
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Haapaniemen urheilualue 
ASEMAKAAVASELOSTUS 

 

 
 
Asemakaava nro 1118 
Vaasan kaupunki, kaavoitus 24.11.2022 

  



Haapaniemen urheilualue / ak1118 – Asemakaavaselostus 24.11.2022 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 

  2 / 70 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT  

1.1 Tunnistetiedot 

Kunta:  905 Vaasa  
Kaava-alue: kaupunginosat 24 ja 27 

korttelit 1  
sekä katu-, liikenne- virkistys- ja erityisalueet 
sekä maa- ja metsätalousalueet 
 

Suunnittelulaji: Asemakaava 
Kaavan nimi: Haapaniemen urheilualue 
Kaavan numero: 1118 
Laatija:  Vaasan kaupunki, kaavoitus 

Myllymäki Anna, kaavoitusarkkitehti 
Vilen Birgitta, kaava-assistentti  
 

Käsittely: Vireilletulosta ilmoittaminen    4.5.2021
Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto  4.5.2021
Luonnosvaiheen viranhaltijapäätös  23.6.2022
Kaupunkiympäristölautakunta   28.9.2022
Kaupunginhallitus    5.12.2022
Kaupunginvaltuusto    12.12.2022

 

1.2 Kaava-alueen sijainti  

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Haapaniemellä, noin viiden kilometrin etäisyydellä kaupungin keskus-
tasta itään. Kaava-alue on nykyisellään enimmäkseen metsä- ja peltoaluetta, jota halkoo pohjois-etelä-
suuntainen Matalaselänoja. Kaavoitettavan alueen koko on noin 12 ha.  

Kuva 1 Suunnittelualueen sijainti 
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Kaava-alue rajautuu etelässä Huutoniementiehen, lännessä Välitiehen ja pohjoisessa Kappelinmäentiehen. 
Välitien länsipuolella on Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen toimitalo. Kaava-alue on pääosin rakentama-
tonta. Radiotien itäpuolella on 1970–1990-lukujen aikana rakentunut pientaloalue. Alue sijaitsee puolessa-
välissä Ristinummen ja Huutoniemen lähipalvelukeskuksia. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävil-
läolon jälkeen alkuperäistä 7.5.2021 päivättyä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkennettu Ma-
talaselänojan itäpuolisen matkaviestintukiaseman vuokra-alueen osalta. 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Välitien ja Matalaselänojan välinen alue on voimassaolevassa asemakaavassa määritelty kokonaisuudes-
saan urheilu- ja virkistystoimintojen alueeksi, mutta alue on jäänyt rakentamattomaksi. Tavoitteena on ke-
hittää aluetta mahdollisimman monipuolisena urheilu- ja virkistysalueena niin, että laaksomaiseman 
luonto- ja maisema-arvot säilyvät. Samalla tutkitaan, voidaanko alueelle osoittaa lisää rakennusoikeutta 
urheilutoimintaa palveleville halli- ja huoltorakennuksille. Alueelle on tarkoitus sijoittaa myös agility-halli. 
Ojan itäpuolella tarkistetaan voimassa olevien asemakaavojen mahdollisesti vanhentuneita käyttötarkoitus-
merkintöjä ja tutkitaan, onko aluetta mahdollista osoittaa yleiskaavan mukaisesti virkistyskäyttöön. Alueella 
sijaitsevan matkaviestintukiaseman sekä siihen liittyvien kulkureittien ja rakenteiden säilyminen mahdollis-
tetaan asemakaavalla. Myös matkaviestintukiaseman osalta päivitetään vanhentunut käyttötarkoitusmer-
kintä. 

1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

LIITE 1. Asemakaavakartta ja asemakaavamääräykset 

LIITE 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 23.6.2022) 

LIITE 3. Asemakaavan vaikutusten arviointilomake  

LIITE 4. Asemakaavan seurantalomake 

LIITE 5. Havainnemateriaali 

LIITE 6. Viheralueiden hoitoluokituskartta 

LIITE 7. Luonnosvaiheen palautteet ja kaavoituksen vastineet  

LIITE 8. Ehdotusvaiheen palautteet ja kaavoituksen vastineet 

1.5 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä sekä lähde-
materiaalista 

Kaava-alueesta tehtävä luontoarvojen inventointi (2021) 

Hulevesiselvitys (2022) 

Maisemaselvitys (2022) 

Vaasan Viheraluejärjestelmä 2030. https://www.oulu.fi/liikunnanolosuhteet/kuvat/Vaasan%20viheraluejar-
jestelma%202030%20ehdotus.pdf   

Vanhan Vaasan laaksot: Pitkänselän-Vanhan Vaasan kanaalin laakson maisemaselvitys ja ulkoilualuesuunni-
telma, Anna-Kaisa Aalto, 2009.  

https://www.oulu.fi/liikunnanolosuhteet/kuvat/Vaasan%20viheraluejarjestelma%202030%20ehdotus.pdf
https://www.oulu.fi/liikunnanolosuhteet/kuvat/Vaasan%20viheraluejarjestelma%202030%20ehdotus.pdf
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Vaasa muodostuu kaupunginosista, Jussi Kangas. Noudettu kohteesta https://vaasalaisia.info/vaasape-
dia/index.php?title=J._Kangas:_Vaasa_muodostuu_kaupunginosista&oldid=4557 

Vaasan kaupungin maapoliittinen ohjelma 2019. https://www.vaasa.fi/uploads/2020/04/aba38725-vaasan-
kaupungin-maapoliittinen-ohjelma-2019.pdf  

Vaasan kaupungin pysäköintipolitiikka, 2018. https://www.vaasa.fi/uploads/2019/09/df915565-vaasan-
kaupungin-pysakointipoliikka-2018.pdf 

Archery Facilities: guidance & specifications, 2017. https://www.archerygb.org/wp-content/up-
loads/2017/06/FacilityrequirementsandspecificationsFinalLOWRES-16543.pdf   

Pesäpallo, Suomen Liikunnan ammattilaiset ry, 2017. https://bin.yhdistysavain.fi/1556907/j0zw9UaBMLD-
KcCAcd5610Q6vRw/Pes%C3%A4pallo.pdf    

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma 2021. https://www.vaasa.fi/uploads/2022/03/611fef26-vaa-
san-kavelyn-ja-pyoraliikenteen-edistamisohjelma-2021.pdf  

Vaasan lentoaseman siviililentoliikenteen melunhallintasuunnitelma, Satu Routama, Finavia, 2017. 
https://www.finavia.fi/sites/default/files/documents/Toimintaohje%20-%2000768%20-%20Vaasan%20len-
toaseman%20siviililentoliikenteen%20melunhallintasuunnitelma%20v1.0%20FI%20%28ID%206604%29.pdf  

Melun- ja tärinäntorjunta maankäytön suunnittelussa, Hannu Airola, Uudenmaan ELY-keskus, 2013. 
https://www.doria.fi/handle/10024/90606  

1.5.1 Kuvalähteet 

Kaikki kuvat c) Vaasan kaupunki tai Anna Myllymäki 2021-2022, jollei toisin mainita. 

Kuva 36. Timo Teileri. 2022. Agilityn ratapiirros.  

Kuva 37. OKM/SLA ry. 2017. Pesäpallon harjoituskentän ohjemitoitus. Viitattu 25.62022. Saatavissa 
https://bin.yhdistysavain.fi/1556907/j0zw9UaBMLDKcCAcd5610Q6vRw/Pes%C3%A4pallo.pdf  

Kuva 38. Archery GB & World Archery. 2013. Figure 10: Layout of bespoke outdoor shooting field for target 
archery. Viitattu 25.62022. Saatavissa https://www.archerygb.org/wp-content/uploads/2017/06/Facilityre-
quirementsandspecificationsFinalLOWRES-16543.pdf  

Kuva 50. Stijn Bollaert. 2021. Love pt. II Sports Facilities. Viitattu 13.9.2022. Saatavissa https://ima-
ges.adsttc.com/media/images/61f8/20fc/6527/d901/6457/43e3/slideshow/la-love-0876.jpg?1643651416  

Kuva 51. Mia Erlin. 2019. Love, Love, Espoo. Viitattu 13.9.2022. Saatavissa https://www.wsp.com/-/me-
dia/project/finland/image/bnrlove-love-es-
poo.jpg?h=750&w=1920&hash=981805D60C40E2A71B871FBEBE50D156 

Kuva 52. Ester Havlová. 2008. Dolni Dobrouc Sport Hall. Viitattu 13.9.2022. Saatavissa https://ima-
ges.adsttc.com/media/images/5008/f4f4/28ba/0d27/a700/0efc/slideshow/stringio.jpg?1414035282   

  

https://vaasalaisia.info/vaasapedia/index.php?title=J._Kangas:_Vaasa_muodostuu_kaupunginosista&oldid=4557
https://vaasalaisia.info/vaasapedia/index.php?title=J._Kangas:_Vaasa_muodostuu_kaupunginosista&oldid=4557
https://www.vaasa.fi/uploads/2020/04/aba38725-vaasan-kaupungin-maapoliittinen-ohjelma-2019.pdf
https://www.vaasa.fi/uploads/2020/04/aba38725-vaasan-kaupungin-maapoliittinen-ohjelma-2019.pdf
https://www.archerygb.org/wp-content/uploads/2017/06/FacilityrequirementsandspecificationsFinalLOWRES-16543.pdf
https://www.archerygb.org/wp-content/uploads/2017/06/FacilityrequirementsandspecificationsFinalLOWRES-16543.pdf
https://bin.yhdistysavain.fi/1556907/j0zw9UaBMLDKcCAcd5610Q6vRw/Pes%C3%A4pallo.pdf
https://bin.yhdistysavain.fi/1556907/j0zw9UaBMLDKcCAcd5610Q6vRw/Pes%C3%A4pallo.pdf
https://www.vaasa.fi/uploads/2022/03/611fef26-vaasan-kavelyn-ja-pyoraliikenteen-edistamisohjelma-2021.pdf
https://www.vaasa.fi/uploads/2022/03/611fef26-vaasan-kavelyn-ja-pyoraliikenteen-edistamisohjelma-2021.pdf
https://www.finavia.fi/sites/default/files/documents/Toimintaohje%20-%2000768%20-%20Vaasan%20lentoaseman%20siviililentoliikenteen%20melunhallintasuunnitelma%20v1.0%20FI%20%28ID%206604%29.pdf
https://www.finavia.fi/sites/default/files/documents/Toimintaohje%20-%2000768%20-%20Vaasan%20lentoaseman%20siviililentoliikenteen%20melunhallintasuunnitelma%20v1.0%20FI%20%28ID%206604%29.pdf
https://www.doria.fi/handle/10024/90606
https://bin.yhdistysavain.fi/1556907/j0zw9UaBMLDKcCAcd5610Q6vRw/Pes%C3%A4pallo.pdf
https://www.archerygb.org/wp-content/uploads/2017/06/FacilityrequirementsandspecificationsFinalLOWRES-16543.pdf
https://www.archerygb.org/wp-content/uploads/2017/06/FacilityrequirementsandspecificationsFinalLOWRES-16543.pdf
https://images.adsttc.com/media/images/61f8/20fc/6527/d901/6457/43e3/slideshow/la-love-0876.jpg?1643651416
https://images.adsttc.com/media/images/61f8/20fc/6527/d901/6457/43e3/slideshow/la-love-0876.jpg?1643651416
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wsp.com%2F-%2Fmedia%2Fproject%2Ffinland%2Fimage%2Fbnrlove-love-espoo.jpg%3Fh%3D750%26w%3D1920%26hash%3D981805D60C40E2A71B871FBEBE50D156&data=05%7C01%7Canna.myllymaki%40vaasa.fi%7Cd93755382b5e45a3c28708da9183e14b%7Cca90073cd8ee46ecb57cb4683bbb42cb%7C0%7C0%7C637982292892322585%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=L3KqGkfTiEb5NNVhOvuUXKdgL%2BB80S7jy76s9NVPH2E%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wsp.com%2F-%2Fmedia%2Fproject%2Ffinland%2Fimage%2Fbnrlove-love-espoo.jpg%3Fh%3D750%26w%3D1920%26hash%3D981805D60C40E2A71B871FBEBE50D156&data=05%7C01%7Canna.myllymaki%40vaasa.fi%7Cd93755382b5e45a3c28708da9183e14b%7Cca90073cd8ee46ecb57cb4683bbb42cb%7C0%7C0%7C637982292892322585%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=L3KqGkfTiEb5NNVhOvuUXKdgL%2BB80S7jy76s9NVPH2E%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wsp.com%2F-%2Fmedia%2Fproject%2Ffinland%2Fimage%2Fbnrlove-love-espoo.jpg%3Fh%3D750%26w%3D1920%26hash%3D981805D60C40E2A71B871FBEBE50D156&data=05%7C01%7Canna.myllymaki%40vaasa.fi%7Cd93755382b5e45a3c28708da9183e14b%7Cca90073cd8ee46ecb57cb4683bbb42cb%7C0%7C0%7C637982292892322585%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=L3KqGkfTiEb5NNVhOvuUXKdgL%2BB80S7jy76s9NVPH2E%3D&reserved=0
https://images.adsttc.com/media/images/5008/f4f4/28ba/0d27/a700/0efc/slideshow/stringio.jpg?1414035282
https://images.adsttc.com/media/images/5008/f4f4/28ba/0d27/a700/0efc/slideshow/stringio.jpg?1414035282
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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Asemakaavan vireilletulo 

Asemakaavan muutos on tullut vireille kaupunginhallituksen suunnittelujaoston päätöksellä 4.5.2021 osal-
listumis- ja arviointisuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MRL 63§ 

7.5.2021 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin kaupunginhallituksen suunnittelujaoston 
päätöksellä nähtäville 25.5.-8.6.2021 väliseksi ajaksi. Siitä jätettiin määräaikaan mennessä 3 mielipidettä ja 
7 lausuntoa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut palautteet ja kaavoituksen vastineet niihin on 
koottu erilliseen liitteeseen. 

Kaavoituksen käynnistyminen 

Kaava-alueelta on kerätty perustiedot koskien ympäristöä, kiinteistöjä, yhdyskuntatekniikkaa, toimintoja ja 
kaupunkikuvaa.  

Valmisteluvaiheen kuuleminen (kaavaluonnos) MRL 62 §, MRA 30 §: 

Kaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä kaavoitusjohtajan päätöksellä 2.8.–16.8.2022, jolloin osallisilla on 
ollut mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Nähtävilläoloaikana tuli 2 mielipidettä ja 8 lausuntoa. 

Julkinen nähtävilläolo (asemakaavaehdotus) MRL 65 §, MRA 27-28: 

Asemakaavan muutosehdotus on asetettu julkisesti nähtäville kaupunkiympäristölautakunnan päätöksellä 
6.10.2022-4.11.2022. 

Lainvoimainen asemakaava MRL 188.5 §, kuntalaki 140 §: 

Vaasan kaupunginvaltuusto vahvisti Haapaniemen urheilualueen asemakaavamuutoksen ja tonttijaon ko-
kouksessaan 12.12.2022. Hyväksymisestä alkaneen valitusajan jälkeen kaava kuulutettiin lainvoimaiseksi, 
kun valitusaikana siitä ei valitettu. Tätä ennen kaavan on hyväksynyt kaupunginhallitus 5.12.2022.  

2.2 Asemakaava 

Välitien viereisen peltoalueen pohjoisosa muuttuu voimassaolevan kaavan urheilu- ja virkistysalueesta (VU) 
urheilu- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevien rakennusten (YU) korttelialueeksi. Korttelialueelle osoitetaan 
uutta rakennusoikeutta. Osa VU-alueesta muuttuu yleiseksi pysäköintialueeksi (LP).  Osa voimassaolevan 
kaavan VU-alueesta muutetaan lähivirkistysalueeksi (VL-1), joka on säilytettävä metsäisenä. Toiminnot mi-
toitetaan niin, että alueelle tulevat urheilutoiminnot eivät oleellisesti vähennä alueen laaksomaisuutta ja 
vehreyttä. Kappelinmäentien reunaan osoitetaan suojaviheralue (EV). 

Matalanselänojan itäpuolella oleva lyhytaaltoradioaseman alue (ER1) supistetaan koskemaan pelkästään 
olemassaolevan matkatukiaseman vuokra-aluetta. Myös käyttötarkoitusmerkintä päivitetään nykyaikaiseen 
muotoon ”mastoalue” (EMT). Asemakaavalla mahdollistetaan olemassa olevan matkaviestintukiaseman 
sekä siihen liittyvien kulkureittien ja rakenteiden säilyminen. ER1-merkinnästä vapautuville viheralueille va-
rataan käyttötarkoitukseen ja luontotyyppiin soveltuva kaavamerkintä: metsäiset alueet saavat VL-1 -mer-
kinnän, ja kaakkoiskulman avoin niittyalue muutetaan puistoalueeksi (VP). Koilliskulman pieni puistoalue 
(VP) muutetaan paikkaan ja käyttötapaan paremmin soveltuvaksi suojaviheralueeksi (EV). 
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Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan yleiskaavan mukainen urheilurakentaminen alueelle sekä metsän 
säilyminen. Kortteli- ja muille alueille osoitetaan rakennusoikeudet, ohjeelliset rakennusalat ja muut raken-
tamisen laatua ohjaavat määräykset sekä ratkaistaan rakennuspaikkakohtainen pysäköinti. Asemakaava-
muutosta ohjaavat kaupungin tavoite tiivistää kaupunkia ja osoittaa uusia harrastuspaikkoja urheiluseuro-
jen käyttöön kaupunkirakenteen sisällä, vanhentuneiden asemakaavamerkintöjen päivittäminen sekä ra-
kennusten perustustöille haastavat maaperäolosuhteet kaava-alueen maaperän ollessa heikosti rakennet-
tavaa. Ojan molemmin puolin säilytetään riittävä puustovyöhyke osana viherkäytävää. Asemakaavan yhtey-
dessä tutkitaan kevyenliikenteen kehittämistä alueella. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavan on tarkoitus valmistua vuonna 2023, jonka jälkeen kaava-alueen rakennuslupamenettely ja 
toteuttaminen voivat alkaa.  

3 LÄHTÖKOHDAT 

Suunnittelualue sijaitsee kaupungin liikenteellisessä solmukohdassa Huutoniementien, Kappelinmäentien ja 
Välitien–Melaniementien muodostamaan risteyksessä - alueen saavutettavuus on siis varsin hyvä. Myös 
kevyenliikenteen yhteydet alueelle ovat hyvät.  

Alueen länsipuolinen laaksonpohja on ollut maatalouskäytössä. Valtaojan varsi on aikojen saatossa metsit-
tynyt. Valtaojaa seurailee erityisesti moottorikelkkailijoiden suosima ulkoilureitti, mutta muutoin alueen 
merkitys viheralueena on vähäinen. Maisema on peltoviljelyn ansiosta suurimmaksi osaksi avoin, mutta 
tämä avoin alue jää kuitenkin laaksokokonaisuudessa irralliseksi kasvillisuuden sulkiessa näkymiä niin ete-
lässä kuin pohjoisessakin. Liikenteen melu ja teiden estevaikutus rajoittavat alueen käyttöä. 

Anna-Kaisa Aallon vuoden 2009 diplomityössä alue on osoitettu urheilupuistoksi, osana ”Vanhan Vaasan 
viisi laaksoa” –suunnitelmaa. Suunnitelmassa aluetta esitetään urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi, jolle 
olisi mahdollista sijoittaa imeyttäväpintaisia urheilu- ja pelikenttiä, jotka eivät häiritsisi paikallista huleve-
sijärjestelmää eivätkä aiheuttaisi maisemallista haittaa laaksonäkymien suhteen. Osa suunnittelualueesta 
onkin kaavoitettu Aallon suunnitelmaa mukaillen urheilualueeksi jo vuonna 2009, mutta jäänyt rakentu-
matta. Tässä vuoden 2009 kaavassa urheilutoiminnot on kaavoitettu hyvin viitteellisesti, eikä kahta 50 ne-
liön huoltorakennusta lukuun ottamatta alueelle ole osoitettu rakennusoikeutta.  

Matalanselänojan itäpuoliset alueet on kaavoitettu 1981, jolloin alueella sijaitsi useampi lyhytaaltomasto. 
Nykyisin alueella toimii vuokra-alalla Telia Towers Finland Oy:n tukiasema. 

Yksi Vaasan kaupungin maapolitiikan keskeisistä tavoitteista on edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä 
ja estää asemakaavoitetun maan vajaakäyttö. Asemakaavoitettujen alueiden jääminen kaavaa vastaamat-
tomaan käyttöön tai kokonaan käyttämättömäksi ei ole toivottavaa kaupunkirakenteen eheyden näkökul-
masta. Laaksoalueen olleessa korkotasoltaan soveltumatonta muunlaiselle rakentamiselle aluetta päätet-
tiin ryhtyä kehittämään urheilualueena ja liikuntakeskittymänä. Alueelta osoitettiin rakennuspaikka paikalli-
selle agility-seuralle uutta hallirakennusta varten, ja samalla käynnistettiin asemakaavamuutos hallirakenta-
misen mahdollistamiseksi. Alueelle oli tarpeita osoittaa harrastuspaikkoja myös muille urheilutoiminnoille, 
kuten jousiammunnalle. Savisen maaperän ja tulvaherkkyyden vuoksi laaksoalue soveltuu sellaisenaan huo-
nosti rakentamiseen, joten hallirakennukset sijoitetaan kaava-alueen sellaiselle osalle, jolla voidaan tehdä 
maanparannusta kestävästi ja laaksomaisemaa merkittävästi muuttamatta. Metsäalue säilytetään viheralu-
eena yleiskaavan mukaisesti.  

Asemakaavamuutoksella alue saadaan nykyisen vajaakäytön asemesta liitettyä tiiviiksi osaksi kaupunkira-
kennetta. Ilmaisten ja matalan kynnyksen ulkoliikuntapaikkojen riittävä tarjonta on erityisesti koronavirus-
pandemian aikana todettu merkittäväksi kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Uusi urheilu- 
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ja virkistysalue tulee palvelemaan lähistön kasvavia kaupunginosia, joiden asukkaat ovat lapsiperhe- ja maa-
hanmuuttajapainotteisia.  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 

Suunnittelualue sijaitsee Haapaniemellä Välitien, Kappelinmäentien, Huutoniementien ja Radiotien välisellä 
laaksoalueella. Suunnittelualueen jakaa kahtia pohjois-etelä-suuntainen Matalaselänoja. Ojan länsipuoli on 
enimmäkseen pelto- ja metsäaluetta, ja itäpuolella on entinen lyhytaaltoradioaseman alue. Radiotoiminta 
on suurilta osin alueelta poistunut, mutta pienellä osalla aluetta on edelleen pitkäaikaisella vuokrasopimuk-
sella 65-metrinen tukiasemamasto. Koilliskulmassa, Kappelinmäentien ja Radiotien muodostamalla kiila-
maisella alueella sijaitsee asumiskotitoimintaan vuokrattu kiinteistö. 

3.1.2 Alueen historia 

 

Kuva 2 Suunnittelualueen sijainti Suomen taloudellisessa kartassa vuodelta 1913. Keltaisella merkityt alueet ovat viljelysalaa. 
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Suunnittelualue kuuluu Vaasan vanhoihin laajoihin viljelysalueisiin, jotka syntyivät hedelmällisille maille en-
tisiin merenlahtiin. Haapaniemen vanha nimitys, Matalaselkä (Lågfjärden) viittaa alueen merelliseen histori-
aan. Matalaselkä häviää kartoista 1900-luvun vaihteessa, ja katosi lopullisesti vuonna 1937, kun Matalase-
länojan kuivatusyhtiö perustettiin kuivattamaan kosteikosta viljelyskelpoista maata. Vanhasta merenlah-
desta muistuttaa nykyään vain avo-oja Lågfjärdsbäcken, Matalaselänoja. 

Haapaniemen asuntoalue kaavoitettiin 1951 toiseksi rintamamieskyläksi täydentämään Asevelikylän tontti-
tarjontaa. Kiilapalsta laajeni kaupungin kanssa itään vuosikymmenien aikana, viljelysala supistui, kunnes 
aktiivinen maanviljely alueella loppui 1970-luvun lopulla. Samaan aikaan ryhdyttiin kaavoittamaan myös 
nykyistä Ristinummen aluetta. 

Nykyisestä vehreästä maisemasta huolimatta alue ei ole historiallisesti ollut metsäistä. Vuoden 1942 ilma-
kuvassa alue on lähes kokonaisuudessaan viljelysalaa. Vaasan vanhoista merenlahdista syntyneet avoimet 
pelto- ja niittyalueet ovat metsittyneet vasta 1980-luvulla. Matalaselän laaksoalueeseen kuuluvia laajoja 
yhtenäisiä peltoalueita on jäljellä enää lähinnä pohjoisessa Mustasaaren kunnan alueella.  

Matalanselänojan itäpuoliset alueet on kaavoitettu 1981, jolloin alueella sijaitsi useampi lyhytaaltomasto. 
Alueella toimi vuoteen 1988 asti Vaasan rannikkoradioasema. Se vastasi aikanaan meriliikenteen turvalli-
suudesta pohjanlahdella Merikarvialta Kemiin saakka. Vuonna 1988 asema automatisoitiin, ja lopulta myös 
rannikkoradioasematoiminta loppui. Rannikkoradioaseman rakennus ja laitteistoa on alueella edelleen.  

3.1.3 Luonnonympäristö 

Maankäytön suunnittelun tulee aina tukeutua paikan luontoperustaan. Luontoperusta muodostuu kaikista 
paikan luontotekijöistä: elottomasta ja elollisesta luonnosta sekä ihmisen muovaamista kulttuuriympäris-
töistä. Fyysisten elementtien lisäksi luontoperustaan liittyy myös aineettomia arvoja, kuten kulttuurillisia, 
esteettisiä ja terveydellisiä arvoja. 

3.1.3.1 Maisemarakenne ja maisematila 

Maisemarakenteen perusrungon muodostavat maiseman äärialueet; vedenjakaja-alueina toimivat maaston 
korkeimmat kohdat ja alavat pintavesien kerääntymisalueet, laaksot.  

Kuva 3 Suunnittelualue 1960-luvun kartassa. Alue on lähes kokonaan peltoa ja niittyä. Haapaniemen asuinalue rakentuu, ja Radio-

tien varteen on jo syntynyt asutusta. 
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Suurmaisemaltaan suunnittelualue sijaitsee Vanhan Vaasan laaksossa, joka sijoittuu Suvilahti-Purola ja Van-
han Vaasan selänteiden väliselle merenpintaan nähden matalalla olevalle alueelle. Maastoltaan alue on tyy-
pillinen vesienkerääntymisalue, joka on topografialtaan alavaa. Alueen halki virtaavaa Vanhan Vaasan laak-
son kanaali on todennäköisesti valtaoja. Valtaojat kaivettiin peltojen kuivatuksen yhteydessä. Nämä 
avouomat keräävät vedet sekä kuivatusalueen pienemmistä ojista että yläpuoliselta valuma-alueelta, joh-
taen ne pois kuivatusalueelta. 

Välitien ja valtaojan välisen pelto- ja metsäalueen korkotaso jää suurimmaksi osaksi alle kahteen metriin 
(N2000). Radiotien puolinen osa nousee alueen koillisnurkkaa kohden, maaston korkojen vaihdellessa alle 
metristä 5,5 metriin. Alavat alueet ovat erityisen tulvaherkkiä, ja Vaasan kaupungin rakennusjärjestyksen 
mukaan kosteudelle alttiiden rakenteiden on oltava vähintään 2 metriä keskivedenkorkeutta ylempänä tai 
rakennuksen korkeusaseman tulee olla niin korkea, että kastuessaan vaurioituvat rakenteet ovat kerran 
100 vuodessa toistuvan tulvakorkeuden yläpuolella. Lähes koko suunnittelualue on merkitty tällaisen tulvan 
riskialueeksi.   

Kuva 4 Suunnittelualueen maisemaelementit 
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Kuva 5 Vesistötulva 1/100 a (Tulvakarttapalvelu ArcGIS Online) 

Peltojen keskellä kulkevat vesiuomat on lähes poikkeuksetta oikaistu ja ruopattu. Loivassa laaksossa virtaus 
on erittäin hidasta. 

3.1.3.2 Maaperä 

Kaava-alueella on Pohjanmaan rannikon laaksoalueille tyypillinen, savinen maaperä. Tällaiset laaksosavikot 
ovat syntyneet sulavesien kerrostaessa hienoa ainesta mäkien ja harjujen välisiin painanteisiin. Nykyiset 
laaksot erottuvat vanhoissa kartoissa kapeina salmina ja uomina. Nyt jo suurimmaksi osaksi kadonnut me-
renlahti ”Låg Fjärden” on näkyvissä vuoden 1808 kartassa.  

 

Kuva 6 Vaasan kartta vuodelta 1808 sekä maaperäkartta. ”Låg Fjärdenin” merenlahti on edelleen nähtävissä maaperäkartassa. 

Alueen itäisien osien Radiotien suuntaiset harjanteet ovat kalliota. Peltoalue on pohjaltaan pakkaantunutta 
savea. Maaperäolosuhteiden vuoksi mahdollinen uudisrakentaminen vaatii maastonmuokkausta. Saviselle 
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maaperälle rakentaminen voi edellyttää paalutusta vai massanvaihtoa. Maaperän muokkaustarve tarken-
tuu suunnittelun edetessä ja viimeistään rakennusvaiheessa.  

 

Kuva 7 Kaava-alueen lähiympäristön maaperäkartta. 

Alue on tunnistettu myös happamien sulfaattimaiden korkean todennäköisyyden esiintymisalueeksi. Hap-
pamat sulfaattimaat syntyvät bakteerien hajottaessa orgaanista ainesta hapettomissa olosuhteissa meren-
pohjassa. Maankohoamisen ja kuivatuksen myötä nämä vanhat merenpohjat ovat nousseet kuivalle maalle, 
ja sulfidiaines pääsee hapettumaan. Happamia sulfaattimaita esiintyy tyypillisesti kaikkialla Pohjanmaan 
rannikkoalueilla.   

 

Kuva 8 Happamien sulfaattimaiden esiintyminen Vaasan alueella. Punainen on suuren todennäköisyyden alue. 
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3.1.3.3 Eläimistö 

Valtaojan itäpuolen lehtomainen metsä on alueen biotoopeista kaikista rikkain ja näin ollen otollisin lajis-
tolle. Maastokäyntien perusteella kaava-alueen valtaojan itäpuolisen osan pesimälinnusto todettiin tavan-
omaiseksi lehtomaisen kangasmetsän lajistoksi. Alueella ei ole toistaiseksi tavattu pesivän Euroopan unio-
nin lintudirektiivin listan nro 1 mukaisia suojeltavia lajeja. Suomen uhanalaisuusluokituksen mukaisista la-
jeista alueella on tähän asti havaittu erittäin uhanalaiseksi (EN) luokiteltu viherpeippo ja silmälläpidettä-
väksi lajiksi (NT) luokiteltu harakka.  

Alueen metsissä ei ole haapaa tai isoja, iäkkäitä kuusia, joita liito-oravat vaativat pesiäkseen alueella.  

3.1.4 Rakennettu ympäristö 

 

Kuva 9 Alueen rakennukset ja lähiympäristön rakennustyypit. 

3.1.4.1 Rakennukset ja rakentuminen 

Suunnittelualuetta ympäröivät asuinalueet voidaan jakaa karkeasti kolmeen erityyppiseen rakentamiseen. 
Pienipiirteisten ja vehreiden pientaloalueiden lomassa on modernistisen periaatteen mukaisia väljiä ja veh-
reitä lamelli- ja pistekerrostalokorttelien saarekkeita. Melaniemessä on laaja ja yhtenäinen kaksikerroksis-
ten rivitalojen alue. 

Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee 70-luvulla rakentunut Kiilapalstan pientaloalue. Voimalinjojen alle 
jäävällä peltoalueella on 2010-luvun alussa valmistunut pulpettikattoinen, vaakasuuntaisilla corten-teräs-
kaseteilla verhoiltu Vaasan seudun rauhanyhdistys ry:n toimitalo ja sen paikoitusalue. 

Radiotien varressa on kourallinen rakennuksia usealta eri vuosikymmeneltä, pääosin 1950- ja 1970-luvuilta. 
Rakennukset ovat kullekin aikakaudelle tyypillisiä harjakattoisia pientaloja. Kaava-alueen koillispuolella, 
Lehmustien ja Pyökkitien väliselle jäävällä alueella on suurimmaksi osaksi 1970-luvulla rakentunut pientalo-
alue, joka noudattelee vahvaa kokonaisarkitehtonista visiota samanlaisena toistuvista rakennusmassoista. 
Pyökkitien kaarteessa on lisäksi täydennysrakentamiskortteli 1990-luvulta. Huomattava osa alkuperäisistä 
yksikerroksisista ja tasakattoisista rakennuksista on jälkikäteen korotettu kaksikerroksiksi ja harjakattoisiksi. 
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Julkisivumateriaalina on käytetty puuta tai tiiltä, usein niiden yhdistelmiä. Tontit ovat pieniä ja rakennukset 
on rakennettu hyvin lähekkäin. Korttelien keskelle on jätetty viherkaistaleet.  

Radiotien itäpuolella on kuuden kerrostalon muodostama kokonaisuus. Kerrostalot ovat tasakattoisia, 
1970-luvulla rakennettuja lamellitaloja. Ne ovat matalia, kolme- tai neljäkerroksia, julkisivuiltaan vaalean 
keltaisia, vihreitä ja ruosteen värisiä rapattuja elementtitaloja, joissa on runkoon upotetut parvekkeet. 

Suunnittelualueen itälaidalla on hiljattain valmistunut Radiotien täydennysrakentamisen ak1105 asema-
kaava-alue, joka on saanut lainvoiman 12.4.2021. Tämä kaava mahdollistaa erillispientalojen rakentamisen 
Radiotien ja Haldininkadun kulmaan. Samaan kaava-alueeseen kuuluu myös keittiötukkuliike, joka toimii 
vuonna 1943 rakennetussa vaaleaksi rapatussa entisen Vaasan rannikkoradioaseman rakennuksessa. 

Kaava-alueesta koilliseen pientaloalueen toisella puolella sijaitseva Ristinummen lähiö on kaavoitettu 1970-
luvulla ja rakentunut 1990-luvun alkuun mennessä, pääosin 1970- ja 1980- lukujen vaihteessa. Ristinum-
mella on pientaloja, rivitaloja ja kerrostaloja sekä palveluita (kauppa, apteekki, terveyskeskus, ravintoloita 
ja kouluja).  

Kuva 10 Radiotien varren rakennuksia eri aikakausilta. 
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Suunnittelualue on suureksi osaksi rakentamatonta. Radiotien pohjoiskulmassa sijaitsee vuonna 2006 val-
mistunut yksikerroksinen hevosenkengän muotoinen rivitalo. Julkisivumateriaali on punaiseksi maalattua 
pystylautaa, ja harjakatto harmaata peltiä. Rakennus toimii tällä hetkellä asumiskotina. 

Lisäksi alueella sijaitsee matkatukiasema ja runsaasti vanhaan radiotoimintaan liittyvien mastojen ankku-
roimiseen tarkoitettuja haruksia. Harukset ovat paikallavalettua betonia. Muottilaudoituspinta on edelleen 
nähtävissä sammalkasvuston alla. 

Kuva 12 Näkymä matkatukiasemalle Radiotieltä. 

Kuva 11 Asumiskoti Radiotie 15:ssa. 
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3.1.4.2 Kulttuurihistorialliset kohteet 

Kaava-alueella ei ole kulttuurihistoriallisia kohteita tai tunnettuja muinaisjäännöksiä. 

3.1.4.3 Tekninen huolto 

Kaava-alueen luoteispäässä on kaupungin vesiverkon liittymämahdollisuus, joka pitää jakaa kattamaan uu-
det tontit kaavan länsipuolella. Radiotien puolella kaava-alueen pohjoispäässä on kunnallistekniikkaa. Mat-
kaviestintukiasemalle on tuotu sähkönsyöttö- ja kuitukaapelit, ja alueelle on huoltokulkuyhteys. Peltoalueet 
on salaojitettu lukuun ottamatta yhtä avo-ojaa, joka toimii myös Välitien alueelta sadevesiä johtavan hule-
vesiputken vastaanottavana vesiuomana. 

3.1.4.4 Väestö- ja yhdyskuntarakenteen kehitys 

Kaava-alue jakautuu tilastollisesti suurin piirtein keskeltä kahtia Huutoniemen ja Ristinummen suuralueisiin. 
Huutoniemen suuralueeseen kuuluu kaupungin keskustan länsipuolelle sotien jälkeen rakentuneita pienta-
loalueita, ja sen väkiluku oli vuoden 2018 lopulla 8 755. Ristinummen suuralue kattaa suuren osaan Vaasan 
kaupungin itäistä reuna-aluetta, ja sen väkiluku oli vuoden 2018 lopulla 7 196. Ristinummen suuralueen vä-
estönkehitys on ollut negatiivinen tarkasteluvälillä vuosina 2000–2018 väkiluvun laskiessa kyseisenä aikana 
yli 800 asukkaalla, kun taas Huutoniemen alue on kasvanut lähes tuhannella asukkaalla. Huutoniemen posi-
tiivista väestökehitystä ovat vauhdittaneet erityisesti uusien pientaloalueiden kaavoittaminen. Ristinummi 
on osa valtakunnallista lähiöiden elävöittämiseen tähtäävää ohjelmaa vuosina 2020-2022. Ohjelman tavoit-
teena on ehkäistä asuinalueiden eriytymistä, lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä edistää alu-
eiden elinvoimaisuutta. Lisäksi tavoitteena on asumisen monipuolistaminen ja palveluiden turvaaminen. 

Kaava-aluetta ympäröivien pientaloalueiden asukkaat ovat tyypillisesti joko ns. alkuperäisväestöä, joka on 
rakentanut perheelleen talon 1960-1980-luvuilla. Näistä varhaisemmista asukkaista suuri osa on tällä het-
kellä yhden tai kahden hengen eläkeläistalouksia: osa pientaloista on jo toisella kierroksella uusine asukkai-
neen, jotka ovat tyypillisesti jälleen nuoria lapsiperheitä. Vuonna 2021 lainvoiman saanut Radiotien täyden-
nysrakentamisen asemakaava mahdollistaa viiden huoneiston kytkettyjen pientalojen korttelin rakentami-
sen kaava-alueen kupeeseen. 

  

Kuva 13 Vanha sammaloitunut harus. 
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3.1.4.5 Työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä ei ole suuria työpaikka- tai elinkeinotoiminnan keskittymiä. Huu-
toniementien eteläpuolella sijaitseva päivittäistavarakauppa ja keittiötukkuliike työllistävät muutamia ihmi-
siä.  

3.1.4.6 Palvelut 

 

Kuva 14 Lähistön palveluiden sijainti kartalla. 

Kaava-alue sijaitsee Huutoniemen ja Ristinummen kaupunginosakeskuksien puolivälissä. Molemmat kes-
kukset sijaitsevat kävelymatkan päässä kaava-alueesta ja niissä on useita ravintoloita, erikoiskauppoja, päi-
vittäistavarakauppa, huoltoasema, terveyskeskus ja nuorisotilat. Lähietäisyydellä sijaitsee lisäksi useita kou-
luja, kuten Variskan ja Huutoniemen koulu. Ristinummella on useita urheilukenttiä ja ulkoilualueita, kuten 
Ämmänmäen lenkkipolut sekä koirapuisto.  
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3.1.5 Virkistys 

Kaava-alueen laakson ulkoilureitti on Viheraluejärjestelmässä todettu tärkeksi virkistyksellisekis laatukäytä-
väksi, joka on yhteydessä Pilvilammen ja Eteläisen kaupunginselän ulkoilu- ja retkeilyalueisiin. Reittiä tulee 
kehittää laadukkaana pääulkoilureittinä. Vaasan kaupungin viheraluejärjestelmässä suunnittelualue kuulu 
ulkoilualueiden verkostoon, jollaiselle tulisi jokaiselta asuinalueelta olla enintään kilometrin matka. Aluetta 
ympäröi nykyisellään hyvät kevyenliikenteen yhteydet. Alueen saavutettavuuden parantaminen vaatii kui-
tenkin yhteyksien vahvistamista. Tärkeimmät sisäänkäynnin paikat ovat pohjoisessa Kappelinmäentien ris-
teyksessä sekä Huutoniementien linja-autopysäkin kohdalta. Lisäksi toissijaiset itä-länsisuuntaiset yhteydet 
Haldininkadulta ja Radiotien mutkasta parantaisivat saavutettavuutta ja viheralueiden kytkeytyneisyyttä. 

Luontoselvityksen mukaan alueella ei ilmennyt erityisiä suojeltavia tai arvokkaita kohteita. Kuitenkin alueen 
nykyiset virkistysarvot perustuvat tällä hetkellä lähes luonnontilaisen lehtometsän ja lehtomaisen kangas-
metsän luontopalveluihin sekä avoimiin näkymiin rakennetuilta kevyenliikenteen reiteiltä. Nykyinen ulkoilu-
reitti kanavan varressa on tunnelmaltaan epävirallinen, ja sen jatkuvuutta risteysalueiden yli tulisi kehittää. 
Kanavamaisessa valtaojassa on virkistyspotentiaalia, mutta sen nykyiset toiminnalliset ja esteettiset virkis-
tysarvot ovat vähäiset yksitoikkoisuuden, sijoitettujen ruoppausvallien, pusikoitumisen ja tienristeyksissä 
kohdattavan epäjatkuvuuden vuoksi. 

 



Haapaniemen urheilualue / ak1118 – Asemakaavaselostus 24.11.2022 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 

  20 / 70 

 

Haldininkadun ja Radiotien väliin jäävällä kiilamaisella alueella sijaitsee Radiotien puisto. Alueella on kos-
teikkokasvillisuutta ja luonnonmukainen lampi. Puiston historiasta viljelypalstana kertoo vanhoja siirtola-
puutarhamökkejä mukaileva veistos.  

Kaava-aluetta halkovaa valtaojaa seurailee moottorikelkkareitti, joka toimii sulan maan aikaan myös paikal-
listen asukkaiden virkistyspolkuna. Tämä reitti on osoitettu Vaasan yleiskaava 2030:ssa yhdeksi pohjois-
etelä-suuntaiseksi pääulkoilureitiksi, mutta nykyiselle polulle ei ole kaava-alueella suoraan jalankulkijalle 
sopivia tienylityspaikkoja. Reittiä hyödyntävät Huutoniementien eteläpuolella myös maastopyöräilijät. Alu-
eella on myös kuntoiluun soveltuvia polkuja, kuten 2,7 kilometrin pituinen talvisaikaan valaistu Ristinum-
men kuntorata. Kuntoradalta on myös yhteys Pilvilammen ulkoilureiteille. Radiotien ja Kappelinmäentien 
kulmaan on vuonna 2021 valmistunut 5000 neliön kokoinen aidattu koirapuisto. 

3.1.6 Liikenne 

 

Kuva 15 Suunnittelualueen saavutettavuus eri liikkumismuodoilla. 
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Kaavoitettava alue on erinomaisesti saavutettavissa eri liikkumismuodoilla. Alue sijaitsee itäisen Vaasan 
alueellisten kokoojakatujen Välitien (seututie 717 Tervajoki – Vähäkyrö – Vaasa) ja Huutoniementien ris-
teyksessä. Sekä idästä että etelästä alue on helposti saavutettavissa yksityisautolla E12- ja E8 -runkoteiden 
kautta. Vaasan raideyhteys, lentokenttä ja satama mahdollistavat paitsi liikkumisen yli maakuntarajojen, 
myös kansainväliset yhteydet.  

Suuri osa eteläistä Vaasaa on saavutettavissa alle 15 min pyörämatkan päässä suunnittelualueesta. Suunnit-
telualue sijaitsee pyöräilyn tavoiteverkon pääreittien ja aluereittien varrella. Pääreitit yhdistävät aluekes-
kukset kaupunkikeskukseen. Ne ovat asfalttipäällysteisiä, ja niiden kunnossapito on priorisoitu korkealle 
niin liukkaudentorjunnan, lumen- ja hiekanpoiston, kuin vaurioituneen päällysteen tai valaistuksen korjaa-
misen osalta (Pyöräilyn tavoiteverkko 2021). Alueretit yhdistävät paikalliskeskuksen tai toimintoalueen kau-
punkikeskukseen tai aluekeskukseen tai näihin johtavaan pääreittiin. Näitä väyliä pidetään kunnossa ympäri 
vuoden. 

 

Kuva 16 Joukkoliikenteen linjat 2022 sekä pyöräilyn tavoiteverkko 2021 

Alue on elokuussa 2022 liikennöinnin aloittavan Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan yhteisen alueel-
lisen joukkoliikenteen (Lifti) neljän eri bussilinjan solmukohdassa, ja siten saavutettavissa suuresta osasta 
Vaasaa. Lyhyemmät linjat 1 ja 2 liikennöivät tiheällä vuorovälillä Västervikistä Liisanlehtoon ja Ristinum-
melle. Linjalla 4 on yhteys Gerbystä lentokentälle asti, ja linja 5 tuo matkustajia Kråklundin ja Keskussairaa-
lan väliltä. 
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Suunnittelualue sijaitsee suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon (2014) yhdistetyllä runko- ja suur-
muuntajareitillä sekä täydentävän reitin varrella. Erikoiskuljetusreitit tulee huomioida alueen liikennesuun-
nittelussa. 

 

Kuva 17 Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkko (2014). 
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3.1.7 Maanomistus 

 

Kuva 18 Maanomistuskartta. 

Kaavoitettava alue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa. Matkatukiaseman alue ja asumiskoti on 
vuokrattu ulkopuolisille toimijoille. Läntiset peltoalueet ovat vuokraviljelijän käytössä. 

3.2 Suunnittelutilanne  

 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

3.2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat kaavoitusta osana maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Uudistetut valtakunnalliset alueiden-käyttötavoitteet tulivat 
voimaan 1. huhtikuuta 2018. Tavoitteilla pyritään vähentämään yhdyskunnan ja liikenteen päästöjä, turvaa-
maan luonnon monimuotoisuus ja kulttuuriympäristöjen arvoja sekä parantamaan elinkeinojen uudistumis-
mahdollisuuksia. Keskeinen päämäärä on sopeutua ilmastonmuutokseen ja sään ääri-ilmiöihin.  

Uudistetut alueidenkäyttötavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat: 

• toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

• tehokas liikennejärjestelmä 

• terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

• elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat  

• uusiutumiskykyinen energiahuolto. 

Haapaniemen urheilualueen kaavamuutoksessa korostuvat näistä kolme: toimiva ja tiivis yhdyskunta ja sitä 
kautta kestävä liikkuminen, terveellinen ja turvallinen elinympäristö sekä virkistys- ja viheralueiden saavu-
tettavuus.  
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Tavoitteena on hyödyntää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta mahdollisimman hyvin tukien kaupunki-
rakenteen eheyttämistä. Lähtökohta on luoda edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskunta-
kehitykselle, missä rakentaminen tapahtuu ensisijaisesti olemassa olevassa yhdyskuntarakenteessa.  

Suunnittelussa varaudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kuten sään ääri-ilmiöihin ja tulviin. Viheralu-
eilla on positiivinen vaikutus kaupunkien lämpösaarekeilmiöön kasviston lisätessä haihdutusta ja siten las-
kiessa lämpötilaa. Rakentamisen suunnittelussa otetaan huomioon hulevesijärjestelmien toimivuus, sekä 
huolehditaan tulvariskin hallinnasta pitkällä aikavälillä muodostamalla vedenkorkeutta tasaavia ympäristö-
elementtejä. 

Alueidenkäytössä on kiinnitettävä huomiota laadukkaiden virkistys- ja viheralueiden riittävyyteen sekä näi-
den muodostamien viheryhteyksien jatkuvuuteen rakennetussa ympäristössä. Luonnon näkökulmasta eko-
logisten yhteyksien jatkuvuus ja riittävän suuret viheralueet mahdollistavat lajiston siirtymisen uusille elin-
alueille ja mukautumisen ilmaston muuttuessa. Ihmisen näkökulmasta kaupungistuminen, vapaa-ajan li-
sääntyminen ja luontoliikunnan suosio sekä merkitys kansanterveydelle lisäävät virkistyskäyttöön soveltu-
vien alueiden tarvetta.  

3.2.1.2 Maakuntakaava 

Kaava-alueella on 11.9.2020 astunut voimaan Pohjanmaan maakuntakaava 2040.  Haapaniemen 
urheilualueen kaava-alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A). Se sijaitsee puolivälissä 
Ristinummen ja Huutoniemen lähipalvelukeskuksia.  

 

 

3.2.1.3 Yleiskaava 

Kaavoitettavalle alueelle on lainvoiman 18.9.2014 saaneessa Vaasan yleiskaava 2030:ssa osoitettu seuraa-
via käyttötarkoituksia:  

Kuva 19 Asemakaavan muutosalueen sijainti Pohjanmaan maankuntakaavassa 2040. 
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Maatalousalue tai urheilu- ja virkistyspalveluiden alue (MT/VU): Maatalousalue on pääosin peltoa tai perin-
teen mukaista niittyä, ja urheilu- ja virkistyspalveluiden alueet on varattu urheilukeskuksille ja erityisliikun-
tapaikoille. Alueella on sallittu urheilu- ja virkistyskäyttöä palveleva rakentaminen.  

Pientalovaltainen asuntoalue (AP): Pientalovaltainen asuntoalue on nimensä mukaisesti varattu pääosin 
asuinpientaloille, mutta alueelle saa sijoittaa myös ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia palveluita ja työ-
paikkatoimintoja.  

Virkistysalue (V): Pieni osa kaava-alueesta on myös varattu yleiseen virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Alueella on 
sallittua virkistystä ja ulkoilua palveleva rakentaminen. Alue on ensisijaisesti luonnonmukaisena säilytettävä 
tai sellaiseksi rakennettava viheralue, jonka rakentamis- ja hoitotoimenpiteet määritellään MRA 45§:n mu-
kaisessa viheraluesuunnitelmassa. Suunnitelmien tulee soveltuvin osin pohjautua yleiskaavan yhteydessä 
laadittuihin ulkoilualuesuunnitelmiin.  

Yleiskaavassa alue on sijoitettu osittain lentomelualueen sisään (me). Näiden alueiden suunnittelussa ja 
kaavoituksessa lentomelun vaikutukset tulee ottaa huomioon. Lentoliikenteen vaikutuksia suunnitteluun 
tarkastellaan edempänä osiossa Lentoliikenne ja lentomelu. 

Suunnittelualueen lähiympäristö on yleiskaavassa määritelty pääosin asuinpientalojen (AP), palveluiden (P) 
ja virkistystoimintojen (V) alueiksi. Suunnittelualueen läpi kulkeva valtaoja on merkitty osaksi alueellista ul-
koilureitistöä. 

Vaasan yleiskaava 2040:n päivittämistyö on alkanut vuonna 2022. Uusi kokonaisyleiskaava tulee pohjautu-
maan Vaasan kaupungin vuonna 2022 päivitettyyn strategiaan. Yleiskaavaa 2030 käytetään kaavoitustyön 
pohjana, mutta uusi kaava käsittelee maantieteellisesti laajempaa aluetta. 

 

Kuva 20 Suunnittelualueen sijainti Vaasan yleiskaavassa 2030 
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3.2.1.4 Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa seuraavat asemakaavat:  

968, vahvistettu 15.3.2010 

Asemakaavasta kaavarajaukseen otetaan Kiilapuisto ja sen viereinen suojaviheralue. Kiilapuisto on merkitty 
urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi (VU). Alueelle on merkitty neljä ohjeellista urheilu- ja virkistysalu-
eeksi varattua alueen osaa, pysäköimispaikka sekä kaksi huoltorakennusta, kumpikin kerrosalaltaan enin-
tään 50 k-m2. Käytännössä alueelle voisi voimassa olevan asemakaavan mukaan rakentaa esimerkiksi neljä 
jalkapallokenttää, eikä kaavaan ole merkitty säilytettävää puustoa. Huutoniementien puoleinen reuna-alue 
on osoitettu suojaviheralueeksi (EV). Tällä merkinnällä osoitetaan sellaiset lähinnä liikenneväylien varrella 
olevat viheralueina säilytettävät alueet, joiden tarkoituksena on pääasiassa suojata muita alueita liikenteen 
melu- ym. haitoilta, ja joita ei sijaintinsa takia voida käyttää virkistysalueina. 

563, vahvistettu 19.11.1981  

Kaavasta numero 563 kaavarajaukseen otetaan lyhytaaltoradioaseman alue (ER¹). Alueelle saa rakentaa sen 
käyttötarkoituksen mukaisia rakennuksia ja laitteita, ja pinta-alasta saa korkeintaan rakentaa viisi prosent-
tia. Rakennusten enimmäiskorkeus on 8 metriä. 

529, vahvistettu 26.11.1979  

Kiinteistöt 27-9903-1, 27-9903-2, 27-1-6 

Kaavan numero 529 osalta suunnittelualueeseen kuuluvat puistoalue (P) ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen 
rakennusten korttelialue (AR5) sekä Radiotien osuus.  

 
Kuva 21 Ote voimassa olevasta asemakaavojen yhdistelmäkartasta, johon on merkitty alustava asemakaavan muutosalueen rajaus.. 

3.2.1.5 Kaupungin maapoliittinen linjaus 

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen on keskeinen maapoliittinen linjaus, minkä seurauksena kaupunkira-
kenteen pirstoutuminen ja jo olemassa olevien asemakaavoitettujen maa-alueiden vajaakäyttö eivät ole 
toivottua kehitystä. Erityisesti kaupungin omistamien maa-alueiden tehokas käyttäminen on ensiarvoista, 
koska tähän voidaan vaikuttaa yksityistä maata tehokkaammin. Väestömäärän kasvun lisäävän tarvetta 
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myös virkistysalueisiin. Kaavamuutosta puoltavat suunnittelualueen keskeinen sijainti Haapaniemen alu-
eella, uusien liikunta- ja vapaa-ajanviettopaikkojen tarve sekä suunnittelualueen kytkeytyminen osaksi ole-
massaolevaa laakso- ja viheraluesuunnitelmaa. 

Vaasan yleiskaava 2030 on laadittu ajatellen väestömäärän kasvavan 72 000 asukkaaseen vuoteen 2030 
mennessä. Tämä lisäys tulee näkymään ennenkaikkea voimakkaana asuntorakentamisen tarpeena, mutta 
myös lisääntyneenä palveluntarpeena. Suunnittelualueen ympäristössä on useita uusia asuinalueita.  

 

 

Kuva 22 Suunnittelualueen sijainti ”Vaasan uudet asuinalueet 2007” -kartassa. Kuvassa korostettu vihreällä toteutuneet/toteutu-

massa olevat asuinalueet. 

Yksi kaupungin maapoliittisista päätehtävistä on turvata riittävät suojelu- ja virkistysalueet. Siksi kaavamuu-
toksessa onkin tarpeen määritellä säilytettävät puustoalueet ja laaksomaiset näkymät. 

3.2.1.6 Rakennusjärjestys 

Vaasan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.2.2019.  

3.2.1.7 Tonttijako ja –rekisteri 

Kaikki asemakaavoitetut tontit on merkitty tonttirekisteriin.  

3.2.1.8 Pohjakartta 

Suunnittelualueen pohjakartta on tarkistettu ja hyväksytty 31.5.2021. Se täyttää asemakaavan pohjakar-
talle asetetut vaatimukset.  
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3.2.1.9 Rakennuskielto 

Kaava-alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. 

3.2.1.10 Johtorasitteet  

Alueelta on pyydetty johtotiedot Vaasan Vedeltä, Vaasan Sähkön Kaukolämmöltä, Vaasan Sähköverkolta, 
Johtotieto Oy:stä ja Elisalta. Seuraavassa karttaotteet niiltä tahoilta, joilla on alueella infraa.  

 
Kuva 23 Vaasan Sähkön rasitekartta. Kaukolömpölinja on merkitty punaisella katkoviivalla. 

 

Kuva 24 JNT:n (Jakobstadsnejdens Telefon Ab) kaapeliverkko alueella. 
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Kuva 25 Elisa Oy:n rasitekartta. 

 
Kuva 26 Vaasan Veden johtotiedot alueelta. 

3.2.1.11 Suojelupäätökset 

Alueella ei ole suojelupäätöksiä. 
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3.2.2 Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat 

Ristinummen kaupunginosakeskus ak1087 

Ristinummen kaupunginosakeskuksen alueen asemakaavan muutos on käynnissä osana vanhojen asunto-
alueiden elinvoimaisuuteen liittyvää kaupungin strategiaa ja maankäytön toteuttamisohjelmaa. Ristinum-
men keskustan asemakaavan muutosalue rajautuu pohjoisessa Kappelinmäentiehen, lännessä Erämiehen-
polkuun, idässä Vanhan Vaasan katuun ja etelässä Linjatiehen. Suunnittelualue on noin 12,8 hehtaarin ko-
koinen. Alue on aikanaan kaavoitettu 1970-1980 -lukujen lähiöihanteiden mukaisesti. Toteutus on kuitenkin 
jäänyt hieman vajaaksi, ja osa alueesta on jäänyt jopa rakentamatta. Päivittäistavarakaupan lähtö alueen 
keskiössä olevasta ostoskeskuksesta ja yleinen palvelujen keskittyminen ovat kaventaneet ostokeskuksen 
tarjoamia palveluja. Tavoitteena on eri toimenpitein tukea ja kehittää Ristinummen kaupunginosakeskusta, 
sen eri toimintoja sekä saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Alueelle osoitetaan lisää asumista ja nykyisen 
ostoskeskuksen korvaavia palveluja. Ristinummen keskuksen kaavaluonnos on ollut nähtävillä 16.-
29.10.2019. 

Radiotien täydennysrakentaminen ak1105 

Radiotien täydennysrakentamisen kaava on saanut lainvoiman 12.4.2021. Kaavan tavoitteena oli tarkistaa 
maankäyttöä voimassa olevan yleiskaavan mukaiseksi, pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Lisäksi kaa-
vatyössä huomioitiin entisen rannikkoradioaseman nykyinen käyttö keittiötukkuliikkeen tiloina ja yrityksen 
lisärakentamistarve. Uusi kytkettyjen pientalojen tontti on ollut tämän kaavatyön aikaan vapaana varatta-
vaksi, ja toteuttamisen aikataulua ei toistaiseksi ole tiedossa. 

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma 2021 

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman 2021 tavoitteena on luoda sujuvat ja turvalliset pyöräilyn ja 
jalankulun yhteydet lähiöiden, asuinalueiden, keskusten sekä tärkeimpien oppilaitosten ja työpaikkojen vä-
lille. Pyöräilyn tavoiteverkko heijastelee näitä tavoitteita vahvistamalla olemassa olevia yhteyksiä ja esittä-
mällä uusia reittejä keskeisten paikkojen välille, ja pyöräliikenteen tavoiteverkko liittyykin tiiviisti kaupun-
ginosakeskustyöhön. Suunnittelu on alkanut vuonna 2021, ja hankkeen valmistumisen tavoitevuosi on 
2030. 
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Kuva 27 Pyöräilyn tavoiteverkko, suunnittelualue ympyröity punaisella (Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma 2021, Vaasan 

kaupunki) 

Ohjelman mukaan suunnittelualueen editse kulkee sekä pyöräilyn pää- että aluereittejä. Lisäksi läheisen itä-
länsisuuntaisen voimalinjan alapuoliset maa-alueet on osoitettu kevyenliikenteen yhteystarvealueiksi. 
Tämä yhteys on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2028. Toteutuessaan pyöräilyn tavoiteverkko parantaa 
suunnittelualueen saavutettavuutta entisestään.  

Liikennesuunnitelmat 

Liikennesuunnitelmat tähtäävät alueen liikenneympäristön sujuvoittamiseen ja risteysturvallisuuden paran-
tamiseen. Välitien ja Kappaelinmäentien risteyksen suojatie on korotettu, ja oikealle on tehty kääntymis-
kaista. Kappelinmäentielle Radiotien risteykseen on rakennettu korotettu suojatie. Välitien ja Huu-
toniementien risteykseen on esitetty asemakaavassa ak968 (lainvoimainen 15.3.2010) tilavaraus kiertoliit-
tymälle. Kiertoliittymän toteuttamisaikataulu ei ole toistaiseksi tiedossa. 

 

Kuva 28 Huutoniementien ja Välitien risteyssuunitelma (2010) 
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3.2.3 Alueelle laaditut tai aikaisemmat selvitykset 

Anna-Kaisa Aallon vuoden 2007 diplomityössä ”Vaasan laaksojen maisemaselvitykset ja ulkoilualuesuunni-
telmat” esitetään kaavamuutosaluetta koskeva suunnitelma ”Vanhan Vaasan laaksojen viisi puistoa”. Suun-
nitelmassa laakso on jaettu osa-alueisiin, joista kullekin on määritelty oma, alueen ominaispiirteistä am-
mentava kehityskuva. Kaavamuutosalue on merkitty ”Urheilupuistoksi”. Suunnitelmassa aluetta esitetään 
urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi. Alueelle suositellaan tulvaherkkyyden vuoksi imeyttäväpintaisia ur-
heilu- ja pelikenttiä, jotka eivät myöskään heikentäisi laaksonäkymiä. 

Työssä suositellaan myös suoristettujen vesiuomien palauttamista luonnonmukaisemmiksi. Uomaa voidaan 
esimerkiksi leventää sen yläosista niin, että sen tulvanaikainen vedenjohtokyky laajenee. Tällöin uoman on 
mahdollista levennetyn osuuden ja tulvavaihtelujen tuomien muutosten ansiosta kehittyä vähitellen luon-
taisen kaltaiseksi.  

Osaa alueesta esitetään kosteikkopuistoksi. Kosteikkopuisto sijoittuu alueelle, josta valtaosa on korkeusta-
soltaan merenpinnan alapuolella (alle 0-tason eli keskimerivedenpinnan). Veden syvyyttä vaihtelemalla voi-
daan rakentaa sekä avovesipintaisia altaita että matalan tai korkean kosteikkokasvillisuuden peittämiä alu-
eita. Toteutus edellyttäisi koneellista vesirakentamista sekä luonnonprosesseja aktiivisesti hyödyntävää 
suunnittelua.  

Kuva 29 Anna-Kaisa Aallon vuoden 2007 diplomityön 

”Vaasan laaksojen maisemaselvitykset ja ulkoilu-

aluesuunnitelmat” ehdotus ”Viisi osaviheraluetta”. 

Suunnittelualue osoitettu punaisella nuolella. 
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3.2.3.1 Vaasan viheraluejärjestelmä 2030 

Vaasan viheraluejärjestelmä 2030 perustuu kolmeen maisemarakenteen pääelementtiin: merenrantaan ja 
saaristoon, merenrannasta alkaviin ja mantereelle jatkuviin laaksopainanteisiin sekä mantereella maastosta 
nousevien kumpareiden ja selänteiden lakiosiin ja rinteisiin. Laaksot ovat vielä suhteellisen yhtenäisiä, laa-
joja rakentamattomia alueita. Laaksot ovat kuitenkin aikojen saatossa pirstoutuneet, mikä monin paikoin 
vaikeuttaa laaksoissa liikkumista ja laaksoalueen havainnointia.  

Rakentaminen on perinteisesti sijoittunut alavien maiden tulvariskin sekä maaperän otollisuuden vuoksi 
selänteiden rinteille, laaksojen jäädessä tyypillisesti avoimiksi viljelysmaiksi. Rakennettujen selänteiden vä-
liin jäävät avoimet laaksot jäsentävät ja rytmittävät kaupunkirakennetta. Siten laaksojen metsittyminen ei 
vaikeuta pelkästään maisemarakenteen hahmottamista, vaan häivyttää myös kaupunkirakennetta. Vaasan 
viheraluejärjestelmä 2030:n mukaan laaksojen tulisikin toimia avoimina, näkymiä kokoavina viljely- tai vir-
kistysalueina, kaupunkia jäsentävinä elementteinä sekä kulkuyhteyksien turvaajina. Laaksojen säilyttäminen 
avoimina vaatii toimia, sillä ilman hoitoa kosteikkoisina alueina ne metsittyvät reheviksi lehdoiksi, kuten on 
käynyt suunnittelualueen itäpuolisella rinteellä. Liikuntaa ja urheilua palvelevat kentät ja viheriöt pitävät 
osaltaan laaksoa avoimena. 

Laaksopainanteet pitävät lisäksi yllä ekologista monimuotoisuutta ja käytäviä niin eläimistön kuin kasvilli-
suudenkin kannalta. Laaksopainanteet mahdollistavat myös pintavesien ekologisen puhdistamisen, viiveen 
ja imeytymisen. Laaksopuistojen avoimuutta sekä pintavesien viive- ja puhdistusvaikutusta voidaan lisätä 
esimerkiksi kaivamalla ja patoamalla vesialtaita laaksoon. Vesiaiheet kosteikkoineen edesauttavat rinteiltä 
ja rakennetuilta valuvien hulevesien puhdistusta ennen niiden kulkeutumista kaupungin rantavesiin ja Me-
renkurkkuun.  

Kuva 30 Ote Anna-Kaisa Aallon vuoden 

2007 diplomityön ”Vaasan laaksojen mai-

semaselvitykset ja ulkoilualuesuunnitelmat” 

ehdotuksen ”Viisi osaviheraluetta” yleis-

suunnitelmasta. Kosteikkopuistot on mer-

kitty katkoviivarasterilla 
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Suunnittelualue on osa Matalanselän laaksopainannetta. Alueen läpi kulkeva yleiskaavaan merkitty ulkoilu-
reitti on yksi kuudesta silmukasta, jotka muodostavat Vaasan pääulkoilureittien verkoston. Kaupunkiraken-
netta kannattelevilta selänteiltä on varattu yhteydet laaksopainanteisiin, joita myöten liikutaan laakson-
suuntaisesti merenrantaan tai mantereelle. 

3.2.3.2 Maisemaselvitys 

Maisemaselvitystä on referoitu lyhyesti kappaleessa 3.1.3. Luonnonympäristö. Alueen pääosassa on nykyi-
sellään ympäröiville teille avautuva peltomaisema, jota rajaa maanviljelysympäristölle tyypilliset vahvat ja 
suoraviivaiset metsänreunat. Alueella kulkee ulkoilureitti, jonka varrella maisematila on ympäröivän met-
sän ja kanavan pusikoitumisen vuoksi melko sulkeutunut. Metsä- ja peltoalueiden välillä on vahva tilallinen 
kontrasti avoimen ja sulkeutuneen maiseman välillä. Alueella rakentamiselle paras ilmansuunta ja maaperä 
olisi selännealueen vaihettumisvyöhykkeellä, mutta siellä toisaalta sijaitsee alueen monipuolisinta metsä-
luontoa. Alueen kauas näkyvänä maamerkkinä toimii radiomasto ja katunäkymässä vanha peltomaiseman 
maisemamänty. 

Alueella ei ole valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaita maisema-alueita. Maisemalli-
sesti arvokkaana asiana voi kuitenkin pitää pitkiä ja avoimia laaksonäkymiä. Arvoksi voidaan luokitella myös 
alueen keskeinen sijainti, jonka avulla useat asukkaat voivat tavoittaa sen mm. reittejä parantamalla. 

Kuva 31 Vaasan maisemaraken-

teen laaksopainanteet. Suunnitte-

lualue ympyröity punaisella. 

(Vaasan viheraluejärjestelmä 

2030) 
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3.2.3.3 Maaperätutkimus 

Suunnittelualueella on tehty maaperätutkimus. Ote maaperäkairausten tuloksista oheisessa kartassa. Kai-
raustuloksia voi pyytää nähtäväksi kaavoituksesta.  
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Kuva 32 Maaperätutkimuksissa tehtyjen kairausten sijainnit korostettuna punaisella. 

3.2.3.4 Luontokartoitus 

Luontokartoitusta on referoitu lyhyesti kappaleessa 3.1.2. Luonnonympäristö. Luontokartoitus on laadittu 
asemakaavan pohjatietoaineistoksi kaavoituksen omana työnä maastokauden 2021 aikana. Selvitysalueen 
metsäalueiden kasvupaikkatiedot koottiin kaupungin metsäsuunnitelmasta. Tausta-aineistoina hyödynnet-
tiin alueelta aiemmin tehtyjä luontoselvityksiä. Lisäksi maastossa inventoitiin pesimälinnusto sekä liito-ora-
van, lepakoiden ja viitasammakon esiintyminen alueella.  

Luontoselvityksessä alue todetaan pääosin rakentamattomaksi pelto- ja metsäalueeksi. Välitien itäpuolella 
on noin 3,8 hehtaarin kokoinen peltoalue, joka on ollut viimevuosina heinäpeltona. Myös alueen kaakkois-
nurkassa on pinta-alaltaan noin 0,7 hehtaarin kokoinen pelto. Metsäalueen halki kulkeva pohjois-etelä-
suuntainen Matalaselänoja ja sen laaksoalue on osa Vanhan Vaasan laaksopainannetta. Alueen itäreuna 
kuuluu Vanhan Vaasan moreeniselänteeseen. Pintavalunta kulkeutuu avouomia pitkin Matalaselänojaan ja 
siitä edelleen usean kilometrin matkan Eteläiselle Kaupunginselälle. Selvitysalueen länsiosan pellot ja met-
sät viivyttävät sekä osin myös imeyttävät hulevesiä ennen valunnan päätymistä valtaojaan. Osa pelto- ja 
metsäalueista on ojitettu. 

Metsäalueet ovat suurelta osin lehtomaisia kankaita, joissa pääpuulajeina kasvaa enimmäkseen lehtipuita. 
Suunnittelualueella yleisin metsätyyppi on lehtomainen kangas. Pääpuulaji kaikilla kuvioilla on koivu, puus-
ton iän vaihdellessa noin 40–140 välillä. Radiotien varressa sijaitsee pinta-alaltaan noin 2,5 hehtaarin kokoi-
nen lehtoalue. 
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Metsäalueet sijaitsevat alueen keskiosassa, Matalaselänojan molemmin puolin. Metsäalan kokonaispinta-
ala selvitysalueella on noin 6,4 hehtaaria. Peltoalueet on pidetty avoimina, mutta viljanviljelyssä pellot eivät 
viime vuosina ole olleet.    

Selvitysalueella tavattiin yhteensä 29 lintulajia, joista 19 pesimisvarmuus viittasi pesintään alueella (pesi-
misvarmuudet 3-4). Lajimäärä alueella oli Vaasan olosuhteissa tavanomainen huomioiden alueen pinta-ala. 
Pesimälajisto koostui pääosin lehti- ja sekametsien lintulajeista. Näitä lajeja olivat punakylkirastas, lehto-
kerttu ja pajulintu. Rehevien lehtojen lajistoa edustivat mustapääkerttu ja sirittäjä. Selvitysalueella ei maas-
tokauden 2021 aikana pesinyt Euroopan unionin lintudirektiivin liitteen I (79/409/ETY) lajeja. Suomen uhan-
alaisuusluokituksen lintulajeista alueella havaittiin silmälläpidettäviksi lajeiksi määritellyt västäräkki, pen-
saskerttu, harakka ja punavarpunen. Erittäin uhanalaisia lajeja olivat hömötiainen ja viherpeippo.  

Selvitysalueelta ei löytynyt merkkejä liito-oravan elinpiireistä tai luonnonsuojelulain 49 § mukaisista liito-
oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoista. Lajin lähin tunnettu lisääntymis- ja levähdyspaikka sijaitsee noin 
600 metriä selvitysalueesta koilliseen.  

Selvitysalueen lepakkokartoitus tehtiin reittikartoitusmenetelmällä. Selvitysalueen reittikartoituksissa ha-
vaittiin yhteensä 4 ohilentävää pohjanlepakkoa. Lepakoiden yksilömäärä oli tavanomainen verrattuna Vaa-
sassa aiemmin tehtyihin lepakkokartoituksiin. Reittikartoituksien lisäksi suunnittelualueelle vietiin yksi Au-
dioMoth -äänitallennin. Tallentimen keräämän aineiston perusteella laitteen läheisyydessä liikkuu pääasi-
assa ohilentäviä pohjanlepakoita, vesisiippoja ja siippalajeja. Lepakot myös saalistelevat alueella satunnai-
sesti. Kokonaishavaintomäärä oli 3-24 yksilöä/yö. Tuloksissa on huomioitava se, että yksi lepakko voi tallen-
tua nauhalle useaan kertaan yön aikana. 

Kuva 33 Luontoselvityksen rajaus ja 

kasvupaikkatyypit 
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Viitasammakoiden kutualueita ei selvitysalueelta löytynyt. Inventointien ja maastohavaintojen perusteella 
arvioitiin, että selvitysalueella ei esiinny muita Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV (a) nisäkäs- tai 
matelijalajeja.  

3.2.3.5 Hulevesikartoitus 

Hulevesikartoitus laadittiin asemakaavan suunnittelun tueksi kaavoituksen omana työnä kevään 2022 ai-
kana, ja sen tarkoituksena oli selvittää suunnittelualueen muuttuvan maankäytön vaikutuksia alueen hule-
vesiin. Tavoitteena oli myös löytää hulevesien hallintaratkaisuja, jotka ehkäisevät ennalta alueen mahdolli-
sia tulvahaittoja ja joilla pyritään säilyttämään alueen vesitasapaino. Kartoitus tehtiin valuma-aluelähtöi-
sesti.  

Selvitysalue jaettiin Matalaselänojan länsi- ja itäpuolisiin valuma-alueisiin (osavaluma-alueet A ja B). Osava-
luma-alueet ovat jaettu ilmakuvatarkastelun perusteella kahdeksaan pinnanlaatutyyppiin, joiden pinta-
aloja hyödynnettiin valumakertoimien laskennassa. 

 

Kuva 34 Osavaluma-alueet, veden päävalumissuunnat sekä maanpinnan korkeus. 

Laskennallisesti pintavalunnan määrä tulee lisääntymään osavaluma-alueella A noin 14 % ja osavaluma-alu-
eella B 0 % suhteessa nykytilaan. Tuleva maankäytön muutos ei merkittävästi lisää alueen hulevesien pinta-
valuntaa, joten alueen hulevesien hallinta on mahdollista toteuttaa pääosin kaava-alueella sekä selvitysalu-
een lähiympäristön luonnonalueilla. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 13 luvun 103 c § mukaan asemakaava-alueella hulevesiä tulee imeyttää ja vii-
vyttää sekä ehkäistä niistä aiheutuvaa haittaa hulevesien syntypaikalla tai sen läheisyydessä. Selvityksen 
mukaan viivytysratkaisut sekä niiden sijainti ja mitoitus voidaan ratkaista asemakaavaa toteuttavassa tekni-
sessä suunnittelussa. 
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3.2.3.6 Lentoliikenne ja lentomelu 

Yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty lentomelualueen sisään. Lentoaseman meluhaittaa arvioidaan 
yleisesti käyttämällä tunnuslukuna vuorokauden melutasoa Lden, jossa ilta- ja yöarvoa on painotettu. Saatua 
numeroarvoa verrataan suoraan päiväajan keski-äänitasona annettuun 55 dB:iin. Finavian teettämä Vaasan 
lentoaseman meluselvitys vuodelta 2017 osoittaa kuitenkin suunnittelualueen jäävän vuoden 2040 ennus-
tetun Lden 55 dB ylittävän siviili- ja sotilasliikenteen muodostaman kokonaisliikenteen meluvyöhykkeen ulko-
puolelle. Finavian mukaan vuonna 2016 kaikesta liikenteestä 66 % tapahtui päiväaikana klo 07-19 ja 20 % 
illalla klo 19–22. Vuonna 2016 yöaikaisia (klo 22–07) lentoonlähtöjä ja laskeutumisia Vaasan lentoasemalla 
oli keskimäärin 4,0 vuorokaudessa. Ohjearvon ylittävän alueen ulkopuolellakin useat ihmisen kokevat lento-
melun häiritseväksi. Näin käy erityisesti alueilla, jotka ovat kiitoteiden jatkeilla. 

 

Kuva 35 Vaasan lentoaseman siviili- ja sotilasliikenteen kokonaislentokonemelualue vuonna 2040. 

Ilmailulaki edellyttää lisäksi lentoesteluvan hakemista korkealle rakentamiselle. Suunnittelualue sijoittuu 
Vaasan lentoaseman +51 metrin esterajoituskorkeusvyöhykkeelle, jolloin lentoestelupaa on haettava, jos 
laite, rakennus, rakennelma tai merkki ulottuu yli 51 metrin korkeuteen maan- tai vedenpinnasta. 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET  

4.1 Suunnittelun tarve 

Tavoitteena on kaavoittaa alue yleiskaavan ja laakso- ja vihersuunnitelman mukaisesti urheilu- ja virkistys-
alueeksi. Kaavamuutoksella mahdollistetaan erilaisten ja toisiaan täydentävien toimintojen syntyminen alu-
eelle. Kaavamuutoksella vastataan kasvavan kaupungin palvelu- ja virkistysalueiden sekä lähiliikuntapaikko-
jen tarpeeseen. 

Kaavalla mahdollistetaan koiraurheiluun soveltuvien harjoittelupaikkojen tarjontaa ja saavutettavuutta 
Vaasan alueella. Agility-hallihanke on Pohjanmaan alueen ensimmäinen agilitya varten suunniteltu ja raken-
nettava halli, joka mahdollistaa ympärivuotisen harjoittelun ja kilpailujen järjestämisen sekä sisällä että ul-
kona.  
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Kuva 36 Agilityn pysyvät ja väliaikaiset harjoituspaikat kartalla. 

Kaavatyön edetessä esille nousi myös muita urheilurakentamiseen liittyviä tarpeita. Vaasan kaupungin lii-
kuntapalveluiden esityksestä kaavaan on tehty tilavaraus sisäpalloilun harjoitushallille ja pesäpallon harjoi-
tuskentälle. Näiden lisäksi alueelle on mitoitettu myös Vaasan jousiammuntaseura Diana-57 ry:n ulkokent-
tätarpeisiin soveltuva harjoittelurata. Urheilurakentaminen tulee sijoittumaan pääasiallisesti kaava-alueen 
läntiseen osaan, mutta samalla päätettiin tarkistaa myös valtaojan itäpuolinen tilanne ja kaavamerkinnät.    

4.2 Toimintojen mitoitus 

4.2.1 Agility 

Agility-käyttöön soveltuvaa hallia varten on varattu 66 m x 28 m rakennusala. Tällä mitoituksella halli sovel-
tuu agilityn kilpailukäyttöön. Hallissa voi olla samanaikaisesti 3 rinnakkaista harjoituskenttää, joille jokai-
selle mahtuu esim. alla olevan kuvan mukainen harjoitusrata. Näin hallissa voi harjoitella 10 koirakkoa tun-
nissa. Halli sopii mitoitukseltaan myös muiden lajien sisäharjoitteluun, kuten jousiammuntaan. Lisäksi hallin 
välittömään yhteyteen osoitetaan tilavaraus noin 25 m x 40 m kokoiselle agilityn ulkoharjoituskentälle. Ki-
soja järjestetään sekä sisällä, että säiden salliessa ulkona.  
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Kuva 37 Agilityn ratapiirros. Jokainen ruutu vastaa 1 m x 1 m kokoista aluetta (Timo Teileri, VAS ry). 

4.2.2 Pesäpallo 

Pesäpallon harjoituskenttä on mitoitettu naisten kentän mitoilla 61 m x 121 m, mikä soveltuu naisten ja 
nuorten harjoitustarpeisiin. Mitoitus perustuu Opetus- ja Kulttuuriministeriön sekä Suomen Liikunnan Am-
mattilaiset ry:n vuonna 2017 päivitettyyn pesäpallokentän mitoituskorttiin. 

 

Kuva 38 Pesäpallon harjoituskentän ohjemitoitus (OKM/SLA ry, 2017). 
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4.2.3 Jousiammunta 

Jousiammuntakentän mitoitus perustuvat Archery GB:n ja World Archery Federationin julkaisemassa Ar-
chery Facilities: Guidance & Specifications (2013) -oppaassa esitettyyn ulkokentän suositusmitoitukseen. 
Ihanteellinen ampumasuunta on etelästä pohjoiseen, enintään 20 asteen poikkeamalla. Ampumaetäisyys 
on maksimissaan 90 metriä, minkä lisäksi taulujen taakse ja sivuille varataan tilaa taustapenkereelle ja 
turva-alueelle. Ampumapaikka on 60 metriä leveä, ja sen taakse varataan n. 15 metriä leveä huoltoalue. 

 

Kuva 39 Jousiammuntaradan mitoitus, periaatekuva (Archery GB & World Archery, 2013). 

4.3 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kaavamuutos toteutetaan kaupungin omistamalla maalla, joten kaavoitus ei edellytä kaavoituksen käynnis-
tämisopimusta tai maankäyttösopimusta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma käsiteltiin kaupunginhalli-
tuksen suunnittelujaostossa toukokuussa 2021 ja täydennetty suunnitelma asetettiin nähtäville kaavoitus-
johtaja Päivi Korkealaakson viranhaltijapäätöksellä 23.6.2022.  

4.4 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.4.1 Osalliset 

Osallisia kaavatyössä ovat: 

• Kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen maanomistajat, maanvuokraajat ja asukkaat sekä alueella toi-
mivat yritykset ja yhdistykset 

• Kaupungin asiantuntijaviranomaiset: kaavoitus, kiinteistötoimi, liikuntatoimi, talotoimi, kuntatek-
niikka, rakennusvalvonta, ympäristötoimi, perusopetus, varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta, 
kulttuuri- ja kirjastotoimi, Vaasan nuorisovaltuusto, Vaasan Vesi, Pohjanmaan pelastuslaitos, Poh-
janmaan museo 
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• Muut viranomaiset ja yhteistyötahot: Elisa Oy, Vaasan Ympäristöseura, VIRIA Oy, Mustasaaren 
kunta, Haapaniemen pienkiinteistöyhdistys ry, Pohjois-Ristinummen pienkiinteistöyhdistys / Varis-
kan aluetoimikunta, Huutoniemen omakotiyhdistys ry, Teeri-Kiila ry, Vaasan Melaniemiyhdistys ry, 
Oy Vaasa Parks Ab, Österbottens företagarförening rf, Pohjanmaan kauppakamari, Vasek Oy, Vaa-
san Yrittäjät ry Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus / Liikennevastuualue, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus / 
Ympäristövastuualue, Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan poliisilaitos, Vaasan Sähkö Oy / kaukolämpö-
yksikkö, Vaasan Sähkö Oy / Sähköverkkoyksikkö 

4.4.2 Vireilletulo 

Asemakaavan muutos on tullut vireille kaupunginhallituksen suunnittelujaoston päätöksellä 4.5.2021 osal-
listumis- ja arviointisuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. 

4.4.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

7.5.2021 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 25.5-8.6.2021. Osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmaa on tarkistettu ja täydennetty 23.6.2022. 

Kaavoituksen eteneminen:  

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Osallistuminen mielipiteellä tai lausunnolla OAS:n nähtävilläolon aikana. Osallisia kuullaan koskien lähtö-
kohtia ja selvityksiä, kaavatyön aikataulua, alustavia tavoitteita, osallisten määrittelyä sekä vuorovaikutuk-
sen järjestämistä.  

Kaavaluonnos  

Osallistuminen mielipiteellä tai lausunnolla kaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana. Osallisia kuullaan kos-
kien kaavan tavoitteita, selvitystyötä ja kaavan luonnosta.  

Kaavaehdotus  

Osallistuminen muistutuksella tai lausunnolla kaavaehdotuksen nähtävilläolon aikana (30 vrk). Osallisia 
kuullaan koskien kaavaehdotusta ja kaavan selostusta. Lausuntojen ja mahdollisten 29 muistutusten käsit-
telyn jälkeen kaavaehdotus etenee kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.  

Kaupunginvaltuuston tekemästä kaavan hyväksymispäätöksestä voi jättää valituksen Vaasan hallinto-oikeu-
teen (MRL 188 §). Valitusoikeudesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 191 §:ssä.  

Lisäksi tullaan tarvittaessa järjestämään vuorovaikutustilaisuuksia, joissa osallisilla on myös mahdollisuus 
osallistua kaavan valmisteluun.  
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4.4.4 Viranomaisyhteistyö 

Kaavoitustyötä tehdään yhteistyössä eri osallisryhmien edustajien kanssa. Viranomaisilta ja yhteistyöta-
hoilta pyydetään asiasta lausunto kaavan kaikissa kolmessa kuulutusvaiheessa. Lakisääteisiä viranomais-
neuvotteluja pidetään tarvittaessa kaavaprosessin alussa sekä julkisen nähtävilläolon jälkeen.  

Asemakaavoituksen aloituskokous järjestettiin 12.4.2021. Kokoukseen osallistuivat suunnitteluun keskei-
sesti liittyvien kaupungin tulosalueiden edustajat Vaasan Vedeltä, pelastuslaitokselta, Pohjanmaan muse-
olta, rakennusvalvonnasta, kiinteistötoimesta, liikuntatoimesta ja kuntatekniikasta. Kokouksessa vahvistet-
tiin asemakaava-alueen rajaus, esiteltiin laaditut luonnokset kaavakartasta ja -määräyksistä sekä sovittiin 
jatkotoimista esimerkiksi selvityksiin liittyen. Kokouksessa todettiin selvitystarpeiksi alueella tarvittavien 
liikuntatoimintojen tyyppi, liikennejärjestelyt ja tulvariskin vaikutus hallinrakentamiseen.  
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Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle on toimitettu tiedoksi kaavahankkeen 7.5.2021 päivätty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS). 

4.5 Asemakaavamuutoksen tavoitteet  

4.5.1 Lähtöaineiston ja kaavoitusprosessin tavoitteet 

4.5.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1. huhtikuuta 2018. Niiden avulla pyri-
tään alentamaan yhdyskuntien ja liikenteen päästöjä, turvaamaan luonnon monimuotoisuutta ja kulttuu-
riympäristön arvoja, sekä parantamaan elinkeinojen uudistumismahdollisuuksia. Alueidenkäyttötavoitteet 
jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat:  

- toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen  

- tehokas liikennejärjestelmä  

- terveellinen ja turvallinen elinympäristö  

- elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja  

-  uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Kaupungistuminen, luontoja kulttuurimatkailun kasvu, ihmisten vapaa-ajan lisääntyminen sekä luontolii-
kunnan tärkeä merkitys kansanterveydelle lisäävät virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden tarvetta. Tämän 
vuoksi alueidenkäytössä on tarpeen kiinnittää huomiota laadultaan ja tavoitettavuudeltaan hyvien virkistys-
alueiden riittävyyteen ja virkistysyhteyksien jatkuvuuteen. Suunnittelualue sijoittuu olemassa olevan kau-
punkirakenteen sisään lähelle olemassa olevia tieverkkoja ja palveluja. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliiken-
teen edellytyksiä parannetaan rakentamalla tiiviisti olemassa olevan kaupunkirakenteen sisään ja huolehti-
malla kevyen liikenteen hyvistä yhteyksistä. Sään ääri-ilmiöt, hulevesien hallinta, tulvariskit huomioidaan 
suunnittelussa. Virkistysalueiden jatkuvuus ja ekologiset yhteydet huomioidaan. 

4.5.1.2 Kaupungin asettamat tavoitteet 

Kaavoitettava alue on ylemmillä kaavatasoilla määritelty taajamatoimintojen alueeksi sekä maatalous- ja 
urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi. Suunnittelualue on myös osaksi lentomelualueen sisällä, joten täl-
laisille alueille on tarkoituksenmukaista sijoittaa sellaisia toimintoja, jotka eivät vaadi erityistä melusuo-
jausta. Asemakaavan muutos on oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen. Suunnittelualue liittyy myös 
osaksi kaupungin laajempaa viher- ja virkistysaluekokonaisuutta. Lähtökohtana on tarjota paikkoja moni-
puoliselle urheilu- ja virkistystoiminalle olevan kaupunkirakenteen sisällä.  

Kaupungin tavoitteena on muodostaa alueen pohjoisosaan urheiluhallirakentamista varten uusi YU-tontti 
sekä osoittaa olemassa olevat pelto- ja niittyalueet kenttämäisille urheilu- ja virkistystoiminnoille VU-
merkinnällä. Suunnittelun lähtökohtina on eheyttää kaupunkirakennetta hyödyntämällä vajaakäyttöisiä 
maita, sekä vähentää yksityisautoilun tarvetta keskittämällä alueelle erinäisiä urheilu- ja harrastustoimin-
toja niin, että laaksoalueen maisema- ja luontoarvot häiriintyvät mahdollisimman vähän. Rakentamisen 
paikkojen sijoittelussa huomioidaan haastavat maaperä- ja korkeusolosuhteet.  

Heikosta rakennettavuudesta johtuen ja laaksomaiseman avoimuuden säilyttämiseksi hallirakentaminen 
ohjataan alueen luoteiskulmaan, jolloin suurimmat maanmuokkaustoimenpiteet ja infrarakentaminen voi-
daan keskittää yhdelle alueelle.  

Viheralueiden riittävyys on tutkittu yleiskaavan laatimisen yhteydessä, ja kaava-alueen keskeiset metsäiset 
viheralueet säilytetään mahdollisimman laajana kokonaisuutena mahdollistaen yhtenäisen viheralueverkos-
ton jatkuvuus.  
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Kaavamuutos noudattaa Vaasan kaupungin maapoliittisia linjauksia (Kv 9.12.2019), joiden mukaan kaavoi-
tetaan ensisijaisesti kaupungin omistamaa maata. 

4.5.1.3 Osallisten tavoitteet 

Vaasan Agilityseura ry:n (VAS) tavoitteena on koiraharrastuslajeihin soveltuvan, lajin virallisiin kilpailuihin 
soveltuvan urheiluhallin rakentaminen Vaasaan. Halli mahdollistaa ympärivuotisen harjoittelun ja kilpailu-
jen järjestämisen. Sijainti urheilukeskittymässä mahdollistaa hallin vuokraamisen myös muiden lajien harjoi-
tuskäyttöön ja täten nostaa hallin käyttöastetta. 

Jousiammuntaseura Vaasan Diana-57 ry:n tavoitteena on ollut löytää vaihtoehtoinen, helposti saavutettava 
ulkoharjoituskenttä seuran nykyisen Strömberginkadun kentän poistuessa käytöstä kaavamuutoksen 
vuoksi. Jousiammunta asettaa turvallisuuden näkökulmasta sijainnille erityisiä ehtoja.  

4.5.1.4 Vuokra-alan haltijan tavoitteet 

Alueyksiköllä 905-416-1-68-0-275 vuokralaisena olevan Telia Towers Finland Oy:n tavoitteena on, että tuki-
aseman toiminta nykyisellä vuokra-alalla voi jatkua häiriintymättä. Matkaviestintukiaseman toiminnan kan-
nalta on tärkeää säilyttää huoltokulkuyhteys ja kaapelireitit (maakaapelit) tukiasemalle.  

Vuokrakiinteistöllä 905-27-1-6 olevan rakennuksen omistaa Asuntoyhtymä Group Oy, joka vuokraa raken-
nusta asumiskotiyhdistykselle. Kaavasuunnittelun aikana ei ole ilmennyt muutostavoitteita käyttötarkoituk-
sen suhteen. 

4.5.1.5 Alueen olosuhteista johdetut tavoitteet 

Suunnittelualueen haastavat maaperä- ja kosteusolosuhteet asettavat erityisiä vaatimuksia ja tavoitteita 
alueen rakennettavuudelle. Haasteet on pyritty ottamaan huomioon kaavan suunnittelussa niin, että raken-
tamista osoitetaan mahdollisimman vähän kaikkein haastavimmille paikoille, ja maanpinta säilyisi suurim-
maksi osaksi läpäisevänä. 

Alueelle kaavailluista toiminnoista suurin osa vaatii toimintojen luonteesta johtuen suojauksia tai muita eri-
koisjärjestelyjä, mikä lisää suunnittelun haastavuutta. Tavoitteena on luoda mahdollisuuksien mukaan tur-
vallinen, saavutettava ja viihtyisä urheilu- ja virkistysalue kaikille käyttäjille. 

Olemassa olevat kevyen liikenteen väylät, kunnallistekninen huolto sekä ympäröivän asutuksen ja toimin-
nan yhteensovittaminen asettavat suunnittelulle omia reunaehtojaan. Tavoitteena on huomioida nämä si-
ten, että kaavoitus aiheuttaa niille mahdollisimman vähän muutospaineita. 

4.5.1.6 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Liikuntatoimen tavoitteena on ollut saada uusia harrastuspaikkoja Vaasaan. Keskittämällä erilaisia harjoi-
tuspaikkoja tietyille alueille voidaan saavuttaa synergiaetuja liikuntapaikkojen huollon ja tilojen käytön suh-
teen. Tavoitteena on ollut saada rakennuspaikka sisäpalloilun harjoitushallille. Lisäksi tarve on lasten ja 
nuorten pesäpallon harjoituskentälle.  

Alueyksiköllä 905-416-1-68-0-275 vuokralaisena oleva Telia Towers Finland Oy on tehnyt matkaviestintuki-
aseman alueesta Vaasan Kaupungin kanssa maanvuokrasopimuksen 31.12.2040 asti. Matkaviestintukiase-
man toiminnan kannalta on tärkeää säilyttää huoltokulkuyhteys ja kaapelireitit (maakaapelit) tukiasemalle. 
Tukiasemalla on tärkeä tehtävä alueen toimivan tele- ja dataliikenteen kannalta. Nämä tavoitteet pyritään 
huomioimaan kaavatyössä. 

4.6 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 25.5. –8.6.2021. Ohessa on tiivistelmä osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta jätetyistä viranomaisten lausunnoista: 

ELY-keskus  
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ELY-keskus toteaa asemakaavahankkeen lähtökohdiltaan Vaasan yleiskaava 2030:n mukaiseksi. ELY-keskus 
huomauttaa suunnittelualueen olevan pinnanmuodoiltaan alavaa ja toimivan osana laajempaa Eteläiselle 
Kaupunginselälle johtavaa hulevesijärjestelmää. Hanke koskee pääosin rakentamatonta luonnontilaista alu-
etta, jonka rakentamisella saattaa olla vaikutuksia alueen hulevesijärjestelmän toimivuuteen ja valumave-
sien laatuun. Kaavahankkeen yhteydessä tulee selvittää/arvioida mahdollisen rakentamisen vaikutukset hu-
levesiin ja tarvittaessa esittää toimia, joilla voidaan parantaa järjestelmän toimivuutta mahdollisissa tulvati-
lanteissa. Mahdollisten kaivuu- ja/tai perustustöiden osalta tulee selvittää, onko alueella happamia sulfaat-
timaita ja edellyttävätkö mahdolliset rakennus- ja maanparannustoimet niiden käsittelyä. Koska alueen 
luonto- ja hulevesiselvitystä ei ole vielä laadittu eikä ELY-keskus voi niiden pohjalta ottaa kantaa hankkeen 
vaikutuksiin, se varaa itsellään lausuntomahdollisuuden asemakaavan muutoksen käsittelyvaiheisiin. 

Vastine: Kaavahankkeen edetessä tutkitaan mahdollisen rakentamisen vaikutukset hulevesiin, sekä huomi-
oidaan tulvariskin asettamat edellytykset ja rajoitukset rakentamiselle. 

Mustasaaren kunta 

Ei lausumistarvetta kaavan tässä vaiheessa. 

Pohjanmaan liitto 

Pohjanmaan liitto toteaa asemakaavahankkeen olevan lähtökohdiltaan Vaasan yleiskaava 2030:n mukai-
nen. Pohjanmaan liitto antaa mielellään lausunnon kaavan myöhemmissä vaiheissa. 

Pohjanmaan pelastuslaitos 

Pelastuslaitos huomauttaa, että suunnittelualue on suurilta osin merkitty vuotuisen vesistötulvan (esiinty-
vyys 1/2a) riskialueeksi. Pelastuslaitos kehottaa huomioimaan alueen tulvaherkkyyden seuraavissa suunnit-
teluvaiheissa.  

Vastine: Alueen tulvimista tullaan tutkimaan tarkemmin suunnittelun seuraavissa vaiheissa, sekä tulvariski 
otetaan huomioon alueen jatkosuunnittelussa.  

Vaasan Vesi 

Valtaojan varrella sijaitseva Vaasan Veden talousvesijohto tulee ottaa suunnittelussa huomioon. Alueella ei 
muuten ole Vaasan Veden vesihuoltoa. Vesihuoltoinfra tuodaan alueelle Välitien Kiilapalstan puolelta, ja 
alueelle huoltorakennukset joutuvat rakentamaan kiinteistökohtaiset jätevedenpumppaamot. Vaasan vesi 
suosittaa alueelle ainoastaan yhtä isoa tonttia, haastavan vesihuoltoinfran rakentamisen vuoksi. Vaasan 
Vesi ei vastusta alueen kehittämistä. 

Vastine: Huomioidaan. Rakentaminen osoitetaan pääasiallisesti Kiilapalstan puoleiseen luoteiskulmaan. 

Telia Towers Finland Oy 

Asemakaavan muutos- ja tonttijakoalueella sijaitsee Telia Towers Finland Oy:n masto (harustettu 65-metri-
nen masto). Telia Towers Finland Oy on vuokrannut mastolle maa-alan Vaasan kaupungilta pitkäaikaisella 
maanvuokrasopimuksella. Ennen rakentamista kaavatyössä tulisi huomioida huoltokulkuyhteys ja maakaa-
pelireitit. Lausunnon mukaan tukiasemamaston jääminen alueelle on perusteltua, koska se palvelee nykyi-
siä ja tulevia asuinrakennuksia, lähialueiden liikennettä, teollisuutta ja palveluita. Yleisesti kaavoituksessa 
tulisi muistaa lisärakentamisen lisäävän langattoman dataviestinnän määrää, minkä vuoksi tukiasematar-
peet tulee huomioida kaavahankkeissa. 

Vastine: Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tekstiä tarkennetaan tukiaseman osalta. Tukiaseman alue ja 
sen tarvitsemat huolto- ja kaapeliyhteydet otetaan huomioon kaavatyössä. 
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Vaasan nuorisovaltuusto 

Nuorisovaltuusto pitää tällä hetkellä osin hyödyntämättömän maa-alueen kehittämistä urheilu- ja virkistys-
alueeksi tärkeänä. Uusi urheilu- ja virkistysalue tuo liikuntamahdollisuuksia lähemmäs monia vaasalaisia. 
Nuorisovaltuusto ei kuitenkaan näe suunnitelmassa tutkinnan alla olevia halli- ja huoltorakennusten raken-
tamista hyvänä vaihtoehtona, koska se vahingoittaisi kyseisen alueen luontoa ja estetiikkaa. Sen sijaan nuo-
risovaltuusto toteaa, että luonnonmukainen liikunta-alue, kuten puisto, sopisi alueelle paremmin. 

Vastine: Alueen kehittäminen matalan kynnyksen liikuntapaikkana on tärkeää. Alueen luonto- ja maisema-
arvot on otettava suunnittelussa huomioon. Siksi yksi asemakaavatyön tärkeistä tavoitteista on tutkia, mil-
laisilla reunaehdoilla mahdollista rakentamista voitaisiin toteuttaa niin, että se sulautuisi ympäristöön mah-
dollisimman hyvin. 

Vaasan Seudun Rauhanyhdistys ry 

Koska aktiviteetit urheilualueella tulevat todennäköisesti sijoittumaan samoihin ajankohtiin (illat ja viikonlo-
put) kuin Rauhanyhdistyksen toiminta, Rauhanyhdistys haluaa varmistaa, että uuteen kaavaan merkitään 
riittävästi pysäköintitilaa alueen tarpeisiin ruuhkautumisen välttämiseksi. 

Vastine: Pysäköinnin tarve tullaan mitoittamaan vähintään voimassa olevien suunnitteluohjeiden mukai-
sesti. Lisäksi varataan tilaa mahdollisten kilpailutapahtumien vaatimalle lisäpysäköinnille. 

Yksityishenkilö lähialueelta 

"Ehdotan, että alueen lopullista nimeä vielä mietittäisiin ja arvioitaisiin kuvaamaan alueen tulevaa käyttöä. 
Voisiko olla vaikka ” vapaa-ajan alue”, ”harrastusalue”, ”liikunta-alue” tms. Perustelen nimiehdotusta sillä, 
että urheilu, ja varsinkin viite kilpaurheiluun ei ehkä anna asukkaille ihan oikeaa kuvaa alueen käyttömah-
dollisuuksista. 
  
Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa ihmisten (perus)tarpeiden toteuttamisen puitteet. Tärkeä hyöty-
suhdemittari on ympärivuotinen ja monipuolinen käyttömahdollisuus. Tämänhetkinen epidemiatilanne on 
aiheuttanut ihmisten vapaa-ajan harrastusten suuntautumisen ulos, luontoon, sekä ulkoliikuntaharrastus-
ten pariin. Ei kannata investoida ”liikunnan muoti-ilmiöihin” jotka ovat usein ohimeneviä. Investointien tu-
lisi olla kohtuullisia, ja aina pitää varmistaa kunnossapito, huolto, ja muut ylläpitotoiminnat. Talven ja lu-
men lyhenevä aika lisää sulan maan harrastusmahdollisuuksia." 

Vastine: Koska alueelle on tulossa useita toimintoja ja toimijoita, joista osalla on myös suunnitelmia kilpaur-
heilutapahtumien järjestämisestä, asemakaavan nimen haluttiin heijastelevan myös näitä tavoitteita ja toi-
minnan luonnetta. Aluetta on tarkoitus kehittää monipuolisena liikunta- ja virkistysalueena kaikkien vaasa-
laisten käyttöön. Asemakaavamuutoksella alueelle voidaan kehittää monipuolisempaa harrastustoimintaa, 
kuin mitä nykyinen voimassaoleva kaava sallii. 

Yksityishenkilö lähialueelta 

”Kävin tuolla kaavoitussivulla katsomassa tätä Haapaniemen urheilualuetta. Aivan alussahan asia vasta on, 
mutta kun se on otsikoitu Haapaniemen urheilualueeksi, heräsi heti ajatus, että siellähän olisi hyvä paikka 
pesäpallostadionille. Sehän on matalaa rakentamista vain. Alueella olisi varmaan agilityllekin parempi 
paikka.” 

Vastine: Alueelle on ensisijaisesti suunniteltu matalan kynnyksen liikuntapaikkoja. Stadion-tasoisen rakenta-
misen vaatimiin tilavarauksiin huolto- ja paikoitusalueineen ei suunnittelualueella ole riittävästi tilaa, mutta 
alueelle on mitoitettu kevyemmin rakennettava pesäpallon nuorten harjoituskenttä.  

Lausuntopyyntö osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta lähetettiin myös seuraaville tahoille, jotka eivät an-
taneet lausuntoa: 
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Perusopetus, Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta, Kulttuuri- ja kirjastotoimi, Kiinteistötoimi, Kunta-
tekniikka, Rakennusvalvonta, Talotoimi, Pohjanmaan museo, VIRIA Oy, Vaasan Sähkö Oy/ Sähköverkkoyk-
sikkö, Vaasan Sähkö Oy/kaukolämpöyksikkö, Pohjanmaan poliisilaitos, Liikuntatoimi, Ympäristötoimi. 

Osalliskirjeet lähetettiin 10 kaava-alueen ja sen naapurikiinteistöjen omistajille ja vuokraajille. Nähtävillä-
oloaikana annettiin kolme mielipidettä. 

4.7 Valmisteluvaiheen aikana saapuneet lausunnot ja mielipiteet  

Asemakaavaluonnos on päivätty 23.6.2022, ja se on ollut nähtävillä 2.8. –16.8.2022. Luonnoksesta jätettiin 
8 lausuntoa ja 2 mielipidettä. Tiivistelmä esitetyistä lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavoituksen vasti-
neet niihin esitetään kaavaselostuksen liitteessä 7. 

4.8 Harkinta luonnosvaiheen jälkeen  

Asemakaavaluonnosta on saatujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella täydennetty ja tarkistettu seu-
raavasti:  

Asemakaavakartta ja –määräykset 

• Muutettu huoltorakennuksen ohjeellista rakennusalaa kentällä suuremmaksi, ja jaettu asemakaa-
valuonnoksessa esitetty kokonaisrakennusala 200 m2 pesäpallo- ja jousiammuntakentän huoltora-
kennusten ohjeellisille rakennusaloille.  

• Muutettu pyöräreitin linjausta suunnittelualueelle kuntatekniikan ja ELY-keskuksen kommenttien 
perusteella. Uusi järjestely selkeyttää alueen liikennejärjestelyihin liittyviä toteutus- ja ylläpitokysy-
myksiä. Myös pyöräpysäköinti selkeytyy. 
 

• Muutettu päättyvä tie pihakaduksi osana liikennejärjestelyjen selkeyttämistä. 

• Muutettu ohjeellinen pyörätie pyöräkaduksi, jolla huoltoajo sallittu osana liikennejärjestelyjen sel-
keyttämistä. 

• Lisätty VU-1 alueeseen määräys, joka sallii pelikenttien aitaamisen.  

• Lisätty rakentamisen laatua koskeva lauseke YU-kortteliin. 

• Määräystä kosteudelle alttiiden rakenteiden korkeusasemasta tarkennettu. 

• Lisätty yleismääräyksiin huomautus paloturvallisuuteen liittyvistä määräyksistä. 

• Tarkennettu happamiin sulfaattimaihin liittyvää määräystä kattamaan rakennustoimenpiteiden li-
säksi myös muunlaiset toimenpiteet. 

• Korvattu uusiutuvaa energiaa koskevissa määräyksissä ”aurinkoenergia” ”uusiutuvalla energialla”. 

• Lisätty huomio lentoesteluvasta yli 30 metriä korkeille rakennelmille ja laitteille.  

Kaavaselostusta on täydennetty seuraavasti:  

• Lisätty selostukseen jo tehdyt sekä tulevat toimenpiteet suunnittelualueen ympäristön liikennetur-
vallisuuden parantamiseksi. Täydennetty vaikutusten arviointia alueen liikenneturvallisuuden 
osalta. Lisätty maininta erikoiskuljetusreiteistä liikennekappaleeseen, ja että ne huomioidaan ris-
teyssuunnittelussa. 
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• Täydennetty kaavan vaikutusten arviointia tulvariskin osalta.  

• Täydennetty vaikutusten arviointia pysäköinnin osalta. Paljonko pysäköintiä arvioidaan, mitkä mah-
dolliset vaikutukset naapurikiinteistöihin. Lisätty teksti, jossa esitetään pysäköinnin tarpeen jakau-
tumista toimintojen kesken normaalitilanteessa ja ruuhkahuippujen aikana.  

• Vaasan Rauhanyhdistys ry:n toimitalon nimi on korjattu selostukseen. 

• Graafinen materiaali (kartat, havainnekuvat) on korjattu vastaamaan muutoksia. 

• Selostukseen on lisätty kappale 5.7 Rakentamisen tapa, jossa esitellään kaavoituksen näkemyksiä 
alueen toteuttamisesta. 

4.9 Ehdotusvaiheen julkisen nähtävilläolon aikana saapuneet lausunnot ja muistu-
tukset  

Asemakaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana 6.10.- 4.11.2022 on tullut 9 lausuntoa ja 2 muistutusta. Tiivis-
telmä esitetyistä lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavoituksen vastineet niihin esitetään kaavaselostuk-
sen liitteessä 8.  

4.10 Harkinta ehdotusvaiheen jälkeen  

Asemakaavaehdotusta on saatujen lausuntojen ja muistutusten perusteella täydennetty ja tarkistettu seu-
raavasti:  

Asemakaavakartta ja –määräykset 

• Korvattu kaavaehdotuksessa esitetty yleispiirteinen määräysteksti ”Lisäksi tulee huomioida voi-
massa olevat säädökset, ohjeet ja suunnittelualueen muut erityispiirteet” tarkemmalla määräyk-
sellä: ”Tulvavahingolle alttiiden rakenteiden korkeusasema tulee olla kaupungin rakennusjärjestyk-
sen mukainen, mutta kuitenkin vähintään+2.80 (N2000).” 

• Lisäksi lisätty kaavakarttaan merkintä, jolla korostetaan ojan tärkeyttä alueen hulevesien käsitte-
lyssä ja linjataan sen vaihtoehtoinen sijainti jatkossa. 

• Lisätty pesäpallon harjoituskentän tilavarauksen yhteyteen myös ohjeellinen paikoitusalue sekä 
pienennetty huoltorakennuksen ohjeellista tilavarausta. Kasvatettu myös jousiammuntakentän oh-
jeellista paikoitusaluetta. 

• Jalankululle ja polkupyöräilylle varatun kadu/tien, jolla huoltoajo on sallittu, linjausta on muutettu 
myötäilemään nykyistä pellonreunaa. 

• Lisätty maanpinnan likimääräinen korkeusasema läjitysalueille. 

• Puisto (VP) lisätty määräykseen tekstiä: ”Puisto, johon voi osoittaa urheilutoimintoja.” 

• Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue (VU-1): poistettu määräyksestä teksti ”erikseen osoitetuille ra-
kennusaloille”, sillä kaavassa osoitetaan pelkästään ohjeellisia rakennusaloja. Muutettu määräyk-
sen sanamuotoa pysäköintipaikoista selkeämmäksi. 

• Lisätty kaavaehdotuksesta puuttunut määräysteksti ”Maanalaista johtoa varten varattu alueen 
osa”. 

• Lisätty kaavaehdotuksesta puuttunut määräysteksti ” Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän 
poistamista”. 
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Kaavaselostusta on täydennetty seuraavasti:  

• Lisätty kappaleeseen 5.2.2 Vaikutukset yhdyskuntatalouteen arvio kaavan toteuttamisen kustan-
nuksista ja aikataulusta. 

• Poistettu kaavan toteutumisvaihtoehdoista maininta ”julkisista tai yksityisistä” investoinneista. In-
vestointien tyyppi ei ole vielä tiedossa. 

• Lisätty selostuksen hulevesiä käsitteleviin osioihin 3.1.4.3 Tekninen huolto ja 5.1.6.1 Vesialueet ja 
hulevesien käsittely  huomio Rauhanyhdistyksen kiinteistöltä johtavan sadevesiputken vaikutuksista 
hulevesien käsittelyyn alueella. 

• Lisätty kappaleeseen 5.2.6 Vaikutukset ilmastonmuutoksen ja muiden riskien näkökulmasta huomio 
kaavamuutosalueen nykyisten avo-ojien merkityksestä ympäristön hulevesien käsittelyssä.  

• Päivitetty graafinen materiaali (kartat, havainnekuvat) vastaamaan muutoksia. 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS  

Koska kaavamuutos käynnistyi paikallisen agility-seuran tarpeista, suunnittelussa lähdettiin ensisijaisesti 
tutkimaan, miten alueelle voisi toteuttaa heidän toivomansa hallirakennuksen alueen olosuhteet huomioi-
den. Alkuvaiheessa kaava-alue käsitti pelkät valtaojan länsipuoliset peltoalueet ja metsän. Aikaisessa vai-
heessa kaavatyötä kaupungin sisäisessä suunnittelukokouksessa tunnistettiin tarpeet päivittää entisen ly-
hytradioaaltoaseman alueen kaavamerkintöjä, joten kaava-alue laajennettiin koskemaan myös valtaojan ja 
Radiotien välisiä maa-alueita.  

Kaavaprosessin alkuvaiheessa maiseman säilyminen avoimena haluttiin taata osoittamalla rakentamista 
mahdollisimman vähän peltoalueille. Eri tahojen esittämien toivomusten perusteella kaavahanke laajennet-
tiin käsittämään myös muunlaiset urheilu- ja virkistystoiminnot. Toiveita rakennusoikeuden lisäämisestä tuli 
erityisesti kiinteistö- ja liikuntatoimen edustajilta, mutta neuvotteluiden ja erilaisten alustavien luonnos-
vaihtoehtojen jälkeen hallirakentamisen määrää pienennettiin ja enemmän tilaa varattiin kenttämäisille 
toiminnoille.  Alueen kokonaispinta-alasta (11,8 ha) n. 5 % varataan rakentamiselle, 2,5% pysäköintiin ja 
16% urheilukenttiä varten. Luonnontilaisiksi metsäalueiksi jää 35% kaava-alueen kokonaispinta-alasta, ja 
loput ovat katu- tai viheralueita.  

 Suunnittelualueen maasto, maaperä ja maisemalliset arvot ohjasivat kaavaehdotuksen valmistelua sekä eri 
toimintojen sijoittelua alueelle. 

Kokonaispinta-ala 11,8 ha 

Rakentaminen 5% 

Pysäköinti 2,5% 

Kentät 16% 

Luonnontilainen metsä 35% 

Kadut ja muut viheralueet 41,5% 

Kuva 40 Maankäytön jakautuminen suunnittelualueella. 
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5.1 Kaavan rakenne 

Asemakaavaehdotuksessa esitetty rakenne mahdollistaa erilaisia lopputuloksia. Erilaisia rakentumisvaihto-
ehtoja tarkastellaan kappaleessa 5.1.3 Kaupunkikuva. 

Kaavassa rakentaminen ja pysäköinti keskitetään alueen pohjoispäätyyn, ja kenttätoiminnot etelään. Näin 
saadaan erityisesti etelään säilytettyä avoimia näkymiä. Jousiammuntakenttä osoitetaan sijoitettavaksi 
metsän siimekseen, jolloin mahdolliset aidat ja muut turvalaitteet voidaan maisemoida luonnollisesti. Kaak-
koiskulman niittyaukealle osoitetaan varaus pikkukentille. Muilta osin alue tulee säilymään metsäisenä. 

 

Kuva 41 Kaavan periaatekuva. 

Asemakaavassa osoitetaan 2 kpl rakennuspaikkoja urheiluhallille (YU) uuden Kappelinmäentiehen liittyvän 
kadun (Katajapolku- Enstigen) varrelle. YU-korttelin kokonaisrakennusoikeus on 5000 k-m2, mikä on mitoi-
tettu mahdollistamaan agilityhallin 1800 k-m2 ja sisäpalloilun harjoitushallin 2600 k-m2. Rakennuspaikat 
ovat ohjeellisia, joten myös muunlaiset halliratkaisut ovat mahdollisia kokonaisrakennusoikeuden asetta-
missa rajoissa.  
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Kuva 42 Viistohavainnekuva toimintojen jakautumisesta alueella. 

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan YU-korttelialueelle vähintään yksi tontti, sekä AR-1 kortteliin 
yksi tontti. Osa metsä- ja peltoalueista muuttuvat urheilu- ja virkistysalueeksi (VU-1) sekä virkistysalueeksi 
(VL). Kaavalla mahdollistetaan pienten huoltorakennusten rakentaminen urheilu- ja virkistysalueelle. Vaa-
san radion vuokra-ala saa mastoaluemerkinnän EMT. Merkinnällä osoitetaan alue esimerkiksi teleliikenteen 
mastoja varten.  

YU-korttelin rakennusalat on osoitettu ohjeellisina, joten alue voi rakentua vapaamuotoisesti ja monenlai-
silla eri kortteliratkaisuilla. Ohjeellinen rakenne on kaavoittajan visio siitä, miten alueen rakenne voisi toi-
sintaa peltoalueen vanhaa palstajakoa. Asemaakaavamuutoksessa määrätään ennen kaikkea lähiympäris-
tön viihtyisyyteen vaikuttavista asioista, kuten äänen heijastusten vähentämisestä. Hallirakennusten lisäksi 
alueelle saa sijoittaa sisäänkäyntikatoksia, ympäristöön soveltuvia polkupyörä- ja jätekatoksia, sekä vähäi-
sessä määrin muita toimintaa ja teknistä huoltoa palvelevia rakennelmia (kuten esim. muuntamot). Kaava-
ehdotuksen tavoitteena on sijoitella erilaiset toiminnot alueelle toimivaksi kokonaisuudeksi niin, että alue 
säilyy metsäisenä, paikan maataloushistoriaa unohtamatta. 

5.1.1 Mitoitus 

5.1.1.1 Agility 

Agilityseuralle on kaavassa osoitettu 1800 k-m2 kokoinen rakennuspaikka urheiluhallille. Hallissa on harja-
katto, ja julkisivumateriaali on peltikasettia. Hallin pohjoispuolella on tilavaraus n. 20 auton pysäköinnille. 
Kaavassa on tilavaraus myös agilityharjoitteluun soveltuvalle ulkokentälle. Ulkokentän materiaali on nur-
mea tai kivituhkaa. Koiran haukku saattaa ajoittain olla äänenvoimakkuudeltaan jopa 90 desibeliä. Kaavassa 
huomioidaan harjoittelun mahdollisia meluvaikutuksia seuraavasti: 

• Agilityhallin ulkoseinät toteutetaan 100mm paksusta sandwich –paneelista. Sandwich-paneelin val-
mistajan ilmoittama ääneneristävyysluku Rw’=26 dB vaimentaa tehokkaasti hallin sisältä kuuluvia 
ääniä.  
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• Hallirakennus itsessään toimii myös meluvallina Kappelinmäentien suuntaan. Välitien suuntaan, 
Kiilapalstan asuinalueille päin kaavassa on osoitettu istutusalue, jolla velvoitetaan toteuttamaan 
melusuojausta tarpeen mukaan. Melusuojaus voi olla esimerkiksi maavalli, joka tulee maisemoida 
kasvillisuudella.  

• Äänen heijastumista ehkäistään velvoittamalla valitsemaan agilitykentän suuntaiset julkisivumateri-
aalit niin, että ne absorboivat ja hajottavat ääntä mahdollisimman tehokkaasti. Tällaisia materiaa-
leja ovat esimerkiksi poimutetut ja/tai perforoidut metalli- ja rakennuslevyt.  

5.1.1.2 Pesäpallon harjoituskenttä  

Pesäpallon harjoituskenttä on mitoitettu naisten kentän mittojen mukaan (OKM/SLA ry), jolloin se soveltuu 
naisten, B-tyttöjen, C-tyttöjen, C-poikien ja D-poikien harjoituskäyttöön. Pallon lyöntisuunta on etelästä 
pohjoiseen. Kokonaismitat, joihin on huomioitu yleisöraja, ovat 121 metriä (pituus) ja 62 metriä (leveys). 
Tämän lisäksi kentällä on huoltorakennusvaraus saniteettitiloja varten.  

5.1.1.3 Jousiammuntarata  

Rata on mitoitettu Archery GB:n ja World Archery Federationin julkaisemassa Archery Facilities: Guidance & 
Specifications (2013) -oppaassa esitettyjen suositusten perusteella. Ampumasuunta on etelästä pohjoiseen. 
Ampumaradan varoalue on aidattava tai harhautuminen radalle on muutoin estettävä. Jousiammunnalle on 
varattu lisäksi läjitysalue taulujen taakse tulevaa maavallia varten. Jousiammuntakenttä voidaan saavuttaa 
autolla kevyenliikenteen väylää pitkin, jolla tontille/rakennuspaikalle ajo on sallittu. Ampumapaikalle osoi-
tetaan tilavaraus pysäköinnille ja pienelle huoltorakennukselle.  

5.1.1.4 Muut kentät 

Kaavan kaakkoiskulmassa Haldininkadun varrella on lisäksi tilavaraus muille kenttämäisille urheilutoimin-
noille. Tähän tilaan mahtuu esimerkiksi kolme Kansainvälisen koripalloliiton standardit (28 × 15 metriä) 
täyttävää kenttää. Talvisin samaan tilaan voidaan jäädyttää esimerkiksi jääkiekkokaukalo tai luistinrata. 
Kentille on osoitettu oma pysäköintivaraus. 

5.1.2 Aluevaraukset 

Urheilu- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YU)  

Korttelialueelle saa sijoittaa urheilurakentamista yhteensä 5000 k-m2. Tämä luku on suurin sallittu kerros-
alaa koko korttelialueella yhteensä. Kerrosala voidaan jakaa vapaasti rakennuspaikoille tarpeen mukaan. 
Oletustilanteessa kerrosala jakautuisi agilityhallin (1800 k-m2) ja sisäpalloilun harjoitushallin (2600 k-m2) 
kesken, mutta kortteliin voidaan rakentaa esimerkiksi useita pienempiä halleja. Kaupunkikuvallisen idean 
mukaan rakennusten lyhyet sivut suunnataan Välitien suuntaisesti viljelysalueen vanhaa palstajakoa nouda-
tellen. Pysäköinti sijoitetaan rakennusten väliin. 

Korttelin liikennejärjestelyjä ohjataan seuraavasti:  

• Ajo tonteille tapahtuu Kappelinmäentieltä liittyvän pistokadun (Katajapolku-Enstigen) kautta 

• Pysäköinti sijoitetaan tämän pistokadun varrelle ja tarvittaessa rakennuspaikoille.  

• Pistokadun jatkeena olevan kevyen liikenteen väylän kautta on mahdollista ajaa alueen eteläpää-
dyn rakennuspaikoille.  

Paikoitusalue (LP)  

Paikotusalue rakennetaan kaikkien toimijoiden yhteiskäyttöön sekä viheralueiden paikoitustarpeita varten. 
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Urheilu- ja virkistysalue (VU)  

VU-alue on varattu kenttämäisille urheilu- ja virkistystoiminnoille. Tälle alueelle annetaan kokonaisraken-
nusoikeus 200 k-m2, joka mahdollistaa lähinnä pienten huoltorakennusten rakentamisen. Alueelle osoite-
taan myös ohjeellisia paikoitusalueita. 

Lähivirkistysalue, jota hoidetaan luontotyyppinsä mukaisesti (VL-1)  

Lähivirkistysalue jätetään luonnontilaiseksi viherkäytäväksi yhdistämään Kappelinmäentien pohjoispuolen 
ja Huutoniementien eteläpuolen metsäalueita. Alueen läpi kulkeva olemassaoleva moottorikelkkareitti 
merkitään kaavaan.  

Puistoalue (VP)  

Puistoalueelle saa sijoittaa kenttämäisiä liikuntapaikkoja. Alueella on myös ohjeellinen pysäköintivaraus. 

Mastoalue (EMT)  

Mastoaluemerkinnällä varmistetaan matkatukiaseman toiminta. Alueelle osoitetaan pieni rakennusoikeus 
huoltorakennusta varten. 

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten alue (AR-1)  

Korttelialueella on toiminnassa oleva asumiskoti. Rakennusoikeuden määrä pysyy muuttumattomana (600 
k-m2). Lisäksi tontille mahdollistetaan pienen talousrakennuksen (30 k-m2) ja autosuojan rakentaminen. 

Suojaviheralue (EV)  

Suojaviheralueita on osoitettu Kappelinmäentien reunaan suunnittelualueen luoteis- ja koilliskulmiin. Näitä 
viheralueita on niiden koon tai sijainnen puolesta vaikea kehittää virkistystarkoitukseen, ja ne toimivat Kap-
pelinmäentien liikennemelulta suojaavina vyöhykkeinä.    

5.1.3 Kaupunkikuva  

Yhtenä tärkeänä kaavan muotoutumista ohjaavana tekijänä on pidetty näkymiä ja niiden säilymistä mah-
dollisimman avoimina. Siksi asemakaavassa esitetään, että rakentaminen sijoitetaan alueen luoteiskul-
maan, joka on sekä korkotasoltaan että näkymiltään otollisempaa rakentamiselle.  
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Aluetta lähestytään pohjoisesta pienimittakaavaisen ja vehreän pientaloalueen katveesta, jolloin luoteis-
kulma näyttäytyy pienenä aukiona puustovyöhykkeen vetäytyessä itää kohden. Näkymää hallitsee Välitien 
vieressä kasvava vanha mänty.  

Jatkettaessa etelää kohti näkymä avautuu avoimena peltomaisemana, joka jatkuu lähes kokonaan avoi-
mena Huutoniementien ylitse Melaniemen ja Itä-Melaniemen asuinalueiden reunaan asti. Välitien länsi-
puolen koivurivi sulkee näkymää erityisesti lehdelliseen aikaan. Lounaiskulmassa peltoalue on laajimmil-
laan, ja tämä alue varataan kenttämäisille toiminnoille. Alueella on vain vähäinen määrä rakennusoikeutta.   

Kaakkoiskulman niittyalueelle osoitetaan varaus pienimuotoisille pelikentille ja muille liikuntapaikoille. Hal-
dininkadun varteen on merkitty istutettavien puiden rivi, joka täydentää tien toisella puolella olevan terijo-
ensalavarivistön tiealuetta reunustavaksi puukujaksi.  

Kaavan määräykset ovat joustavia ja mahdollistavat monenlaisia erilaisia lopputuloksia. Seuraavissa viisto-
havainnekuvissa esitetään, miltä alue näyttäisi eri toteutumisskenaariossa. 

Kuva 44 Näkymä Huutoniementieltä 

luoteeseen. Taustalla Rauhanyhdis-

tyksen toimitatalo. 

Kuva 43 Näkymä Välitien ja Kap-

pelinmäentien kulmasta. Etualalla 

vanha mänty. 
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Skenaariossa 1 kaikki kaavan lähtökohtina olevat toiminnot (agility-halli, sisäpalloilun harjoitushalli, pesä-
pallon harjoituskenttä, jousiammuntakenttä) toteutuvat aiotulla tavalla.  

 

Skenaariossa 2 vain osa kaavan lähtökohtana olevista toiminnoista toteutuu. Metsäalue säilyy lähes koko-
naisuudessaan. Alueelle voidaan osoittaa enemmän virkistysreittejä. 
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Skenaariossa 3 vain pieni osa kaavan lähtökohtana olevista toiminnoista toteutuu. Havainnekuva esittää, 
millaisia muunlaisia ratkaisuja valitut kaavamerkinnät mahdollistavat. Kaavan perusrakenne on kuitenkin 
edelleen sama: rakentaminen keskittyy pohjoiseen, avoimet kenttäalueet etelään.  

5.1.4 Liikenne ja pysäköinti 

Välitien ja Huutoniementien osuudet ovat vilkkaasti liikennöityjä, joten uuden katuliittymälle sopivin paikka 
on Kappelinmäentiellä, lähellä Välitien T-risteystä. T-risteys mahdollistaa myös uuden turvallisen jalankulki-
joiden tienylityspaikan kaava-alueen luoteiskulmassa, sillä autoilijat hidastavat luontevasti T-risteystä lähes-
tyttäessä. 

YU-korttelissa ja VU-alueilla pysäköinti on lähtökohtaisesti mitoitettu vähimmäisperiaatteella 1 autopaikka 
50 kerrosalaneliömetriä kohden, tai 1 autopaikka 10 katsomopaikkaa kohden. Ulkokentillä, joilla ei ole ra-
kentamista tai katsomoita, pysäköintipaikkoja tulee osoittaa tarpeen mukaan. Kaavassa velvoitetaan tarjoa-
maan myös laadukkaita, säältä suojattuja ja runkolukittavia polkupyörien säilytyspaikkoja. Polkupyörien säi-
lytyspaikat on sijoitettava sisäänkäyntien välittömään läheisyyteen.  

Erilaisten toimintojen vaatimia pysäköintipaikkamääriä 

• Agility-seura: Normaalikäytössä 20 suoralta auringonpaisteelta suojattua pysäköintipaikkaa. Kilpai-
lutapahtumien aikana pysäköinnin tarve n. 50 autopaikkaa. Nykyään seura järjestää 2 kertaa vuo-
dessa viikonlopun yli kestävät kisat. Tavoitteena olisi, että kisojen määrä saataisiin nostettua kuu-
teen vuodessa. Kisat järjestettäisiin noin joka toinen kuukausi. 

• Jousiammunta: 20 pysäköintipaikkaa. 

• Pesäpallon harjoituskenttä: Normaalikäytössä 15-20 pysäköintipaikkaa, huippukäytössä (pelit ja tur-
naukset) 30 autopaikkaa.  

• Palloilun harjoitushalli: 30 pysäköintipaikkaa. 
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Katajapolun päässä on linja-auton kääntymisen mahdollistava kääntöpaikka. 

Urheilualueen agility-hallin (65 ajoneuvoa/vrk), jousiammuntakentän (20 ajoneuvoa/vrk), pesäpallon harjoi-
tuskentän (100 ajoneuvoa/vrk) sekä palloilun sisäharjoitushallin (200 ajoneuvoa/vrk) yhteenlaskettu liiken-
netuotos Katajapolulle on yhteensä 385 ajoneuvoa/vrk. Haldininkadulle kohdistuu uusien pienkenttien 
myötä arviolta n. 20-40 ajoneuvoa/vrk. Mahdollisten agility-kilpailujen aikaan liikennemäärät voivat olla 
huomattavasti suurempia. Kilpailuita järjestetään yleensä viikonloppuisin. Pysäköintipaikkojen määrä on 
mitoitettu näitä ruuhkahuippuja varten. Alueen läpi kulkeva kevyenliikenteen väylä mahdollistaa sekä ajon 
eteläiselle paikoitusalueelle että pelastusajoneuvojen pääsyn koko alueelle. Alla olevassa periaatekuvassa 
on esitetty pysäköintipaikkojen määrä ja niiden kohdistuminen kullekin alueelle.  

 

Kuva 45 Liikenteen ja pysäköinnin periaatekuva. 

AR-1 -korttelin osalta sovelletaan kaupunginvaltuuston 19.3.2018 hyväksymää Vaasan kaupungin pysäköin-
tipolitiikkaa, jonka mukaan autopaikkoja mitoitetaan keskustan ulkopuolella rivitaloille ja muille kytketyille 
pientaloille 1,5 autopaikkaa / asunto tai 1 autopaikka / 130 k-m2 palveluasumiselle. 

5.1.5 Tekninen huolto 

Alueen länsiosalle ei ole vesihuoltoa tai sähkökaapeleita, mutta niiden liittymät ovat lähellä. Välitien ja 
kaava-alueen välisellä kaistaleella kulkee kaukolämpöputki. Radiotien puoleisella alueella asumiskodille 
osoitteessa Radiotie 15 on talousvesijohto, jätevesiviemäri ja sähköverkkoliittymä.  

Vesiliittymä alueelle on mahdollista ottaa kaava-alueen luoteisosasta, Mustikkatien suuntaisesta johdosta. 
Matalanselänojan itäpuolella kulkee ojan suuntainen vesijohto, jonka kautta järjestyy ojan itäpuoleisten 
osien vesihuolto. 

5.1.6 Maisema- ja viheraluesuunnittelu 

Sijoittamalla virkistyksellisiä toimintoja laaksokäytävään ulkoilureitin varrella kaava parantaa reitin vetovoi-
maa ja virkistyspalvelujen loogista saavutettavuutta. 
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Ekologisia- ja ulkoilureittiyhteyksiä tulee sujuvoittaa valtaojan ja tiealueiden risteyskohdissa. Lisäksi urhei-
luympäristön rakentuessa alueen saavutettavuutta tulee kehittää läheisiltä linja-autopysäkeiltä, kevyenlii-
kenteen reiteiltä ja metsäreitteinä Haapaniemen asuinalueen suunnasta. Esteettömyys tulee huomioida 
alueella mahdollisimman laajalti ja vähintään harrastuspaikkojen ja näille johtavien pääreittien tulee olla 
esteettömiä. Metsäreiteillä tarvittaneen pari kevytrakenteista siltaa ojan ylittämiseen. Ylityskohtien yhtey-
dessä uoman muotoiluun voidaan kiinnittää enemmän huomiota. 

Laakso-alueen kokonaiskuvaa voidaan kehittää kutsuvammaksi mm. huomioimalla avoimet näkymät, peh-
mentämällä tehokkaasta ojituksesta ja maankäytöstä johtuvia suoria linjoja luonnollisemmiksi sekä kehittä-
mällä myös puoliavoimia näkymiä, mm. kanavan varteen. Avoimia ja puoliavoimia maisemia, joita ei pidetä 
aktiivisessa kenttäkäytössä, voidaan kehittää pölyttäjiä palvelevina niittyinä. Metsäalueet pyritään pitä-
mään yhtenäisenä, tukeutuen edelleen selänteen länsirinteeseen.  

5.1.6.1 Vesialueet ja hulevesien käsittely 

Uusien rakennusten yhteyteen tulee suunnitella maisema- ja mikroilmastovaikutusten vuoksi riittävää ja 
vastaavan mittakaavan kasvillisuutta ja huomioida hulevesien monimuotoinen käsittely ja hulevesiuomien 
orgaaninen muotoilu. Myös rakennusten muodostamia varjoalueita voidaan hyödyntää kenttien vilvoittelu-
alueina kesäaikaan. Avoimien pelikenttien etenkin etelä- ja länsilaidoille voidaan istuttaa varjostavaa kasvil-
lisuutta. 

Aikanaan suoristettuja vesiuomia tulee kunnostaa luonnonmukaisemmiksi. Esimerkiksi suunnitelmallisella 
ruoppausmassojen sijoittamisella ja uoman pengerten käsittelyllä voidaan lisätä virkistysarvoja ja monipuo-
listaa luonnon kasvuolosuhteita (esim. tulvaniityt). Ylijäämämaiden sijoittamiseen on ehdotettu paikkoja 
nykyiseen kaavaehdotukseen soveltuvasti suojaamaan liikennemelulta ja ampumaradan suojavalliin. Maas-
ton muotoilua ja massojen todellista määrää tutkitaan tarkemmin myöhemmissä kaavan vaiheissa. Ylijää-
mämaiden sijoittamisessa ja hulevesirakenteita tarkemmin suunniteltaessa tulee huomioida sulfaattimai-
den haitat ja niiden minimoiminen. 

Rauhanyhdistyksen kiinteistöltä ja Välitieltä sadevesiä keräävä ja niitä suunnittelualueen ojiin johtava hule-
vesiputki tulee ottaa alueen jatkosuunnittelussa huomioon. Asemakaavassa esitetään tähän tarkoitukseen 
avo-ojaa. 
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5.2 Vaikutusten arviointi ja vaikutusten merkittävyys  

Asemakaavamuutoksen mahdollistaman urheilu- ja vapaa-ajan rakentamisen vaikutuksia on arvioitu ympä-
ristön, yhdyskuntatalouden, liikenteen, sosiaalisten olosuhteiden, luonnonympäristön sekä muiden riskien 
näkökulmasta.  

5.2.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Asemakaavamuutoksen myötä rakentamaton maatalousympäristö muuttuu osaksi suurimittakaavaiseksi 
rakennetuksi ympäristöksi ja puistoksi, kun Välitien varrella olevat peltoalueet muuttuvat urheilu- ja vapaa-
ajan toimintojen alueeksi. Urheiluhallien myötä alueelle tarvitaan myös laajoja paikoitusalueita. Kaakossa 
pienelle avoimelle niittyalueelle mahdollistetaan pienimittakaavaiset liikuntatoiminnot ja paikoitusalue. Ke-
hitys on kuitenkin sekä yleiskaavan että voimassaolevan asemakaavan mukainen, ja noudattaa vuoden 
2007 laaksoaluevision teemoja. Kaupunkirakenteen tiivistäminen on osa Vaasan kaupungin strategiaa. 

Rivitalokorttelissa sallitaan talousrakennuksen (30 k-m2) ja autokatoksen lisärakentaminen, mutta raken-
nusoikeuden lisäys on määrältään vähäistä ja mahdollistaa tontin käytön monipuolisemmin. 

5.2.2 Vaikutukset yhdyskuntatalouteen 

Täydennysrakentaminen on lähtökohtaisesti hajarakentamisesta edullisempaa, sillä se hyödyntää nykyisen 
kaupunkirakenteen olemassa olevia katuja, kunnallistekniikkaa ja palveluja. Kaupungin kasvaessa joudutaan 
täydennysrakentamista osoittamaan myös luonnonolosuhteiltaan heikommin rakennettaville paikoille. Kaa-
vamuutosalueen heikko maaperä ja tulvaherkkyys lisäävät rakentamisen kustannuksia. Lisäksi kustannuksia 
syntyy kaupungille uudiskohteiden liittämisestä olemassa olevaan kunnallistekniikkaan.   
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Kaavamuutoksen toteuttaminen edellyttää julkisia investointeja. Kaavamuutoksessa alueelle esitetään to-
teuttavaksi 

• noin 130 metriä uutta katuverkkoa 

• noin 170 metriä polkupyöräkatua 

• noin 100 metriä kevyenliikenteen väylää 

• 2000 m2 yleistä pysäköintialuetta 

Kuntatekniikan kustannusarvion mukaan alueen kunnallistekniikan toteuttamisen maksavan yhteensä (alv. 
24%) 723 900 €. Näistä hankeosat ja muut kustannukset tulevat olemaan 583 758 €, ja tilaajatehtävät yh-
teensä 76 253 €. Kustannuksia voidaan jakaa useammalle vuodelle. Koska alueen lopullisista toiminnoista ei 
ole vielä varmuutta, rakentamisen muita kustannuksia ei voida vielä arvioida. 

Kaavamuutoksen myötä syntyvällä YU-korttelialueella sallitaan yhteensä 5000 k-m2 urheiluhallirakenta-
mista. Tällaisen kerrosalan puitteissa voidaan rakentaa esimerkiksi  

• agilityhalli (1800 k-m2) ja sisäpalloilun harjoitushalli (2600 k-m2), yhteensä 4400 k-m2 

• sisäpalloilun harjoitushalli (2600 k-m2) ja 2 padel-hallia (1080 k-m2), yhteensä 4760 k-m2 

• monitoimihalli (3510 k-m2) ja futsal-, koripallo- ja lentopallon yhteiskäyttöhalli (720 k-m2), yh-
teensä 4230 k-m2  

5.2.3 Vaikutukset liikenteeseen ja pysäköintiin 

Asemakaavamuutoksen myötä sekä liikenne että pysäköinti alueella tulee lisääntymään huomattavasti. Ny-
kyisten peltoalueiden liikennetuotos voidaan ajatella olevan käytännössä häviävän pieni. Alueen käytön li-
sääntyminen tulee lisäämään myös liikennetilanteita. Kaavan mahdollistamien urheilutoimintojen myötä 
liikennetuotos alueella lisääntyy noin 385 ajoneuvoon vuorokaudessa. Mahdollisten kilpailutapahtumien 
aikana liikennemäärät saattavat olla tätäkin suuremmat. Kilpailut ajoittuvat usein viikonloppuihin.  

Liikenne urheilualueelle ohjataan yhden uuden pistokadun kautta, jolloin lisääntyvän liikenteen paine kes-
kittyy Kappelinmäentielle. Koska Kappelinmäentie on T-risteykseen päättyvä tie, ajonopeudet ovat uuden 
katuliittymän kohdalla luontaisesti hitaammat. Aluetta ympäröi kolmelta sivulta suurten erikoiskuljetusten 
tavoitetieverkon (2014) reittejä. Erikoiskuljetusten tarvitsemat tilat ja turvatoimenpiteet tulee huomioida 
aluetta ympäröivän katuverkon liikennesuunnittelussa.  

Täydennysrakentaminen on liikenteen kokonaissuoritteen kannalta edullisempaa kuin hajarakentaminen. 
Kokonaisuudessaan asemakaavamuutos tulee vähentämään liikenteen kokonaissuoritetta, kun kaupungin 
laita-alueilla sijaitsevat harrastuspaikat saadaan kytketyksi joukkoliikenteen ja pyöräilyn pääreittien solmu-
kohtaan. Uudet liikunta-alueet sekä rivitalo ovat yhteensä neljän joukkoliikennelinjan vaikutuspiirissä.  

Kaavamuutos täydentää kaupungin kevyenliikenteen verkostoa mahdollistamalla uuden kevyenliikenteen 
yhteyden peltoalueen läpi Huutoniementieltä Kappelinmäentielle. Yhteys mahdollistaa nopeamman ja viih-
tyisämmän liittymisen alueen pääpyöräreittiin Ristinummen aluekeskus-Keskusta. 

Lisääntyvän liikenteen myötä kasvaa luonnollisesti myös pysäköinnin tarve. Urheilualueelle on mitoitettu 
reilusti pysäköintiä, yhteensä 178 paikkaa. Pysäköintipaikkojen määrää ja jakautumista alueella on esitetty 
tarkemmin kappaleessa 5.3. Aluevaraukset. Yhteen umpikatuun perustuva tieyhteys pakottaa kuitenkin 
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keskitettyyn pysäköintiratkaisuun, jolloin pysäköintipaikkoja ei voida osoittaa kovin joustavasti suoraan har-
rastuspaikkojen välittömään läheisyyteen. Näin alueen käyttäjä saattaa joutua jatkamaan jalan harrastus-
paikalle. Alla olevassa kartassa on esitetty kävelyetäisyyksiä eri harrastuspaikoille.  

Vaikka pysäköintiä onkin mitoitettu riittävästi kaikkiin alueen toimintoihin, lisääntyvä pysäköimisen tarve 
saattaa heijastua myös virhepysäköintinä lähialueilla, jos pysäköinnin koetaan lyhentävän kävelymatkaa. 
Virhepysäköintiin ei voida asemakaavatasolla vaikuttaa, vaan kiinteistön omistajan on huolehdittava asian-
mukaisesta pysäköinnin ohjauksesta.  

5.2.4 Vaikutukset sosiaalisiin olosuhteisiin 

Kaava vastaa urheilurakentamisen paikkojen kysyntään Vaasassa. Uudet, avoimet liikuntapaikat tarjoavat 
helposti saavutettavia virkistysmahdollisuuksia lähiympäristön asukkaille. Liikuntapaikkojen keskittäminen 
lisää liikehdintää alueella ja mahdollistaa yhteistyön toimijoiden välillä ja rakennusten ja alueiden yhteis-
käytön.  

5.2.5 Vaikutukset luonnonympäristöön 

Kaavan toteuttamisella arvioidaan olevan jonkin verran vaikutuksia pienilmastoon ja luonnon monimuotoi-
suuteen. Vaikka suuri osa metsäisestä alueesta Matalaselänojan varrella säilyy, suositeltua 50 metrin met-
sävyöhykettä ojan molemmin puolin ei voida kaikilta osin säilyttää. Pinta-alassa mitattuna valitulla asema-
kaavaratkaisulla metsää ei kuitenkaan raivata merkittävästi enemmän: 50 metrin vyöhykkeen periaatteella 
metsää säilyy vähintään 3,3 ha, asemakaavamuutoksen mukaisella ratkaisulla 4,1 ha. Voimassaolevassa 
asemakaavassa säilytettävää metsää ei ole merkitty lainkaan. 

Kuva 46 Pääpysäköintialueen etäisyys alueen eri toiminnoista. 
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Luonnonympäristöä muuttuu rakennetuksi ympäristöksi, kun metsäaluetta joudutaan raivaamaan paikoi-
tusalueiden ja kenttien tieltä. Suuri osa laaksoalueen metsikköä säilyy luonnontilaisena, mutta kaavamuu-
tos mahdollistaa, että osa viheralueverkoston metsästä kaadetaan kenttärakentamisen mahdollistamiseksi. 
Laaksoalueen läpäisevä viheryhteys säilyy kuitenkin katkeamattomana. Maisemakuva muuttuu erityisesti 
Välitien ja Kappelinmäentien risteyksessä, kun avoimeen peltomaisemaan rakentuu urheiluhalleja. Osa ur-
heiluhalleista jää kasvillisuudella maisemoitavan läjitysmaan taakse, mutta näkymä nykyistä metsänreunaa 
kohti sulkeutuu joka tapauksessa. Näkymä muuttuu myös lähestyttäessä aluetta etelästä Melaniementieltä. 
Tällöin avoin peltoalue on nähtävissä kokonaisuudessaan. Peltoalueelle mahdollistetaan myös pienet huol-
torakennukset. Kenttien vaikutus maisemaan ei ole yhtä suuri, sillä jousiammuntaradan vaatimat turvalait-
teet jäävät puuston siimekseen. 

Rivitalokortteliin merkitään säilytettävän puuston vyöhyke. Lisäksi kaavan yleismääräyksissä velvoitetaan 
joko istuttamaan ja hoitamaan tai pitämään hoidetussa luonnontilassa sellaiset rakentamatta jäävät tontin 
osat, joita ei käytetä ajoteinä eikä pysäköintiin. Toteutuessaan määräys vähentää yksipuolista ympäristöä 
tonteilla. Kaava mahdollistaa monipuolisemman lajiston syntymisen, kun monimuotoisuuden kannalta köy-
hiä peltoalueita muutetaan istutusalueiksi. 

Metsäalueen pienentyminen vaikuttaa sen eläin- ja kasvilajistoon heikentävästi niiden elinympäristön pie-
nentyessä. Kaava-alueen rakentaminen ei vaikuta luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin, koska alueelta ei 
luontokartoituksissa tavattu liito-oravaa tai viitasammakkoa. Alueella metsästäviä lepakoita on tavattu 
muutamia yksilöitä. 

5.2.6 Vaikutukset ilmastonmuutokseen ja muiden riskien näkökulmasta 

Vaasan kaupunki on sitoutunut vastaamaan kestävän kehityksen tavoitteisiin osallistumalla hiilineutraali –
haasteeseen. Vuoteen 2020 mennessä päämäärä oli vähentää energiankäytöstä aiheutuvia hiilidioksidi-
päästöjään vähintään 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on hiilineut-
raali kaupunki kaikessa kaupunkialueen energiankäytössä, johon kaupunki voi omalla toiminnallaan vaikut-
taa. Tämä heijastuu kaupungin tavoitteeseen olla ”Kansainvälinen Vaasa Pohjolan energiapääkaupunki”, 
joka on lähtökohtana energia- ja ilmasto-ohjelmalle. 

Yleisellä tasolla rakentaminen lisää aina kasvihuonepäästöjä, kuten myös rakennuksen käyttö esimerkiksi 
lämmityksen ja liikenteen kautta. Kaavamuutoksen mahdollistama täydennysrakentamisen sijoittuminen 
nykyisen kaupunkirakenteeseen olemassa olevan infrastruktuurin yhteyteen on kestävän kehityksen mu-

Kuva 47 50 m vyöhyke ja säilytettävä metsäalue kaava-alueella. 
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kaista. Rakennuksen sijoittamisella, toimivalla yhdyskuntarakenteella ja ilmastomyönteisillä valinnoilla voi-
daan vähentää rakentamiseen liittyviä negatiivisia ilmastovaikutuksia. Urheilupaikat tukeutuvat ilmasto-
ohjelman mukaisesti olemassa olevaan kunnallisteniikkaan sekä liikenteen ja palvelujen verkostoon.  

Puuston hiilensidonnan näkökulmasta asemakaavamuutos on vaikutuksiltaan negatiivinen, koska kaava 
mahdollistaa valtaojaa reunustavan metsikön kaatamisen. Kaava kuitenkin velvoittaa puuston säilyttämi-
seen ja täydennysistuttamiseen VU- alueella ja rivitalotontilla. Mahdollisesti kaadettavan metsäalueen 
puusto on pääosin iältään varsin nuorta, mikä vaikuttaa lähivuosien hiilitaseeseen, sillä nuori ja nopeasti 
kasvava metsä sitoo keskimäärin enemmän hiilidioksidia verrattuna varttuneempaan metsään.  

Lisääntyvien sään ääri-ilmiöiden, kuten rankkasateiden ja hellejaksojen vaikutuksia pyritään minimoimaan 
painottamalla hulevesien tontilla käsittelyn tärkeyttä, sekä säilyttämällä ja lisäämällä sopivissa määrin 
imeyttävää ja haihduttavaa kasvillisuutta. Kaavan mahdollistamilla laajoilla kenttämäisillä alueilla varjosta-
van kasvillisuuden käyttö on kuitenkin haastavaa.  

Kaavamuutoksessa mahdollisen rakennusalan sijoittamisessa on huomioitu alueen sijainti merenpintaan 
nähden matalalla valtaojan lähettyvillä. Kaava-alueen lounaiskulmassa maasto on hieman korkeampaa, 
mutta hallirakennusten sijoittaminen tähän avoimelle alueelle muuttaisi peltomaiseman luonnetta liiaksi. 
Siten raskaampi rakentaminen osoitetaan kaava-alueen pohjoispäätyyn, jossa maanmuokkausta voidaan 
tehdä maisemaan huomaamattomammin. Oheisessa kartassa selvennetään, miten kaavassa osoitetut eri-
tyyppiset rakentamisen alueet sijoittuvat tulvariskialueella (1/100a toistuva meritulva). Kaikessa rakentami-
sessa kosteudelle alttiiden rakenteiden alimman korkeusaseman suunnittelussa tulee huomioida voimassa 
olevat säädökset, ohjeet ja suunnittelualueen erityispiirteet. 

 

Kuva 48 Rakentamisen sijoittelu alueella tulvariskin näkökulmasta. 

Ympäristökeskuksen vuonna 2014 julkaisemassa oppaassa ”Tulviin varautuminen rakentamisessa” alin tul-
variskin kannalta hyväksyttävä rakentamiskorkeus määritellään lisäämällä keskimäärin kerran 100 vuodessa 
(1/100a) esiintyvään ylimpään tulvakorkeuteen harkinnanvarainen lisäkorkeus, joka määräytyy rakennus-
tyypin, ilmastonmuutoksen vaikutusten, vesistön ominaisuuksien ja aaltoilun perusteella. Tätä 1/100a tul-
variskin pohjalta laskettua rakentamiskorkeutta suositellaan esim. asuinrakennuksille. 



Haapaniemen urheilualue / ak1118 – Asemakaavaselostus 24.11.2022 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 

  66 / 70 

Laihianjoen tulvavaarakartta ei ulotu kaava-alueelle, vaan loppuu Matalaselänojan alajuoksulla Pappilan-
mäen kohdalla sijaitsevalle pumppaamolle. Laihianjoen tulvakorkeutta pidetään vähimmäisenä rakennus-
korkeutena. Pumppaamon kohdalla tulvariski 1/100a on tulvakartan mukaan laskettu korkeuteen 
N2000+2,02 m. Tulvavaarakartan mukaan on mahdollista, että merivesi nousisi kerran sadassa vuodessa 
korkeudelle +1,81 m (N2000). Ympäristökeskuksen vuonna 2014 julkaistu opas ”Tulviin varautuminen ra-
kentamisessa” määrittää alimmaksi rakentamiskorkeudeksi Vaasan merialueella +2,0 m (N2000) + aaltoilu-
vara.  

Kaava-alueelta on rannikolle matkaa noin kolme kilometriä ja välisellä alueella on vedenpintaa tasaava 
pumppaamo. Tämän vuoksi suunnittelussa huomioitava 1/100 a meritulva on erittäin epätodennäköinen. 
On teoreettinen mahdollisuus, että Mustasaaressa oleva Karperöfjärdenin tulvapato sortuisi, aiheuttaen 
sen alapuoliselle laskuojalle tulvan. 

Kaava-alueella sijaitsevilla avo-ojilla on tärkeä merkitys paitsi suunnittelualueen hulevesien käsittelyssä, 
mutta myös laajemmalta alueelta kerääntyvien pintavesien johtamisessa. Avo-ojien muuttaminen putkite-
tuiksi uudisrakentamisen seurauksena heikentää niiden kapasiteettia, ja saattaa heijastua imeytysongel-
mina hulevesien alkulähteellä.  

5.3 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Asemakaavan kaavamerkinnät ja –määräykset ovat esitetty kaavakartalla (kts. liite 1) 

5.4 Nimistö 

Tonttikatu nimetään Katajapoluksi (Enstigen). Ympäröivillä asuinalueilla on käytetty kasvikunnasta lainat-
tuja nimiä, ja Haapaniemellä on käytetty nimistössä puulajien nimiä. Kataja on perinteinen niitty- ja laidun-
maiden kasvi, sillä laiduneläimet karttavat niitä. Myös suunnittelualueella kasvaa pieni katajien rypäs. Kata-
japolkua ei ole käytetty Vaasan tai naapurikuntien nimistössä. 

 

Kuva 49 Katajien rypäs ja pellosta nostettuja kiviä Kappelinmäentien ja Välitien kulmassa. 
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5.5 Rakentamisen tapa 

Asemakaavan yhteydessä ei anneta varsinaista rakentamistapaohjetta. Tässä kappaleessa sen sijaan esite-
tään millainen rakentamisen tapa ja tyyli voisivat sopia sekä alueen ympäristöön että vahvistaa positiivisesti 
alueen yleisilmettä. Näiden ohjeiden tarkoitus on toimia myöhemmän suunnittelun apuna ja inspiraation 
lähteenä. 

5.5.1 Hallien muoto ja sijoittelu 

Urheilurakentamisessa muoto seuraa tarkoitusta, ja mitoituksen lähtökohtana on tilasuunnittelu. Tilanteen 
salliessa hallisuunnittelussa olisi hyvä noudattaa seuraavia periaatteita: 

• Kokonaisratkaisun salliessa hallien lyhyet sivut tulisivat olla Välitien suuntaiset, ja kattojen harja-
suunta Kappelinmäentien suuntainen. Näin noudatellaan alueen alkuperäistä palstajakoa, ja raken-
nukset muodostavat mielenkiintoisen rytmikkään kokonaisuuden.   

• Alueen maanviljelyshistoriaan ja yleisilmeeseen viitaten harjakattoiset ratkaisut ovat suositeltavim-
pia. Tasakattoja, pulpettikattoja ja valejulkisivuja tulisi välttää. 

Kuva 50 Periaatekuva alueen rakenteesta. Avoimet tilat ja rakennukset vuorottelevat, vanhaa sarkaja-

koa noudattaen 

Kuva 51 Love pt. II Sports Facilities (Charleroi, Belgia) toisintaa teollisuusrakennuksista 

tuttua estetiikkaa. Suunnittelija Label Architecture, valokuva Stijn Bollaert 
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• Tilanteen salliessa tulisi täyttömaata pyrkiä käyttämään mahdollisimman vähän esimerkiksi niin, 
että vain kosteudelle alttiit rakenteet (kuten sosiaalitilat) korotetaan, ja rakenteellisesta ratkaisusta 
riippuen varsinaiset pelikentät voisivat olla matalammalla tasolla. Rakenteiden alimman kor-
keusaseman suunnittelussa tulee huomioida voimassa olevat säädökset, ohjeet ja suunnittelualu-
een erityispiirteet. Monitasoisissa ratkaisuissa tilojen esteettömyydestä on huolehdittava.  

5.5.2 Hallien värit ja materiaalit 

Hallien värityksestä ja materiaalista ei määrätä asemakaavassa, mutta niiden pitää sopia ympäristöön. Ark-
kitehtuurin sovittamisessa ympäristöön on kaksi lähestymistapaa: vähäeleisyys ja leikittely. On suunnitteli-
jan ratkaistavissa, minkä lähestymistavan hän valitsee.  

• Jos budjetti tai materiaalivalikoima on rajallinen, kaavoitus suosittaa rohkeaa värien tai pintakuvi-
ointien käyttöä mielenkiinnon herättämiseksi ja alueen kutsuvan ja leikkisän yleisilmeen säilyttä-
miseksi.  

• Hallien pintamateriaalien valinnassa tulee ottaa huomioon niiden ekologisuus materiaalin koko 
elinkaaren osalta. 

• Erityisesti ulkopelikentille suuntautuvilla julkisivuilla on kiinnitettävä huomiota seinämateriaalin 
akustiikkaan. Akustointi voidaan ottaa osaksi julkisivuarkkitehtuuria tekemällä perforoidusta mate-
riaalista julkisivuaihe, kuten Espoossa sijaitsevassa alikulkutunnelissa olevassa Love, Love Espoo -
teoksessa.  

5.5.3 Muu arkkitehtuuri 

• Hallin suunnittelussa tulisi suosia luonnonvaloa, ja välttää pitkiä umpinaisia seinäpintoja.  

Kuva 52 Love, Love, Espoo -työssä funktionaalisuus kohtaa taiteen. Suunnittelu Akseli Leinonen, valaistussuunnittelu 

ja valokuva Mia Erlin 
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Kuva 53 Dolni Dobrouc Sport Hall (Dolni Dobrouc, Tšekki) leikittelee ikkuna-aukoista suodattuvalla valolla ja värikkäällä typogra-

fialla. Suunnittelu Alexandr Skalický Architekt, valokuva Ester Havlová. 

• Sisäänkäyntialueista tulee tehdä viihtyisiä. Kevyiden kulkuneuvojen, kuten mopojen, polkupyörien 
ja sähköpotkulautojen, säilytyspaikka tulee osoittaa pääoven välittömään läheisyyteen ja suunni-
tella osana kokonaisarkkitehtuuria. Telineiden tulee olla säältä suojattuja ja runkolukittavia. 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS  

6.1 Toteuttaminen ja ajoitus 

Asemakaavaprosessi on käynnistynyt 4.5.2021, kun suunnittelujaosto hyväksyi kaavan vireilletulon. Tavoit-
teena on lainvoimainen asemakaava vuoden 2023 alussa. Kaavaprosessin etenemistä voi seurata kaavoituk-
sen internetsivuilta: https://www.vaasa.fi/ak1118/.  

Asemakaavan muutosasiakirjat toimivat perustana alueen kehittämiselle, ja havainnemateriaali osoittaa, 
kuinka rakentaminen on toteutettavissa. Rakennuslupien yhteydessä varmistetaan, että rakennushanke on 
linjassa asemakaavan tavoitteiden kanssa. Rakennusluvista ilmoitetaan naapureille ja rakennuspaikalla 
(MRL 133§).  

Kuntatekniikan arvion mukaan yleisten alueiden toteuttaminen voisi käynnistyä aikaisintaan vuonna 2024.  

6.2 Toteutuksen seuranta  

Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä tulee varmistua siitä, että suunnitelmat noudattavat asemakaava-
muutoksen tavoitteita. 

  

https://www.vaasa.fi/ak1118/
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7 LIITTEET 

LIITE 1. Asemakaavakartta ja asemakaavamääräykset 

LIITE 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 23.6.2022) 

LIITE 3. Asemakaavan vaikutusten arviointilomake  

LIITE 4. Asemakaavan seurantalomake 

LIITE 5. Havainnemateriaali 

LIITE 6. Viheralueiden hoitoluokituskartta 

LIITE 7. Luonnosvaiheen palautteet ja kaavoituksen vastineet  

LIITE 8. Ehdotusvaiheen palautteet ja kaavoituksen vastineet 

 



VAASA
VASA

Tasokoordinaatisto/Plankoordinatsystem: ETRS-GK22
Korkeusjärjestelmä/Höjdsystem: N2000

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.
Korttelialueelle saa sijoittaa palveluasumiseen tarkoitettuja asuinrakennuksia.
- Asuinrakennuksissa tulee olla harjakatto.
- Taloyhtiön jätepiste ja varastotilat sijoitetaan autokatokseen tai -talliin, jossa tulee
olla harjakatto.
- Tontin kulkuväyliä tai pysäköintipaikkoja ei saa asfaltoida, vaan niissä on käytettävä
vettä läpäisevää päällystettä, kuten saumoiltaan läpäisevää kivetystä.

Kvartersområde för radhus och andra kopplade bostadshus.
I kvartersområdet får sådana bostadsbyggnader placeras som är avsedda för
serviceboende.
- Bostadshusen ska ha sadeltak.
- Husbolagets avfallspunkt och förråd placeras under biltak eller -garage, som bör ha
sadeltak.
- Vägarna och parkeringsplatserna på tomten får inte asfalteras utan på dem ska
användas beläggning som släpper genom vatten, såsom stenläggning med fogar som
släpper genom vatten.

Urheilu- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.
- Rakennuksen kokonaishahmo, kattomuoto, materiaalit, värit ja ikkuna-aukotus tulee
suunnitella niin, että ne sopivat ympäröivään maisemaan.
- Välitien suuntaisille julkisivuille ei saa kiinnittää valomainoksia. Muille julkisivuille saa
kiinnittää värisävyltään neutraaleja irtokirjainmainoksia, joiden takana voidaan käyttää
hillittyä taustavalaisua.
- Rakennusten pelikentälle suuntautuvissa julkisivuissa tulee käyttää ääntä
absorboivaa tai ääntä hajottavaa materiaalia, kuten poimutettua, viistettyä tai
perforoitua rakennus- tai metallilevyä.

Kvartersområde för byggnader för idrotts- och fritidsverksamhet.
- Byggnadens helhetsgestalt, takform, material, färger och fönsteröppningar bör
planeras så att de passar in i det omgivande landskapet.
- På de fasader som vetter mot Mellanvägen får inga ljusreklamer fästas. På övriga
fasader får reklam med lösa bokstäver fästas och bakom dem kan dämpad
bakgrundsbelysning användas.
- I byggnadernas fasader som vetter mot spelplanen bör användas material som
absorberar eller skingrar ljud, såsom korrugerade, avfasade eller perforerade bygg-
eller metallskivor.

Puisto,  johon voi osoittaa urheilutoimintoja.
Park, där idrottsverksamheter kan anvisas.

Lähivirkistysalue, jota hoidetaan luontotyyppinsä mukaisesti.
Område för närrekreation, som sköts överensstämmande med naturtypen.

Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue. Alue tulee urheilu- ja virkistysrakentamisen osalta
toteuttaa puistomaisesti. Alueelle saa rakentaa aluetta palvelevia huolto- ja teknisiä
tiloja sekä pysäköintipaikkoja. Alueelle saa rakentaa pelikenttien edellyttämiä
suoja-aitoja.
Område för idrotts- och rekreationsanläggningar. Området bör anläggas parkliknande
när det gäller idrotts- och rekreationsbyggande. På området får byggas
serviceutrymmen och tekniska utrymmen för området samt parkeringsplatser. Sådana
skyddsstaket som spelplanerna kräver får byggas på området.

Yleinen pysäköintialue.
Område för allmän parkering.

Mastoalue.
Mastområde.

Suojaviheralue.
Skyddsgrönområde.

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

Kaupunginosan raja.
Stadsdelsgräns.

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

Osa-alueen raja.
Gräns för delområde.

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

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

Kaupunginosan numero.
Stadsdelsnummer.

Korttelin numero.
Kvartersnummer.

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

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

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

Maanpinnan likimääräinen korkeusasema (N2000).
Ungefärlig markhöjd (N2000).

Rakennusala.
Byggnadsyta.

Istutettava alueen osa.
Områdesdel som ska planteras.

Istutettava puurivi.
Trädrad som bör planteras.

Katu.
Gata.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla huoltoajo on sallittu.
Områdesdel som är reserverad för gång- och cykeltrafik och där servicetrafik är
tillåten.

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

Ohjeellinen rakennusala.
Riktgivande byggnadsyta.

Harusvaijerin alue.
Område för stagvajer.

500 100 m

Auton säilytyspaikan ohjeellinen rakennusala, johon saa sijoittaa myös
jätehuoltotiloja.
Riktgivande byggnadsyta för förvaringsplats för bil där också avfallutrymme får
placeras.

Pihakatu.
Gårdsgata.

Ohjeellinen ulkoilureitti.
Riktgivande friluftled.

Moottorikelkkailureitti.
Snöskoterled.

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

Ohjeellinen pysäköimispaikka.
Riktgivande parkeringsplats.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa urheiluhallin.
Riktgivande byggnadsyta, där idrottshall får placeras.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa rakentaa pääkäyttötarkoitusta palvelevia
huoltotiloja.
Riktgivande byggnadsyta, där serviceutrymmen som betjänar huvudsyftet får byggas.

Ohjeellinen kentäksi varattu alueen osa.
Riktgivande områdesdel som reserverats för idrottsplan.

Ohjeellinen läjitysalueeksi varattu alueen osa, joka tulee maisemoida istutuksin.
Riktgivande del av området som reserverats som deponeringsområde och som bör
anpassas till landskapet genom planteringar.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitteiden ohjeellinen
rakennusala.
Riktgivande byggnadsyta för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk
försörjning.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
Riktgivande byggnadsyta där ekonomibyggnad får placeras.

Alueen osa, jolla on puusto pääosin säilytettävä. Alueelle saa sijoittaa tarpeen
mukaan suoja-aitoja tai muita rakenteita. Olemassa olevaa puustoa on
mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä aitojen tai muiden suojarakenteiden
maisemoinnissa. Aluetta tulee tarvittaessa täydennysistuttaa metsätyyppiin sopivilla
taimilla, jotta se säilyy puustoisena.

Områdesdel där trädbeståndet huvudsakligen ska bevaras. I området får enligt behov
placeras skyddsstaket eller andrakonstruktioner. Befintligt trädbestånd ska i mån av
möjlighet utnyttjas när området anpassas till landskapet genom staket eller andra
skyddskonstruktioner. Området ska vid behov kompletteringsplanteras med plantor
som passar till skogstypen, så att den bevarar sitt trädbestånd.

Alueen osa, jolla on puusto säilytettävä.
Områdesdel, där trädbeståendet skall bevaras.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.
Riktgivande del av område vilket är reserverat för allmän gång- och cykeltrafik.

Vesialueena säilytettävä alueen osa. Alueen vesiympäristön monimuotoisuutta tulee
kehittää rakentamalla hulevesien käsittelyyn soveltuvia painanteita, kosteikkoja,
virtausta hidastavia mutkia ja matalikkoja, tulvaniittyjä tai koskipaikkoja.
Del av område som skall bevaras som vattenområde. Mångfalden i områdets
vattenomgivning bör utvecklas genom sänkor, våtmarker, kurvor och bankar som gör
strömningen långsammare, översvämningsängar eller forsställen, vilka lämpar sig för
hanteringen av dagvatten.

Vesiuoma, jonka kautta hulevesien virtaaminen tulee mahdollistaa joko avo-ojana tai
putkittamalla.
Vattenfåra, via vilken dagvattenströmmen bör möjliggöras som öppet dike eller genom
rörläggning.

YLEISMÄÄRÄYKSIÄ

Hulevedet tulee viivyttää pääosin tonttikohtaisesti. Hulevesiä tulee ohjata istutuksille,
biosuodatusalueille ja luonnollisiin tai rakennettuihin painanteisiin ennen liittymistä
yleiseen hulevesijärjestelmään tai maastoon purkamista viheralueille.
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee tehdä hulevesien hallintasuunnitelma.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä kulkuteinä tai pysäköintiin, tulee pitää
luonnontilassa tai istuttaa.

Kosteudelle alttiiden rakenteiden korkeusaseman suunnittelussa tulee kiinnittää
erityistä huomiota alueen tulvaherkkyyteen. Tulvavahingolle alttiiden rakenteiden
korkeusasema tulee olla kaupungin rakennusjärjestyksen mukainen, mutta kuitenkin
vähintään+2.80 (N2000). Ennen rakennushankkeeseen/toimenpiteisiin ryhtymistä
tulee selvittää mahdollisten happamien sulfaattimaiden esiintyminen ja käsittely.

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). Rakennelmien sijoittamisessa tulee huomioida
paloturvallisuus ja pelastustoiminnan tarve.

Pysäköintipaikkoja ei saa asfaltoida, vaan niissä on käytettävä vettä läpäisevää
päällystettä, kuten kivituhkaa tai saumoiltaan läpäisevää kivetystä.

Auto- ja polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärät:
YU-kortteli, VU-alueet:
- 1ap / 100k-m2, tai kuitenkin vähintään 1ap / 10 katsomopaikkaa
- Pyöräpaikkojen määrä rakennuksissa 1pp / 50k-m2, pelikentillä 1pp /100m2 joista
puolet pitää toteuttaa runkolukittavina tai säältä suojattuna.
AR-1 -tontti:
- Autopaikkojen määrä 1,5ap / asunto tai 1ap / 130 k-m2 palveluasuminen.
- Pyöräpaikkojen määrä 1pp / 30 k-m2 + saman verran säältä suojattua säilytystilaa.

Rakennuksen, rakennelman tai laitteen ylittäessä 30 m maanpinnan yläpuolelle tulee
sille hakea lentoestelupa. Rakennusten, rakennelmien ja laitteiden korkeuden osalta
tulee huomioida voimassa olevat esterajoituspinnat.

UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT:
Rakennusten suunnittelussa ja tilojen suuntaamisessa tulee huomioida uusiutuvien
energiamuotojen hyödyntäminen. Rakennusten katoille ja julkisivuihin on sallittua
kokonaisuus huomioiden sijoittaa aurinkopaneeleja ja –keräimiä. Katujulkisivun
puolella paneelien ja keräimien sijoittelu tulee suunnitella osana arkkitehtuuria.

TONTTIJAKO
Tämän asemakaavan alueella oleville tonteille on laadittava erillinen sitova tonttijako.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Dagvattnet bör huvudsakligen fördröjas tomtvis. Dagvattnet bör styras till
planteringar, biofiltreringsområden och naturliga eller byggda sänkor innan det ansluts
till det allmänna dagvattensystemet eller terrängen för att släppas ut i grönområdena.
Den som inleder ett byggprojekt bör göra upp en plan för hanteringen av dagvattnet.

De obebyggda tomtdelar som inte används för trafik eller parkering ska hållas i
naturtillstånd eller förses med planteringar.

Vid planering av höjdläge för konstruktioner som är känsliga för fukt bör särskild
hänsyn fästas vid områdets känslighet för översvämning. Konstruktioner som kan
utsättas för översvämningsskador ska placeras på den nivå som anges i stadens
byggnadsordning, men minst på nivån +2.80 (N2000). Innan byggprojektet/åtgärderna
inleds ska förekomsten av eventuella sura sulfatjordar och behandling av dem
utredas.

Utöver den på plankartan fastställda byggytan och byggrätten kan det på
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). Vid placeringen
av konstruktioner ska brandsäkerheten och räddningsverksamhetens behov beaktas.

Parkeringsplatserna får inte asfalteras, utan i dem ska användas beläggning som
släpper genom vatten, såsom stenmjöl eller stenläggning med fogar som släpper
genom vatten.

Minimigränser för bilplatserna och cykelplatserna:
YU-kvarter, VU-områden:
- 1bp / 100 m2 vy, dock minst 1bp / 10 läktarplatser
- Antalet cykelplatser i byggnaderna 1cp/ 50 m2 vy, för spelplanen 1cp / 100 m2, av
vilka hälften bör byggas med ramlåsning eller väderskydd.

Tomt AR-1:
- Antal bilplatser 1,5bp / bostad eller 1bp / 130 m2 vy serviceboende.
- Antal cykelplatser 1cp / 30 m2 vy + lika mycket mot väder skyddat
förvaringsutrymme

Ifall byggnader, konstruktioner eller anordningar sträcker sig 30 m ovan jordytan bör
man ansöka om flyghinderstillstånd för dessa. I fråga om byggnadernas,
konstruktionernas eller anordningarnas höjd bör de gällande
hinderbegränsningsytorna beaktas.

FÖRNYBARA ENERGIFORMER
Vid planeringen av byggnader och inriktningen av utrymmen bör möjligheten att
utnyttja förnybara energiformer beaktas.På byggnadernas tak och fasader är det
tillåtet att placera solpaneler och solfångare med beaktande av den
stadsbildsmässiga helheten. På fasaden mot gatan ska placeringen av paneler och
fångare planeras som en del av arkitekturen.

TOMTINDELNING
För tomter på detta detaljplaneområde skall en separat bindande tomtindelning
göras.



ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET 
DETALJPLANEBESTÄMMELSER 

Merkintä Selitys 

  

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 
Korttelialueelle saa sijoittaa palveluasumiseen tarkoitettuja asuinrakennuksia. 
- Asuinrakennuksissa tulee olla harjakatto. 
- Taloyhtiön jätepiste ja varastotilat sijoitetaan autokatokseen tai -talliin, jossa tulee olla 
harjakatto. 
- Tontin kulkuväyliä tai pysäköintipaikkoja ei saa asfaltoida, vaan niissä on käytettävä vettä 
läpäisevää päällystettä, kuten saumoiltaan läpäisevää kivetystä. 
 
Kvartersområde för radhus och andra kopplade bostadshus. 
I kvartersområdet får sådana bostadsbyggnader placeras som är avsedda för 
serviceboende. 
- Bostadshusen ska ha sadeltak. 
- Husbolagets avfallspunkt och förråd placeras under biltak eller -garage, som bör ha sadeltak. 
- Vägarna och parkeringsplatserna på tomten får inte asfalteras utan på dem ska användas 
beläggning som släpper genom vatten, såsom stenläggning med fogar som släpper genom 
vatten. 

  

Urheilu- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 
- Rakennuksen kokonaishahmo, kattomuoto, materiaalit, värit ja ikkuna-aukotus tulee suunnitella 
niin, että ne sopivat ympäröivään maisemaan. 
- Välitien suuntaisille julkisivuille ei saa kiinnittää valomainoksia. Muille julkisivuille saa kiinnittää 
värisävyltään neutraaleja irtokirjainmainoksia, joiden takana voidaan käyttää hillittyä 
taustavalaisua. 
- Rakennusten pelikentälle suuntautuvissa julkisivuissa tulee käyttää ääntä absorboivaa tai 
ääntä hajottavaa materiaalia, kuten poimutettua, viistettyä tai perforoitua rakennus- tai 
metallilevyä.  
 
Kvartersområde för byggnader för idrotts- och fritidsverksamhet. 
- Byggnadens helhetsgestalt, takform, material, färger och fönsteröppningar bör planeras så att 
de passar in i det omgivande landskapet. 
- På de fasader som vetter mot Mellanvägen får inga ljusreklamer fästas. På övriga fasader får 
reklam med lösa bokstäver fästas och bakom dem kan dämpad bakgrundsbelysning användas. 
- I byggnadernas fasader som vetter mot spelplanen bör användas material som absorberar 
eller skingrar ljud, såsom korrugerade, avfasade eller perforerade bygg- eller metallskivor. 

  

Puisto,  johon voi osoittaa urheilutoimintoja. 
Park, där idrottsverksamheter kan anvisas. 

  

Lähivirkistysalue, jota hoidetaan luontotyyppinsä mukaisesti. 
Område för närrekreation, som sköts överensstämmande med naturtypen. 

  

Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue. Alue tulee urheilu- ja virkistysrakentamisen osalta toteuttaa 
puistomaisesti. Alueelle saa rakentaa aluetta palvelevia huolto- ja teknisiä tiloja sekä 
pysäköintipaikkoja. Alueelle saa rakentaa pelikenttien edellyttämiä suoja-aitoja. 
Område för idrotts- och rekreationsanläggningar. Området bör anläggas parkliknande när det 
gäller idrotts- och rekreationsbyggande. På området får byggas serviceutrymmen och tekniska 
utrymmen för området samt parkeringsplatser. Sådana skyddsstaket som spelplanerna kräver 
får byggas på området. 



  

Yleinen pysäköintialue. 
Område för allmän parkering. 

  

Mastoalue. 
Mastområde. 

  

Suojaviheralue. 
Skyddsgrönområde. 

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

  

Kaupunginosan raja. 
Stadsdelsgräns. 

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

  Osa-alueen raja. 
Gräns för delområde. 

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

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

  

Kaupunginosan numero. 
Stadsdelsnummer. 

  
Korttelin numero. 
Kvartersnummer. 

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

  Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. 
Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta. 

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

  Maanpinnan likimääräinen korkeusasema (N2000). 
Ungefärlig markhöjd (N2000). 



  

Rakennusala. 
Byggnadsyta. 

  

Istutettava alueen osa. 
Områdesdel som ska planteras. 

  Istutettava puurivi. 
Trädrad som bör planteras. 

  

Katu. 
Gata. 

  

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla huoltoajo on sallittu.  
Områdesdel som är reserverad för gång- och cykeltrafik och där servicetrafik är tillåten. 

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

  

Ohjeellinen rakennusala. 
Riktgivande byggnadsyta. 

  

Harusvaijerin alue. 
Område för stagvajer. 

  

Auton säilytyspaikan ohjeellinen rakennusala, johon saa sijoittaa myös jätehuoltotiloja. 
Riktgivande byggnadsyta för förvaringsplats för bil där också avfallutrymme får placeras. 

  

Pihakatu. 
Gårdsgata. 

  

Ohjeellinen ulkoilureitti. 
Riktgivande friluftled. 

  Moottorikelkkailureitti. 
Snöskoterled. 

  

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 



  

Ohjeellinen pysäköimispaikka. 
Riktgivande parkeringsplats. 

  

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa urheiluhallin.  
Riktgivande byggnadsyta, där idrottshall får placeras. 

  

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa rakentaa pääkäyttötarkoitusta palvelevia huoltotiloja. 
Riktgivande byggnadsyta, där serviceutrymmen som betjänar huvudsyftet får byggas. 

  

Ohjeellinen kentäksi varattu alueen osa. 
Riktgivande områdesdel som reserverats för idrottsplan. 

  

Ohjeellinen läjitysalueeksi varattu alueen osa, joka tulee maisemoida istutuksin. 
Riktgivande del av området som reserverats som deponeringsområde och som bör  
anpassas till landskapet genom planteringar. 

  

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitteiden ohjeellinen rakennusala. 
Riktgivande byggnadsyta för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning. 

  

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen. 
Riktgivande byggnadsyta där ekonomibyggnad får placeras. 

  

Alueen osa, jolla on puusto pääosin säilytettävä. Alueelle saa sijoittaa tarpeen mukaan suoja-
aitoja tai muita rakenteita. Olemassa olevaa puustoa on mahdollisuuksien mukaan 
hyödynnettävä aitojen tai muiden suojarakenteiden maisemoinnissa. Aluetta tulee tarvittaessa 
täydennysistuttaa metsätyyppiin sopivilla taimilla, jotta se säilyy puustoisena. 
 
Områdesdel där trädbeståndet huvudsakligen ska bevaras. I området får enligt behov placeras 
skyddsstaket eller andrakonstruktioner. Befintligt trädbestånd ska i mån av möjlighet utnyttjas 
när området anpassas till landskapet genom staket eller andra skyddskonstruktioner. Området 
ska vid behov kompletteringsplanteras med plantor som passar till skogstypen, så att den 
bevarar sitt trädbestånd. 

  

Alueen osa, jolla on puusto säilytettävä. 
Områdesdel, där trädbeståendet skall bevaras. 

  

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa. 
Riktgivande del av område vilket är reserverat för allmän gång- och cykeltrafik. 

  

Vesialueena säilytettävä alueen osa. Alueen vesiympäristön monimuotoisuutta tulee  
kehittää rakentamalla hulevesien käsittelyyn soveltuvia painanteita, kosteikkoja,  
virtausta hidastavia mutkia ja matalikkoja, tulvaniittyjä tai koskipaikkoja.  



Del av område som skall bevaras som vattenområde. Mångfalden i områdets  
vattenomgivning bör utvecklas genom sänkor, våtmarker, kurvor och bankar som gör  
strömningen långsammare, översvämningsängar eller forsställen, vilka lämpar sig för 
hanteringen av dagvatten. 

  

Vesiuoma, jonka kautta hulevesien virtaaminen tulee mahdollistaa joko avo-ojana tai 
putkittamalla.  
Vattenfåra, via vilken dagvattenströmmen bör möjliggöras som öppet dike eller genom 
rörläggning. 

  YLEISMÄÄRÄYKSIÄ 
 
Hulevedet tulee viivyttää pääosin tonttikohtaisesti. Hulevesiä tulee ohjata istutuksille, 
biosuodatusalueille ja luonnollisiin tai rakennettuihin painanteisiin ennen liittymistä yleiseen 
hulevesijärjestelmään tai maastoon purkamista viheralueille. Rakennushankkeeseen ryhtyvän 
tulee tehdä hulevesien hallintasuunnitelma. 
 
Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä kulkuteinä tai pysäköintiin, tulee pitää 
luonnontilassa tai istuttaa. 
 
Kosteudelle alttiiden rakenteiden korkeusaseman suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota alueen tulvaherkkyyteen. Tulvavahingolle alttiiden rakenteiden korkeusasema tulee 
olla kaupungin rakennusjärjestyksen mukainen, mutta kuitenkin vähintään+2.80 (N2000). Ennen 
rakennushankkeeseen/toimenpiteisiin ryhtymistä tulee selvittää mahdollisten happamien 
sulfaattimaiden esiintyminen ja käsittely. 
 
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). Rakennelmien sijoittamisessa tulee huomioida paloturvallisuus ja 
pelastustoiminnan tarve. 
 
Pysäköintipaikkoja ei saa asfaltoida, vaan niissä on käytettävä vettä läpäisevää päällystettä, 
kuten kivituhkaa tai saumoiltaan läpäisevää kivetystä. 
 
Auto- ja polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärät: 
YU-kortteli, VU-alueet:   
- 1ap / 100k-m2, tai kuitenkin vähintään 1ap / 10 katsomopaikkaa 
- Pyöräpaikkojen määrä rakennuksissa 1pp / 50k-m2, pelikentillä 1pp /100m2 joista puolet pitää 
toteuttaa runkolukittavina tai säältä suojattuna. 
AR-1 -tontti: 
- Autopaikkojen määrä 1,5ap / asunto tai 1ap / 130 k-m2 palveluasuminen. 
- Pyöräpaikkojen määrä 1pp / 30 k-m2 + saman verran säältä suojattua säilytystilaa. 
 
Rakennuksen, rakennelman tai laitteen ylittäessä 30 m maanpinnan yläpuolelle tulee sille hakea 
lentoestelupa. Rakennusten, rakennelmien ja laitteiden korkeuden osalta tulee huomioida 
voimassa olevat esterajoituspinnat. 
 
UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT: 
Rakennusten suunnittelussa ja tilojen suuntaamisessa tulee huomioida uusiutuvien 
energiamuotojen hyödyntäminen. Rakennusten katoille ja julkisivuihin on sallittua kokonaisuus 
huomioiden sijoittaa aurinkopaneeleja ja –keräimiä. Katujulkisivun puolella paneelien ja 
keräimien sijoittelu tulee suunnitella osana arkkitehtuuria. 
 
TONTTIJAKO 
Tämän asemakaavan alueella oleville tonteille on laadittava erillinen sitova tonttijako. 



  ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
Dagvattnet bör huvudsakligen fördröjas tomtvis. Dagvattnet bör styras till planteringar, 
biofiltreringsområden och naturliga eller byggda sänkor innan det ansluts till det allmänna 
dagvattensystemet eller terrängen för att släppas ut i grönområdena. Den som inleder ett 
byggprojekt bör göra upp en plan för hanteringen av dagvattnet. 
 
De obebyggda tomtdelar som inte används för trafik eller parkering ska hållas i naturtillstånd 
eller förses med planteringar. 

  Vid planering av höjdläge för konstruktioner som är känsliga för fukt bör särskild hänsyn fästas 
vid områdets känslighet för översvämning. Konstruktioner som kan utsättas för 
översvämningsskador ska placeras på den nivå som anges i stadens byggnadsordning, men 
minst på nivån +2.80 (N2000). Innan byggprojektet/åtgärderna inleds ska förekomsten av 
eventuella sura sulfatjordar och behandling av dem utredas. 
 
Utöver den på plankartan fastställda byggytan och byggrätten kan det på 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). Vid placeringen av konstruktioner ska brandsäkerheten och 
räddningsverksamhetens behov beaktas. 
 
Parkeringsplatserna får inte asfalteras, utan i dem ska användas beläggning som släpper 
genom vatten, såsom stenmjöl eller stenläggning med fogar som släpper genom vatten. 
 
Minimigränser för bilplatserna och cykelplatserna: 
YU-kvarter, VU-områden:   
- 1bp / 100 m2 vy, dock minst 1bp / 10 läktarplatser 
- Antalet cykelplatser i byggnaderna 1cp/ 50 m2 vy, för spelplanen 1cp / 100 m2, av vilka hälften 
bör byggas med ramlåsning eller väderskydd. 
 
Tomt AR-1: 
- Antal bilplatser 1,5bp / bostad eller 1bp / 130 m2 vy serviceboende. 
- Antal cykelplatser 1cp / 30 m2 vy + lika mycket mot väder skyddat förvaringsutrymme 
 
Ifall byggnader, konstruktioner eller anordningar sträcker sig 30 m ovan jordytan bör man 
ansöka om flyghinderstillstånd för dessa. I fråga om byggnadernas, konstruktionernas eller 
anordningarnas höjd bör de gällande hinderbegränsningsytorna beaktas. 
 
FÖRNYBARA ENERGIFORMER 
Vid planeringen av byggnader och inriktningen av utrymmen bör möjligheten att utnyttja 
förnybara energiformer beaktas.På byggnadernas tak och fasader är det tillåtet att placera 
solpaneler och solfångare med beaktande av den stadsbildsmässiga helheten. På fasaden mot 
gatan ska placeringen av paneler och fångare planeras som en del av arkitekturen. 
 
TOMTINDELNING 
För tomter på detta detaljplaneområde skall en separat bindande tomtindelning göras. 
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Asemakaava nro 1118   

Haapaniemen urheilualue  

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAKO 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Päivitetty 23.6.2022 (alkuperäinen 7.5.2021) 

 

Suunnittelun 
kohde 

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Haapaniemellä, noin viiden kilometrin 
etäisyydellä kaupungin keskustasta itään. Kaava-alue on nykyisellään 
enimmäkseen metsä- ja peltoaluetta, jota halkoo pohjois-etelä-suuntainen 
Matalaselänojan kanaali. Kaavoitettavan alueen koko on noin 12 ha.  

Kaava-alue rajautuu etelässä Huutoniementiehen, lännessä Välitiehen ja 
pohjoisessa Kappelinmäentiehen. Välitien länsipuolella on Vaasan Seudun 
Rauhanyhdistyksen toimitalo. Kaava-alue on pääosin rakentamatonta. Radiotien 
itäpuolella on 1970–1990-lukujen aikana rakentunut pientaloalue. Alue sijaitsee 
puolessavälissä Ristinummen ja Huutoniemen lähipalvelukeskuksia. Alkuperäistä 
7.5.2021 päivättyä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkennettu 
Matalaselänojan itäpuolisen matkaviestintukiaseman vuokra-alueen osalta. 
 

 
Kaava-alueen sijainti 
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Suunnittelun 
tavoite 

Välitien ja Matalanselänojan välinen alue on voimassaolevassa asemakaavassa 

määritelty kokonaisuudessaan urheilu- ja virkistystoimintojen alueeksi, mutta alue 

on jäänyt rakentamattomaksi. Tavoitteena on kehittää aluetta mahdollisimman 

monipuolisena urheilu- ja virkistysalueena niin, että laaksomaiseman luonto- ja 

maisema-arvot säilyvät. Samalla tutkitaan, voidaanko alueelle osoittaa lisää 

rakennusoikeutta urheilutoimintaa palveleville halli- ja huoltorakennuksille. 

Matalaselänojan itäpuolella tarkistetaan voimassa olevien asemakaavojen 

mahdollisesti vanhentuneita käyttötarkoitusmerkintöjä ja tutkitaan, onko aluetta 

mahdollista osoittaa yleiskaavan mukaisesti virkistyskäyttöön. Alueella sijaitsevan 

matkaviestintukiaseman sekä siihen liittyvien kulkureittien ja rakenteiden 

säilyminen mahdollistetaan asemakaavalla. Myös matkaviestintukiaseman osalta 

päivitetään vanhentunut käyttötarkoitusmerkintä.  

 

 

Ortoilmakuva, johon on merkitty alustava asemakaavan muutosalueen rajaus. 
Aluerajaus tarkentuu kaavatyön edetessä.  

 
Vireilletulo 

 

Asemakaavan muutos on tullut vireille kaupunginhallituksen suunnittelujaoston 
päätöksellä 4.5.2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksymisen 
yhteydessä.  

 

Kaavatilanne 
MAAKUNTAKAAVA 

Kaava-alueella on 11.9.2020 astunut voimaan Pohjanmaan maakuntakaava 2040.  

Haapaniemen urheilualueen kaava-alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi 

(A). Se sijaitsee puolivälissä Ristinummen ja Huutoniemen lähipalvelukeskuksia. 
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Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta 2040 

 

YLEISKAAVA 

Kaavoitettavalle alueelle on lainvoiman 18.9.2014 saaneessa Vaasan yleiskaava 
2030:ssa osoitettu seuraavia käyttötarkoituksia:  

• Maatalousalue tai urheilu- ja virkistyspalveluiden alue (MT/VU): 
Maatalousalue on pääosin peltoa tai perinteen mukaista niittyä, ja urheilu- 
ja virkistyspalveluiden alueet on varattu urheilukeskuksille ja 
erityisliikuntapaikoille. Alueella on sallittu urheilu- ja virkistyskäyttöä 
palveleva rakentaminen.  

• Pientalovaltainen asuntoalue (AP): Pientalovaltainen asuntoalue on 
nimensä mukaisesti varattu pääosin asuinpientaloille, mutta alueelle saa 
sijoittaa myös ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia palveluita ja 
työpaikkatoimintoja.  

• Virkistysalue (V): Pieni osa kaava-alueesta on myös varattu yleiseen 
virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Alueella on sallittua virkistystä ja ulkoilua 
palveleva rakentaminen. Alue on ensisijaisesti luonnonmukaisena 
säilytettävä tai sellaiseksi rakennettava viheralue, jonka rakentamis- ja 
hoitotoimenpiteet määritellään MRA 45§:n mukaisessa 
viheraluesuunnitelmassa. Suunnitelmien tulee soveltuvin osin pohjautua 
yleiskaavan yhteydessä laadittuihin ulkoilualuesuunnitelmiin.  
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Ote Vaasan yleiskaavasta 2030 

Alue sijaitsee osittain lentomelualueen sisällä (me). Näiden alueiden suunnittelussa 
ja kaavoituksessa lentomelun vaikutukset tulee ottaa huomioon. Suunnittelualueen 
lähiympäristö on yleiskaavassa määritelty pääosin asuinpientalojen (AP), 
palveluiden (P) ja virkistystoimintojen (V) alueiksi. Suunnittelualueen läpi kulkeva 
kanaali on merkitty osaksi alueellista ulkoilureitistöä.  

 

ASEMAKAAVA 

Suunnittelualueella on voimassa seuraavat asemakaavat:  

968, vahvistettu 15.3.2010 

Asemakaavasta kaavarajaukseen otetaan Kiilapuisto ja sen viereinen 
suojaviheralue. Kiilapuisto on merkitty urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi (VU). 
Alueelle on merkitty neljä ohjeellista urheilu- ja virkistysalueeksi varattua alueen 
osaa, pysäköimispaikka sekä kaksi huoltorakennusta, kumpikin kerrosalaltaan 
enintään 50 k-m2. Käytännössä alueelle voisi voimassa olevan asemakaavan 
mukaan rakentaa esimerkiksi neljä jalkapallokenttää, eikä kaavaan ole merkitty 
säilytettävää puustoa. Huutoniementien puoleinen reuna-alue on osoitettu 
suojaviheralueeksi (EV). Tällä merkinnällä osoitetaan sellaiset lähinnä 
liikenneväylien varrella olevat viheralueina säilytettävät alueet, joiden 
tarkoituksena on pääasiassa suojata muita alueita liikenteen melu- ym. haitoilta, ja 
joita ei sijaintinsa takia voida käyttää virkistysalueina. 

563, vahvistettu 19.11.1981  

Kaavasta numero 563 kaavarajaukseen otetaan lyhytaaltoradioaseman alue (ER¹). 
Alueelle saa rakentaa sen käyttötarkoituksen mukaisia rakennuksia ja laitteita, ja 
pinta-alasta saa korkeintaan rakentaa viisi prosenttia. Rakennusten 
enimmäiskorkeus on 8 metriä. 

529, vahvistettu 26.11.1979  

• Kiinteistöt 27-9903-1, 27-9903-2, 27-1-6 
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• Kaavasta numero 529 kaavarajaukseen otetaan puistoalue (P) ja rivitalojen 
ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialue (AR5). Kaavarajaukseen 
otetaan myös tähän kaavaan kuuluva Radiotien osuus.  

 

Ote voimassa olevasta asemakaavojen yhdistelmäkartasta, johon on merkitty 
alustava asemakaavan muutosalueen rajaus. Aluerajaus tarkentuu kaavatyön 

edetessä. 

 
Selvitykset 

Asemakaavamuutoksessa tullaan hyödyntämään seuraavia selvityksiä ja 
raportteja: 

• kaava-alueesta tehtävä luontoarvojen inventointi (2021) 

• Vaasan Viheraluejärjestelmä 2030 

• Pitkäselän – Vanhan Vaasan kanaalin laakson maisemaselvitys ja 
ulkoilualuesuunnitelma 

 

Lisäselvityksiä laaditaan tarvittaessa. 

 

Maanomistus 
Kaavoitettava alue on Vaasan kaupungin omistuksessa. Kiinteistö 27-1-6 sekä osa 
kiinteistöstä 416-1-68 (matkaviestintukiaseman alue) on vuokrattu pitkäaikaisella 
maanvuokrasopimuksella ulkopuolisille.  

 
Osalliset 

 

Osallisia kaavatyössä ovat: 

• Kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen maanomistajat, maanvuokraajat ja 
asukkaat sekä alueella toimivat yritykset ja yhdistykset 

• Kaupungin asiantuntijaviranomaiset:  

kaavoitus, kiinteistötoimi, liikuntatoimi, talotoimi, kuntatekniikka, raken-
nusvalvonta, ympäristötoimi, perusopetus, varhaiskasvatus- ja 
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perusopetuslautakunta, kulttuuri- ja kirjastotoimi, Vaasan nuorisovaltuusto, 
Vaasan Vesi, Pohjanmaan pelastuslaitos, Pohjanmaan museo 

• Muut viranomaiset ja yhteistyötahot:  

Elisa Oy, Vaasan Ympäristöseura, VIRIA Oy, Mustasaaren kunta, Haapaniemen 
pienkiinteistöyhdistys ry, Pohjois-Ristinummen pienkiinteistöyhdistys / Variskan 
aluetoimikunta, Huutoniemen omakotiyhdistys ry, Teeri-Kiila ry, Vaasan 
Melaniemiyhdistys ry, Oy Vaasa Parks Ab, Österbottens företagarförening rf, 
Pohjanmaan kauppakamari, Vasek Oy, Vaasan Yrittäjät ry Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus / Liikennevastuualue, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus / Ympäristövastuualue, 
Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan poliisilaitos, Vaasan Sähkö Oy / 
kaukolämpöyksikkö, Vaasan Sähkö Oy / Sähköverkkoyksikkö 

 

Osallistumisen ja 
vuorovaikutuksen 
järjestäminen 
 

Eri vaiheiden nähtävilläolosta ilmoitetaan kiinteistörekisteristä ilmeneville 
omistajille ja vuokralaisille kirjeitse sekä kuulutuksella kaupungin 
kuulutuskäytännön mukaisesti. (Ilkka-Pohjalainen, Vasabladet sekä kaupungin 
virallisella ilmoitustaululla Kansalaisinfossa, pääkirjastossa, Kirjastonkatu 13, sekä 
kotisivuilla www.vaasa.fi/kaavoitus.)  

Lisäksi tullaan tarvittaessa järjestämään vuorovaikutustilaisuuksia, joissa osallisilla 
on myös mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun.  

Kaavoituksen eteneminen: 

 

http://www.vaasa.fi/kaavoitus
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Viranomaisilta pyydetään erikseen lausunnot. Muut osalliset voivat osallistua 
kaavan valmisteluun seuraavalla tavalla:  

 

1. ALOITUS: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Osallistuminen suullisella tai kirjallisella mielipiteellä OAS:n nähtävilläolon aikana. 
Osallisia kuullaan koskien lähtökohtia ja selvityksiä, kaavatyön aikataulua, alustavia 
tavoitteita, osallisten määrittelyä sekä vuorovaikutuksen järjestämistä. Mielipiteet 
toimitetaan Vaasan kaupungin kaavoitukseen. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkistetaan ja täydennetään tarvittaessa. 

2. KAAVALUONNOS (valmisteluvaiheen kuuleminen) 

Osallistuminen suullisella tai kirjallisella mielipiteellä kaavaluonnoksen 
nähtävilläolon aikana. Osallisia kuullaan koskien kaavan tavoitteita, selvitystyötä 
ja kaavan luonnosta. Mielipiteet toimitetaan Vaasan kaupungin kaavoitukseen. 

3. KAAVAEHDOTUS 

Osallistuminen kirjallisella muistutuksella kaavaehdotuksen nähtävilläolon aikana 
(30 vrk). Muistutukset toimitetaan Vaasan kaupungin kaavoitukseen. 
Viranomaislausuntojen ja mahdollisten muistutusten käsittelyn jälkeen 
kaavaehdotus etenee hyväksyttäväksi.  

4. ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN (MRL 52 §) 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan kaupunginhallituksen esityksestä. 

Kaupunginvaltuuston tekemästä kaavan hyväksymispäätöksestä voi jättää 
valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen (MRL 188 §). Valitusoikeudesta säädetään 
maankäyttö- ja rakennuslain 191 §:ssä. 

 
Vaikutusten 
arviointi 

Kaavan vaikutuksista tullaan kertomaan kaavan selostuksessa. Kaavatyössä on 
tarkoitus arvioida ainakin seuraavia vaikutuksia: 

• liikenteelliset vaikutukset 

• vaikutukset ihmisten elinoloihin  

• vaikutukset ympäristöön 

• vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 

Vaikutusten arviointi tehdään yhdessä eri osa-alueiden asiantuntijoiden kanssa.  
 

  
Viranomaisyhteistyö Kaavoitustyötä tehdään yhteistyössä eri hallintokuntien edustajien kanssa. 

Viranomaisilta ja yhteistyötahoilta pyydetään asiasta lausunto kaavan kaikissa 
kolmessa kuulutusvaiheessa. Lakisääteisiä viranomaisneuvotteluja pidetään 
tarvittaessa kaavaprosessin alussa sekä julkisen nähtävilläolon jälkeen.  
 
 

Sopimukset Asemakaavan muuttamiseksi ei tarvita sopimuksia, kun maa-alueet ovat 
kaupungin omistuksessa.   
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Aikataulu 

Asemakaavaluonnos on tarkoitus asettaa nähtäville vuoden 2021 aikana ja 
tavoitteena on lainvoimainen asemakaava vuonna 2022.  

Yhteystiedot 
Kaavoitusarkkitehti Anna Myllymäki, puh. 040 152 7784 
anna.myllymaki@vaasa.fi 

Kaavoitusarkkitehti Kati Vuohijoki, puh. 040 508 1003 kati.vuohijoki@vaasa.fi 

Kaava-assistentti Birgitta Vilen, puh. 040 170 3660 birgitta.vilen@vaasa.fi 

Kaavoituksen kanslia, puh: 06 325 1160, kaavoitus@vaasa.fi 

Vierailuosoite: Kirkkopuistikko 26 A, 2. krs, 65100 Vaasa 
 
 
 
 
 
Allekirjoitus   

 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso 
 
 

Lakiviitteet Maankäyttö- ja rakennuslaki: 52 §, 62-67 §, 188 §, 191 § 
Maankäyttö- ja rakennusasetus: 27 § ja 30-32 § 
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VAIKUTUSTEN ARVIOINTILOMAKE  

Kaavan nimi ja suunnittelualue: Haapaniemen urheilualue ak 1118 

Suunnittelun tavoitteet: Uusien liikunnan harrastuspaikkojen mahdollistaminen entisellä Kiilapuiston alueella Haapaniemellä, vanhentuneiden 
kaavamerkintöjen päivitys 

Suunnittelualueen kuvaus: Kiilapalstan ja Haapaniemen väliin jäävä metsäinen laaksoalue, jota halkoo valtaoja. 

Vaikutusalue: Haapaniemi, Ristinummi, Kiilapalsta, Melaniemi; mahdollisesti maakunnan laajuisia vaikutuksia 

Tarpeelliset erityisselvitykset: Luontoselvitys, hulevesikartoitus, meluselvitys 

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 
M Vaikutus ja sen kohdistuminen Huomiot ja 

yhteistyötahot Suunnittelualueelle Vaikutusalueelle 

Väestön määrä ja ikärakenne X Asumiskoti; kaava mahdollistaa eri käyttötarkoitukset Ei merkittävää vaikutusta  

Yhdyskuntarakenteen eheys ja 
tehokkuus   

X Jo kaavoitettua, vajaakäyttöistä maata hyödynnetään 
++ 

Uusia asuinalueita yhdistäviä kevyenliikenteen reittejä; 
harrastuspaikkoja kaupunkirakenteen sisällä ++ 

Kuntatekniikka, 
liikuntapalvelut, 
seurat 

Asuminen, asuntokanta ja asumisen 
vaihtoehdot 

X Nyk. asumiskoti. Kaava mahdollistaa eri 
käyttötarkoitukset. ? 

Mahdollisia vaikutuksia lähialueen palveluasumisen 
tarjontaan, kun kaava mahdollistaa myös nk. tavallisen 
asumisen. ? 

 

Palvelut  
Saatavuus ja saavutettavuus   
Vaikutus palveluiden kysyntään 

X Alueelle uusia liikunta- ja urheilupalveluita. Osa alueen 
palveluista kaupungin tarjoamia, avoimia tai ilmaisia. 
Alueen käyttäjät eivät asu suunnittelualueella + 

Uusia palveluita vaikutusalueen asukkaiden käyttöön 
(lähiasuinalueet, mutta myös maakunnallisesti uusia 
harrastuspaikkoja). Mahdollisia vaikutuksia lähialueen 
palveluiden kysyntään (ruokakauppa, ravintolat) + 

Urheiluseurat, 
toimijat, 
liikuntapalvelut, 
alueen yrittäjät 

Kaupunkikuva ja maisema, rakennettu 
kulttuuriympäristö  
Kaupunkikuvalliset ja maisemalliset 
ominaisuudet, arvokohteet ja 
häiriökohteet  
Rakennussuojelu, kulttuuriympäristö- ja 
maisema-alueet, muinaisjäännökset 

X Peltoalueen käyttö nykyisellään vähäistä, joten 
kaupunkikuvallisen tai maisemallisen kokemuksen 
muutokset voidaan arvioida pieniksi. Metsäalueita 
käytetään jonkin verran virkistykseen, mutta 
kaavamuutos ei tule vaikuttamaan nykyisiin 
virkistysreitteihin merkittävästi. ? 

Hallirakentaminen tulee muuttamaan laaksomaisemaa. 
Myös kenttämäiset toiminnot tulevat vaikuttamaan 
näkymiin, sillä niitä varten tarvitaan huoltorakennuksia, 
turvalaitteita, katsomorakenteita jne. Myös 
maanmuokkausta varten tarvittavat läjitysalueet tulevat 
muuttamaan näkymiä. -/+ 

Naapurit, 
urheiluseurat, 
toimijat, 
kuntatekniikka, 
liikuntapalvelut 

Luonnonympäristö  
Luonnonolosuhteet   
Luonnon arvokohteet ja monimuotoisuus 

X Luonnonympäristö tulee kaavamuutoksen myötä 
muuttumaan, kun metsää kaadetaan toimintojen tieltä. 
Alueella ei ole arvokkaita luontokohteita tai erityisiä 
luontoarvoja. - 

Kaavamuutoksen myötä laaksoalueen viherkäytävä tulee 
kaventumaan nykyisestä. Kaavamuutoksessa kuitenkin 
esitetään säilytettävää metsää enemmän kuin 
voimassaolevissa kaavoissa. -/+ 

Luontoseurat, 
kuntatekniikka, 
ympäristötoimi 

Viher- ja virkistysalueet   
Alueiden luonne, määrä ja 
saavutettavuus  
Alueiden jatkuvuus   
Virkistys- ja ulkoilureitit   

X Kaavamuutos tulee lisäämään alueen käytettävyyttä 
viher- ja virkistysalueena, kun pelto- ja niittyalueet 
muuttuvat puistomaisiksi liikuntapaikoiksi. Kaava 
mahdollistaa myös ulkoilureittien kehittämisen 
tulevaisuudessa. ++ 

Kaavamuutos mahdollistaa uusia viher- ja virkistysalueita 
lähiympäristön asukkaille sekä tekee niistä helpommin 
saavutettavia. ++ 

Kuntatekniikka, 
viheralueyksikkö, 
liikuntapalvelut, 
lähiympäristön 
asukkaat 

Työpaikat   
Työpaikkojen määrä   
Uudet toimitilat 

X Kaavamuutoksen myötä syntyy muutamia uusia 
työpaikkoja hallien henkilökunnan muodossa. 

Vähäiset vaikutukset alueen työllisyyteen. Toimijat, yritykset, 
liikuntapalvelut 



ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 
M Vaikutus ja sen kohdistuminen Huomiot ja 

yhteistyötahot Suunnittelualueelle Vaikutusalueelle 

Liikenne   
Tie- ja katuverkko, pysäköinti  
Liikenteen määrä   
Liikenneturvallisuus   
Joukko- ja kevyt liikenne 

X Liikenne Kappelinmäentielle tulee lisääntymään 
huomattavasti uuden umpikadun myötä. 
Liikennetuotos urheilualueelle n. 385 ajon./vrk, 
Radiotielle ja Haldininkadulle lisää liikennettä 20-40 
ajon./vrk, ja alueelle tulee reilusti pysäköintiä. Uusia 
kevyenliikenteen reittejä ja uusia käyttäjiä läheisille 
joukkoliikenteen pysäkeille. - 

Liikehdintä alueella lisääntyy, ja alueelle tehdään yksi 
uusi katu. Kevyenliikenteen yhteys suunnittelualueen läpi 
parantaa alueellisia pyöräyhteyksiä, kun Välitien 
liikennevaloristeyksen voi ohittaa. + 

Kuntatekniikka, 
toimijat, 
urheiluseurat. ELY- 
keskus 

Yhdyskuntatekniikka ja energia  
Liittymis- ja rakentamiskustannukset   
Energiataloudellisuus   
Taloudelliset vaikutukset 

X Kaavan toteuttamiskustannukset saattavat nousta 
suuriksi sekä kaupungille että toimijoille maaperän 
heikon rakennettavuuden ja happamien 
sulfaattimaiden esiintymisriskin vuoksi. Kaavassa 
määrätään aurinkokeräimien käytöstä. -- 

Kaupunki vastaa osasta sellaisia kustannuksia, jotka 
normaalisti tulisivat toimijoiden maksettavaksi 
urheilutoiminnan yleishyödyllisyydestä johtuen, mikä 
lisää alueen toteutuskustannuksia veronmaksajille. -- 

Liikuntapalvelut, 
toimijat, 
kuntatekniikka, 
urakoitsijat, 
rakennuttajat 

Ympäristöhäiriöt ja –riskit   
Ilmanlaatu   
Pinta- ja pohjavedet  
Maaperä   
Meluhaitat   
Säteily   
Ympäristövahinkoriskit 

X Alue sijaitsee happamien sulfaattimaiden korkean 
esiintymisriskin alueella. Alueelta on myös todennettu 
sulfaattimaiden esiintyminen ainakin yhdellä 
maaperänäytteellä. Ennen rakennustöiden aloittamista 
sulfaattimaiden esiintyminen rakennuspaikalla ja 
rakennusaikainen stabilointi, neutralointi ja 
loppusijoituspaikka on suunniteltava huolella. -- 

Hapettuneen aineksen valuminen lähivesistöön on 
alueella todellinen riski, sillä metsä- ja peltoalueiden 
hulevedet valuvat alueen keskellä olevaan valtaojaan. 
Riittämättömät varotoimet saattavat johtaa vesistön 
happamoitumiseen, mikä uhkaa vesistön eläimiä ja 
kasvillisuutta alajuoksulla. Alueella on myös rooli 
lähiympäristön hulevesien käsittelyssä. Tämä tulee 
huomioida alueen toteuttamisessa erityisesti avo-ojien 
osalta. -- 

Urakoitsijat, 
rakennuttajat, 
kuntatekniikka, 
rakennusvalvonta, 
ELY-keskus 

Sosiaalinen ympäristö   
Väestön monipuolisuus   
Ikä- ja erityisryhmät   
Yhteisöllisyys   
Sosiaaliset ongelmat ja turvallisuus   
Alueimago ja aluetasapaino   
Koettu ympäristö 

X Suunnittelualueen sisällä kaavamuutos vaikuttaa 
asumiskodin osalta sosiaaliseen ympäristöön. 
Asumiskodin asukkaille, jotka ovat pääasiassa nuoria, 
tulee uusia lähiliikuntapalveluita ja virkistysreittejä 
mahdollistetaan. Heidän välitön ympäristönsä ei 
muutu, mutta asumiskotitoiminta saattaa lakata. 
Kesannolla olevat pellot muuttuvat osaksi viher- ja 
virkistysalueverkostoa, jolloin niiden kokemus tulee 
muuttumaan. -/+ 

Kaavamuutos tuo vaikutusalueelle uusia 
lähiliikuntapalveluita, uusia virkistysreittimahdollisuuksia 
ja kevyenliikenteen yhteyksiä. Koettu ympäristö tulee 
osaksi muuttumaan luonnonympäristöstä ja ihmisen 
muokkaamasta, kuitenkin nykyisin luonnontilaisesta 
ympäristöstä rakennetuksi ympäristöksi. -/+ 

Naapurit, 
lähiympäristön 
asukkaat, 
kuntatekniikka, 
toimijat 

Kuinka haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää? 
Luontoperustainen suunnittelu, sis. hulevesien luonnonmukainen käsittely. Happamien sulfaattimaiden riittävä selvitys ja huolellisesti suunniteltu hallinta. Riittävä melunhallinta koirien 
ulkokentällä. Tilojen avoimuus ja yhteiskäyttömahdollisuus. Viihtyisän ympäristön rakentaminen (viherrakentaminen). Kevyenliikenteen väylien talvikunnossapito 
 

 

 

 

 



 

 

VAIKUTUSTEN ARVIOINTILOMAKE   

Lomakkeen tarkoitus on auttaa kaavoittajaa laatimaan kaavoitukseen liittyvät vaikutusten arvioinnit. Lomake toimii sekä tarkastus- että muistilistana ja se 

on tarkoitettu täytettäväksi kaavoituksen eri vaiheissa.   

Alkuvaiheessa on riittävää, että tunnistetaan, mitä asioita kaava muuttaa nykytilanteeseen verrattuna. Tunnistus tehdään merkitsemällä rasti M-kohtaan.  

Tulee kuitenkin muistaa, ettei muutos ole itsessään vaikutus, vaan muutos aiheuttaa vaikutuksia.   

Luonnosvaiheessa lomake täytetään kohta kohdalta ja pohditaan kaavan vaikutuksia sekä suunnittelualueelle että vaikutusalueelle. Kunkin vaikutuksen 

yhteydessä voidaan käyttää merkintöjä vaikutuksen luonteesta:  

+ + merkittävä positiivinen vaikutus  - - merkittävä haitallinen vaikutus  

+ positiivinen vaikutus   - haitallinen vaikutus  

? epäselvä vaikutus   

Huomioiden ja yhteistyötahojen kohdalle voi merkitä, mitä asioita tulee ottaa huomioon. 

Mikäli luonnosvaiheessa havaitaan merkittäviä vaikutuksia, tulisi luonnosvaiheessa arvioinnin päätulokset esittää hyvin tiiviisti listatekstissä tai liitteenä. 

Mikäli luonnosvaiheessa on olemassa luonnos kaavaselostuksesta, voi vaikutusten arvioinnin tulokset kirjata myös osaksi selostusta.   

Ehdotusvaiheessa tarkistetaan, onko luonnosvaiheessa kirjattuihin asioihin tullut muutoksia ja tehdään tarvittavat muutokset. Vaikutusten arviointi 

kirjataan osaksi kaavaselostusta ja merkittävimmät vaikutukset voidaan esittää osana listatekstiä. Lisäksi kaavaselostuksessa tulee esittää, kuinka haitallisia 

vaikutuksia voidaan lieventää. 



Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta 905 Vaasa Täyttämispvm 15.11.2022
Kaavan nimi Haapaniemen urheilualue
Hyväksymispvm Ehdotuspvm 06.10.2022
Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm 04.05.2021
Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 1118
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 11,7957 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 0,0000
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 11,7957

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

Aluevaraukset Pinta-ala 
[ha]

Pinta-ala 
[%]

Kerrosala 
[k-m²]

Tehokkuus 
[e]

Pinta-alan muut. 
[ha +/-]

Kerrosalan muut. 
[k-m² +/-]

Yhteensä 11,7957 100,0 5850 0,05 0,0000 5150

A yhteensä 0,4074 3,5 630 0,15 0,0000 30

P yhteensä

Y yhteensä 1,4546 12,3 5000 0,34 1,4546 5000

C yhteensä

K yhteensä

T yhteensä

V yhteensä 7,9525 67,4 200 0,00 0,7951 100

R yhteensä

L yhteensä 1,1895 10,1 0,5404

E yhteensä 0,7917 6,7 20 0,00 -2,7901 20

S yhteensä

M yhteensä

W yhteensä

Maanalaiset tilat Pinta-ala 
[ha]

Pinta-ala 
[%]

Kerrosala 
[k-m²]

Pinta-alan muut. 
[ha +/-]

Kerrosalan muut. 
[k-m² +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]

Yhteensä



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala 
[ha]

Pinta-ala 
[%]

Kerrosala 
[k-m²]

Tehokkuus 
[e]

Pinta-alan muut. 
[ha +/-]

Kerrosalan muut. 
[k-m² +/-]

Yhteensä 11,7957 100,0 5850 0,05 0,0000 5150

A yhteensä 0,4074 3,5 630 0,15 0,0000 30

AR-1 0,4074 100,0 630 0,15 0,4074 630

AR -0,4074 -600

P yhteensä

Y yhteensä 1,4546 12,3 5000 0,34 1,4546 5000

YU 1,4546 100,0 5000 0,34 1,4546 5000

C yhteensä

K yhteensä

T yhteensä

V yhteensä 7,9525 67,4 200 0,00 0,7951 100

VU-1 3,1586 39,7 200 0,01 3,1586 200

VL-1 4,1478 52,2 4,1478

VP 0,6461 8,1 0,3502

VU -6,8615 -100

R yhteensä

L yhteensä 1,1895 10,1 0,5404

Kadut 0,6491 54,6

Pihakadut 0,2054 17,3 0,2054

Kev.liik.kadut 0,1164 9,8 0,1164

LP 0,2186 18,4 0,2186

E yhteensä 0,7917 6,7 20 0,00 -2,7901 20

E -3,0145

EMT 0,5390 68,1 20 0,00 0,5390 20

EV 0,2527 31,9 -0,3146

S yhteensä

M yhteensä

W yhteensä
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LIITE 7. Luonnosvaiheen palautteet ja kaavoituksen vastineet 
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1 LAUSUNNOT  

1.1 Nähtävilläolon aikana saapuneet lausunnot  

1.1.1 Pohjanmaan pelastuslaitos   

Kaavamääräyksissä todetaan: "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)." 

Pelastusviranomainen muistuttaa, että mainittujen rakennelmien sijoittelussa on huomioitava 
paloturvallisuus.  

Vastine: Lisätään yllä mainittuun yleismääräykseen lause ”Rakennelmien sijoittamisessa tulee huomioida 
paloturvallisuus ja pelastustoiminnan tarve”. 

1.1.2 Vaasan Vesi  

Alueella sijaitsee Mataselänojan varrella Vaasan Veden talousvesijohto, joka tulee ottaa huomioon. Alueella 
ei muuten ole Vaasan Veden vesihuoltoa. Vaasan Vesi tuo alueelle vesihuoltoinfran Välitien Kiilapalstan 
puolelta. Alueen huoltorakennukset joutuvat rakentamaan kiinteistökohtaiset jätevedenpumppaamot. 
Vaasan Vesi suosittaa alueelle ainoastaan yhtä isoa tonttia, haastavan vesihuoltoinfran rakentamisen 
vuoksi.  

Vastine: Huomioidaan. 

1.1.3 Suomen Erillisverkot Oy 

Hankkeella ei ole vaikutusta Suomen Erillisverkot Oy:n Verkko-operaattoripalvelut liiketoimintaan. 

1.1.4 Telia Towers Finland Oy  

Tämän uusimman kaava-aineiston perusteella Vaasan kaupunki on edelleen huomioinut Telia Towers 
Finland Oy:n matkaviestintukiaseman Vaasaradion.  Telia Towers Finland Oy:tä on asiassa kuultu ja 
mielipiteemme on huomioitu. 

1.1.5 Vaasan Sähkö  

Vaasan Sähkön kaukolämmön päälinja kulkee kaavoitettavan alueen vieressä Välitien suuntaisena eikä siten 
vaikuta asemakaavaluonnoksen vaatimiin aluevarauksiin. Alueelle rakennettavat rakennukset ovat 
liitettävissä kaukolämpöverkostoon. 

Vastine: Huomioidaan. 

1.1.6 Mustasaaren kunta  

Mustasaaren kunta ei anna lausuntoa tässä vaiheessa. 

1.1.7 Pohjanmaan liitto  

Pohjanmaan liitto ei anna lausuntoa asemakaavasta. Asemakaavan muutos on linjassa Vaasan yleiskaavan 
2030 kanssa. 
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1.2 Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapuneet lausunnot  

1.2.1 ELY-keskus  

Asemakaava on luonnosvaihe huomioiden laadittu huolellisesti ja siinä on laajasti esitetty tulevaa toimintaa 
ja sen mahdollisia vaikutuksia alueen käytölle. Hankkeen luonto- ja hulevesiselvitys on liitetty 
valmisteluasiakirjoihin ja niiden tulokset/vaikutukset on kuvattu ja huomioitu sekä selostuksessa 
asemakaavakartan määräyksissä. 

Alueiden käyttö ja rakentaminen: Kaavamääräyksissä on otettu kantaa tulvavaaran edellyttämiin alimpiin 
korkeusasemiin sekä happamien sulfaattimaiden käsittelyyn rakentamisen yhteydessä. Määräyksiä olisi 
kuitenkin syytä tarkentaa tarkemmalla korkeusasemamerkinnällä sekä huomioimalla hasumaiden käsittely 
rakentamisen lisäksi myös muiden kaivuuta ja massanvaihtoa edellyttävien töiden osalta. 

Urheiluhallit ovat avoimessa maisemassa hallitsevia rakenteita ja kaavamääräyksissä voitaisiin ottaa 
tarkemmin kantaa niiden rakentamistapaan sekä suosia puu – tai muita uusiutuvia rakennusmateriaaleja 
sekä vaihtoehtoisten energiamuotojen hyödyntämistä lämmitys ja jäähdytys ratkaisuissa. 

Liikenneympäristö: Hankkeessa on huomioitu liikuntapaikkojen saavutettavuus kevyen liikenteen osalta, 
mutta alueen yleiseen liikennesuunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomioita. Suunnittelualuetta 
ympäröivien katujen risteykset (Radiotie, Kappelinmäentie, Välitie ja Huutoniementie) ovat 
onnettomuusalttiita, ja niissä on viimeisen viiden vuoden aikana sattunut erityisesti polkupyörä- ja 
jalankulkijaonnettomuuksia, minkä johdosta asemakaavassa olisi hyvä tutkia tarkemmin risteyksien 
toimivuutta ja turvallisuutta erikoiskuljetusreitit huomioiden. 

Muilta osin hankkeesta ei ole huomautettavaa. 

1.2.2 ELY-keskuksen täydennys sähköpostilla 6.9.2022  

Vuonna 2014 annettujen ohjeiden mukaan (Ympäristöopas: Tulviin varautuminen rakentamisessa) alin 
tulvien kannalta hyväksyttävä rakentamiskorkeus määritellään lisäämällä keskimäärin kerran 100 vuodessa 
esiintyvään ylimpään tulvakorkeuteen harkinnanvarainen lisäkorkeus, joka aiheutuu rakennustyypistä, 
ilmastonmuutoksesta, vesistön ominaisuuksista ja aaltoilusta. HW1/100 pohjalta laskettua 
rakentamiskorkeutta suositellaan esim. asuinrakennuksille. 

Kun laskimme alinta suositeltavaa rakentamiskorkeutta suunnittelualueelle katsoimme sekä meren että 
Laihianjoen tulvavaarakarttoja. Kartat löytyvät täältä: http://paikkatieto.ymparisto.fi/tulvakartat 

Laihianjoen tulvavaarakartta ei ulottuu ihan Haapaniemen asti, katso kartta 1, vaan loppuu pumppaamolle. 
Olemme kuitenkin katsoneet, että ei voi suositella rakentamista Laihianjoen tulvakorkeuden alapuolelle. 
Pumppaamon kohdalla HW1/100 on tulvakartan mukaan laskettu korkeuteen N2000+2,02 m. 

http://paikkatieto.ymparisto.fi/tulvakartat
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Kartta 1. Laihianjoen tulvakartta. Vihreän pallon kohdalla HW1/100 on N2000+ 2,02 m. 

Tulvavaarakartan mukaan merivesi nousisi kerran sadassa vuodessa korkeudelle N2000+1,81 m (katso 
kartta 2), mutta oppaan mukaan (Tulviin varautuminen rakentamisessa), alin rakentamiskorkeus Vaasan 
merialueella on N2000 +2,0 m + aaltoiluvara.  

 

  

Kartta 2. Meriveden tulvaskenaario kerran sadassa vuodessa.  

Katsoimme, että N2000 +2,0 m on ”lähtökorkeus” Haapaniemen kaava-alueella. Ympäristöoppaassa (Tulviin 
varautuminen rakentamisessa) mainittu harkinnanvarainen lisäkorkeus on tässä tapauksessa arvioitu 
olevan mahdollisimman pieni, eli 30 cm. 

Vastine: Alueiden käyttö ja rakentaminen: Asemakaavan tulee olla mahdollisimman pitkäikäinen 
dokumentti, joka ottaa huomioon myös olosuhteiden muutokset tulevaisuudessa. Esimerkiksi 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaihtelut keskivedenkorkeuksissa ja sademäärissä saattaa johtaa 
tilanteeseen, jossa kaavassa määrätty rakennusten alin mahdollinen korkeusasema perustuu 
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vanhentuneeseen tietoon, ja nostaa näin tulvista ja rankkasateista aiheutuvien vahinkojen 
todennäköisyyttä. Täten alimman korkeusaseman tarkka määritteleminen tulee aina tehdä 
tapauskohtaisesti, voimassa olevien säädösten ja ohjeiden mukaisesti. Vaasan kaupungin 
rakennusjärjestyksessä annetaan ajantasaiset ja useimmin päivittyvät ohjeet rakennuksen 
korkeusasemasta, joten kaavoitus katsoo, ettei asemakaavamääräyksiin ole tarkoituksenmukaista kirjoittaa 
vähimmäiskorkeuksia lukuina. Tarkennetaan kuitenkin määräystä kosteudelle alttiiden rakenteiden 
minimikorkeusasemasta niin, että alueen erityinen tulvaherkkyys käy selvästi ilmi. Tarkennetaan lisäksi 
happamien sulfaattimaiden käsittelyä koskevaa määräystä. Lisäksi lisätään YU-kortteliin hallirakentamisen 
tapaa koskeva laatulauseke. Korjataan yleismääräys uusiutuvista energiamuodoista koskemaan kaikkia 
uusiutuvia energiamuotoja pelkkien aurinkokeräimien asemesta.  

Liikenneympäristö: Kaava-alueen liikennejärjestelyjä on tarkennettu kevyenliikenteen reittien ja 
ylityspaikkojen osalta. Alueen liikennejärjestelyihin kiinteästi liittyvien väylien ja risteysalueiden 
turvallisuusnäkökulmien arviointi kuuluu luonnollisesti kaavatyöhön, mutta varsinaiset ratkaisut esitetään 
liikennesuunnitelmassa. Tilastollisesti Välitien ja Huutoniementien risteys on kaikista onnettomuusalttein, ja 
sen turvallisuutta parantamaan on asemakaavassa 968 esitetty valoristeyksen muuttaminen 
kiertoliittymäksi. Kappelinmäentien ja Välitien risteykseen suojatielle on tehty koroke. Lisäksi Radiotien ja 
Kappelinmäentien risteykseen on tehty hidaste/saareke jalankulkijoille.  

Erikoiskuljetusreitti huomioidaan alueen liikennesuunnittelussa, kun Kappelinmäentien ylittävää suojatietä 
suunnitellaan tarkemmin. 

2 MIELIPITEET  

2.1 Pesäpalloseura Vaasan Mailan Juniorit ry ja Mailattaret ry  

Pesäpalloseurojen kannalta parhaat vaihtoehdot skenaario 1 tai 2, joissa pesäpallokenttä on mukana. 
Suunnitelmassa on naisten kentän mitat, mikä sopisi meille sillä pääkäyttäjäryhmä kentälle ovat juniorit. 
Tekonurmialue mielellään mahdollisimman suuri, eli suurempi kuin pesäpallokentän rajaviivat; 
mahdollistaa kahden joukkueen yhtäaikaisen käytön otteluiden alkulämmittelyissä ennen ottelua sekä 
yhtäaikaisen harjoituskäytön tarvittaessa kahdelle joukkueelle. 

Pesäpallokentällä tarkoitus pelata junioriotteluita, jolloin tarvetta pukuhuone- ja wc-tiloille, esimerkiksi: 
parakit 2 x 12 hlöä, joissa wc sekä lisäksi 1 yleisö-wc. Toisessa pukuhuoneessa olisi hyvä olla 
vierasjoukkueelle suihkumahdollisuus. 

Koska pesäpallokenttä on sijoitettu lähellä Välitietä ja Huutoniementietä, on huolehdittava että junioreiden 
otteluiden järjestäminen alueella on turvallista. Kentän ja tiealueiden väliin voidaan mahdollisuuksien 
mukaan sijoittaa kasvillisuutta, joka estää pallon menemisen tiealueelle. Vaihtoehto kasvillisuudelle on aita, 
joka estää pallon menemisen tiealueelle  

Sekä harjoitus- että ottelukäytössä alueelle tarvitaan riittävästi pysäköintitilaa ettei autoja pysäköidä vääriin 
paikkoihin. Tämä alue voi olla yhteinen muiden alueelle tulevien harrastustoimintojen kanssa, jolloin 
pysäköintitilasta saadaan mahdollisimman tehokas. 

Vastine: Aluetta on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä Vaasan kaupungin liikuntapalveluiden kanssa ja 
Opetus- ja Kulttuuriministeriön sekä Suomen Liikunnan ammattilaiset ry:n julkaisemia mitoitusstandardeja 
noudattaen. Pelikenttään ja sen toiminnallisuuteen liittyvät kommentit on toimitettu tiedoksi 
liikuntapalveluille. Kenttään liittyvät yksityiskohdat tarkentuvat myöhemmin suunnittelutyön edetessä. 

Kaavaluonnoksessa esitetty tilavaraus huoltorakennukselle on ohjeellinen, joten sen voi vapaasti sijoitella 
VU-1 -alueelle tarpeen mukaan. Ehdotusvaiheeseen ohjeellisen merkinnän alaa on kuitenkin laajennettu, 
jotta periaate on helpommin ymmärrettävissä ja huoltorakennus sijoitettavissa myös alueen pohjoisosaan, 
jolloin sen liittäminen vesi- ja viemäriverkkoon on helpompaa. 
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Lisätään VU-1 -alueen kaavamääräykseen lause, jolla pelikenttien aitaus sallitaan.  

LP-paikoitusalue on mitoitettu kattamaan ruuhkahuippujen pysäköintitarpeet (esim. kisa- tai 
turnausviikonloput). Tästä huolimatta pysäköinnin riittävyyden varmistamiseksi alueella toimivien seurojen 
on myös tehtävä yhteistyötä keskenään niin, ettei pysäköintikapasiteettia vaativia tapahtumia osuisi 
samoille päiville. Lisätään kaavamateriaaliin arvio pesäpallon harjoituskentän tarvitsemasta 
pysäköintitilasta. 

2.2 Vaasanseudun rauhanyhdistys ry 

Pyydämme teitä ottamaan suunnitelmien tekemisessä seuraavat huolenaiheet huomioon:  

Parkkipaikkojen kokonaisriittävyys, jotta urheilualueen käyttäjille ei tule tarvetta käyttää muita 
parkkipaikkoja. 

Parkkipaikkojen sijainti riittävän lähellä sitä harrastuspaikkaa, johon harrastaja tulee. Monesti on kiusaus 
jättää lähemmälle parkkipaikalle ja oikaista ojien yli, jos sillä säästää aikaa.  

Jos jostain syystä jompi kumpi ylläolevista tulee ongelmaksi, salliiko kaava parkkipaikkojen lisäämisen 
myöhemmin vastaamaan tarvetta.  

Vaasanseudun rauhanyhdistys ry on yksityinen toimija ja siksi se ei ole verrattavissa julkiseen toimijaan 
kuten seurakunta, kunta tai valtio. Vaikka toimintamme on kaikille avointa, näemme tärkeäksi että meidän 
parkkipaikkoja käytetään meidän toimitalolla järjestettyyn toimintaan.  

Ehdotus: kaavaluonnoksessa rauhanyhdistyksen toimitaloa on nimitetty seurakuntataloksi. Vaihtoehtoinen 
ja parempi nimitys voisi olla uskonnollisen yhdistyksen toimitilat.  

Vastine: Asemakaavassa esitetään alueen liikenteellisistä olosuhteista johtuen vain yhtä umpikatua alueen 
pohjoisosaan, ja sitä kautta on päädytty keskitettyyn pysäköintiratkaisuun. Pysäköintipaikkojen määrä on 
suunniteltu kattamaan alueen toimintojen tarvitseman pysäköintitilan. Korjataan toimitalon 
harhaanjohtava nimitys kaavamateriaaliin. 
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1 LAUSUNNOT  

1.1 Konserniohjaus, 4.11.2022 

Kaava ei mahdollista käytännössä juuri lainkaan tulonmuodostusta kaupungille kustannusten katteeksi. 

Alueen toteuttaminen edellyttää merkittäviä investointeja julkiseen käyttöomaisuuteen. Edellytä 

mainituista luonto-/maasto-olosuhteista johtuen näiden investointien toteuttaminen tulee olemaan 

keskimääräistä kalliimpaa. Kaavaselostuksesta puuttuu arvio kaavan toteuttamisen kustannuksista.   

Kunnallistekniset investoinnit kuuluvat kaupungin vastuulle, mutta pysäköinti- ja kenttäalueiden 

osoittaminen kaavaselostuksessa julkisiksi investoinneiksi ei ole perusteltua.  

Vastine: Asemakaavassa esitetään kadut, korttelialueet ja viheralueet, mutta toteutumisen osalta kaava on 

hyvin joustava ja mahdollistaa monenlaisia lopputuloksia. Kaavaehdotusvaiheessa osa alueelle tulevista 

toiminnoista ei ollut vielä varmistunut, joten kaavaselostuksessa esitellään erilaisia toteutumisskenaarioita.  

Asemakaava on suunniteltu niin, että sen rakenne mahdollistaa alueen toteuttamisen vaiheittain. Näin 

investointeja voidaan jakaa useammalle vuodelle. Kaupungin on tärkeää tarjota harrastuspaikkoja myös 

pienemmille urheiluseuroille: esimerkiksi naispesäpallon ja jousiammunnan vaasalaisharrastajista löytyy jo 

kansainvälisen tason osaajia. Myös heidän harjoittelumahdollisuuksiaan kotiseudulla on tärkeä tukea. 

Kaavamuutoksen mahdollistamat lähiliikunta- ja virkistyspaikat lisäävät myös alueen asukkaiden 

hyvinvointia, jolla on tutkitusti positiivisia kansantaloudellisia vaikutuksia. 

Kaavaselostuksen kappaleessa 5.2.2 Vaikutukset yhdyskuntatalouteen arvioidaan kaavamuutoksen 

taloudellisia vaikutuksia. Kappaleessa todetaan, että kaavamuutoksen toteuttaminen edellyttää julkisia 

investointeja. Samalla eritellään, millaisia kunnallistekniikkaa kaava-alueen toteuttaminen vaatii 

(esimerkiksi kadut, kevyenliikenteen väylät ja yleiset pysäköintialueet). Näiden lisäksi Vaasan kaupungin 

liikuntapalvelut on ilmoittanut tarpeesta varata kaava-alueelle juniorikäyttöön soveltuva pesäpallon 

harjoituskenttä. Tämä kenttä on esitetty julkisena investointina, kuten myös Matalanselänojan itäpuoliset 

pikkukentät, joille on esitetty koripallo- tai ulkokuntosalikäyttöä. Liikuntapalveluiden pyynnöstä YU-

kortteliin on osoitettu myös 2600 k-m2 hallivaraus sisäpalloilun harjoitushallia varten. Näiden lisäksi kaava-

alueelle on osoitettu tilavaraukset kahdelle yksityiselle urheiluseuralle (Vaasan Agilityseura VAS ja 

jousiammuntaseura Diana-57) heidän harrastuspaikkojaan varten. Harrastuspaikkoihin liittyvien 

rakennelmien, kulkureittien ja paikoitusalueiden toteutus kuuluu toimijoille. Sivulla 66 esitetty listaus alueen 

toteuttamiseksi vaadittavista investoinneista saattaa kuitenkin olla harhaanjohtava. Poistetaan 

kenttäalueet listauksesta. Lisätään myös arvio kaavan toteuttamisen kustannuksista. 

Edellä mainittujen tahojen kanssa käytyihin neuvotteluihin perustuen kaavaselostuksen sivulla 66 on eritelty 

kerrosalan jakautumista seuraavasti: ”Kaavamuutoksen myötä syntyvällä YU-korttelialueella sallitaan 

yhteensä 5000 k-m2 urheiluhallirakentamista. Tällaisen kerrosalan puitteissa voidaan rakentaa joko 

julkisina tai yksityisinä investointeina esimerkiksi agilityhalli (1800 k-m2) ja sisäpalloilun harjoitushalli (2600 

k-m2), yhteensä 4400 k-m2”. Poistetaan maininta julkisista tai yksityisistä investoinneista.  

1.2 ELY-keskus, 1.11.2022 

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaavan informatiivisuuden vuoksi rakentamisen alin korkeusasema 

olisi kuitenkin syytä esittää kaavakartalla. 
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Muilta osin ELY-keskus katsoo, että asemakaavaehdotuksessa on huomioitu ELY-keskuksen aiemmissa 

lausunnoissa esiin nostetut asiat, eikä sillä ole enää tässä vaiheessa huomautettavaa 

asemakaavaehdotuksesta. 

Vastine: Kuten ELY-keskus on lausunnoissaan todennut, kaavoitettava alue on rakennesuunnittelun 

kannalta erityisen haastavaa. On tärkeää, että kaavassa huomioidaan myös suunnittelualueen olosuhteiden 

muutos. Esimerkiksi rakennusten kosteudelle alttiiden rakenteiden korkeusaseman harkinta tulee pohjautua 

ajantasaisimpaan tietoon alueen tulvariskistä ja vedenpinnan keskikorkeudesta. On kiistattomasti näytetty, 

että tulevina vuosikymmeninä näihin on odotettavissa muutoksia tämänhetkiseen tilanteeseen verrattuna. 

Muutosten suuruutta tai suuntaa ei sen sijaan voida vielä tietää. Siksi suunnittelijoita halutaan 

kaavamääräyksillä ohjata tarkistamaan ajantasaiset vähimmäiskorkeusasemat muun muassa Vaasan 

kaupungin rakennusjärjestyksestä.  

Vaasan Vesi suosittaa Vaasan alueella alimmaksi lattiakoroksi +2.8 m (N2000). Korvataan 

kaavaehdotuksessa esitetty yleispiirteinen määräysteksti ”Lisäksi tulee huomioida voimassa olevat 

säädökset, ohjeet ja suunnittelualueen muut erityispiirteet” tarkemmalla määräyksellä: ”Tulvavahingolle 

alttiiden rakenteiden korkeusasema tulee olla kaupungin rakennusjärjestyksen mukainen, mutta kuitenkin 

vähintään +2.80 (N2000).” 

1.3 Mustasaaren kunta, 5.11.2022 

Mustasaaren kunta ei lausu asemakaavasta. 

1.4 Pohjanmaan liitto, 2.11.2022 

Pohjanmaan liitto ei anna lausuntoa asemakaavaehdotuksesta. Asemakaava on linjassa Vaasan yleiskaavan 

2030 kanssa. 

1.5 Pohjanmaan museo, 28.10.2022 

Museo on tutustunut asemakaavaehdotusaineistoon; museolla ei ole siihen huomautettavaa tai lisättävää. 

1.6 Telia Towers Finland Oy, 4.10.2022 

Telia Towers Finland Oy:tä on asiassa kuultu ja mielipiteemme on huomioitu (itse tukiaseman, tukiaseman 

vaatiman alueen, kulku- ja kaapelireittien osalta). 

1.7 Vaasan Sähkö, 31.10.2022 

Vaasan Sähköverkolla ei ole alueella johtorasitteita vaativaa kaapelointia tai muuta vastaavaa. 

1.8 Vaasan Vesi, 12.10.2022 

Meille tämä on ok, ei tarvitse lausua lisää 

1.9 Vaasan ympäristöseura, 4.11.2022 

Vaasan ympäristöseura on perehtynyt kaavaehdotukseen ja toteaa siitä muistutuksenaan seuraavaa. 

Kaava-alueen metsien huomioinnista: Kaava-alueen metsillä on keskeisen tärkeä rooli 

eteläpohjoissuuntaisena metsäekologisena yhteytenä Risön ja Pilvilammen metsäalueiden välillä. Ilmeisen 

ekoyhteysmerkityksen takia pidämme jousiampumakentän sekä siihen liittyvän maanläjitysalueen (mr) 

kaavoittamista metsän päälle huonosti harkittuna. Esitämme, että kenttä sekä metsän päälle ulottuva 
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maanläjitysaluevaraus poistetaan kaavasta ja kentälle haetaan joku toinen sopivampi paikka kaava-alueen 

ulkopuolelta. Kyseessä on joka tapauksessa voimakkaasti rajattu harrastus, jolla ei liene erityisen paljon 

synergiaa muiden alueelle kaavailtujen urheilumuotojen harrastamisen kanssa. 

Tehdyistä luontoselvityksistä: Kaavaselostuksen mukaan alueella on tehty luontoarvojen inventointi (2021). 

Inventoinnin tuloksia referoidaan kaavaselostuksessa lyhyesti lintujen, liito-oravan, lepakoiden ja 

viitasammakon osalta. Metsäalueen mahdolliset puustoiset luontoarvot jäävät melko lailla epäselväksi.  

Ihmettelemme käytäntöä, jossa olemassa olevat luontoselvitykset jätetään toistuvasti pois kaava 

aineistoista ja keskeiset luonnonalueiden kuvaukset typistetään lintulistoiksi ja muutamien 

luontodirektiivien lajien esiintymisen (tai puuttumisen) kirjaamisiksi. 

Kaavaehdotuksen aineistoista puuttuvien luontotyyppiselvitysten takia on haasteellista myöskään 

ymmärtää mitä käytännössä tarkoittaa esimerkiksi Vaasan kaupungin jatkossa harjoittaman metsänhoidon 

osalta VL-1-alueen kaavamääräys (”Lähivirkistysalue, jota hoidetaan luontotyyppinsä mukaisesti”). 

Kaavamääräyksen on syytä olla esitettyä selkeämpi ja luontoarvojen kannalta edes jossakin määrin 

tavoitteellinen. Esitämme, että määräys olisi esimerkiksi seuraava: ”Lähivirkistysalue, jonka metsää 

hoidetaan luonnonmukaisen eri-ikäisrakenteisena”). Muotoilu ei estä VL-1- alueen metsänhoitoa, mutta 

saattaa vaikuttaa muun muassa siihen, miten alus- ja välipuustoa säilytetään ja huomioidaan mahdollisissa 

puuston käsittelyissä. 

Vastine:  

Metsän huomioiminen: Suunnittelualueella yleisin metsätyyppi on lehtomainen kangas. Pääpuulaji kaikilla 

kuvioilla on koivu, puuston iän vaihdellessa noin 40–140 välillä. Alueen luontoinventoinnissa ei löydetty 

luonnonsuojelu-, metsä- tai vesilain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä tai muita arvokkaita 

elinympäristöjä.  

Vaikka alueella ei varsinaisia suojelua edellyttäviä arvoja olisikaan, metsillä on tietenkin tärkeä rooli 

hiilensidonnan, virkistyksen ja luonnon monimuotoisuuden kannalta. Matalanselänojan metsät ovat myös 

tärkeä osa alueen ekologista verkostoa. Siksi asemakaavamuutoksen tavoitteena onkin ollut säästää 

metsää niin paljon kuin mahdollista. Pyrkimys on säilyttää vähintään 50 metrin levyinen suojavyöhyke 

valtaojan molemmin puolin. Jos tämä on ollut asemakaavassa esitettyjen toimintojen tilavarausten vuoksi 

mahdotonta, leveyttä on pyritty kompensoimaan toisaalla. Voimassaolevassa asemakaavassa ak968 

(vahvistettu 2010) säilytettävää metsää ei esitetä lainkaan, vaan kenttiä ja läjitysalueita on merkitty 

valtaojan reunoille asti. Myöskin valtaojan itäpuolella voimassaolevan ak563:n (vahvistettu 1981) nykyisellä 

ER1-merkinnällä ei ole metsänhoidollisia tavoitteita.   

Jousiammuntakenttä sopii kokonsa ja turvalaitteidensa puolesta hyvin esimerkiksi frisbeegolfharjoitteluun 

ja muiden heittolajien tekniikkaharjoitteluun. Jousiammuntaseuran omaa välineistöä säilytetään lukitussa 

huoltorakennuksessa, joten kenttää voidaan pitää avoimena muille käyttäjille myös jousiampujien omien 

harjoitusaikojen ulkopuolella.  

Tehdyistä luontoselvityksistä: Alueelle on tehty luontokartoitus vuonna 2021 sekä maisemaselvitys vuonna 

2022. Näitä selvityksiä on referoitu kaavaselostuksessa kappaleissa 3.1.3 Luonnonympäristö ja 3.2.3 

Alueelle laaditut tai aikaisemmat selvitykset. Kappaleessa 5.2.5 Vaikutukset luonnonympäristöön 

arvioidaan kaavan vaikutuksia luonnonympäristön ja ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Selvitykset 
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saattavat toisinaan sisältää arkaluontoista tietoa, joten kaavoitus ei julkaise niitä osana asemakaavaa, 

vaan niitä voi pyytää nähtäväksi kaavoituksesta. Tästä kerrotaan kaavan hankesivulla.  

Alueen hoito: Viheralueiden hoitotavoitteita määritellään tarkemmin asemakaavan liitteeksi tehtävässä 

hoitoluokituskartassa, joka perustuu Viher-ja ympäristöliiton (VYL) viheralueiden hoitoluokitukseen (ABC-

luokitus). Tässä kartassa metsäalueet on määritelty hoitoluokkaan C2, ”Ulkoilu- ja virkistysmetsät”. Ulkoilu- 

ja virkistysmetsille on määritelty seuraava laatutaso:  

”Ulkoilu- ja virkistysmetsät sijaitsevat kaupungissa asuinalueiden välisillä alueilla tai metsäkokonaisuuksina 

kauempana taajamista. Ulkoilu- ja virkistysmetsiä käytetään monin eri tavoin ulkoiluun ja retkeilyyn. 

Metsän hoidossa painotetaan puuston elinvoimaisuutta ja uudistumista sekä maisema- ja luonnon 

monimuotoisuusarvoja. Ulkoilureittien ja latuverkostojen turvallisuudesta huolehditaan. Hoitotöitä tehdään 

5-10-20 vuoden välein.” 

2 MUISTUTUKSET  

2.1 Vaasan Seudun Rauhanyhdistys ry, 3.11.2022 

1. Kiinteistömme pysäköintialueelta ja osittain myös rakennuksen ympäriltä on hulevedet koottu putkiin, 

joka purkaa vedet tonttiliittymämme eteläpuolella katuojaan, josta ne valuvat rummun kautta Välitien 

alitse ja kulkevat laaditus asemakaavan alueen läpi kohti Lågfjärdsbäckeniä. Välitien itäpuolisen alueen 

rakentaminen tukkii vesiemme purkureitin. Tämä purkureitti tai sen korvaava muu ojajärjestely tai 

sadevesiviemäröinti tulisi kaavoituksen yhteydessä selvittää ja varata asemakaavassa tarvittaessa rasite 

tällaisen ojaston rakentamiseksi kaavan sisälle.  

2. Kaavassa on varattu arviomme mukaan tilaa n. 140 autopaikkaa varten. Kun urheilualueella järjestetään 

myös kilpailuja ja erilaisia tapahtumia, voi niissä pysäköintitarve olla huomattavasti tätä suurempi. 

Laskennalliset autopaikkanormit eivät ota huomioon näitä tapahtumia. Jos alueen autopaikat eivät riitä, 

niin pysäköinti ohjautuu väistämättä ainakin isoimpien tapahtumien aikana osittain myös meidän 

tontillemme. Nämä urheilutapahtumat ajoittuvat viikonloppuihin, jolloin myös meidän toimintamme on 

aktiivista ja me tarvitsemme omat pysäköintipaikkamme.  

Tämän vuoksi on tärkeää, että kaupunki käyttää ainoan keinonsa ennen kuin se on myöhäistä ja tekee 

seuraavat muutokset asemakaavaan: 

· laajentaa LP-aluetta niin, että alueen syvyys kasvatetaan nykyisestä 26 m:stä n. 40-45 metriin, jotta 

pysäköintikapasiteettia voidaan tarvittaessa lisätä.  

· Jousiammuntaradan ohjeellinen p-alue laajennetaan nykyisestä n. 8-paikkaisesta 16 paikkaiseksi 

· pesäpallokentän pysäköintipaikat jäävät kauaksi ja siksi käyttäjien on suuri houkutus käyttää meidän 

pysäköintialuettamme. Tästä aiheutuu suuri liikenneturvallisuusriski, kun ihmiset ylittävät vilkkaan Välitien 

kuka mistäkin. Pesäpallokenttä tulee aidata Välitien puoleiselta reunalta ja aita tulee merkitä 

asemakaavaan. Lisäksi pesäpallokentän ohjeellisesta hu-alueesta osa osoitetaan lähipysäköintialueeksi. 

Vastine:  

Hulevedet: Sadevesiputki on Vaasan kaupungin hallinnoima ja kaupungin omistamalla maalla. Putki johtaa 

hulevesiä kaava-alueella sijaitsevaan ojaan myös Välitien katualueelta. Se huomioidaan tarkemmassa 

suunnittelutyössä. Lisätään selostukseen huomio sadevesiputken vaikutuksesta alueen hulevesiin, sekä 
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lisätään vaikutusten arviointiin huomio alueen nykyisten avo-ojien merkityksestä kaava-alueen ympäristön 

hulevesien käsittelyssä. Lisäksi lisätään kaavakarttaan merkintä, jolla korostetaan ojan tärkeyttä alueen 

hulevesijärjestelmässä ja linjataan sen vaihtoehtoinen sijainti jatkossa. 

Pysäköinnin riittävyys: Asemakaavassa esitettyjen pysäköintivarausten pohjana on käytetty Vaasan 

kaupungin pysäköintipolitiikassa (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2018) esitettyjä ohjearvoja: 1ap / 

100k-m2, tai kuitenkin vähintään 1ap/10 katsomopaikkaa. Laskennallisen paikoitusnormin lisäksi alueelle 

tulevien toimijoiden kanssa on käyty keskusteluja heidän todellisista pysäköintitarpeistaan sekä 

normaalikäytössä että ruuhkahuippuina. Paikoitustarpeita on kartoitettu sekä urheiluseurojen että Vaasan 

kaupungin liikuntapalveluiden kanssa. Pysäköinnin määrä on mitoitettu niin sanotun maksimiskenaarion 

pohjalta, joka käytännössä tarkoittaa kilpailu- tai turnajaisviikonlopun pysäköintitarvetta. Näitä 

liikennetuotoksia eritellään kaavaselostuksen kappaleessa 5.1.4 Liikenne ja pysäköinti. Kaavaselostuksen 

sivulla 60 esitetään autopaikkojen tarkka määrä ja sijoittelu alueella. Kaavamuutoksen vaikutuksia 

liikenteeseen ja pysäköintiin arvioidaan myös kappaleessa 5.2.3 Vaikutukset liikenteeseen ja pysäköintiin. 

Asemakaavassa täytyy huomioida pysäköintitarpeen lisäksi myös alueen maaperä-, korkeus- ja 

luonnonolosuhteet. Kaavamuutoksessa toimintoja on pyritty sijoittelemaan edullisille paikoille niin, että 

maanmuokkausta tarvitaan mahdollisimman vähän ja siten olevaa metsää voidaan säilyttää 

mahdollisimman paljon. Alueen eliöstön vuoksi laaksoalueen yhtenäinen pohjois-eteläsuuntainen 

ekologinen käytävä on tarpeen säilyttää. Asemakaavamääräysten mukaisesti YU-alueelle on toteutettava 

tonttikohtaisesti kerrosalan mukaan 1ap/100k-m2. Yleinen pysäköintialue on tarkoitettu täydentämään 

urheiluhallien pysäköintitarvetta sekä palvelemaan kenttien käyttäjiä. Kyseisellä yleisellä paikoitusalueella 

on jo nykyisessä ehdotuksessa 80 autopaikkaa, joten pysäköinnin yhteenlaskettu määrä vastaa hyvin alueen 

paikoitustarpeisiin myös kilpailuviikonloppuina. Tapahtumia järjestettäessä pysäköinnin riittävyys alueella 

on otettava huomioon, eikä useampaa isompaa kilpailua tai turnausta tule järjestää samaan aikaan. Alue 

on myös hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä, ja sijaitsee Vaasan pyöräilyreittien tavoiteverkoston 

pääreitin varrella. Näistä syistä yleistä pysäköintialuetta ei ole tarpeellista esittää kaavassa nykyistä 

laajempana. 

Virhepysäköinti alueella: Pysäköinnin valvonta on kiinteistön haltijan vastuulla. Pesäpallokenttä tullaan 

aitaamaan toimintaan liittyvistä turvallisuussyistä. Tämä mahdollistetaan jo VU-1-aluemerkinnän 

määräyksessä: ”Alueelle saa rakentaa pelikenttien edellyttämiä suoja-aitoja.” Aidan suunnittelu kuuluu 

toteutusvaiheen suunnittelutyöhön. 

Kenttäalueelle (VU-1) merkityt paikoitusalueet ovat ohjeellisia. Lisätään kuitenkin myös pesäpallon 

harjoituskentän tilavarauksen yhteyteen myös ohjeellinen paikoitusalue, ja kasvatetaan 

jousiammuntakentän ohjeellista paikoitusaluetta. 

2.2 Variskan aluetoimikunta, 16.10.2022 

Variskan aluetoimikunta suhtautuu positiivisesti Haapaniemen urheilualueen asemakaavaehdotukseen, 

jonka tavoitteena on kehittää alueesta monipuolinen urheilu- ja virkistysalue.   

Aluetoimikunta pyytää kiinnittämään erityistä huomiota kaavoitustyössä alueen liikennesuunnitteluun 

koska aluetta sivuaa kolmelta sivulta vilkkaasti liikennöidyt tiet. Variskan aluetoimikunta esittää toiveenaan, 

että alueelle saataisiin tilaa ulkokuntoiluvälineille ja sisätiloihin kuntosali että kokoushuoneita, jossa alueen 

käyttäjät voisivat suunnitella urheilu-ja virkistystapahtumia ym. 
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Vastine: Kaavamuutoksen keskeisenä tavoitteena on ollut kehittää alueesta monipuolista liikuntapaikkaa, 

joka olisi myös lähialueen asukkaiden hyödynnettävissä matalan kynnyksen virkistäytymiseen. Sijoittamalla 

alueelle erilaisia halli- ja kenttätoimintoja on mahdollista saavuttaa synergiaetuja eri urheilulajien kesken 

hyödyntämällä harjoitteluun erilaisia sisä- ja ulkotiloja. Kaavahankkeeseen osallistuneiden yksityisten 

urheiluseurojen tavoitteena on ollut myös harjoituspaikkojen vuokraaminen ulkopuolisille. Asemakaavan 

kenttävarauksissa on varauduttu ulkokuntosalin sijoittamiseen alueelle (Radiotien kulma). Yhtenä 

vaihtoehtona on pohdittu sisäpalloilun harjoitushallin sijoittamista alueelle. Halli voisi sisältää myös 

aluetoimikunnan muistutuksessaan kuvaamia tiloja.  

Alueen liikennejärjestelyjen takia asemakaavassa esitetään vain yhtä liittymäpaikkaa alueelle 

Kappelinmäentieltä. Jalan ja polkupyörällä alue on sen sijaan saavutettavissa useasta suunnasta. 

Liikenneratkaisun perusteluita ja mahdollisia vaikutuksia on avattu kappaleissa 5.1.4 Liikenne ja pysäköinti 

sekä 5.2.3 Vaikutukset liikenteeseen ja pysäköintiin. 


