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1.

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1

Tunnistetiedot

Kaavoitustyö toteutetaan yhteistyöhankkeena Luodon kunnan ja Ramboll Finland Oy:n kesken.
KAAVOITTAJA:

KAAVOITUSKONSULTTI:

Luodon kunta
Norra Larsmovägen 30
68570 LUOTO
www.larsmo.fi

Ramboll Finland Oy
Teräksenkuja 1-3 E
65100 VAASA
www.ramboll.fi

Maankäyttöinsinööri
Thomas Käldström
Puh. +358 44 787 7225
Sähköposti: thomas.kaldstrom@larsmo.fi

Kaavan laatija, YKS-605
Jonas Lindholm
Puh. +358 50 349 1156
Sähköposti: jonas.lindholm@ramboll.fi

1.2

Kaava-alueen sijainti

Muutettava alue on 1960 m2 tontti Nabbskatanvägenin päässä Nabbskatanin pohjoispäässä. Alue
sijoittuu vajaan 3 km etäisyydelle kunnan keskustasta Holmista ja noin 6 km etäisyydelle
Pietarsaaren keskustasta. Kaava-alueen sijainti ja rajaus esitetään alla olevissa kuvissa.

Kuva
1-1.
Kaavoitettavan
alueen
likimääräinen sijainti punaisella. © MML

1.3

Kuva 1-2. Kaava-alueen rajaus. © MML

Kaavan nimi ja tarkoitus

Kaavan nimi on NABBSKATAN ASEMAKAAVAN MUUTOS.
Kaavoituksen tarkoituksena on muuttaa korttelin 207 tontti 7 RA-tontista AO-1-tontiksi ja samalla
korottaa rakennusoikeutta 300 m2.
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1.4

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

Liitteet:
1.5

Luettelo kaavaa
lähdemateriaalista
·
·
·
·

2.

Liite 1:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
koskevista

muista

asiakirjoista,

taustamateriaalista

ja

Luontoselvitys – Risöhäll, 2012
Lepakkoselvitys – Nabbskata, 2015
Rakennusinventointi, 2016
Nabbskatan vesi- ja viemäriverkostokartta

TIIVISTELMÄ
2.1

Kaavoitusprosessin eri vaiheet

11.2.2021 § 7
__.__-__.__.2021
__.__-__.__.____
__.__.____ § __
__.__.____ § __
2.2

Päätös asemakaavoituksen käynnistämisestä.
OAS, kaavaluonnos nähtävillä.
Kaavaehdotus nähtävillä.
Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan.
Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan.

Asemakaava

Asemakaavan keskeinen maankäytön aluevaraus on AO-1 merkintä. 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 maanomistajalle ja
kunnalle.

3.

LÄHTÖKOHDAT
3.1
3.1.1

Selvitys kaavoitettavan alueen oloista
Alueen yleiskuvaus

Kaavoitettu alue on ennestään rakennettu. Alueelle on tieyhteys. Alue rajautuu luoteessa vesistöön,
lounaassa RA-tonttiin sekä muuten harvennettuun metsäalueeseen.
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Kuva 3-1. Ilmakuva alueelta. Kaava-alueen rajaus punaisella viivalla. © MML.

3.1.2

Luonnonympäristö

Maiseman erityispiirteet
Kaava-alue on jo ennestään sekä kaavoitettu että rakennettu. Alue on kuitenkin metsäinen. Kaavaalueen luoteinen puoli viettää Luodonjärven vesistöön.
Korkeusolosuhteet
Kaava-alueen korkeus vaihtelee noin välillä 0-5 m mpy.

Kuva 3-2. Alueen korkeusolosuhteet.

4/17

KAAVASELOSTUS – NABBSKATAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Maaperä
Kaava-alueen maaperä on kokonaan kalliomaata.

Kuva 3-3. Maaperäkartta © GTK.

Vesistöt ja vesitalous
Kaava-alue sijaitsee saaristossa. Kaava-alue sijaitsee osittain kerran 100 vuodessa toistuvalla
meritulva-alueella. Alueella on jo kunnallistekniikka.

Kuva 3-4. Tulvaherkät alueet (kerran 100 vuodessa).
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Kuva 3-5. Vesi- ja viemäriverkosto Nabbskatan asemakaava-alueella.

Luonnonsuojelu
Kaava-alueella ei sijaitse Natura- eikä luonnonsuojelualueita. Lähin Natura-, yksityismaiden
luonnonsuojelu- ja Finiba-alue Luodon saaristo sijaitsee noin 200 m päässä alueesta länteen. Alueet
on suojeltu lintujen vuoksi.
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Kuva 3-6. Kaava-aluetta lähimmät luonnonsuojelualueet.

3.1.3

Rakennettu ympäristö

Yhdyskuntarakenne
Alueella on ennestään rakennettu lomarakennus. Alueelle on tieyhteys. Alue rajautuu luoteessa
vesistöön, lounaassa RA-tonttiin sekä muuten harvennettuun metsäalueeseen. Suomen
ympäristökeskuksen
yhdyskuntarakenteen
rekisterin
(YKR)
mukaan
alue
kuuluu
maaseutuasutukseen.

Kuva 3-7. Kuvassa on esitetty kaava-alueen YKR sekä asuin- ja lomarakennukset.

Työpaikat, elinkeinotoiminta
Alueella ei ole työpaikkoja.
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Virkistys ja vapaa-ajantoiminta
Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa, joten siellä ei sijaitse yleistä virkistys tai vapaaajantoimintaa.
Liikenne
Kaava-alueelle johtaa Nabbskatavägen.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Kaava-alueella ei ole rakennettuja kulttuuriympäristöjä eikä tunnettuja muinaisjäännöksiä.
Tekninen huolto
Vesi- ja viemäriverkostoa laajennetaan alueelle. Näitä laajennetaan tarvittaessa asemakaavan
toteutuksen mukaan.
Ympäristönsuojelu ja ympäristön häiriötekijät
Kaava-alueella ei ole ympäristöhäiriöitä aiheuttavaa toimintaa.
3.1.4

Maanomistusolosuhteet

Maa-alue on yksityisessä omistuksessa.
3.2

Suunnittelutilanne

3.2.1
3.2.1.1

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
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 2040

Maakuntakaava on suunnitelma, jossa on osoitettu alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen
periaatteet liiton toiminta-alueella. Pohjanmaan maakuntakaava 2040 tuli voimaan 11.9.2020. Alue
on pääosin osoitettu A-alueeksi.
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Kuva 3-8. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta 2040, alue on osoitettu likimääräisesti sinisellä
nuolella.
Taulukko 3-1. Maakuntakaavassa on seuraavia varauksia kaavoitettavalle alueelle ja sen lähialueille.
Merkintä

Merkinnän kuvaus
Pietarsaaren kaupunkikehittämisen vyöhyke.

Merkinnän kuvaus: Kehittämisperiaatemerkinnällä osoitetaan Pietarsaaren
kaupunkiseudun keskeiset alueet, joilla kaupungin vaikutus on merkittävä.
Alueeseen kuuluvat Pietarsaaren kaupunki lähitaajamineen ja kaupungin
läheiset maaseutualueet. Rajaukseen sisältyvät myös Pedersören ja Luodon
keskustat.
Suunnittelumääräys: Pietarsaarta tulee kehittää seudun keskuksena osana
valtakunnallista kaupunkiseutuverkostoa. Alueelle tulee kehittää toimiva
yhdyskuntarakenne, joka turvaa ekologisen toimivuuden. Maisemarakenteen
ja yhtenäisten suunnitteluperiaatteiden tulee olla perustana kaikelle
rakentamiselle hyvän kaupunki- ja maisemakuvan saavuttamiseksi.
Uudisrakentaminen 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 työpaikkaalueet tulee sijoittaa suotuisasti joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn
kehittämistä ajatellen. Seudullisesti merkittävät palvelut tulee ohjata
kaupungin keskustassa oleville alueille tai sen läheisyyteen. Aluetta tulee
kehittää kansainvälisesti vetovoimaisena yritystoiminnan alueena. Alueen
saavutettavuus tulee varmistaa ja sitä kehittää. Erityistä huomiota tulee
kiinnittää teiden, rautateiden, sataman ja lentoaseman kautta kulkeviin
kansainvälisiin yhteyksiin.
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Suunnittelusuositus: Maankäytön suunnittelu ja alueen kehittäminen tulee
tehdä kuntarajoja ylittävänä yhteistyönä.
Taajamatoimintojen alue.

Merkinnän kuvaus: Aluevarausmerkinnällä osoitetaan alueita asumiselle ja
muille taajamatoiminnoille kuten palveluille, työpaikoille ja teollisuudelle,
liikennealueille, kävely- ja pyöräilyväylille, virkistys- ja puistoalueille sekä
erityisalueille.
Suunnittelumääräys: Alue tulee tarkemmassa suunnittelussa suunnitella
ensisijaisesti
asumiselle,
palveluille
ja
työpaikoille.
Eheämpää
yhdyskuntarakennetta tulee edistää taajaman luonne huomioiden. Asumista
ei tule sijoittaa yhtenäisille peltoalueille, jos se ei eheytä taajamarakennetta.
Joukkoliikennettä ja kevyen liikenteen verkostoa tulee kehittää, jotta julkisten
ja kaupallisten palvelujen sekä virkistysalueiden saavutettavuutta voidaan
parantaa. Täydennysrakentaminen on sopeutettava olemassa olevaan
asutukseen sekä kulttuuriympäristö-, maisema- ja luonnonarvoihin.
Luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu alue.

Merkinnän kuvaus: Aluevarausmerkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain
nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja alueita. Pienialaiset
suojelualueet
osoitetaan
kohdemerkinnällä.
Alueella
on
voimassa
maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
Suojelumääräys: Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueen luonnonarvojen
säilyttämiseen ja turvaamiseen sekä sellaisten toimenpiteiden välttämiseen,
jotka vaarantavat niitä arvoja, joiden perusteella alue on muodostettu tai on
tarkoitus muodostaa luonnonsuojelualueeksi.
Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue.

Merkinnän kuvaus: Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan Natura 2000 verkostoon kuuluvat alueet.
Suunnittelumääräys: Maankäyttö ja toimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa
niin, etteivät ne merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden
suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue.

Merkinnän
kuvaus:
Ominaisuusmerkinnällä
osoitetaan
tärkeimmät
valtakunnallisesti merkittävät linnustoalueet (FINIBA).
Suunnittelumääräys: Maankäyttö ja toimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa
niin, että edistetään biologisen monimuotoisuuden ja luonnonarvojen
säilymistä alueella. Alueen sisällä voi olla useita eri maankäyttömuotoja.
Merkintä ei rajoita alueen käyttöä esim. maa- ja metsätaloudessa.
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3.2.1.3

Yleiskaava

Alueella on voimassa Luodon rantayleiskaava, jonka tarkistus on vahvistettu kunnanvaltuustossa
18.4.2012 ja se on saanut lainvoiman 30.8.2013.

Kuva 3-9. Ote Luodon rantayleiskaavasta (hyväksytty 2013).
Taulukko 3-2. Luodon rantayleiskaavassa kaava-alueen merkinnät. Määräykset ovat kaavassa
ruotsiksi.
Merkintä

Merkinnän kuvaus
Loma-asuntojen korttelialue.
Olemassa oleva rakennuspaikka.
Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.
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3.2.1.4

Asemakaava

Kaavoitettavalle alueelle on laadittu Nabbskatan asemakaava, joka on hyväksytty 10.4.2017 ja
kaava on saanut lainvoiman kaikilta osin 18.12.2019.

Kuva 3-10. Nabbskatan asemakaavan pohjoinen osa.
Taulukko 3-3. Nabbskatan asemakaavassa kaavoitettava alueen merkinnät.
Merkintä

Merkinnän kuvaus
Loma-asuntojen korttelialue.
Loma-asuntojen korttelialueelle saa kullekin rakennuspaikalle rakentaa yhden lomaasunnon, yhden saunan, yhden vierasmajan ja talousrakennuksia. Loma-asunnon
kerrosala saa olla enintään 80 m2. Saunan kerrosala enintään 30 m2.
Talousrakennuksien kerrosala yhteensä enintään 50 m 2. Autokatoksen rakennusalaa saa
olla enintään 40 m2.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen
suurimman sallitun kerrosluvun.

tai sen

osan

Korttelin numero.
Ohjeellinen tontinnumero.
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Rakennusala, jolle saa sijoittaa saunan. Mikäli kaavakartassa ei mitään muuta
ole osoitettu saa saunarakennus olla tontin kokonaisrakennusoikeuden
puitteissa 20 m2.
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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 kunnan/Maanmittauslaitoksen ajantasaisiin tietoihin.
3.2.1.7

Pohjakartta

Alueelta on ajantasainen pohjakartta vektorimuodossa vuodelta 2016.

4.

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN ERI VAIHEET
Aloitus- ja luonnosvaihe. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla
on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä
osallistumis- ja arviointimenettelystä.
Kaavan lähtökohtien ja tavoitteiden pohjalta laaditaan OAS ja kaavaluonnos, jotka teknisen
lautakunnan käsittelyjen jälkeen pidetään nähtävillä 30 päivää ja siitä kuulutetaan paikallislehdissä,
kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivulla. Osalliset voivat tällöin esittää mielipiteensä
kaavasta joko suullisesti tai kirjallisesti.
Ehdotusvaihe. Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen ja kun asianomaiset viranomaistahot sekä
muut osalliset ovat esittäneet mielipiteensä, on usein tarvetta tarkistaa kaavaa. Kun kunnanhallitus
on hyväksynyt kaavaehdotuksen, se asetetaan nähtäville 30 päiväksi. Nähtävilläolon aikana
kaavaehdotuksesta voi jättää kirjallisen muistutuksen kunnanhallitukselle. Samalla pyydetään
lausunnot viranomaisilta. Julkisesta nähtävilläolosta tiedotetaan kuulutuksella paikallislehdissä,
kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla.
Hyväksyminen. Kaava hyväksytään valtuustossa. Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan
paikallislehdissä ja kunnan internet-sivulla. Lisäksi hyväksymispäätös lähetetään niille, jotka ovat
jättäneet muistutuksen tai lausunnon, jos he ovat sitä pyytäneet.
Valitus. Valtuuston päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallintooikeuteen.
Voimaantulo.
Kaavan
hyväksymispäätöksestä.
4.1

saatua

lainvoiman,

siitä

tiedotetaan

samalla

tavoin

kuin

Asemakaavoituksen tarve

Kaavoitus on käynnistynyt tarpeesta muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa ja muuttaa
käyttötarkoitusta ja rakennusoikeutta.
4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Kaavoituspäätös tehtiin 11.2.2021 § 7.
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:
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4.3.1

Osalliset

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

Luodon kunnan eri hallintotoimet – Norra Larsmovägen 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 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.

4.3.2

Vireilletulo

Kaavoitustyö tuli vireille Kaavoitusjaoston päätöksellä 11.2.2021 § 7.
4.3.3
·

Osallistuminen ja vuorovaikutus
Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat MRL 62 §:n, 63 §:n ja MRA
30 §:n mukaisesti nähtävillä __.__-__.__.____. Luonnoksesta lähetettiin MRA 30 §:n
mukaisesti lausuntopyynnöt niille viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa kaavoitus
koskee. Luonnoksesta saatiin __ lausuntoa ja __ mielipidettä.

Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen lisätään myöhemmin, kun vaihe on
käsitelty.
·

Kaavaehdotus oli nähtävillä MRL 65 §:n mukaisesti __.__-__.__.____. Lausuntopyynnöt on
lähetetty asianomaisille viranomaisille ja yhteisöille MRA 27 §:n ja MRA 28 §:n mukaisesti.
Kaavaehdotuksesta saatiin __ lausuntoa ja __ muistutusta.

Vastineet ehdotusvaiheen palautteeseen lisätään myöhemmin, kun vaihe on käsitelty.
4.3.4

Viranomaisyhteistyö

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

Asemakaavan tavoitteet

Tavoitteena on muuttaa nykyisen asemakaavan käyttötarkoitusta ja rakennusoikeutta.

14/17

KAAVASELOSTUS – NABBSKATAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

5.

ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1

Asemakaavan rakenne

Kaava perustuu voimassa olevan kaavan kanssa samaan rakenteeseen, jota ei siten muuteta.
Kaavassa RA-tontti on muutettu AO-1-tontiksi ja sen rakennusoikeus on nostettu 300 k-m2, kuten
voimassa olevassa kaavassa muilla AO-tonteilla.

Kuva 5-1. Kaavaluonnos 22.3.2021.

5.1.1

Mitoitus

Kaavassa tonttien määrää ei ole muutettu aiempaan verrattuna, mutta muutoksia on tehty
rakennusoikeuteen. Uusi rakennusoikeus on 300 k-m2.
5.2
AO

Aluevaraukset
ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE.

Yksityiskohtaiset merkinnät- ja määräykset, kts. asemakaavakartta.

6.

KAAVAN VAIKUTUKSET
6.1

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Asuminen ja väestörakenne
Asemakaava ei aiheuta muutoksia asuintonttien määrään, jolloin väestöön tai alueen
väestörakenteeseen ei ole vaikutuksia. Alueelle voidaan nyt osoittaa pysyvä asuinrakennus.
Merkittäviä vaikutuksia ei muodostu.
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Yhdyskuntarakenne
Yhdyskuntarakennetta ei muuteta, vaikka alue muutetaan loma-asumisesta vakituisen asumisen
alueeksi. Merkittäviä vaikutuksia ei muodostu.
Palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta
Alueella ei ole palveluita tai työpaikkoja. Alue sijaitsee lähellä olemassa olevia palveluita. Merkittäviä
vaikutuksia ei muodostu.
Virkistys ja vapaa-ajantoiminta
Alueella ei ole yleistä virkistys eikä vapaa-ajantoimintaa, joten tilanne ei muutu. Nabbskatan
asemakaava kokonaisuutena sisältää paikalliset virkistysalueet, joita voidaan käyttää tähän
tarkoitukseen. Merkittäviä seurauksia ei muodostu.
Liikenne
Kaava ei lisää suoraan liikennemäärää alueen tontille, koska niiden määrää ei muuteta. Voidaan
olettaa, että matkojen määrä tontille/tontilta kasvaa hieman käyttötarkoituksen kasvaessa. Lisäys
on kuitenkin niin pieni, ettei sillä ole merkitystä nykyisen asemakaavan liikenneratkaisujen tai niiden
toteutettavuuden kannalta. Merkittäviä vaikutuksia ei muodostu.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Asemakaavassa ei ole kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita tai kohteita, joten vaikutuksia ei
muodostu.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Kaava-alueella ei ole sellaista toimintaa,
ympäristöhäiriöitä suunnittelulla maankäytöllä.

jonka

voisi

olettaa

aiheuttavan

merkittäviä

Tekninen huolto
Alueella on jo olemassa kunnallistekniikka ja asemakaava mahdollistaa sen laajentamisen tarpeen
mukaan. Merkittäviä vaikutuksia ei muodostu.
6.1.1

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Maiseman erityispiirteet
Vaikutukset maisemakuvaan ovat lähes olemattomia, koska alue on jo ennestään toteutunut.
Merkittäviä seurauksia ei odoteta syntyvän.
Korkeusolosuhteet
Alue on suurelta osin jo toteutettu. Tonttien rakentamisen yhteydessä muutokset maanpintaan ovat
väistämättömiä. Vaikutukset eivät ole merkittäviä.
Maaperä
Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia maaperään.
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. Hulevesienkäsittely hoidetaan niin, että kielteisiä
vaikutuksia ei muodostu. Merkittäviä vaikutuksia ei muodostu.
Luonnonsuojelu
Asemakaava-alue ei sijaitse luonnostaan arvokkaiden alueiden lähellä, joten merkittäviä seurauksia
ei odoteta syntyvän.
6.2

Merkinnät ja määräykset

Kaavamerkinnät on esitetty kohdassa 5.2 – Aluevaraukset sekä osoitettu kaavakartalla.
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6.3

Nimi

Kaavan nimi on NABBSKATAN ASEMAKAAVAN MUUTOS.

7.

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
7.1

Toteuttaminen ja ajoitus

Tarkoituksena on, että asemakaava hyväksytään kunnanvaltuustossa syksyllä 2021. Alueen
toteuttaminen tapahtuu maanomistajan toimesta, kun asemakaava on vahvistettu. Kunta vastaa
kunnallistekniikan kehittämisestä.
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