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1.

1

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISET LÄHTÖKOHDAT
Mitä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) tarkoittaa?
Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan
vaikutusten arvioinnista.
Luodon kunnan kaavoitusjaosto hyväksyy ja päättää osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville laittamisesta. OAS asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Osalliset voivat antaa palautetta
OAS:sta.
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa
käsitellään. (MRL 62 §)
Palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavilla Luodon kunnantalolta, Pohjoinen Luodontie, 68570 Luoto tai kunnan internet-sivulta www.larsmo.fi.
Palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa seuraavasti.
Maankäyttöinsinööri Thomas Käldström
Puh. +358 44 787 7225, sähköposti: thomas.kaldstrom@larsmo.fi
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan koko kaavoitusprosessin ajan.

2.

SUUNNITTELUKOHDE JA VAIKUTUSALUE
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.

3.

SUUNNITTELUN TAVOITTEET JA LÄHTÖKOHDAT

3.1

Aloite ja kaavoituspäätös
Aloitteen asemakaavan laatimisesta ovat tehneet yksityiset maanomistajat. Kaavoitusjaosto
päätti 14.11.2019 § 31 käynnistää kaavoituksen.

3.2

Suunnittelutehtävä ja tavoite
Kaavoituksen tarkoituksena on laatia asemakaava pääasiassa pysyvään asumiseen. Kaavoituksella mahdollistetaan nykyisten loma-asuntotonttien käyttötarkoituksen muuttaminen pysyvään
asumiseen. Uudet tontit asemakaavassa osoitetaan omakotitalorakentamiseen. Yksityiset maanomistajat tekevät maankäyttö- ja yhdyskuntarakentamisen sopimuksen kunnan kanssa ennen
kaavan hyväksymistä.

3.3

Rakennettu ympäristö
Alue on ennestään rakennettua aluetta, jossa on pysyviä ja vapaa-ajan asuntoja. Pysyvät asunnot sijoittuvat Gertrudintien varteen. Kauempana saaressa Laxgrundintien varressa on nykyisiä
loma-asuntoja, lähinnä saaren luoteispuolella.
Suomen ympäristökeskus (SYKE) luokittelee alueen taajama- ja maaseutualueeksi.
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Kuva 3. Näkymä pohjoiseen Gertrudintiellä.

Kuva 4. Näkymiä alueelta (silta, Laxgrundintie sekä vapaa-ajan asunto Laxgrundintie 12:ssa)

Kuva 5. Punaisella värillä taajama-alue, sinisellä maaseutuasutus © Maanmittauslaitos, SYKE.
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3.4

Ympäristön nykytila
Alue muodostuu suurelta osin harvennetusta metsäalueesta. Saaren eteläosassa on viljelyskäytössä oleva alue. Alue on muutoin luonnontilassa ja jotkin osat alueesta ovat alavia.

Kuva 6. Ilmakuva alueelta © Luodon kunta.
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4.

5

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ
Maankäytön suunnittelujärjestelmän lähtökohtana on tarkentuva suunnittelu, jossa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä yleispiirteiset kaavat, eli maakuntakaava ja yleiskaava, ohjaavat yksityiskohtaisten asemakaavojen suunnittelua.
Alla on selvitetty kaavoitettavan alueen kaavoitustilannetta.

4.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvoston päätös uudistetuista valtakunnallisista
alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan 1.4.2018.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu asiasisältönsä mukaisesti seuraaviin kokonaisuuksiin:
•
•
•
•
•

4.2

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

Pohjanmaan maakuntakaava 2040
Maakuntakaava on suunnitelma, jossa on osoitettu alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet liiton toiminta-alueella. Suunnittelusta vastaa maakuntaliitto eli Luodossa Pohjanmaan
liitto.
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 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.
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Kuva 7. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta, alue osoitettu likimääräisesti punaisella rajauksella.

Detaljplanen kommer stöda sig på landskapsplanens huvudsakliga principer. Områdets närhet till
Jakobstad och Karleby kommer stödja servicen i bägge städer förutom i Larsmo, vilket utvecklar
regionen som helhet.
4.3

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 8. Oikeusvaikutukseton osayleiskaava (1993) vasemmalla sekä ote Finnäsin osayleiskaavasta
(2018) oikealla.
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Kuva 9. Ote Luodon rantayleiskaavasta, alue ei sisälly kaavaan.

4.4

Asemakaava
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.

5.

SELVITYKSET
Kaavoituksessa hyödynnetään olemassa olevia selvityksiä siinä määrin kuin ne ovat ajantasaisia.
Täydentäviä selvityksiä/inventointeja laaditaan tarpeen mukaan. Alueelle on laadittu luontoselvitys vuonna 2019. Kulttuuriympäristöselvitys on laadittu keväällä 2020.

6.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
MRL 9 § - Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa
Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan
tehtävä ja tarkoitus.
Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset,
kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan
arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.
Vaikutusten arvioinnin osakohteet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lain 9 §:n ja – asetuksen 1 §:n mukaan kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutuksia:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön,
maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon,
kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin,
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen,
kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.
elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.
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OSALLISET JA ASIANTUNTIJATAHOT
Osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoituksessa
käsitellään.
Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja
ilmaista mielipiteensä asiasta kirjallisesti tai suullisesti.
Kaavoitukseen osallisiksi on määritelty ainakin seuraavat (MRL 62 §, MRA 28 §):
Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoituksessa käsitellään:
•

LUODON KUNNAN 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
– (Kustaa Aadolfinkatu 76, 67200 KOKKOLA)

•

PIETARSAAREN KAUPUNKI – SOSIAALI JA TERVEYSVIRASTO (PL 111, 68601 PIETARSAARI)

Alueen yritykset, paikalliset yhteisöt ja järjestöt, joiden toimialaa kaavoituksessa käsitellään:
•

JNT – (Alholminkatu 3, 68600 PIETARSAARI)

•

Oy Herrfors Ab – (Kauppiaankatu 10, 68600 PIETARSAARI)

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

Kaavoitettavan alueen ja sen vaikutusalueen käyttäjät, haltijat, maanomistajat ja asukkaat.

•

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

8.

KAAVOITUKSEN ERI VAIHEET, VUOROVAIKUTUS JA AIKATAULU

8.1

Kaavoituksen eri vaiheet
Aloitusvaihe. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja
arviointimenettelystä.
Aloitusvaiheessa laaditaan OAS, joka asetetaan nähtäville. Osallisilla on nähtävilläolon aikana mahdollisuus jättää OAS:sta palautetta kuntaan.
OAS:aa päivitetään koko kaavaprosessin ajan. (MRL 62 §, MRL 63 §, MRA 30 §, MRA 32 a §)
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. Kaavan luonnosvaiheessa voidaan
lisäksi tarvittaessa järjestää yleisötilaisuus, josta tiedotetaan lehdessä ja kunnan internet-sivuilla.
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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 66 §, MRA 26 §, MRA 30 §, MRA
32 a §)
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. (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 ja edelleen korkeimpaan hallintooikeuteen. (MRL 188 §)
Voimaantulo. Kaavan saatua lainvoiman, siitä tiedotetaan samalla tavoin kuin hyväksymispäätöksestä. (MRL 200 §, MRA 95 §)

8.2

Aikataulu
Kaavoitukselle on laadittu seuraava alustava aikataulu:
Vaihe

Ohjeellinen aikataulu

Päätös kaavoituksen aloittamisesta

11/2019

Aloitusvaihe

01–02/2020

Valmisteluvaihe (luonnosvaihe)

03–06/2020

Ehdotusvaihe

08/2020-05/2021

Hyväksyminen

05-06/2021
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9.

YHTEYSTIEDOT
Kaavoitus toteutetaan yhteistyöhankkeena Luodon kunnan ja Ramboll Finland Oy:n kesken.

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
Kaavoituskonsultti:
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
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