
 

Kunta 

Kristiinankaupungin kaupunki 
 

Asiakirja 

Kaavaselostus – käännös 
 

Päivämäärä 

22.8.2017 

 

 

 

 

KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI  
ASEMAKAAVAN MUUTOS - SAUNAPUISTO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2 

 

 

 

 

KAAVASELOSTUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Laatija Christoffer Rönnlund  

Päivämäärä 22.8.2017 

Tarkistaja  Jonas Lindholm 

Tarkistettu 22.8.2017 

 

 

 

 

 

Ramboll 

Hovioikeudenpuistikko 19 E 

65100 VAASA 

T +358 20 755 7600 

F +358 20 755 7602 

www.ramboll.fi   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

SISÄLLYSLUETTELO 

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 

1.1 Tunnistetiedot 4 

1.2 Kaava-alueen sijainti 4 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 5 

1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 5 

2. TIIVISTELMÄ 6 

2.1 Kaavoitusprosessin vaiheet 6 

2.2 Asemakaava 6 

2.3 Asemakaavan toteutus 6 

3. LÄHTÖKOHDAT 6 

3.1 Selvitys kaavoitettavan alueen oloista 6 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 6 

3.1.2 Luonnonympäristö 6 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 6 

3.1.4 Maanomistusolosuhteet 7 

3.2 Suunnittelutilanne 7 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 7 

 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 7 

 Maakuntakaava 7 

3.2.1.2.1 Vaihemaakuntakaavat 1 ja 2 9 

 Yleiskaava 9 

 Asemakaava 9 

 Rakennusjärjestys 9 

 Tonttijako ja tonttirekisteri 9 

 Pohjakartta 10 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN ERI VAIHEET 10 

4.1 Asemakaavoituksen tarve 10 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 10 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 10 

4.3.1 Osalliset 10 

4.3.2 Vireilletulo 11 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus 11 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 11 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 11 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 12 

5.1 Kaavan rakenne 12 

5.1.1 Mitoitus 12 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden saavuttaminen 12 

5.3 Aluevaraukset 12 

6. KAAVAN VAIKUTUKSET 12 

6.1 Selvitys asemakaavan vaikutuksista 12 

6.1.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 

6.1.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 13 

6.2 Merkinnät ja määräykset 13 

6.3 Nimi 13 

7. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 13 

7.1 Toteuttaminen ja ajoitus 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

Suunnittelualue sijaitsee Kristiinankaupungin keskustassa. Alueen pinta-ala on noin 1,6 ha. Alu-
eella on ennestään kaksi asemakaavaa, asemakaava 17, joka on hyväksytty vuonna 1983 ja 
asemakaava 37, joka on hyväksytty vuonna 1993. 

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 

 

Suunnittelija: 

Maanm.insinööri. AMK Christoffer Rönnlund 
Puh. +358 44 312 2301 

s-posti: christoffer.ronnlund@ramboll.fi 

 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

Kaavoitettava alue sijaitsee Rantakadun varressa Kristiinankaupungin keskustassa, alue rajautuu 
itäpuolelta Kaupunginlahteen. Alueen sijainti ja rajaus on esitetty alla olevissa kuvissa.  

 

 

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. Alueen rajaus. © Maanmittauslaitos. 

 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Kaavan nimi on Asemakaavan muutos – Saunapuisto. 

Suunnittelun tavoitteena on muuttaa korttelin maankäyttöä siten, että Kristiinankaupungin Meri-
historian yhdistys r.y. pystyy laajentamaan toimintaansa alueelle, jossa nykyinen Merimakasiini 
sijaitsee. Alueelle suunnitellaan sijoitettavaksi museo, konferenssitilat sekä toimisto ja vieras-
satamatiloja. Lisäksi rantaan tullaan suunnittelemaan vierassatama. Kerroslukumäärä nostetaan 
kahteen verrattuna aikaisempaan yhteen kerrokseen. Laajennusrakentaminen tehdään merelle 

päin. 

 

1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

 

Liitteet:  

1 - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 

2 – Arkkitehtisuunnitelma. 
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2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavoitusprosessin vaiheet 

29.3.2016 § 73  Kaupunginhallitus päättää kaavoituksen käynnistämisestä. 

__.__–__.__.2018  Valmisteluvaiheen kuuleminen (kaavaluonnos + OAS nähtävillä). 

__.__–__.__.2018  Ehdotus nähtävillä. 

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

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

 

2.2 Asemakaava 

Asemakaavan keskeisiä maankäytön varauksia ovat museotoiminta, puistoalue ja pienvenesa-
tama. 

 

2.3 Asemakaavan toteutus 

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, kun asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuus-
tossa ja kaava on saanut lainvoiman. Vastuu asemakaavan toteuttamisesta kuuluu kaupungille 
ja/tai yksityisille maanomistajille/yrittäjille. 

3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys kaavoitettavan alueen oloista 

 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Alue muodostuu keskeisesti sijaitsevasta puistoalueesta. Meri rajaa aluetta idässä kun taas toi-
sella ilmansuunnalla on asuinrakentamista. 

 

3.1.2 Luonnonympäristö 

Alue sijaitsee Kristiinankaupungin keskustassa. Alue on siitä huolimatta luonteeltaan maaseutu-
mainen. Koska alue muodostuu puistosta, alue on vihreää ja rehevää. Aluetta itäpuolelta rajaava 

meri antaa alueelle lisäarvoa avaran maiseman muodossa.  

 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Kaava-alueella sijaitsee Merimakasiini, joka toimii museorakennuksena. Rakennus on rakennettu 
1910-luvulla ja muodostaa tärkeän osan rakennetusta ympäristöstä. Viereisessä puistossa on 
pienehkö esiintymislava ja leikkipuisto.  

Lähialueella on monipuolisia asuinalueita. Alueella on lähinnä vanhempia hyvin säilyneitä puuta-
loja mutta myös kerrostaloja, jotka on rakennettu 1900-luvun jälkipuoliskolla.  

 

Palvelut 
Suunnittelualueella ei sijaitse yleisiä palveluita. Kristiinankaupungin keskustassa on laaja vali-
koima palvelutoimintoja. 

 

Työpaikat, palvelut 

Alueella sijaitseva Merimuseo on ainoa työpaikka alueella. 
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Virkistys 

Alue muodostuu pääosin virkistysalueesta. Rakennettuja virkistystoimintoja ovat leikkipuisto ja 
Merimuseo. Ylipäänsä koko puistoaluetta voidaan käyttää virkistystarkoituksiin. Rannassa on 
myös venepaikkoja. Viereistä merta voidaan käyttää virkistystarkoituksiin.  

 

Liikenne 
Liikenne alueeseen liittyvillä kaduilla on rauhallista. Alueelle on tieyhteys Rantakadulta.  

 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Kaava-alue sisältyy Kristiinankaupungin ruutukaava-alueeseen, joka kuuluu RKY-luetteloon (Val-
takunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt). Alue on siten kulttuuriympäristön 
kannalta tärkeä alue. Tämä tulee huomioida asemakaavassa. Muinaisjäännöksiä alueella ei ole. 

 

Tekninen huolto 
Kunnallinen vesijohto- ja viemäriverkosto on rakennettu alueelle.  

 

3.1.4 Maanomistusolosuhteet 

Kiinteistöt ovat kaupungin omistuksessa. 

 

3.2 Suunnittelutilanne 

 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

 

 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

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 

Pohjanmaan liitto laatii Pohjanmaan maakuntakaavan, liitto kuvaa maakuntakaavan merkitystä 

seuraavalla tekstillä:  

Maakuntakaavalla on tärkeä tehtävä maakunnan kehittämisessä ja suunnittelussa. Maakuntakaa-

valla 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. 
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Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjanmaan maakuntakaavan 29.9.2008. Ympä-
ristöministeriö vahvisti kaavan 21.12.2010. 

 

Kuva 3. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta. Kaava-alueen sijainti osoitettu keltaisella ympyrällä. 

 

Kaava-alueelle on maakuntakaavassa osoitettu seuraavat merkinnät: 

 

Kaavamer-

kintä  
Merkinnän kuvaus, määräykset 

 
Keskustatoimintojen alue 

 
Kaupunkikehittämisen vyöhyke  

kk-4 – Suupohjan alueen kaupunkiverkko  

 

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakun-
nallisesti arvokas alue 

 
Jokilaaksojen kehittäminen; mk-7–Tiukan jokilaakso 

 
Matkailun vetovoima-alue / matkailun ja virkistyksen kehittämisen 

kohdealue, mv-1 

 
Vierassatama  

 
Melontaan soveltuva vesistö 
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3.2.1.2.1 Vaihemaakuntakaavat 1 ja 2 

 

Maakuntakaavan vaihekaavoilla ei ole vaikutusta kaavoitukseen.  

 

 Yleiskaava 

 

Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston vuonna 1998 hyväksymä oikeusvaikutukseton Kristii-

nankaupungin osayleiskaava. 

 Asemakaava 

 

Aluetta koskee 3 eri asemakaavaa kaupunginosassa 1, Ak 57, 33 ja 90. Asemakaava 57 on hy-
väksytty 8.7.1983, asemakaava 33 on hyväksytty 4.11.1968 ha asemakaava 90 on hyväksytty 
22.11.1993. 

 

 

Kuva 4. Ote asemakaavayhdistelmästä missä eri asemakaavojen rajat näkyvät (2010). 

 

 Rakennusjärjestys 

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 

Tiedot alueen kiinteistöjaosta perustuvat Maanmittauslaitoksen/kaupungin ajantasaisiin tietoihin. 
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 Pohjakartta 

Alueelta on ajantasainen pohjakartta, jota tullaan käyttämään suunnittelutyössä. Kartta on päivi-
tetty Kristiinankaupungin kaupungin toimesta kesäkuussa 2017. 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN ERI VAIHEET 

Kunnilla on Suomen lainsäädännön mukaan kaavoitusmonopoli omassa kunnassaan, ja siten 
koko kaavoitusprosessin ajan on 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 viranomai-
silta 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 va-

lituksen. Mikäli valituksia ei jätetä, kaava saa lainvoiman. 

 
4.1 Asemakaavoituksen tarve 

Asemakaavan tarkistuksen tarve on tullut ajankohtaiseksi, koska Merimuseota on suunniteltu 
laajennettavan siten, että sinne saadaan museo-, kahvila-, kokous- ja toimistotilat sekä vieras-
satamatoimintojen tilat.  Kerroslukua täytyy myös korottaa nykyisestä yksikerroksisesta kaksi-
kerroksiseen. 

 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kaavoituspäätös on tehty kaupunginhallituksessa 29.3.2016 § 73. 

 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

Kaavoitusprosessin aikana kuullaan asianomaisia osallisia. Erillisneuvotteluita asianomaisten vi-
ranomaisten 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 ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsit-

telee.  

Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua 
kaavasta mielipiteensä kirjallisesti tai suullisesti (MRL 62 §:n mukaisesti).  
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Kaavoituksessa osallisiksi on määritelty seuraavat (MRA 28 §:n mukaisesti): 

 

- 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 kuulutuksella paikallislehdissä __.__.2018. 

 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

Tätä kohtaa täydennetään päivämäärillä kaavoitusprosessin aikana sitä mukaa kuin kyseinen 

vaihe on käsitelty.  
 

• Osallistumis- ja arviointiohjelma sekä kaavaluonnos nähtävillä __.__–__.__.2018. 

Luonnoksesta saatiin __ lausuntoa ja __ mielipidettä.  
 

Vastineet saatuun palautteeseen, katso liite 3a. (lisätään myöhemmin). 

 

• Ehdotus oli nähtävillä __.__-__.__.2017. Kaavaehdotuksesta saatiin __ lausuntoa ja __ 
muistutusta.  

 

Vastineet saatuun palautteeseen, katso liite 3b. (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 luomaan mahdollisuuksia Merimakasiinin laajentamiseen. Tavoitteena on 
ajantasainen asemakaava, joka vastaa todellisuutta ja samalla vastaa olemassa oleviin tarpeisiin 
ja toiveisiin.  
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Asemakaava pohjautuu olemassa oleviin rakenteisiin. Verrattuna voimassa olevaan kaavaan kaa-
van merkittävimmät muutokset ovat; museoalueen suurentaminen rannassa, pienvenesataman 
alue (LV) on osoitettu rantaan, Rantakadulta on osoitettu alueelle katu. Muutoin on tehty pie-
nempiä tarkistuksia.  

Museoalueella sallitaan museotoiminnan tilojen lisäksi myös satamatoimintojen palvelutilojen ra-
kentaminen. 

 

5.1.1 Mitoitus 

Tonttien/rakennuspaikkojen määrä pysyy samana kuin aiemmassa asemakaavassa. Rakennusoi-
keutta nostetaan 440m²:stä 1600m²:iin. 

 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden saavuttaminen 

 

Uudisrakentamisen huolellisella sovittamisella nykyiseen rakentamiseen varmistetaan, että alu-
een mukava ympäristö säilytetään.  

 

5.3 Aluevaraukset 

 

Kaavassa on varattu museorakennusten korttelialuetta (YM-1), puistoa (VP), pienvenesatama-

aluetta (LV) ja vesialuetta (W). Lisäksi on varattu aluetta pysäköintiin ja leikkipuistolle. 

6. KAAVAN VAIKUTUKSET 

6.1 Selvitys asemakaavan vaikutuksista 

 

6.1.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön  

 

Lähiympäristö  

Kaavan hyväksymisen jälkeen alkaa museorakennuksen rakentaminen alueelle. Uusi rakennus 
tulee sovittaa nykyiseen rakennuskantaan ja myös muutoin lähialueeseen. Muutokset lähialuee-
seen arvioidaan kohtuullisiksi. 

 

Asuminen ja väestörakenne 

Asemakaavalla ei ole vaikutusta asumiseen tai väestörakenteeseen.  

 

Virkistys ja vapaa-ajantoiminta  

Asemakaava mahdollistaa hyvät toimintaedellytykset virkistykselle ja vapaa-ajan toiminnoille. 
Uuden museorakennuksen rakentamisen mahdollistaminen, joka tulee myös sisältämään mah-

dollisuuksia vierassatamatoiminnoille luo hyviä edellytyksiä alueen virkistystoimintojen paranta-
miseen.  Vaikutukset arvioidaan hyviksi. 
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Liikenne 

Voidaan olettaa, että alueen liikenne tulee jonkin verran kasvamaan asemakaavan toteutuessa. 
Alueelle on osoitettu uusi katu, Jouni Harjun kuja. Rantakadun varteen, puistoalueelle on varattu 
pysäköintialuetta. Vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. 

 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Alue sijoittuu Kristiinankaupungin ruutukaava-alueelle, joka sisältyy RKY-luetteloon (valtakunnal-

lisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt). Tästä syystä uudisrakennukset tulee kaava-
määräysten mukaisesti rakentaa siten, että ne sovitetaan olemassa olevaan rakennuskantaan ja 
kulttuuriympäristöön.  

Kaavamääräyksissä on huomioitu rakennettu kulttuuriympäristö, joten vaikutukset rakennettuun 

kulttuuriympäristöön arvioidaan hyviksi.  

 

Tekninen huolto 

Alueella on ennestään teknistä huoltoa, jota voidaan hyödyntää tulevan uudisrakentamisen yh-
teydessä. Kaava ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia tekniselle huollolle. 

 

6.1.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

 

Maiseman erityispiirteet 

Maisema muuttuu jonkin verran asemakaavan toteutuessa, lähinnä mereltä päin katsottuna. 
Muutoksen ei arvioida kuitenkaan olevan merkittävä, koska alue on ennestään rakennettu ja uu-
disrakentaminen liittyy kiinteästi nykyiseen rakennukseen.  

 

Luonnonsuojelu 

Asemakaavalla ei ole vaikutusta luonnonsuojeluun.  

 

6.2 Merkinnät ja määräykset 

 

YM-1 – Museorakennusten korttelialue 

VP – Puisto 

LV – Pienvenesatama 

W - Vesialue 

 

Yksityiskohtaisemmat merkinnät, katso kaavakarttaa. 

  

6.3 Nimi 

Kaavalla muodostuu uusi katu; Jouni Harjun kuja. Kaavan nimi on ASEMAKAAVAN MUUTOS – 
SAUNAPUISTO. 

7. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

7.1 Toteuttaminen ja ajoitus 

Tarkoituksena on, että asemakaava hyväksytään kunnanvaltuustossa keväällä/kesällä 2018. 


