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1.
1.1.

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Tunnistetiedot
Asemakaavan selostus koskee 8.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Luonnos.
Tätä kaavaselostusta täydennetään kaavaprosessin aikana.
Asemakaavan muutos koskee kortteleita 1200, 1202 ja 1241 sekä virkistys-, liikenneja katualueita.
Asemakaavalla muodostuu korttelit 1200, 1202 ja 1241 sekä niihin liittyvät virkistys-,
erityis- ja katualueet.
Asemakaavan muutos ja laajennus koskee yksityisten omistamia kiinteistöjä
408-12-1200-2, 408-12-1200-3, 408-12-1200-4, 408-12-1202-2, 408-12-1241-1, 408404-15-479, 408-404-1-323 ja 408-404-12-322
sekä kaupungin omistamia kiinteistöjä /osia kiinteistöistä 048-404-12-128, 408-40412-204, 408-404-12-127, 408-404-15-319, 408-404-7-272 ja 408-404-7-285 sekä
lakannutta yhteisaluetta 408-878-0-0.

1.2.

Kaava-alueen sijainti ja laajuus
Suunnittelualueena on Saarenkankaan kaupunginosassa Simpsiöntien länsipuolella
oleva alue, jota rajaavat Kappelintie, Saarenkankaantie, Sepäntie, Saksintie ja
Saarentie. Alueeseen kuuluu Sepänpuiston alue sekä korttelit 1200, 1202 ja 1241.
Kaava-alueen yleisrajaus on esitetty selostuksen kansilehdellä.
Kaava-alueen pinta-ala on 18 786 m² eli noin 1,9 ha.

Kuvassa asemakaava-alueen rajaus
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1.3.

Kaavan nimi ja tarkoitus
Asemakaavan nimi on SEPÄNPUISTON ALUE,
KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

12.

SAARENKANKAAN

Osa Sepänpuiston alueesta osoitetaan täydentävään asuinrakentamiseen. Hieman
alle kolmen tuhannen neliömetrin suuruisen osa-alueen muuttuessa asuinalueeksi,
on lähin alueen virkistykseen sopiva laajempi alue, noin 250 m päässä Mantelintien ja
Saarenkankaantien
kulmauksessa
sijaitseva
Monttupuisto.
Sepänpuiston
pienentämisellä tavoitellaan osaltaan kustannussäästöjä yleisten alueiden hoidosta.
Kortteliin 1200, Kappelintie 2, erillispientalojen korttelialueelle on rakennettu 2011
myönnetyn poikkeamisluvan myötä kolmen rivitalon kokonaisuus, joka on valmistunut
2015. Vastaavasti Kortteliin 1241, Saarentie 1, on rakennettu 2014 myönnetyn
poikkeamisluvan myötä Mimilii Ky:n yksityinen päiväkoti Mimilii-Ankkuri
liikerakennusten korttelialueelle. Päiväkoti on valmistunut kesällä 2016. Asemakaava
saatetaan näiltä osin ajantasalle.
Sepäntien katualue on toteutettu korttelin 1202 pohjoisreunaan saakka. Voimassa
olevan asemakaavan mukaiselle Sepäntien katualueen jatkeelle Saarenkankaantielle
saakka ei ole tarvetta. Siten kyseinen rakentamaton katuyhteys voidaan poistaa
asemakaavasta.

1.4.
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2.
2.1.

TIIVISTELMÄ
Kaavaprosessin vaiheet
16.5.2016 khall §4, kaavoituspäätös
16.9.-3.10.2016 osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS ja kaavaluonnos nähtävillä.
__.__.–.__.__.2016 kaavaehdotus julkisesti nähtävillä
__.__.2016 § __ kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen
__.__.2016 § __ kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen
__.__.2016 kaava sai lainvoiman

2.2.

Asemakaava
Asemakaavalla osa Sepänpuiston alueesta sekä toteuttamaton yleinen pysäköintialue
osoitetaan täydentävään asuinrakentamiseen. Alue varataan ensisijaisesti
yhtiömuotoisesti toteutettavien pienten erillistalojen rakentamista varten.
Asemakaavassa osa korttelia 1200 muutetaan erillispientalojen alueesta rivitalojen
alueeksi 2015 valmistuneen rivitalokokonaisuuden mukaisesti. Vastaavasti kortteli
1241 muutetaan liikerakennusten korttelialueesta palvelurakennusten alueeksi 2016
valmistuneen yksityisen päiväkodin mukaisesti. Molemmat rakennushankkeet on
toteutettu kaupungin myöntämien MRL 171-174 § mukaisten poikkeamislupien
mukaisesti.
Sepäntien rakentamaton katuosuus muutetaan katualueesta virkistysalueeksi.
Asemakaavassa Saksintien kulmaukseen osoitetaan paikka puistomuuntajalle.
Mahdollisesti kaavan yhteydessä tehdään myös muita pienempiä muutoksia.

2.3.

Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaava-alue on valmiiksi rakennettua Sepänpuiston aluetta lukuun ottamatta.
Osalle Sepänpuistoa sijoittuu neljä erillistä korkeintaan 80 k-m² suuruista pientaloa
piharakennuksineen. Asuntojen paikoitus toteutetaan keskitetysti.
Neljän pientalon kokonaisuus on mahdollista toteuttaa ryhmärakentamisena jolloin
talojen rakennuttamisesta vastaavat tulevat asukaat. Tällöin alueelle toteutettavat
pientalot voivat olla hyvinkin yksilöllisiä tai esim. paikalle siirrettäviä valmistaloja.
Alueen rakentaminen on mahdollista tehdä myös rakennusliikevetoisesti.
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3.

LÄHTÖKOHDAT
Kaupungin puheenjohtajiston työryhmässä on käyty keskustelua puistoalueiden
supistamisista.
Puistoalueiden
pienentämisellä
tavoitellaan
osaltaan
kustannussäästöjä yleisten alueiden hoidosta. Mahdollisesti joitakin puistoalueita
voitaisiin
hyödyntää
täydennysrakentamiseen.
Sepänpuiston
alueen
asemakaavallinen
tarkastelu
on
mukana
hyväksytyssä
vuoden
2016
asemakaavaohjelmassa.
Puistoalueiden pienentämisessä huomioidaan mm. mahdollisten korvaavien
virkistysalueiden etäisyys, saavutettavuus sekä puiston hyödynnettävyys
virkistykseen. Osan Sepänpuiston alueesta muuttuessa asuinalueeksi ovat lähimmät
puistot voin 259Sepänpuiston hieman alle kolmen tuhannen neliömetrin suuruisen
osa-alueen muuttuessa asuinalueeksi, on lähin alueen virkistykseen sopiva laajempi
alue noin 250 m päässä oleva Monttupuisto sekä noin 300 m päässä oleva
Erkinpuisto.

3.1.

Maisemakuva ja luonnonympäristö
Kaava-alue on pääosin rakennettua ympäristöä. Sepänpuiston alue on hyvin
hoidettua nurmikenttää. Alueen reunoilla on koivurivistöt lukuun ottamatta Sepäntien
puoleista puiston osuutta. Puistoalueelle on istutettu myös mäntyjä sekä pensaita.
Puistossa ei ole rakennettuja kulkuväyliä tai oleskelualueita. Simpsiöntien
länsipuolella olevan kevyenliikenteenväylän varrella on myös puurivistöt. Alla
Sepänpuistoa Sepäntien suunnasta (kuva Google Maps)

Yllä ilmakuva suunnittelualueelta
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3.2.

Maaperä
Alueelle ei ole tehty maaperätutkimusta. Kuvassa maaperäkartta geologian
tutkimuskeskuksen
Maankamara
–karttapalvelusta.
sivuilta
(http://gtkdata.gtk.fi/Maankamara/index.html)
karkea hieta
hieno hieta
savi

3.3.

Rakennettu ympäristö
Alueen olemassa oleva rakennuskanta edustaa oman aikakautensa tavanomaista
rakennustapaa. Rakennusten vesikatot ovat yhtenäisesti tummanharmaita/ mustia.
Mimilii-Ankkurin päiväkoti muistuttaa kaupunkikuvallisesti suurta asuinrakennusta.
Alueella ei ole erityisiä rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyviä arvoja.

3.4.

Yhdyskuntatekninen huolto
Alueella
on
valmis
kunnallistekniikka. Kortteleiden
1200 ja 1201/1202 välissä on
kunnallisteknisiä
verkostoja.
Lapuan
Energia
Oy:n
kaukolämpöverkko
sijoittuu
Sepänpuiston
reunalle
Simpsiöntien
suuntaisesti.
Siten alueelle tulevat uudet
asunnot
ovat
liitettävissä
kaukolämpöön.
Sepäntien
ja
Saksintien
kulmauksessa
oleva
pylväsmuuntaja poistetaan ja
uusi puistomuuntaja sijoitetaan
Saksintien kulmaukseen.

3.5.

Sosiaalinen ympäristö ja palvelut
Lähipalvelut sijaitsevat keskustan alueella. Lähin päiväkoti on kaava-alueella toimiva
yksityinen päiväkoti Mimilii.

3.6.

Liikenne
Alueelle
on
olemassa
olevat
liikenneyhteydet.
kevyenliikenteenväylä on kaava-alueen vieressä.

3.7.

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Suunnittelualueella ei ole ympäristöhäiriöitä.

Simpsiöntien

varren
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3.8.

Maanomistus
Kuvassa vihreällä ja keltaisella on osoitettu kaupungin omistamat alueet. Valkoiset
alueet ovat yksityisessä omistuksessa.

3.9.

Suunnittelutilanne
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta
on annettu marraskuussa 2008. Alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteet koskevat
kaikkia kaavatasoja.

Maakuntakaava
Etelä-Pohjanmaan
maakuntakaava
on
ympäristöministeriön vahvistama (23.5.2005).
Maakuntakaavaan on tehty muutos (Lapuan
Honkimäki),
jonka
ympäristöministeriö
on
vahvistanut (5.12.2006). MRL:n mukainen
maakuntakaava
sisältää
yleispiirteisen
suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai
sen osa-alueella Voimassa olevassa, vuoden
2005
Etelä-Pohjanmaan
kokonaismaakuntakaavassa
alue
sijoittuu
taajamatoimintojen alueelle.
Maakuntakaavaa on uudistettu vaihemaakuntakaavoilla:
Vaihemaakuntakaava I: Tuulivoima (hyväksytty mvalt11.5.2015)
Vaihemaakuntakaava II: Kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot (hyväksytty mvalt
30.5.2016)
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Vaihemaakuntakaava III: Turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialaitokset,
energiapuun terminaalit ja kulttuurimaisemat (valmistelussa)
Yleiskaava
Alueella on voimassa Keskustan yleiskaava 2001. Yleiskaavassa Sepänpuisto on
osoitettu puistona kaavamerkinnällä VP. Päiväkodin alue on varattu lähipalvelujen
alueeksi PL merkinnällä. Muutoin kaava-alue on osoitettu pientalovaltaisena
asuntoalueena AP.
Suunnittelualue kuuluu pääosin uuden laadittavan
Keskustaajaman
asuinja
työpaikka-alueen
osayleiskaava 2030 – alueeseen. Keväällä 2013
nähtävillä
olleessa
osayleiskaavaehdotuksessa
Sepänpuisto sekä päiväkodin alue on osoitettu
lähivirkistysalueeksi VL. Muutoin kaava-alue on
osoitettu pientalovaltaiseksi alueeksi AP.
Päiväkodin alue kortteli 1241 sisällytettiin Keskustan
liike- ja asuinalueen osayleiskaava 2030 alueeseen
(kuva
oikealla).
Yleiskaava
on
hyväksytty
kaupunginvaltuustossa 16.11.2015 §6. Yleiskaava ei
ole lainvoimainen siitä tehtyjen valitusten johdosta.

Alla vasemmalla ote vuoden 2001 yleiskaavasta. Oikealla on ote 2013 Keskustan
asuin- ja työpaikka-alueen osayleiskaavaehdotuksesta.

Asemakaava
Asemakaavan muutosalueella on voimassa kolme eri asemakaavaa:
- pohjoisosassa korttelia 1200 ja osaa Sepänpuistoa koskeva kaava on vuodelta
2000
- keskiosan Sepänpuiston alueen kaava on vuodelta 1979
- eteläosan päiväkodin alueen korttelin 1241 kaava on vuodelta 1989
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Alla ote ajantasa-asemakaavasta

Rakennusjärjestys
Lapuan kaupungin
27.1.1992.

rakennusjärjestys

on

hyväksytty

kaupunginvaltuustossa

Pohjakartta
Asemakaavan pohjakarttana käytetään vektorimuotoista kaupungin ylläpitämää
kaavan pohjakarttaa 1:1000 mittakaavassa. Kaupungingeodeetti on hyväksynyt
käytettävän pohjakartan 8.9.2016

Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat
Suunnittelualueen lähiympäristössä ei ole meneillään osayleiskaavan lisäksi muita
kaavahankkeita.

3.10.

Asemakaavan perusselvitykset
Asemakaavan muutosalueelle ei ole tehty erillisiä perusselvityksiä.

4.
4.1.

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
Asemakaavan suunnittelun tarve
Alueelle on rakennettu kaupungin myöntämien poikkeamislupien perusteella
Kappelintien varrella oleva Asunto Oy Lapuan Kustaankuistin kolmen rivitalon
kokonaisuus sekä Mimilii Ky:n Mimilii-Ankkuri -päiväkoti. Asemakaavan muutoksella
alueille osoitetaan tarkoituksenmukaiset kaavamerkinnät jo toteutuneen rakentamisen
pohjalta.
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Kaupungin puheenjohtajiston työryhmä on esittänyt puistoalueiden supistamista (mm.
20.10.2015) yleisten alueiden hoitokustannusten pienentämiseksi. Puistoaleuiden
supistamisia voidaan tehdä alueilla, jotka voidaan osoittaa esim. asuinkäyttöön.
Sepänpuiston alueen pienentäminen on ensimmäinen tämän linjauksen mukainen
kaavahanke. Mahdollisesti muita vastaavia kaavamuutoksia tulee myöhemmin
vireille.

4.2.

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Lapuan kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavan muutoksen laatimisesta
16.5.2016 §4.

4.3.

Osallistuminen ja yhteistyö
Osallistuminen ja yhteistyö on selostettu tarkemmin osallistumisarviointisuunnitelmassa, joka on tämän selostuksen liitteenä (liite 1).

4.4.

ja

Osalliset
Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) osallisiksi määriteltiin
alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa. Tässä kaavahankkeessa osallisia ovat siten mm.
Sepänpuiston lähialueen asukkaat. Viranomaistahoista ja yhteisöistä osallisia oavt
seuraavat: tekninen toimi/ kunnallistekninen – sekä rakennusosasto, Lapuan energia
Oy, Anvia Oyj ja Elenia Oy

4.5.

Vireilletulo
Asemakaavan muutos on tullut vireille kaupunginhallituksen kaavoituspäätöksellä
16.5.2016 §4. Kaavan vireilletulosta ja luonnosvaiheen kuulemisesta on ilmoitettu
kuulutuksella __.__.2016

4.6.

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
-

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja asemakaavan muutosluonnos
nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti __.__.-__.__.2016.
Kommentit/ lausunnot:

-

Kaavaehdotus MRA 27 §:n mukaisesti virallisesti nähtävillä __.__.-__.__.2016
välisenä aikana
Kommentit/ lausunnot:

-

Kaupunginhallitus
päätti
kokouksessaan
__.__.2016
kaupunginvaltuustolle kaavaehdotuksen hyväksymistä
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan __.__.2016 § __.

-

4.7.

§__

esittää

Viranomaisyhteistyö
Viranomaisyhteistyö hoidetaan lausuntomenettelyllä. Kaavahankkeesta ei ole tarpeen
pyytää lausuntoja Etelä-Pohjanmaan liitolta eikä Etelä-Pohjanmaan ELY –
keskukselta.

11
4.8.

Asemakaavan tavoitteet
Kaupungin asettamat tavoitteet
Kaavoituksen tavoitteena on saattaa asemakaava ajan tasalle kortteleiden 1200 ja
1241 osalta sekä rakentamattomien katuosuuksien osalta. Sepänpuiston aluetta
osoitetaan asuntorakentamisen tarpeisiin.

Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
Täydentyy kaavaprosessin aikana.

4.9.

Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Sepänpuiston alueelle tulevan rakentamisen osalta on pyritty tarjoamaan uudenlainen
vaihtoehto omakoti-/rivitalo-/ kerrostaloasumiselle. Pienten erillispientalojen
rakentaminen
yhtiömuotoisesti/
ryhmärakennuttamismuotoisesti
toteutettuna
mahdollistaa kustannuksiltaan kilpailukykyisen vaihtoehdon olemassa olevalle
asuntotarjonnalle. Tämän tyyppisisten pienasuntojen rakentaminen on tullut yhä
suositummaksi viime vuosien aikana. Markkinoilla on useita myös valmiita pientaloja
toimittavia yhtiöitä.

5.
5.1.

ASEMAKAAVAN KUVAUS
Kaavan rakenne
Mitoitus
Kaava-alueen pinta-ala 18 890 m2 eli n. 1,9 ha. Koko pinta-ala on asemakaavan
muutosaluetta.

5.2.

Aluevaraukset
Asemakaavassa osoitetut aluevarausten rajaukset perustuvat pääosin olemassa
oleviin kaavaratkaisuihin ja kiinteistöjakoon.
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5.3.

Korttelialueet

Korttelin 1201 tontti 3. Tontin pinta-ala on 2 842 m2 ja rakennusoikeus yhteensä 500
k-m2. Kaavamääräysten mukaisesti A-1 –korttelialueella olevaa puustoa tulee
säästää. Autopaikkoja on rakennettava 1,5 ap/asunto. A-1 on ainoa tällä kaavalla
muodostuva uusi rakennuspaikka. Korttelialue sijoittuu entisen Sepänpuiston
puistoalueelle ja rakentamattomalle yleiselle pysäköintialueelle.

Korttelin 1200 tontti 4. Tontin pinta-ala on 4406 m2 ja rakennusoikeutta
tehokkuusluvun e=0,25 mukaisesti on 1 101 k-m2. Tontti on voimassa olevan
kiinteistöjaotuksen mukainen.

Korttelin 1200 tontit 2 ja 3 sekä korttelin 1202 tontti 2. Tontit ovat voimassa olevan
kiinteistöjaotuksen mukaisia.
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Korttelin 1241 tontilla 1 (kortteli muodostuu yhdestä tontista) sijaitsevan yksityisen
Mimilii Ky:n Mimilii-Ankkuri -päiväkodin alue. Tontin pinta-ala 2 402 m2,
rakennusoikeus 400 k-m2. Tontti on voimassa olevan kiinteistöjaotuksen mukainen.
Kaava-alueella on sitova tonttijako.

5.4.

Muut alueet

Sepänpuiston alue. Sepänpuiston alue sijoittuu Simpsiöntien varteen sekä entisen
Sepäntien katualueen rakentamattomalle osuudelle. Sepänpuiston pinta-ala on
yhteensä 5 257 m2. Saarenkankaantien ja Simpsiöntien välille on osoitettu
ohjeellinen jalankulku/ kevyenliikenteen yhteys.

Puistomuuntajan rakentamista varten osoitettu alue Saksintien kulmauksessa. Alueen
pinta-ala on 196 m2 ja alueelle osoitettu rakennusoikeus 20 k-m2. Saksintien ja
Sepäntien kulmauksessa oleva nykyinen pylväsmuuntaja poistetaan ja uusi
puistomuuntaja sijoitetaan ET –alueelle.

5.5.

Asemakaavamääräykset
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6.

Kaavan vaikutukset
Olemassa olevaan tilanteeseen nähden asemakaavan muutoksella on vaikutusta
lähinnä Sepänpuiston alueeseen. Muutoin alueen ympäristö säilyy nykyisellään. Siksi
kaavan vaikutuksia on arvioitu ainoastaan Sepänpuiston osalta.

6.1.

Alue- ja yhdyskuntarakenne
Asemakaavalla muodostuva uusi asuinrakennusten korttelialue täydentää hieman
olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta.

6.2.

Taloudelliset säästöt yleisten alueiden hoidosta
Sepänpuiston muuttaminen kaavatontiksi aiheuttaa vuosittain noin tuhannen euron
säästöt puisto- ja viheralueiden hoidossa.
Mahdollisesti myöhemmin myös muita vastaavia puistoalueita voidaan erillisillä
kaavahankkeilla osoittaa täydennysrakentamiseen. Myös tulevilla kaavahankkeilla
tavoitellaan osaltaan ylläpidon kustannussäästöjä.

6.3.

Rakennettu ympäristö ja maisema
Uudisrakentamisen myötä keskeinen osa Sepänpuiston hoidettua puistoaluetta
muuttuu rakennetuksi asuinalueeksi. Saksintien varren puurivistö säilyy myös
tulevaisuudessa.
Myös
muuta
alueella
olevaa
puusto
säästetään
asemakaavamääräysten mukaisesti.
Uudet rakennukset sijoittuvat katujen varsille lähiympäristön mukaisesti samalle
etäisyydelle tien reunasta. Kattojen väritys tulee olemaan yhtenäinen nykyisen
ympäristön kanssa.

6.4.

Virkistysmahdollisuudet
Nykyinen Sepänpuiston alue on tuonut hautausmaan ja Simpsiöntien välisen
asuinalueen reunamalle hieman väljyyttä. Puistoon liittyvän pysäköintialueen
rakentamiselle ei ole ollut tarvetta. Sepänpuiston alueella ei ole ollut kuitenkaan esim
erityisesti oleskelua tai leikkiä varten toteutettuja alueita tai rakennelmia. Alueen
hyödyntäminen varsinaisesti virkistykseen on ollut vähäistä.
Noin 250 metrin päässä Saarenkankaantien ja Mantelitien kulmauksessa oleva
Monttupuiston hieman alle 1 ha:n alue on merkitty asemakaavaan leikkipuistona VK.
Monttupuistossa on leikkivälineiden ja –alueiden lisäksi pelikenttiä. Monttupuisto
sijaitsee kohtuullisella kävelyetäisyydellä kaava-alueelta ja sen lähialueelta.
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Nykyisestä Sepänpuistosta
noin 300 metriä pohjoiseen,
Nikkarintien pohjoispuolella,
on
Erkinpuiston
urheilukenttien alue VU ja
Erkinmontun uimaranta VV.
Erkinpuistosta noin puolet
on
nykyisin
hoidettu
puistomaisesti. Pohjoisosaa
ei
ole
toteutettu
asemakaavan
mukaisena
urheilualueena. Alueet on
hyvin
saavutettavissa
Simpsiöntien
varren
kevyenliikenteen
väylää
myöten.
Voidaan
arvioida,
että
Sepänpuiston muuttaminen
alle
kolme
tuhannen
neliömetrin
osuudelta
asuinalueeksi
rajoita
kohtuuttomasti
alueen
asukkaiden
virkistymismahdollisuuksia.

6.5.

Ympäristön häiriötekijät
Kaava-alueelle sijoittuva uusi puistomuuntaja ei aiheuta haittaa ympäristölleen.
Puistomuuntajan etäisyys lähimmän rakennuksen seinästä tulee olla vähintään 8 m.

7.

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Kaava-alueelle muodostuvan uuden A-1 –tontin markkinointi aloitettaneen pian
kaavan saatua lainvoiman. Tavoitteena on, että tontti rakennettaisiin asemakaavan
ensisijaisen tavoitteen mukaisesti siten, että alueelle rakennetaan neljä pientä
erillistaloa. Mikäli pitkällä aikavälillä alue ei rakennu tavoitellulla tavalla, on alueelle
mahdollista rakentaa myöhemmin myös rivitaloja rakennusoikeuksien puitteessa.

7.1.

Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
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Alueelle laaditussa havainnekuvassa on osoitettu asemakaavan mukainen tavoiteltu
rakentaminen. Havainnekuva alla.

7.2.

Toteutuksen seuranta
Asemakaavan toteutuksen seurannasta
rakennusvalvontaviranomaiset.

vastaa

lähinnä
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