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Etelä-Klemettilän kehittämisalue
Tausta
Tammikuussa 2013 kaupunginhallituksen hyväksymässä keskustastrategiassa käytetään nimitystä ”hyppy yli
radan” keskustan laajentumisesta. Pohjois-Klemettilän rakentumisen jälkeen seuraava tärkeä alue on EteläKlemettilän alue.
Etelä-Klemettilän alueen tarkastelu on maankäytön toteutusohjelmassa (MaTo 2015-2020) merkitty korkeimmalla prioriteetilla olevien alueiden joukkoon. Keskeisessä roolissa alueen kehittymisedellytyksiä luodessa on Korsholmanpuistikon jatkeen siltayhteyden toteutuminen. Siltayhteys on infrastruktuuriinvestoinneissa ajoitettu vuosille 2017-2018.
Etelä-Klemettilän alue on 17.3.-19.4. nähtävillä olevassa osayleiskaavaluonnoksessa merkitty kehittämisalueeksi.

Kuva 1: Etelä-Klemettilän alue keskustan osayleiskaavassa

Alue voidaan jakaa luonteensa perusteella osa-alueisiin:
A. Valtion omistama rata-alue
B. Myllärinkadun olemassa oleva yritysalue
C. Kaupungin varikko-alue
A-alue on Liikenneviraston ja VR:n omistuksessa. Alueella toimii metalli- ja romukierrätysalan yrityksiä.
Alue B on vanhaa teollisuus aluetta, jolla on osittain jo tapahtunut huomattavaa kehitystä kaupalliseen suuntaan. Alueen maanomistuksesta n. 40 % on yksityistä ja 60 % kaupungin. Pääosa kaupungin omistamien
tonttien nykyisistä maanvuokrasopimuksista päättyy vuosina 2019-2025.
C-alue on kaupungin varikkoalue.
Kehittämisalueelta tiedetään löytyvän pilaantunutta maaperää (PIMA).

Kuva 2: Etelä-Klemettilän kehittämisalue koostuu kolmesta erityyppisestä alueesta:
Tavoitteet alueelle
Alueen kehittymistä on visioitu Kati Vuohijoen diplomityössä:
o
o
o

o

Suunnittelualueen kokonaispinta-ala:
Aluetehokkuus:
Kerrosalaa yhteensä:
 Asunnot:
 Liiketilat:
 Toimisto- ja työpaikkatilat:
 Julkiset rakennukset:
Puistot ja aukiot:

2

280 000 m
0,7
2
199 000 k-m
2
141 000 k-m
2
27 000 k-m
2
26 000 k-m
2
5 000 k-m
2
53 000 m

2

Tämän lisäksi kaupungin nykyinen varikkoalue ym. diplomityön ulkopuolelle jätetyt alueet samaan tapaan,
vaikka painotus toimisto- ja työpaikkatiloille (75 %):
o
o
o

o

Pinta-ala, n.:
Aluetehokkuus: 0,7
Kerrosalaa yhteensä:
 Asunnot:
 Liiketilat:
 Toimisto- ja työpaikkatilat:
 Julkiset rakennukset:
Puistot ja aukiot:

150 000 m

2

2

105 000 k-m
2
26 000 k-m
2
40 000 k-m
2
38 000 k-m
2
1 000 k-m
2
30 000 m

Kuva 3. Kati Vuohijoen diplomityön aluerajaus (katkoviivalla merkitty kokonaistarkastelun alla olevaa aluetta)
Vuohijoen diplomityö on Etelä-Klemettilän osalta toiminut osayleiskaavaluonnoksen perustana. Kuvan 2
mukaisten osa-alueiden käytöksi on osayleiskaavaluonnoksessa merkitty:
A-alue: Keskustatoimintojen ja kerrostaloasumiseen painottuva alue
B-alue: Palveluiden ja asumiseen painottuvan sekoittuneiden toimintojen alue
C-alue: Palveluiden ja asumiseen painottuvan sekoittuneiden toimintojen alue
Alueen kehittyminen ja yhdistyminen osaksi keskustarakennetta on suunniteltu toteutuvan alkaen radan varren alueesta siltayhteyksien sekä Wasa stationin läheisyyden myötä.
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Kuva 4: Alueen kehittymissuunnat
Aikataululuonnos:
2016
o
o
o
o
2017-2019
o
o
o
o

Kehittämissuunnitelman laatiminen
Etelä-Klemettilä osana keskustan osayleiskaavaluonnosta
Neuvottelut VR:n ja Liikenneviraston kanssa koskien A-alueen kehittämistä
Vuoropuhelu B-alueen yritysten kanssa sekä vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen kartoittaminen
A-alueen asemakaavoitus ensimmäisenä osa-alueena
Maankäyttösopimukset VR:n ja Liikenneviraston kanssa osana A-alueen asemakaavoitusta
B-alueen maanvuokrasopimuksia jatketaan vuosiin 2025
Sillan rakentaminen Korsholmanpuistikon jatkeena

2020-2023
o B-alueen asemakaavoitus, maankäyttösopimukset yksityisten kiinteistönomistajien kanssa
osana kaavoitusta.
o Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen kaavoitus siirtyville yrityksille
o A-alueen siivoaminen ja PIMA-kunnostaminen
2025
o
o
o

A-alueen rakentuminen alkanut
B-alueen asemakaavoitus valmis
Kaikki vuokratonttien (paitsi 4-33-10) maanvuokrasopimukset ovat menneet umpeen. Uudet
maanvuokrasopimukset uuden kaavan käytön mukaisesti.

2026-2029
o C-alueen asemakaavoitus
o B-alueen uudistuminen ja kaupallinen kehittyminen
2035
o
o
o

A-alue rakennettu
B-alueen kaupallinen kehittyminen jatkuu
C-alueen rakentuminen alkanut
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