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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

Suunnittelualue sijaitsee Lappväärtissä, Kristiinankaupungissa. Alueen pinta-ala on noin 25 ha. 
Alue kuuluu Åsändin asemakaava-alueeseen, joka on hyväksytty vuonna 1991.  

Kaavoitustyö toteutetaan yhteistyöhankkeena Kristiinankaupungin kaupungin ja Ramboll Finland 

Oy:n kesken. 

 

Yhteystiedot: 

Kristiinankaupungin kaupunki  

Lapväärtintie 10 

64100 KRISTIINANKAUPUNKI 
Puh. (06) 2216200 
www.kristinestad.fi 

 

Yhteyshenkilö: 

Tekninen johtaja 
Ari-Johan Myllyniemi 

P +358 40 5599229 
s-posti: ari-johan.myllyniemi@krs.fi 

Ramboll Finland Oy 

Hovioikeudenpuistikko 19 E  

65100 VAASA  
Puh. 020 755 7600 
www.ramboll.fi 

 

Kaavan laatija: 

Maanm.ins. AMK Jonas Lindholm, YKS-605 
Puh. +358 50 349 1156 

S-posti: jonas.lindholm@ramboll.fi 

 

Laaduntarkastaja: 

Maanm.insinööri. AMK Christoffer Rönnlund 
Puh. +358 44 312 2301 
s-posti: christoffer.ronnlund@ramboll.fi 

 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

Kaavoitettava alue sijaitsee Lapaväärtissä, Porintien isäpuolella. Alueen sijainti ja laajuus ilmene-
vät alla olevista kuvista. 

 

 

Kuva 1. Alueen likimääräinen sijainti © Maanmittauslaitos.  

 

 

http://www.kristinestad.fi/
mailto:ari-johan.myllyniemi@krs.fi
http://www.ramboll.fi/
mailto:jonas.lindholm@ramboll.fi
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Kuva 2. Muutosalueen laajuus esitetty voimassa olevalla kaavalla.  

 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Kaavan nimi on Åsändanin asemakaavan osan muutos. 

Suunnittelun tavoitteena on leventää katualuetta siten, että asemakaava mahdollistaa kevyenlii-
kenteenväylän ja bussipysäkkien rakentamista Eteläisen Lapväärtintien länsi-/itäpuolen varteen. 

Tämä lisäksi tarkistetaan korttelien 2303 ja 2305 välistä viheraluerakennetta sekä korttelin 2310 
katualuejärjestelyitä sekä tehdään muita teknisiä muutoksia. 
 

1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

 

Liitteet: Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 

 Liite 2a: Vastineet, luonnosvaihe. 
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2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavoitusprosessin vaiheet 

16.1.2017 § 8  Kaupunginhallitus päättää aloittaa kaavoituksen. 

16.5–16.6.2017  Valmisteluvaiheen kuuleminen. 

__.__–__.__.201_  Ehdotus nähtävillä. 

__.__.201_ § __  Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan. 

__.__.201_ § __  Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan. 

 

2.2 Asemakaava 

Asemakaavan keskeisiä maankäytön aluevarauksia ovat teollisuudelle ja asumistoiminnalle, vir-
kistystoiminnalle sekä katualueille. 

 

2.3 Asemakaavan toteutus 

Asemakaavan toteutus voidaan aloittaa, kun asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
ja kaava on saanut lainvoiman. Vastuu asemakaavan toteuttamisesta kuuluu kaupungille ja/tai 
yksityisille maanomistajille/yrittäjille. Suunnitellun kevyenliikenteenväylän ja bussipysäkkien 
toteutusvastuu kuuluu kunnalle.  

3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys kaavoitettavan alueen oloista 

 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Alue on tyypillinen teollisuusalue, jonka toiminta muuttuu asumiseen ja maanviljelykseen, mitä 

pohjoisimmaksi ja lähemmäksi Lapväärtin keskustaa tullaan. Korttelien välissä on viheralueita. 

 

3.1.2 Luonnonympäristö 

Alueet teollisuus- ja asuinkorttelien sekä toteutuneiden tonttien välissä molempiin tarkoituksiin 

koostuvat metsästä. Alue on yleisesti rakentunutta. 

 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Åsändanin eteläinen osa on suurimmalta osin toteutunutta, mutta suuri osa alueen keskel-
lä/pohjoisessa sijaitsevista tonteista on vielä toteutumattomia. 

 

Palvelut 
Suunnittelualueella ei sijaitse yleisiä palveluita. 

 

Työpaikat, palvelut 

Alue on hyvine liikenneyhteyksine tärkeä työpaikka-alue kaupungissa, jossa useat yritykset toi-
mivat. 

 

Virkistys 

Voimassa olevassa kaavassa on lähivirkistysalue, VL. Aluetta ei kuitenkaan pääasiassa käytetä 
virkistystarkoitukseen, vaan suoja-alueena suunniteltujen toimintojen välillä. 
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Liikenne 
Eteläinen Läpväärtintie kulkee alueen läpi ja toimii sisäisenä kokoojakatuna, joka yhdistyy ylei-

seen liikenneverkkoon (Porintie). Suunnittelualueella ei sijaitse kävely- tai pyöräteitä tai julkista 
liikennettä. 
 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Alueen sisällä ei sijaitse kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kokonaisuuksia tai muinaismuistoja. 
Suunnittelualueen ulkopuolella tämän välittömässä läheisyydessä sijaitsee hautausmaa.  

 
Tekninen huolto 
Alueella sijaitsee kunnallinen vesi- ja viemäriverkosto.  

 
3.1.4 Maanomistusolosuhteet 

Kiinteistöt ovat yksityisessä sekä kaupungin omistuksessa. 

 

3.2 Suunnittelutilanne 

 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

 

 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 3.2.1.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös 30.11.2000) saivat lainvoiman 
26.11.2001 ja tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Valtakunnalliset alueidenkäyttö-
tavoitteet on luokiteltu asiasisällön mukaan seuraaviin kokonaisuuksiin, joista kaikki, paitsi nu-
mero viisi koskee asemakaava-aluetta:  

1. Toimiva aluerakenne  

2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu  

3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat  

4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto  

5. Helsingin seudun erityiskysymykset  

6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.  
 

Nämä tavoitteet on otettu huomioon Pohjanmaan maakuntakaavassa, joka ohjaa kunnallista 
suunnittelua. 

 
 Maakuntakaava 3.2.1.2

Pohjanmaan liitto laatii Pohjanmaan maakuntakaavan, liitto kuvaa maakuntakaavan merkitystä 

seuraavalla tekstillä:  

Maakuntakaavalla on tärkeä tehtävä maakunnan kehittämisessä ja suunnittelussa. Maakunta-

kaavalla siirretään kansallisella ja seudullisella tasolla laaditut kehittämisperiaatteet ja strategiat 

aluevarauksiksi, jotka sitten ohjaavat alueidenkäyttöä toivottuun suuntaan. Kaavaa laadittaessa 

tulee tavoitteena olla maakunnan alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen kestävällä tavalla. 

Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja myös viranomaisten maankäytön suunnittelua. 

Maakuntakaavan sisältö tarkentuu kuntien laatimissa yleis- ja asemakaavoissa. 

Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjanmaan maakuntakaavan 29.9.2008. Ympä-
ristöministeriö vahvisti kaavan 21.12.2010. 
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Kuva 3. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta. Kaava-alueen sijainti osoitettu mustalla ympyrällä. 

 

Kaava-alueelle on maakuntakaavassa osoitettu seuraavat merkinnät: 

 

Merkintä Merkinnän kuvaus, määräykset 

 
Jokilaaksojen kehittäminen; mk-1–Lapväärtin jokilaakso 

 
Matkailun vetovoima-alue / matkailun ja virkistyksen kehittä-

misen kohdealue, mv-1 

 
Teollisuus- ja varastointialue 

 Pyöräilyreitti 

 Historiallisesti merkittävä tielinjaus  

 

3.2.1.2.1 Vaihemaakuntakaava 1 ja 2 

 

Vaihemaakuntakaava 1:ssä on alueella ”kmt-3 merkintä”, joka osoittaa, että alueelle saa sijoit-
taa enintään 6000 k-m² suuruisen vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän, jossa 
on paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa. Alue voi sisältää moottoriajoneuvojen kauppaa, 

rauta- ja rakennustarvikekauppaa sekä maatalous- ja puutarha-alan kauppaa.  
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Kuva 4. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta – vaihekaava 1. 

 

Kaava-alueelle ei ole varauksia vaihemaakuntakaavassa II. 

 

 Yleiskaava 3.2.1.3

 

Alueella on Lapväärtin osayleiskaava, joka hyväksyttiin vuonna 2009. Åsändan on merkitty ase-
makaavoitetuksi alueeksi, jossa sijaitsee teollisuus-, virkistys-, ja asuinalueita. 

 

 

Kuva 5. Ote Lapväärtin osayleiskaavasta. 
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 Asemakaava 3.2.1.4

 

Alueella on asemakaava. Åsändanin asemakaava on alun perin hyväksytty 16.1.1991. Asema-
kaavassa alue on varattu suurimmalta osin teollisuus- ja asumiskäyttöön.  

 

 

Kuva 6. Ote voimassa olevasta asemakaavasta (1991). 

 

 Rakennusjärjestys 3.2.1.5

Rakennusjärjestys on kokonaisuudessaan hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.9.2000. Tämän 
jälkeen on hyväksytty pieniä muutoksia erikseen 30.3.2006 ja 27.4.2009. 

 

 Tonttijako ja tonttirekisteri 3.2.1.6

Tiedot alueen kiinteistöjaosta perustuvat Maanmittauslaitoksen/kaupungin ajantasaisiin tietoihin. 
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 Pohjakartta 3.2.1.7

Pohjakartta on tehty kaupungin toimesta ja voidaan todeta ajantasaiseksi, kartta täydennetty 
09/2017. 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN ERI VAIHEET 

Kunnilla on Suomen lainsäädännön mukaan kaavoitusmonopoli omassa kunnassaan, ja siten on 
koko kaavoitusprosessin ajan tehtävä sujuvaa yhteistyötä kaupungin kanssa. Osallisille tulee 
antaa mahdollisuus tulla kuulluksi, ja siksi tulee järjestää virallisia nähtävilläolovaiheita. 

Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS asetetaan 

julkisesti nähtäville. Nähtävilläoloaikana osalliset voivat jättää huomautuksia ja viranomaisilta 
pyydetään lausunnot. OAS on tiedottava asiakirja, joka kertoo mm. siitä, mistä kaavoituksessa 
on kyse, mitkä lakipykälät ohjaavat kaavoitusta, ja kuka on yhteyshenkilö mahdollisia kysymyk-
siä varten sekä mitkä vaikutukset tulee arvioida. Tarvittaessa OAS:aa päivitetään kaavoituspro-

sessin aikana  

Toisessa vaiheessa laaditaan luonnos alueen maankäytöstä, jossa huomioidaan OAS:n nähtävil-
läolovaiheessa saatu palaute. Laaditut ja olemassa olevat hanketta koskevat selvitykset otetaan 
huomioon. Kun toimiva kaavaratkaisu on saatu aikaan, luonnos asetetaan julkisesti nähtäville. 
Nähtävilläoloaikana osalliset voivat jättää huomautuksia ja viranomaisilta pyydetään lausunnot. 

Ensimmäinen ja toinen vaihe voidaan tehdä samanaikaisesti. 

Kolmannessa vaiheessa laaditaan ehdotus alueen maankäytöstä, jossa huomioidaan luonnoksen 

nähtävilläolovaiheessa saatu palaute. Kun toimiva kaavaratkaisu on saatu aikaan, ehdotus asete-
taan julkisesti nähtäville. Nähtävilläoloaikana osalliset voivat jättää muistutuksia ja viranomaisil-
ta pyydetään lausunnot. 

Neljännessä vaiheessa ehdotukseen tehdään tarpeen mukaan teknisiä tarkistuksia. Tekniset tar-

kistukset tehdään ehdotuksen nähtävilläolovaiheessa saadun palautteen perusteella sekä mah-

dollisten pienten virheiden korjaamiseksi. Jos ehdotukseen on tehtävä suuria muutoksia, ehdotus 
voidaan joutua asettamaan uudelleen virallisesti nähtäville. Pienet korjaukset ehdotukseen eivät 
kuitenkaan vaadi uutta nähtävilläoloa. 

Viidennessä ja viimeisessä vaiheessa kunta hyväksyy ehdotuksen. Hyväksymisestä voi tehdä 

valituksen. Mikäli valituksia ei jätetä, kaava saa lainvoiman. 

 
4.1 Asemakaavoituksen tarve 

Asemakaavan päivitys on tullut ajankohtaiseksi, koska Eteläiselle Lappväärtintielle tarvitaan ke-
vyenliikenteen väylä. Samanaikaisesti kun katualuetta levennetään tehdään pieniä teknisiä muu-
toksia rajautuviin tontteihin/kortteleihin, jotta ne vastaisivat nykyistä sekä tulevaa käyttötarkoi-
tusta.  
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kaavoituspäätös on otettu kaupunginhallituksessa 16.1.2017 § 8. 

 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

Kaavoitusprosessin aikana kuullaan asianomaisia osallisia. Erillisneuvotteluita asianomaisten 

viranomaisten kanssa järjestetään tarpeen mukaan. Asemakaavan nähtävilläolojen aikana on 
mahdollisuus jättää palautetta. 
 
4.3.1 Osalliset 

Osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saat-

taa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee.  

Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua 

kaavasta mielipiteensä kirjallisesti tai suullisesti (MRL 62 §:n mukaisesti).  

Kaavoituksessa osallisiksi on määritelty seuraavat (MRA 28 §:n mukaisesti): 



 

 

 

 

 

 

 

 

1-12 

- Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoituksessa käsitellään: 

 Kristiinankaupungin eri hallintotoimet – (PL 13, 64101 Kristiinankaupunki)  

 Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus – (PL 262, 65101 
Vaasa)  

 Pohjanmaan liitto – (PL 174, 65101 Vaasa) 

 Pohjanmaan museo – (Museokatu 3-4, 65100 Vaasa) 

 Pohjanmaan pelastuslaitos – (Sepänkyläntie 14-16, 65100 Vaasa) 

 

- Alueen yritykset, paikalliset yhteisöt ja järjestöt, joiden toimialaa kaavoitus kos-
kee 

 

- Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa 
huomattavasti vaikuttaa: 

 Kaava-alueen ja sen vaikutusalueen käyttäjät, haltijat, maanomistajat ja asukkaat. 

 Yhdistykset ja yhteisöt, joiden toimintaan tai sidosryhmiin kaavoituksella saattaa 
olla vaikutuksia. 

 

4.3.2 Vireilletulo 

Kaavoitus tuli vireille 16.1.2017. 

 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

Tätä kohtaa täydennetään päivämäärillä kaavoitusprosessin aikana sitä mukaa kuin kyseinen 
vaihe on käsitelty.  
 

 Valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 16.5–16.6.2017 välisenä aikana. Materiaalista 

saatiin 3 lausuntoa. 

 

Vastineet jätettyyn palautteeseen, katso liite 2a. 

 

 Kaavaehdotus oli nähtävillä __.__-__.__.2017. Lausuntopyynnöt on lähetetty asianomaisille 
viranomaisille ja yhteisöille. Kaavaehdotuksesta saatiin __ lausuntoa ja __ muistutusta.  

 

Vastineet jätettyyn palautteeseen, katso liite 2b. (lisätään myöhemmin). 

 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Viranomaisten kuuleminen hoidetaan kaavoituksen aikana lausuntomenettelyllä, erillisiä kokouk-

sia viranomaisten kanssa järjestetään tarpeen mukaan kaavoitusprosessin aikana. 

 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

Asemakaavalla pyritään kehittämään ja ajantasaistamaan alueen maankäyttöä. Tavoitteena on 
ajantasainen asemakaava, joka vastaa todellisuutta ja samanaikaisesti on esitettyjen tarpeiden 
mukainen.  
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Tarkistus- ja laajennustyö ei aiheuta suuria muutoksia maankäyttöön. Suurin muutos on, että 
Eteläisen Lappväärtintien katualuetta levennetään siten, että on mahdollista toteuttaa kevyenlii-
kenteenväylä sekä bussipysäkkejä meneillään olevan teknisen suunnittelun mukaisesti. Katualu-
een levennyksen johdosta on tarve jonkin verran tarkistaa/säätää rajautuvia puisto- ja tonttialu-
eita. Tonttikohtaisia muutoksia voidaan kuvata pienimittakaavaisiksi. 

 

 

Kuva 7. Ote kaavaehdotuksesta (26.10.2017). 
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5.1.1 Mitoitus 

Asemakaavassa ei muuteta tonttien lukumäärää nykytilanteesta. Kaavaan on tehty vain pienem-
piä muutosia. Rakennusoikeus T-tonteilla on 30 % tonttien pinta-alasta. A-tonteilla rakennusoi-
keus on 25% tonttien pinta-alasta.  

 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden saavuttaminen 

Käytännössä mikään ei suoranaisesti muutu tonttien suunnitteluympäristössä tehtyjen muutos-

ten seurauksena. 

 

5.3 Aluevaraukset 

 

AO ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE 

AP ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 

T-1 Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jonka rakennusoikeudesta 
enintään 40% saa käyttää pääkäyttötarkoitukseen liittyviä liike- ja toimistoti-
loja varten. 

VP Puisto. 

VL Lähivirkistysalue. 

 

Yksityiskohtaiset merkinnät, ks. asemakaavakartta. 

6. KAAVAN VAIKUTUKSET 

6.1 Selvitys asemakaavan vaikutuksista 

 

6.1.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön  

 

Asuminen ja väestörakenne 

Asuinalueiden lukumäärä pysyy samana verrattuna aikaisempaan suunnitelmaan. Asemakaavan 
toteutumisen myötä alueen asukkaille ei ole merkittäviä vaikutuksia nykytilanteeseen verrattuna. 

 

Virkistys ja vapaa-ajantoiminta  

Aikaisemmin virkistysalueena toiminut alue on muutettu tonttimaaksi, jotta se vastaisi tulevai-
suuden tarpeita. Aluetta ei ole aikaisemminkaan käytetty virkistysalueena, joten nykytilanteen 
mukaan muutos tonttialueeksi ei ole merkittävä virkistyksen näkökulmasta.   

 

Liikenne 

Tonttien lukumäärä alueella pysyy muuttumattomana jolloin vaikutukset liikenteeseen ovat vä-
häisiä. Alueelta on hyvät liikenneyhteydet yleiseen tieverkkoon eikä merkittäviä vaikutuksia ole. 
Edellytykset turvalliseen kävely- ja pyöräilyliikenteeseen paranevat ja vaikutukset ovat tällöin 
positiivisia. 

 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Alueella ei ole arvokkaita merkittäviä kulttuuriympäristöjä eikä muinaismuistoja, jolloin vaikutuk-
sia ei ole.  
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Tekninen huolto 

Olemassa olevaa teknistä verkostoa tullaan hyödyntämään, joten merkittäviä vaikutuksia ei ole.  

 

6.1.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

 

Maiseman erityispiirteet 

Kaavaan tehdyt tarkistukset ovat peräisin jo suunnitelluista/rakennetuista alueista. Asemakaava 
ei tule aiheuttamaan muutoksia maiseman erityispiirteisiin.  

 
Luonnonsuojelu 

Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita. Alueella ei myös-

kään ole merkittävää kasvillisuutta tai eläimistöä, joille asemakaavan toteutumisesta olisi vahin-
koa, jolloin merkittäviä vaikutuksia ei ole.  

 

6.2 Merkinnät ja määräykset 

Kaavan merkinnät on esitetty kohdassa 5.3 – Aluevaraukset sekä osoitettu kaavakartalla. Mää-
räykset ainoastaan kaavakartalla. 

 

6.3 Nimi 

Kaavan nimi on ÅSÄNDANIN ASEMAKAAVAN OSAN MUUTOS. 

7. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

7.1 Toteuttaminen ja ajoitus 

Tarkoituksena on, että asemakaava hyväksytään kunnanvaltuustossa vuoden 2017 aikana. Alu-

een toteuttaminen tapahtuu kunnan ja maanomistajien toimesta, kun asemakaava on vahvistet-
tu. 


