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1.

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1

Tunnistetiedot
Alue sijaitsee Bosundissa, Luodon kunnassa. Kaavamuutos koskee korttelia 103 Bosund S asemakaavassa.
Kaavoitustyö toteutetaan yhteistyöhankkeena Luodon kunnan ja Ramboll Finland Oy:n kesken.
Yhteystiedot:
Luodon kunta

Ramboll Finland Oy

Norra Larsmovägen 30

Hovioikeudenpuistikko 19 E

68570 LUOTO

65100 VAASA

Puh. +358 6 785 7111

Puh. 020 755 7600

Faksi +358 6 785 7299

Faksi 020 755 7602

www.larsmo.fi

www.ramboll.fi

Maankäyttöinsinööri

Yhteyshenkilö:

Thomas Käldström

Kaavanlaatija:

Puh. +358 44 787 7225

Maanm. insinööri AMK Jonas Lindholm

sähköposti: thomas.kaldstrom@larsmo.fi

Puh. +358 50 349 1156
Sähköposti: jonas.lindholm@ramboll.fi
Laaduntarkastaja:
Maanm. insinööri AMK Christoffer Rönnlund
Puh. +358 44 312 2301
Sähköposti: christoffer.ronnlund@ramboll.fi

1.2

Kaava-alueen sijainti
Kaavoitettava alue sijaitsee Helgörenillä Bosundissa, Norra Larsmovägenin eteläpuolella.

Kuva 1. Alueen likimääräinen sijainti punaisella ympyrällä © Maanmittauslaitos.
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Kuva 2. Alueen laajuus.

1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavan nimi on Bosund S asemakaavan muutos – kortteli 103.
Suunnitelman tarkoituksena on muuttaa tontin aluejakoa sekä rannan viheraluetta. Lisäksi istutusalueisiin tehdään pienempiä muutoksia, tontinrajoja sekä rakennusaloja muutetaan vastaamaan paremmin nykytilannetta ja toivottua tilannetta.

1.4

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
Liitteet:

Liite 1:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Liite 2a:

Vastineet luonnosvaihe

Liite 2b:

Genmälen förslagsskedet (kompletteras senare i processen)

2.

TIIVISTELMÄ

2.1

Kaavoitusprosessin vaiheet

2.2

21.12.2016 § 46

Kaavoitusjaosto päättää aloittaa kaavoituksen.

27.4–11.5.2017

Valmisteluvaiheen kuuleminen (kaavaluonnos + OAS nähtävillä).

__.__–__.__.201_

Ehdotus nähtävillä.

__.__.201_ § __

Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan.

__.__.201_ § __

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan.

Asemakaava
Asemakaavan keskeisiä maankäytön aluevarauksia ovat pientaloasumiselle, virkistystoiminnalle
sekä katualueille.
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2.3

Asemakaavan toteutus
Asemakaavan toteutus voidaan aloittaa, kun asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja
kaava on saanut lainvoiman. Vastuu asemakaavan toteuttamisesta kuuluu kunnalle ja/tai yksityisille maanomistajille.

3.

LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys kaavoitettavan alueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Alue on tyypillinen pientaloalue merenläheisessä ympäristössä. Isoin osa alueesta on toteutettu
voimassa olevan asemakaavan mukaisesti.
3.1.2 Luonnonympäristö

Alue on pientaloaluetta, joka pitää sisällään pienempiä virkistysaluekokonaisuuksia rannikon
ympäristössä, missä suojaavaa puustoa on paikoitellen tonttien välissä. Suurempia yhtenäisiä
luonnonympäristöjä on mm. venesataman yhteydessä. Alueella tai tämän läheisyydessä ei ole
luonnonsuojelualueita tai Natura 2000-alueita.
3.1.3 Rakennettu ympäristö

Alue koostuu suurimmalta osin rakentuneista omakotitonteista.
Palvelut
Suunnittelualueella ei sijaitse palveluita. Lähimmät palvelut sijaitsevat kunnan keskustassa Holmissa.
Työpaikat, palvelut
Suunnittelualueella ei sijaitse työpaikkoja.
Virkistys
Voimassaolevassa asemakaavassa on lähivirkistysalue. Meren läheisyys antaa hyvät virkistysmahdollisuudet. Rakennettuja virkistysalueita ei ole. Holmin keskustassa urheilu- ja koulualueella
on hyvät ja monipuoliset virkistäytymismahdollisuudet.
Liikenne
Helgörsvägen toimii sisäisenä kokoojakatuna yleiseen liikenneverkkoon (Pohjoinen Luodontie/Norra Larsmovägen). Suunnittelualueella ei sijaitse kävely- tai pyöräteitä, eikä paikallisliikennettä.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Alueen sisällä ei sijaitse kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kokonaisuuksia tai muinaismuistoja.
Tekninen huolto
Kunnallinen vesi- ja viemäriverkosto on rakennettu alueelle.
3.1.4 Maanomistusolosuhteet

Kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa.
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3.2

Suunnittelutilanne
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

3.2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös 30.11.2000) saivat lainvoiman
26.11.2001 ja tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on luokiteltu asiasisällön mukaan seuraaviin kokonaisuuksiin, joista kaikki, paitsi numero viisi koskee asemakaava-aluetta. Voimassa oleva maakuntakaava ohjaa näitä tarkemmin.
1. Toimiva aluerakenne
2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
5. Helsingin seudun erityiskysymykset
6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.
Nämä tavoitteet on otettu huomioon Pohjanmaan maakuntakaavassa, joka ohjaa kunnallista
suunnittelua.
3.2.1.2 Maakuntakaava
Pohjanmaan liitto laatii Pohjanmaan maakuntakaavan, liitto kuvaa maakuntakaavan merkitystä
seuraavalla tekstillä:
Maakuntakaavalla on tärkeä tehtävä maakunnan kehittämisessä ja suunnittelussa. Maakuntakaavalla siirretään kansallisella ja seudullisella tasolla laaditut kehittämisperiaatteet ja strategiat
aluevarauksiksi, jotka sitten ohjaavat alueidenkäyttöä toivottuun suuntaan. Kaavaa laadittaessa
tulee tavoitteena olla maakunnan alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen kestävällä tavalla.
Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja myös viranomaisten maankäytön suunnittelua.
Maakuntakaavan sisältö tarkentuu kuntien laatimissa yleis- ja asemakaavoissa.
Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjanmaan maakuntakaavan 29.9.2008. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 21.12.2010.
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Kuva 3. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta. Kaava-alueen sijainti osoitettu punaisella ympyrällä.

Kaava-alueelle on maakuntakaavassa osoitettu seuraavat merkinnät:
Merkintä

Merkinnän kuvaus, määräykset
Matkailun vetovoima-alue / matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan matkailun kannalta vetovoimaisia
alueita.
Suunnittelumääräys: Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja kehitettäessä tulee ottaa huomioon alueen erityisominaisuudet ja hyödyntää niiden
vetovoimaisuutta. Virkistysalueista ja -reitistöistä tulee muodostaa yhteistoimintaverkostoja. Matkailua ja virkistystä palveleva rakentaminen tulee sopeuttaa
ympäristöön.
mv-9, PIETARSAAREN SEUTU
Luonto ja kulttuuri maalla ja merellä: Merenkulun ja laivan- / veneenrakennuksen perinteet, puukaupunginosat, puutarhat rannikkovyöhykkeellä. Joet,
järvet, metsät, vaellus- ja pyöräreitit, virkistyskalastus (luontomatkailu) ovat
perusteena alueen itäosassa. Muinaisjäännöksiä.
Rantavyöhyke
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan kolme suuntaa-antavaa rantavyöhykettä, jotka on jaettu luonnon, saavutettavuuden, palvelumahdollisuuksien
ja rakentamisen ohjaamistarpeen perusteella. Vyöhykkeet ovat ulkovyöhyke,
välivyöhyke ja mannervyöhyke.
Suunnittelumääräys: Rakentaminen tulee ohjata ensisijaisesti mannervyöhykkeelle. Rakentaminen tulee ohjata sietokyvyltään hyville rannoille turvaten ranta-alueiden riittävät virkistyskäyttömahdollisuudet. Kaavoituksessa tulee turvata
maankohoamisrannikolle ominaisten luonnon kehityskulkujen alueellinen edustavuus ja ottaa huomioon rakennusoikeuden, yhteiskäyttöalueiden ja yleisten alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille, palvelujen kohtuullinen
saavutettavuus ja vesihuollon järjestäminen. Ympäristönäkökohdat tulee ottaa
huomioon kaikessa rannalla tapahtuvassa toiminnassa, erityisesti ulkovyöhykkeellä.
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MANNERVYÖHYKE
Vapaa-ajan rakentaminen tulee ensisijaisesti ohjata mannervyöhykkeen sietokykyisille rannoille. Vakituisen asumisen tulee tukeutua olemassa olevaan rakenteeseen, kylien palveluiden ja liikenneverkon läheisyyteen. Rakentamisessa tulee
edistää maisema- ja luonnonarvojen säilymistä.
Melontaan soveltuva vesistö
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan melontaan soveltuvat suojaisat
sisäsaaristoalueet.
Bebyggt område

3.2.1.2.1

Vaihemaakuntakaava 1 ja 2

Kaava-alueelle ei ole varauksia vaihemaakuntakaavoissa.
3.2.1.3 Yleiskaava
Luodon rantaosayleiskaavassa alue on merkitty asemakaavoitettavaksi alueeksi (musta rasteri).

Kuva 4. Ote Luodon rantaosayleiskaavasta, karttalehti 6.

3.2.1.4 Asemakaava
Suunnittelualue kuuluu Bosundin 1996 hyväksyttyyn asemakaavaan.
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Kuva 5. Ote voimassa olevasta asemakaavasta (1996).

3.2.1.5 Rakennusjärjestys
Rakennusjärjestys on hyväksytty valtuustossa 26.3.2008.
3.2.1.6 Tonttijako ja tonttirekisteri
Tiedot alueen kiinteistöjaosta perustuvat Maanmittauslaitoksen ajantasaisiin tietoihin.
3.2.1.7 Pohjakartta
Vuonna 2012 laadittiin uusi pohjakartta, pohjakartta on ajantasainen.

4.

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN ERI VAIHEET
Kunnilla on Suomen lainsäädännön mukaan kaavoitusmonopoli omassa kunnassaan, ja siten on
koko kaavoitusprosessin ajan tehtävä sujuvaa yhteistyötä Luodon kunnan kanssa. Osallisille tulee antaa mahdollisuus tulla kuulluksi, ja siksi tulee järjestää virallisia nähtävilläolovaiheita.
Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja alustava luonnos/vaihtoehto. Asiakirjat asetetaan nähtäville valmistelutuvaiheen kuultemista varten. Nähtävilläoloaikana osalliset voivat jättää mielipiteitä ja viranomaisilta pyydetään lausunnot. Tarvittaessa
OAS:aa päivitetään kaavoitusprosessin aikana.
Toisessa vaiheessa laaditaan kaavaehdotus alueen maankäytöstä, jossa huomioidaan OAS:n
nähtävilläolovaiheessa saatu palaute. Laaditut ja olemassa olevat hanketta koskevat selvitykset
huomioidaan. Kun toimiva kaavaratkaisu on saatu aikaan, kaavaehdotus asetetaan julkisesti
nähtäville. Nähtävilläoloaikana osalliset voivat jättää muistutuksia ja viranomaisilta pyydetään
lausunnot.
Kolmannessa vaiheessa ehdotukseen tehdään tarpeen mukaan teknisiä tarkistuksia. Tekniset
tarkistukset tehdään ehdotuksen nähtävilläolovaiheessa saadun palautteen perusteella. Jos eh-
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dotukseen on tehtävä suuria muutoksia, ehdotus voidaan joutua asettamaan uudelleen virallisesti nähtäville. Pienet korjaukset ehdotukseen eivät kuitenkaan vaadi uutta nähtävilläoloa.
Neljännessä ja viimeisessä vaiheessa kunta hyväksyy ehdotuksen. Hyväksymisestä voi tehdä
valituksen. Mikäli valituksia ei jätetä, kaava saa lainvoiman.
4.1

Asemakaavoituksen tarve
Asemakaavan tarkistus on tullut ajankohtaiseksi maanomistajan kuntaan jättämän pyynnön
myötä. Asemakaavamuutoksen perusteena on mm. kaavan parempi vastaaminen alueen nykykäyttöön sekä toivottuun tilaan, sillä alueen kiinteistörajoja on suunnitelmissa muuttaa.

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kaavoituspäätös on otettu kaupunginhallituksessa 16.1.2017 § 8.
Kaavoitusjaosto päätti alueen asemakaavan muuttamisesta 21.12.2016 § 46. Aloitteen asemakaavan tarkistamisesta on tehnyt yksityiset maanomistajat.

4.3

Osallistuminen ja yhteistyö
Kaavoitusprosessin aikana kuullaan asianomaisia osallisia. Erillisneuvotteluita asianomaisten
viranomaisten kanssa järjestetään tarpeen mukaan. Asemakaavan nähtävilläoloaikana on mahdollisuus jättää palautetta kuulutuksen mukaisesti.
4.3.1 Osalliset

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 (MRL 62 §:n mukaisesti).
Kaavoituksessa osallisiksi on määritelty seuraavat (MRA 28 §:n mukaisesti):
Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoituksessa käsitellään:


Luodon kunnan eri hallintotoimet – (Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo)



Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus – (PL 262, 65101 Vasa)



Pohjanmaan museo – (Museokatu 3-4, 65100 Vasa)



Pohjanmaan liitto – (PL 174, 65101 Vasa)



Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos (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:


Oy Herrfors Ab – (Köpmansgatan 10, 68600 Pietarsaari)



JNT Ab – (Alholmsgatan 3, 68600 Pietarsaari)

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


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

Kaavoitus tuli vireille 21.12.2016 § 46.
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus

Tätä kohtaa täydennetään päivämäärillä kaavoitusprosessin aikana sitä mukaa kuin kyseinen
vaihe on käsitelty.


Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä 27.4–11.5.2017
MRL 62 §:n mukaisesti. Luonnoksesta lähetettiin lausuntopyynnöt viranomaisille ja yhteisöille
MRA 30 §:n mukaisesti. Luonnoksesta saatiin 4 lausuntoa ja 0 mielipidettä.



Ehdotus oli nähtävillä __.__-__.__.201_ MRL 65 §:n mukaisesti. Lausuntopyynnöt on lähetetty asianomaisille viranomaisille ja yhteisöille MRA 27 §:n ja MRL 28 §:n mukaisesti. Kaavaehdotuksesta saatiin __ lausuntoa ja __ muistutusta.

Vastineet jätettyyn palautteeseen, katso liite 2.
4.3.4 Viranomaisyhteistyö

Viranomaisten kuuleminen hoidetaan kaavoituksen aikana lausuntomenettelyllä, erillisiä kokouksia viranomaisten kanssa järjestetään tarpeen mukaan kaavoitusprosessin aikana.
4.4

Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavalla pyritään kehittämään ja ajantasaistamaan alueen maankäyttöä. Tavoitteena on
ajantasainen asemakaava, joka vastaa todellisuutta ja samanaikaisesti on esitettyjen tarpeiden
ja toivomusten mukainen.

5.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1

Kaavan rakenne
Tarkistus- ja laajennustyö ei aiheuta suuria muutoksia maankäyttöön. Suurin muutos on että
aikaisempi VL-alue muutetaan tonttialueeksi. Tonttikohtaisia muutoksia voidaan kuvata pienimittakaavaisiksi.
5.1.1 Mitoitus

Asemakaavoituksessa ei muuteta tonttien lukumäärää nykytilanteesta, vain pienempiä muutoksia tehdään mm. rakennusaloissa sekä istutettavassa alueessa. Asemakaavalla muodostuu AOtontit 7-10. Jokaisella tontilla on 300 krs-m² rakennusoikeutta.
5.2

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden saavuttaminen
Käytännössä mikään tonttien ympäristössä ei muutu, sillä suunnitelma on tehty vastaamaan
nykytilannetta. Tonttien sekä katualueiden välisillä istutusalueilla saadaan aikaan viihtyisää rannikkoympäristöä.
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5.3

Asemkaavan suhde muihin suunnitelmiin
Maakuntakaavan huomioiminen:
Asemakaavatyössä on maakuntakaava sekä kohdassa 3.2.1.2 –Maakuntakaava osoitetut kaavamerkinnät otettu huomioon. Asemakaava vastaa maakuntakaavaa eikä näin ollen ole ristiriidassa tämän tavoitteiden kanssa.

5.4

Aluevaraukset
AO

ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE

VL

LÄHIVIRKISTYSALUE.

Merkinnät yksityiskohtaisesti, ks. asemakaavakartta.

6.

KAAVAN VAIKUTUKSET

6.1

Selvitys asemakaavan vaikutuksista
6.1.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Asuminen ja väestörakenne
Asuinalueiden lukumäärä pysyy samana verrattuna aikaisempaan suunnitelmaan. Asemakaavan
toteutumisen myötä alueen asukkaille ei aiheuteta merkittäviä vaikutuksia nykytilanteeseen verrattuna.
Virkistys ja vapaa-ajantoiminta
Aikaisemmin virkistysalueena toiminut yksityisessä omistuksessa oleva alue on muutettu tonttimaaksi. Aluetta ei ole kuitenkin aikaisemminkaan käytetty virkistysalueena, joten nykytilanteen
mukaan muutos tonttialueeksi ei ole merkittävä virkistyksen näkökulmasta. Hyviä virkistysmahdollisuuksia on mm. kunnan urheilualueella Holmissa.
Liikenne
Tonttien lukumäärä alueella pysyy muuttumattomana, jolloin vaikutukset liikenteeseen ovat vähäisiä. Helgövägen voi palvella tonttien odotettua liikennemäärää ongelmitta.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Alueella ei ole arvokkaita merkittäviä alueita eikä muinaismuistoja kulttuurin näkökulmasta, jolloin vaikutuksia ei synny.
Taajamakuva
Asemakaavan toteutumisen myötä muodostuu yhtenäinen taajamakuva, mikä on positiivista
alueen kokonaisuuden kannalta.
Tekninen huolto
Olemassa olevaa teknistä verkostoa tullaan hyödyntämään, joten merkittäviä vaikutuksia ei synny.
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6.1.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Maiseman erityispiirteet
Kaavaan tehdyt tarkistukset ovat peräisin jo suunnitelluista/rakennetuista alueista. Asemakaava
ei tule aiheuttamaan muutoksia maiseman erityispiirteisiin. Asemakaavassa annetaan ohjaavia
kaavamääräyksiä, jotka koskevat mm. istutusalueita, jolloin merkittäviä vaikutuksia maisemaan
ei arvioida olevan.
Vesistöt ja vesihuolto
Asemakaavassa ohjataan alin rakennuskorkeus ranta-alueella. Asemakaava-alueen rakennukset
tullaan liittämään vesi- ja viemäriverkkoon. Luodonjärven vesistöön ei aiheudu vaikutuksia.
Luonnonsuojelu
Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita. Alueella ei myöskään ole merkittävää kasvillisuutta tai eläimistöä, joille asemakaavan toteutumisesta olisi vahinkoa, jolloin merkittäviä vaikutuksia ei synny.
6.2

Merkinnät ja määräykset
Kaavan merkinnät on esitetty kohdassa 5.4 – Aluevaraukset sekä osoitettu kaavakartalla. Määräykset ovat ainoastaan kaavakartalla.

6.3

Nimi
Kaavan nimi on BOSUND S ASEMAKAAVAN MUUTOS – KORTTELI 103.

7.

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

7.1

Toteuttaminen ja ajoitus
Tavoitteena on, että asemakaava hyväksytään kunnanvaltuustossa keväällä/kesällä 2017. Alueen toteuttaminen tapahtuu kunnan ja maanomistajien toimesta, kun asemakaava on vahvistettu.

