstans. Detta kan dock inte fastställas i detaljplanen.

Novafloors byggnad (byggd 1988) är den enda byggnaden i området som representerar den
postmoderna eran, och den framhävs bland de omgivande mer konventionella industri- och
lagerbyggnaderna på en landskapsmässigt viktig plats vid en knutpunkt för trafiken. Alterna-
tivet med en logistikkorridor ovan jord täcker Novafloor-byggnaden sett från hamnen, men
på samma sätt kommer byggnaden att få betydligt mer synlighet från Karlavägen när Wärt-
siläs personal- och besökartrafik passerar byggnaden. Byggnaden är utan tvekan mer repre-
sentativ sett från Industrigatan, men baksidan av byggnaden representerar även en except-
ionell kvalitet av industrikonstruktion och kan med rimliga modifieringar göras representativ
från alla håll. Alternativen till logistikkorridoren kommer att undersökas under planeringens
gång och bestämmelser som styr byggnadssättet för nybyggnationen kommer att utarbetas i
förslagsskedet.

Wärtsilä och DHL har motiverat en logistikkorridor ovan jord enligt följande: Från logistikcen-
tralens och produktionsverksamhetens perspektiv skulle en underjordisk eller förhöjd logistik-
korridor innebära hisstransport i båda ändarna och eventuellt också öka behovet av antalet
AGV-transportörer (Automated Guided Vehicle) eller att hissarna dimensioneras med beak-
tande av AGV-transportörernas vikt, vilket skulle bromsa hissarnas hastighet. Skillnaden i
höjdled skulle leda till att processen bromsas eller till och med stoppas i händelse av stör-
ningar och ökar betydligt riskerna/osäkerhetsfaktorerna i processen. Det är inte möjligt med
planerade logistiklösningar eller volymer (60 lastpallstransporter per timme) när man strävar
efter ett oavbrutet materialflöde. En underjordisk logistikkorridor skulle också kräva vatten-
täta konstruktioner.
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Oy Axel Williamsson Ab/ Oy Axelsborg Ab
1. Vi hoppas att detaljplanen kommer att möjliggöra den nuvarande logistik- och lagerverk-

samheten för vår tomt också i framtiden.

2. Planen bör möjliggöra större och högre byggnader i framtiden, så att fler funktioner som
handel och kontorslokaler kan rymmas i byggnaderna i området. Vi hoppas också på
högsta möjliga byggyta och höjd.

Bemötande:
Tomten ligger i planområdet närmast stranden, Finska Sockers bostadsområde och rekreat-
ionsområdena. Utkastet till detaljplanen möjliggör den nuvarande logistik- och lagringsverk-
samheten och deras vidareutveckling, vilket t.ex. möjliggör ytterligare konstruktion jämfört
med den nuvarande situationen. Detaljplanen tillåter inte kommersiellt byggande eller kon-
torsbyggande som kvarterets huvudsyfte, men i det anvisade TY-kvartersområdet kan det
finnas butiks- och kontorsutrymmen som anknyter till industri- och lagerverksamhet även i
fortsättningen. Byggnadsytorna anvisas så utspridda som möjligt på tomten, men konstrukt-
ionen är begränsad av de tekniska nätverken i området, betecknade som områden reserve-
rade för ledning eller underjordisk ledning. Byggnadernas höjd kommer att begränsas till 12
meter i detaljplanen, vilket är samma höjd som i kvarteret mittemot på den södra sidan av
Karlavägen och samma som i den nuvarande detaljplanen.

EPV Energia Oy (åsikt mottagen 6.9.2019, registrerad 30.9.2019)
EPV Energia Oy (EPV) avger sin åsikt tillsammans med Vaskiluodon Voima Oy, EPV Alueverkko Oy och
Vaskiluodon Teollisuuskiinteistöt Oy som är dotter- eller andelsbolag till EPV-koncernen.

EPV Energia Oy och Vaskiluodon Teollisuuskiinteistöt Oy ska läggas till som intressenter i programmet
för deltagande och bedömning eftersom bolagen äger fastigheter längs Frilundsvägen i Vasklot och
trafiken för området löses i detaljplanen. Detaljplanen berör dessutom ingången av tunga transporter
till kraftverksområdet.

EPV har inget övrigt att tillägga. Bolaget ber staden att informera om framskridandet av plan-
läggningen. Mer information fås av Sami Kuitunen, fornamn.efternamn@epv.fi.

Bemötande:
På grund av ett misstag i dokumenthanteringen från planläggningens sida mottogs EPV
Energi Ab:s åsikt försenat. Eftersom planförberedarna inte var medvetna av brevet, saknas
åsiktens bemötande från utkastskedets planmaterial. Misstaget korrigerades efter utkast-
skedets påseende då EPV Energi Ab:s och Vasklot industri-fastigheter Ab:s tillsattes som in-
tressenter till programmet för deltagande och bedömning samt i förslagskedets planförslag. I
samband med detta levererades per e-post till EPV Energi svar på deras inlämnade åsikt un-
der PDB-skedet. Samtidigt gavs också noggrannare information gällande områdets trafikar-
rangemang. Med detaljplanen ändras inte den trafikering som sker via Reinsgatan. Industri-
gatans trafik ersätts av Karlavägens nya del.

Framskridande av planen informeras genom skickande av anhörigpost före planförslagets
påseende. Som mål är att den slutliga versionen av detaljplansändringen remitteras till
kommunfullmäktige för godkännande efter att den behandlats i kommunstyrelsen. Före-
dragslistor för möten samt deras bilagor publiceras på Vasa stads hemsidor några dagar in-
nan mötet. Ifall ingen besvärat den godkända detaljplanen hos Vasa förvaltningsdomstol,
kungörs planen som gällande ungefär 37 dagar efter godkännandebehandling.
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4.5 Beskrivning av utkasten till detaljplan

Wärtsilä Abp och DHL har låtit utarbeta preliminära utkast för logistikcentralens funktioner
och till den anslutande logistikkorridoren som bakgrundsmaterial för planeringen. I planens
utkastskede har det diskuterats med företagen på områden om bl.a. trafikarrangemangen
och tillbyggnadsbehovet.  Utifrån diskussionerna har det utarbetats två alternativa planut-
kast för hörandet i beredningsskedet. Beslut fattades om att utarbeta planförslaget baserat
på alternativ 1 och genom att utveckla det vidare.

Den första skissen över logistikcentralen. Källa: DHL/Pantektor AB 12.7.2019. Senare har skis-
sen ändrats så att det 15 meterbreda skyddsområdet för kraftledningen beaktas.

I planutkastet anvisades kvarter 2 huvudsakligen enligt den gällande detaljplanen som kvar-
tersområde för industri- och lagerbyggnader (T) samt som kvartersområde för verksamhets-
byggnader (KTY) för tomt 18. Byggrätten anvisades med ett exploateringstal i förhållande till
tomtens yta. Bygghöjden styrdes genom att anvisa den högsta tillåtna byggnadshöjden i
metrar. På mindre tomter har den högsta tillåtna höjden begränsats till 12 meter. I kanterna
av tomten mot Reinsgatan har den begränsats till 15 meter och i mitten av tomten till 25 me-
ter.

Kvarter 3 anvisades som kvartersområde för industribyggnader där miljön ställer särskilda
krav på verksamhetens art (TY) eftersom kvartersområdet ligger närmast bostadsbebyggel-
sen och rekreationsområdena. Byggrätten och den högsta tillåtna byggnadshöjden bevara-
des enligt den gällande detaljplanen. Avståndet till de närmaste bostadsbyggnaderna i Finska
Sockers område är cirka 95 meter.

I kvarter 11, på södra sidan av Reinsgatan, minskar arealen på kvartersområdet eftersom
gatuområdet fastställs i enlighet med den befintliga gatan. I den gällande detaljplanen har
avsikten varit att ändra gatuområdena men ändringen har inte blivit av. I planutkastet anvi-
sades kvartersområde för verksamhetsbyggnader (KTY) till kvarteret som ligger på en plats
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som är viktig med tanke på stadsbilden och längs rutten från hamnen till staden. Tomtens
form är utmanande och liten och därför är det osäkert om den kommer att förverkligas. Det
högsta tillåtna våningstalet i KTY-området är tre (III) i utkastet. I förslagsskedet ändrades
detta område till ett hamnområde (LS).

Övriga delar av kvarteret anvisas enligt den gällande detaljplanen som kvartersområde för
industribyggnader där miljön ställer särskilda krav på verksamhetens art (TY). Kvartersområ-
det är i nuläget gårdsområde till tomten på den södra sidan av järnvägen och kommande
byggprojekt i området är inte kända. I detaljplanen möjliggörs byggrätt enligt den gällande
detaljplanen.

Till kvartersområdena anvisas delar av områden som är reserverade för ledningar och under-
jordiska ledningar i enlighet med de gällande linjerna för el, fjärrvärme och vattenförsörjning.

I planförslaget presenterar mer detaljerade bestämmelser som styr byggnadssättet i kvar-
tersområdena.

Övriga områden
I detaljplansutkastet anvisas även område för närrekreation (VL) under kraftledningen i
planområdets norra del, område för byggnader och anläggningar som betjänar samhällstek-
nisk försörjning (ET) på platserna för de nuvarande transformatorstationerna samt gatuom-
råden.

Trafikarrangemang
Med detaljplanen möjliggörs en förlängning av Karlavägen till Reinsgatan och en enkelriktad
kollektivtrafikled från Karlavägen till Industrivägen (pp/jl). På detta sätt kan busstrafiken
svänga utan att en svängplats behöver byggas på gatunätet.

Planens trafikarrangemang förbättrar även förhållandena för fotgängare och cyklister då rut-
terna mot centrum delvis kan förverkligas genom rekreationsområden och samtidigt skiljas
åt från den tunga trafiken. Den cykel- och gångbana som är avskild från körbanan med en
grönremsa längs Karlavägen förlängs till Reinsgatan på samma sätt som körbanan. Detta in-
nebär att den även kan betjäna personer som cyklar till och från arbetet.

I detaljplanen utfärdas följande normer gällande bilplatser och cykelparkering i kvartersom-
rådena:

o Affärs- och kontorsutrymmen 1 bilplats/70 m2vy samt 1 cykelplats/50 m2vy
o Produktions- och lagerutrymmen 1 bilplats/200 m2vy samt 1 cykelplats/200 m2vy
o Logistikverksamhet som utnyttjar automatiserad logistik 1 bilplats/300 m2vy samt 1

cykelplats/300 m2vy

Den parkering som uppstår genom verksamheten i kvartersområdena sker inom kvartersom-
rådenas gränser. Av cykelplatserna ska hälften förverkligas med ramlös eller i skydd för väd-
ret.

För det allmänna rekreationsbehovet eftersträvas nytt parkeringsområde längs med Karlavä-
gen utanför planområdet eller alternativt längs Karlavägens nya förbindelse i form av parke-
ring längs gatan. Till de norra delarna av planområdet anvisas dessutom eventuell parkering i
Karlavägens gatuområde.
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Skiss från översiktsplan för trafiken i planens utkastskede, Vasa stad 20.9.2019

4.5.1 Planlösning alternativ 1 – Industrigatans södra del ansluts till kvartersområdet

Planutkast, alternativ 1, 23.9.2019; Industrigatan ansluts till det intilliggande kvartersområ-
det
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Genom detaljplanändringen skulle Industrigatan förenas till byggplatserna 14 (logistikcen-
tralens korridor), 15 och 18 för industri- och lagerbyggnader i kvarter 2 på avsnittet Reinsga-
tan-Karlavägen. Anslutandet av gatuområdet till tomterna utökar deras byggrätt eftersom
byggrätten är bunden till tomtens yta. Till tomt 15 anvisas en förbindelse vid nuvarande In-
dustrigatan, varifrån man skulle ta sig vidare till teknologicentret.

De riktgivande tomterna 22 och 23 har sammanslagits. En del av tomt nummer 15 skulle an-
slutas till tomt 14 p.g.a. logistikkorridoren.

Till den norra delen av Karlavägen anvisas en separat reservering för ett gatuområde för
gång- och cykeltrafik.

Illustration av planutkast alternativ 1, 23.9.2019. Industrigatan ansluts till
kvartersområdet bredvid. Illustrationen framför ett möjligt alternativ av hur

planen kunde förverkligas. Illustrationen är inte en verklig plan för hur området
kommer att förverkligas.

.
Alternativ 1 sydväst, skuggning 20.9. kl. 12:00
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4.5.2 Planutkast alternativ 2 – Industrigatan bevaras

Planutkast, alternativ 2, 23.9.2019; Industrigatan bevaras som tidigare.

Genom planändringen skulle Industrigatans gatuområde bevaras och logistikkorridoren
skulle gå över den på en minihöjd på 4,8 meter. Tomtindelningen skulle bevaras för kvarter
2, men en del av tomt nummer 15 skulle anslutas till tomt nummer 14 p.g.a. logistikkorrido-
ren.

Gång- och cykelförbindelsen skulle fortsätta på Karlavägens gatuområde på vägens norra
sida.

Illustration av planutkast alternativ 2, 23.9.2019. Industrigatan som tidigare. Il-
lustrationen visar ett möjligt alternativ för genomförandet av planen. Illustrat-

ionen är inte en verklig plan för hur området kommer att förverkligas.
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Alternativ 2 sydväst, skuggning 20.9. kl. 12:00

4.5.3 Dimensionering

I planutkastskedet hade detaljplanen en yta på 132 150 m² (13,21 ha).

Planområdet indelas i olika funktioner enligt följande:
Kvartersområden för verksamhetsbyggnader (KTY) ALT1:   4 277/ALT2: 5 035 m²
Kvartersområde för industribyggnader (T) ALT1:  69 041 m²/ALT2: 68 184 m2

Kvartersområden för industribyggnader (TY) 15 466 m²
där miljön ställer särskilda krav på verksamhetens art
Rekreationsområde (VL) 4 668 m²
Område för byggnader och anläggningar
som betjänar samhällsteknisk försörjning (ET) 1 197 m²
Gatuområden ALT1:  32 908 m²/ALT2: 35 281 m2

Genom detaljplanen anvisas beroende på alternativ sammanlagt 58 123–59 362 m2vy bygg-
rätt ovan jord, av vilket 4 277 – 5 035 m2vy anvisas för verksamhetsbyggnader, 7 733 m2vy
för industribyggnader (TY) och resten 46 113–46 594 m2vy för industri- och lagerbyggnader
(T). Gällande dimensioneringen förekommer det inga större skillnader mellan de olika alter-
nativen eftersom situationen enligt den gällande detaljplanen konstateras i ändringen av de-
taljplanen. I alternativ 1 anvisas 2 373 m2 mer kvartersområden och 1 239 m2 mer byggrätt
än i alternativ 2 eftersom gatuområde ansluts till kvartersområdet.

Planutkast alternativ 1 – Industrigatan sammanslås till kvartersområdet
I alternativ 1 anvisas ungefär 64 % av den totala ytan som kvartersområde för industribygg-
nader (T och TY), ungefär 7 % som kvartersområde för verksamhetsbyggnader och ungefär
29 % som gatu-, rekreations- och specialområden. I alternativ 1 anvisas byggrätt på samman-
lagt 59 362 m2vy, av vilket 5 035 m2vy anvisas för verksamhetsbyggnader och   54 327 m2vy
för industribyggnader (T, TY). Exploateringstalet för hela området är 0.45 och exploaterings-
talet för kvartersområdena är 0.65. Tabell över ytorna presenteras på följande sida.
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VE1 Tontti Pinta-ala
Tehokkuus-
luku

Rakennus-
oikeus

Osuus
kokonais-
pinta-alasta

TY 13-3-6 12 303 0,5 6 152 9,31 %
13-11-2 3 163 0,5 1 582 2,39 %

15 466 7 733 11,70 %
T 13-2-13 26 906 0,5 13 453 20,36 %

13-2-14 24 146 1 24 146 18,27 %
13-2-15 10 029 0,5 5 015 7,59 %
13-2-22 7 960 0,5 3 980 6,02 %

69 041 46 594 52,24 %
13-2-18 7 670 0,5 3 835 5,80 %

KTY 13-11-1 1 200 1 1 200 0,91 %
8 870 5 035 6,71 %

VL 4 668 0 3,53 %
ET 1 197 0 0,91 %
katu 29 811 0 22,56 %
pp/jl 2 200 0 1,66 %
pp 897 0 0,68 %

38 773 0 29,34 %
Kaikki yhteensä 132 150 0,45 59 362 100,00 %

KORTTELIALUEET

T yhteensä

TY yhteensä

Muut yhteensä

KTY yhteensä
MUUT

Planutkast alternativ 2 – Industrigatan bevaras oförändrad
I alternativ 2 anvisas ungefär 63 % av den totala ytan som kvartersområde för industribygg-
nader (T och TY), ungefär 6 % som kvartersområde för verksamhetsbyggnader och ungefär
31 % som gatu-, rekreations- och specialområden. I alternativ 2 anvisas byggrätt på samman-
lagt 58 123 m2vy, av vilket 4 277 m2vy anvisas för verksamhetsbyggnader och 53 846 m2vy
anvisas för industribyggnader (T, TY). Exploateringstalet för hela området är 0.44 och 0.65 för
kvartersområdena.

VE2 Tontti Pinta-ala
Tehokkuus-
luku

Rakennus-
oikeus

Osuus
kokonais-
pinta-alasta

TY 13-3-6 12 303 0,5 6 152 9,31 %
13-11-2 3 163 0,5 1 582 2,39 %

15 466 7 733 11,70 %
T 13-2-13 26 906 0,5 13 453 20,36 %

13-2-14 24 041 1 24 041 18,19 %
13-2-15 9 276 0,5 4 638 7,02 %
13-2-22 4 020 0,5 2 010 3,04 %
13-2-23 3 941 0,5 1 971 2,98 %

68 184 46 113 51,60 %
KTY 13-2-18 6 154 0,5 3 077 4,66 %

13-11-1 1 200 1 1 200 0,91 %
7 354 4 277 5,56 %

VL 4 668 3,53 %
ET 1 197 0,91 %
katu 33 081 25,03 %
pp/jl 2 200 1,66 %

41 146 31,14 %
Kaikki yhteensä 132 150 0,44 58 123 100,00 %
Muut yhteensä

TY yhteensä

T yhteensä

MUUT
KTY yhteensä

KORTTELIALUEET
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4.5.4 Trafik
Planutkastet har utarbetats enligt översiktsplanen för trafiken. Särskild uppmärksamhet har
fästs vid att gång- och cykeltrafiken löper smidigt och är trygg. I översiktsplanen görs förbe-
redelser för att behovet av utrymme för tung trafik växer i framtiden i den södra delen av
planområdet och att den södra delen av Industrigatan på avsnittet Reinsgatan–Karlavägen
stängs av för genomfartstrafik. För trafiken till Finska Sockers område och teknologicentrets
kontorsområde ordnas en ny rutt från Reinsgatan via Karlavägen till Industrigatan. För lättra-
fik och kollektivtrafik ordnas en rakare rutt i närheten av stranden vid Månviken.

Parkeringen sker i kvartersområdena och i planen presenteras parkeringsnormer för olika
funktioner.

Parkeringsnorm som krävs i detaljplanen:
MINIMIANTAL BILPLATSER OCH CYKELPLATSER
Affärs- och kontorsutrymmen 1 bp/70 m2vy samt 1 cykelplats/50 m2vy
Produktions- och lagerutrymmen 1 bp/200 m2vy samt 1 cykelplats/200 m2vy
Automatiserade logistikfunktioner 1 bp/300 m2vy samt 1 cykelplats/300 m2vy

Det behov av parkeringsplatser som det nya byggande som detaljplanen möjliggör bedöms
till följande, om hela den våningsyta som planen möjliggör förverkligas:

o KTY-tomt 13-11-1, bilplatser 17 st
o TY- tomt 13-11-2, bilplatser 8 st
o TY- tomt 13-3-6, bilplatser 38 st
o T- tomt 13-2-13, bilplatser 75 st
o T- tomt 13-2-14, bilplatser 77 st
o T- tomt 13-2-15, bilplatser 32 st
o KTY- tomt 13-2-18, bilplatser 44-54 st (beroende på utkastalternativ)
o T- tomt 13-2-22, bilplatser 24-29 st (beroende på utkastalternativ)
o T- tomt 13-2-23 (Utkast ALT 2), bilplatser 24 st

4.5.5 Kvartersområden (utkastskede)

Kvartersområde för verksamhetsbyggnader (KTY)
Det kvartersområde som ligger närmast hamnen och som med tanke på sin storlek och sitt
centrala läge inte lämpar sig för industribebyggelse samt tomt 13-2-18 (Novafloor, före detta
Vasabladet) anvisas som kvartersområden för verksamhetsbyggnader där det är tillåtet att
bygga affärs- och kontorsbyggnader samt byggnader som betjänar forskningsverksamhet. I
KTY-området i kvarteret nära hamnen anvisas byggrätt på sammanlagt 1 200 m2vy och det
högsta tillåtna våningstalet är tre (III). Till Novafloors tomt anvisas byggrätt på sammanlagt
1 200 m2vy och det högsta tillåtna våningstalet är tre (III). Till Novafloors tomt anvisas bygg-
rätt med exploateringstalet e=0.5 och den högsta tillåtna höjden för byggnadens fasad är 12
m.

Till kvartersområdet anvisas reserveringar för underjordiska ledningar i enlighet med befint-
liga nätverk.

Planbestämmelse som berör område:
Områdets läge på en plats som är viktig med tanke på stadsbilden och i närheten av en
byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY) ska beaktas i planeringen och genomförandet.
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Utöver den byggrätt som anges på detaljplanekartan får ventilationsmaskinrum byggas.

I samband med utarbetandet av planförslaget utfärdas mer detaljerade bestämmelser för
byggnadssättet beträffande industribyggnaderna.

Kvartersområde för industribyggnader där miljön ställer särskilda krav på verksamhetens
art (TY)
Den del av kvarter 11 som ligger i planområdet på den södra sidan av Reinsgatan längs järn-
vägen samt kvarter 3 i den norra delen av planområdet närmast bostadsbebyggelse anvisas
som TY-områden. Byggrätten anvisas med exploateringstalet e=0.5. I kvarter 11 har TY-
området byggrätt på 1 581 m2vy. I kvarter 3 är byggrätten 6 152 m2vy och den högsta tillåtna
höjden på fasaden har fastställts till 12 m på motsvarande sätt som i kvartersområdet på den
södra sidan av Karlavägen.

Till kvartersområden anvisas ledningsservitut i enlighet med de gällande el- och fjärrvärme-
linjerna. Till tomt 13-11-2 fastställs dessutom en separat byggnadsyta för en transformator-
stationsbyggnad. Byggnadsytan för transformatorstationen måste flyttas bort från gatuom-
rådet och därför har den flyttats till den södra sidan av ledningslinjen. Detaljplanens be-
stämmelse lyder enligt följande: ”Transformatorn bör ha en naturenlig färg och vara lämplig
i miljön. Som fasadmaterial kan rödtegel, keramisk platta, cortenstål eller motsvarande
material användas.”

För den farliga cistern som ligger på den västra sidan av planområdet anvisas en konsul-
teringszon med en radie på 340 meter med vaa-beteckning på plankartan. Beteckningen
sträcker sig till tomt 13-11-2. Förutom att man måste lyda föreskrifter vid byggande måste
även de anvisningar som Tukes har gett gällande beaktandet av värmestrålning samt
tryckverkningar och kaststycken i samband med olyckor beaktas vid placeringen av
funktionerna, byggandet och i infrastrukturen.
I samband med utarbetandet av planförslaget utfärdas mer detaljerade bestämmelser för
byggnadssättet beträffande industribyggnaderna.

Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader (T)
Kvarter 2 i planområdets mellersta del anvisas huvudsakligen som kvartersområde för indu-
stribyggnader (exkl. tomt 13-2-18). I kvartersområdet är det inte tillåtet att placera sådan
verksamhet som orsakar lukter eller annan luftförorening i omgivningen. I planeringen ska
även användningsändamålet för de omgivande områdena beaktas så att den bullernivå som
verksamheten orsakar inte överskrider de föreskrivna riktvärdena. Skorstenar, tekniska an-
ordningar och andra konstruktioner som är nödvändiga med tanke på verksamheten får pla-
ceras ovanför den högsta tillåtna höjdnivån som fastställts i detaljplanen.
Utöver den byggrätt som anges på detaljplanekartan får ventilationsmaskinrum byggas.

Byggnadytorna anvisas luftigt för att det ska finnas så många möjligheter som möjligt för ge-
nomförandet av planen. Byggnadseffektiviteten i kvarteret varierar mellan tomterna och den
är som störst i den mittersta delen av området e=1.0. På övriga ställen är den e=0.5. Bero-
ende på utkastalternativ anvisas sammanlagt 46 113 m2vy/ 46 594 m2vy.

Den högsta tillåtna höjden på byggnadernas fasad i metrar styrs genom en planbestäm-
melse. På mindre tomter är den 12 meter, 15 meter på medelstora tomter och 25 meter på
den största tomten. Ovanför den fastställda maximalhöjden är det tillåtet att placera skor-
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stenar, tekniska anordningar och andra konstruktioner som är nödvändiga med tanke på
verksamheten.

Både lednings- och körservitut har fastställts för kvartersområdet i enlighet med ledningslin-
jernas nuläge (fjärrvärme- och elledningar).

I samband med utarbetandet av planförslaget utfärdas mer detaljerade bestämmelser för
byggnadssättet beträffande industribyggnaderna.

ÖVRIGA OMRÅDEN

OMRÅDE FÖR BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR SOM BETJÄNAR SAMHÄLLSTEKNISK
FÖRSÖRJNING (ET)
Som ET-områden anvisas områdena för de befintliga transformatorstationerna.

GATUOMRÅDEN
Av planområdet är 33 000 – 35 000 m² gatuområden, beroende på utkastalternativ. Av detta
består 2 200 m2 av gata som reserverats för fotgängare och cyklister där även kollektivtrafik
är tillåten. I utkastalternativ 1 anvisas dessutom 897 m2 som gatuområde som reserverats för
fotgängare och cyklister.

Till Karlavägens gatuområde anvisas en trädrad som ska planteras.

OMRÅDE FÖR NÄRREKREATION (VL)
Grönområdet nedanför kraftledningen i den norra delen av planområdet, som har en yta på
4 668 m2, anvisas som område för närrekreation

4.5.6 Utlåtanden och åsikter som inlämnats under beredningsskedet

Alternativen till detaljplaneutkastet (daterade 23.9.2019) och det reviderade programmet
för deltagande och bedömning var framlagda 1.10–14.10.2019. Om utkastet inlämnades åtta
förhandsutlåtanden och fem åsikter. I de inlämnade åsikterna framförs synpunkter, önske-
mål och absoluta ställningstaganden om planutkasten. De ursprungliga åsikterna har arkive-
rats som en del av planmaterialet och de viktigaste punkterna har tagits med i planbeskriv-
ningen.

Nedan presenteras sammanfattningar av den inlämnade responsen samt bemötanden till
dessa med kursiv stil.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten EPOELY/1705/2019
Det aktuella detaljplaneprojektet motsvarar huvudsakligen områdesreserveringarna i de gäl-
lande detaljplanerna. Beträffande de nya trafikarrangemangen motsvarar den de utredning-
ar som gjorts i samband med delgeneralplanen för Vasklot och Smart Hub-detaljplanen. I
planbestämmelserna för utkasten ges anvisningar för hur hanteringen av dagvatten ska ord-
nas på området. Dessutom tas ställning till behandlingen av förorenade markområden och
frågor som berör stadsbilden.
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Eftersom projektet ännu är i utkastskedet finns det inga mer detaljerade dagvatten- eller
PIMA-utredningar till hands som skulle kunna användas för att ta ställning till om planbe-
stämmelserna är tillräckliga.

NTM-centralen har för tillfället inget annat att anmärka om utkastet till ändringen av detalj-
planen, men med tanke på stadsbilden och bevarandet av förbindelsebehoven kan alternativ
2 där det möjliggörs en direkt förbindelse från Industrigatan till Reinsgatan anses vara ett
bättre alternativ. Vid behov kan gatuförbindelsens trafikmässiga karaktär ändras genom
strukturella metoder.

Bemötande:
Vasa stad kommer att utarbeta en dagvattenutredning för området. I planen utfärdas en be-
stämmelse för förorenade områden: ”Förorenad mark ska saneras innan byggåtgärder in-
leds.”

Planläggningen fortsätter utifrån alternativ 1, vilket är den enda fungerande lösningen med
tanke på processen mellan produktionsverksamheten och logistikcentret.

Österbottens förbund
Österbottens förbund gav sitt utlåtande om detaljplanens program för deltagande och be-
dömning 5.9.2019. Om utkasten till detaljplan för Reinsgatans område konstaterar Österbot-
tens förbund att utkasten stämmer överens med förslaget till Österbottens landskapsplan
2040.

Bemötande:
Antecknas för kännedom.

Österbottens museum
Österbottens landskapsmuseum att utkastet till detaljplanen möjliggör avsevärt mer indu-
stri- och lagerbyggande samt ändringar i trafikförbindelserna i planeringsområdet.

Museet anser att det nya byggandet längs Karlavägen skapar en tydligare trafik i området
och gör det möjligt att skilja åt trafiken till Finska Sockers område och Wärtsiläs kontors-
byggnad från hamntrafiken.

Ur kulturmiljöns perspektiv påverkar de föreslagna planalternativen framför allt vyerna och
avskiljningen av områdena. Landskapsmuseet anser att planalternativ 2 där logistikkorrido-
ren är placerad ovanför gatan bevaras den s.k. landskapsmässiga knutpunkten mellan Reins-
gatan och Industrigatan samt den landskapsmässiga förbindelsen till Finska Sockers område
från hamnområdet. Om alternativ 1 förverkligas avbryts vyn vid logistikkorridoren och för-
bindelsen norrut avbryts. Gatulösningen i alternativ 1 lugnar i sin tur ner den tunga trafiken
på den kvarstående delen av Industrigatan och orsakar på så sätt positiva konsekvenser för
den norra sidan planområdet.

Vasabladets före detta tryckeri, nuvarande Novafloors byggnad, har i kulturmiljöutredningen
för delgeneralplanen för Vasklot konstaterats ha värden som anknyter till byggnadstradition,
arkitektur och industrihistoria. Med tanke på sitt läge anses byggnaden även ha miljövärden.
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Värdena har emellertid inte beaktats någon annanstans i utkastet till detaljplanen än i plan-
beskrivningen. Landskapsmuseet anser att byggnadens värden ska beaktas i planarbetet och
att bevarandet av dem ska styras.

Österbottens landskapsmuseum är nöjt över att planens konsekvenser för den närliggande
byggda kulturmiljön av riksintresse i enlighet med museets tidigare utlåtande. Även i be-
skrivningen av detaljplanen konstateras att kontrasten mellan bostadsområdena i RKY-
området och hamn- och industriområdena i Vasklot är stor, och att lösningarna i denna de-
taljplan därför har konsekvenser även för RKY-områden och hur det upplevs.

I utkastet till detaljplan konstateras att det kommer att utarbetas bestämmelser som styr
byggnadssättet i planförslaget och att kvalitetsmålen för byggandet kommer att vara strik-
tare än vanligt i industriområdet. Landskapsmuseet anser att det är en bra lösning att styra
byggandet och konstaterar att anvisningarna är nödvändiga i ett område som kommer att
förändras kraftigt. Museet konstaterar dessutom att området fortfarande ska undersökas
som en helhet i det fortsatta planarbetet och den mer detaljerade styrningen av byggandet.
Dessutom ska planens konsekvenser beaktas inte bara för det närliggande nationellt värde-
fulla Finska Sockers fabriks- och bostadsområde utan även för det värdefulla moderna bygg-
nadsarv som finns inom planområdet.

Bemötande:
Planläggningen fortsätter utifrån alternativ 1, vilket är den enda fungerande lösningen med
tanke på processen mellan produktionsverksamheten och logistikcentret.

Vasabladets före detta tryckeri, som numera ägs av Novafloor, byggdes 1988 och den kom-
mer inte att skyddas genom detaljplanen. Bevarandet av byggnaden hotas inte då den forts-
ätter att användas för nuvarande ändamål. Dessutom kan kompletterande bebyggelse på
tomten placeras utan att riva den befintliga byggnaden. Novaflor har som avsikt att bygga
lagerutrymme på tomten.

I planförslaget utarbetas planbestämmelser som styr byggnadssättet.

Österbottens räddningsverk
Under punkt 5.3.1 på sidan 48 i planbeskrivningen konstateras att den 340 meter breda kon-
sulteringszonen för den farliga cisternen på den västra sidan av planområdet anvisas på
plankartan med vaa-beteckning. På plankartan används dessutom vaa-
detaljplanebeteckningen och den omfattas även av en bestämmelse. Vid punkten hänvisas
med andra ord till planen dp 1091 Smart Technology Hub på vars plankarta vas-
detaljplanebeteckning används för frågan. I detaljplanebestämmelsen för beteckningen an-
vänds benämningen skyddszon. Räddningsverket anser att samma beteckningssätt och just
den vas-beteckning och benämningen skyddszon som används i planen för STH dp 1091
borde användas för samma sak i synnerhet då det handlar om två intilliggande planer. ”Kon-
sulteringszon” hänvisar till zoner runt objekt som medför en risk för storolyckor och som de-
finierats av TUKES. En konsulteringszon är i detta fall mer omfattande än skyddszonen för ci-
sternen i fråga. Utifrån detaljplanen anser räddningsverket att arrangemang i anknytning till
byggnadernas brand- och personsäkerhet kan lösas i samband med bygglovsprocessen.

Österbottens räddningsverk har inget annat att anmärka mot utkastet till planändringen.
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Bemötande:
På plankartan är det inte möjligt att anvisa byggnadsytan för den farliga cisternen med vas-
planbeteckning eftersom cisternen inte är belägen på planområdet. Det är frågan om en
skyddszon för en farlig cistern och därför ändras konsulteringszonen till skyddszon i planbe-
stämmelsen och beskrivningen. I planens allmänna bestämmelser tilläggs information om att
planområdet är beläget i en konsulteringszon som definierats av Tukes och där utlåtande ska
begäras av Tukes och räddningsmyndigheten i samband med omfattande byggnation.

Vasa elnät
Till den nya transformatorstation som installerats på KTY-tomten i kvarter 2 önskas ett ET-område (6
m x 6 m) enligt bild 1.

Bild 1. Transformatorstationstomt på KTY-tomten i kvarter 2.

Transformatorstationen 630 på Karlavägen bör förses med ett ET-område på 8 m x 8 m enligt bild 2.

Bild 2. ET-området för transformatorstationen 630 längs Karlavägen.

Det är möjligt att det finns behov av att bygga fler transformatorstationer till kvartersområdena, och
detta har möjliggjorts i de allmänna bestämmelserna i utkastet. Dessutom möjliggör mu-området i
kvarter 11 byggande av en transformatorstation, vilket innebär att allt är i sin ordning med tanke på
nya transformatorstationer och nya planbeteckningar behövs inte.
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I alternativ 1 beaktas även ett ledningsservitut för befintliga elmarkkablar på KTY-tomten i kvarter 2,
och allt är i sin ordning även beträffande detta.

Bemötande:
2 platser för transformatorstationer tilläggs på plankartan som delområde vid de föreslagna
platserna för nya transformatorstationer, av vilka den ena ligger på tomt 2-18 (nuvarande
Novafloor) och den andra i Karlavägens gatuområde. I planförslaget har kollektivtrafikgatan
och cykelvägen dragits så att den nuvarande transformatorstationen kan stå kvar på sin nu-
varande plats i Karlavägens gatuområde fram till att den måste förnyas. I samband med
detta flyttas den till EV-området. I bestämmelsen för EV-området skapas möjligheter för att
placera transformatorstationen i EV-området.

 VASA ELEKTRISKA AB Fjärrvärmeenheten
Vasa Elektriska Ab:s fjärrvärmeenhet konstaterar att läget för fjärrvärmehuvudnätet beaktas
i planutkastet i båda alternativen. Det är viktigt att bevara markytans höjd i området nära
nuvarande nivå så att det inte uppstår extra behov av ändringsarbeten. De befintliga bygg-
naderna är kopplade till fjärrvärmenätet och även alla nya byggnader kan kopplas till nätet.

Bemötande:
De höjningar av gatorna som redan utförts styr byggandet även på tomterna och minskar
behovet av markfyllnad. I planbeskrivningen beaktas att även nya byggnader kan anslutas till
fjärrvärmenätet.

Vasa stads fastighetssektor
Observationer om planalternativen:
1. På den södra sidan av Reinsgatan borde gränsen för KTY- och TY-området följa ägargränsen (bifo-

gad bild)
2. ALT1: Körförbindelsen (servitutet) som anvisats till nuvarande Industrigatan ser ut att vara ritad

genom logistikkorridoren.
3. ALT1: tomterna 13-2-22 och 13-2-23 har förenats till en tomt eller åtminstone ritats på avvikande

sätt i olika planutkastalternativ? Tomterna har överlåtits med två olika långa avtal, och med
tanke på detta skulle det vara bra att hålla dem separat.

4. Det ser inte ut att vara någon skillnad på planbeteckningen för den underjordiska kabeln och ka-
beln ovan jord.

Bemötande:
Gränsen mellan KTY-området och TY-området ändras så att den följer markägogränsen.
Dessutom ändras KTY-området till hamnområde (LS).

Ajo-beteckningens gräns går vid gränsen till tomten för logistikkorridoren, men servitutet för
den underjordiska ledningen fortsätter under logistikkorridoren genom hela kvarteret. Man
har beslutat att flytta körservitutet till den västra kanten av tomt 15, till samma plats som
ledningsservitutet.

Tomterna 13-2-22 och 13-2-23 sammanslås till en tomt i detaljplanen. Ändringen av tomtin-
delningen förutsätter en separat bindande tomtindelning. Tomtnumreringen ändras till plan-
förslaget så den är i enlighet med tomtindelningen.

Linjerna för servitutet för den underjordiska ledningen ändras till en streckad linje så att de
skiljer sig från linjen för ledningen som gård ovan jord.
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Vasa stad, kommunalteknik
Kommunaltekniken framför följande:
I utkastet till detaljplanen finns två alternativ för trafiknätet. ALT1 Industrigatan stängs av
och ALT2 Industrigatan bevaras men det går en förbindelse över gatan.

1. På de nuvarande tomterna finns dagvattenavlopp. De håller åtminstone delvis på att hamna un-
der de byggnader som planerats i detaljplanen, och de bör flyttas endera till ledningsservitutsom-
rådena eller under Industrigatan och Karlavägen.

2. Längs förlängningen av Karlavägen planeras parkeringsområde. Detta skulle vara lättare att för-
verkliga om området skulle fås med redan i denna detaljplan.

3. Den preliminära kostnadsberäkningen för byggandet av gator och dagvattennät enligt arrange-
mangen i detaljplanen är 970 000 € (moms 0 %).

Bemötande:
Dagvattenavlopp måste flyttas i samband med förverkligandet av det byggande som plane-
ras i kvarteret. Om den dagvattenlinje som går i öst–västlig riktning i mitten av kvarter 2 rivs,
förutsätts att dagvattensystemen för fastigheterna 13-2-18, 13-2-22 och 13-2-23 vänds så att
vattnet rinner mot Karlavägen. I planförslaget framförs ett servitut för en dagvattenledning
till den södra sidan av tomt 13-22 (omfattar nuvarande tomterna 13-2-22 och 13-2-23). Där-
för är det även möjligt att bevara dagvattenlinjen på sin nuvarande plats. Dessutom måste
den dagvattenlinje som går snett över fastighet 13-2-14 flyttas till tomtens gräns för att inte
hamna under byggandet.

Det är inte nödvändigt att utvidga planområdet längs förlängningen av Karlavägen för att
förverkliga det planerade parkeringsområdet. Parkeringsområdet kan förverkligas i rekreat-
ionsområdet redan utifrån den gällande detaljplanen eftersom parkeringsområdet specifikt
betjänar rekreationsanvändningen.
Kostnadsberäkningen för kommunaltekniken läggs till i planbeskrivningen.

Åsikter:

EPV Energia Oy (EPV)
tillsammans med Vaskiluodon Voima Oy, EPV Alueverkko Oy och Vaskiluodon Teollisuuskiinteistöt Oy
som är dotter- eller andelsbolag till EPV-koncernen.

EPV Energia Oy och Vaskiluodon Teollisuuskiinteistöt Oy ska läggas till som intressenter i programmet
för deltagande och bedömning eftersom bolagen äger fastigheter längs Frilundsvägen i Vasklot och
trafiken för området avgörs i detaljplanen.

Ett 30 meter brett ledningsområde ska säkerställas i planen för EPV Alueverkot Oy:s 110 kilovolts
kraftledning. Dessutom ska beteckningen för den underjordiska ledningen från ET-området (elstation)
kompletteras tvärs över Industrigatan eftersom elöverföringen fortsätter via markkablar från elstat-
ionen till Vasklots elstation på kraftverkstomten.

I planutkastet eller dess beskrivning framkommer inte hur räddningsvägen för Vaskiluodon Voimas
kraftverk samt förbindelserna för tung trafik och specialtransporter har säkerställts i riktning mot Fri-
lundsvägen.

I synnerhet de bilplatser och det kvartersområde för verksamhetsbyggnader (KTY) som planerats till
Industrigatan i planutkastalternativ ALT1 försvårar förbindelsen, om en ersättande förbindelse inte
har planerats via Karlavägen.
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När det gäller detta är planutkastalternativ ALT1 tydligare, men den förbindelse som går över Industri-
gatan bör gå tillräckligt högt.
I samband med beredningen av detaljplanen ska det dessutom säkerställas att det finns en tillräcklig
förbindelse för tunga transporter till kraftverksområdet från ändan av Reinsgatan.

EPV har inget övrigt att tillägga. Bolaget ber staden att informera om framskridandet av plan-
läggningen. Mer information fås av Sami Kuitunen, fornamn.efternamn@epv.fi.

Bemötande:
EPV Energia Oy och Vaskiluodon Teollisuuskiinteistöt Oy läggs till som intressenter i pro-
grammet för deltagande och bedömning och i planbeskrivningen.

I planutkastet anvisas ett 30 meter brett ledningsområde för 110 kV:s kraftledningen i kvarte-
ren 2 och 3.

För elledningarna anvisas inget servitut vid transformatorstationerna vid Industrigatan.
Detta beror på att ledningsservitut inte i allmänhet anvisas till gatuområden i detaljplaner.
Ledningarna kan placeras och de får finnas i ett gatuområde utan planbeteckning.

Karlavägens nya gatuförbindelser ersätter Industrigatans förbindelse. Planförslaget utarbe-
tas baserat på utkastalternativ 1, vilket innebär att Industrigatan stängs av för allmän trafik
och gatuområdet ansluts till en del av tomterna. Karlavägen ska förverkligas innan Industri-
gatan kan stängas.

Förbindelsen från ändan av Reinsgatan bevaras oförändrad, gatuområdet ändras inte genom
denna detaljplaneändring.

Oy Axel Williamsson, Ab Oy Axelsborg AB

Lokaltrafik och cykel led
Den planerade buss och lätt trafikleden kommer väldigt nära vår tomtgräns och delvis in på
vår tomt enligt planen. Vi har de senaste åren ökat vår verksamhet främst med längre och
större bilar så vi behöver all plats som vi har idag. Vi kan absolut inte avvara någon mark från
vår tomt.

Utrymmet mellan vår byggnad och elstolpen där vägen är planerad är redan idag en flaskhals
på vår gård så vi önskar att vägen inte alls skulle dras längs med vår tomt. Vi föreslår att den
nya vägen kommer på andra sidan elstolpen, utanför planområdet där hundgården finns
idag. Trafiken kommer att öka kring hundgårdens nuvarande plats så i framtiden är detta
ingen idealisk plats för en rastgård.

För att göra cykelleden attraktiv så föreslår vi att den går genom skog och grön området istäl-
let för mellan en elstolpe och lastbilar.

Industrigatan
Vi vill att Industrigatan skall hållas öppen för trafik. Vår trafik till hamnen kommer att öka i
och med den nya färjan samt att belastningen på Karlavägen inte blir lika stor.
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Detaljplanen måste möjliggöra fortsättning av vår verksamhet, transport, lagerhållning och
service av våra fordon. För att gynna vår verksamhet och närområdet i framtiden så anser vi
att vår tomt bör klassas om till en KTY-tomt.

Bemötande:
Planutkastet utarbetas så att gränserna för tomt 13-3-6 bevaras oförändrade med undantag
av gränsen i korsningen mellan Industrigatan och Karlavägen. Kollektivtrafikgatan dras upp
så att den går på den västra sidan av elledningen och från den viker lättrafikleden av och går
på den östra sidan av kraftledningsstolpen.

Planförslaget utarbetas enligt planutkastalternativet 1, vilket innebär att Industrigatans
gatuområde ansluts till kvartersområde 2 och gatan stängs av för trafik. Förlängningen av
Karlavägen ska förverkligas innan Industrigatan stängs av. I fortsättningen sker trafiken till
tomt 13-3-6 enbart via Karlavägen.

AsOy lgnatiuksen Jalava
Enligt vår åsikt borde placeringen av parkeringshuset som ingått i processen för DP1091-
planen i hörnet av korsningsområdet mellan Industrigatan och Karlavägen utredas noggrann-
nare och möjligheterna borde presenteras mer detaljerat i denna plan.

Läget för lättrafikförbindelsen på den södra sidan av Karlavägen borde framhävas plantek-
niskt sett. En lättrafikled även till den östra sidan av nya Karlavägen.

Den trädrad som ska planteras och bevaras längs Karlavägen är en bra idé av planläggaren.
Plikten att förverkliga denna framförs på ett tydligt sätt för att mjuka upp den storskalighet
som nybyggnationen kommer att orsaka på området. Samtidigt kopplas Finska sockers om-
råde på ett naturligare sätt till helheten genom den nya förbindelsen, vilket skapar en sådan
atmosfär som nämns i planbeskrivningen då man anländer till Finska Sockers område.

En starkare plikt att bevara gräsmattorna mellan den lätta trafiken och körfilen längs Karla-
vägen önskas med tanke på trafiksäkerheten och trivseln längs Karlavägen och även med
tanke på den allmänna hanteringen av dagvatten i ett område med omfattande asfaltytor.

För byggandet i logistikområdet förväntas kvalitet och högklassiga materialval för fasaden.

En del av ett område som ska planteras samt bör läggas till på den östra sidan av Industriga-
tan. Eventuellt även en trädrad som ska planteras för tomterna ET och TY.

I den västra kanten av ET-området bör det förutsättas att transformatorstationerna anpassas
till landskapet genom planteringar och andra åtgärder eftersom området bildar en port till
RKY-området och de inte skapar rätt ”stämning” då man anländer till Finska Sockers område.

För att undvika dyra ändringsarbeten i infrastrukturen vill vi uttrycka vår oro beträffande pla-
ceringen av anslutningen till den nya gatuförbindelsen på en backig plats (från Reinsgatan till
Karlavägen) med tanke på hala vinterförhållanden och den sluttande backiga terrängen då
man anländer från stadens håll samt den livliga och tunga trafiken.

Vi önskar också att verksamhetsbetingelserna för de nuvarande företagen bevaras som goda
och att planlösningen inte orsakar skada för möjligheterna att utöva affärsverksamhet.
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Bemötande:
I planen för Technology Smart Hub (1091) har parkeringshuset placerats i korsningen mellan
Frilundsstigen och Industrigatan. Då planförslaget utarbetades undersöktes genom kartstu-
dier även möjligheten att placera parkeringshuset på en privatägd tomt i hörnet av Karlavä-
gen och Industrigatan, i kvarter 3. Den privata markägaren önskar utveckla sin tomt för nu-
varande användning och det är inte möjligt att placera ett parkeringshus på deras tomt.

Lättrafikleden är en del av Karlavägens gatuområde. Lättrafikleder anvisas inte i detaljplanen
utan de preciseras i gatuplanerna. Med tanke på trafikens smidighet, funktion och säkerhet
finns det inget behov av en lättrafikled i den östra kanten av förlängningen av nya Karlavä-
gen. Med beaktande av mängden av gång- och cykeltrafik räcker det med en lättrafikled
längs ena kanten av Karlavägen. Avsikten är att huvudrutten för lättrafik från Vasa centrum
till Finska Sockers område ska gå genom skogen i framtiden. I planförslaget förbereder man
sig emellertid på att det 24 meter breda gatuområdet vid Karlavägen möjliggör en lättrafik-
led om man vill bygga en sådan i framtiden.

Grönområden i anslutning till gatuområden anvisas inte i detaljplanen, utan de planeras i
samband med gatuplanerna. I planen tilläggs en bestämmelse om att det inte är tillåtet att
placera ledningslinjer vid trädraden. På så sätt tryggas förutsättningarna att skapa en träd-
rad.

I planförslagsskedet läggs planbestämmelser som styr byggnadssättet till i planen. Dessa styr
kvaliteten av byggandet i den mån som det är rimligt i ett industriområde.

Till kanten av Industrigatan anvisas en del av ett område som ska planteras vid tomt 13-3-6
och ET-området, men det är inte möjligt att plantera träd i området på grund av de ledningar
som går under marken.

Den nya förlängningen av Karlavägen förminskar kvartersområdet för industri- och lager-
byggnader (kvarter 2) i förhållande till den gällande detaljplanen. Den ligger inte i det rekre-
ationsområde som anvisas i den gällande detaljplanen. Den nya anslutningen från Karlavä-
gen till Reinsgatan placeras på ett ställe där det i detaljplanen anvisas en gatuanslutning
även söderut från Reinsgatan (denna har inte förverkligats, men kommer att göra det i det
skede då tomten vid anslutningen tas i bruk). Anslutningarna ligger något avsides från
varandra, och den tidigare detaljplanerade anslutningen ligger till och med närmare backen.
Avsikten är att denna anslutning på den södra sidan av Reinsgatan ska flyttas mittemot den
nya förlängningen av Karlavägen i detaljplanen för hamnen som ska utarbetas senare. An-
slutningarna sänker även körhastigheterna på den i övrigt raka gatan. Anslutningen borde
flyttas betydligt närmare hamnen för att fås till ett jämnare ställe. Flyttningen skulle ta för
mycket plats av den industritomt som står längs mot kanten (13-2-13) och det skulle inte fin-
nas några möjligheter att utvidga tomten för byggande. Enligt kommunaltekniken kan an-
slutningen bevaras på den plats som föreslagits i utkastet, men det bör fästas särskild vikt vid
vinterunderhållet eftersom terrängen stiger svagt mot ost. En rondell är inte en lämplig lös-
ning för denna plats.

Invånarföreningen i centrala Vasa rf
behandlat av föreningens styrelse 10.10.2019
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Med hänvisning till vårt utlåtande om förslaget till delgeneralplan för Vasklot vill vi under-
stryka följande:
1) Vasklotskogens totala areal får inte reduceras
2) Samklang mellan detaljplanen och den kommande delgeneralplanen bör garanteras

Bemötande:
Detaljplanen stämmer överens med utkastet till delgeneralplan för Vasklot. De vidsträckta
sammanhållna skogsområdena bevaras, men mängden av rekreationsområde minskar något
på grund av byggandet av förlängningen av Frilundsstigen och Karlavägen vid kanten av de
områden som redan är bebyggda.

Novafloor Oy
10.10.2019
Vårt ställningstagande om planutkastet för Reinsgatan

- vi önskar att det skulle finnas en möjlighet att bygga en tilläggsbyggnad på ca 1 100
m2 i den södra östra kanten av tomten ända ut till tomtgränsen. Tilläggsbyggnaden
skulle således ligga fast i Wärtsiläs eventuella logistikkorridor, och detta skulle orsaka
problem för avledningen av dagvatten.

- Vi anser att ett dagvattenrör borde placeras under logistikkorridoren eftersom de in-
tilliggande byggnaderna är högre och vattnets naturligt strömriktning därför funge-
rar bäst

- I utkastet är exploateringstalet för byggrätten på vår tomt 905-13-2-18 e=0,5. Detta
kunde höjas till e=0,6 om det finns parkeringsutrymme.

I övrigt hänvisar vi till våra tidigare ställningstaganden. Innehållet för dessa sammanfattas
här:

- Vi motsätter oss avstängningen av Industrigatan på grund av Wärtsiläs logistikkorri-
dor. Korridoren kan genomföras helt med sedvanliga lösningar i form av en bro, vil-
ket innebär att Industrigatans välfungerande gatuförbindelse inte behöver stängas.

- Enligt Wärtsiläs utredning kan logistikkorridoren ha en stigning på 4 %. Detta skulle
innebära att en underfartshöjd på 4,8 m för bron skulle kunna uppnås på ett ca 120
m långt avsnitt. Avståndet i riktning mot logistikcentralen är 170 m och på Wärtsiläs
tomt finns också tillräckligt med utrymme för att bygga det nedåtsluttande avsnittet,
vilket innebär att det är möjligt att uppnå kraven på 4 %.

- Då beslutet fattas ska även den allmänna nyttan och kostnaderna undersökas. Kost-
naderna för byggandet av en ny ersättande gata tillfaller staden för att Wärtsilä ska
kunna bygga en så förmånlig lösning som möjligt för sina godstransporter. Nackde-
larna och kostnaderna måste bäras av de nuvarande aktörerna i området och staden.

- Möjligheten att stänga gatuförbindelsen går helt förlorad om planen tillåter att lo-
gistikkorridoren byggs i markplanet. Avstängningen har även en stor betydelse för de
alternativa rutterna för kollektivtrafiken.

- Även utlåtandena om vår byggnad och dess byggnads- och industrihistoriska värde
bör även beaktas i planutkastet och -förslaget.

Bemötande:
På tomten möjliggörs tilläggsbyggande fast i den södra-östra kanten av tomten. Planförsla-
get utarbetas baserat på alternativ 1, vilket innebär att Industrigatans gatuområde ansluts
till en del av kvarteret och att Novafloors tomt utvidgas (nuvarande yta 6 033 m2, ny yta
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7 528 m2). Tomtens yta ökar, vilket med exploateringstalet e=0.50 innebär en byggrätt på
sammanlagt 3 792 m2vy. Den förbrukade byggrätten är 1 823 m2vy, och det eftersträvade till-
läggsbyggandet på 1 100 m2 är därför möjligt med exploateringstalet e=0.50. Tilläggsbyg-
gande på 1 100 m2 i den södra delen av tomten innebär att tilläggsbyggandet står fast i den
befintliga byggnaden. Efter detta kvarstår byggrätt på 869 m2vy. Tomtens användningsän-
damål enligt planförslaget är kvartersområde för verksamhetsbyggnader (KTY). Affärs- och
kontorsutrymmen berörs av en parkeringsnorm på 1 bilplats per 70 m2vy affärs-
/kontorsutrymme och 1 bilplats per 200 m2vy produktions- och lagerutrymme. Med exploate-
ringstalet e=0.50 innebär en byggrätt på 3 792 m2vy sammanlagt 54 bilplatser om byggrät-
ten förverkligas helt som affärs- och kontorsutrymme. Om 1 100 m2vy förverkligas som la-
gerutrymme förutsätts 6 bilplatser och resten som affärs- och kontorsutrymme förutsätter 38
bilplatser. Detta blir sammanlagt 44 bilplatser. Med exploateringstalet e=0.60 skulle byggrät-
ten på tomten bli 4 550 m2vy. Detta skulle förutsätta 65 bilplatser om hela byggrätten för-
verkligas för affärs- och kontorsbruk. Om 1 100 m2vy av detta förverkligas som lagerutrymme
förutsätts 6 bilplatser och resten, 3 450 m2vy, förverkligas som affärs- och kontorsutrymme
förutsätts 49 bilplatser. Detta blir sammanlagt 55 bilplatser. Båda bilplatsmängderna kan
anpassas för tomten, men det maximala antalet bilplatser (65 bilplatser) förutsätter att plan-
teringarna minskas eller att servicegården görs mindre.

Avsikten är att den nya dagvattenlinjen förverkligas längs Karlavägen. Om dagvattenlinjen i
den södra delen av tomt 22 rivs, förutsätter rivningen att dagvattensystemet för Novafloors
fastighet vänds i riktning mot Karlavägen. Numera avleds dagvattnet från fastigheten mot
sydväst till den dagvattenlinje som går via den södra delen av tomt 22 som anvisas i planför-
slaget. I planförslaget anvisas ett servitut för denna dagvattenlinje i den södra delen av tomt
22.

Planförslaget utarbetas baserat på utkastalternativ 1. Industrigatan ansluts till tomterna och
stängs av för allmän trafik. Logistikkorridoren som går i markplanet är den enda fungerande
lösningen med tanke på processen mellan produktionsverksamheten och logistikcentret.

Byggnadens värde tas upp i planbeskrivningen och de planbestämmelser som styr byggnads-
sättet. Dessutom motsvarar ändringen av användningsändamålet från ett kvartersområde
för industribyggnader till ett kvartersområde för verksamhetsbyggnader bättre byggnadens
nuvarande användning och passar bättre ihop med byggnadens värden än med industri. Be-
varandet av byggnaden är inte hotad då den bevaras i nuvarande bruk och kompletterande
byggande på tomten kan placeras på den utan att riva den nuvarande byggnaden. Då trafik-
riktningen ändras från Industrigatan så att den går i riktning med Karlavägen framträder
Novafloors byggnad mer som en del av Finska Sockers område och området för teknologi-
centrets verksamhetsutrymmen än som en del av hamn- och kraftverksområdet.

4.5.7 Respons som inlämnats i samband med informationsmötet

Utkastet till detaljplan presenterades i Dramasalen i huvudbiblioteket 3.10.2019 under ett in-
formationsmöte som var öppet för allmänheten. Under mötet ställde intressenterna frågor
och framförde åsikter om planmaterialet. Mest intresse väckte rutterna för arbetsplatstrafik
och tung trafik samt att grönområdena minskas. I synnerhet arbetsplatstrafiken och färdrut-
terna för den tunga trafiken till Wärtsiläs teknologicenter och logistikcenter intresserade de
delaktiga. Intressenterna funderade även på hur anordningar som tillverkats i teknologicent-
ret transporteras bort från område. I fråga om teknologicentret preciserades att Wärtsiläs
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mål på lång sikt är att transporterna anordningarna direkt till hamnområdet, varifrån de las-
tas på fartyg för vidare transport. Vidare transporter av färdiga produkter från teknologicent-
ret eller logistikcentret skapar med andra ord inget tilläggstryck på vägnätet då Wärtsiläs mål
uppnås. Minskningen av grönområden ansågs vara en dålig sak. Förståelsen för saken ökar
emellertid i och med att de områden som försvinner och bandliknande och ligger i parkom-
rådets randzon. Genom att förminska grönområdena skapas möjligheter för att förverkliga
en gång- och cykelväg.

4.5.8 Bedömning efter utkastskedet

Planförslaget utarbetades genom att vidareutveckla planutkastalternativ 1. Industrigatan an-
slöts till kvartersområde 2.

I planförslaget ändrades avgränsningen av kvarter 3 (Axel Williamsson) så att den i övrigt
motsvarar nuläget, men i hörnet av Industrigatan och Karlavägen anvisas en del av tomten
som gatuområde för att möjliggöra trafikarrangemangen. Delar av område som ska planteras
i kvarterets kanter har strukits från den östra delen av tomten eftersom områdena är nöd-
vändiga med tanke på lagringsverksamheten på tomten. Den del av området som ska plante-
ras har utökats i tomtens västra del på Industrigatans sida och i transformatorstationens
skyddsområde (8 m från transformatorstationen). De nya gatuområden för gång- och cykel-
trafik och kollektivtrafik som anvisats till den östra sidan av kvarteret ligger utanför gränser-
na för kvarter 3. I mitten av dessa gatuområden kvarstår ett litet skyddsgrönområde (EV). I
fråga om detta utvidgades planområdet något i förslagsskedet.

Förlängningen av Karlavägen i nord-sydlig riktning breddades till 24 meter och samtidigt
minskades kvartersområdet för industribyggnader (T) så att det vid behov är möjligt att an-
lägga en lättrafikled som ligger avskilt från fordonstrafiken även i den östra kanten av gatan.

I kvarter 2 utvidgades tomten för logistikkorridoren något i den västra kanten av kvarteret,
vilket orsakade en sneddad kant till tomt 13-2-18 (nytt tomtnummer 13-2-27). Den körför-
bindelse som anvisats till tomten för logistikkorridoren flyttades från tomt 13-2-15 (nytt
tomtnummer 13-2-25) till tomt 13-2-14 i den mellersta delen av kvarteret. Exploateringstalet
för tomt 13-2-15 (nytt tomtnummer 13-2-25) höjdes till e=0.75 (det var e=0.50 i utkastet).

En del av området på den södra sidan av Reinsgatan anvisades som hamnområde (LS) och
samtidigt förminskades TY-området så att det motsvarade den nuvarande markägogränsen.

En del av ett område som ska planteras ströks mellan tomterna 13-2-14 och -15 (nytt tomt-
nummer 13-2-25). En del av ett område som ska planteras lades till under kraftledningen
mellan tomterna 13-2-14 och -13 (nytt tomtnummer 13-2-28). Ledningsservituten kontrolle-
rades så att de motsvarar nuläget. I fråga om dagvattenledningarna kontrollerades den nya
situationen i kvarter 2. Bestämmelsen för den trädrad som ska planteras preciserades så att
ledningsreserveringar inte placeras vid beteckningen. Anslutningsförbudet lindrades i kanten
av hamnområdet och anslutningsförbudet vid den södra kanten av tomte 13-2-15 (nytt
tomtnummer 13-2-25) utökades med tanke på eventuella behov av långtradarparkering.

Tomtnumreringen ändras i förslagskedet så den motsvarar den nya tomtindelningen:
Gamla tomten Nytt tomtnummer
13-11-2 à 13-11-5
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13-3-6 à 13-3-7
13-2-14 ingen ändring à 13-2-14
Nya logistikkorridorens tomt à 13-2-24
13-2-15 à 13-2-25
13-2-22 ja 13-2-23 sammanslås à 13-2-26
13-2-18 à 13-2-27
13-2-13 à 13-2-28

5 REDOGÖRELSE FÖR DETALJPLANEN

5.1 Planens struktur
Området för ändringen av detaljplanen för Reinsgatan angränsar till hamnområdet och om-
råde för teknologicentret i väst, till detaljplanerade med huvudsakligen ogenomförda kvarter
för verksamhetsbyggnader i söder samt till de vidsträckta rekreationsområdena i Vasklot och
kvartersområdet för bilplatser längs Industrigatan i öst och norr. I detaljplanen anvisas kvar-
tersområden för industribyggnader (T, TY) och kvartersområde för verksamhetsbyggnader
(KTY), hamnområde (LS) samt område för närrekreation (VL), skyddsgrönområde (EV), om-
råde för byggnader och anläggningar som betjänar samhällsteknisk försörjning (ET) och
gatuområden.

Genom detaljplanen möjliggörs förverkligandet av ett logistikcenter i anslutning till det tek-
nologicenter som planeras på den västra sidan av planområdet på tomt 14 i kvarter 2. Verk-
samhetsbetingelserna för andra företag som verkar i området bevaras också. Logistikcentret,
som planeras i den mellersta delen av kvarter 2, ansluts med en logistikkorridor till teknolo-
gicentret på västra sidan av Industrigatan. För att möjliggöra detta stängs Industrigatan av
mellan Reinsgatan och Karlavägen, och Industrigatans gatuområde ansluts till kvartersområ-
dena.

Trafiken till området går längs Reinsgatan. Detaljplanen skapar möjligheter för att ansluta
Karlavägen till Reinsgatan genom en ny gatusträckning i syd–nordlig riktning som ersätter
det avsnitt av Industrigatan som ska stängas av. Genom trafikarrangemang avskiljs den tunga
trafiken från trafiken till Finska Sockers område och arbetsplats- och kundtrafiken i anslut-
ning till Wärtsiläs teknologicenter. Den tunga trafiken går huvudsakligen längs Reinsgatan. I
den västra ändan av Reinsgatan ändras detaljplanens gatuområde så att det motsvarar nulä-
get och den gällande detaljplanens kvartersområde för verksamhetsutrymmen ändras till
gatuområde och hamnområde.

I den norra delen av planområdet förlängs den tidigare detaljplanerade Frilundsstigen (dp
1091) på den östra sidan av kvarter 3 till Karlavägen. På Frilundsstigen tillåts även kollektiv-
trafik i en riktning.

Förslaget till detaljplan utarbetades baserat på planutkastalternativ 1 och genom att utveckla
det vidare.

5.2 Dimensionering
Detaljplanens areal är 132 995 m² (13,30 ha).

Planområdet delas upp i olika funktioner enligt följande:
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Kvartersområde för verksamhetsbyggnader (KTY) 7 584 m²
Kvartersområde för industribyggnader (T) 68 467 m2

Kvartersområde för industribyggnader (TY) 15 136 m²
 där miljön ställer särskilda krav på verksamhetens art
Rekreationsområde (VL) 4 684 m²
Område för byggnader och 1 197 m²
anläggningar som betjänar samhällsteknisk försörjning (ET)
Skyddsgrönområde (EV) 405 m2

Hamnområde (LS) 1 707 m2

Gatuområden 33 815 m2

Med detaljplanen anvisas sammanlagt 60 216 m2vy byggrätt ovan jord, av vilket 3 792 m2vy
anvisas för verksamhetsbyggnader, 7 568 m2vy för industribyggnader (TY) och resterande
48 856 m2vy för industri- och lagerbyggnader (T).

I den gällande detaljplanen har byggrätten fastställts som byggnadens höjd och så att hälften
av byggplatsens yta får användas för byggande. I dessa fall beräknas byggrätterna så att den
fastställda höjden på byggnaden (12 m från markytan) antas ha fyra våningar. I förhållande
till den gällande detaljplanen minskas byggrätterna med sammanlagt 123 000 kvadratmeter
våningsyta.

5.3 Områdesreserveringar

5.3.1 Kvartersområden

KVARTERSOMRÅDE FÖR VERKSAMHETSBYGGNADER (KTY)

Tomt 13-2-27 (Novafloor, före detta Vasabladet) anvisas som kvartersområde för verksam-
hetsbyggnader där det är tillåtet att bygga affärs- och kontorsbyggnader samt byggnader
som betjänar forskningsverksamhet samt industri- och lagerbyggnader som inte orsakar
störningar för miljön. Till Novafloors tomt 13-2-27 anvisas byggrätt med exploateringstalet
e=0.5 (sammanlagt 3 835 m2vy). Den högsta tillåtna höjden för byggnadens fasad är 12 me-
ter.

På kvartersområdets byggnadsyta är det tillåtet att placera strukturell parkering. I kvarters-
området är det tillåtet att placera källarutrymmen i två våningar. I källarvåningarna kan pla-
ceras skyddsrum, tekniska utrymmen, parkering och utrymmen enligt det huvudsakliga an-
vändningsändamålet. Service- och lastbryggor ska förses med tak. Utöver den byggrätt som
anges på detaljplanekartan får ventilationsmaskinrum byggas. Ventilationsmaskinrum och
andra tekniska system och utrymmen ska planeras som en del av byggnadens arkitektoniska
helhet. Det är tillåtet att placera solenergisystem på byggnadens fasader och tak.

Till kvartersområdena anvisas reserveringar för underjordiska ledningar i enlighet med be-
fintliga nätverk.

Området berörs av följande planbestämmelse:
Områdets läge är på en sådan plats som är viktig med tanke på stadsbilden längs en led som
går till hamnen och i närheten av en byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY) ska beaktas i pla-
neringen och genomförandet. Byggnadens helhetsgestalt ska vara tydlig och harmonisk. Tak-
formen är sadeltak eller plant tak i byggnader med stort stomdjup. Som material i sadeltaken
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används mörkgrå slät plåt eller grönt plåttak. Som fasadmaterial används rödtegel eller låg-
profilerad horisontal trapetsplåt. Antalet färger på fasaden får vara högst två: huvudfärg och
effektfärg. Användningen av effektfärgen ansluter till byggnadens olika funktionella delar el-
ler olika byggnadsdelar. Effektfärg kan användas för att framhäva till exempel kontorsut-
rymmen, kundtjänstutrymmen eller ingångar eller fönsterbågar samt anslutande detaljer,
såsom plåtar. Stora färgytor skapar ett tydligt och harmoniskt intryck. Fönstren arrangeras i
större helheter.

Obebyggda delar av byggnadsplatsen som inte används som körvägar, service-/lastgårdar el-
ler för parkering ska hållas i ett snyggt skick och plantering utförs i lämpliga delar. Tomtens
interna gång- och cykelförbindelser ska anläggas så att de är trygga och lättillgängliga. På
transport- och lastområdena ska det vara möjligt att svänga med sådana fordon som förut-
sätts av funktionerna. Tomten kan inhägnas om det är nödvändigt med tanke på verksam-
heten. Till utseendet ska inhägnaderna ha metallkonstruktion och vara diskreta, t.ex. 3-
trådsnät i en mörkgrå ton. I synnerhet långa stängsel ska mjukas upp med anslutande plante-
ringar. Stängslen på intilliggande tomter ska ansluta till varandra på ett naturligt sätt.

Avfallshantering och övriga s.k. smutsiga funktioner ska placeras utanför gatuvyerna eller
skyddas med tak, planteringar som är gröna året runt eller med insynsskydd. Lagring sker in-
omhus eller i ett takförsett utomhuslager.

Vid planeringen av belysningen och skyltningen (lamptyper, styrka och riktning) i området ska
det säkerställas att belysningen eller skyltningen inte orsakar olägenheter för det närliggande
bostadsområdet eller bländar trafiken.

Reklamanordningar planeras som en del av byggnadens arkitektur. På tomten tillåts dessu-
tom en reklamanordning som placeras ute på gårdsplanen. Anordningens bredd får inte
överskrida 2 m och den maximala höjden är 6 m. Till materialvalen och färgsättningen ska
reklamanordningen anslutas till byggnadsbeståndet på tomten. I anslutning till reklaman-
ordningen ska det finnas planteringar.

KVARTERSOMRÅDE FÖR INDUSTRIBYGGNADER DÄR MILJÖN STÄLLER SÄRSKILDA KRAV PÅ
VERKSAMHETENS ART (TY)

Den del av kvarter 11 som ligger längs järnvägen på den södra sidan av Reinsgatan i planom-
rådet samt kvarter 3 som ligger närmast bostadsbebyggelsen i den norra delen av planområ-
det anvisas som TY-områden (Axel Williamsson). Byggrätten anvisas med exploateringstalet
e=0.5. I kvarter 3 finns 1 328 m2vy byggrätt och i kvarter 3 finns 6 241 m2vy byggrätt. I kvar-
ter 3 fastställs den högsta tillåtna höjden för fasaden till 12 meter på motsvarande sätt som i
kvartersområdet på den södra sidan av Karlavägen.

I kvartersområdet är det inte tillåtet att placera verksamhet som orsakar buller, lukter,
damm eller annan förorening av luften eller miljön. Användningsändamålet för de omgi-
vande områdena beaktas i planeringen så att den bullernivå som verksamheten orsakar inte
överskrider föreskrivna riktvärden. På kvartersområdets byggnadsyta är det tillåtet att pla-
cera strukturell parkering. Källarutrymmen i två våningar kan placeras i kvartersområdet. I
källarvåningarna kan det placeras skyddsrum, tekniska utrymmen, parkering och utrymmen
för det huvudsakliga användningsändamålet. Service- och lastbryggor ska förses med tak.
Utöver den byggrätt som anges på detaljplanekartan får ventilationsmaskinrum byggas. Ven-
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tilationsmaskinrum och andra tekniska system och utrymmen ska planeras som en del av
byggnadens arkitektoniska helhet. Skorstenar, tekniska anordningar och andra konstruktion-
er som är nödvändiga med tanke på verksamheten får placeras ovanför den högsta tillåtna
höjdnivån som fastställts i detaljplanen. Det är tillåtet att placera solenergisystem på bygg-
nadens fasader och tak.

Till kvartersområdena anvisas ledningsservitut i enlighet med de befintliga avlopps-, data-,
el- och fjärrvärmelinjerna.

Området berörs av följande planbestämmelse:
Områdets läge är på en sådan plats som är viktig med tanke på stadsbilden längs en led som
går till hamnen och i närheten av en byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY) ska beaktas i pla-
neringen och genomförandet. Byggnadens helhetsgestalt ska vara tydlig och harmonisk. Tak-
formen är sadeltak eller plant tak i byggnader med stort stomdjup. Som material i sadeltaken
används mörkgrå slät plåt. Som fasadmaterial används lågprofilerad horisontal trapetsplåt
eller rödtegel. Antalet färger på fasaden får vara högst två: huvudfärg och effektfärg. An-
vändningen av effektfärgen ansluter till byggnadens olika funktionella delar eller olika bygg-
nadsdelar. Effektfärg kan användas för att framhäva till exempel kontorsutrymmen, kund-
tjänstutrymmen eller ingångar eller fönsterbågar samt anslutande detaljer, såsom plåtar.
Stora färgytor skapar ett tydligt och harmoniskt intryck. Fönstren arrangeras i större helhet-
er.

Obebyggda delar av byggnadsplatsen som inte används som körvägar, service-/lastgårdar el-
ler för parkering ska hållas i ett snyggt skick och plantering utförs i lämpliga delar. Tomtens
interna gång- och cykelförbindelser ska anläggas så att de är trygga och lättillgängliga och
avskiljas från den tunga trafiken och service-, last- och parkeringsområdena. På transport-
och lastområdena ska det vara möjligt att svänga med sådana fordon som förutsätts av
funktionerna. Tomten kan inhägnas om det är nödvändigt med tanke på verksamheten. Till
utseendet ska inhägnaderna ha metallkonstruktion och vara diskreta, t.ex. 3-trådsnät i en
mörkgrå ton. I synnerhet långa stängsel ska mjukas upp med anslutande planteringar.
Stängslen på intilliggande tomter ska ansluta till varandra på ett naturligt sätt.

Avfallshantering och övriga s.k. smutsiga funktioner ska placeras utanför gatuvyerna eller
skyddas med tak, planteringar som är gröna året runt eller med insynsskydd. Lagring sker in-
omhus eller i ett takförsett utomhuslager.

Vid planeringen av belysningen och skyltningen (lamptyper, styrka och riktning) i området ska
det säkerställas att belysningen eller skyltningen inte orsakar olägenheter för det närliggande
bostadsområdet eller bländar trafiken.

Reklamanordningar planeras som en del av byggnadens fasad, inte t.ex. på byggnadens tak.
På tomten tillåts dessutom en reklamanordning som placeras ute på gårdsplanen. Anord-
ningens bredd får inte överskrida 2 m och den maximala höjden är 6 m. Till materialvalen och
färgsättningen ska reklamanordningen anslutas till byggnadsbeståndet på tomten. I anslut-
ning till reklamanordningen ska det finnas planteringar.

KVARTERSOMRÅDE FÖR INDUSTRI- OCH LAGERBYGGNADER (T)
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Kvarter 2 i den mellersta delen av planområdet anvisas huvudsakligen som kvartersområde
för industribyggnader (med undantag av tomt 13-2-27). Byggnadsytorna anvisas glest för att
det ska finnas så många alternativ som möjligt att genomföra planen. Byggnadseffektiviteten
för kvarteret varierar mellan tomterna. Som störst, e=1.0, är den i den mellersta delen av
området, på tomt 13-2-25 är den e=0.75 och på övriga platser e=0.5. Sammanlagt anvisas
byggrätt på 48 856 m2vy.

Den högsta tillåtna höjden på byggnadernas fasad i metrar styrs genom en planbestäm-
melse. På mindre tomter är den 12 meter, 15 meter på medelstora tomter och 25 meter på
den största tomten. Ovanför den fastställda maximalhöjden är det tillåtet att placera skor-
stenar, tekniska anordningar och andra konstruktioner som är nödvändiga med tanke på
verksamheten.

I kvartersområdet är det inte tillåtet att placera sådan verksamhet som orsakar lukter eller
annan luftförorening i omgivningen. I planeringen ska även användningsändamålet för de
omgivande områdena beaktas så att den bullernivå som verksamheten orsakar inte överskri-
der de föreskrivna riktvärdena. På kvartersområdets byggnadsyta är det tillåtet att placera
strukturell parkering. Källarutrymmen i två våningar kan placeras i kvartersområdet. I källar-
våningarna kan det placeras skyddsrum, tekniska utrymmen, parkering och utrymmen för
det huvudsakliga användningsändamålet. Service- och lastbryggor ska förses med tak. Utöver
den byggrätt som anges på detaljplanekartan får ventilationsmaskinrum byggas. Ventilat-
ionsmaskinrum och andra tekniska system och utrymmen ska planeras som en del av bygg-
nadens arkitektoniska helhet. Skorstenar, tekniska anordningar och andra konstruktioner
som är nödvändiga med tanke på verksamheten får placeras ovanför den högsta tillåtna
höjdnivån som fastställts i detaljplanen. Det är tillåtet att placera solenergisystem på bygg-
nadens fasader och tak.

Till kvartersområdena anvisas ledningsservitut i enlighet med de befintliga avlopps-, data-,
el- och fjärrvärmelinjerna.

Området berörs av följande planeringsbestämmelse:
Områdets läge är på en sådan plats som är viktig med tanke på stadsbilden längs en led som
går till hamnen och i närheten av en byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY) ska beaktas i pla-
neringen och genomförandet. Byggnadens helhetsgestalt ska vara tydlig och harmonisk. Tak-
formen är sadeltak eller plant tak i byggnader med stort stomdjup. Som material i sadeltaken
används mörkgrå slät plåt. Som fasadmaterial används lågprofilerad horisontal trapetsplåt.
Antalet färger på fasaden får vara högst två: huvudfärg och effektfärg. Användningen av ef-
fektfärgen ansluter till byggnadens olika funktionella delar eller olika byggnadsdelar. Effekt-
färg kan användas för att framhäva till exempel kontorsutrymmen, kundtjänstutrymmen eller
ingångar eller fönsterbågar samt anslutande detaljer, såsom plåtar. Stora färgytor skapar ett
tydligt och harmoniskt intryck. Fönstren arrangeras i större helheter.

Obebyggda delar av byggnadsplatsen som inte används som körvägar, service-/lastgårdar el-
ler för parkering ska hållas i ett snyggt skick och plantering utförs i lämpliga delar. Tomtens
interna gång- och cykelförbindelser ska anläggas så att de är trygga och lättillgängliga och
avskiljas från den tunga trafiken och service-, last- och parkeringsområdena. På transport-
och lastområdena ska det vara möjligt att svänga med sådana fordon som förutsätts av
funktionerna. Om det är nödvändigt att inhägna tomten ska inhägnaderna ha metallkon-
struktion och vara diskreta, t.ex. 3-trådsnät i en mörkgrå ton. I synnerhet långa stängsel ska



Reinsgatans område / dp 1092
Detaljplanebeskrivning i förslagsskedet – 3.12.2019

74 / 92

mjukas upp med anslutande planteringar. Stängslen på intilliggande tomter ska ansluta till
varandra på ett naturligt sätt.

Avfallshantering och övriga s.k. smutsiga funktioner ska placeras utanför gatuvyerna eller
skyddas med tak, planteringar som är gröna året runt eller med insynsskydd. Lagring sker in-
omhus eller i ett takförsett utomhuslager.

Vid planeringen av belysningen och skyltningen (lamptyper, styrka och riktning) i området ska
det säkerställas att belysningen eller skyltningen inte orsakar olägenheter för det närliggande
bostadsområdet eller bländar trafiken.

Reklamanordningar planeras som en del av byggnadens fasad, inte t.ex. på byggnadens tak.
På tomten tillåts dessutom en reklamanordning som placeras ute på gårdsplanen. Anord-
ningens bredd får inte överskrida 2 m och den maximala höjden är 6 m. Till materialvalen och
färgsättningen ska reklamanordningen anslutas till byggnadsbeståndet på tomten. I anslut-
ning till reklamanordningen ska det finnas planteringar.

5.3.2 Övriga områden

HAMNOMRÅDE (LS)
På den södra sidan av Reinsgatan i den västra ändan av gatan anvisas området närmast
hamnen som hamnområde. Ingen byggrätt har anvisats till området.

I området är det tillåtet att placera ett landmärke som framhäver identitet och igenkännlig-
het i anslutning till de leder som går till hamnen, på en plats som är viktig med tanke på
stadsbilden. Landmärket kan bestå av t.ex. ett miljö- eller ljuskonstverk, en helhet som skap-
as av planteringar och belysning eller en informativ skylt.

Till området anvisas ett ledningsservictut och en separat byggnadsyta för en transformator-
stationsbyggnad. Byggnadsytan för transformatorstationen måste flyttas bort från gatuom-
rådet och därför har den flyttats till den södra sidan ledningslinjen. Enligt detaljplane-
bestämmelsen bör transformatorstationen ha en naturenlig färg och vara lämplig i miljön.
Som fasamaterial kan rödtegel, keramisk platta, cortenstål eller motsvarande material an-
vändas.

OMRÅDE FÖR NÄRREKREATION (VL)
Det grönområde som kvarstår under kraftledningen och som har en yta på 4 686 m2 anvisas
som område för närrekreation i den norra delen av planområdet.

OMRÅDE FÖR BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR SOM BETJÄNAR SAMHÄLLSTEKNISK
FÖRSÖRJNING (ET)
Området för de befintliga transformatorstationerna längs Industrigatan anvisas som ET-
område.

SKYDDSGRÖNOMRÅDE (EV)
I den del som kvarstår mellan de gator som reserverats för gång- och cykeltrafik (pp och
pp/jl) i den norra delen av planområdet, där det finns en kraftledningsstolpe, anvisas skydds-
grönområde. I området är det tillåtet att placera en transformatorstation.
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GATUOMRÅDEN
Av planområdet är cirka 33 815 m² gatuområden. Av detta är 2002 m² gata som reserverats
för gång- och cykeltrafik där även kollektivtrafik är tillåten (pp/jl). På den norra sidan av Kar-
lavägen finns dessutom 1 494 m2 gatuområde som reserverats för gång- och cykeltrafik.

I detaljplanen anvisas en trädrad som ska planteras i Karlavägens gatuområde. Vid beteck-
ningen är det inte tillåtet att placera underjordiska ledningslinjer.

5.3.3 Parkerings- och trafikarrangemang

Planen följer den utarbetade översiktsplanen för trafiken (Vasa stad 24.10.2019, bild i kapitel
3.1.7). Särskild uppmärksamhet har fästs vid gång- och cykeltrafikens smidighet och säker-
het. I planen finns beredskap för att behovet av utrymme för tung trafik ökar i framtiden i
planområdets södra del och för att Industrigatans södra del på avsnittet Reinsgatan-
Karlavägen stängs för genomfartstrafik. För trafiken till Finska Sockers område och teknologi-
centrets kontorsområde ordnas en ny rutt från Reinsgatan via Karlavägen till Industrigatan.
För lätt trafik och kollektivtrafik ordnas en ny rakare rutt i närheten av Månvikens strand som
är en del av en huvudrutt för gång- och cykeltrafik som går i skogen i Vasklot och avsedd för
bruk året runt.

Parkeringen sker på kvartersområdena och i planen ges parkeringsnormer för olika funktion-
er. I detaljplanen föreskriven parkeringsnorm:

MINIMIMÄNGDER BIL- OCH CYKELPLATSER
Affärs- och kontorslokaler 1 bp/70 m² vy samt 1 cykelplats/50 m² vy
Produktions- och lagerutrymmen 1 bp/200 m² vy samt 1 cykelplats/200 m² vy
Logistikverksamhet som utnyttjar automatiserad logistik 1 bp/300 m² vy samt 1 cykel-
plats/300 m² vy

Behovet av parkeringsplatser som det byggande som detaljplanen medför är följande (ifall
hela den av planen möjliggjorda våningsytan förverkligas):

o TY-tomt 13-11-5, bilplatser 7 st.
o TY-tomt 13-3-7, bilplatser 31 st.
o T-tomt 13-2-28, bilplatser 66 st.
o T-tomt 13-2-14, bilplatser 77 st. (antas som logistikcenter som utnyttjar automat-

ion)
o T-tomt 13-2-25, bilplatser 38 st.
o KTY-tomt 13-2-27, bilplatser 54 st.
o T-tomt 13-2-26, bilplatser 20 st.
o T-tomt 13-2-24, bilplatser 4 st. (antas som logistikcenter som utnyttjar automation)
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5.3.4 Planförslag

Förslag till detaljplan 3.12.2019

5.3.5 Illustration av planen

Planens illustration framför endast en möjlig lösning på hur den detaljplan som utarbetas kan
genomföras. Illustrationen är inte en verklig plan för hur området kommer att förverkligas.
Utkastskedets illustrationer har framförts under punkterna 4.5.1 och 4.5.2.
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Illustration 3.12.2019; Illustrationen framför ett möjligt alternativ av hur planen kunde för-
verkligas. Illustrationen är inte en verklig plan för hur området kommer att förverkligas.

Illustration från sydväst, det byggande som planen möjliggör har märkt med gul.
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Illustration från nordväst, det byggande som planen möjliggör har märkt med gul.
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5.4 Planens konsekvenser

Vasa stads strategi för åren 2018–2019 godkändes av stadsfullmäktige 13.11.2017 och den
uppdateras som bäst. Vasas stads vision om ”Nordens energihuvudstad – flöde för ett gott
liv” byggs upp kring fem lokala styrkor: energi, snabbt agerande, historia, välfärd och inter-
nationalism. Utgående från de här styrkorna har staden gett en mängd kundvärdeslöften i sin
strategi. Dessa värdelöften styr tillsammans med visionen och strategisatserna även förvalt-
ningarnas strategiarbete och verksamhet. Planändringen för Reinsgatan förverkligar de ut-
vecklingsmål som fastställs i strategin genom att stöda verksamhetsbetingelserna för företag
inom energi- och logistikbranschen och genom att på så sätt förstärka Vasas livskraft och
konkurrenskraft. Samhällsstrukturens attraktionskraft ökar i takt med att trafikförbindelserna
och infrastrukturen förbättras.

Genom den detaljplan som utarbetas nu skapas möjligheter bl.a. för att förverkliga det lo-
gistikcenter som är en förutsättning för verksamheten för Wärtsiläs teknologikoncentration.
Av denna orsak orsakar den plan som utarbetas (dp 1092) tillsammans med detaljplanen för
teknologicentret (dp 1091) vidsträckta konsekvenser, inte endast i närheten av planområdet
eller på Vasklot. Då detaljplanen för teknologicentret genomförs flyttar Wärtsilä bort sin
verksamhet från sin nuvarande plats i centrum och området frigörs för annat bruk. Då Wärt-
siläs verksamhet flyttas till Vasklot avlägsnas de nuvarande gascisternerna och de skyddsom-
rådeszoner som de förutsätter behöver inte längre beaktas i planeringen av markanvänd-
ningen i rutplanecentrumets randområde och i Vöråstan. Till följd av att detaljplanen genom-
förs förändras även trafikförhållandena då de trafikströmmar som tidigare riktats till Vörå-
stan flyttas så att de går genom centrum eller längs någon annan rutt till Vasklot.

Denna detaljplan främjar verksamhetsmöjligheterna för näringslivet för alla de företag som
är verksamma i planområdet.

5.4.1 Konsekvenser för den byggda miljön

Konsekvenserna för det område som planläggs
Det område som nu planläggs är huvudsakligen byggd miljö. Även växtligheten är kulturpå-
verkad. Avsikten är inte att utvidga kvartersområden till obebyggda områden, men ändring-
arna i gatnätverket sker vid kanterna av området och minskar därmed på mängden rekreat-
ionsområden i smala remsor, sammanlagt ungefär 7 716 m2. Den nya gång-, cykel och kollek-
tivtrafiksgatan som förenar Karlavägen med Industrigatan är placerad på ett rekreationsom-
råde som anvisas i den gällande detaljplanen. Gatan kommer som närmast 16 meter från
stranden. I förslagsskedet drogs gång- och cykelvägen upp på den östra sidan av kraftled-
ningen och den ligger strax intill ett utloppsdike. Dessutom ligger förlängningen av Karlavä-
gen i väst–östlig riktning i ett rekreationsområde som anvisas i den gällande detaljplanen.

Förlängningen av Karlavägen i nord–sydlig riktning till Reinsgatan ligger i ett kvartersområde
för industribyggnader som anvisas i den gällande detaljplanen.

Dessutom ansluts ett oförverkligat järnvägsområde vid anslutningen mellan Industrigatan
och Reinsgatan som anvisas i den gällande detaljplanen till kvarter 2 eftersom den inte är
nödvändig.
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Flygfoto som visar nuläget

Den utgående planen. På planen markeras områden som berörs av ändringarna med
färg: kvartersområden som omvandlas till gatuområden markeras med gult, gatuom-

råde som ansluts till kvartersområden markeras med orange, det järnvägsområde som
ansluts till kvartersområdet markeras med blått och de delar av rekreationsområdet som

omvandlas till gatuområden markeras med grönt.
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I detaljplanen anvisas byggnadsytorna glest för att kvartersområdena för industri- och lager-
byggnader ska kunna förverkligas på ett flexibelt sätt och för att tomtindelningen vid behov
kan ändras.

Då planen genomförs består den största förändringen av att Industrigatan stängs av för trafik
och ersätts med en förlängning av Karlavägen.

Den största förändringen i den byggda miljön sker på tomt 14 i den mellersta delen av kvar-
ter 2 då logistikcentret byggs. Dessutom förändrar logistikkorridoren stadsbilden i området
mellan logistikcentret och teknologicentret. I nuläget består byggnationen på planområdet
av låg och relativt smalramad industri- och lagerbyggnation. Med planändringen möjliggörs
en betydligt högre byggnation för tomt 14 i mitten av kvarter 2 för att kunna förverkliga den
automationsbaserade logistikverksamheten. I den gällande planen har den maximala höjden
för byggnader begränsats till 12 meter, medan planändringen tillåter 25 m högt byggande.
Med planen möjliggörs dessutom en betydligt större byggnadsyta på tomt 13-2-25 (Back-
man-Trummers tomt) jämfört med den gällande detaljplanen. Detta innebär att byggandet
kan sträcka sig närmare Reinsgatan och före detta Industrigatan (LR-området stryks i detalj-
planen). Om det byggande som planen möjliggör genomförs i sin helhet orsakas betydande
konsekvenser för Reinsgatans och Karlavägens stadsbild. Logistikcentret har även en betyd-
ligt större byggnadsmassa, dvs. bredd och längd, än de nuvarande byggnaderna. Å andra si-
dan skulle det redan enligt den gällande detaljplanen vara möjligt att uppföra betydligt
större byggnader i området än i nuläget. På alla tomter finns oförbrukad byggrätt men tills
vidare finns inga kända byggnadsprojekt. Sannolikt kommer lagerutrymme att byggas i de
södra delarna av tomt 13-2-27 (Novafloor). Genom den detaljplan som utarbetas nu sänks
byggrätterna med sammanlagt cirka 123 000 m2vy.

I planen anges bestämmelser som styr byggnadssättet. Byggnaderna längs Reinsgatan skapar
den första sinnesbilden över staden för de som anländer till staden från hamnen. Kvalitets-
målen för det kommande byggandet kommer att vara striktare än i genomsnitt för industri-
områden. I detaljplanens bestämmelser fästs uppmärksamhet bl.a. vid fasadernas disposit-
ion, färger och material samt vid lastområden och -konstruktioner.

Byggnationen som planen möjliggör, minskar på synligheten i Reinsgatans riktning för en del
av företagen. I synnerhet minskar synligheten för Novafloors tomt sett från Reinsgatan. Syn-
ligheten begränsas genom byggandet av Wärtsiläs logistikkorridor, men eventuellt även ge-
nom den kompletterande bebyggelsen som planen möjliggör på tomt 13-2-25 (Backmann-
Trummers tomt). I riktning mot Novafloor bevaras en smal vy från Reinsgatan då man när-
mar sig området från hamnens håll. Som motvikt får företagen mera synlighet från Karlavä-
gens riktning då Wärtsiläs besökstrafik samt jobbtrafiken för Wärtsiläs kontor styrs denna
väg. I fortsättningen kommer Novafloors byggnad att bättre uppfattas som en del av Finska
sockers området samt teknologicentrets kontorsområde.

Industrigatan ansluts till kvartersområdet på avsnittet mellan Reinsgatan och Karlavägen, vil-
ket även leder till förändringar då man anländer mot Finska Sockers område och teknologi-
centret. Den tidigare raka förbindelsen längs Industrigatan har bildat en lång stadsstrukturell
axel mot Finska Sockers fabriksområde. I den byggnadshistoriska utredningen som utarbetas
2018 anvisas Industrigatan som en betydelsefull vy från Reinsgatan till Finska Sockers om-
råde trots att det i verkligheten inte är möjligt att se Finska Sockers byggnader från Industri-
gatan förrän efter anslutningen till Karlavägen.



Reinsgatans område / dp 1092
Detaljplanebeskrivning i förslagsskedet – 3.12.2019

82 / 92

Den nya anslutning som planen möjliggör till Finska Sockers område har en mer ”slingrande”
karaktär, men anslutningen kan göras tryggare än i nuläget i synnerhet med tanke på gång-
och cykeltrafik, eftersom den går längs andra rutter än den tunga trafiken. När det gäller
tomterna i den norra delen av kvarter 2 och kvarter 3 används Karlavägen fortfarande som
rutt för tung trafik, men den tunga trafik som uppstår genom de stora logistikcentren anslu-
ter till tomterna från Reinsgatans sida. Utöver det som nämns ovan riktas tung trafik tidvis
även till kraftverksområdet och Finska Sockers område. Ändringen av detaljplanen medför
inga förändringar för denna situation.

I den byggnadshistoriska utredningen från 2018 nämns nuvarande Novafloor som Vasabla-
dets tryckeri som representerar 1980-talets postmoderna stil. I utredningen konstateras
byggnaden som byggnadshistoriskt värdefulla och det konstateras att byggnaden är placeras
på en landskapsmässigt central plan och att den innebär ett betydligt miljövärde. I sitt nuva-
rande bruk är byggnaden inte hotad. Genom planbestämmelsen för kvartersområdet styrs
byggnadssättet i området så att det passar ihop med de befintliga byggnadernas särdrag. I
den byggnadshistoriska utredningen konstateras dessutom att det inte hittades några sär-
skilda moderna skyddsobjekt i Vasklotområdet.

I utredningen anvisas anslutningsplatsen mellan Industrigatan och Reinsgatan som en land-
skapsmässig knutpunkt samt den västra ändan av Reinsgatan och anslutningen mellan Karla-
vägen och Industrigatan som en fokusplats i landskapet. Mot Månviken anvisas dessutom ett
parkliknande grönområde i naturtillstånd med parkträd och en tät skogsgräns.

Snedbild tagen från söder, värden som konstaterats i Vasklots byggnadshistoriska
utredning: landskapsmässig knutpunkt (röd cirkel), fokuspunkter i landskapet (blå

stjärnor) och en tät skogsgräns, parkträd (grön linje).

Valtakunnallisesti merkittävä
rakennettu kulttuuriympäristö
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Till Kvartersområden har det anvisats smala delar av områden som skall planteras så att kan-
terna av kvarteren blir sammanhängande planterade zoner med undantag av infarterna. Vid
den norra delen av kvarter 2 i riktning mot Karlavägen på tomterna 28 och 14 förminskas
bredden på det område som skall planteras jämfört med den gällande detaljplanen. Del av
område som ska planteras eller beläggas med en yta som släpper igenom vatten anvisas vid
gränsen mellan tomterna 28 och 14 under kraftledningen för att trygga hanteringen av dag-
vatten.

På grund av de glest anvisade byggnadsytorna i detaljplanen är det svårt att göra noggrann-
nare bedömningar av vilka konsekvenser förverkligandet av byggrätten orsakar. Vid befint-
liga nätverk anvisas delar av områden som är reserverade för underjordiska ledningar, vilket
begränsar byggandet. Alternativt ansvarar de som inleder byggnadsprojekten även för de
kostnader som flytten av nätverken orsakar.

Konsekvenserna för de omgivande områdena
Planeringsområdet gränsar i norr och öst mot rekreationsområden. Genom planbestämmel-
sen som gäller plantering av trädrader försöker man göra övergången mellan planområdet
och rekreationsområdena mjukare (utfärdad planbestämmelse).

De områden som omger planeringsobjektet avviker från varandra dimensionsmässigt, till ka-
raktären och användningsändamålen. Genom planbestämmelser begränsas byggnadernas
höjd huvudsakligen till 12 meter, och det högsta byggandet på 25 meter är möjligt i den mit-
tersta delen av kvartersområdet, vilket innebär att byggnaden orsakar så lite konsekvenser
som möjligt för de närmaste bostäderna.

De övriga omgivande områdena (hamn-, kraftverks- och industriområdena) är mindre käns-
liga för förändringar. Verksamheten i de här områdena tål olika miljöstörningar bättre,
såsom visuella störningar och trafikbuller. De mest betydande ändringarna med tanke på
verksamheten på dessa områden berör smidigheten i trafiken. I den västra ändan av Reins-
gatan breddas gatuområdet jämfört med den gällande detaljplanen.

Konsekvenser för de omgivande industri-, kraftverks- och hamnområdena
Detaljplaneändringen medför inga betydande förändringar för de omgivande industri-, kraft-
verks- och hamnområdenas karaktär. Jämfört med områdets nuvarande framtoning höjer
teknologikoncentrationens och logistikcentralens byggnader sannolikt områdets profil en
aning genom att satsa på arkitekturen i de stora byggnadsmassorna. Mellan lagerbyggnader-
na på Finska Sockers område, byggnaderna i planeringsområdet samt byggnaderna på den
södra sidan av Reinsgatan finns det i nuläget en del behov av trucktrafik och tung trafik. Om
Finska Sockers område utvecklas till ett tätare bostadsområde i framtiden eller om lager-
funktionerna i övrigt inte passar ihop med området kommande användningsändamål kan
man bli tvungen att flytta bort lagerverksamheten från Finska Sockers område.
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Flygfoto av Vasklot: Planeringsområdet hör ännu tydligare ihop med den nuvarande storskaliga
industri- och hamnombyggnationen ifall den av planen möjliggjorda byggrätten förverkligas i sin

helhet. Trafikeringsbehov i anslutning till områdets nuvarande verksamhet anvisas med blåa pilar.

Konsekvenser för den byggda kulturmiljön av riksintresse (RKY)
Detaljplanen medför ingen ändring för Finska Sockers byggda kulturmiljön av riksintresse i
norr, och ingen av byggnaderna på området är hotad till följd av genomförandet av detalj-
planen. I närheten av området möjliggör inte planen sådana ändringar som kunde stå i kon-
flikt med kulturmiljövärden. Genomförandet av detaljplanen äventyrar inte heller de karak-
teristiska dragen eller speciella värdena för området.

Med tanke på den historiska kontinuiteten är det motiverat att detaljplaneområdet vidare-
utvecklas som industriområde. Utöver den kulturhistoriska synvinkeln är det viktigt att också
överväga den konkreta ändring som detaljplaneändringen medför för den byggda miljön. En
viktig faktor med tanke på Finska Sockers område är att detaljplaneändringen inte leder till
ändringar inom den byggda kulturmiljön av riksintresse. Det byggande som detaljplanen möj-
liggör är dock så storskaligt att det ändrar karaktären av infarten till området. Betydande
samkonsekvenser riktas till infarten till Finska Sockers område. Sådana uppstår genom det
logistikcenter som planeras nu, den tidigare planlagda helheten för Wärtsiläs fabrik och kon-
tor och de förändringar som de orsakar i trafikrutterna.

5.4.2 Konsekvenser för naturen och naturmiljön

Detaljplaneändringen medför inga betydande konsekvenser för miljön. Planområdet utvidgas
till nuvarande grönområden endast för att det ska vara möjligt att skapa fungerande och
trygga trafikförbindelser. De nya trafikförbindelserna betjänar även områden utanför plan-
området.
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Planen orsakar inga direkta konsekvenser för Månvikens stränder eller vattendrag. I planen
utfärdas bestämmelser som berör hanteringen av dagvatten, vilket tryggar en kvalitativt och
kvantitativt sett god hantering av dagvattnet innan det leds vidare ut i vattendrag. Då nya ga-
tor byggs i kanten av rekreationsområdet är det möjligt att det uppstår tillfällig grumling av
vattnet i den innersta delen av Månviken. Spridningen av grumligt vatten kan förebyggas ge-
nom strukturella/tekniska metoder under byggandet.

5.4.3 Övriga konsekvenser

I planområdet finns två eventuellt förorenade markområden. I planen anges en allmän be-
stämmelse gällande sanering av förorenade markområden innan byggprocessen påbörjas.

I planbestämmelsen för kvartersområden för industri- och lagerbyggnader har funktionerna
begränsats så att sådana funktioner som orsakar lukt eller annan luftförening i omgivningen
inte får placeras i kvartersområdet. I kvartersområden för industribyggnader där miljön stäl-
ler särskilda krav på verksamhetens art (TY) är det inte tillåtet att placera sådan verksamhet
som orsakar buller, lukt, damm eller annan förorening av luften eller miljön. I planeringen
ska dessutom användningsändamålet för de omgivande områdena beaktas så att den buller-
nivå som orsakas av verksamheten inte överskrider föreskrivna riktvärden.

5.4.4 Skuggkonsekvenser som orsakas av det byggande som planen möjliggör

De skuggkonsekvenser som byggandet orsakar under olika tidpunkter på dygnet och året har
undersökts genom modelleringar. I skugganalysen i utkastskedet beaktades variationen mel-
lan sommar och vinter genom att ta modelleringsbilder på eftermiddagen i mars och mitt på
dagen i september. På bilderna på de följande sidorna presenteras skuggningsstudier för al-
ternativen 1 och 2 under olika tider av dygnet och året. Större versioner av bilderna för ut-
kastsalternativ 1, som har valts att vidareutvecklas, hittas i illustrationsmaterialet som finns
som bilaga till planförslagsmaterialet.

Planområdet ligger som närmast cirka 95 meter från de närmaste bostäderna, vilket innebär
att byggande på maximalt 25 meters höjd inte påverkar skuggningen av bostadsområdena.
De omgivande industri-, kraftverks- och hamnområdena är av sådan karaktär att skuggning
inte stör deras verksamhet.
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Illustration från nordväst, skuggning 20.9 kl. 12.00

Illustration från sydväst, skuggning 20.9 kl. 12.00

Illustration, skuggning 15.3 kl. 15.00
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5.4.5 Konsekvenser för människornas levnadsförhållanden

Detaljplanens konsekvenser riktar sig främst till de som arbetar på området, till levnadsför-
hållandena för de som bor i närområdet samt för rekreationsanvändningen i närområdet.
Konsekvenser som riktas till levnadsförhållandena berör huvudsakligen konsekvenser för tra-
fiken och stadsbilden.

Genomförandet av de nya trafikförbindelserna minskar mängden av rekreationsområde med
cirka 7 700 m2 i kanten av rekreationsområdet. Förändringen i yta är liten jämfört med re-
kreationsområdets hela storlek och planändringen har inga märkbara negativa konsekvenser
för invånarnas rekreationsmöjligheter. De vidsträckta sammanhållna skogsområdena bevaras
för rekreationsbruk i Vasklot. Det ses till att rekreationsrutter och gång- och cykelleder
kommer att bevaras även i fortsättningen. Avsikten är att förbättra förbindelserna från
Finska Sockers område mot centrum via rekreationsområdena för att gång- och cykelrutter-
na ska ses som ett attraktiv alternativ i stället för biltrafik. Rutterna genom rekreationsområ-
dena är mer trivsamma och tryggare än att promenera och cykla på gatunätet som planerats
för industriområdets behov.

Möjligheterna till rekreation undersöks inte noggrannare i denna detaljplan utan det görs
senare i samband med den mer detaljerade planeringen av närområdets rekreationsområ-
den. Strävan är att förbättra möjligheterna till rekreation i de områden som gränsar till plan-
området bl.a. genom att öka parkeringsmöjligheterna. Hundhobbyerna berörs av betydande
konsekvenser. Anläggandet av trafikförbindelserna på den norra sidan av Karlavägen minskar
den yta som används för hundparken. Dessutom innebär Karlavägens nya förbindelse till Re-
insgatan att den yta som i nuläget används för hundhobbyer minskar i den östra delen av
planområdet, trots att gatusträckningen ligger i ett industriområde som anvisas i detaljpla-
nen. Hundparken och övriga hundhobbyutrymmen kan emellertid förhållandevis lätt flyttas
till andra platser i rekreationsområdet.

Avsikten är att de interna trafikarrangemangen i planområdet ska skötas så att största delen
av den tunga trafiken skulle använda Reinsgatan, vilket orsakar så lite konsekvenser som
möjligt för Finska Sockers bostadsområde. Den tunga trafiken i anslutning till företagstom-
terna längs Karlavägen (2-27, 2-26 och 3-7) kommer fortfarande att använda Karlavägen. Den
tunga trafik och lastningsverksamhet som logistikcentrets verksamhet orsakar sker i den
södra delen av området, längre bort från bostadsbebyggelsen. Busstrafiken styrs från Reins-
gatan via Karlavägens nya anslutning till Industrigatan. För kollektivtrafiken är det möjligt att
anlägga en enkelriktad förbindelse bakom kvarter 3 mellan Industrigatan och Karlavägen.
Kollektivtrafiken betjänar både de som arbetar och de som bor i området.

5.4.6 Samhällsekonomiska konsekvenser

De logistiklösningar som möjliggörs genom detaljplanen är en väsentlig del av verksamheten
i Wärtsiläs Smart Technology Hub. Förverkligandet av detaljplanen förutsätter att markägo-
förhållandena förenhetligas, ändringar i kommunaltekniken samt sanering av förorenad
mark i samband med byggandet. För staden uppstår kostnader på grund av bl.a. köp av
markområden, sanering av förorenad mark samt ändringar i områdets gatunät och trafikar-
rangemang.
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Förenhetligande av markägoförhållandena kan i huvudsak uppnås genom markbyten då de-
lar av Industrigatan samt LR-området blir del av tomter. Stadens nettointäkt från överlåtelse
av tomtdelar är ca 24 t€. Tomtdelarna som kommer i stadens ägo överlåts med långvariga
arrendeavtal.

Kommuntekniken har uppskattat kostnaderna för de ändringar i gatu- och dagvattennätet
som orsakas av planändringen till ca 1,0 milj. €.

Kostnaden för saneringen av förorenad mark på tomt 13-2-14, som hör till stadens ansvar,
har uppskattats till storleksklassen 0,2 milj. € på basen av preliminära undersökningar. Kost-
nadsuppskattningen för sanering av förorenad mark förknippas med osäkerhet, eftersom en
stor del av tomtytan täcks av befintlig byggnad samt svårigheten i att på förhand bedöma i
vilken grad det är möjligt att sålla det avfall som förekommer i marken.

Utöver markarrende samt inkomster från försäljning av tomtdelar medför den planenliga
byggnadshelheten inkomster i form av fastighetsskatt. Förverkligande av byggande i enlighet
med planen bidrar till verksamhetsförutsättningarna för Wärtsiläs STH. Förbättrandet av tra-
fikarrangemangen bidrar till utvecklingen av Vasklots företagsområde, hamnen samt Socker-
brukets område. En effektivare integration av Wärtsiläs, underleverantörers samt hamnens
funktioner bidrar till energiklustrets konkurrenskraft och förbättrar således regionens livs-
kraft.

Den nya matarled som ska byggas är cirka 350 meter lång och det byggs även cirka 220 me-
ter nya gång- och cykelleder, av vilket hälften även en kollektivtrafikrutt. Staden äger områ-
dena i fråga och därför uppstår inga markanskaffningskostnader.

Målet är att samhällstekniska nätverk inte ska flyttas men på grund av byggprojekt måste så-
dana flyttas. För flyttkostnaderna svarar den aktör som påbörjar byggnadsprojektet. Dessu-
tom utreder de företag som är verksamma i området under planprocessen sina möjligheter
att omorganisera sina funktioner i synnerhet när det gäller lagerfunktioner med tanke på att
trafiken längs Industrigatan kommer att förhindras i framtiden.

5.4.7 Konsekvenser för trafiken

Genom planändringen möjliggörs trafikarrangemang som planerats i delgeneralplanen för
Vasklot, översiktsplanen för trafiken i området samt den gällande detaljplanen för Smart Te-
chnology Hub (dp 1091). Avsikten är att avskilja den trafik som riktas till Finska Sockers om-
råde, arbetsplatserna längs Karlavägen och Frilundsgatan från den tunga trafiken i anslutning
till hamnen och industriområdet. I samband med detaljplanen har en översiktsplan för trafi-
ken utarbetats som stöd för detaljplanen. De nya trafikarrangemangen kommer att ordnas
enligt översiktsplanen för trafiken. Planen presenteras under punkt 3.1.7 Trafik i planbe-
skrivningen.

I samband med utarbetandet av detaljplanen för teknologicentret konstaterades att de
ökade trafikmängderna tidvis kan orsaka köer i anslutningen mellan Reinsgatan och Industri-
gatan. Då Industrigatan stängs av för trafik på avsnittet Reinsgatan–Karlavägen, övergår den
möjliga köbildningen till anslutningen mellan den nya sträckningen av Karlavägen och Reins-
gatan. Den eventuella köbildningen ansluter till rusningen i arbetsplatstrafiken på morgonen



Reinsgatans område / dp 1092
Detaljplanebeskrivning i förslagsskedet – 3.12.2019

89 / 92

och eftermiddagen. Företagen längs Karlavägen kan uppleva att avstängningen av Industriga-
tan är en faktor som försämrar tillgängligheten för företaget.

De detaljplaner som gäller i det område som ska planläggas möjliggör en avsevärd mängd till-
läggsbyggande i förhållande till nuläget. Genom den detaljplan som utarbetas nu minska
byggrätterna i förhållande till den gällande detaljplanen. Det är emellertid sannolikt att tra-
fikmängderna ökar i förhållande till nuläget då näringsverksamheten utvidgas och förnyas i
området. Industrigatan på avsnittet Reinsgatan–Karlavägen ersätts med en förlängning av
Karlavägen. Med tanke på köbildningen i trafiken finns det vid behov mer plats för köer längs
Karlavägen och på dess förlängning än vad det finns på Industrigatan mellan Reinsgatan och
Karlavägen i nuläget. I detaljplanen ingår dessutom två utrymmesreserveringar där det se-
nare är möjligt att planera platser där långtradare som anländer till hamnen kan stanna: Det
LS-område som anvisas i planen i ändan av Reinsgatan och svängfilen längs Reinsgatan som
blir onödig då Industrigatan stängs av för trafik.

Då antalet arbetsplatser ökar förbättras förutsättningarna för att ordna fungerande kollektiv-
trafik i området. Detta innebär att den allmänna tillgängligheten förbättras för Vasklot i rikt-
ning mot centrum. Områdets läge intill hamnen stöder denna utveckling på samma sätt som
det eventuella kommande arbetsplats- och bostadsbyggande i Wasalandias område som
möjliggörs av helhetsgeneralplanen.

Utvecklingen av förhållandena för den lätta trafiken förbättrar fotgängarnas och cyklisternas
möjligheter att röra sig på Vasklot. De lättrafikförbindelser som planläggs i denna detaljplan
är en del av en större planeringshelhet. Strävan är att förbättra förbindelserna på alla planni-
våer och även i den mer detaljerade planeringen av allmänna områden så att gång- och cy-
keltrafik skulle vara ett lockande alternativ till privatbil.

Parkeringsförhållandena i de omgivande områdena förändras inte eftersom den parkering
som den kommande verksamheten förutsätter i området sker i kvartersområdena. Avsikten
är att öka bilplatser för allmän parkering som betjänar rekreationsanvändningen i närheten
av Karlavägen, utanför detta planområde.

Den ökning av trafikmängder som genomförandet av detaljplanen orsakar medför inga bul-
lerolägenheter för bostadsområdet eftersom det ligger tillräckligt långt borta från det om-
råde som nu planläggs.

5.4.8 Riskkartläggning

Om ändringen av detaljplanen inte vinner laga kraft kan det logistikcenter som verksamhet-
en vid Wärtsiläs teknologicenter förutsätter inte förverkligas enligt den gällande detaljpla-
nen. Byggrätten i den gällande detaljplanen räcker till för logistikcentralens behov, men höj-
den av byggnaderna har begränsats till 12 meter. Industrigatans gatuområde ska bevaras ef-
tersom en ersättande förlängning av Karlavägen inte kan anläggas enligt den gällande detalj-
planen. Detta innebär att logistikkorridoren inte kan byggas mellan logistikcentret och tekno-
logicentret, och att de nya gatuförbindelser för gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik i den
norra delen av planområdet inte heller kan anläggas.
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5.5 Störande faktorer i miljön

I närheten av planområdet i Vasklot finns aktörer vilkas hantering av farliga ämnen medför
risker för storolyckor – s.k. Seveso III-anläggningar. Säkerhets- och kemikalieverket TUKES
anger konsulteringszoner omkring aktörer med risk för storolyckor, och zonerna ska beaktas
vid planläggningen. Det ska dessutom upprätthållas register över zonerna. I planens all-
männa bestämmelser konstateras att planområdet ligger i en konsulteringszon som fast-
ställts av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes, och att utlåtande av Säkerhets- och kemika-
lieverket Tukes och räddningsmyndigheten ska begäras vid betydande byggnation.

Enligt Säkerhets- och kemikalieverkets register som uppdaterats 28.2.2018 verkar för närva-
rande fyra aktörer i Vasklot, omkring vilka konsulteringszoner är angivna och de är följande:
· Kvarken Ports Ltd, oljehamnen i Vasa. Konsulteringszon 0,2 km (tillståndsanläggning)->

påverkar inte detta planområde.
· Wärtsilä Finland Oy, Waskiluoto Validation Center. Konsulteringszon 0,5 km (tillståndsan-

läggning).
· North European Oil Trade Oy NEOT, Vasaterminalen. Konsulteringszon 1 km (säkerhets-

utredningsanläggning)
· Teboil Oy, Vasalagret. Konsulteringszon 0,5 km (säkerhetsutredningsanläggning)

Kvarken Ports Ltd, North European Oil Trade Oy och Teboil Ab ligger i det närbelägna olje-
hamnsområdet, på ca 400 meters avstånd från planområdet. Det område där cisternerna
finns är i detaljplanen angivet som kvartersområde för industri- och lagerbyggnader, där en
betydande anläggning där farliga kemikalier tillverkas eller lagras (T/kem) får förläggas.

Därtill medför verksamheten vid Vaskiluodon Voima Oy:s kraftverk, i närheten av planområ-
det väster om Wärtsilä, säkerhetsrisker för närområdet. Som den största av risken av dessa
bedöms dammexplosionsrisken i anslutning till lagringen och hanteringen av kol, torv och
flis, risker på grund av förgasare och i synnerhet gasturbinen som ägs av Fingrid Oy.
Vaskiluodon Voima Oy:s farliga kemikalier har begränsad omfattning och objektet övervakas
av räddningsverket.

I detaljplanen har anvisats för en till Wärtsiläs verksamhet relaterad skyddszon på 340 meter
för en farlig cistern (planbeteckning ”vaa”) i en enlighet med den tidigare detaljplanen för
Smart Technology Hub.  Beteckningen sträcker sig till tomt 13-11-5. Vid byggande inom
skyddszonen bör man utöver gällande författningar följa Säkerhets- och kemikalieverket Tu-
kes anvisningar om beaktandet av värmestrålning samt tryckverkningar och kaststycken i
samband med olyckor vid placeringen av funktionerna, byggandet och i infrastrukturen.

Den 1,0 km breda konsulteringszonen för cisternerna sträcker sig utanför planområdet och
syns inte på plankartan. För mera betydande byggande i området ska utlåtande begäras av
Säkerhets- och kemikalieverket Tukes och räddningsmyndigheten.

Enligt T-kvartersområdets planbestämmelse är det inte tillåtet att placera sådana funktioner
på området som förorsakar lukt eller annan luftförening i omgivningen. Enligt planbestäm-
melsen för TY-kvartersområdet är det inte tillåtet att placera en sådan anläggning i området
som orsakar buller, lukt, damm eller annan förorening av luften eller miljön. I planeringen av
anläggningarna beaktas användningsändamålet för de omgivande områdena så att den bul-
lernivå som anläggningens verksamhet orsakar inte överskrider föreskrivna riktvärden.
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Förorenade markområden

På tomten 13-2-14 finns två möjligen förorenade markområden:
· Fortum-pima är lämningar av Nestes gamla bränsleförsörjningsstation (diesel och lätt

brännolja). Före Nestes station har på samma plats tidigare funnits en liknande stat-
ion som ägts av ett annat bolag. Objektet har granskats och sanerats år 2000, och
dokumentationen av detta är inte särskilt noggrann. Det finns dock ingen orsak att
misstänka att det på ifrågavarande ställe finns kvar märkvärt med förorenad mark.

· På Reinsgatan 9 finns relativt rikligt med gammal avfallsfyllnad som bör uppmärk-
sammas då det grävs på tomten eller då det uppförs nya byggnader. Det kan möjlig-
en också finnas avfallsfyllnad nedanför den nuvarande byggnaden. I praktiken är den
etablerade praxisen att avfallsfyllnad avlägsnas i samband med nybyggnation.

Det har gjorts en riskbedömning om frågan och NTM-centralen har gett ett utlåtande Dnr
EPOELY/2561/2015.  Vid nuvarande användning bedömdes riskerna vara så små att fortsatta
åtgärder inte behövs. Vid schaktnings- eller grävarbeten på området bör kontakt omedelbart
tas med NTM-centralen.

Ungefärligt läge för de eventuellt förorenade markområdena (Vasa stads karttjänst)

Vid byggande på området ska marken iståndsättas så att halterna av skadliga ämnen i mar-
ken underskrider de högre eller lägre riktvärdena i statsrådets förordning 214/2007, om inte
annat påvisas med en riskbedömning i enskilt fall i fråga om förorenat markområde. Som
jämförelsevärde i fråga om föroreningarna används på bostads- och rekreationsområden det
lägre riktvärdet och på industri-, lager- och trafikområdena eller andra motsvarande områ-
den används det högre riktvärdet.
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6 GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN

6.1 Genomförande och tidsplan

Avsikten är att byggandet av logistikcentralen i anslutning till Wärtsiläs teknologicenter (13-
2-14) ska påbörjas genast då detaljplanen och de tomtindelningar som ska godkännas i sam-
band med den vinner laga kraft.

6.1.1 Skötselklassificering av grönområden

Vasa stad
Planläggningen
3.12.2019

Planbeskrivningens bilagor
BILAGA 1. Detaljplan och planbestämmelser
BILAGA 2. Illustrationsmaterial
BILAGA 3. Reviderat program för deltagande och bedömning 23.9.2019
BILAGA 4. Detaljplanens uppföljningsblankett
BILAGA 5: Tomtindelningskartor (3st)
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Toimitilarakennusten korttelialue.  
Alueelle saa sijoittaa liike- ja toimistorakennuksia, tutkimustoimintaa palvelevia rakennuksia 
sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia. Korttelialueen 
rakennusalalle saa sijoittaa rakenteellista pysäköintiä. Korttelialueelle voidaan sijoittaa 
kellaritiloja kahteen kerrokseen. Kellarikerroksiin voidaan sijoittaa väestönsuojatiloja, teknisiä 
tiloja, pysäköintiä ja pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Huolto- ja lastauslaiturit on katettava. 
Asemakaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa ilmastointikonehuoneita. 
IV-konehuoneet sekä muut tekniset järjestelmät ja tilat tulee suunnitella osaksi rakennuksen 
arkkitehtonista kokonaisuutta. Rakennuksen julkisivuihin ja katolle saa sijoittaa 
aurinkoenergiajärjestelmiä.  
 
Suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee huomioida alueen sijainti kaupunkikuvallisesti 
merkittävällä paikalla ja valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) 
läheisyydessä. Rakennuksen kokonaishahmon tulee olla selkeä ja rauhallinen. Kattomuotona on 
harjakatto tai runkosyvyydeltään suurissa rakennuksissa tasakatto. Harjakattojen 
kattomateriaalina käytetään tummanharmaata sileää peltikatetta tai vihreää peltikatetta. 
Julkisivumateriaalina käytetään punatiiltä tai profiililtaan matalaa vaakasuuntaista poimulevyä. 
Julkisivuvärejä saa olla enintään kaksi: pääväri ja tehosteväri. Tehostevärin käyttö liittyy 
rakennuksen eri toiminnallisiin osiin tai eri rakennusosiin. Tehostevärillä voidaan korostaa 
esimerkiksi toimistotiloja, asiakaspalvelutiloja tai sisäänkäyntejä tai ikkunapuitteita ja niihin 
liittyviä yksityiskohtia kuten pellityksiä. Laajoista väripinnoista syntyy selkeä ja rauhallinen 
yleisilme. Ikkunat sommitellaan isommiksi kokonaisuuksiksi.  
 
Rakentamattomat rakennuspaikan osat, joita ei käytetä ajoteinä, huolto-/lastauspihoina eikä 
pysäköintiin, on pidettävä huolitellussa kunnossa ja istutettava soveltuvin osin. Tontin sisäiset 
kävely- ja pyöräily-yhteydet tulee toteuttaa turvallisiksi ja helppokulkuisiksi Kuljetus- ja 
lastausalueilla tulee pystyä kääntymään toimintojen edellyttämillä kulkuneuvoilla. Tontti voidaan 
aidata, mikäli se on toiminnan kannalta välttämätöntä. Ulkoasultaan aidat ovat metallirakenteisia 
ja huomaamattomia esim. 3-lankaverkkoa sävyltään tummanharmaita. Etenkin pitkiä aitoja tulee 
pehmentää niihin liittyvillä istutuksilla. Vierekkäisten tonttien aitojen tulee liittyä luontevasti 
toisiinsa. 
 
Jätteiden käsittely ja muut ns. likaiset toiminnat tulee sijoittaa katunäkymien ulkopuolelle tai 
suojata katoksella, ikivihrein istutuksin tai näkösuoja-aidalla. Varastointi tapahtuu sisätiloissa tai 
katetussa ulkovarastossa. 
 
Alueen valaistusta ja opastusta (valaisintyypit, voimakkuus ja suuntaus) suunniteltaessa on 
varmistettava, ettei valaistuksesta tai opasteista aiheudu häiriötä läheiselle asuinalueelle tai 
häikäisyä liikenteelle. 
 
Mainoslaitteet suunnitellaan osaksi rakennuksen arkkitehtuuria. Lisäksi tontilla sallitaan yksi 
piha-alueelle sijoitettu mainoslaite, jonka leveys on enintään 2 m ja korkeus 6 m. Mainoslaitteen 
on materiaalivalinnoiltaan ja väritykseltään liityttävä tontin rakennuskantaan. Mainoslaitteen 



yhteyteen tulee toteuttaa istutuksia. 
 

  

Kvartersområde för verksamhetsbyggnader. 
På området får uppföras affärs- och kontorsbyggnader, byggnader som betjänar 
forskningsverksamhet samt industri- och lagerbyggnader som inte orsakar störningar för miljön. 
På kvartersområdets byggnadsyta är det tillåtet att placera strukturell parkering. Källarutrymmen 
i två våningar kan placeras i kvartersområdet. I källarvåningarna kan det placeras skyddsrum, 
tekniska utrymmen, parkering och utrymmen för det huvudsakliga användningsändamålet. 
Service- och lastbryggor ska förses med tak. 
Utöver den byggrätt som anges på detaljplanekartan får ventilationsmaskinrum byggas. 
Ventilationsmaskinrum och andra tekniska system och utrymmen ska planeras som en del av 
byggnadens arkitektoniska helhet. Det är tillåtet att placera solenergisystem på byggnadens 
fasader och tak. 
 
Områdets läge är på en sådan plats som är viktig med tanke på stadsbilden och i närheten av 
en byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY) ska beaktas i planeringen och genomförandet. 
Byggnadens helhetsgestalt ska vara tydlig och harmonisk. Takformen är sadeltak eller plant tak i 
byggnader med stort stomdjup. Som material i sadeltaken används mörkgrå slät plåt eller grön 
plåt. Som fasadmaterial används rödtegel eller lågprofilerad horisontal trapetsplåt. Antalet färger 
på fasaden får vara högst två:huvudfärg och effektfärg.  
Användningen av effektfärgen ansluter till byggnadens olika funktionella delar eller olika 
byggnadsdelar. Effektfärg kan användas för att framhäva till exempel kontorsutrymmen, 
kundtjänstutrymmen eller ingångar eller fönsterbågar samt anslutande detaljer, såsom plåtar. 
Stora färgytor skapar ett tydligt och harmoniskt intryck. Fönstren arrangeras i större helheter. 

  

Obebyggda delar av byggnadsplatsen som inte används som körvägar, service-/lastgårdar eller 
för parkering ska hållas i ett snyggt skick och plantering utförs i lämpliga delar. Tomtens interna 
gång- och cykelförbindelser ska anläggas så att de är trygga och lättillgängliga. På transport- 
och lastområdena ska det vara möjligt att svänga med sådana fordon som förutsätts av 
funktionerna. Tomten kan inhägnas om det är nödvändigt med tanke på verksamheten. Till 
utseendet ska inhägnaderna ha metallkonstruktion och vara diskreta, t.ex. 3-trådsnät i en 
mörkgrå ton. I synnerhet långa stängsel ska mjukas upp med anslutande planteringar. 
Stängslen på intilliggande tomter ska ansluta till varandra på ett naturligt sätt. 
 
Avfallshantering och övriga s.k. smutsiga funktioner ska placeras utanför gatuvyerna eller 
skyddas med tak, planteringar som är gröna året runt eller med insynsskydd. Lagring sker 
inomhus eller i ett takförsett utomhuslager. 
 
Vid planeringen av belysningen och skyltningen (lamptyper, styrka och riktning) i området ska 
det säkerställas att belysningen eller skyltningen inte orsakar olägenheter för det närliggande 
bostadsområdet eller bländar trafiken. 
 
Reklamanordningar planeras som en del av byggnadens arkitektur. På tomten tillåts dessutom 
en reklamanordning som placeras ute på gårdsplanen. Anordningens bredd får inte överskrida 2 
m och den maximala höjden är 6 m. Till materialvalen och färgsättningen ska 
reklamanordningen anslutas till byggnadsbeståndet på tomten. I anslutning till 
reklamanordningen ska det finnas planteringar. 

  

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 
Korttelialueelle ei saa sijoittaa toimintaa, joka aiheuttaa ympäristöön hajua tai muuta ilman 
pilaantumista. Suunnittelussa huomioidaan sitä ympäröivien alueiden käyttötarkoitus siten, että 
toiminnasta aiheutuva melutaso ei ylitä säädettyjä ohjearvoja. Korttelialueen rakennusalalle saa 
sijoittaa rakenteellista pysäköintiä. Korttelialueelle voidaan sijoittaa kellaritiloja kahteen 
kerrokseen. Kellarikerroksiin voidaan sijoittaa väestönsuojatiloja, teknisiä tiloja, pysäköintiä ja 
pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Huolto- ja lastauslaiturit on katettava. 



Asemakaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa ilmastointikonehuoneita. 
IV-konehuoneet sekä muut tekniset järjestelmät ja tilat tulee suunnitella osaksi rakennuksen 
arkkitehtonista kokonaisuutta. Toiminnan kannalta välttämättömiä hormeja, teknisiä laitteita ja 
muita rakennelmia saa sijoittaa asemakaavassa määritellyn ylimmän sallitun korkeusaseman 
yläpuolelle. Rakennuksen julkisivuihin ja katolle saa sijoittaa aurinkoenergiajärjestelmiä.  
 
Suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee huomioida alueen sijainti kaupunkikuvallisesti 
merkittävällä paikalla satamaan johtavan väylän varrella ja valtakunnallisesti merkittävän 
rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) läheisyydessä. Rakennuksen kokonaishahmon tulee olla 
selkeä ja rauhallinen. Kattomuotona on harjakatto tai runkosyvyydeltään suurissa rakennuksissa 
tasakatto. Harjakattojen kattomateriaalina käytetään tummanharmaata sileää peltikatetta. 
Julkisivumateriaalina käytetään profiililtaan matalaa vaakasuuntaista poimulevyä. Julkisivuvärejä 
saa olla enintään kaksi: pääväri ja tehosteväri. Tehostevärin käyttö liittyy rakennuksen eri 
toiminnallisiin osiin tai eri rakennusosiin. Tehostevärillä voidaan korostaa esimerkiksi 
toimistotiloja, asiakaspalvelutiloja tai sisäänkäyntejä tai ikkunapuitteita ja niihin liittyviä 
yksityiskohtia kuten pellityksiä. Laajoista väripinnoista syntyy selkeä ja rauhallinen yleisilme. 
Ikkunat sommitellaan isommiksi kokonaisuuksiksi. 

  

Rakentamattomat rakennuspaikan osat, joita ei käytetä ajoteinä, huolto-/lastauspihoina eikä 
pysäköintiin, on pidettävä huolitellussa kunnossa ja istutettava soveltuvin osin. Tontin sisäiset 
kävely- ja pyöräily-yhteydet tulee toteuttaa turvallisiksi ja helppokulkuisiksi sekä erottaa 
raskaasta liikenteestä, huolto-, lastaus- ja pysäköintialueista. Kuljetus- ja lastausalueilla tulee 
pystyä kääntymään toimintojen edellyttämillä kulkuneuvoilla. Mikäli tontti on tarpeen aidata, 
aidan tulee olla ulkoasultaan huomaamaton esim. 3-lankaverkkoa, sävyltään tummanharmaa. 
Etenkin pitkä aitoja tulee pehmentää niihin liittyvillä istutuksilla. Vierekkäisten tonttien aitojen 
tulee liittyä luontevasti toisiinsa. 
 
Jätteiden käsittely ja muut ns. likaiset toiminnat tulee sijoittaa katunäkymien ulkopuolelle tai 
suojata katoksella, ikivihrein istutuksin tai näkösuoja-aidalla. Varastointi tapahtuu sisätiloissa tai 
katetussa ulkovarastossa. 
 
Alueen valaistusta ja opastusta (valaisintyypit, voimakkuus ja suuntaus) suunniteltaessa on 
varmistettava, ettei valaistuksesta tai opasteista aiheudu häiriötä läheiselle asuinalueelle tai 
häikäisyä liikenteelle. 
 
Mainoslaitteet suunnitellaan osaksi rakennuksen julkisivuja, ei esim. rakennuksen katolle. 
Lisäksi tontilla sallitaan yksi piha-alueelle sijoitettu mainoslaite, jonka leveys on enintään 2 m ja 
korkeus 6 m. Mainoslaitteen on materiaalivalinnoiltaan ja väritykseltään liityttävä tontin 
rakennuskantaan. Mainoslaitteen yhteyteen tulee toteuttaa istutuksia. 
 
Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader. 
I kvartersområdet är det inte tillåtet att placera sådan verksamhet som orsakar lukter eller annan 
luftförorening i omgivningen. 

  

I planeringen ska även användningsändamålet för de omgivande områdena beaktas så att den 
bullernivå som verksamheten orsakar inte överskrider de föreskrivna riktvärdena. På 
kvartersområdets byggnadsyta är det tillåtet att placera strukturell parkering. 
Källarutrymmen i två våningar kan placeras i kvartersområdet. I källarvåningarna kan det 
placeras skyddsrum, tekniska utrymmen, parkering och utrymmen för det huvudsakliga 
användningsändamålet. 
Service- och lastbryggor ska förses med tak. Utöver den byggrätt som anges på 
detaljplanekartan får ventilationsmaskinrum byggas. Ventilationsmaskinrum och andra tekniska 
system och utrymmen ska planeras som en del av byggnadens arkitektoniska helhet. 
Skorstenar, tekniska anordningar och andra konstruktioner som är nödvändiga med tanke på 
verksamheten får placeras ovanför den högsta tillåtna höjdnivån som fastställts i detaljplanen. 
Det är tillåtet att placera solenergisystem på byggnadens 
fasader och tak. 



 
Områdets läge är på en sådan plats som är viktig med tanke på stadsbilden längs en led som 
går till hamnen och i närheten av en byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY) ska beaktas i 
planeringen och genomförandet. Byggnadens helhetsgestalt ska vara tydlig och harmonisk. 
Takformen är sadeltak eller plant tak i byggnader med stort stomdjup. Som material i sadeltaken 
används mörkgrå slät plåt. Som fasadmaterial används lågprofilerad horisontal trapetsplåt. 
Antalet färger på fasaden får vara högst två: 
huvudfärg och effektfärg. Användningen av effektfärgen ansluter till byggnadens olika 
funktionella delar eller olika byggnadsdelar. Effektfärg kan användas för att framhäva till 
exempel kontorsutrymmen, kundtjänstutrymmen eller ingångar eller fönsterbågar samt 
anslutande detaljer, såsom plåtar. Stora färgytor skapar ett tydligt och harmoniskt intryck. 
Fönstren arrangeras i större helheter. 
 
Obebyggda delar av byggnadsplatsen som inte används som körvägar, service-/lastgårdar eller 
för parkering ska hållas i ett snyggt skick och plantering utförs i lämpliga delar. Tomtens interna 
gång- och cykelförbindelser ska anläggas så att de är trygga och lättillgängliga och avskiljas från 
den tunga trafiken och service-, last- och parkeringsområdena. På transport- och lastområdena 
ska det vara möjligt att svänga med sådana fordon som förutsätts av funktionerna. Om det är 
nödvändigt att inhägna tomten ska inhägnaderna ha metallkonstruktion och vara diskreta, t.ex. 
3-trådsnät i en mörkgrå ton. 
I synnerhet långa stängsel ska mjukas upp med anslutande planteringar. Stängslen på 
intilliggande tomter ska ansluta till varandra på ett naturligt sätt. 

  

Avfallshantering och övriga s.k. smutsiga funktioner ska placeras utanför gatuvyerna eller 
skyddas med tak, planteringar som är gröna året runt eller med insynsskydd. Lagring sker 
inomhus eller i ett takförsett utomhuslager. 
 
Vid planeringen av belysningen och skyltningen (lamptyper, styrka och riktning) i området ska 
det säkerställas att belysningen eller skyltningen inte orsakar olägenheter för det närliggande 
bostadsområdet eller bländar trafiken. 
 
Reklamanordningar planeras som en del av byggnadens fasad, inte t.ex. på byggnadens tak. På 
tomten tillåts dessutom en reklamanordning som placeras ute på gårdsplanen. Anordningens 
bredd får inte överskrida 2 m och den maximala höjden är 6 m. Till materialvalen och 
färgsättningen ska reklamanordningen anslutas till byggnadsbeståndet på tomten. I anslutning 
till reklamanordningen ska det finnas planteringar. 

  

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä 
vaatimuksia. 
Korttelialueelle ei saa sijoittaa toimintaa, joka aiheuttaa ympäristöön melua, hajua, pölyä tai 
muuta ilman tai ympäristön pilaantumista. Suunnittelussa huomioidaan sitä ympäröivien 
alueiden käyttötarkoitus siten, että toiminnasta aiheutuva melutaso ei ylitä säädettyjä ohjearvoja. 
Korttelialueen rakennusalalle saa sijoittaa rakenteellista pysäköintiä. Korttelialueelle voidaan 
sijoittaa kellaritiloja kahteen kerrokseen. Kellarikerroksiin voidaan sijoittaa väestönsuojatiloja, 
teknisiä tiloja, pysäköintiä ja pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Huolto- ja lastauslaiturit on 
katettava. Asemakaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa 
ilmastointikonehuoneita. IV-konehuoneet sekä muut tekniset järjestelmät ja tilat tulee suunnitella 
osaksi rakennuksen arkkitehtonista kokonaisuutta. Toiminnan kannalta välttämättömiä hormeja, 
teknisiä laitteita ja muita rakennelmia saa sijoittaa asemakaavassa määritellyn ylimmän sallitun 
korkeusaseman yläpuolelle. Rakennuksen julkisivuihin ja katolle saa sijoittaa 
aurinkoenergiajärjestelmiä.  
 
Suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee huomioida alueen sijainti kaupunkikuvallisesti 
merkittävällä paikalla satamaan johtavan väylän varrella ja valtakunnallisesti merkittävän 
rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) läheisyydessä. Rakennuksen kokonaishahmon tulee olla 
selkeä ja rauhallinen. Kattomuotona on harjakatto tai runkosyvyydeltään suurissa rakennuksissa 
tasakatto. 



Harjakattojen kattomateriaalina käytetään tummanharmaata sileää peltikatetta. 
Julkisivumateriaalina 
käytetään profiililtaan matalaa vaakasuuntaista poimulevyä tai punatiiltä 

  

Julkisivuvärejä saa olla enintään kaksi: pääväri ja tehosteväri. Tehostevärin käyttö liittyy 
rakennuksen eri toiminnallisiin osiin tai eri rakennusosiin. Tehostevärillä voidaan korostaa 
esimerkiksi toimistotiloja, asiakaspalvelutiloja tai sisäänkäyntejä tai ikkunapuitteita ja niihin 
liittyviä yksityiskohtia kuten pellityksiä. Laajoista väripinnoista syntyy selkeä ja rauhallinen 
yleisilme. Ikkunat sommitellaan isommiksi kokonaisuuksiksi.  
 
Rakentamattomat rakennuspaikan osat, joita ei käytetä ajoteinä, huolto-/lastauspihoina eikä 
pysäköintiin, on pidettävä huolitellussa kunnossa ja istutettava soveltuvin osin. Tontin sisäiset 
kävely- ja pyöräily-yhteydet tulee toteuttaa turvallisiksi ja helppokulkuisiksi sekä erottaa 
raskaasta liikenteestä, huolto-, lastaus- ja pysäköintialueista. Kuljetus- ja lastausalueilla tulee 
pystyä kääntymään toimintojen edellyttämillä kulkuneuvoilla. Mikäli tontti on tarpeen aidata, 
aidan tulee olla ulkoasultaan huomaamaton esim. 3-lankaverkkoa, sävyltään tummanharmaa. 
Etenkin pitkä aitoja tulee pehmentää niihin liittyvillä istutuksilla. Vierekkäisten tonttien aitojen 
tulee liittyä luontevasti toisiinsa. 
 
Jätteiden käsittely ja muut ns. likaiset toiminnat tulee sijoittaa katunäkymien ulkopuolelle tai 
suojata katoksella, ikivihrein istutuksin tai näkösuoja-aidalla. Varastointi tapahtuu sisätiloissa tai 
katetussa ulkovarastossa. 
 
Alueen valaistusta ja opastusta (valaisintyypit, voimakkuus ja suuntaus) suunniteltaessa on 
varmistettava, ettei valaistuksesta tai opasteista aiheudu häiriötä läheiselle asuinalueelle tai 
häikäisyä liikenteelle. 
 
Mainoslaitteet suunnitellaan osaksi rakennuksen julkisivuja, ei esim. rakennuksen katolle. 
Lisäksi tontilla sallitaan yksi piha-alueelle sijoitettu mainoslaite, jonka leveys on enintään 2 m ja 
korkeus 6 m. Mainoslaitteen on materiaalivalinnoiltaan ja väritykseltään liityttävä tontin 
rakennuskantaan. Mainoslaitteen yhteyteen tulee toteuttaa istutuksia. 

  

Kvartersområde för industribyggnader där miljön ställer särskilda krav på 
verksamhetens art. 
I kvartersområdet är det inte tillåtet att placera verksamhet som orsakar buller, lukter, damm 
eller annan förorening av luften eller miljön. Användningsändamålet för de omgivande områdena 
beaktas i planeringen så att den bullernivå som verksamheten orsakar inte överskrider 
föreskrivna riktvärden. På kvartersområdets byggnadsyta är det tillåtet att placera strukturell 
parkering. Källarutrymmen i två våningar kan placeras i kvartersområdet. I källarvåningarna kan 
det placeras skyddsrum, tekniska utrymmen, parkering och utrymmen för det huvudsakliga 
användningsändamålet. Service- och lastbryggor ska förses med tak. Utöver den byggrätt som 
anges på detaljplanekartan får ventilationsmaskinrum byggas. Ventilationsmaskinrum och andra 
tekniska system och utrymmen ska planeras som en del av byggnadens arkitektoniska helhet. 
Skorstenar, tekniska anordningar och andra 
konstruktioner som är nödvändiga med tanke på verksamheten får placeras ovanför den högsta 
tillåtna höjdnivån som fastställts i detaljplanen. Det är tillåtet att placera solenergisystem på 
byggnadens fasader och tak. 

  

Områdets läge är på en sådan plats som är viktig med tanke på stadsbilden längs en led som 
går till hamnen och i närheten av en byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY) ska beaktas i 
planeringen och genomförandet. Byggnadens helhetsgestalt ska vara tydlig och harmonisk. 
Takformen är sadeltak eller plant tak i byggnader med stort stomdjup. Som material i sadeltaken 
används mörkgrå slät plåt. Som fasadmaterial används lågprofilerad horisontal trapetsplåt eller 
rödtegel. Antalet färger på fasaden får vara högst två: huvudfärg och effektfärg. Användningen 
av effektfärgen ansluter till byggnadens olika funktionella delar eller olika byggnadsdelar. 
Effektfärg kan användas för att framhäva till exempel 



kontorsutrymmen, kundtjänstutrymmen eller ingångar eller fönsterbågar samt anslutande 
detaljer, såsom plåtar. Stora färgytor skapar ett tydligt och harmoniskt intryck. Fönstren 
arrangeras i större helheter. 
 
Obebyggda delar av byggnadsplatsen som inte används som körvägar, service-/lastgårdar eller 
för parkering ska hållas i ett snyggt skick och planteras i lämpliga delar. Tomtens interna gång- 
och cykelförbindelser ska anläggas så att de är trygga och lättillgängliga och avskiljas från den 
tunga trafiken och service-, last- och parkeringsområdena. På transport- och lastområdena ska 
det vara möjligt att svänga med sådana fordon som förutsätts av funktionerna. Tomten kan 
inhägnas om det är nödvändigt med tanke på verksamheten. Till utseendet ska inhägnaderna 
ha metallkonstruktion och vara diskreta, t.ex. 3-trådsnät i en mörkgrå ton. I synnerhet långa 
stängsel ska mjukas upp med anslutande planteringar. Stängslen på intilliggande tomter ska 
ansluta till varandra på ett naturligt sätt. 
 
Avfallshantering och övriga s.k. smutsiga funktioner ska placeras utanför gatuvyerna eller 
skyddas med tak, planteringar som är gröna året runt eller med insynsskydd. Lagring sker 
inomhus eller i ett takförsett utomhuslager. 
 
Vid planeringen av belysningen och skyltningen (lamptyper, styrka och riktning) i området ska 
det säkerställas att belysningen eller skyltningen inte orsakar olägenheter för det närliggande 
bostadsområdet eller bländar trafiken. 

  

Reklamanordningar planeras som en del av byggnadens fasad, inte t.ex. på byggnadens tak. På 
tomten tillåts dessutom en reklamanordning som placeras ute på gårdsplanen. Anordningens 
bredd får inte överskrida 2 m och den maximala höjden är 6 m. Till materialvalen och 
färgsättningen ska reklamanordningen anslutas till byggnadsbeståndet på tomten. I anslutning 
till reklamanordningen ska det finnas planteringar. 

  

Lähivirkistysalue. 
Område för närrekreation. 

  

Satama-alue. 
Alueelle saa sijoittaa maamerkin, joka muodostaa identiteettiä ja tunnistettavuutta korostavan 
kohokohdan satamaan johtavien väylien yhteyteen kaupunkikuvallisesti merkittävälle paikalle. 
Maamerkki voi olla esim. ympäristö- tai valotaideteos, istutusten ja valaistuksen muodostama 
kokonaisuus tai informatiivinen opaste.  
 
Hamnområde. 
I området är det tillåtet att placera ett landmärke som framhäver identitet och igenkännlighet i 
anslutning till de leder som går till hamnen, på en plats som är viktig med tanke på stadsbilden. 
Landmärket kan bestå av t.ex. ett miljö- eller ljuskonstverk, en helhet som skapas av 
planteringar och belysning eller en informativ skylt. 

  

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. 
Område för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning. 

  

Suojaviheralue. 
Alueelle saa sijoittaa muuntamon. 
 
Skyddsgrönområde. 
Det är tillåtet att placera en transformatorstation i området. 



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

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

  Osa-alueen raja. 
Gräns för delområde. 

  Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista. 
Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas. 

  

Kaupunginosan numero. 
Stadsdelsnummer. 

  
Korttelin numero. 
Kvartersnummer. 

  Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero. 
Nummer på riktgivande tomt-/byggnadsplats. 

 

 

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

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

  

Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus metreinä. 
Fasadens högsta höjd i meter. 

  

Rakennusala. 
Byggnadsyta. 

  

Rakennusala, jolle saa sijoittaa logistiikkakäytävän. 
Byggnadsyta, där det är tillåtet att placera en logistikkorridor. 

  

Istutettava alueen osa. Verkostojen rasitealueille ei saa istuttaa puita. 
Del av område som skall planteras. Det är inte tillåtet att plantera träd i nätverkens 
servitutområden. 
 

  Säilytettävä/istutettava puurivi. Merkinnän kohdalle ei saa sijoittaa maanalaisia johtolinjoja. 
Trädrad som skall bevaras/planteras. Underjordiska ledningslinjer får inte placeras vid 
beteckningen. 



  

Katu. 
Gata. 

  

Ajoyhteys. 
Körförbindelse. 

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

  

Rakennusala, jolle saa sijoittaa muuntamon. Muuntamon tulee olla väritykseltään 
luonnonmukainen ja 
ympäristöön sopiva. Julkisivumateriaalina voidaan käyttää punatiiltä, keraamista laattaa, corten-
terästä tai vastaavaa materiaalia. 
Byggnadsyta där transformator får placeras. Transformatorn bör ha en naturenlig färg och vara 
lämplig i miljön. Som fasadmaterial kan rödtegel, keramisk platta, cortenstål eller motsvarande 
material användas. 

  

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie. 
Gata/väg reserverad för gång- och cykeltrafik. 

  

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla joukkoliikenne on sallittu. 
Gata/väg reserverad för gång- och cykeltrafik där kollektivtrafik är tillåten. 

  

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

  

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 

  

Alueen osa, joka tulee istuttaa tai vaihtoehtoisesti alueella tulee käyttää vettä läpäiseviä 
pintamateriaaleja. Verkostojen rasitealueille ei saa istuttaa puita. 
Del av område som skall planteras. Alternativt ska ytmaterial som släpper igenom vatten 
användas i området. Det är inte tillåtet att plantera träd i nätverkens servitutområden. 

  

Vaarallisen säiliön suojavyöhyke (340 m). 
Alueen rakentamisessa tulee noudattaa voimassa olevien säädösten lisäksi, Tukesin antamia 
ohjeita liittyen onnettomuustilanteiden lämpösäteilyn sekä painevaikutusten ja heitteiden 
huomioimiseen toimintojen sijoituksessa, rakentamisessa ja infrastruktuurissa. Vaara-alueen 
sisälle sijoitettavien rakennusten julkisivuissa tulee käyttää sellaisia rakennusmateriaaleja, jotka 
eivät seurausanalyysissä määritetyn paineen vuoksi sirpaloidu ja aiheuta vaaraa ihmisille. 
 
Skyddzonen för farlig cistern (340 m). 
Vid byggande på området bör man utöver gällande författningar följa Säkerhets- och 



kemikalieverket Tukes anvisningar om beaktandet av värmestrålning samt tryckverkningar och 
kaststycken i samband med olyckor vid placeringen av funktionerna, byggandet och i 
infrastrukturen. I fasaderna på de byggnader som placeras innanför faroområdet bör sådana 
byggnadsmaterial användas som inte splittras och medför fara för människor på grund av tryck 
som angivits i följdanalysen. 

  

YLEISMÄÄRÄYKSIÄ 
Kaava-alue sijaitsee Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin määräämällä 
konsultointivyöhykkeellä, jolla tapahtuvasta merkittävästä rakentamisesta on pyydettävä 
lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilta sekä pelastusviranomaiselta. 
Pilaantuneet maat on puhdistettava ennen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä. 
 
Kaavakartalla määritellyn rakennusalan ja rakennusoikeuden lisäksi korttelialueille voidaan 
sijoittaa sisäänkäyntikatoksia, ympäristöön soveltuvia polkupyörä- ja jätekatoksia, sekä 
vähäisessä määrin muita toimintaa ja teknistä huoltoa palvelevia rakennelmia (kuten esim. 
muuntamot). Tontin istutettavasta alueesta saa käyttää enintään 5 % polkupyöräkatoksiin, muita 
edellä mainittuja rakennelmia ei istutettavalle alueelle sallita. 
Ennen tämän kaavan lainvoimaisuutta rakennusluvan saaneelle rakennukselle voidaan myöntää 
muutos- ja korjaustöiden rakennuslupa sen estämättä, mitä asemakaavassa on määrätty tontin 
rakennusalasta, kun olemassa oleva rakennus sijaitsee sen alueen ulkopuolella, joka on 
kaavassa merkitty rakennusalaksi. 
 
Tonttien hulevedet tulee viivyttää tontti- tai korttelialueilla ennen niiden purkamista 
hulevesijärjestelmään. Viivyttävien rakenteiden (maanalaiset viivytyskaivannot ja -säiliöt, 
suodatus-, viivytys- ja imeytyspainanteet) tilavuuden tulee olla vähintään 1 m³/200 m² 
läpäisemätöntä pintaa kohti. Piha- ja pysäköintialueiden hulevedet sekä rakennusten kattojen 
hulevedet tulee johtaa öljyn- tai hiekanerotuksen tai suodatuksen kautta sadevesiviemäriin. 
Hulevesien viivytyksessä voidaan käyttää viherkattoja. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee 
tehdä hulevesien hallintasuunnitelma. 
 
Tämän asemakaavan alueella oleville tonteille on laadittava erillinen sitova tonttijako. 

  

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
Planområdet ligger i en konsulteringszon som fastställts av Säkerhets- och kemikalieverket 
Tukes. Vid betydande byggnadsverksamhet i området ska utlåtande begäras från Säkerhets- 
och kemikalieverket Tukes och räddningsmyndigheten. 
Förorenad mark ska saneras innan byggåtgärder inleds. 
 
Förutom den på plankartan fastställda byggytan och byggrätten kan i kvartersområdena 
placeras ingångstak, till omgivningen anpassade cykel- och avfallstak samt i mindre utsträckning 
andra konstruktioner som betjänar verksamheten och den tekniska försörjningen (t.ex. 
transformatorer). Av det område på tomten som ska planteras får högst 5 % användas för 
cykeltak, andra ovan nämnda konstruktioner är inte tillåtna på det område som planteras. 
Bygglov för ändringar och reparationer kan beviljas för en byggnad för vilken bygglov har 
beviljats innan denna plan har vunnit laga kraft utan hinder av vad som bestäms i detaljplanen 
om tomtens byggnadsyta, om den befintliga byggnaden ligger utanför det område som i planen 
är angivet som byggnadsyta. 
 
Tomternas dagvatten bör fördröjas på tomt- eller kvartersområdena innan det leds till 
dagvattensystemet. De fördröjande konstruktionernas (underjordiska fördröjningsschakt och –
behållare, filtrerings-, fördröjnings- och infiltreringssänkor) volym bör vara minst 1 m³/200 m² 
ogenomsläpplig yta. Gårds- och parkeringsområdenas dagvatten samt dagvattnet från 
byggnadernas tak bör ledas via olje- eller sandavskiljning eller filtrering till dagvattenavlopp. 
Gröntak kan användas vid dagvattenfördröjningen. Den som inleder ett byggprojekt bör göra 
upp en plan förhanteringen av dagvattnet. 
 
En separat bindande tomtindelning ska göras för tomterna på detta detaljplaneområde. 



  

AUTOPAIKKOJEN JA POLKUPYÖRIEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄT 
Liike- ja toimistotilat 1 ap / 70 kem² sekä 1 polkupyörä / 50 kem²,  
joista puolet pitää toteuttaa runkolukittavina tai säältä suojattuna.  
Tuotanto- ja varastotilat 1 ap / 200 kem² sekä 1 polkupyörä / 200 kem²,  
joista puolet pitää toteuttaa runkolukittavina tai säältä suojattuna. 
Automaattista logistiikkaa hyödyntävät logistiikkakeskukset 1 ap / 300 kem² sekä 1 polkupyörä / 
300 kem², josta puolet pitää toteuttaa runkolukittavina tai säältä suojattuna. 

  

MINIMIMÄNGD BILPLATSER OCH CYKELPLATSER 
Affärs- och kontorslokaler 1 bilplats/70 m² vy samt 1 cykelplats/50 m² vy,  
varav hälften ska ha ramlås eller vara skyddade mot väder. 
Produktions- och lagerlokaler 1 bilplats/200 m² vy samt 1 cykelplats/200 m² vy,  
varav hälften ska ha ramlås eller vara skyddade mot väder. 
Logistikcentra som använder automatiserad logistik 1 bilplats /300 m² vy samt 1 cykelplats/300 
m² vy, varav hälften ska ha ramlås eller vara skyddade mot väder. 
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• Industrigatans gatuområde
sammanslås med
bredvidliggande
kvartersområde

• I illustrationen framförs en
möjlig implementering

• Nya byggnader märkta me
gult

Havainnekuva
Illustration
• Teollisuuskadun katualue

liitetään viereiseen
korttelialueeseen

• Havainnekuvassa esitetään
alueen yksi mahdollinen
toteutumisvaihtoehto

• Uudisrakennukset esitetty
keltaisella
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Havainnekuva, lounaasta 20.9. klo 12
Illustration, från sydväst 20.9. kl. 12

Smart Technology Hub
kaavan aikainen suunnitelma/
enligt planen under planläggningen

Logistiikkakeskus/
Logistikcentral

Logistiikkakäytävä/
Logistikkorridor

P-laitos/
parkeringshall

Kuulahti/
Månviken
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Havainnekuva, luoteesta 20.9. klo 12
Illustration, från nordväst 20.9. kl. 12

Smart Technology Hub
Kaavan aikainen suunnitelma/
Enligt planen under planläggningen

Logistiikkakeskus/
logistikcentral Logistiikkakäytävä/

Logistikkorridor

P-laitos/
Parkeringshall

Kuulahti/
Månviken
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Havainnekuva, varjostus 15.3. klo 15
Illustration, skuggning 15.3. kl. 15

Kuulahti/
Månviken

Logistiikkakeskus/
Logistikcentral

Logistiikkakäytävä/
Logistikkorridor

P-laitos/
Parkeringshall

Smart Technology Hub
Kaavan aikainen
suunnitelma/
Enligt planen under
planläggningen
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Ajatuksia julkisivuista/
Tankar kring fasaderna

• Esimerkki 1
• Tehostevärien käyttö liittyy rakennuksen eri toiminnallisiin

osiin tai eri rakennusosiin. Laajoista väripinnoista syntyy
selkeä ja rauhallinen yleisilme. Logistiikkakeskus liittyy
arkkitehtuuriltaan teknologiakeskukseen, jolloin ne
muodostavat yhden suurimittakaavaisen kokonaisuuden
alueelle.

• Exempel 1
• Använding av accentfärger för att byggnadens olika

funktioner eller delar. Omfattande färgytor skapar ett klart
och lugnt allmänt uttryck.  Logistikcentralen hör
arkitektoniskt till teknologicentret. Tillsammans bildar de en
storskalig helhet för området.

Värikartta, Ruukki

John Nurmisen logistiikkakeskus, Ruukki
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Turun seudun vesi, Jäniksenlinnan vesilaitos,
suunn. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
mm. Liberta Solar-aurinkosähköjärjestelmä
julkisivussa, Ruukki
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Ajatuksia julkisivuista/
Tankar kring fasaderna

• Esimerkki 2
• Julkisivut sommitellaan värikkäiksi pinnoiksi

käyttäen murrettuja sävyjä ja kasettijako
suunnitellaan mielenkiintoiseksi kudelmaksi
(epäsuora viittaus satamakontteihin).
Yhtymäkohta teknologiakeskukseen on
löyhä, mutta julkisivujäsentely voisi tuoda
pehmeyttä isoon rakennukseen.

• Exempel 2
• Fasaderna komponera till färigranna ytor

genom använding av brutna toner och
indelningen görs till en intressant vävning
(Indirekt syftat till hamncontainrar).
Föreningspunkten till teknologicentret är
löst men fasadstrukturering kunde mjukna
upp den stora byggnaden.
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Topaasiparkki, Vantaa, YIT Rakennus Oy, Lai-Teräs Mäkinen Ky

KSBR, Safiiriparkki, Vantaa, YIT Rakennus Oy, Lai-Teräs Mäkinen Ky
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Ajatuksia julkisivuista/
Tankar kring fasaderna

• Esimerkki 3
• Rei’itetty perforoitu teräs, taustalle värikäs

julkisivu ja välitilaan valaistus

Tesoman koulu, Tampere, PP-tuoteMallivaihtoehtoja, PP-tuote

• Exempel 3
• Perforerad stål, till bakrunden en färgrann fasad

och samt belysning för mellanutrymmen
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Detaljplan nr 1092   
Reinsgatans område 

DETALJPLANEÄNDRING OCH TOMTINDELNING 

Program för deltagande och bedömning 
23.9.2019 (ersätter den 13.8.2019 uppdaterade versionen) 

 

Planeringsobjekt Planändringsområdet är beläget på Vasklot industriområde, intill 
teknologicentret Smart Technology Hub, som är under planering. I söder gränsar 
planeringsområdet till Reinsgatan och hamnen, i norr och öster till parkområden. 
Detaljplaneändringen och tomtindelningen berör följande tomter: 13-1-18, 13-
11-2, 13-2-13, 13-2-14, 13-2-15, 13-2-18, 13-2-22, 13-2-23 och 13-3-6. Till 
området hör därtill trafik- och parkområden, en liten del av hamnområdet, 
kraftöverföringsområden och område som är reserverat för 
transformatorstationer i anslutning till dem. Planläggningsområdet omfattar ca 
13,2 hektar. 

 
Planområdets läge 

 
Mål för planeringen Målet är att anvisa byggrätt för verksamhets-, industri- och lagerbyggande, som 

betjänar verksamheten i hamnen och företagsverksamheten på närområdena. 
Strävan med detaljplaneändringen är att göra det möjligt att bygga ett 
logistikcenter i anslutning till Wärtsiläs produktionsanläggning. 

Vid planeringen och genomförandet av området bör dess synliga läge vid 
ankomsten från hamnen till Vasa stad beaktas. Därtill går rutten till Wärtsiläs 
teknologicentrum och det på riksnivå värdefulla området Finska Socker i 
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fortsättningen genom planeringsområdet och därmed anger det 
byggnadsbestånd som ska förverkligas på området stämningen vid ankomsten till 
dessa områden. En tillräcklig kvalitetsnivå samt eventuella 
detaljplanebestämmelser för fasaderna och gårdsrummen anges i beredningen 
av detaljplanen. 

 

Områdets kvarters- och tomtgränser samt trafikområdena justeras. Med 
detaljplanen anvisas inget byggande på de nuvarande grönområdena men en del 
av de nya gatuområdena kan delvis behöva dras via dem. I fråga om 
kraftöverföringsområdet och transformatorstationerna på området fastslås och 
möjliggörs nuläget i detaljplanen.  

 

Strävan med planändringen är att möjliggöra de trafikregleringar som har 
planerats vid beredningen av delgeneralplanen för Vasklot och detaljplanen för 
Smart Technology Hub. Ett mål är att skilja åt den trafik som går till Finska 
Sockers område från den tunga trafiken till hamnen och industriområdet. Ett 
mål är också att förbättra lättrafik- och kollektivtrafikförbindelserna till Finska 
Sockers område.  

Detaljplanen utarbetas jämsides med delgeneralplanen för Vasklot.  
 
 

 
Ortoflygfoto från år 2018 med en preliminär avgränsning av 

detaljplaneändringsområdet. Områdesavgränsningen preciseras när 
detaljplanearbetet framskrider. 

 
 
Inledd behandling 

 

Detaljplane- och tomtindelningsändringen har anhängiggjorts med beslut av 
stadsstyrelsens planeringssektion 27.11.2018 i samband med godkännandet av 
planläggningsöversikten. Anhängiggörandet meddelades 13.3.2019 i och med att 
planläggningsöversikten delades ut till samtliga hushåll i Vasa.  
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Plansituation ÖSTERBOTTENS LANDSKAPSPLAN 2030 

För området gäller den av Miljöministeriet 21.12.2010 fastställda 
landskapsplanen 2030 för Österbotten, och i den är planläggningsområdet 
hamnområde (LS).  

 
Utdrag ur Österbottens landskapsplan 2030 

 

 

ÖSTERBOTTENS LANDSKAPSPLAN 2040 (FÖRSLAG) 

En ny landskapsplan är under beredning. Landskapsstyrelsen har 27.5.2019 
beslutat begära myndighetsutlåtanden om förslaget 3.6–13.9. Området är 
huvudsakligen anvisat som arbetsplatsområde (TP).  

 
Utdrag ur förslaget till landskapsplan för Österbotten 2040 

 

 

GENERALPLAN 
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Utdrag ur Vasa generalplan 2030 

 

I Vasa generalplan 2030, som godkändes av stadsfullmäktige 13.12.2011, har 
följande användningsändamål anvisats för planläggningsområdet: 

 Arbetsplatsområde (TP): Området reserveras för mångsidig 
arbetsplatsverksamhet, såsom service, förvaltning och sådan 
industriverksamhet som inte medför betydande miljöolägenheter. 

 Hamnområde (LS): Området reserveras för hamnverksamhet och därtill 
hörande terminaler och lager 

 Område för rekreation (V): Området reserveras för allmän rekreations- och 
friluftsanvändning. På området är byggande som betjänar rekreation och 
friluftsliv tillåtet. Området är i första hand ett grönområde som bibehålls 
naturenligt eller som ska anläggas som ett sådant. Bygg- och 
skötselåtgärderna fastställs i en grönområdesplan som avses i 46 § i 
MarkByggF. Planerna ska i tillämpliga delar vara baserade på de 
friluftsområdesplaner som har gjorts upp i samband med generalplanen. 

Genom planeringsområdet går elledningar. 

Planeringsområdets närmiljö är i generalplanen fastställd enligt följande: 
Kraftverksområdet i  väster är energiförsörjningsområde (EN); Finska Sockers 
område i norr är område för bostadsvåningshus (AK) och skogsområdet i öster 
rekreationsområde (V). Söder om planeringsområdet är området såväl invid 
Reinsgatan som invid järnvägen angivet som arbetsplatsområde (TP).  

Finska Sockers område norr om planeringsområdet är ett nationellt värdefullt 
kulturmiljöområde (sk1), där Byggnadsarvet värnas genom att området hålls i 
ändamålsenlig användning. Områdets arkitektoniskt eller kulturhistoriskt 
värdefulla byggnadsbestånd bör bevaras. När området bebyggs eller på annat 
sätt ändras bör man vinnlägga sig om att områdets särskilda värden bevaras. 

 

ANHÄNGIGGJORD DELGENERALPLAN FÖR VASKLOT  
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Utdrag ur Vasa detaljgeneralplan för Vasklot 

En delgeneralplan för Vasklot är anhängig. Stadsstyrelsens planeringssektion har 
godkänt utkastet till delgeneralplan 18.6.2019. Detaljplanläggningsområdet är i 
utkastet huvudsakligen angivet som industri- och lagerområde, där även 
kontorsbyggande kan placeras. Området mellan Karlavägen och Finska Socker är 
anvisat som arbetsplatsområde, där kontor, förvaltning, service och sådan 
industriverksamhet som inte förorsakar betydande miljöolägenheter kan 
placeras. I delgeneralplanearbetet undersöks behoven av att utveckla ön 
trafikmässigt som en helhet. I utkastet till delgeneralplanen anvisas nya 
trafikförbindelser till Finska Sockers område. 

 

DETALJPLAN 

För området gäller följande detaljplaner: 

497, fastställd 8.7.1978 

 Tomt 13-3-6  
 Planändringsområdets parkområden vid den norra, nordöstra och östra 

utkanten. En del av parkområdet är angivet som kraftöverföringsområde. 

526, fastställd 19.10.1979 

 Tomterna 13-2-15, 13-2-18, 13-2-22 och 13-2-23  
 Hörnet av Reinsgatan och Industrigatan är angivet som järnvägsområde. 

521, fastställd 30.4.1979 

 Tomterna 13-2-13, 13-2-14  

I de ovan nämnda detaljplanerna är samtliga tomter kvartersområde för 
kombinerade industri- och lagerbyggnader (TTV). Tomternas kanter mot gatan är 
angivna som tomtdel som ska planteras. I övrigt är hela tomten byggnadsyta. 
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Högst ½ av tomtens yta får användas för byggande och byggnadens höjd får vara 
högst 12 meter. 

 

974, godkänd 21.1.2013 

 Tomterna 13-1-18, 13-11-2 
 Detaljplaneenlig affärs- och kontorstomt vid hörnet av Skeppsredaregatan 

och Reinsgatan 

Detaljplanen för hamnen, av vilken små områden vid Reinsgatan och 
Skeppsredaregatan ändras i den detaljplan som nu utarbetas. Utöver 
gatuområden ingår i planavgränsningen tre tomter invid Reinsgatan: Tomterna 
13-1-18 och 13-11-2 finns på ett kvartersområde för industribyggnader, där 
miljön ställer särskilda krav på verksamhetens art (TY). Den tredje tomten, vid 
korsningen av Reinsgatan och Skeppsredaregatan finns på ett kvartersområde för 
affärs- och kontorsbyggnader (K), där enligt den gällande detaljplanen en 
byggnad i tre våningar ska uppföras. I planbestämmelserna konstateras följande: 
De av tomtens fasader som syns till Reinsgatan och Skeppsredaregatan bör vara 
minst tio meter höga och minst ¼ av fasaderna bör utgöras av glas. Utanför 
byggnadsytorna får pergolor som sammankopplar byggnadsmassorna eller 
flaggrader placeras. Vid arrangemangen på tomten samt struktureringen av 
fasaden bör framför allt tomtens ställning som en viktig fasad för staden beaktas. 

 

1091 godkänd 6.5.2019 

Av detaljplanen för teknologicentret inbegrips i planavgränsningen ett litet ET-
område (område för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk 
försörjning), där transformatorbyggnader redan finns. En liten teknisk 
precisering görs i fråga om området. 

 
Utdrag ur den gällande kartsammanställningen över detaljplanerna, där en 

avgränsning av detaljplaneändringsområdet är angiven.  
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Utredningar 

Vid utarbetandet av planen beaktas bl.a. följande utredningar:  

 

 Naturutredningarna beträffande området  
 Trafikutredning – Vasklot, Vasa. Sitowise 2018 
 Vaskiluodon kulttuurihistoriallinen selvitys 2019 
 Säkerhets- och kemikalieverket Tukes konsulteringszoner i Vasklot 
 Vasklot Seveso-utredning 2019, Gaia-konsulting Oy 

 

Ytterligare utredningar görs vid behov. 

 
 

Markägoförhållanden Största delen av planläggningsområdet är i Vasa stads ägo. Stadens tomter är 
utarrenderade till utomstående, likaså området för luftledningen mot nordost 
från kraftverksområdet i Vasklot. Tomterna 13-1-18, 13-2-15, 13-3-6 och 13-11-2 
är i privat ägo.  

 
Intressenter 

 

Intressenter i planarbetet är: 

 Planområdets och grannfastigheternas markägare, arrendatorer och 
invånare  

 Stadens sakkunnigmyndigheter:  

Planläggningen, Fastighetssektorn, Kommuntekniken, Byggnadstillsynen, 
Miljösektorn, Vasa Vatten, Österbottens räddningsverk, Österbottens museum 

 Övriga myndigheter och samarbetsparter:  

NTM-centralen i Södra Österbotten/Trafikansvarsområdet, NTM-centralen i 
Södra Österbotten/Miljöansvarsområdet, Österbottens förbund, Österbottens 
polisinrättning, Försvarsmakten/Logistikverket, Suomen Turvallisuusverkot Oy, 
Österbottens handelskammare, Vasek Ab, Österbottens företagarförening rf, 
Vaasan Yrittäjät ry, Oy Vaasa Parks Ab, Vasa Elnät Ab, Vasa Elektriska 
Ab/fjärrvärmeenheten, Wärtsilä Abp, Vaskiluodon Voima Oy, EPV Energi Ab, 
EPV Regionalnät Ab, Vaskiluodon Teollisuuskiinteistöt Ab, Trafikverket, TUKES, 
Finavia Abp, Invånarföreningen i Centrala Vasa ICV rf, Fingrid 
Oyj/Markanvändning och miljö, Kvarken Ports Ltd, Regionförvaltningsverket i 
Västra och Inre Finland. 

 

Ordnande av 
deltagande och 
växelverkan 
 

Framläggandet i de olika skedena meddelas per brev de ägare och arrendatorer 
som framgår av fastighetsregistret samt med kungörelse i enlighet med stadens 
kungörelsepraxis. (Pohjalainen, Vasabladet och stadens officiella anslagstavla i 
Medborgarinfo i huvudbiblioteket, Biblioteksgatan 13, samt på webbplatsen 
www.vaasa.fi/sv/planlaggningen).  

 

Därtill ordnas vid behov växelverkansevenemang där intressenterna också har 
möjlighet att delta i beredningen av planen.  
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Planläggningens framskridande:  

 

 
 

Av myndigheterna begärs utlåtande separat. Övriga intressenter kan delta i 
beredningen av planen på följande sätt:  

 

1. INLEDANDE: Programmet för deltagande och bedömning  

Deltagande med muntlig eller skriftlig åsikt under den tid programmet för 
deltagande och bedömning är framlagt. Intressenterna hörs om 
utgångspunkterna och utredningarna, planarbetets tidtabell, de preliminära 
målen, fastställandet av intressenter samt ordnandet av växelverkan. Åsikterna 
tillställs Vasa stads planläggning. 

Programmet för deltagande och bedömning justeras och kompletteras vid 
behov, varvid reviderade exemplar sänds till intressenterna.  

2. PLANUTKASTET (hörande i beredningsskedet) 

Deltagande med muntlig eller skriftlig åsikt under den tid planutkastet är 
framlagt. Intressenterna hörs om planens mål, utredningsarbetet och 
planutkastet. Åsikterna tillställs Vasa stads planläggning. 

3. PLANFÖRSLAGET 

Deltagande med skriftlig anmärkning under den tid planförslaget är framlagt 
(30 dygn). Anmärkningarna tillställs Vasa stads planläggning. Efter behandlingen 
av myndighetsutlåtandena och eventuella anmärkningar går 
detaljplaneförslaget vidare till godkännande.  

4. GODKÄNNANDE AV DETALJPLANEN (MarkByggL § 52) 

Stadsfullmäktige godkänner detaljplanen på framställning av stadsstyrelsen. 

Besvär över stadsfullmäktiges beslut om godkännande av planen kan inlämnas 
till Vasa förvaltningsdomstol (MarkByggL § 188). Föreskrifter om besvärsrätten 
finns i 191 § i markanvändnings- och bygglagen.  
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Konsekvensbedömning I planbeskrivningen kommer att redogöras för planens konsekvenser. Avsikten 
är att åtminstone följande konsekvenser ska bedömas i planarbetet: 

 de trafikmässiga konsekvenserna 
 konsekvenserna för människornas levnadsförhållanden  
 konsekvenserna för miljön 
 konsekvenserna för den byggda miljön 

 
Bedömningen av konsekvenserna görs tillsammans med sakkunniga på de olika 
delområdena.  
 

Myndighetssamarbete Planläggningsarbetet genomförs i samarbete med representanter för olika 
förvaltningar. Utlåtande om ärendet begärs av myndigheter och samarbetsparter 
i planens alla tre kungörelseskeden. Lagstadgade myndighetssamråd hålls vid 
behov i början av planprocessen och efter det offentliga framläggandet.  
 

Avtal Staden förhandlar med markägarna om de avtal som behövs för att genomföra 
planläggningen. 
 

Tidtabell Målet är att ett detaljplaneutkast ska läggas fram år 2019, att ett 
detaljplaneförslag ska läggas fram offentligt år 2019 och att detaljplanen ska 
vinna laga kraft år 2020. 

Kontaktuppgifter Planerare Eija Kangas, tfn: 0400 961 090 

eija.kangas@vasa.fi 

Planläggningsarkitekt Kati Vuohijoki 040 508 1003 

kati.vuohijoki@vasa.fi 

Planläggningens kansli, tfn: 06 325 1160. 

planlaggningen@vasa.fi 

Vasaesplanaden 17, 6 vån., 65100 Vasa 

OBS! Planläggningen verkar i tillfälliga utrymmen våren och sommaren 2019. 
Planläggningens kungörelsematerial är fortfarande framlagt på Tekniska verket, 
Kyrkoesplanaden 26 A, 2 vån., 65100 Vasa 

 
 
 
 
Underskrift   

 
 
 
_______________________________________ 
Planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso 
 
 

Laghänvisningar Markanvändnings- och bygglagen: 52 §, 62–67 §, 188 §, 191 § 
Markanvändnings- och byggförordningen: 27 § och 30–32 § 

 



Blankett för uppföljning av detaljplanen

Basuppgifter och sammandrag

Kommun 905 Vasa Datum för ifyllning 02.12.2019
Planens namn Reininkadun alue
Datum för godkännande  Förslagsdatum  
Godkännare  Dat. för meddel. om anh.gör. 13.03.2019
Godkänd enligt paragraf  Kommunens plankod 1092
Genererad plankod   
Planområdets areal [ha] 13,2996 Ny detaljplaneareal [ha]  
Areal för underjordiska utrymmen [ha]  Detaljplaneändringens areal [ha]13,2996
 

Stranddetaljplan Strandlinjens längd [km]   
Byggplatser [antal] Med egen strand    Utan egen strand  
Fritidsbost.byggpl. [antal]Med egen strand  Utan egen strand  

Områdesreserveringar Areal
[ha]

Areal
[%]

Våningsyta
[m²vy]

Exploateringstal
[e]

Ändring i areal
[ha +/-]

Ändring i våningsyta
[m²vy +/-]

Sammanlagt 13,2995 100,0 56236 0,42 0,0000 -122993
A sammanlagt       
P sammanlagt       
Y sammanlagt       
C sammanlagt       
K sammanlagt 0,7584 5,7 3792 0,50 0,4674 2337
T sammanlagt 8,3603 62,9 52444 0,63 -0,9298 -125330
V sammanlagt 0,4684 3,5   -0,8748  
R sammanlagt       
L sammanlagt 3,5522 26,7   1,1935  
E sammanlagt 0,1602 1,2   0,1437  
S sammanlagt       
M sammanlagt       
W sammanlagt       

Underjordiska
utrymmen

Areal
[ha]

Areal
[%]

Våningsyta
[m²vy]

Ändring i areal
[ha +/-]

Ändring i våningsyta
[m²vy +/-]

Sammanlagt      

Byggnadsskydd
Skyddade byggnader Ändring i skyddade byggnader

[antal] [m²vy] [antal +/-] [m²vy +/-]
Sammanlagt     



Underbeteckningar

Områdesreserveringar Areal
[ha]

Areal
[%]

Våningsyta
[m²vy]

Exploateringstal
[e]

Ändring i areal
[ha +/-]

Ändring i våningsyta
[m²vy +/-]

Sammanlagt 13,2995 100,0 56236 0,42 0,0000 -122993
A sammanlagt       
P sammanlagt       
Y sammanlagt       
C sammanlagt       
K sammanlagt 0,7584 5,7 3792 0,50 0,4674 2337
K     -0,2910 -1455
KTY 0,7584 100,0 3792 0,50 0,7584 3792
T sammanlagt 8,3603 62,9 52444 0,63 -0,9298 -125330
T 6,8467 81,9 44876 0,66 6,8467 48856
TY 1,5136 18,1 7568 0,50 1,2461 6230
TTV-16     -9,0226 -180416
V sammanlagt 0,4684 3,5   -0,8748  
VP     -1,3432  
VL 0,4684 100,0   0,4684  
R sammanlagt       
L sammanlagt 3,5522 26,7   1,1935  
Gator 3,0319 85,4   0,8028  
Lättrafikgat. 0,3496 9,8   0,3496  
LR     -0,1296  
LS 0,1707 4,8   0,1707  
E sammanlagt 0,1602 1,2   0,1437  
ET 0,1197 74,7   0,1032  
EV 0,0405 25,3   0,0405  
S sammanlagt       
M sammanlagt       
W sammanlagt       
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