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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1

Tunnistetiedot
Kaavoitustyö toteutetaan yhteistyöhankkeena Luodon kunnan ja Ramboll Finland Oy:n kesken.
Tietoa suunnitelmasta ja kaavoitushankkeesta on saatavilla kunnan maankäyttöinsinööriltä.

1.2

KAAVOITTAJA:

KAAVOITUSKONSULTTI:

Luodon kunta

Ramboll Finland Oy

Norra Larsmovägen 30

Hovioikeudenpuistikko 19 E

68570 LUOTO

65100 VAASA

www.larsmo.fi

www.ramboll.fi

Maankäyttöinsinööri

Kaavan laatija, YKS-605

Thomas Käldström

Jonas Lindholm

Puh. +358 44 787 7225

Puh. +358 50 349 1156

Sähköposti: thomas.kaldstrom@larsmo.fi

Sähköposti: jonas.lindholm@ramboll.fi

Kaava-alueen sijainti
Kaavoitettava alue sijaitsee Bosundin kyläalueella kunnan keskusta-alueen Holmin koillispuolella.
Alue käsittää noin 45 ha, josta suuri osa on jo aiemmin vahvistettua asemakaava-aluetta.
Kaava-alueen sijainti ja rajaus esitetään alla olevissa kuvissa.

Kuva 1. Alueen likimääräinen sijainti osoitettu punaisella ympyrällä © Maanmittauslaitos.
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Kuva 2. Alueen alustava rajaus.

1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavan nimi on BOSUNDIN ASEMAKAAVA – POHJOISOSAN MUUTOS JA LAAJENNUS.
Kaavan tavoitteena on järjestää maankäyttöä siten, että se mahdollistaa uudet asuintontit, liikenneyhteydet sekä uuden alueen rukoushuoneelle.

1.4

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
Liitteet:

Liite 1:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Liite 2:

Luontoselvitys 2017, 2018.

Liite 3:

Kooste vastineista, luonnosvaihe (lisätään myöhemmin prosessin aikana).

Liite 4:

Kooste vastineista, ehdotusvaihe (lisätään myöhemmin prosessin
aikana).
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TIIVISTELMÄ
2.1

2.2

Kaavoitusprosessin eri vaiheet
22.2.2018 § 9

Päätös asemakaavoituksen käynnistämisestä.

__.__–__.__.2019

OAS, kaavaluonnos nähtävillä.

__.__–__.__.2019

Kaavaehdotus nähtävillä.

__.__.____ § __

Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan.

__.__.____ § __

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan.

Asemakaava
Asemakaavan keskeisiä maankäytön aluevarauksia ovat merkinnät asumiselle, yleisille alueille/toiminnoille sekä urheilu- ja virkistystoiminnalle. Kaavamerkinnät ja -määräykset esitetään
tarkemmin kaavakartalla.

2.3

Asemakaavan toteutus
Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, kun asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja kaava on saanut lainvoiman. Vastuu asemakaavan toteuttamisesta kuuluu kunnalle.

LÄHTÖKOHDAT
3.1

Selvitys kaavoitettavan alueen oloista
Alue on suurelta osin Bosundin kylän asemakaava-alueen laajennusaluetta. Kylätien varressa
alue on ennestään melko tiheästi rakennettua ja suuri osa alueen eteläpuoliskosta on ennestään
asemakaavassa. Rakentamattomat alueet muodostuvat maa- ja metsätalousvaltaisista alueista.
Rakennuskanta on vaihtelevan ikäistä ja muotoista. Alueen poikki kulkee vaellusreitti.
3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Kaavoitettava alue käsittää noin 45 ha laajan alueen. Aiemmin asemakaavoitetut alueet on suurelta osin toteutettu. Kaava-alueella on Bosundin koulu ja päiväkoti. Asutus muodostuu pientaloista. Työpaikkoja on lähinnä kunnallisella puolella ja teollisuudessa. Alueen länsiosa muodostuu
metsäalueesta.
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Kuva 3. Näkymä kaava-alueen keskiosasta etelään Bosundin koulun/päiväkodin alueelle.

Kuva 4. Näkymä pohjoiseen kaava-alueen keskiosista.
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3.1.2 Luonnonympäristö

Maiseman erityispiirteet
Kaava-alue on jo ennestään sekä kaavoitettu että rakennettu. Rakentaminen on levittäytynyt
koko kaavoitettavalle alueelle, mutta edelleen on tilaa täydennysrakentamiseen ja tiivistämiseen.
Sekä Björnviksvägenin pohjois- että eteläpuolella on koskematonta luontoa. Alueen keskiosassa
oleva entinen maatalousmaa on rakentamatonta ja tasaista. Kylätien itäpuolella alue viettää
Sundetin vesistöön.

Korkeusolosuhteet
Kaava-alueen korkeuskäyrät vaihtelevat noin välillä 2,5–13 mpy. ja keskikorkeus on noin 8 mpy.
Alueen pohjois-/länsiosa on ylipäänsä korkeammalla kuin etelä-/itäosa. Keskiosat ovat tasaisia.

Kuva 5. Alueen korkeusolosuhteet, asutus, tiestö, vesistö © Maanmittauslaitos.
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Maaperä
Kaava-alueella vallitsee kokonaisuudessaan moreenimaa, jossa on paikoittain kalliopohjaisia alueita. Ruskea väri; moreenimaa, punainen väri; kallio.

Kuva 6. Maaperäkartta © GTK.

Vesistöt ja vesitalous
Pohjavesialueita ei ole alueen läheisyydessä, vesi- ja viemärijohto on rakennettu alueelle.
Luonnonsuojelu
Kaava-alueella on alueita, joilla on luonnonarvoja. Alueelta laadittuja luontoselvityksiä hyödynnetään kaavoituksessa riittävien suojelualueiden määrittämisessä.
Natura-alueet
Kaava-alueella ei ole Natura-alueita.
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3.1.3 Rakennettu ympäristö

Asuminen ja väestörakenne
Bosundissa on melko tiheä kyläasutus, kaikkiaan kylässä on noin 340 taloutta. Bosundissa ja
koko kunnassa on vakaa positiivinen väestönkehitys. Suuri osa asutuksesta on Kylätien ja sen
sivuteiden ympäristössä. Rakennuskanta kylässä on kerroksellista ja muodostuu suurelta osin
uudemmasta asutuksesta, mutta myös osittain vanhemmista pihapiireistä.

Kuva 7. Ilmakuva alueen keskeisestä osasta, uudempi rakennuskanta on sekoittunut vanhaan.

Kuva 8. Alueen kylärakenne/-miljöö tulee paikoitellen hyvin esiin.

Kuva 9. Kuva tiheämmästä rivitaloalueesta
kaava-alueen eteläosassa.
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Yhdyskuntarakenne
Kunnalliset toiminnot ovat koulualueella Koulutien varressa ja vieressä. Pientaloasuminen/-alueet
levittäytyvät Kylätien molemmilta puolilta joka suuntaan.

Kuva 10. Ote YKR-rekisteristä (YKR). Punainen väri osoittaa taajama-alueita, sininen maaseutuasumista
© Oiva.

Työpaikat, elinkeinotoiminta
Kaava-alueen työpaikat muodostuvat lähinnä kunnallisista palveluista koulupuolella sekä seurakunnan ja yksityisen pienteollisuuden alalta.

Kuva 11. Koulualue ja päiväkoti.
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Virkistys ja vapaa-ajantoiminta
Koulualueen läheisyydessä on mm. valaistu hiihtolatu/pururata, sekä myös jääkiekkokaukalo ja
jalkapallokenttä. Vaellusreitti, jonka aloituspaikka on koulun alueella, kulkee Bosundin ja kaavoitettavan alueen läpi. Lähialueen asukkaille on hyvät virkistysmahdollisuudet. Alue sijaitsee vesialueen sekä meren läheisyydessä.

Kuva 12. Ote kartta-aineistosta, Bosundin vaellusreitti © Luodon kunta.

Liikenne
Kylätie, joka toimii alueen pääväylänä, välittää liikennettä asemakaavakaduilta ja/tai yksityisteiltä/tonteilta laajempaan tieverkostoon. Kylätien varressa ei ole jalankulku- ja pyöräilyväylää ja
suoraan Kylätielle on melko paljon tonttiliittymiä. Liikennöitävyysongelmia ei ole.
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Kuva 13. Liikennemäärät vuonna 2017.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Kaava-alueella ei ole suojeltuja alueita, kulttuuriympäristön näkökulmaa ajatellen. Alueella ei ole
myöskään muinaisjäännöksiä.
Tekninen huolto
Alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on vesi- ja viemärijohtoja.
Ympäristönsuojelu ja ympäristön häiriötekijät
Alueella ei ole ympäristönsuojelua vaativia kohteita tai ympäristön häiriötekijöitä, jotka luonteensa perusteella tulisi huomioida.
3.1.4 Maanomistusolosuhteet

Maa-alue on kunnallisessa sekä yksityisessä omistuksessa. Yksityiset maanomistajat osallistuvat
kaavoitukseen ja kaavan toteuttamiseen kunnan kanssa tehtävän maankäyttösopimuksen
kautta.
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3.2

Suunnittelutilanne
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

3.2.1.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat lainvoimaisiksi 1.4.2018. Alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty asiasisältönsä mukaan seuraaviksi kokonaisuuksiksi:
•
•
•
•
•

3.2.1.2

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
Tehokas liikennejärjestelmä
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Maakuntakaava 2030

Pohjanmaan liitto laatii Pohjanmaan maakuntakaavan. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan
21.12.2010.

Kuva 14. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta 2030.
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Kaava-alueelle on maakuntakaavassa seuraavat pääasialliset varaukset:
Merkintä

Merkinnän kuvaus, määräykset
Siirtoviemäri
Matkailun vetovoima-alue / matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue, mv-9
Pyöräilyreitti
Ohjeellinen ulkoilureitti
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
Rakennettu alue

3.2.1.2.1

Vaihemaakuntakaavat 1 ja 2

Kaava-alueelle ei ole varauksia vaihemaakuntakaavoissa.
3.2.1.3

Maakuntakaava 2040

Pohjanmaan maakuntakaavaa 2040 laaditaan parhaillaan. Kaavaluonnos oli nähtävillä 5.29.3.2018. Luonnoksessa ei ole esitetty sellaisia näkökohtia, jotka aiheuttaisivat muutoksia
Bosundin asemakaavoitukseen.

Kuva 15. Ote Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 luonnoksesta, alue on osoitettu likimääräisesti sinisellä nuolella.
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3.2.1.4

Yleiskaava

Alueella on voimassa osayleiskaava. Bosundin osayleiskaavan tarkistus ja laajennus on hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.8.2018 § 59. Yleiskaavassa on seuraavat asemakaavoitusta koskevat merkinnät; M – Maa- ja metsätalousvaltainen alue, AO – Erillispientalojen alue, MU – Maaja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta, MT – Maatalousalue,
luo-1 – Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue sekä ulkoilureitti.

Kuva 16. Ote Bosundin osayleiskaavasta (29.8.2018 § 59) ja kaavoitettavan alueen rajaus (sinisellä).
Alue on ainoastaan osittain osayleiskaavan alueella.

3.2.1.5

Asemakaava

Kaavoitettava alue on suurelta osin ennestään kaavoitettu asemakaavatasolla. Kaavoitettava
alue käsittää useita eri asemakaavoja, joista vanhimmat ovat aikaiselta 90-luvulta ja uusimmat
vuodelta 2012.
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Kuva 17. Asemakaavoitetut alueet (2017) osoitettu rasterilla © Oiva.

3.2.1.6

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys on hyväksytty Luodon kunnanvaltuustossa 29.8.2018 ja se tuli voimaan
5.10.2018.
3.2.1.7

Tonttijako ja tonttirekisteri

Tiedot alueen kiinteistöjaosta perustuvat Maanmittauslaitoksen ajantasaisiin tietoihin.
3.2.1.8

Pohjakartta

Kaavoituksen pohjana on käytetty kunnan ajantasaista pohjakarttaa. Pohjakartta on laadittu
vuonna 2012 ja sitä on täydennetty vuonna 2018. Pohjakartan koordinaattijärjestelmänä on
GK23 ja korkeusjärjestelmänä N2000. Pohjakartan laajennus tehtiin syksyllä 2018.
3.2.1.9

Suojelupäätös

Bosundin osayleiskaavan luontoselvityksessä (2017) on mainittu liito-oravan elinympäristö
Björnviksvägenin varressa. Elinpiiri on selvitetty tarkemmin vuonna 2018 alueen ja sen ympäristön mahdollisten maankäyttötoimenpiteiden selvittämiseksi. Selvitysten perusteella asemakaavoitusta on mahdollista jatkaa tavoitteiden mukaisesti ilman, että toimenpiteillä hävitetään tai
huononnetaan alueen mahdollisuuksia toimia liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkana.
Luontoselvitykset ovat kaavaselostuksen liitteenä.
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ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN ERI VAIHEET
Konsultti laatii kaavaluonnoksen maankäytöstä yhteistuumin kunnan kanssa ja huomioi sekä laaditut että täydentävät selvitykset. Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen konsultti laatii kaavaehdotuksen yhteistuumin kunnan kanssa virallista nähtäville laittamista varten. Loppuvaiheessa
kunta hyväksyy kaavaehdotuksen, jonka jälkeen kaava saa lainvoiman.
4.1

Asemakaavoituksen tarve
Pientalotonttien puute Bosundissa on asemakaavoituksen taustalla. Tämän lisäksi tavoitteena on
uusi tontti uuden rukoushuoneen rakentamiseen alueen keskiosaan. Koska osaa aiemmin kaavoitetuista pientalotonteista ei ole toteutettu, on tarve järjestellä näitä korttelialueita uudelleen asemakaava-alueen laajennuksen yhteydessä, jotta maankäyttö saadaan järjestelmälliseksi.

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kaavoituspäätös tehtiin kaavoituskatsauksen yhteydessä, PLS 22.2.2018 § 9.

4.3

Osallistuminen ja yhteistyö
Osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 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. Kaavoituksessa osallisiksi on määritelty ainakin
seuraavat:
4.3.1 Osalliset

Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoituksessa käsitellään, ainakin seuraavat:
•

Luodon kunnan eri hallintotoimet – Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo

•

ELY-keskus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) – PL 262, 65101 Vasa

•

Pohjanmaan liitto – PL 174, 65101 Vaasa

•

Pohjanmaan museo – PL 3, 65101 Vaasa

•

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos/Luodon paloasema (pääkonttori:
Kustaa Adolfinkatu 76, 67200 Kokkola)

•

Pietarsaaren kaupunki – Sosiaali- ja terveysvirasto – PL 111, 68601 Pietarsaari

Alueen yritykset, paikalliset yhteisöt ja järjestöt, joiden toimialaa asemakaavoitus koskee, mm:
•

Oy Herrfors Ab – Kauppiaankatu 10, 68600 Pietarsaari

•

JNT Ab – Alholminkatu 3, 68600 Pietarsaari

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

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

•

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

Kaavoitustyö tuli vireille kaavoituskatsauksen käsittelyn yhteydessä 22.2.2018 § 9.
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus

•

Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat MRL 62 §:n, 63 §:n ja
MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä __.__–__.__.2019. Luonnoksesta lähetettiin MRA
30 §:n mukaisesti lausuntopyynnöt niille viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa
kaavoitus koskee. Luonnoksesta saatiin __ lausuntoa ja __ mielipidettä.
VASTINEET LUONNOSVAIHEEN PALAUTTEESEEN, KATSO LIITE 3 (lisätään myöhemmin).

•

Kaavaehdotus oli nähtävillä MRL 65 §:n mukaisesti __.__–__.__.2019. Lausuntopyynnöt
on lähetetty asianomaisille viranomaisille ja yhteisöille MRA 27 §:n ja MRA 28 §:n mukaisesti. Kaavaehdotuksesta saatiin __ lausuntoa ja __ muistutusta.
VASTINEET EHDOTUSVAIHEEN PALAUTTEESEEN, KATSO LIITE 4 lisätään myöhemmin).

4.3.4 Viranomaisyhteistyö

Asianomaisia viranomaisia kuullaan kaavan nähtävilläolovaiheissa lausuntomenettelyllä. Tarvittaessa järjestetään erillinen viranomaisneuvottelu. Neuvottelua ei ole nähty välttämättömäksi valmisteluvaiheessa.
4.4

Asemakaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on osin järjestellä uudelleen ja tarkistaa maankäyttöä aiemmin kaavoitetuissa osissa sekä laajentaa asemakaavaa länteen ja pohjoiseen siten, että saadaan uusia korttelialueita pientaloasumiseen. Tämän lisäksi päätavoitteena on varata aluetta uutta rukoushuonetta/seurakuntataloa varten alueen länsiosaan. Pyritään turvallisiin liikenneyhteyksiin.

ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1

Asemakaavan rakenne
Alueen käyttö on asuntovaltaista. Uusia asuintontteja/-kokonaisuuksia on varattu lähinnä Björnviksvägenin pohjoispuolelle hienolle rinnealueelle olemassa olevan asutuksen läheisyyteen, sekä
Björnviksvägenin eteläpuolelle uusien katujen xxxxx ja xxxx varsille. Muutoin on osoitettu vähäisesti täydentäviä asuintontteja Kylätien itäpuolelle niissä kohdin, missä se on ollut mahdollista.
Varsinaiset tiet on osoitettu katualueiksi ja yksittäisten tonttiliittymien sijaintia ja lukumäärää on
tarkistettu. Yhtenäinen viheraluerakenne antaa hyviä mahdollisuuksia lähivirkistykseen.
Asemakaava liittyy ympäröiviin asemakaavoihin hyvällä tavalla.
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Kuva 1. Kaavaluonnos 4.2.2019.
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5.1.1 Mitoitus

Asemakaavassa on osoitettu 30 täysin uutta rakentamatonta pientalotonttia (AO/AO-1). Muut
tontit on ennestään rakennettu tai ne ovat sisältyneet aiempaan asemakaavaan jossain muodossa tai toisella käyttötarkoituksella tai toisella laajuudella. Rukoushuoneelle on varattu uusi
tontti (YK).
5.1.2 Palvelut

Kunnallisia palveluita laajennetaan kaavan myötä alueella suunnittelemalla uusia katuja ja asuinalueita sekä virkistysalueita. Kaupalliset palvelut löytyvät ja niitä kehitetään kuten aiemminkin
kunnan keskusta-alueella Holmissa. Virkistykseen liittyviä palveluita voidaan laajentaa ja kehittää kaava-alueella asemakaavan myötä.
5.2

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden saavuttaminen
Kaavassa osoitettujen uusien tonttien voidaan katsoa tiivistävän rakennuskantaa/rakennetta
suurelta osin ja hyödyntävän nykyistä teknistä verkostoa. Uudet katujärjestelyt ohjaavat liikennettä turvallisemmin kuin aiemmin. Luonnonarvot on huomioitu ja virkistysmahdollisuuksia on
parannettu.

5.3

Aluevaraukset
AP

ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE.

AR

RIVITALOJEN JA MUIDEN KYTKETTYJEN ASUINRAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

AO

ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE.

AO-1

ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE.

Y

YLEISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

YO

OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

YK

KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

TY

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ ASETTAA TOIMINNAN LAADULLE ERITYISIÄ VAATIMUKSIA.

VP

PUISTO.

VL

LÄHIVIRKISTYSALUE.

VU

URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE.

ET

YHDYSKUNTATEKNISTÄ HUOLTOA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN JA LAITOSTEN
ALUE.

MY/S

MAA- JA METSÄTALOUSALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA.

W

VESIALUE.

Yksityiskohtaiset merkinnät- ja määräykset, kts. asemakaavakartta.
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KAAVAN VAIKUTUKSET
6.1

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Asuminen ja väestörakenne
Kaava mahdollistaa eri väestöryhmien asumismahdollisuuksien lisääntymisen olemassa olevalla
taajama-alueella. Alueen rakenteeseen ei tule suuria muutoksia, mutta tonttien rakenne alueella
ja liikenneratkaisut tulevat paikoitellen paremmin järjestellyiksi. Uudet tontit mahdollistavat uusien asukkaiden sijoittumisen alueelle.
Yhdyskuntarakenne
Asumisen, työpaikkojen ja palveluiden taloudellisesta yhteiskuntanäkökulmasta on yhteiskuntatalouden kannalta parasta laajentaa rakennetta ja käyttää olemassa olevia teknisiä verkostoja
mahdollisuuksien mukaan sekä täydentää niitä. Muutos voidaan nähdä yhtenä suunnitteluaskeleena siihen, että Bosundista saadaan toiminnallinen ja jäsennellympi alue, jossa on huomioitu
eri toimintojen yhteisvaikutus ja yksittäiset tilatarpeet.
Taajama-/kyläkuva
Taajama-/kyläkuvaan ei tule yleisesti merkittäviä muutoksia, sillä uusi rakentaminen voidaan liittää olemassa olevaan asutukseen ja rakenteeseen. Suurin muutos tulee tapahtumaan alueen sisällä, lähinnä uusilla alueilla Björnviksvägenin pohjoispuolella, koska alue on ennestään ollut
metsää. Tämä osa sijaitsee kuitenkin syrjässä vanhasta ”kylärakenteesta” ja Kylätiestä, jolloin
sillä ei katsota olevan kielteistä eikä myönteistä vaikutusta siihen, kuinka ”kylämiljöö” koetaan.
Palvelut
Bosundissa on tarjolla palveluita kunnallisen päiväkodin- ja peruskoulutoiminnan muodossa samalla tavoin kuin aiemminkin, sitä ei muuteta. Vaikutukset ovat siten vähäisiä ja muuttumattomia. Kaavoittavan alueen ulkopuolella kunnan keskustassa on muita kunnallisia ja yksityisiä palvelutoimintoja, kuten kauppoja.
Työpaikat, elinkeinotoiminta
Kaava-alueella on työpaikkoja sekä julkisella että yksityisellä puolella. Näille mahdollistetaan jatkokehittäminen ja nykyisen toiminnan harjoittaminen. Merkittäviä kielteisiä tai myönteisiä vaikutuksia ei muodostu.
Virkistys ja vapaa-ajantoiminta
Asemakaavassa suuri osa alueesta varataan virkistykseen. Lähinnä VU-alueella voidaan urheilutoimintaa kehittää monipuoliseksi ympäristöksi, joka tarjoaa monipuolisia toimintaedellytyksiä
virkistysharjoitteluun olemassa olevan ja suunnitellun asutuksen läheisyydessä, jolla voidaan
katsoa olevan myönteisiä vaikutuksia koko Bosundille.
Liikenne
Asemakaavassa on sisäänajoliittymien sijoittelua ja lukumäärää tarkistettu ja uusia tonttikatuja
osoitettu Kylätien pääväylään liittyen. Tonttikadut kokoavat liikennettä osa-alueelta ja johtavat
sen laajempaan tieverkostoon järjestellymmällä tavalla. Björnviksvägenin ja Kylätien välisellä
uudella katuyhteydellä on kaksi liittymäkohtaa, jolloin liikenne suurempien tapahtumien ja tilaisuuksien aikana voidaan jakaa kahteen liittymään, mikä parantaa liikenteen sujuvuutta. Pohjoisessa oleva uusi asuinalue liitetään Björnviksvägeniin, jossa näkyvyys on hyvä ja liikennemäärät
alhaisia. Jalankulku- ja pyöräilyliikenne voi hyödyntää sisäisiä yhteyksiä mm. koulun ja päiväkodin suuntaan, joka helpottaa tilannetta Kylätien varressa. Katualueille on mahdollista rakentaa
jalankulku- ja pyörätie/jalkakäytävä.
Vaikutukset kaavan toteuttamisesta arvioidaan toteutuskelpoisiksi, kaavan ei odoteta aiheuttavan kohtuuttomia haittoja siitä huolimatta, että liikennemäärät kasvavat jonkin verran.
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Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Asemakaavassa ei ole kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita tai kohteita, jotka pitäisi erikseen
huomioida. Alueella ei ole vanhoja arvokkaita rakennuksia, koska suuri osa alueen rakennuksista
on uudisrakennuksia. Merkittäviä vaikutuksia ei muodostu.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Kaava-alueella ei ole sellaista toimintaa, jonka voisi olettaa aiheuttavan merkittäviä ympäristöhäiriöitä suunnittelulla maankäytöllä.
Tekninen huolto
Kaava-alueella on sähköverkosto sekä viemäri- ja vesijohdot jo ennestään. Tarvittavat laajennukset eivät aiheuta kielteisiä vaikutuksia.
6.1.1 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Maiseman erityispiirteet
Kaavan toteutumisen myötä alueen maisemakuva tulee muuttumaan keskeisiltä osiltaan. Tämä
on kuitenkin luonnollinen seuraus tiivistämisestä ja laajentamista. Muutos on paikallisesti merkittävä, mutta sulautuu hyvin nykyiseen ympäristöön toteuttamisen yhteydessä.
Korkeusolosuhteet
Muutos ei aiheuta korkeusolosuhteisiin suoria vaikutuksia. Alue on suurelta osin jo toteutettu.
Uusien alueiden ja tonttien sekä katujen rakentamisen yhteydessä muutokset maanpintaan ovat
väistämättömiä. Vaikutukset eivät ole merkittäviä.
Maaperä
Työkoneet tulevat muokkaamaan aluetta uusien alueiden, tonttien ja katujen rakentamisen yhteydessä. Tämän ei kuitenkaan arvioida vaikuttavan maaperään merkittävällä tavalla. Vaikutukset eivät ole merkittäviä.
Vesistö ja vesitalous
Kaavan ei odoteta aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia vesistöön. Rakennukset on sijoitettu rantatonteilla riittävän etäälle vesialueesta, joten ne eivät pääse kastumaan. Tonttien liittämisellä
suljettuun viemärijärjestelmään tai kunnalliseen viemäriverkostoon ehkäistään haitallisia vaikutuksia. Pohjavesialueita ei ole lähellä.
Luonnonsuojelu
Laaditun luontoselvityksen mukaiset arvokkaat alueet on huomioitu asemakaavassa, siten kaavan toteuttamisesta aiheutuvat vaikutukset arvokkaisiin eläinlajeihin arvioidaan myönteisiksi. Lajien säilyminen voidaan turvata ja merkittäviä vaikutuksia ei muodostu.
6.2

Merkinnät ja määräykset
Kaavamerkinnät on esitetty kohdassa 5.3 – Aluevaraukset sekä osoitettu kaavakartalla.

6.3

Nimi
Kaavan nimi on BOSUNDIN ASEMAKAAVA – POHJOISOSAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Kaavassa
on osoitettu seuraavat uudet kadut; xxx, xxx, xxx (täydennetään myöhemmin).
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ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
7.1

Toteuttaminen ja ajoitus
Tarkoituksena on, että asemakaava hyväksytään kunnanvaltuustossa kesällä 2019. Alueen toteuttaminen tapahtuu kunnan toimesta, kun asemakaava on vahvistettu.

