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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1

YHTEYSTIEDOT
Luodon kunta vastaa kunnan alueiden kaavoituksesta. Lisätietoa kaavahankkeesta
antaa:
Luodon kunta
Maankäyttöinsinööri
Thomas Käldström
Puhelin:+358 6 785 7224
+358 44 787 7225
Sähköposti: thomas.kaldstrom@larsmo.fi
Luodon kunta
Pohjoinen Luodontie 30
68570 Luoto
Fagernäsin osayleiskaavan päivityksen ja laajennuksen laadinnasta vastaa FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy. Lisätietoa kaavahankkeesta antaa:
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Projektipäällikkö
Kristina Salomaa
FM, YKS-588
Puhelin: 044 298 2006
Sähköposti: kristina.salomaa@fcg.fi
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34
PL 950
00601 Helsinki
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN (OAS) TARKOITUS
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 63 § mukaan kaavaa laadittaessa tulee
riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden
tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan
vaikutusten arvioinnista.
OAS:n nähtäville asettamisen yhteydessä ilmoitetaan kaavoituksen vireilletulosta.
OAS:ia täydennetään tarvittaessa suunnitteluprosessin edetessä. Tarvittaessa OAS:in
riittävyydestä voidaan järjestää myös neuvottelu (MRL § 64).
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SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualue kattaa Fagernäsin kylän Luodon kuntakeskuksen itäpuolella.
Suunnittelualueen laajuus on noin 328 ha. Suunnittelualueella sijaitsee vanhaa ja
uudempaa rakennuskantaa sekä pelto- ja metsäalueita.
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Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti.

4

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

4.1 Suunnittelualueen nykytila
4.1.1 Yhdyskuntarakenne, väestö ja palvelut
YKR-luokituksessa
(ympäristöhallinnon
yhdyskuntarakenteen
seurantaohjelma)
suunnittelualue on luokiteltu kyläalueeksi sekä maaseuduksi. Alueella sijaitsee
vakituisia asuntoja sekä muutamia lomarakennuksia. Suunnittelualueen länsipuolella
sijaitsee Luodon kuntakeskus, joka YKR-luokituksen mukaan on taajamaa.
Tilastokeskuksen ruututietokannan 2013 mukaan suunnittelualueen asukasluku on noin
120 asukasta. Kaupalliset ja julkiset palvelut sijaitsevat Luodon kuntakeskuksessa.
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Kuva 2. Suunnittelualue
maastotietokantaan.

suhteessa YKR-luokitukseen sekä

Maanmittauslaitoksen

Kuva 3. Suunnittelualueen väestömäärä RTTK 2013 mukaan (tilastokeskuksen
ruututietokanta).
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4.1.2 Luonto ja kulttuuri
Kaava-alue on maa- ja metsätalouskäytössä. Alueen metsä on vaihtelevaa kallioalueilla
sijaitsevin vanhoin, kitukasvuisin mäntymetsin, vanhoin lehtisekametsin sekä eriikäisin, istutetuin mäntymetsin. Alueella sijaitsee vähän soita tai muita kosteikkoja.
Alueella sijaitsee ulkoilureitti sekä muita ahkerassa käytössä olevia polkuja.
Kaava-alueella ei sijaitse yksityisiä tai valtion omistamia luonnonsuojelualueita,
pohjavesialueita, Natura 2000-alueita tai suojeluohjelmiin kuuluvia alueita. Alueelle
laaditun luontoselvityksen perusteella alueella ei sijaitse luonnonsuojelulain tai vesilain
perusteella suojeltuja luontotyyppejä. Metsälain mukaisina arvokkaina elinympäristöinä
alueelta inventoitiin kaksi kivi- ja louhikkoa.
Museoviraston
tietokannan
mukaan
suunnittelualueella
ei
sijaitse
muinaismuistokohteita tai –alueita. RKY 2009-alue Luodon kirkko ympäristöineen
ulottuu
pohjoisilta
alueiltaan
kaava-alueelle.
Luodon
kirkkoympäristö
on
poikkeuksellisen hyvin säilynyt Pohjanmaan sisäsaaristoon 1700-luvun lopulla
perustetun kappeliseurakunnan kirkollinen miljöö. RKY-alueeseen kuuluu Luodon
kirkko, tiiviisti asutettu Fagerudd sen kaakkoispuolella sekä Marieholmin pappilan
rakennusryhmä. (Museovirasto 2017)

Kuva 4. RKY 2009-alue Luodon kirkko ympäristöineen ulottuu pohjoisilta alueiltaan
kaava-alueelle.
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4.2 Aluetta koskevat suunnitelmat
4.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtiollisten ja kunnallisten viranomaisten tulee ottaa huomioon valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös 30.11.2000, ajantasaistetut tavoitteet
saivat lainvoiman 1.3.2009) sekä edistää niiden toteutumista. Viranomaisten tulee
myös
arvioida
toimenpiteidensä
vaikutukset
valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden näkökulmasta.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:







toimiva aluerakenne
eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
(Helsingin seudun erityiskysymykset)
luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.

4.2.2 Maakuntakaava ja vaihemaakuntakaavat
Suunnittelualueella on voimassa Pohjanmaan maakuntakaava 2030. Alueelle on
osoitettu mm. seuraavat merkinnät:
Merkintä

Määräys
Kaupunkikehittämisen vyöhyke. Merkinnällä osoitetaan kaupunkimaisen
kehittämisen
vyöhykkeet.
Kehittämisperiaatemerkinnät
sisältävät
taajamatoimintojen aluevarausmerkinnät sekä keskusten luokittelua kuvaavat
alue- ja kohdemerkinnät sekä muita keskeisiä merkintöjä.
Merkinnällä osoitetaan Pietarsaaren kaupunkiseutu (kk-2).
Jokilaaksojen kehittäminen. Merkinnällä osoitetaan maaseutuasutuksen
alueita jokilaaksoissa, joilla kehitetään erityisesti maatalouteen ja muihin
maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan
tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä.
Merkinnällä osoitetaan Luodon- ja Öjanjärvi (mk-6). Alueidenkäytön
suunnittelussa tulee edistää vedenlaadun parantamista. Alueen virkistyskäyttöä
ja matkailua tulee kehittää.
Matkailun vetovoima-alue / matkailun ja virkistyksen kehittämisen
kohdealue. Merkinnällä osoitetaan matkailun kannalta vetovoimaisia alueita.
Merkinnällä mv-6 osoitetaan
JOKILAAKSO – ÖSTERÖ.
Kulttuuriympäristön
valtakunnallisesti

alue

tai
arvokas

VÖRÅ

maiseman
alue.

ÅDAL

–

ÖSTERÖ

vaalimisen

-

VÖYRIN
kannalta

Merkinnällä
osoitetaan
valtakunnallisesti
arvokkaat
maisema-alueet
ja
rakennetut
kulttuuriympäristöt. Alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja
käytössä tulee edistää alueiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen
säilymistä. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on otettava huomioon
maisema-alueiden
ja
rakennettujen
kulttuuriympäristöjen
kokonaisuudet, erityispiirteet ja ajallinen kerroksellisuus.
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Kulttuuriympäristön
tai
maiseman
vaalimisen
kannalta
maakunnallisesti tai seudullisesti arvokas alue. Merkinnällä osoitetaan
maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut
kulttuuriympäristöt.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Merkinnällä
osoitetaan
suojelualueiden
ulkopuolella
olevia
tärkeitä
lintualueita.
Informatiivisella
merkinnällä
osoitetaan
tärkeimmät
suojelualueiden
ulkopuoliset valtakunnallisesti merkittävät linnustoalueet. Merkintä ei rajoita
alueen käyttöä esim. maa- ja metsätalouteen. Alueen sisällä voi olla useita eri
maankäyttömuotoja.
Ohjeellinen ulkoilureitti.
Pyöräilyreitti.

Kuva
5.
Suunnittelualueen
maakuntakaavaan 2030.

suuntaa-antava

sijainti

suhteessa

Pohjanmaan

Vaihemaakuntakaavoissa 1 (kauppa) ja 2 (uusiutuvat energiamuodot) alueelle ei ole
osoitettu merkintöjä.
Pohjanmaan liitto on aloittanut Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 laadinnan.
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4.2.3 Yleiskaavat
Fagernäsin osayleiskaava on voimassa alueella. Osayleiskaava on hyväksytty vuonna
2002 ja on osittain päivitetty vuonna 2009.

Kuva 6. Fagernäsin osayleiskaava (2002) sekä osittainen päivitys (2009).

Luodon rantayleiskaava on saanut lainvoiman 2013.

Kuva 7. Luodon rantayleiskaava suhteessa kaava-alueeseen.
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4.2.4 Asemakaava
Fagernäsin osayleiskaava-alue rajoittuu Kvarnbackenin asemakaavaan. Asemakaava
päivitetään vuoden 2017 aikana.

Kuva
8.
Suunnittelualueen
likimääräinen
asemakaavan kaavaluonnokseen.

sijainti

suhteessa

Kvarnbackenin

4.2.5 Rakennusjärjestys
Luodon kunnan rakennusjärjestys on astunut voimaan 1.5.2008.
5

OSAYLEISKAAVAN TAVOITTEET
Suunnittelun tavoitteena on päivittää Fagernäsin voimassa oleva osayleiskaava.
Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena kaavana MRL § 44 mukaisena, jonka
perusteella voidaan myöntää rakennuslupia. Osayleiskaavan mitoitus laaditaan
kaavoitusjaostossa 18.1.2016 hyväksyttyjen mitoitusperusteiden mukaisena.
Osayleiskaavassa
olemassa
olevaa
asutusta
tiivistetään
ja
osayleiskaavan
laajennusalueet osoitetaan maa- ja metsätaloustoimintaan tai muuhun sopivaan
toimintaan. Rakennusoikeudet osoitetaan mitoituksen perusteella. Osayleiskaavassa
huomioidaan alueen luonto- ja kulttuuriarvot. Kaavoituksessa kiinnitetään myös
huomiota kevyen liikenteen väylien tarpeeseen.
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6

SELVITYKSET
Osayleiskaavan yhteydessä on laadittu tai laaditaan seuraavia selvityksiä:


Luontoselvitys (10/2016, Essnature)



Kaava-alueen rakennusinventoinnin päivitys (kevät 2017).



Mitoitus Luodon kaavoitusjaoston päätöksen Pls 18.1.2016 § 4 mukaisena

Näiden lisäksi hyödynnetään
valtakunnallisia tietokantoja.

myös seudullisia

ja valtakunnallisia selvityksiä ja

Selvitystarve tarkentuu aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun perusteella.
7

VAIKUTUSTENARVIOINTI
Osayleiskaavan vaikutuksia arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) sekä
maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan
MRL § 44 mukaisena niin, että sen perusteella voidaan myöntää rakennusluvat.
MRL § 9 mukaisesti kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan
suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia
selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus.
MRA § 1 mukaisesti tulee arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät
ja välilliset vaikutukset:
1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä
liikenteeseen;
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun
ympäristöön;
6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.
Kaavoituksen yhteydessä arvioitavat keskeiset vaikutukset on merkitty tummalla yllä.

8

OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS

8.1 Tiedotus
Osayleiskaavan vireille tulosta ja kaavoituksen eri vaiheista ilmoitetaan kuulutuksella
paikallislehdessä, Luodon kunnan virallisella ilmoitustaululla ja verkkosivuilla
(www.larsmo.fi). Osallisille järjestetään tarvittaessa tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia.
Osayleiskaava asetetaan julkisesti nähtäville valmisteluvaiheessa (luonnos) ja
ehdotusvaiheessa (ehdotus). Kaavan asiakirjat liitteineen ovat nähtävänä Luodon
kunnankansliassa
(Pohjoinen
Luodontie
30)
sekä
kunnan
verkkosivuilla
(http://www.larsmo.fi/boende-och-miljo/planer/paseende).
8.2 Osalliset
MRL § 62 mukaisesti kaavaa valmisteltaessa siitä tulee tiedottaa niin, että alueen
maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa
huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi
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suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun,
arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä
asiasta.
Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin valmisteilla oleva kaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa:




kaavan vaikutusalueen asukkaat
yritykset ja elinkeinonharjoittajat
virkistysalueiden käyttäjät

Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:





asukkaita edustavat yhteisöt kuten kylätoimikunnat
tiettyä
intressiä
tai
väestöryhmää
edustavat
yhteisöt
kuten
luonnonsuojeluyhdistykset
elinkeinonharjoittajia ja yrityksiä edustavat yhteisöt
erityistehtäviä hoitavat yhteisöt tai yritykset kuten energia- ja vesilaitokset

Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:







Luodon kunnan hallintokunnat
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos
Pohjanmaan museo
Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto, terveystarkastus

Osallisten listaa voidaan täydentää tarvittaessa. Kaavoituksen eri vaiheissa pyydetään
lausuntoja eri viranomaisilta ja yhteisöiltä.
Osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus
esittää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumisja arviointisuunnitelman riittävyydestä (MRL § 64).
9

ALUSTAVA AIKATAULU
Kaavoituksen
seuraavat:

alustava

aikataulu

ja

osallisten

osallistumismahdollisuudet

ovat

Kaavoituksen aloitusvaihe (kevät 2017)
Osayleiskaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä
olosta ilmoitetaan paikallislehdessä sekä Luodon kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla.
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestetään.
Kaavaluonnosvaihe (kesä 2017)
Kaavaluonnos asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Osallisilla on mahdollisuus esittää
mielipiteensä kaavaluonnoksesta suullisesti tai kirjallisesti sen nähtävillä olon ajan (MRL
§ 62, MRA § 30). Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavaluonnoksesta. Nähtävillä
olon aikana järjestetään infotilaisuus osallisille.
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Kaavaehdotusvaihe (syksy 2017)
Kaavaluonnoksesta
saadun
palautteen
perusteella
laaditaan
kaavaehdotus.
Kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Osallisilla on mahdollisuus tehdä
kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta sen nähtävillä olon ajan (MRL § 65, MRA § 19).
Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavaehdotuksesta.
Osayleiskaava hyväksytään (joulukuu 2017)
Kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen annetaan perustellut vastineet. Luodon
kunnanvaltuusto hyväksyy osayleiskaavan. Päätös saatetaan osallisten tiedoksi
kuulutuksella.
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