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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1

Tunnistetiedot

Kaava-alue sijaitsee Luodon kunnan eteläosassa. Osa alueesta on ennestään kaavoitettu osayleiskaavatasolla. Työ toteutetaan Luodon kunnan ja Ramboll Finland Oy:n välisenä yhteistyöprojektina.
KAAVOITTAJA:

KAAVOITUSKONSULTTI:

Luodon kunta
Pohjoinen Luodontie 30
68570 LUOTO
www.larsmo.fi

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

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

Yhteyshenkilö:
Ryhmäpäällikkö Jonas Lindholm, YKS-605
Puh. +358 50 349 1156
sähköposti: jonas.lindholm@ramboll.fi

1.2

Kaava-alueen sijainti

Kaavoitettava alue käsittää noin 101 ha suuruisen alueen Risössä. Aiempaan osayleiskaavaan verrattuna aluetta on laajennettu noin 45 ha:lla.
Risö sijaitsee noin 3 km etäisyydellä kunnan keskustasta Holmista ja noin 8 km etäisyydellä seutukeskuksesta Pietarsaaresta.

Kuva 1. Alueen likimääräinen sijainti. © Maanmittauslaitos.
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Kuva 2. Kaava-alueen uusi likimääräinen rajaus punaisella suhteessa aiempaan rajaukseen, joka
on merkitty sinisellä/harmaalla. © Maanmittauslaitos.

1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus

Kaavan nimi on RISÖN OSAYLEISKAAVA.
Kaavoituksen pääasiallisena tarkoituksena on tarkistaa kaavan ajantasaisuus siten, että kaavaa
voidaan jatkossakin käyttää rakennuslupien myöntämisen perusteena (MRL § 44). Tämä on tehtävä, koska voimassa oleva kaava on vanhentunut. Samalla kun tarkistetaan ajantasaisuus, tutkitaan myös asutuksen vähäisen tiivistämisen edellytykset uusien rakennuspaikkojen osalta, jotka
perustuvat kunnanvaltuuston hyväksymien mitoitusperiaatteiden mukaiseen kantatilaselvitykseen.
1.4

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

Liitteet:

Liite 1 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Liite 2 – Luontoselvitys 2019.
Liite 3 – Alueen rakennuskanta.
Liite 4 – Kunnan mitoitusperiaatteet.
Liite 5 – Kantatilaselvityksen mukaiset pinta-alat ja rakennuspaikat.
Liite 6 – Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen.
Liite 7 – Vastineet ehdotusvaiheen palautteeseen.
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2. TIIVISTELMÄ
2.1

Kaavaprosessin eri vaiheet

1.10.2019 § 26
20.11–4.12.2019
17.4–18.5.2020
23.9–25.10.2020
__.__.20__ § __
__.__.20__ § __
2.2

Kaavoitusjaosto päätti kaavoituksen käynnistämisestä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä.
Kaavaluonnos nähtävillä.
Kaavaehdotus nähtävillä.
Kunnanhallitus hyväksyi osayleiskaavan.
Kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan.

Osayleiskaava

Osayleiskaavan keskeisiä maankäytön aluevarauksia ovat alueet asumiselle, maa- ja metsätaloudelle sekä vesialueelle. Kaavan aluevaraukset esitetään kohdassa 6.4 – Aluevaraukset ja kaavakartalla.
2.3

Osayleiskaavan toteutus

Osayleiskaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, kun kaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja
se on saanut lainvoiman. Vastuu toteuttamisesta on ensisijaisesti yksityisillä maanomistajilla, joiden on mahdollista kehittää aluetta joko itse rakentamalla tai myymällä tontteja.

3. LÄHTÖKOHDAT
3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Kaavoitettava alue käsittää noin 101 ha suuruisen alueen. Suurin osa alueesta koostuu viljelysmaasta. Asutus sijoittuu pääasiassa Eteläisen Luodontien ja Hannulantien varrelle. Eteläinen Luodontie on vilkasliikenteinen tie.
3.1.2 Luonnonympäristö
Maiseman erityispiirteet
Hannulantien/Risöntien eteläpuolen alue muodostuu suurelta osin avoimesta peltomaisemasta.
Teiden pohjoispuolella on enimmäkseen metsää. Alue rajautuu idässä Risöfladaan/Luodonjärveen,
alueelta on näkymiä järvelle. Alue on melko tyypillistä pohjalaista kyläaluetta, jossa asutus on
levittäytynyt teiden varsille ja peltojen ympärille.
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Kuva 3.Hannulantien maisemaa kuvattuna Eteläisen Luodontien risteyksestä.

Kuva 4. Hannulantien viereistä viljelysmaata.

kuva 4
kuva 3

kuva 10

kuva 9

Kuva 5. Alueen ilmakuva, johon on merkitty selostuksen kuvien valokuvauspaikat. © Maanmittauslaitos.
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Luonnonsuojelu- ja Natura-alueet
Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita tai Natura 2000 -alueita.
Lähin Natura 2000 -alue/luonnonsuojelualue sijaitsee noin 1-1,5 km etäisyydellä kaava-alueen
länsipuolella. Kyseessä oleva Natura 2000 -alue on ”Luodon saaristo”.
Alueelta laaditun luontoselvityksen (2019) mukaan alueella ei ole vesilain, metsälain tai luonnonsuojelulain mukaisesti suojeltuja luontotyyppejä. Alueen läpi kulkeva riistareitti suositellaan kuitenkin säilytettävän rakentamattomana. Alueelta ei löytynyt myöskään harvinaisia tai uhanalaisia
kasveja tai luontotyyppejä. Alueella ei havaittu viitasammakoita eikä liito-oravia. Yksi pohjanlepakon todennäköinen levähdyspaikka löytyi.
Vesistöt ja vesitalous
Alueella ei ole vesistöjä. Alue rajautuu idässä Luodonjärveen, jonka vedenkorkeutta säädellään.
Koko kaava-alueella on kunnallinen vesijohto- ja viemäriverkosto. Alueen pohjoispuolella Hannulantien varressa noin 1,5 km etäisyydellä sijaitsee pohjavesialue.
Korkeusolosuhteet
Alue on erittäin tasaista ja alavaa. Korkeudet vaihtelevat välillä 0 ja 5 m mpy. Alueen pohjoisosa
on korkeammalla ja etelä-/länsiosa sijaitsee matalampana.

Kuva 6. Alueen korkeusolosuhteet. Alue on tasaista.
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Maaperä
Alueen maaperä on melkein pelkästään hiekkamoreenia. Pienillä alueilla esiintyy myös osittain
karkeaa hietaa.

Kuva 7. Ote maaperäkartasta. Vaaleanruskea väri: hiekkamoreeni, punainen väri: kivikkoinen ja
kallioinen maa, sininen väri: hiesu, violetti väri: hieno hieta ja keltainen väri: karkea hieta. © GTK.

3.1.3 Rakennettu ympäristö
Asuminen ja väestörakenne
Asutus/väestö on levittäytynyt pääasiallisesti Risöntien/Hannulantien sekä Eteläisen Luodontien
varsille. Alueella on noin kolmisenkymmentä asuntoa (omakotitaloa), asukkaita on noin 60.
Yhdyskuntarakenne
Suomen ympäristökeskuksen mukaan alueen eteläosa kuuluu taajama-alueeseen. Todellisuudessa
kyse ei ole kuitenkaan tiheästi rakennetusta alueesta vaan haja-asutusluonteisesta asutuksesta.
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Kuva 8. Punaisella värillä taajama-alue, sinisellä haja-asutusalue. © SYKE © Maanmittauslaitos

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Alueella ei ole muinaismuistoja eikä valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY).
Vuonna 2002 hyväksyttyä voimassa olevaa osayleiskaavaa varten on laadittu edustavimmasta rakennuskannasta inventointi, joka käsitti vuonna 1945 tai aikaisemmin rakennetut rakennukset.
Inventointi käsitti kaksi kohdetta. Rakennuksilla ei ole rakennushistoriallista tai kulttuurihistoriallista arvoa niihin tehtyjen korjaustöiden perusteella, joten rakennuksia ei ole huomioitu osayleiskaavassa erikseen.
Kunnan rakennusluparekisterin mukaan suunnittelualueella on 18 päärakennusta, jotka on rakennettu ennen vuotta 1970. Tämän kaavatarkistuksen pohjaksi niistä tehtiin tarkastelu. Rakennukset
on lueteltu liitteessä 3 rakennusten rakennushistoriallisten, historiallisten ja maisemallisten arvojen arvottamisen kera. Tarkastelu on tehty samoilla periaatteilla, joita on sovellettu kunnan
muissa osayleiskaavoissa, joita on tarkistettu viime vuosina. Kohteita ei katsota kulttuurihistoriallisesti edustaviksi niihin tehtyjen laajojen uudistusten takia. Kohteet eivät ole enää alkuperäisessä
tai siihen verrattavissa olevassa kunnossa.
Työpaikat, elinkeinotoiminta
Alueella sijaitsee yksityisiä yrityksiä, mm. Fageruddin leipomo. Suunnittelualueen läheisyydessä
sijaitsee myös Risön koulu. Muutoin alueella ei sijaitse työpaikkoja.
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Kuva 9. Fageruddin leipomo.

Virkistys ja vapaa-ajantoiminta
Alueella ei sijaitse rakennettuja virkistysalueita. Alueen metsiä voidaan käyttää virkistystarkoitukseen sekä marjojen ja sienien poimintaan. Saariston läheisyys ja meri tarjoavat monipuolisesti
vapaa-ajantoimintoja. Luodon liikuntapuisto Holmissa tarjoaa paljon virkistysmahdollisuuksia.
Liikenne
Alueen läpi kulkee Eteläinen Luodontie, tie on melko runsasliikenteinen ja sen keskivuorokausiliikennemäärä on noin 5700 ajoneuvoa. Tien varteen on rakennettu kevyen liikenteen väylä, joka
jatkuu pohjoisessa Kokkolaan ja etelässä Pietarsaareen.

Kuva 10. Vasemmalla ote liikennemääräkartasta,
yllä näkymä Eteläisen Luodontien – Hannulantien
risteyksestä etelään päin. Näkyvyys on hyvä. ©
Maanmittauslaitos, Esri Finland.
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Tekninen huolto
Nykyiselle asutukselle on rakennettu sähkö- ja vesijohdot. Kunnallinen viemäriverkosto on rakennettu suurelta osin alueelle.

Kuva 11. Rakennettu paineviemäri alueella.

Erityistoiminta
Kaava-alueella ei ole erityisesti huomioitavaa erityistoimintaa.
Ympäristönsuojelu ja ympäristön häiriötekijät
Eteläisen Luodontien liikenteen voidaan katsoa olevan rajoittava tekijä ja häiriötekijä lähiympäristössä. Alueen ulkopuolella Pietarsaaren Alholmenissa on teollisuustoimintaa, joka saattaa ajoittain
aiheuttaa alueelle hajuhaittoja. Etäisyys Alholmeniin on noin 2-2,5 km.
3.1.4 Maanomistusolosuhteet
Suurin osa alueen kiinteistöistä on yksityisessä omistuksessa.
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4. MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ
4.1

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Maankäytön suunnittelujärjestelmän lähtökohtana on tarkentuva suunnittelu, jossa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä yleispiirteiset kaavat, eli maakuntakaava ja yleiskaava, ohjaavat
yksityiskohtaisten asemakaavojen suunnittelua.
4.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat
voimaan 1.4.2018. Alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty
asiasisältönsä mukaan seuraaviin kokonaisuuksiin:
•

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen

•

Tehokas liikennejärjestelmä

•

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö

•

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä
luonnonvarat

•

Uusiutumiskykyinen energiahuolto

4.1.2 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.

Kuva 12. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta 2040.
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Kaava-alueelle tai sen välittömään läheisyyteen on esitetty voimassa olevassa maakuntakaavassa 2040 seuraavat varaukset:
Merkintä

Merkinnän kuvaus, määräykset
Pietarsaaren kaupunkikehittämisen vyöhyke
Pietarsaari–Kokkola -kehittämisvyöhyke
Taajamatoimintojen alue

Osayleiskaava tulee tukeutumaan maakuntakaavan pääperiaatteisiin. Alueen sijoittuminen Pietarsaaren ja Kokkolan läheisyyteen tulee tukemaan molempien kaupunkien palveluja Luodon ohella,
joka kehittää seutua kokonaisuutena. Alueen sijoittuminen olemassa olevien palvelujen ja kunnallistekniikan läheisyyteen on yhteiskuntataloudellisesti edullista tarkempaa suunnittelua ajatellen.
4.1.3 Yleiskaava
Alueella on ennestään osayleiskaava. Risön osayleiskaava hyväksyttiin 6.3.2002. Alue rajautuu
idässä Luodon rantaosayleiskaavaan ja etelässä Risöhällin oikeusvaikutuksettomaan osayleiskaavaan.

Kuva 13. Risön osayleiskaava vuodelta 2002.
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Kuva 14. Holmin osayleiskaava vuodelta 2013.

4.1.4 Asemakaava
Suunnittelualueella ei ole asemakaavoitettuja alueita. Lähimmät asemakaava-alueet ovat Risöhäll
ja Storströmmen suunnittelualueen eteläpuolella.

Kuva 16. Storströmmenin asemakaava.

Kuva 15. Luodon rantaosayleiskaava.

4.1.5 Rakennusjärjestys
Rakennusjärjestys on hyväksytty Luodon kunnanvaltuustossa 29.8.2018 § 53.
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4.1.6 Tonttijako ja tonttirekisteri
Tiedot alueen kiinteistöjaosta perustuvat Maanmittauslaitoksen ja kunnan ajantasaisiin tietoihin.
4.1.7 Pohjakartta
Kaavoituksen pohjana on käytetty Maanmittauslaitoksen ajantasaista rasterimuotoista peruskarttaa.
4.1.8 Suojelupäätös
Kaava-alueella tai sen läheisyydessä ei ole suojelualueita.

5. KAAVOITUKSEN ERI VAIHEET, VUOROVAIKUTUS
JA AIKATAULU
5.1

Kaavoituksen eri vaiheet

Aloitusvaihe. Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja
arviointimenettelystä.
Aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka asetetaan nähtäville.
Osallisilla on nähtävillä olon aikana mahdollisuus jättää OAS:sta palautetta kuntaan. OAS:aa päivitetään koko kaavaprosessin ajan.
Valmisteluvaihe (luonnosvaihe). Kaavan lähtökohtien ja tavoitteiden pohjalta laaditaan kaavaluonnos, joka kaavoitusjaoston käsittelyn 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. Luonnosvaiheessa voidaan lisäksi
tarvittaessa järjestää yleisötilaisuus, josta tiedotetaan paikallislehdessä ja kunnan internet-sivuilla.
Ehdotusvaihe. Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen ja kun asianomaiset viranomaistahot
sekä muut osalliset ovat esittäneet mielipiteensä, tehdään aineistoon tarvittavat tarkistukset. Kun
kaavoitusjaosto on hyväksynyt kaavaehdotuksen, se asetetaan nähtäville 30 päiväksi. Nähtävillä
olon aikana kaavaehdotuksesta voi jättää kirjallisen muistutuksen kaavoitusjaostolle. Samalla pyydetään lausunnot viranomaisilta. Julkisesta nähtävillä olosta 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.
Voimaantulo. Kaavan saatua lainvoiman, siitä tiedotetaan samalla tavoin kuin hyväksymispäätöksestä.
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5.2

Alustava aikataulu

Hankkeelle on laadittu seuraava alustava aikataulu:
Vaihe

aikataulu

Päätös kaavoituksen käynnistämisestä

10/2019

Aloitusvaihe

11–12/2019

Valmisteluvaihe (kaavaluonnos)

01–05/2020

Ehdotusvaihe (kaavaehdotus)

06–10/2020

Kaavan hyväksyminen

02/2021

5.3

Osayleiskaavan suunnittelun tarve

Kaavan tarkistukseen on tullut tarve, koska voimassa oleva kaava alkaa olla vanhentunut. Tavoitteena on osoittaa osayleiskaavassa kiinteistökohtaisia rakennuspaikkoja aiemmin vahvistettujen
mitoitusperiaatteiden mukaisesti. Osayleiskaavan hyväksymisen jälkeen sen pohjalta tulee voida
myöntää suoraan rakennuslupia MRL 44 §:n mukaisesti. Tavoitteena ei ensisijaisesti ole osoittaa
uusia rakennuspaikkoja vaan saada ajantasainen osayleiskaava, joka pohjautuu nykyiseen lainsäädäntöön.
5.4

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Kaavoitusjaosto päätti 1.10.2019 § 26 kaavoituksen käynnistämisestä.
5.5

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 (MRL 62 §, MRA 20 §):
Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoituksessa käsitellään:
Luodon kunnan eri hallintotoimet – Pohjoinen Luodontie 30, 68730 Luoto
-

Etelä-Pohjanmaan 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 osayleiskaavoitus koskee, mm:
JNT – Alholminkatu 3, 68600 Pietarsaari
-

Oy Herrfors Ab – Kauppiaankatu 10, 68600 Pietarsaari
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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.

5.5.1 Vireilletulo
Kaavoitustyö tuli vireille 18.11.2019 kunnan sähköisellä ilmoitustaululla OAS:n nähtäville asettamisen yhteydessä.
5.5.2 Osallistuminen ja vuorovaikutus
•

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä
20.11–4.12.2019.
OAS:sta jätettiin yksi mielipide. Mielipiteessä toivottiin TY-alueen käyttötarkoituksen muuttamista rivitalon rakentamisen mahdollistamiseksi. Mielipidettä ei huomioitu luonnoksessa,
koska asia tulee selvittää tarkemmin laajemman yhtenäisen alueen asemakaavoituksen yhteydessä. Kunnalla ei ole ollut tapana osoittaa rivitaloalueita yleiskaavatasolla.

•

Kaavaluonnos oli nähtävillä 17.4–18.5.2020. Samalla lähetettiin lausuntopyynnöt niille viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa kaavoitus koskee. Luonnoksesta saatiin 6 lausuntoa
ja 8 mielipidettä.
Vastineet jätettyyn palautteeseen, katso liite 6.

•

Kaavaehdotus oli nähtävillä MRL 65 §:n mukaisesti 23.9-25.10.2020. Lausuntopyynnöt on
lähetetty asianomaisille viranomaisille ja yhteisöille MRA 19 §:n ja MRA 20 §:n mukaisesti.
Kaavaehdotuksesta saatiin 5 lausuntoa ja 2 muistutusta.
Vastineet jätettyyn palautteeseen, katso liite 7.

5.5.3 Viranomaisyhteistyö
Kaavaprosessin aikana pyydetään lausunnot asianomaisilta viranomaisilta. Viranomaisneuvotteluja järjestetään tarvittaessa kaavaprosessin aikana.
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6. OSAYLEISKAAVAN KUVAUS
6.1

Osayleiskaavan tavoitteet

Tavoitteena on tarkistaa ja laajentaa nykyistä osayleiskaavaa siten, että se ohjaa rakentamista
alueella riittävästi. Kaavoituksen tarkoituksena ei ole ensisijaisesti osoittaa uusia rakennuspaikkoja
vaan saada osayleiskaava, joka on ajantasainen ja nykyisen lainsäädännön mukaisesti laadittu.
Osayleiskaavan mitoituslaskelma pohjautuu aiemmin vahvistettuihin periaatteisiin.
6.2

Mitoitus

Kunnassa on pyritty käyttämään mitoitusasteikkoa, jolla mitoitusvyöhykkeen kantatilan pintaalasta riippuen voi muodostaa 0–5 uutta rakennuspaikkaa. Asteikkojakoa on tarkistettu sopimaan
Risön tarpeisiin ja ympäristön kestävään kuormitukseen, ilman että ominaispiirteitä vaarannetaan.
Asteikkojakoa on tarkistettu sopimaan Risöön huomioiden tarpeet ja alueelle sopiva määrä, ilman
että ominaispiirteitä vaarannetaan.
Vaikuttavat tekijät eivät ole yksilöllisiä eivätkä yleisiä. Tekijät muodostuvat erittäin usein etäisyydestä palveluihin ja työpaikkoihin, päiväkotiin, kouluun ja terveydenhoitoon, kunnallisteknisiin verkostoihin liittymisestä, sekä siitä, onko alueella toimivat kevyen ja raskaan liikenteen verkostot,
mutta myös tekijöistä, kuinka paikallinen asuinympäristö voidaan kokea ja mitkä viihtyvyyttä lisäävät tekijät antavat lisäarvoa yksittäiselle yksilölle.
Kaavan mitoitusperiaatteiden tarkempi selvitys on liitteenä 5.
Osayleiskaava-alueella on nykyisin 28 olemassa olevaa ja 18 rakentamatonta rakennuspaikkaa.
Koska alueella ei ole tapahtunut merkittävää uudisrakentamista voimassa olevan osayleiskaavan
voimaantulon jälkeen, ei myöskään ole tarvetta lisärakennuspaikoille. Koko alueelle on kuitenkin
päätetty tehdä mitoituslaskelma alueen laajentamisen myötä. Tällä tavoin aiemmin kaavoittamattomat alueet käsitellään ja huomioidaan samalla suunnitteluperiaatteella kuin voimassa oleva
kaava.
Tarkistustyössä on huomioitu nykyiset rakentamattomat rakennuspaikat uusien rakennuspaikkojen tarvetta määriteltäessä. 18 rakentamatonta rakennuspaikkaa riittävät käytännössä niin kauan,
kuin kaavan odotetaan olevan ajantasainen, mutta kunta haluaa mahdollistaa jonkin verran lisärakentamista mitoitusperiaatteiden mukaisesti, joten tätä tutkittiin myös. Koska tämäntapaisen
osayleiskaavan kaikkien rakennuspaikkojen toteutusaikaa ei voida määrittää etukäteen, on käytetty jonkin verran ylimitoitusta/varmuusvaraa rakennuspaikkojen saatavuuden turvaamiseksi.
Näin on tehty, koska jotkut maanomistajat mielellään säästävät rakennuspaikkoja ja eivät toteuta
niitä lähitulevaisuudessa.
Seuraava pinta-alalaskenta on tehty rakennuspaikkojen lukumäärän jakoperusteeksi. Taulukko on
tehty määritellyn mitoitusalueen kantatilojen pinta-alojen perusteella.
Taulukko 1. Mitoitustaulukko.
Pinta-ala, ha

Rakennuspaikkojen määrä

0,2–1,2

1

1,21–3,5

2

3,51–6,0

3

6,01–10,0

4

10,01 →

5
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Kantatilojen pinta-alalaskennan lähtökohdaksi on laadittu havainnollistava vyöhykejako mitoitusalueesta. Periaatteet on havainnollistettu alla olevassa kartassa.
Syy siihen, miksi aluetta Eteläisen Luodontien pohjoispuolella ei ole otettu mukaan uutena mitoitusalueena on mm., että mahdollisuudet uusiin liittymiin maantieltä ovat rajalliset, liikennemelualue kattaisi koko uuden alueen sekä se, että alue on tärkeä riistareitti, joka tulee huomioida ja
jättää rakentamattomaksi.

Kuva 17. Mitoitusvyöhykealue merkitty harmaalla (150 m etäisyys päätieltä, etäisyys kouluun jne.
huomioitu).

Uusien rakennuspaikkojen lopullinen määrä kaavaluonnoksessa on 5 kappaletta.
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6.2.1 Muutos mitoitusalueeseen
Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen mitoitusalueen rajauksessa ollut virhe on huomioitu ja
korjattu. Västanörintien varrella ollut alue on poistettu mitoitusalueesta, koska siellä on ennestään
pysyvää asutusta. Tämä perustuu aiempaan päätökseen ja periaatteeseen mitoitusalueen rajauksen määrittämisestä.

Kuva 18. Mitoitusvyöhykealue merkitty harmaalla (150 m etäisyys päätieltä, etäisyys kouluun jne.
huomioitu).

Mitoitusalueen korjauksen myötä on tarkistettu uusien rakennuspaikkojen lukumäärää. Rakennuspaikkojen määrä väheni yhdellä, koska mitoitettava pinta-ala pieneni.
Lopullinen rakennuspaikkojen määrä kaavaehdotuksessa on 4 kpl.
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6.3

Kaavan kuvaus

Osayleiskaava pohjautuu edelleen aiemman osayleiskaavan rakenteeseen. Uudisrakentamista on
osoitettu nykyisen asutuksen viereen kaava-alueen pääteiden varsille. Viljelysalueet on säilytetty
ennallaan. Muut alueet muodostuvat maa- ja metsätalousvaltaisista alueista.
Kaavaluonnos 6.4.2020
Kaavaluonnoksessa on huomioitu olemassa olevat selvitykset ja uusia rakennuspaikkoja on osoitettu määritettyjen mitoitusperiaatteiden mukaisesti. Luonnoksessa on osoitettu 5 uutta rakennuspaikkaa.

Kuva 19. Ote osayleiskaavaluonnoksesta 6.4.2018.
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Kaavaehdotus 4.9.2020
Ehdotusvaiheessa on tehty pieniä tarkistuksia uusien rakennuspaikkojen sijoitukseen.
Rakennuspaikkojen sijoitusta ja määrää on tarkistettu mitoitusalueen päivityksen pohjalta.

Kuva 20. Ote osayleiskaavaehdotuksesta 4.9.2020.

Teknisesti tarkistettu kaavaehdotus 11.2.2021
Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen on tehty pieniä tarkistuksia kaavaehdotukseen. ELY-keskuksen toimesta meneillään olevan Eteläisen Luodontien tiesuunnittelun pohjalta tullaan liikenneturvallisuuden parantamiseen vaatimaan järjestelyjä joillakin risteysalueilla. Tiesuunnittelu tapahtuu erillään kaavoituksesta.
Eteläisen Luodontien / Hannulantien / Risöntien risteysalue tulee vaatimaan tarkistuksia tulevaisuudessa osittain nykytilanteen kuin myös suunnitellun tilanteen pohjalta. Osayleiskaavassa on
alikulku muutettu aiemmasta kevyen liikenteen alikulusta myös ajoneuvoliikenteen alikuluksi. Uusia tiejärjestelyjä tullaan myös vaatimaan alueella, joka tulee edellyttämään tilaa osayleiskaavan
MT-alueelta. Osayleiskaavassa on osoitettu uusia ohjeellisia tieyhteyksiä, jotka ovat tiesuunnittelussa selvitettävien tulevien liikenneratkaisujen periaatteiden mukaisia. Niitä tullaan tarkentamaan
tiesuunnittelun yhteydessä ja myöhemmin tulevassa asemakaavoituksessa. Asemakaavoituksella
määritetään risteysalueen muutoksen vaatima tuleva tilantarve.
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Kuva 21. Ote teknisesti tarkistetusta osayleiskaavaehdotuksesta 11.2.2021.

6.4

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden saavuttaminen

Osayleiskaava ei sisällä merkintöjä, jotka vaikuttaisivat ympäristön laatuun. Osayleiskaava mahdollistaa vähäiset muutokset paikalliseen ympäristöön, muutokset ympäristössä näkyvät lähinnä
siinä, että rakennuspaikat lisääntyvät.
6.5

Aluevaraukset

Kaavassa on seuraavat aluevaraukset:
AO
TY
M
MT

Erillispientalojen alue.
Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.
Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Maatalousalue.

Tarkemmat määräykset ja muut merkinnät, ks. kaavakartta.
6.6

Nimi

Kaavan nimi on RISÖN OSAYLEISKAAVA. Osayleiskaavalla ei muodostu uusia nimiä.

23

7. KAAVAN VAIKUTUKSET
7.1

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Yhdyskunta-, asutus- ja väestörakenne
Kaava mahdollistaa neljä (4) uutta rakennuspaikkaa, muita muutoksia voimassa olevaan osayleiskaavaan verrattuna ei ole. Uudet rakennuspaikat ovat nykyisen asutuksen ja teiden yhteydessä.
Siten kaavan myötä olemassa olevaa yhdyskunta- ja asutusrakennetta tiivistetään, joka voidaan
katsoa myönteiseksi asiaksi. Yleisesti kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia yhdyskunta-, asutusja väestörakenteeseen.
Taajama- ja kyläkuva
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia taajama- ja/tai kyläkuvaan. Avoin peltoalue Eteläisen Luodontien varressa on edelleen osoitettu peltona, alueen luonne ja ominaispiirteet säilytetään.
Palvelut
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen palveluihin, maankäyttöä ei muuteta siltä osin. Asukasmäärän kasvun myötä kuitenkin olemassa olevilla palveluilla on enemmän mahdollisuuksia säilyä ja kehittyä.
Työpaikat, elinkeinotoiminta
AO-rakennuspaikoilla saa asunnon yhteyteen rakentaa yhteensä 100 m²:iä työ-, verstas- tai muita
vastaavia ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia tiloja. Tämä mahdollistaa pienimittakaavaisen yritystoiminnan kaikilla AO-rakennuspaikoilla. Kaava-alueella on kaksi pientä aluetta, joilla sallitaan
ympäristöhäiriöitä aiheuttamaton toiminta (TY). Kaavalla on myönteisiä vaikutuksia verrattuna
voimassa olevaan osayleiskaavaan, koska uudet määräykset ovat joustavampia kuin voimassa
olevan kaavan.
Virkistys ja vapaa-ajantoiminta
Alueella on laajoja yhtenäisiä metsäalueita, joita voidaan hyödyntää virkistystarkoituksiin, mutta
ei leikkipuistoja, hiihtolatuja tms., joita löytyy kuitenkin kävely- ja pyöräilyetäisyydeltä mm. Risön
koululta ja Luodon urheilupuistosta. Vaikutukset virkistyksen osalta eivät muutu, eivät ole merkittäviä.
Liikenne
Kaavan toteutuessa ja kaikkien rakennuspaikkojen rakentuessa voidaan odottaa vähäistä liikenteen kasvua alueella. Rakentamisen aiheuttaman kasvun arvioidaan olevan käsiteltävissä, koska
kaikki rakennuspaikat eivät toteudu kerralla.
Kaavassa on osoitettu melualueen likimääräinen leveys keskimääräisen vuorokausiliikenteen 2019
mukaisesti. Leveys on laskettu alueen melutasojen mukaisesti. Kun alueelle suunnitellaan sijoitettavaksi uusia melulle herkkiä toimintoja, on rakennussuunnittelussa otettava huomioon melun torjunta siten, että Valtioneuvoston päätöksen mukaiset melutason ohjearvot eivät ylity sisätiloissa
eivätkä oleskeluun tarkoitetuilla ulkoalueilla.
Jalankulku- ja pyöräilyväyliä on osoitettu myös Hannulantien ja Risöntien varsille.
Eteläisen Luodontien – Hannulantien – Risöntien risteysalueelle on osoitettu mahdollisuus uusien
tiejärjestelyjen toteuttamiseen, joka pohjautuu ELY-keskuksen toimesta meneillään olevaan tiesuunnitteluun. Tiesuunnittelussa esitettyjä ratkaisuja tullaan myöhemmin tarkentamaan asemakaavoituksella. Muutosten myötä tulevaisuudessa on liikenneturvallisempia ratkaisuja.
Merkittäviä vaikutuksia ei ole odotettavissa, vaikutukset ovat liikenteellisesti myönteisiä, kun
kaikki osoitetut uudet kevyen liikenteen väylät toteutetaan, jonka myötä tilanne on parempi liikenneturvallisuuden kannalta.
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Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Alueen rakennukset on huomioitu kulttuurihistoriallisen selvityksen avulla. Yleisesti rakennuksiin
on tehty paljon muutoksia, jonka myötä niiden kulttuurihistoriallinen arvo on vähentynyt.
Rakennuksia ei ole osoitettu kaavassa suojelumerkinnöillä. Arvokkaita aluekokonaisuuksia ei ole.
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia kulttuuriympäristöön tai muinaismuistoihin.
Tekninen huolto
Alueella on sähkö-, vesijohto- ja viemäriverkosto, joita voidaan edelleen laajentaa. Uusien rakennuspaikkojen liittämisen olemassa oleviin verkostoihin ei odoteta aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia.
Erityistoiminta
Alueella ei sijaitse erityistoimintoja.
7.2

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Alueelta laadittu luontoselvitys on huomioitu osayleiskaavan laatimisessa. Riistareittinä toimivalle
alueelle, joka risteää Eteläistä Luodontietä, ei ole osoitettu uutta maankäyttöä. Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön ovat siten myönteisiä.
Vesistöt ja vesitalous
Osayleiskaavassa on osoitettu määräys alimmasta rakentamiskorkeudesta Luodonjärven lähellä.
Olemassa olevaa johtoverkostoa (vesi, viemäri) voidaan parantaa ja kehittää edelleen, uudet rakennuspaikat liitetään niihin. Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia vesitalouteen, kunnallistekniset verkostot on rakennettu alueelle.
7.3

Vaikutukset yhteiskuntatalouteen

Uudet rakennuspaikat mahdollistavat muuttamisen alueelle ja samalla kunnalle väestönkasvun.
Useammilla veronmaksajilla on myönteinen vaikutus yhteiskuntatalouteen. Kaikkiaan kaavalla on
kuitenkin yhteiskuntatalouteen vähäistä vaikutusta.

8. OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS
8.1

Toteuttaminen ja ajoitus

Tarkoituksena on, että osayleiskaava hyväksytään kunnanvaltuustossa alkuvuodesta 2021.
Osayleiskaavan vahvistumisen jälkeen vastuu alueen toteuttamisesta on pääasiassa maanomistajilla.

