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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.
Kaavoituksesta vastaava:
Luodon kunta
Pohjoinen Luodontie 30, 68570 LUOTO, www.larsmo.fi
Yhteyshenkilö
Maankäyttöinsinööri Thomas Käldström
Puh. +358 44 787 7225
sähköposti: thomas.kaldstrom@larsmo.fi
Kaavakonsultti:
Ramboll Finland Oy
Teräksenkuja 1–3 E, 65100 VAASA, www.ramboll.fi
Yhteyshenkilö
Ryhmäpäällikkö Jonas Lindholm YKS-605
Puh. +358 50 349 1156
sähköposti: jonas.lindholm@ramboll.fi

1.2

Kaava-alueen sijainti
Kaavoitettava alue muodostuu Laxgrundetin saaresta ja käsittää noin 23 ha suuruisen alueen. Alueella
ei ole ennestään asemakaavaa. Alue sijoittuu noin 5 km etäisyydelle kunnan keskustasta Holmissa,
alle 2,5 km etäisyydelle kunnallisista palveluista sekä noin 16 km etäisyydelle Pietarsaaren keskustasta ja noin 21 km etäisyydelle Kokkolan keskustasta.

Kuva 1. Kaavoitettavan alueen likimääräinen sijainti punaisella © Maanmittauslaitos.
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Kuva 2. Kaava-alueen likimääräinen rajaus © Maanmittauslaitos.

1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavan nimi on LAXGRUNDETIN ASEMAKAAVA.
Kaavoituksen tarkoituksena on saada maankäyttö järjestettyä siten, että mahdollistetaan uudet
asuintontit, liikenneyhteydet sekä virkistysalueet.

1.4

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
Liitteet:

Liite 1:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Liite 2:

Luontoselvitys 2019.

Liite 3:

Kulttuuriympäristöselvitys 2020.

Liite 4:

Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen.

Liite 5:

Vastineet ehdotusvaiheen palautteeseen.

TIIVISTELMÄ
2.1

Kaavaprosessin eri vaiheet
14.11.2019 § 31

Päätös asemakaavoituksen käynnistämisestä.

27.2–31.3.2020

OAS, kaavaluonnos nähtävillä.

23.9–25.10.2020

Kaavaehdotus nähtävillä.

__.__.____ § ___

Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan.

__.__.____ § ___

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan.
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Asemakaava
Asemakaavan keskeisiä maankäytön aluevarauksia ovat merkinnät erityyppiseen asumiseen, maaja metsätalousvaltaisille alueille sekä virkistystoimintaan. 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 toteuttamisesta kuuluu kunnalle ja maanomistajille. Maanomistajat tulevat maankäyttösopimusten kautta osallistumaan alueen laajentamisen kustannuksiin.

LÄHTÖKOHDAT
3.1

Selvitys kaavoitettavan alueen oloista
Alue on ennestään rakennettua aluetta, jossa on pysyviä ja vapaa-ajan asuntoja. Pysyvät asunnot
sijoittuvat Gertrudintien varteen. Kauempana saaressa Laxgrundintien varressa on nykyisiä lomaasuntoja, lähinnä saaren lounaispuolella. Rakentamattomat alueet muodostuvat maa- ja metsätalousvaltaisista alueista.
3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Kaavoitettava alue käsittää noin 23 ha suuruisen kaavoittamattoman alueen. Kaavoituksellisesti aluetta ympäröivät osayleiskaava-alueet. Alue on suurelta osin luonnon- tai sitä vastaavassa tilassa.
Metsät ovat hoidettuja ja alue on luonnonkaunista ja sijoittuu lähelle kunnallisia palveluita.

Kuva 3. Kaava-alueen itäinen rantaviiva © Luontoselvitys Ess-nature.

3.1.2 Luonnonympäristö

Maiseman erityispiirteet
Alue on ennestään vähäisesti rakennettua aluetta. Pysyvää asutusta on Gertrudintien varressa. Gertrudsströmmeniin, joka on myös yleinen veneväylä, rajautuvat saaren etelä-/itäosat ovat suurelta osin
metsitettyjä. Gertrudsströmmenin vastapäisellä rannalla on tiheää loma-asutusta. Lilla Laxgrundetin
ja Stora Laxgrundetin välissä on alavia osia.
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Kuva 4. Alueen maanpeitekartta; vaaleanvihreä/vihreä = puusto, kasvillisuus, violetti = pysyvä asutus, värittömät alueet = vapaa-ajan tontit © Maanmittauslaitos, SYKE

Korkeusolosuhteet
Korkeus alueella nousee enimmillään noin 4 m mpy. alueen keskiosissa. Pohjoisranta on melko matalaa. Nykyinen asutus on keskimäärin noin 2 m-3 m korkeudella mpy. Muutoin alue on melko tasaista.

Kuva 5. Alueen korkeusolosuhteet © Maanmittauslaitos.

LAXGRUNDETIN ASEMAKAAVA – KAAVASELOSTUS

9

1

Maaperä
Kaava-alue muodostuu kokonaan moreenista ja soveltuu siten lähtökohtaisesti rakentamiseen. Ruskea väri; moreeni, punainen väri; kalliomaa.

Kuva 6. Maaperäkartta © GTK.

Vesistöt ja vesitalous
Pohjavesialueita ei ole alueen läheisyydessä. Alueella on vesijohto. Viemäröinti on järjestetty kiinteistökohtaisilla ratkaisuilla.
Gertrudsströmmenillä alueen koillisosassa on kanavasulku. Kalaportaat on rakennettu Gertrudinsillan yhteyteen alueen sisäänajon läheisyyteen alueen luoteisosaan.
Luonnonsuojelu
Alueelta on laadittu luontoselvitys vuonna 2019, jonka mukaan selvitysalueella ei ole luontotyyppejä, jotka olisivat vesilain, luonnonsuojelulain tai metsälain nojalla suojeltuja. Alueella ei ole myöskään liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. Lepakkoja on havaittu yhdestä alueella olevasta
vanhasta ulkorakennuksesta. Kaava-alueen pohjoispuolella on linnustollisesti arvokas alue.
Natura-alueet
Kaava-alueella ei ole Natura-alueita.
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3.1.3 Rakennettu ympäristö

Asuminen ja väestörakenne
Saari on suurelta osin rakentamatonta. Gertrudintien varressa on neljä pysyvää asuntoa ja kauempana saaressa kahdeksan loma-asuntoa.
Näkymiä alueelta joulukuussa 2019

Kuva 7. Näkymä Gertrudintieltä kaava-alueelle. Taustalla näkyvä talo sijoittuu kaava-alueelle.

Kuva 8. Vasemmalla rakentamaton alue Gertrudintien pohjoispuolella. Oikealla asuintalo Gertrudintie
46:ssa.

Kuva 9. Vanhempia asuintaloja Gertrudintien varressa Laxgrundintieltä kuvattuna.

Lisätietoa rakennuskannasta, ks. liite 3.
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Yhdyskuntarakenne
Alueen väestötiheyden perusteella alue luokitellaan sekä taajama-alueeksi (punainen) että maaseutuasutusalueeksi (sininen).

Kuva 10. Ote YKR-rekisteristä. Punainen väri osoittaa taajamaa, sininen maaseutuasutusta. © Oiva.

Alueen pohjoispuolella Laxgrundetin välittömässä läheisyydessä on Gertrudin kyläasutusta. Alueen
eteläpuolella, toisella puolella Gertrudsströmmeniä on tiheästi rakennettu vapaa-ajan asutusalue. Alueen länsipuolella ovat Finnäsin ja Västerbyn kylät, kun taas Eugmon kylä on alueen itäpuolella. Eugmossa, noin 2 km etäisyydellä on Näsin koulu ja esikoulu. Koulun vieressä on myös elintarvikeliike.
Työpaikat, elinkeinotoiminta
Alueella ei ole työpaikkoja. Lähimmät työpaikat sijoittuvat alueen ulkopuolelle mm. koulutoimeen Näsin koululla, seurakunnalle sekä pienempiin yksityisiin yrityksiin. Laajempia työpaikka-alueita on kunnan eri osissa, mm. Bosundissa ja Holmissa.
Virkistys ja vapaa-ajantoiminta
Virkistysmahdollisuudet lähellä asuville ovat melko hyvät. Alue sijaitsee meren ääressä, jota voidaan
hyödyntää esim. vapaa-ajan kalastukseen ja veneilyyn. Kaava-alueen lähellä on mm. Eugmon vaellusreitti lähietäisyydellä. Näsin koululla on myös leikkipuisto. Kunnassa on hienoja virkistysmahdollisuuksia Luodon urheilupuistossa. Kunta hoitaa ja huoltaa myös mm. useita latureittejä talviaikaan.
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Kuva 11. Luodon vaellusreitit – Eugmo ja Holm © Luodon kunta.

Liikenne
Gertrudintie, joka toimii alueen pääväylänä, välittää liikennettä kaava-alueelta Laxgrundintien kautta
yleiseen tieverkostoon. Kaavoitettavalla alueella ei ole jalankulku- ja pyöräilyreittejä ja tonteilta liitytään suoraan niihin rajautuville teille. Gertrudintietä etelään päin kanavasulun yli käytetään kevyeen
liikenteeseen. Västerbyvägen-tien risteyksessä on keskikoroke, pyörätie jatkuu Västerbyvägenin varressa.

Kuva 12. Liikennemäärät vuonna 2018.
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Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Kaava-alueella ei ole kulttuuriympäristöä ajatellen suojeltuja alueita. Alueella ei ole myöskään muinaisjäännöksiä.
Kaavoitusta varten on laadittu kulttuuriympäristöinventointi, jossa on tutkittu ja inventoitu sekä alueen ympäristö että rakennukset. Inventointi on liitetty kaavaselostukseen. Kaikki rakennukset alueella on inventoitu ja niiden suojeluarvo on arvioitu.
Inventoinnin perusteella muutama rakennus ja ympäristö on katsottu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi, joka tulee huomioida kaavan laatimisessa. Lisätietoja, ks. liite 3.

Kuva 13. Ote kulttuuriympäristöselvityksestä, huomionarvoiset kohteet ja alueet.

Tekninen huolto
Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä on vesi- ja viemärijohto.
Ympäristönsuojelu ja ympäristön häiriötekijät
Alueella ei ole huomioitavia ympäristönsuojelukohteita tai muita ympäristön häiriötekijöitä, jotka
luonteensa vuoksi tulisi huomioida. Koska alue sijoittuu meren läheisyyteen, tulee tulvaherkät alueet
huomioida kaavoituksessa.
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Kuva 14. Tulvaherkät alueet (kerran 100 vuodessa).

3.1.4 Maanomistusolosuhteet

Alue on yksityisessä omistuksessa. Yksityiset maanomistajat osallistuvat kaavoitukseen ja toteutukseen kunnan kanssa tehtävän maankäyttösopimuksen pohjalta.
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. Alueiden-käyttötavoitteet 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 2040

Maakuntakaava on suunnitelma, jossa on osoitettu alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet liiton toiminta-alueella. Suunnittelusta vastaa maakuntaliitto eli Luodossa Pohjanmaan liitto.
Kaava tuli maakuntahallituksen päätöksellä voimaan 11.9.2020.
Alue sisältyy maakuntakaavassa 2040 Pietarsaaren kaupunkikehittämisen vyöhykkeeseen (kk-2).
Suunnittelumääräyksessä on mainittu mm.: ”Alueelle tulee kehittää toimiva yhdyskuntarakenne, joka
turvaa ekologisen toimivuuden. Maisemarakenteen ja yhtenäisten suunnitteluperiaatteiden tulee olla
perustana kaikelle rakentamiselle hyvän kaupunki- ja maisemakuvan luomiseksi. Uudisrakentaminen
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tulee sijoittaa niin, että se ei estä eheän yhdyskuntarakenteen tulevaa laajentamista. Yhdyskuntarakenteen tulee edistää ekologista kestävyyttä ja biologista monimuotoisuutta sekä turvata virkistysalueiden tarjonta ja saavutettavuus. Uudet asunto- ja työpaikka-alueet tulee sijoittaa suotuisasti joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn kehittämistä ajatellen.” Tämän lisäksi aluetta koskevat merkinnät ohjeellinen ulkoilureitti ja ohjeellinen pyöräilyreitti.

Kuva 15. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta 2040, alue on osoitettu likimääräisesti punaisella rajauksella.

Asemakaava tukeutuu maakuntakaavan pääperiaatteisiin. Alueen sijoittuminen Pietarsaaren ja Kokkolan läheisyyteen tulee tukemaan molempien kaupunkien palveluja Luodon ohella, joka kehittää
seutua kokonaisuutena.
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Yleiskaava

Alueella ei ole voimassa olevaa osayleiskaavaa. Alueella on oikeusvaikutukseton osayleiskaava vuodelta 1993. Asemakaava-alue rajautuu pohjoisesta/lännestä Finnäsin osayleiskaavaan ja idästä Luodon rantayleiskaavaan.

Kuva 16. Oikeusvaikutukseton osayleiskaava (1993) vasemmalla sekä ote Finnäsin osayleiskaavasta (2018)
oikealla.

Luodon vuonna 2012 hyväksytty rantayleiskaava koskee ensisijaisesti ainoastaan kunnan rantoja.
Laxgrundet rajautuu rantayleiskaavaan. Laxgrundetin eteläpuolelle on rantayleiskaavassa osoitettu
15 loma-asunnon rakennuspaikkaa (RA). Etäisyys Laxgrundetista vastarannalle, jossa rakennuspaikat ovat, on vähimmillään noin 60 m.

Kuva 17. Ote rantayleiskaavasta vuodelta 2012. Kartalla esitetty yhtenäinen loma-asutuksen rantakaistale
Gertrudsströmmenin eteläpuolella.
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Asemakaava

Alueella ei ole ennestään asemakaavaa. Lähimmät asemakaavoitetut alueet on esitetty alla.

Kuva 18. Asemakaava-alueet (2018) osoitettu rasterilla © Oiva.

3.2.1.5

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys on hyväksytty Luodon kunnanvaltuustossa 29.8.2018 ja se tuli voimaan
5.10.2018.
3.2.1.6

Tonttijako ja tonttirekisteri

Tiedot alueen kiinteistöjaosta perustuvat Maanmittauslaitoksen ajantasaisiin tietoihin.
3.2.1.7

Pohjakartta

Kaavoituksen pohjana on käytetty kunnan ajantasaista pohjakarttaa. Pohjakartta on laadittu vuonna
2015 ja sitä on täydennetty vuonna 2016. Pohjakartan koordinaattijärjestelmänä on GK23 ja korkeusjärjestelmänä N2000.
3.2.1.8

Suojelupäätös

Alueella ei ole suojeltuja alueita tai alueita, joita esitettäisiin suojeltavaksi alueelta laaditun luontoselvityksen mukaan.
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ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN ERI VAIHEET
Konsultti laatii kaavaluonnoksen maankäytöstä yhteistyössä kunnan kanssa ja laaditut selvitykset
huomioidaan. Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen konsultti laatii kaavaehdotuksen yhteistyössä
kunnan kanssa virallista nähtäville asettamista varten. Loppuvaiheessa kunta hyväksyy kaavaehdotuksen, jonka jälkeen kaava saa lainvoiman.
4.1

Asemakaavoituksen tarve
Toive voida rakentaa uusia pientaloja Laxgrundetille on taustasyy kaavoituksen käynnistämiseen.
Asemakaava on laadittava, että uusia tontteja voidaan osoittaa alueelle.

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kaavoituspäätös tehtiin kaavoitusjaostossa 14.11.2019 § 31.

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 seuraavat:
4.3.1 Osalliset

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

Luodon kunnan eri hallintotoimet – Pohjoinen Luodontie 30, 68570 Luoto

•

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

•

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 kaava 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 14.11.2019.
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus

•

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat MRL 62 §:n, 63 §:n ja MRA
30 §:n mukaisesti nähtävillä 27.2-31.3.2020. Samalla luonnoksesta lähetettiin MRA 30 §:n
mukaisesti lausuntopyynnöt viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa kaavoitus koskee.
Maanomistajille järjestettiin tiedotustilaisuus. Luonnoksesta saatiin 8 lausuntoa ja 8 mielipidettä.
Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen, katso liite 4.

•

Kaavaehdotus oli nähtävillä MRL 65 §:n mukaisesti 23.9–25.10.2020. Lausuntopyynnöt on
lähetetty asianomaisille viranomaisille ja yhteisöille MRA 27 §:n ja MRA 28 §:n mukaisesti.
Maanomistajille järjestettiin tiedotustilaisuus. Ehdotuksesta saatiin 5 lausuntoa ja 7 muistutusta.
Vastineet ehdotusvaiheen palautteeseen, katso liite 5.

•

Kaavaehdotus oli uudelleen nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 32 §:n mukaisesti __.__–
__.__.2021. Lausuntopyynnöt on lähetetty asianomaisille viranomaisille ja yhteisöille MRA
27 §:n ja MRA 28 §:n mukaisesti. Maanomistajille järjestettiin tiedotustilaisuus. Ehdotuksesta
saatiin __ lausuntoa ja __ muistutusta.
Vastineet tarkistetun ehdotuksen palautteeseen, ks. liite x (lisätään myöhemmin).

4.3.4 Viranomaisyhteistyö

Asianomaisia viranomaisia kuullaan kaavan nähtävilläolovaiheissa lausuntomenettelyllä. Tarvittaessa
järjestetään erillinen viranomaisneuvottelu. Valmisteluvaiheen neuvottelua ei ole nähty tarpeelliseksi
määriteltyjen tavoitteiden perusteella.
4.4

Asemakaavan tavoitteet
Kaavoituksen tavoitteena on osoittaa enemmän korttelialueita pientalorakentamiseen alueella. Nykyisille loma-asuntotonteille mahdollistetaan käyttötarkoituksen muuttaminen kaavalla pientalotontiksi.
Saareen osoitetaan katualueita, että kaikilla tonteilla on mahdollisuus katuliittymään tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

4.5

Asemakaavan lähtökohtaiset vaihtoehdot
Asemakaavaluonnoksen laatimisen pohjaksi on laadittu 2 vaihtoehtoista maankäyttövaihtoehtoa.
Vaihtoehdot on lähetetty kuntaan, josta on saatu kommentit ja päätetty tarkistuksista jatkokehittämiseen.
Vaihtoehdot pohjautuvat eri ajatustapoihin, joilla on eri vaikutus itse kaava-alueeseen sekä ympäröivään maankäyttöön. Vaihtoehtojen toteuttamisesta aiheutuvat vaikutukset kustannuksia ajatellen
ovat samaa suuruusluokkaa, mutta kun verrataan vaikutuksia ympäristöön, voidaan alueet kokea
melko eri tavoin. Alueiden tiiviys on likimäärin sama molemmissa vaihtoehdoissa.
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Vaihtoehtoiset maankäyttöratkaisut:

Kuva 1. Vaihtoehtoiset maankäyttöratkaisut, vaihtoehdot 1 ja 2.

Vaihtoehto 1 pohjautuu maankäyttöön, jossa aiemmat rantatontit osoitetaan edelleen rantatontteina, mutta uusille tonteille ei esitetä yhteyttä veteen. Tämä mahdollistaa yhdenvertaisen käsittelyn kaikille maa-alueille, joissa rakentamisen voidaan katsoa olevan tarkoituksenmukaista. Ajatuksena taustalla on vähentää vaikutuksia ja sosiaalisia vaikutuksia, joita uusi asemakaava kahden jo
aiemmin rakennetun alueen välillä pohjoisessa ja idässä/etelässä aiheuttaa. Tämä mahdollistaa yhtenäisen viherreitin sijoittamisen rantoja pitkin, jota kaikki alueen asukkaat voivat käyttää virkistystarkoituksiin. Reitti antaa alueelle puistomaista luonnetta, koska virkistysalueita ei saa hakata paljaaksi.
Vaihtoehto 2 pohjautuu enemmän maankäyttöön, joka tukeutuu vesistön vetovoimaan. Aiemmat
tontit on osoitettu kuten aiemminkin, veden yhteyteen. Uudet tontit osoitetaan vähän matkan päähän rantaviivasta, mutta myös osittain varsinaisina rantatontteina. Tämä voidaan mahdollisesti kokea epäoikeudenmukaisena siksi, että uusien tonttien arvo tulee vaihtelemaan enemmän kuin vaihtoehdossa 1.
Viheraluerakenne ei ole yhtä viimeistelty kuin vaihtoehdossa 1 ja voidaan siksi kokea vähäiseksi,
koska rantaviiva ja vesistö eivät ole yhtä helposti lähestyttävissä. Korttelien väliin on kuitenkin osoitettu yksittäisiä suurempia alueita, jotka mahdollistavat leikkimisen ja ulkoilun. Rantarakentamista
on tässä vaihtoehdossa melko paljon, sosiaaliset ja maisemalliset vaikutukset ovat suurempia.
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ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1

Asemakaavan rakenne
Kaavaluonnos 14.2.2020
Kaavaluonnoksen pohjaksi valittiin vaihtoehto 2, jota on sen jälkeen muokattu alueen maanomistajien ja kunnan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Keskustelujen ja esitettyjen toiveiden pohjalta on laadittu kaavaluonnos.
Kaavaluonnoksessa osoitetaan alueelle uusi pääkatu, joka jakautuu sivuteihin. Olemassa olevaa tieverkostoa on hyödynnetty ja uudet kadut ovat suurelta osin voineet tukeutua siihen. Kaikissa uusissa kortteleissa on joku tontti, joka ulottuu rantaan saakka.
Maanomistajille, jotka niin ovat toivoneet, on annettu mahdollisuus käyttötarkoituksen muuttamiseen aiemmasta loma-asunnon tontista pysyvään asutukseen.
Rantavyöhykkeellä tulee tonttien edessä (s) kasvillisuus säilyttää mahdollisuuksien mukaan maisemavaikutusten minimoimiseksi.

Kuva 19. Kaavaluonnos 14.2.2020.

LAXGRUNDETIN ASEMAKAAVA – KAAVASELOSTUS

22

1

Kaavaehdotus 4.9.2020
Luonnosvaiheesta saadun palautteen pohjalta on maankäyttöratkaisuja tarkistettu. Muutoksista on
keskusteltu kaavoitettavan alueen maanomistajien kanssa.
Suurin muutos liittyy alueen itäpuolen vapaaseen rantaviivaan, jota on lisätty kaavaehdotukseen,
samalla kuin länsipuolta on tiivistetty. Itäpuolta on tarkistettu lähialueen maanomistajien palautteen
pohjalta. Harventamalla rakentamista itäisellä rantaviivalla, sitä ei enää koeta niin tiheäksi kuin kaavaluonnoksessa.
Toinen oleellinen parannus on, että rakentaminen tulee sijoittaa katualueen läheisyyteen (korkeammalle tontilla), niin että kaavan maisemallista vaikutusta lievennetään. Kasvillisuus rantaviivan lähellä
tulee myös säilymään maisemallisten sekä sosiaalisten vaikutusten lieventämiseksi. Uusien tonttien
rakennusoikeutta on vähennetty 300:sta 250 m²:iin.
Yleisiä virkistysalueita on lisätty niin, että niitä voi käyttää paremmin tarkoituksenmukaisella tavalla.
Katuverkkoon on tehty sisäisiä tarkistuksia huomioimalla maanomistajien mielipiteet tonttien sijoituksesta.

Kuva 20. Kaavaehdotus 4.9.2020.
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Tarkistettu kaavaehdotus 18.3.2021
Kaavaehdotukseen nähtävilläolon jälkeen tehtyjen tarkistusten perusteella päätettiin asettaa kaavaehdotus uudelleen nähtäville.
Kaavaehdotukseen on tehty seuraavat tarkistukset;
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖

Tielinjausta alueen keskiosissa on muutettu, pieniä tarkistuksia korttelien 304-305 tontteihin
sen seurauksena.
Korttelin 305 tonteille on osoitettu uusi katuyhteys.
sa-rakennusaloja on sovitettu paremmin korttelien 304 ja 306 tonteilla.
Rakennusoikeutta on tarkistettu jonkin verran korttelin 306 tontilla 8, jotta voidaan paremmin huomioida alavat alueet.
Käyttötarkoitus on muutettu RA:sta AO-1:een korttelin 302 tontilla 1 ja korttelin 306 tontilla
8. Korttelin 302 tontilla 2 on rakennusoikeus tarkistettu 200 m²:iin.
Kerroslukua on tarkistettu korttelin 303 tontilla 4 vastaamaan nykytilaa.
Uuden leikkipuiston ohjeellinen sijoituspaikka (le) on osoitettu korttelin 311 taakse.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset on osoitettu tarkistetun kulttuuriympäristöselvityksen perusteella. Kohteet ovat saaneet sr-1 ja sr-2-merkintöjä sekä kyläkuvallisesti arvokas alue on osoitettu sk-vyöhykemerkinnällä.
Gertrudintien katualuetta on tarkistettu nykyisen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen kohdalla siten, että rakennus on kokonaan katualueen ulkopuolella.
VL-3-alueen määräyksiä on päivitetty venepaikkoja ja alueelle sallittuja toimenpiteitä koskien.

Kuva 21. Tarkistettu kaavaehdotus 18.3.2021.
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5.1.1 Mitoitus

Kaikkiaan on osoitettu 38 vapaa-ajan ja pysyvän asutuksen tonttia. Näistä 38 tontista 26 tonttia on
täysin uusia pientaloasutuksen rakentamiseen. Aiempia loma-asuntotontteja (RA) on osittain jaettu
ja käyttötarkoitusta muutettu.

Käyttötarkoitus

Pinta-ala,
ha

Pinta-ala,
osuus %

Osuus kokonaisuudesta %

Kerrosala k-m²

AO

2,03

25,04

2200

AO-1

6,09

74,96

7700

A yhteensä

8,12

100

VL

3,73

87,56

VL-3

0,53

12,44

V yhteensä

4,26

100

RA

0,74

100

R yhteensä

0,74

100

M

1,61

100

M yhteensä

1,61

100

Kadut

1,39

100

Kadut yhteensä

1,39

100

KAAVA-ALUE
YHTEENSÄ

17,42

50,37

9900

26,43
450
4,59

450

9,98

8,63
100,00

10350,00

5.1.2 Palvelut

Kunnallisia palveluita alueella laajennetaan uusien katujen ja asuinalueiden sekä virkistysalueiden
suunnittelun myötä. Kunnalliset palvelut tulevat edelleenkin pääsääntöisesti olemaan ja kehittymään
kunnan keskusta-alueella Holmissa. Virkistykseen liittyviä palveluita voidaan laajentaa ja kehittää
kaava-alueella asemakaavalla. Tätä on myös parannettu kaavoituksen ehdotusvaiheessa, kun vapaata rantaviivaa on lisätty. Tarkistetussa kaavaehdotuksessa on viheralueita lisätty alueen keskiosiin
ja osoitettu ohjeellisen leikkipuiston alue. Virkistykseen liittyviä palveluita on mahdollistettu hyvin.
5.2

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden saavuttaminen
Kaavassa osoitetut uudet tontit tiivistävät rakennuskantaa/rakennetta ja hyödyntävät olemassa olevaa teknistä verkostoa, jota on tarkoitus edelleen kehittää. Uudet katujärjestelyt mahdollistavat korkealuokkaisten katuyhteyksien toteuttamisen. Hulevedet alueelta hoidetaan / suodatetaan paikallisesti tai johdetaan kunnalliseen hulevesijärjestelmään, virkistysalueita voidaan hyödyntää hulevesien
käsittelyssä. Tulvaherkät alueet on huomioitu kaavoituksessa, alin rakentamiskorkeus on lisätty kaavaan.

5.3

Asemakaavan suhde maakuntakaavaan
Maakuntakaavassa 2040 suunnittelualue sisältyy Pietarsaaren kaupunkikehittämisen vyöhykkeeseen
(kk-2). Kehittämisvyöhykkeen suunnittelumääräys tulee huomioida asemakaavoituksessa. Asemakaava toteuttaa kehittämisvyöhykkeen suunnittelumääräystä tiivistämällä ja hyödyntämällä olemassa
olevaa yhdyskuntarakennetta estämättä tai vaikeuttamatta sen tulevaa kehitystä. Uusi asuinalue sijoittuu strategisesti lähelle nykyisiä kevyen liikenteen väyliä, jotka on osoitettu myös maakuntakaavassa. Laxgrundetin asuinalue tukee myös joukkoliikenteen kehittämistä Kokkolan ja Pietarsaaren
välillä, nykyisin se on alimitoitettua.
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Asemakaava tulee tukeutumaan maakuntakaavan pääperiaatteisiin. Alueen sijoittuminen Pietarsaaren ja Kokkolan läheisyyteen tulee tukemaan molempien kaupunkien palveluja Luodon ohella, joka
kehittää seutua kokonaisuutena.
5.4

Yleiskaavan sisältövaatimusten täyttäminen asemakaavassa (MRL 54 §, 39 §)
Laxgrundetin alueella ei ole yleiskaavaa. Kun asemakaavaa laaditaan alueille, joilla ei ole yleiskaavaa, ohjaavat lähinnä maakuntakaava sekä myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kaavan
laatimista. Kuvaus kaavoitustilanteesta on kohdassa 3.2. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti
asemakaavassa tulee huomioida myös yleiskaavan sisältövaatimukset.
”Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa
laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista
säädetään” (MRL 54 § 4 mom.).
MRL 39 § kuvaa selkeästi, mitkä näkökohdat tulee huomioida yleiskaavoituksessa. Yleiskaavan
sisältövaatimukset ovat:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;
asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;
mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla;
mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen
elinympäristöön;
kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;
ympäristöhaittojen vähentäminen;
rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä
virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.

Yleiskaavan sisältövaatimusten huomioiminen:
1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys
Laxgrundet sijaitsee Gertrudilla, Västerbyvägenin/Pohjoisen Luodontien välittömässä läheisyydessä. Alue on helposti saavutettavissa Kokkolan ja Pietarsaaren välissä. Alueella on myös osittain
asutusta ja alueen päätie on rakennettu. Voidaan todeta, että kyseinen kaava-alue sijoittuu toimivaan ja olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen, eikä alueen laajennus vaadi suuria taloudellisia panostuksia.
2) Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö
Kuten edellä kuvattu, olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödynnetään, alueelle on olemassa tieyhteys sekä sähkö-, vesi- ja viemärijohdot joko alueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Kunnallistekniikan laajentamista tullaan edellyttämään, mutta ei laajemmin kuin tavallisessa yhdyskuntarakentamisessa. Alue sijoittuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja
alueen rakentaminen ei edellytä yhdyskuntarakenteen hajaantumista tai heikentämistä. Päinvastoin aluetta voidaan hyvillä perusteilla kehittää yhdyskuntarakennetta tukevalla tavalla.
3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus
Alueella tai lähialueella ei ole palveluita, suurin osa kunnallisista palveluista on keskittynyt kunnan
keskustaan Holmiin. Näsin koulu ja esikoulu sijaitsevat kävely-/pyöräilyetäisyydellä noin 2 km
etäisyydellä.
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4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä
energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön,
luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla
Liikenne alueella voidaan järjestää tarkoituksenmukaisella ja kestävällä tavalla. Uusien teiden
rakentamistarvetta ei käytännössä ole alueella, ainoastaan nykyisten parantamista. Joukkoliikennettä ei juurikaan ole. Sitä vastoin Kokkolan ja Pietarsaaren välillä on jalankulku- ja pyöräilyväylä,
joka kulkee muutaman sadan metrin päässä kaavoitettavalta alueelta. Edellytykset kevyen liikenteen osalta ovat siten erinomaiset. Jalankulku- ja pyöräilyväylä on rakennettu myös Västerbyvägen-tien varteen. Olemassa olevia sähkö-, vesijohto- ja viemäriverkostoja voidaan hyödyntää
taloudellisella ja kestävällä tavalla, verkostoja tarvitsee laajentaa alueelle, mutta laajennus on
luonteeltaan tavanomaista alueen kehittämistä. Alueen laajentaminen ei vaadi sellaisia toimenpiteitä, jotka aiheuttaisivat kohtuuttomia vaikutuksia ympäristöön, luonnonvaroihin tai talouteen.
5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön
Alue sijoittuu nykyisen kyläalueen / rakenteen yhteyteen. Alueen luonnonkauniin sijainnin meren
äärellä voidaan ajatella tukevan viihtyisää ja tasapainoista elinympäristöä tuleville asukkaille. Meren ja luonnon läheisyys edistävät myös terveellistä elinympäristöä, jossa on hyvät edellytykset
turvalliseen ja terveelliseen elämäntapaan.
6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset
Alueelle ei varata aluetta elinkeinotoimintaan, alue ei ole siihen toimintaan tarkoituksenmukainen.
7) ympäristöhaittojen vähentäminen
Alueella ei ole nykyisin ympäristöhaittoja. Suunnitteluvaiheessa tulee myös varmistaa, ettei sellaisia muodostu asemakaavan myötä. Tästä syystä on tärkeää, että veden- ja jätevedenkäsittely
hoidetaan viranomaisten ohjeiden mukaisesti, ettei jätevesiä pääse mereen. Alinta rakentamiskorkeutta tulee noudattaa.
8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen, sekä
Kaavoitusta varten on laadittu rakennusinventointi osoittamaan, onko rakennetussa ympäristössä
mahdollisia suojelutarpeita. Maisemaa vaalitaan ohjaamalla rakentamista siten, että se sopeutuu
maisemaan. Alueella ei ole luonnonarvoja.
9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys
Kaavassa on melkein 40 % alueesta osoitettu lähivirkistysalueeksi tai maa- ja metsätalousalueeksi, jossa virkistystä voi harjoittaa. Toimivan viheralueverkoston saamiseksi tulee varmistaa,
että kaavassa on riittävästi yhtenäisiä alueita ulkoiluun. Kaavassa on osoitettu useita viheraluekokonaisuuksia, joka mahdollistaa riittävästi virkistysmahdollisuuksia.
5.5

Aluevaraukset
Kaavassa on osoitettu seuraavat pääkäyttötarkoitukset:
AO

Erillispientalojen korttelialue.

AO-1

Erillispientalojen korttelialue.

VL

Lähivirkistysalue.

VL-3

Lähivirkistysalue.

RA

Loma-asuntojen korttelialue.

M

Maa- ja metsätalousalue.

Yksityiskohtaiset merkinnät- ja määräykset, ks. kaavakartta.
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KAAVAN VAIKUTUKSET
6.1

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Asuminen ja väestörakenne
Kaava mahdollistaa asumismahdollisuuksien lisääntymisen eri väestöryhmille osittain olemassa olevalla taajama-alueella. Alueen rakenne tulee muuttumaan ja tulee järjestellymmäksi. Uudet tontit
mahdollistavat uusien asukkaiden sijoittumisen alueelle. Vaikutukset rakenteeseen pieniä.
Yhdyskuntarakenne
Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna on yhteiskuntatalouden kannalta paras tiivistää rakennetta
ja käyttää olemassa olevia teknisiä verkostoja niin pitkälle kuin mahdollista sekä täydentää niitä.
Muutostyön voidaan katsoa olevan yksi suunnitteluvaihe toimivan ja jäsennellymmän alueen saamiseksi, missä huomioidaan eri toimintojen yhteisvaikutukset ja yksittäiset tilatarpeet. Vaikutukset
pieniä.
Taajama-/kyläkuva
Taajamakuva tulee selkeämmäksi alueen tiivistyessä, alueen luonne muuttuu tiheämmin rakennetuksi
pientaloalueeksi. Alueen tontit ovat kuitenkin niin suuria, että alue tullaan tuntemaan ”ilmavana alueena”, vaikka joissakin kortteleissa on monia tontteja. Kaavaluonnoksen myötä maisemakuvaan aiheutui merkittävä muutos, kun alueen rantaviiva oli rakennetumpi ja näkymät olemassa olevaan asutukseen kasvoivat. Kaavaehdotukseen maisemallisia vaikutuksia on voitu vähentää siten, että vapaata rantaviivaa on lisätty ja tontteja on ryhmitelty uudelleen. Laxgrundetin rannoille on osoitettu
määräys puuston säilyttämisestä, joka lieventää vaikutuksia. Muutos taajama-/kyläkuvaan voidaan
arvioida kohtalaiseksi.
Palvelut
Asemakaavalla ei ole vaikutuksia palveluihin. Olemassa olevat palvelut hyötyvät kuitenkin tulevasta
kasvavasta asiakaskunnasta, joka muutosta voi seurata. Kaavoitettavan alueen ympärillä, mm. kunnan keskusta-alueella sijaitsevat muut kunnalliset sekä yksityiset palvelutoiminnot kuten kaupat. Vaikutukset pieniä.
Työpaikat, elinkeinotoiminta
Kaava-alueella ei ole työpaikkoja. Merkittäviä kielteisiä tai myönteisiä vaikutuksia ei muodostu.
Virkistys ja vapaa-ajantoiminta
Asemakaavassa varataan osia alueesta lähivirkistykseen. Mahdollisuus laiturin/venepaikkojen rakentamiseen osoitetaan alueelle rantatonttien sekä VL-3-alueen yhteyteen, jota voidaan hyödyntää virkistystarkoituksiin. Kaavaehdotukseen on virkistyksellisiä edellytyksiä parannettu ja osoitettu enemmän vapaita alueita, joka mahdollistaa veden äärelle pääsyn ja alueella asujille riittävästi alueita esim.
leikkiin ja ulkoiluun. Keskeiseen osaan kaava-alueesta on myös osoitettu ohjeellisen leikkipaikan alue,
joka tulee palvelemaan koko aluetta. Virkistysalueiden laajuus katsotaan riittäväksi virkistyskäyttöä
varten. Virkistys- ja liikunta-alueita on myös kaavoitettavan alueen ulkopuolella mm. kunnan keskusta-alueella Holmissa ja Näsin koululla.
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Liikenne
Asemakaavassa on osoitettu uusia katuyhteyksiä, jotka kokoavat liikenteen järjestelmällisesti. Liikenneverkosto on sovitettu maastoon ja kiinteistöjakoon, missä se on ollut tarkoituksenmukaista. Alla on
selvitetty liikenteellisiä vaikutuksia yksityiskohtaisemmin;
Kuvassa on esitetty nykyiset liikennemäärät sekä ennuste tilanteesta vuonna 2040. Ennuste vuodelle
2040 on esitetty tekstiruudulla.
Mt 17979, Västerbyvägen noin 850 ajon./vrk, Mt 749, Pohjoinen Luodontie noin 3600 ajon./vrk Västerbyvägenin risteyksen eteläpuolella ja noin 3410 risteyksen pohjoispuolella.

Kuva 22. Nykyinen liikenne (KVL2019) ja liikenne-ennuste vuodelle 2040 lihavoidulla tekstillä.

Nopeusrajoitus on 60 km/h Västerbyvägenillä ja 80 km/h Pohjoisella Luodontiellä. Molempien teiden
varsilla on erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä sekä tievalaistus.
Näkyvyys on hyvä Västerbyvägenin/Gertrudintien risteyksessä. Vapaan näkymäalueen vaatimus on
130 m/15 m. Myös Västerbyvägenin/Pohjoisen Luodontien risteyksessä näkyvyys on hyvä.
Västerbyvägenin varressa pyörätie on tien pohjoispuolella. Gertrudintien risteyksessä on keskikoroke,
joka turvaa kevyen liikenteen ylitysmahdollisuuksia. Risteystä on hiljattain muotoiltu suoraan kulmaan, ks. ilmakuva alla.
Risteyksessä mt 749/mt 17979 on jo väistökaista ja oikealle kääntymiskaista ja myös niissä näkyvyys
on hyvä.
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Kuva 23. Nykyinen liittymä Västerbyvägen/Gertrudintie.

Liikenteenkasvua voidaan arvioida Väyläviraston uuden liikenne-ennusteen kasvukertoimen avulla,
jotka on sovitettu tälle alueelle (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) ja tieluokkaan (mt 749 seututie, mt
17979 yhdystie). Kerroin vuodelle 2040 nykyiseen verrattuna on 1,2.
Uusi maankäyttö (eli 26 uutta omakotitaloa) tuottaa liikennemääränä enimmillään 270 ajon./vrk, kun
kaikki tontit on rakennettu. Laskelma perustuu julkaisuun "Liikennetarpeen arviointi maankäytön
suunnittelussa, 2008, Ympäristöministeriö). Matkatuotoksen määrä on 2,36 matkaa/asukas/vrk,
70 % matkoista tapahtuu henkilöautolla ja määrällä 1,48 henkilöä/auto. Mikäli liikenne-ennusta lasketaan sallitulla neliömäärällä (250 krs-m²/tontti x 26 kpl = 6500 krsm-m²), on liikennemäärä noin
300 ajon./vrk.
Nämä liikennemäärät sisältyvät ennusteeseen, joka on osoitettu kuvassa 22, ja joka pohjautuu kaavaehdotuksen maankäyttöön.
Asemakaavasta ei aiheudu liikennöitävyysongelmia pääteiden risteyksiin. Myös liikenneturvallisuustilanne nopeustasoja ajatellen on kohtuullisen hyvä molemmissa tapauksissa.
Asemakaavan aiheuttamat liikennemäärät arvioidaan käsiteltävissä oleviksi, asemakaavan ei odoteta
aiheuttavan kohtuuttomia haittoja siitä huolimatta, että liikennemäärät jonkin verran kasvavat kaavan toteutuessa.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Alueella ei ole kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita tai -kohteita, jotka tulisi erikseen huomioida.
Alueelta asemakaavaa varten laaditun kulttuuriympäristöselvityksen pohjalta on 2 kohdetta osoitettu
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi. Kohteet on huomioitu kaavassa suojelumerkinnöillä, jotka ohjaavat sallittuja toimenpiteitä ja säilyttävät niiden ominaispiirteitä. Lisätietoa alueesta ja kohteista löytyy
kulttuuriympäristöselvityksestä, joka on liitteenä.
Kaavalla on myönteisiä vaikutuksia kulttuuriympäristöön.
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. Laajennukset tehdään katualueiden yhteydessä.
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6.1.1 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Maiseman erityispiirteet
Kaavan toteutuessa alueen maisemakuva tulee muuttumaan. Muutos vaikuttaa eniten Gertrudsströmmenin toisen puolen vapaa-ajan asutukseen, koska heillä on ollut pitkä rakentamaton rantakaistale
vastarannalla kauan aikaa. Maisemakuvan muutos on kuitenkin luonnollinen seuraus tiivistämisestä
ja laajentamisesta.
Muutos on paikallisesti merkittävä, mutta suunnitellulla rakentamisella on edellytykset sulautua toteutuessaan hyvin nykyiseen ympäristöön, sikäli kuin kasvillisuus tonteilla säilytetään niiltä osin kuin
sen ei tarvitse tehdä tilaa tonttien rakennuksille.
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 kuitenkaan ole merkittäviä.
Maaperä
Työkoneet tulevat muokkaamaan aluetta uusien alueiden, tonttien ja katujen rakentamisen yhteydessä. Tämän ei kuitenkaan arvioida vaikuttavan maaperään merkittävällä tavalla pidemmällä ajanjaksolla. Vaikutukset eivät ole merkittäviä.
Vesistö ja vesitalous
Kun uusia tontteja sijoitetaan vesistön läheisyyteen, johtaa se luonnollisesti kasvavaan rasitukseen
vesistölle. Jättämällä tontit rakentamatta niiltä osin kuin niitä ei tarvita rakentamiseen ja käyttämällä
läpäiseviä materiaaleja päällystyksessä edistetään luonnollista hulevesien käsittelyä. Alueen vapaita
alueita voidaan myös käyttää hulevesienkäsittelyyn. Tarkempi selvitys niistä voidaan tehdä teknisen
suunnittelun yhteydessä, joka myöhemmin toimii alueen toteuttamisen pohjana. Tällä tavoin valuma
mereen ei kasva ja rasitus ei kasva merkittävästi. Rakennusten sijoittelu rantatonteilla on riittävällä
etäisyydellä vesistöstä, jotta niille ei aiheudu vahinkoja kastumisesta. Pohjavesialueita ei ole alueen
läheisyydessä. Merkittäviä vaikutuksia ei odoteta muodostuvan.
Luonnonsuojelu
Alueella ei ole arvokkaita luontoalueita, merkittäviä vaikutuksia ei muodostu.
6.2

Merkinnät ja määräykset
Kaavamerkinnät on esitetty kohdassa 5.4 – Aluevaraukset sekä osoitettu kaavakartalla.

6.3

Nimistö
Kaava nimi on LAXGRUNDETIN ASEMAKAAVA.
Kaavassa on osoitettu seuraavat uudet kadut; Gertrudintie, Laxgrundintie, Laxgrundinpolku, Laxgrundinkuja.

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
7.1

Toteuttaminen ja ajoitus
Tarkoituksena on, että asemakaava hyväksytään kunnanvaltuustossa kesällä 2021. Alueen toteuttaminen tapahtuu kunnan ja maanomistajien toimesta, kun asemakaava on vahvistettu.

