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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1

Tunnistetiedot
Kaavoitettava alue sijaitsee Västerbyssä. Työ toteutetaan Luodon kunnan ja Ramboll Finland Oy:n
välisenä yhteistyöprojektina.

1.2

KAAVOITUSVASTAAVA:

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

Kaava-alueen sijainti
Kaavoitettava alue käsittää noin 13 ha suuruisen alueen Västerbyn Sjöbodassa. Alue sisältyy voimassa olevassa osayleiskaavaan.
Alue sijaitsee noin 9,5 km etäisyydellä kunnan keskustasta Holmista ja noin 20 km etäisyydellä
seutukeskustasta Pietarsaaresta.

Kuva 1-1. Alueen likimääräinen sijainti. © MML.
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Kuva 1-2. Kaava-alueen rajaus punaisella. © MML.

1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavan nimi on VÄSTERBYN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS.
Kaavan tarkoituksena on siirtää rakentamaton rakennuspaikka kiinteistöllä 440-401-3-16. Rakennuspaikan siirron yhteydessä kaavakarttaa ajantasaistetaan vastaamaan rakennuspaikkojen toteutuneisuutta. Kaavan tarkistus laaditaan aiemmin vahvistettujen mitoitusperiaatteiden pohjalta
siten, että kaavaa voidaan käyttää rakennuslupien myöntämisen perusteena.

1.4

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
Liitteet:

Liite 1 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Liite 2 – Luontoselvitys 2013.
Liite 3 – Vastineet luonnosvaiheen palautteisiin
Liite 4 – Vastineet ehdotusvaiheen palautteisiin

2. TIIVISTELMÄ
2.1

Kaavaprosessin eri vaiheet
20.10.2020 § 26

Kaavoitusjaoston päätös kaavoituksen käynnistämisestä.

18.12.2020 – 19.1.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä.

19.2. – 28.3.2021

Kaavaehdotus nähtävillä.

__.__.20__ § __

Kunnanhallitus hyväksyi kaavan.

__.__.20__ § __

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan.
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2.2

Osayleiskaava
Osayleiskaavan keskeisiä maankäytön aluevarauksia ovat alueet asumiselle sekä maa- ja metsätaloudelle. Kaavan aluevaraukset esitetään kohdassa 6.5 - 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 13 ha suuruisen alueen. Alue on haja-asutusaluetta, jossa asutus
on levittäytynyt olemassa olevan tien varteen. Krokintien kautta on yhteys laajempaan tieverkostoon.
3.1.2 Luonnonympäristö
Maiseman erityispiirteet
Alueella on avoimia ja rakentamattomia viljelysmaita sekä metsäalueita. Alueen maasto on melko
tasaista mutta paikoittain kumpuilevaa. Kaavoitettavan alueen länsireunassa sijaitsevat Revelnin
alueen laajat peltonäkymät, jotka on vuonna 2015 laaditussa Västerbyn rakennusinventoinnin päivityksessä esitetty maisemallisesti arvokkaiksi.

Kuva 3-1. Ilmakuva alueelta © MML.
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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 2,5-3 km etäisyydellä kaava-alueen
länsipuolella. Kyseessä oleva Natura 2000 -alue on Luodon saaristo.
Alueelta laaditun luontoselvityksen (2013) mukaan alueella ei ole vesilain, metsälain tai luonnonsuojelulain mukaisesti suojeltuja luontotyyppejä. Alueelta ei löytynyt myöskään harvinaisia tai
uhanalaisia kasveja, luontotyyppejä tai eläimiä.

Kuva 3-2. Ote nykyisestä luontoselvityksestä (2013).

Vesistöt ja vesitalous
Alueella ei ole vesistöjä. Koko kaava-alueella on kunnallinen vesijohtoverkosto.
Korkeusolosuhteet
Alueella ei ole suuria korkeuseroja. Korkeuskäyrät vaihtelevat noin välillä 3,5-9 m mpy. Korkein
kohta sijaitsee alueen itäosassa. Alueen korkeusolosuhteet on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva
3-3).
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Kuva 3-3. Alueen korkeusolosuhteet. Alue on tasaista.

Maaperä
Kaava-alueen maaperä muodostuu hiekkamoreenista, joka on esitetty alla olevassa kuvassa.

Kuva 3-4. Kaava-alueen maaperä.
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3.1.3 Rakennettu ympäristö
Asuminen ja väestörakenne
Asutus/väestö sijoittuu alueen tiestön varsille. Alueella on kolme asuntoa. Alueella asutaan omakotitaloissa.
Yhdyskuntarakenne
Suomen ympäristökeskuksen mukaan alue kuuluu taajama- ja maaseutuasutusalueeseen. Todellisuudessa kyse ei ole kuitenkaan tiheästi rakennetusta alueesta, alue on melko harvaan asuttua
ja alueella on suurehkoja tontteja.
Lähialueen asuinrakennukset sekä alueen yhdyskuntarakenne on esitetty seuraavassa kuvassa.

Kuva 3-5. Kaava-alueen yhdyskuntarakenne sekä lähialueilla olevat asuin- ja lomarakennukset.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Kaava-alueella ei ole muinaismuistoja eikä valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY). Västerbyn keskusta on maakuntakaavassa luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi
rakennetuksi kulttuuriympäristöksi, mutta kaava-alue ei sisälly tähän alueeseen.
Työpaikat, elinkeinotoiminta
Kaava-alueella harjoitetaan maa- ja metsätaloutta.
Virkistys ja vapaa-ajantoiminta
Kaava-alueen metsiä voidaan hyödyntää jokamiehenoikeuden mukaisesti virkistykseen ja vapaaajantoimintaan, esim. sienestykseen ja marjastukseen. Varsinaisia rakennettuja virkistysalueita
kaava-alueella ei ole.
Liikenne
Alueen länsireunalla kulkee Krokintie, jonka varrelle alueen kiinteistöt sijoittuvat. Kyseessä on pienempi yhdystie, josta Västerbyntien kautta tullaan alueelle sekä Krokasöntien kautta kuljetaan
pienvenesatamaan. Tämän takia liikennemäärä Krokintiellä saattaa kasvaa kesäkauden aikana.
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Tekninen huolto
Nykyiselle asutukselle on rakennettu sähkö- ja vesijohdot. Alueella ei ole rakennettu kunnallista
jätevesiverkostoa.
Erityistoiminta
Kaava-alueella ei ole erityisesti huomioitavaa erityistoimintaa.
Ympäristönsuojelu ja ympäristön häiriötekijät
Alueella ei ole ympäristön häiriötekijöitä.
3.1.4 Maanomistusolosuhteet
Alueen kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa.

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.
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Kuva 4-1. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta 2040. Kaava-alueen sijainti on merkitty sinisellä
nuolella.

Kaava-alueelle tai sen välittömään läheisyyteen on esitetty maakuntakaavassa 2040
seuraavat pääasialliset varaukset:
Merkintä

Merkinnän kuvaus, määräykset
Pietarsaari-Kokkolan kehittämisvyöhyke
Merkinnän kuvaus: Kehittämisperiaatemerkinnällä osoitetaan Pietarsaaren ja
Kokkolan kaupunkiseutujen yhteiseen työssäkäyntialueeseen perustuva vyöhyke.
Suunnittelumääräys: Vyöhykettä tulee kehittää siten, että vyöhykkeellä edistetään pendelöintiä. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota toimivien matka- ja kuljetusketjujen ja niiden solmukohtien sekä joukkoliikenteen, että kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseen. Lento- ja junayhteydet tulee turvata. Kokkola-Pietarsaaren
lentoaseman sekä Pietarsaaren ja Pännäisten liityntäasemien liityntäliikennettä
ja saavutettavuutta tulee kehittää.
Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö
Merkinnän kuvaus: Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat kulttuurimaisemat ja rakennetut kulttuuriympäristöt. Pienialaiset alueet
osoitetaan kohdemerkinnällä.
Suunnittelumääräys: Jos alueelle osoitetaan aluevarausmerkintä, se määrittelee ensisijaisen maankäyttömuodon alueella. Alueen käytössä on varmistettava,
että kulttuuriympäristön ja luonnonperinnön arvot säilyvät.
Tarkemmassa suunnittelussa sekä rakentamisessa tulee ottaa huomioon kulttuuriympäristö kokonaisuutena sekä sen erityispiirteet ja ajallinen kerroksellisuus siten, että siihen liittyvät arvot turvataan ja aluetta voidaan kehittää. Tavoitteena
tulee olla, että alueen pellot säilyvät avoimina ja maanviljelykäytössä sekä että
metsiä hoidetaan. Rakennuspaikkoja ei maa- ja metsätalouden tarpeita lukuun
ottamatta tule suunnitella sijoitettavaksi yhtenäisille peltoalueille.
Yhdystie
Merkinnän kuvaus: Viivamerkinnällä osoitetaan merkittävimmät yhdystiet
(keskimäärin vähintään 350 ajoneuvoa vuorokaudessa). Tiealueella on voimassa
maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
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4.1.3 Yleiskaava
Alueella on ennestään osayleiskaava, Västerbyn osayleiskaavan tarkistus ja laajennus on hyväksytty 30.11.2016. Kaavoitettava alue rajautuu Luodon rantayleiskaavaan (vahvistettu 18.4.2012)
ja Finnäsin osayleiskaavaan (vahvistettu 25.6.2018).

Kuva 4-2. Västerbyn osayleiskaavan tarkistus ja laajennus vuodelta 2016.
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Kuva 4-3. Ote voimassa olevasta osayleiskaavasta. Suunnittelualue on merkitty punaisella viivalla.

4.1.4 Asemakaava
Kaava-alueella ei ole asemakaavoitettuja alueita.
4.1.5 Rakennusjärjestys
Rakennusjärjestys on hyväksytty Luodon kunnanvaltuustossa 29.8.2018 § 53.
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.
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5. KAAVOITUKSEN ERI VAIHEET, VUOROVAIKUTUS
JA AIKATAULU
5.1

Kaavoituksen eri vaiheet
Aloitus- ja valmisteluvaihe (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 kaavoitusjaoston käsittelyn jälkeen pidetään nähtävillä 30 päivää ja niistä kuulutetaan paikallislehdissä, kunnan
ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivulla. Osalliset voivat tällöin esittää mielipiteensä kaavasta
joko suullisesti tai kirjallisesti. Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelua ei tarvita tässä tapauksessa, koska kaavan vaikutukset eivät ole valtakunnallisesti eivätkä maakunnallisesti merkittäviä,
eikä kaava ole valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeä. (MRL 62 §, MRL
63 §, MRL 66 §, MRA 18 §, MRA 30 §, MRA 32 a §).
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 nähtävilläolosta tiedotetaan kuulutuksella paikallislehdissä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla. (MRL 65 §, MRA 19 §, MRA 20 §, MRA
32 a §)
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. (MRL 37 §, MRL 67 §, MRL 200 §,
MRA 94 §)
Valitus. Valtuuston päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. (MRL 188 §)
Voimaantulo. Kaavan saatua lainvoiman, siitä tiedotetaan samalla tavoin kuin hyväksymispäätöksestä. (MRL 200 §, MRA 95 §)

5.2

Alustava aikataulu
Kaavoitukselle on laadittu seuraava alustava aikataulu:

5.3

Vaihe

aikataulu

Päätös kaavoituksen aloittamisesta

10/2020

Aloitus- ja valmisteluvaihe

11/2020–01/2021

Ehdotusvaihe

02–05/2021

Hyväksyminen

kevät–kesä 2021

Osayleiskaavan tarkistamisen tarve
Tarve kaavamuutokseen muodostui, kun maanomistaja toivoi rakentamattoman rakennuspaikan
siirtoa samalla kiinteistöllä. Aikaisemmin määritetyt mitoitusperiaatteet eivät muutu rakennuspaikan siirron myötä. Osayleiskaavan hyväksymisen jälkeen sen pohjalta tulee voida myöntää suoraan rakennuslupia MRL 44 §:n mukaisesti.
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5.4

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kaavoitusjaosto päätti 20.10.2020 § 25 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

-

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 kaavoitus koskee,
mm:
JNT – Alholminkatu 3, 68600 Pietarsaari
-

Oy Herrfors Ab – Kauppiaankatu 10, 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.

5.5.1 Vireilletulo
Kaavoitustyö tuli vireille 20.10.2020.
5.5.2 Osallistuminen ja vuorovaikutus
Luonnosvaihe:
•
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos olivat MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n
mukaisesti nähtävillä 18.12.2020 – 19.1.2021 välisen ajan. Samalla on lähetetty lausuntopyyntö luonnoksesta MRA 30 §:n mukaisesti niille viranomaisille ja yhteisöille, joiden
toimialaa kaavoitus koskee. Valmisteluvaiheessa saatiin 4 lausuntoa. Kuulutus oli kunnan
kotisivuilla sekä paikallislehdissä.
Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen on esitetty Liitteessä 3.
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Kaavaehdotusvaihe:
•
Kaavaehdotus oli MRL 65 §:n mukaisesti nähtävillä 19.2. – 28.3.2021. Lausuntopyyntö on
lähetetty MRA 19 §:n ja 20 §:n mukaisesti asianosaisille viranomaisille ja yhteisöille. Kaavaehdotuksesta saatiin 4 lausuntoa. Kuulutus oli kunnan kotisivuilla sekä paikallislehdissä.
Vastineet ehdotusvaiheen palautteeseen on esitetty Liitteessä 4.
5.5.3 Viranomaisyhteistyö
Kaavaprosessin aikana pyydetään lausunnot asianomaisilta viranomaisilta. Viranomaisneuvotteluja järjestetään tarvittaessa kaavaprosessin aikana.

6. OSAYLEISKAAVAN KUVAUS
6.1

Osayleiskaavan tavoitteet
Kaavan päätavoitteena on siirtää rakennuspaikka, joka on merkitty ao. kuvaan. Osatavoitteena on
myös päivittää kaavakartta vastaamaan nykytilannetta ja sitä, miten rakennuspaikat on toteutettu.

Kuva 6-1. Siirrettävän rakennuspaikan nykyinen sijainti ja sen suunniteltu paikka.

6.2

Mitoitus
Rakennuspaikkojen lukumäärä on määritelty voimassa olevassa osayleiskaavassa. Mitoituslaskelmaa ei siis muuteta, vaan se on sama kuin voimassa olevassa osayleiskaavassa.
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6.3

Kaavan rakenne
Osayleiskaava perustuu voimassa olevan kaavan kanssa samaan rakenteeseen, jota ei siten muuteta. Rakentaminen on osoitettu nykyisen asutuksen viereen pääteiden varsille. Laajat yhtenäiset
viljelysalueet on säilytetty ennallaan. Muut alueet muodostuvat maa- ja metsätalousvaltaisista
alueista.
Kaavaluonnos:

Kuva 6-2. Ote kaavaluonnoksesta 18.11.2020.
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Kaavaehdotus:
Kaavaehdotusvaiheeseen on ainoastaan tehty teknisiä tarkistuksia rakennuspaikkoihin. Luonnosvaiheen palaute ei aiheuttanut muutoksia.

Kuva 6-3. Ote kaavaehdotuksesta 29.1.2021.

6.4

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden saavuttaminen
Alkuperäistä osayleiskaavaa varten laaditut selvitykset huomioidaan, luonto- tai kulttuuriympäristöarvoihin ei vaikuteta kielteisesti. Kaavalla ei ole kielteisiä vaikutuksia kyläympäristöön tai alueeseen ylipäänsä.
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6.5

Aluevaraukset
Kaavassa on seuraavat aluevaraukset:

Tarkemmat määräykset ja muut merkinnät, ks. kaavakartta.
6.6

Nimi
Kaavan nimi on VÄSTERBYN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS. Osayleiskaavalla ei muodostu
uusia nimiä.
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7. KAAVAN VAIKUTUKSET
7.1

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Yhdyskunta-, asutus- ja väestörakenne
Kaava ei aiheuta muutoksia tai vaikutuksia yhdyskunta-, asutus- tai väestörakenteeseen.
Taajama- ja kyläkuva
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia taajama- ja/tai kyläkuvaan. Siirrettävä rakennuspaikka on
osoitettu olemassa olevan tien varrelle, joten pelto- ja metsäalueet voidaan pitkälti säilyttää nykyisellään.
Palvelut
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen palveluihin, alueella ei ole palveluita tai maankäytön
varauksia niille.
Työpaikat, elinkeinotoiminta
AO-rakennuspaikoilla saa asunnon yhteyteen rakentaa yhteensä 100 m²:ä työ-, verstas- tai muita
vastaavia ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia tiloja. Tämä mahdollistaa pienimittakaavaisen yritystoiminnan kaikilla AO-rakennuspaikoilla. Tästä aiheutuvat vaikutukset arvioidaan pieniksi.
Virkistys ja vapaa-ajantoiminta
Vaikutukset virkistyksen osalta eivät muutu ja ne eivät ole merkittäviä.
Liikenne
Osayleiskaavalla ei ole vaikutusta liikenteeseen alueella tai sen läheisyydessä voimassa olevaan
osayleiskaavaan verrattuna. Rakennuspaikkojen määrä ei muutu.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Alueella ei ole rakennettuja kulttuuriympäristöjä tai muinaismuistoja eikä arvokkaita
aluekokonaisuuksia. Kaavalla ei siten ole vaikutuksia kulttuuriympäristöön tai muinaismuistoihin.
Tekninen huolto
Alueella on ennestään sähkö- ja vesijohtoverkosto, joita voidaan hyödyntää kustannustehokkaalla
tavalla. Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia niihin.
Erityistoiminta
Alueella ei ole erityistoimintoja.

7.2

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Alueelta aiemmin laadittu luontoselvitys on huomioitu osayleiskaavan laatimisessa. Selvityksessä
ei ole tuotu esiin sellaista, jolla olisi vaikutusta kaavan sisältöön. Kaavan ei arvioida aiheuttava
merkittäviä vaikutuksia luontoon tai luonnonympäristöön.
Alueella sijaitsevat laajat peltonäkymät, jotka on aiemmin arvioitu maiseman erityispiirteiksi, on
säilytetty kaavamerkinnällä MA (maisemallisesti arvokas peltoalue).
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8. OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS
8.1

Toteuttaminen ja ajoitus
Tarkoituksena on, että osayleiskaava hyväksytään kunnanvaltuustossa keväällä 2021. Osayleiskaavan vahvistumisen jälkeen vastuu alueen toteuttamisesta on pääasiassa maanomistajilla, jotka
ovat ajatelleet käynnistää rakentamisen heti kaavan vahvistumisen jälkeen.

