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Taustaa
• Villa Gerby (ent. Villa Tuna, Solbacken) on 

historiallisesti arvokas huvilarakennus

• Villa on toiminut huvilana, yksityisasuntona, 
kesäravintolana ja nuorisotilana

• Asemakaavamuutoksen taustalla Vaasan 
kaupungin talotoimen tavoite myydä 
huvilarakennukset

Bakgrund
• Villa Gerby (också Villa Tuna, Solbacken) är 

en historisk värdefull byggnad

• Villan har under åren fungerat som såväl 
sommarbostad, restaurang som 
ungdomsgård

• Planarbetet började på Vasa Hussektors 
initiativ att sälja Villa Gerbys fastigheten



Kaavoitettava alue
• Villa Gerbyn kiinteistö, Tervaleppäsuontie 4, 

Gerbyn venesataman kupeessa

• Viereinen virkistysalue

Område som planeras
• Villa Gerbys fastighet, Klibbalkärrsvägen 4, 

nästan Gerby småbåthamn

• Gränsande grönområden

Gerbyn venesatama

Villa 
Gerby



Asemakaavan tavoitteet
1. Suojellut rakennukset säilytetään

2. Mahdolliset uudisrakennukset sopivat 
ympäristöön

3. Viheralueet säilytetään, mutta 
suojelumerkintä poistetaan

4. Ranta säilyy kaikille avoimena julkisena 
tilana

Mål för planeringen
1. Skyddade byggnader bevaras

2. Eventuella nybyggnader passar in i 
omgivningen

3. Grönområde bevaras, men beteckningarna
ska justeras

4. Offentliga stranden

1.
2.

3.

4.



Nykytilanne: Yleiskaava
• P: Palvelujen, kaupan ja hallinnon alue 

• sk2: Kulttuuriympäristön kannalta 
maakunnallisesti tai paikallisesti arvokas 
vyöhyke

Aktuell situation: Generalplan
• P: Område för service, handel och förvaltning

• sk2: Område för landskapet eller lokalt
värdefullt kulturmiljöområde



Nykytilanne: Asemakaava
• P/s: palvelurakennusten korttelialue, jolla ympäristö 

säilytetään

• VL/s: lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään

• Nykyinen kaava edellyttää sitä, että palvelutoiminta jatkuu 
huvilalla

• P-merkintä voi johtaa myös rannan yksityistymiseen

• Suojelumerkinnät ovat vanhentuneita vaikeuttavat alueen 
hoitoa

Aktuell situation: Detaljplan
• P/s: kvartersområde för servicebyggnader där miljön

bevaras

• VL/s: Område för närrekreation

• Aktuell detaljplan stipulerar en servicefunktion

• P-teckning försäkrar inte offentlighet av stranden

• Beteckningar är förlegad och försvårar att ta hand om
område



Palvelut
Gerbyn palvelutiheys 
heikko; 
palvelutoiminnan 
säilyttäminen 
perusteltua

Service
I generalplan fastighet
är markts som en 
serviceområde; Gerbys
servicenätverk är svag
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Luonnonympäristö
• Koko alue on suojeltu merkinnällä /s:

”Aluetta tulee kehittää sen luontotyypin mukaisella tavalla siten, ettei 
sillä sijaitsevia liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja 
vaaranneta”

• Inventoinnissa (2021) ei löydetty suojeltuja luontotyyppejä tai muita 
arvokkaita elinympäristöjä

• Alueella on runsaasti myrskytuhoja

• Rakennukset tulee tarkistaa lepakoiden päiväpiilojen varalta

Naturmiljö
• Hela området är skyddats med beteckning /s:

” Området bör utvecklas i enlighet med dess naturtyp så, att
flygekorrarnas föröknings- och rastplatser på området inte äventyras”

• Inga skyddade eller värdefulla naturtyper eller livsmiljön

• Många stormfällda träd

• Byggnader måste kollas för läderlappar
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Luonnonympäristö
• Alue on matalalla merenpinnan tasosta

• Maaperä on hiekkamoreenia

Naturmiljö
• Område är lag, mellan 1 och 4 meter

• Jordart är sandmorän

Gerbyn venesatama

Villa 
Gerby



Virkistys
• Alue on merkitty osaksi merenrantapuistoa

• Asukkaat käyttävät aktiivisesti huvilan 
aluetta virkistykseen

Rekreation
• Stranden är en del av Vasa stads

havsstrandpark

• Invånare använder villa och dessa
grönområde för rekreation

Gerbyn venesatama

Villa 
Gerby
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Kulttuuriympäristö
• Villa Gerbyn päärakennus 1800-luvun lopulta

• ”Palvelijoiden asunto” 1940-luvulla

• Rakennukset on suojeltu merkinnällä sr-3:

”Rakennustaiteellisesti tai 
kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. 
Rakennusta ei saa purkaa”

Kulturmiljöområde
• Villa Gerby byggts i slutet av 1800-talet

• ”Servitörers bostad” från 1940-talet

• Byggnader är skyddas med beteckning sr-3:

”Arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefull
byggnad. Byggnaden får inte rivas”



OAS-vaiheen (19.8.-2.9.2021) tuloksia
• Mielipiteitä 2, lausuntoja 4

• Viheralue asukkaille tärkeä, mutta sitä on 
pystyttävä hoitamaan asianmukaisesti

• Lisääntyvä liikenne ja pysäköintitarve huomioitava 
suunnittelussa

• Ei uusia asuinrakennuksia

• Rannan on säilyttävä kaikille julkisena

PDB (19.8.-2.9.2021) utgånger
• 2 åsikter, 4 utlåtanden

• Grönområde är viktigt för invånare, men man 
måste ta hand om den

• Ökande trafik och parkering måste observeras i 
planering.

• Stranden måste vara offentlig för alla 

Gerbyn venesatama

Villa 
Gerby



Alustava aikataulu
• Kaava vireille 8.12.2020

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 
oli nähtävillä syyskuussa 2021

• Kaavaluonnoksen valmistelu 

• Kaavaluonnos nähtävillä alkuvuodesta 2022

• Kaavaehdotus nähtävillä vuoden 2022 aikana

Preliminär tidtabell
• Planändringen anhängiggjorts 8.12.2020

• Program för deltagande och bedömning
(PDB) september 2021

• Planutkast förbereds

• Planutkast i början av 2022

• Planförslag 2022

Gerbyn venesatama

Villa 
Gerby



Suunnitteluperiaatteet
VL: Yhtenäinen julkinen 
viheralue

P: Mahdollinen 
palvelutoiminta

AP/AO: Pientalorakentaminen

Huvudriktlinjerna
VL: En offentlig förbindelse
till stranden genom
närrekreationsområde

P: Eventuella serviceområde

AP/AO: 
Egnahemshusbyggnader
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Vaihtoehto 1
• Ranta-alue osaksi 

viheraluetta

• Villa Gerby palaa 
palvelutoimintaan, 
mahdollisesti 
lisärakentamisoikeutta

Alternativ 1
• Stranden kopplas med

närrekreationsområde

• Tomten av Villa Gerby
blir serviceområde, 
mera byggrätt möjlig
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VL PVL P
AP

Vaihtoehto 2
• Villa Gerby osittain 

palvelukäytössä, 
osittain 
yksityisomistuksessa

• Onko realistista pitää 
palvelutoimintoja ja 
asumista rinnakkain?

Alternativ 2
• Villa Gerby som en 

servicebyggnad, nya
bostadstomt(er)

• Är det realistiskt att ha 
en servicefunktion i 
Villa tilsammans med
bostäder?
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Vaihtoehto 3
• Villa Gerby

yksityisasunnoksi

• Yhtiömuotoinen okt-
tontti; useampi 
rakennuspaikka

• Pieni osa määrätään 
palvelutoiminnalle

Alternativ 3
1. Villa Gerby blir en 

egnahemshus

2. Bostadsaktiebolag; nya
byggnadsplatser

3. En plats för 
servicefunktioner nära
stranden
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Toimintoja
Kausittaiset toiminnot: 
kesäkahvila, sup-
vuokraamo, sauna, 
luistinvuokraus…

Funktioner
Periodiska aktiviteter: 
sommarcafé, sup-
uthyrning, sauna, 
skridskouthyrning… 



Lähtötilanne
Aktuell situation
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”Servitörers bostad” 

Villa Gerby

Sovstugor
Sauna
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1. Näkymä pysäköintialueelta | Utsikt
från parkeringsplats

2. Näkymä laiturilta | Utsikt från kajen

3. Näkymä naapurirakennuksista | 
Utsikt från grannar
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Skala & sätt av byggande
• Nybyggnader måste skapa en meningsfull

helhet med Villa Gerby (stil, materialen, 
massa)

• Placering av byggnadsplatser observerar
historiska och lokala värdefulla utsikter

Rakentamisen mittakaava & tapa
• Uudisrakennusten tulee muodostaa Villa 

Gerbyn kanssa mielekäs kokonaisuus (tyyli, 
materiaali, massoittelu)

• Rakennuspaikkojen sijoittelussa huomioidaan 
sekä historiallisesti että paikallisesti 
merkitykselliset näkymät



VE1
• Tontille voidaan 

antaa 
lisärakennusoikeutta

• Pääkäyttötarkoitus 
oltava kuitenkin 
palvelutoimintaa

Alternativ 1
• Mera byggrätt möjlig

• Allmänna funktion 
måste vara service
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VE2
• Villa Gerby säilyy 

palvelurakennuksena

• Tontista lohkotaan 
erillinen 
pientalotontti

• 1-2 uutta 
rakennuspaikkaa

Alternativ 2
• Villa Gerby som en 

servicebyggnad

• Nya bostadstomt(er)

• 1-2 nya byggplatser
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1. Näkymä pysäköintialueelta | Utsikt
från parkeringsplats

2. Näkymä laiturilta | Utsikt från kajen

3. Näkymä naapurirakennuksista | 
Utsikt från grannar



VE3
• Villa Gerby muuttuu 

yksityisasunnoksi, 
tontista 
muodostetaan 
asunto-osakeyhtiö

• Rantaan 
pienimuotoista 
palvelutoimintaa

Alternativ 3
• Villa Gerby blir en 

egnahemshus, 
tomten blir en 
bostadsaktiebolag

• Nya byggplatser

• Service nära
stranden
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1. Näkymä pysäköintialueelta | Utsikt
från parkeringsplats

2. Näkymä laiturilta | Utsikt från kajen

3. Näkymä naapurirakennuksista | 
Utsikt från grannar
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VE3
• Rakentamisen 

mittakaavaa, tyyppiä 
ja määrää 
hahmotellaan 
luonnosvaiheessa

• 2-3 uutta 
rakennuspaikkaa

Alternativ 3
• Skala, typ och volym

av nybyggnader
skissas för 
planutkasten

• 2-3 nya byggplatser



1 2 3

1
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1. Näkymä pysäköintialueelta | Utsikt
från parkeringsplats

2. Näkymä laiturilta | Utsikt från kajen

3. Näkymä naapurirakennuksista | 
Utsikt från grannar



31

Kommentteja voi antaa myös Miro –
alustalla, klikkaa linkkiä kokouksen 
chatissa!
Salasana: gerby123

Ge uttalanden via Miro –platform! 
Klicka på länken i chat. 

Lösenord: gerby123
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Kaavamuutos pähkinänkuoressa

Uusia asuintontteja 0-3 kpl riippuen kaavaratkaisusta
Asuminen

Pienimuotoista palvelutoimintaa: kesäkahvila, välinevuokraamo, sauna
Palvelut

Viheralueet säilyvät julkisina; ranta julkiseksi virkistysvyöhykkeeksi
Viheralueet

Historiallisesti arvokkaat rakennuskokonaisuudet pyritään säilyttämään
Rakennukset



KIITOS | TACK!
OTA YHTEYTTÄ | TA KONTAKT anna.myllymaki@vaasa.fi










