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FINNÄSIN OSAYLEISKAAVAN PÄIVITYS JA LAAJENNUS
1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 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
Finnäsin 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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1.2 Suunnittelualue
Suunnittelualue kattaa Finnäsin kylän Luodon kuntakeskuksen pohjoispuolella.
Suunnittelualueen laajuus on noin 306 ha. Suunnittelualueella sijaitsee vanhaa ja
uudempaa rakennuskantaa sekä pelto- ja metsäalueita.

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti.

1.3 Kaavan tavoitteet
Suunnittelun tavoitteena on päivittää Finnäsin 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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1.4 Kaavoituksen ja päätöksentekoprosessin vaiheet
Kaavoitus vireille, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo (kevät
2017)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä ajalla 27.4-11.5.2017. OAS:sta
jätettiin 4 lausuntoa. Näihin on annettu vastineet liitteessä 2.
Kaavaluonnos (elokuu – marraskuu 2017)
Kaavaluonnos
on
laadittu
syksyllä
2017.
Valmistelumateriaali
käsiteltiin
kaavoitusjaostossa marraskuussa ja asetettiin nähtäville ajalle 1.12.-31.12.2017.
Nähtävillä olon aikana järjestettiin infotilaisuus maanomistajille ja osallisille.
Kaavaluonnoksesta jätettiin 3 mielipidettä ja 5 lausuntoa.
Kaavaehdotus (talvi 2017-2018)
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.
Hyväksytty osayleiskaava (talvi 2018)
Tarpeen mukaan kaavaehdotukseen tehdään pieniä muokkauksia, jos niin on
kaavaehdotuksen
palautteen
perusteella
tarpeen
tehdä.
Kaava
viedään
hyväksymiskäsittelyyn kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa. Hyväksymispäätös
kuulutetaan, jonka jälkeen kaava saa lain voiman, ellei siitä jätetä valituksia 30 päivän
sisällä.
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2

LÄHTÖTIEDOT

2.1 Yhdyskuntarakenne, väestö ja palvelut
YKR-luokituksessa
(ympäristöhallinnon
yhdyskuntarakenteen
seurantaohjelma)
suunnittelualue on luokiteltu taajamaksi, kyläalueeksi sekä maaseuduksi. Alueella
sijaitsee vakituisia asuntoja sekä muutamia lomarakennuksia. Suunnittelualueen
itäpuolella sijaitsee Eugmo, joka YKR-luokituksen mukaan on taajama-aluetta. Finnäsin
luoteispuolella sijaitsee Västerby, joka on luokiteltu kyläalueeksi. Tilastokeskuksen
ruututietokannan 2013 mukaan suunnittelualueen asukasluku on noin 190 asukasta.
Kaupalliset ja julkiset palvelut sijaitsevat Luodon kuntakeskuksessa noin 6 km
etäisyydellä sekä Eugmossa reilun kilometrin etäisyydellä.

Kuva 2. Suunnittelualue
maastotietokantaan.
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Kuva 3. Suunnittelualueen väestömäärä RTTK 2013 (tilastokeskuksen ruututietokanta)
mukaan.

2.2 Luonnonympäristö
2.2.1 Yleistä
Kaava-alueelle on laadittu luontoselvitys kesällä 2016 (Essnature 2016, liite 3).
Inventointi käsitti biotoopit, kasvillisuuden, pesivät linnut, liito-oravan ja lepakot.
Alueella sijaitsee kaksi isompaa niemeä, jotka aiemmin ovat olleet erillisiä saaria,
Bockholmen ja Bånholmen. Alueella on jonkin verran pieniä peltolaikkuja, Byvikenin ja
Bånholmenin ympäristössä sijaitsee myös muutama suurempi peltoalue. Tämän lisäksi
alueella on monta metsäaluetta, jotka aiemmin ovat olleet pelto- tai niittymaata.
Västerbyvägenin pohjoispuolella on isompi yhtenäinen ja rakentamaton metsäalue, joka
pääosin on mäntyvaltaista metsätalousmetsää ikäluokissa 30-60 vuotta. Tällä alueella on
melko paljon kalliomaata ja mäntymetsät ovat karuja ja harvoja. Vanhempaa
kuusimetsää sijaitsee vain muutamassa paikassa alueella. Alueella sijaitsee yksittäisiä
soita, jotka melkein kaikki ovat ojitettu. Merenlahdet poisluettuna alueella ei ole muita
isompia vesistöjä, ei järviä, puroja tai jokia. Västerbyvägenin pohjoispuolella sijaitsee
laadukas vaellusreitti isolla yhtenäisellä metsäalueella. (Essnature 2016)
2.2.2 Liito-orava
Liito-orava on uhanalaisluokituksen mukaan silmällä pidettävä laji (NT) ja kuuluu EU:n
luontodirektiivin liitteeseen IVa. Direktiivin mukaan on kiellettyä hävittää tai heikentää
alueen lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Luontoselvityksen yhteydessä paikallistettiin
kaksi liito-oravan reviiriä; yksi Eugmossa ja yksi Bånholmenilla.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

KAAVASELOSTUS /
EHDOTUS

8 (29)

12.3.2018

2.2.3 Lepakko
Kaava-alueella esiintyy lepakoita, mutta vain pohjanlepakkoa tavattiin. Yhteensä tehtiin
kahdeksan lepakkohavaintoa saalistavista lepakoista, mutta ei voitu paikallistaa varmaa
lepakoiden levähdys- ja lisääntymispaikkaa. Alueella ei arvioida olevan erityisen suurta
merkitystä lepakoille, koska havaintojen määrä oli alhainen alueen luonnetta ja laajuutta
ajatellen.
2.2.4 Arvokkaat ja suojeltavat luontotyypit
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 kohdetta (kivikko- ja louhikko sekä ojittamaton,
vähäpuustoinen suo luonnontilassa). Alueelta inventoitiin kolme linnustollisesti arvokasta
aluetta. Bånholmenin ja Byviken-Malenin peltoalueet ovat arvokkaita lepääville ja
pesiville linnuille sekä maisemalle.

Kuva 4. Kaava-alueen luontoarvot luontoselvityksen mukaan.
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2.2.5 Maa- ja kallioperä
Kaava-alueen maaperä on pääasiassa hiekkamoreenia ja kalliota. Västerbyvägenin
pohjoispuolella esiintyy paikoitellen myös hienompaa hiesua. Kallioperä on pääasiassa
granodioriittia.

Kuva 5. Kaava-alueen maa- ja kallioperä (GTK 2017).

2.3 Kulttuuriympäristö
2.3.1 Arkeologiset kohteet
Museoviraston tietokannan mukaan suunnittelualueella ei sijaitse muinaismuistokohteita
tai –alueita. Tämän osayleiskaavan laadintaa varten on laadittu arkeologisten kohteiden
tarkastelu KP Arkeologialta. Tarkastelu on sisältänyt kartta- ja lidaraineistoja. Työhön ei
sisältynyt maastokäyntejä. Suhteessa pinta-alaan Luodosta tunnetaan vain vähän
muinaisjäännöksiä, joka osittain johtuu maanpinnan korkeudesta merenpinnan
yläpuolella. Tunnetut muinaisjäännökset on pääasiassa ajoitettu historialliselle ajalle.
Tarkastelussa hyödynnettiin myös paikallistuntemusta Luodon paikallishistoriallisesta
arkistosta.
Tarkastelun perusteella todettiin 1-2 mahdollista muinaismuistoa sekä 1 kulttuuriperintötai muuta kohdetta kaava-alueella:


Brändholmen, kylänpaikka, historiallinen, uusi aika. Moreenimäki, jota
ympäröivät pellot sekä entisten peltojen aluetta. On arvioitu, että Finnäsin
varhaisin historiallisen ajan asutus olisi voinut sijaita Brändholmenilla. Mäen alue
on laajasti metsäaurattu, ja mahdollisia paikalla olleita rakenteita olisi siten voinut
hävitä.



Gertruds byviken, työ- ja valmistuspaikka, historiallinen, keskiaika (?).
Pieniä
kiviröykkiöitä,
jotka
voidaan
tulkita
verkonkuivatustelineiden
tukiröykkiöiksi. Paikallisen tiedon mukaan kohde olisi jonkin verran vaurioitunut
virkistyskäytön myötä.



Finnäs, kylänpaikka, historiallinen, uusi aika, kulttuuriperintökohde.
Asuinrakennuksia, jotka on merkitty isojaon kartoille vuosilta 1798-1858.
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2.3.2 Rakennusperintö ja maisema
Kaava-alueella ei sijaitse RKY 2009-kohteita. Kaava-alueella sijaitsee maakunnallisesti
arvokas kulttuuriympäristö, Finnäs. Kohde arvotetaan maakunnallisesti tai paikallisesti
arvokkaaksi kohteeksi Pohjanmaan maakuntakaavassa 2030. Asutus sijoittuu mäellä
pienimittakaavaisessa, kumpuilevassa ja merenläheisessä laidunmaisemassa viljeltyine
laaksoineen. Alueella sijoittuu Västerbyn rukoushuone sekä Tyynelän tonttula, joka
koostuu 3 pihapiiristä, joista yksi on alkuperöinen ja rakennettu 1730-luvulla
(Pohjanmaan liitto 2018).
Osayleiskaava-alueelle on laadittu rakennusinventoinnin päivitys.
Finnäsin asutus
keskittyy kahden kylätien varrelle paikkaan, jossa Västerbyvägen kiertää muuta maastoa
selvästi korkeamman mäen. Västerbyvägenin linjaus on säilynyt muuttumattomana
1840-luvulta alkaen. Vanha kylätontti on sijainnut tien mutkassa, mutta
maanjakotoimitusten myötä kylän rakenne on hajaantunut laajemmalle alueelle mäen
ylärinteille. Kylän rakenne on kuitenkin edelleen varsin tiivis. Kylällä on säilynyt useita
1700- ja 1800-luvun hirsirakenteisia asuinrakennuksia, joista osa on siirretty nykyisille
paikoilleen kylätontilta isojaon myötä 1800-luvun loppupuoliskolla.
1900-luvun alun ja jälleenrakennuskauden rakennukset sopeutuvat pääasiassa hyvin
vanhemman
rakennuskannan
sekaan
pihapiirien
sijoittuessa
perinteisille
rakennuspaikoille peltojen ja metsäisten selänteiden reunoille tai täydentämään
vanhempaa kylärakennetta. Vanhat talousrakennukset ovat säilyneet asuinrakennuksia
huonommin, mutta myös niistä on säilynyt alueella esimerkkejä. Peltoaukeiden vielä
1970-luvulla runsaslukuiset ladot ovat lähes tyystin kadonneet. 1900-luvun loppupuolen
matalat asuinrakennukset sopeutuvat nekin hyvin maisemaan. 2000-luvun vaihteen
rakennukset poikkeavat alueen muusta rakennuskannasta etenkin sijoittumiseltaan.
Inventoinnin yhteydessä on rajattu kolme kyläkuvallisesti arvokasta aluetta;
Finnäsflavägen ympäristöineen, Fjälaholmvägenin alkupää ympäristöineen ja
Brändholmen. Inventoinnin yhteydessä on myös osoitettu maisemallisesti, historiallisesti
tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset. Kylän ympärillä sijaitsee myös
maisemallisesti arvokkaita peltoalueita.
2.3.3 Virkistys- ja vapaa-aika
Kaava-alueen virkistysarvot liittyvät erityisesti luontoon, metsiin ja ulkoilureitteihin.
Alueella sijaitsee ulkoilureitti, joka kulkee rukoushuoneen takaa Byviksvägenille luonaiskoillissuunnassa.
2.4 Liikenne
Kaava-alueen
läpi
kulkeva
pääväylä
on
Västerbyvägen.
Liikenneviraston
liikennemääräkarttojen perusteella liikennemäärät kaava-alueen läpi ovat n. 870
ajoneuvoa (raskas liikenne 38 ajoneuvoa). Norra Larsmovägen kaava-alueen itäpuolella
on vilkkaammin liikennöity ja vuorokausiliikenne on 3 500 ja 250 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Vuoden 2018 aikana toteutetaan kevyen liikenteen väylä
Västerbyvägenin yhteyteen.
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Kuva 6. Liikenneviraston kartat liikennemääristä 2016.

2.5 Tekniset verkostot
Vesihuollon toiminta-alue kattaa pääasiassa koko kaava-alueen. Jäteveden käsittely
tehdään kiinteistöittäin.
2.6 Aluetta koskevat suunnitelmat
2.6.1 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.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on päivitetty ja tulevat astumaan voimaan
1.4.2018. Niiden osayleiskaavojen kohdalla, jossa ehdotus on asetettu nähtäville ennen
1.4.2018 sovelletaan nyt voimassa olevia tavoitteita.
2.6.2 Maakuntakaava ja vaihemaakuntakaavat
Suunnittelualueella on voimassa Pohjanmaan maakuntakaava. Alueelle on osoitettu mm.
seuraavat merkinnät:
Merkintä

Määräys
Matkailun vetovoima-alue / matkailun ja virkistyksen kehittämisen
kohdealue. Merkinnällä osoitetaan matkailun kannalta vetovoimaisia alueita.
Merkinnällä osoitetaan:
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JAKOBSTADSREGIONEN - 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.
Kulttuuriympäristön
tai
maiseman
vaalimisen
kannalta
maakunnallisesti tai seudullisesti arvokas alue. Merkinnällä osoitetaan
maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut
kulttuuriympäristöt.
Ohjeellinen ulkoilureitti.

Kuva
7.
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, jonka
kaavaluonnos oli nähtävillä alkuvuodesta 2018. Kaavaluonnoksessa kaava-alueelle on
osoitettu maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (Finnäs, Västerbyn)
sekä Pietarsaaren kaupunkikehitysvyöhyke, joka ulottuu osittain kaava-alueelle.
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2.6.3 Pietarsaarenseudun rakennemalli Elämänlaatu 2040
Elämänlaatu
2040
on
strateginen
suunnitelma
Pieratsaaren
seudun
maankäytölle.
Fagernäs
on
mallissa
merkitty
muuksi
kyläksi,
jossa
kyläyhteisöllisyyttä
vaalitaan
ja
uusi
asuminen sopeutuu kylärakenteeseen. Alue
kuuluu
vyöhykkeisiin
”maaseutu”
ja
”vapaa-aika”.

Kuva 8. Ote suunnitelmasta Elämänlaatu
2040.

2.6.4 Yleiskaavat
Finnäsin osayleiskaava on voimassa alueella. Osayleiskaava on päivitetty vuonna 2003.
Osayleiskaavaa on osittain päivitetty vuonna 2009 (Bånholmen, yksi kiinteistö) sekä
vuonna 2010 (Gertruds, yksi kiinteistö).

Kuva 9. Finnäsin osayleiskaava 2003.

Kaava-alue rajautuu luoteeseen Västerbyn osayleiskaavaan, joka on saanut lainvoiman
26.1.2017. Finnäsin osayleiskaava-alue rajautuu pääasiassa kaavassa merkittyihin Malueisiin.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

KAAVASELOSTUS /
EHDOTUS

14 (29)

12.3.2018

Kuva 10. Finnäsin kaava-alueen sijainti suhteessa Västerbyn osayleiskaavaan.

Luodon rantayleiskaava on saanut lainvoiman 2013.

Kuva 11. Luodon rantayleiskaava suhteessa kaava-alueeseen.
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2.6.5 Asemakaava
Alueella ei ole voimassaolevia asemakaavoja.
2.6.6 Rakennusjärjestys
Luodon kunnan rakennusjärjestys on astunut voimaan 1.5.2008.
2.6.7 Maanomistus
Alue on pääasiassa yksityisessä omistuksessa.
3

KAAVOITUKSEN VAIHEET JA OSALLISTUMINEN

3.1 Osayleiskaavoituksen tarve
Kaavoituksen tarve johtuu voimassa olevan kaavan ajanmukaisuudesta. Koska Finnäsin
osayleiskaavan hyväksynnästä on noin 15 vuotta, tulee sen ratkaisut päivittää jotta se
voi toimia rakennuslupien myöntämisen perusteena MRL 44 § mukaisesti. Tämä vaatii,
että kaava on ajanmukainen ja että se ohjaa maankäyttöä riittävästi.
3.2 Kaavoituksen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavoitus on kuulutettu vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville
asettamisen yhteydessä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä ajalla 27.4-11.5.2017.
Kaavoituksessa tunnistetaan keskeiset osalliset, joilla on mahdollisuus jättää
mielipiteensä ja muistutuksensa kaavan eri nähtävillä olo vaiheissa. Viranomaiset
jättävät lausuntoja omaan toimialaansa liittyen. Tämän hankkeen osalta keskeiset
osalliset ovat:
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
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Osallisten listaa voidaan täydentää tarvittaessa.
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).
Tarvittaessa järjestetään viranomaisneuvotteluita asianomaisten viranomaisten kanssa.
3.3 Kaavaluonnos
Kaavaluonnos on laadittu syksyllä 2017. Työn pohjaksi on laadittu luontoinventointi sekä
rakennusinventointi alueelta. Osayleiskaavan ratkaisut pohjautuvat kantatilaselvitykseen
ja mitoitukseen Luodon suunnittelujaoston päätöksen 18.1.2016 mukaisesti.

Kuva 12. Finnäsin kaavaluonnos.

Kaavaluonnos oli nähtävillä joulukuussa 2017. Kaavaluonnoksesta jätettiin 5 lausuntoa
ja 3 mielipidettä.
3.4 Kaavaehdotus
Kaavaehdotus on laadittu alkuvuodesta 2018. Suhteessa kaavaluonnokseen on tehty
seuraavia muutoksia:
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-

Aluevaraukset ja rakennuspaikat on tarkistettu saadun palautteen perusteella.

-

Rakennuspaikkojen alat on tarkistettu niin, että ne vastaavat olemassa olevia,
rakennettuja pihoja tai tarkoituksenmukaisia kokonaisuuksia. Tarkastelun kautta
pyritään siihen, että rakennuspaikat muodostaisivat selkeitä pihapiirejä, jotka ovat
luonteeltaan tiiviitä ja näin ollen sopeutuvat kylän erityispiirteisiin.

-

Kaava-alueelta on selvitetty arkeologisia arvoja.

-

Rakennusinventointi on päivitetty Pohjanmaan museon lausunnon perusteella.

-

Kaavaselostukseen on tehty täydennyksiä prosessin etenemisen osalta.

Kuva 13. Finnäsin kaavaehdotus.

3.5 Osayleiskaavan hyväksyminen
Täydennetään prosessin edettyä.
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4

OSAYLEISKAAVAN SISÄLTÖ

4.1 Kantatilaselvitys ja mitoitus
4.1.1 Mitoitus
Finnäsin mitoitus on laadittu Luodon suunnittelujaoston päätöksen 18.1.2016 mukaisesti
alla olevalle alueelle.

Kuva 14. Finnäsin osayleiskaavan mitoitusalue.

Kantatilaselvitykseen perustuvalla mitoituksella on ratkaistu MRL 44 §:ssä säädetty
suunnittelutarve alueella, johon ei kohdistu merkittävää rakennuspainetta.
Lähtökohtaisesti rakentaminen on pyritty ohjaamaan olemassa olevan rakennuskannan
ja tiestön tuntumaan niin, että yhdyskuntarakenne ei hajautuisi merkittävästi.
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Kaavan mukaisesti rakennuslupa voidaan myöntää kyläalueella AO-alueilla MRL § 44
mukaisesti ja ranta-alueella RA- ja AO-alueilla MRL 72 § mukaisesti.
Yleiskaavan keskeisenä tavoitteena on maanomistajien mahdollisimman tasapuolinen
kohtelu rakennusoikeuksia määritettäessä. Tasapuolinen kohtelu on toteutettu
käyttämällä yhdenmukaista mitoitusmenetelmää kaava-alueen mitoitusvyöhykkeellä.
Mitoitustarkastelun poikkileikkausajankohtina käytetään 1.12.1980 – syksy 2017.
Viimeistään 1.12.1980 rekisteröity kiinteistö tulkitaan ns. kantatilaksi. Näistä
myöhäisempään poikkileikkausajankohtaan mennessä erotetut, rakennetut kiinteistöt
lasketaan mitoituksessa kantatilan käytetyiksi rakennusoikeuksiksi.
Kiinteistökohtaisen
rakennusoikeuden
perustana
on
kiinteistön
pinta-ala.
Mitoituslaskelmissa kiinteistöstä on huomioitu pinta-ala niiltä osin, kun kiinteistö sijaitsee
mitoitettavaksi tarkoitetulla alueella.
4.1.2 Rakennuspaikkojen määrä
Kaavoitustyössä on kokeiltu ja tutkittu useita eri mitoitusvaihtoehtoja, jotta
saavutettaisiin parhaiten Finnäsin aluetta palveleva lopputulos. Vuodesta 2002, jolloin
nykyinen osayleiskaava hyväksyttiin, kaava-alueella on myönnetty vuosittain
keskimäärin 0,6 rakennuslupaa. Tarkistustyössä tämä on huomioitu rakennuspaikkojen
tarpeen määrittelyssä. MRL:n mukaisesti rakennuslupa voidaan myöntää 44 § mukaisesti
vain sellaisilla alueilla, joilla rakennuspaine ei ole merkittävä.
Kaava-alueella sijaitsee useita rakentamattomia rakennuspaikkoja voimassa olevan
osayleiskaavan mukaisesti. Nämä on huomioitu mitoituksen yhteydessä. Uusien
rakennuspaikkojen tarve on laskettu vuosittain myönnettyjen rakennuslupien perusteella
kymmeneksi vuodeksi eteenpäin.
Voimassa olevan osayleiskaavan mukaisesti Finnäsin alueella sijaitsee 17
rakentamatonta rakennuspaikkaa. Mitoituksessa nämä on huomioitu olemassa olevina ja
osoitettu voimassa olevan kaavan mukaisina. Osayleiskaavan päivityksen yhteydessä
osoitetaan mitoituslaskelmien mukaisesti 5 uutta rakennuspaikkaa. Tämä tarkoittaa 22
rakentamatonta rakennuspaikkaa kaava-alueella, jonka perusteella voidaan turvata
rakennuslupien tarve alueella tulevaisuudessa.
A Alla oleva pinta-ala -asteikko
rakennuspaikkojen määrään.

osoittaa

kantatilan

pinta-alan

suhdetta

Taulukko 1. Kantatilojen pinta-alan asteikko sekä rakennuspaikkojen määrä.

Kantatilan pinta-ala (ha)
0,2-1,2
1,21-3,5
3,51-8,0
8,1-15,0
15,1+

Rakennuspaikkojen määrä
1
2
3
4
5

Kantatilaselvityksen, tilojen pinta-alojen ja mitoitusnormien lopputuloksena saadaan
tehtyä
mitoituslaskelmat.
Mitoituslaskelmat
tuottavat
ns.
laskennallisen
rakennusoikeuden,
eli
määrittävät
kaavassa
osoitettavien
uusien
rakentamismahdollisuuksien kokonaismäärän.
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Uusien laskennallisten rakennuspaikkojen kokonaismäärän sijoittamiseen vaikuttaa
kantatilalle
muodostuva
kokonaisrakennusoikeus.
Mikäli
kantatilan
kokonaisrakennusoikeus on ylitetty, ei kiinteistöille ole osoitettu uusia rakennusoikeuksia,
vaikka sitä laskennallisesti jollekin lohkokiinteistölle muodostuisi. Rakennusoikeuden
osoittaminen kantatilakohtaisen laskelman avulla on käytäntö, millä pyritään
ratkaisemaan tasavertaisuusperiaatteiden toteutuminen.
4.1.3 Mitoituksen tulokset
Alla olevaan taulukkoon on kerätty tieto kaavoitusvaiheen rakentamistilanteesta sekä
tilanteesta
kaavan
toteuduttua.
Uudet
rakennuspaikat
on
osoitettu
rakentamisvyöhykkeelle.
Taulukko 2. Rakennuspaikat laadittavan osayleiskaavan mukaisesti.

Rakennuspaikat

Määrä

Vakituinen asunto

40

Vapaa-ajan asunto

16

Vanhassa kaavassa osoitettu
rakentamaton rakennuspaikka

16 + 1

Uudet rakennuspaikat

5

Yhteensä

78

4.2 Osayleiskaavan ratkaisut
Finnäsin osayleiskaavan laajennus ja päivitys kattaa yhteensä noin 306 ha.
Osayleiskaavan perusteella on mahdollista myöntää rakennusluvat MRL § 44 mukaisesti
10 vuotta osayleiskaavan saatua lainvoiman.
Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa uudisrakentaminen alueella siinä määrin,
mitä kylän luonne sekä alueen luonto- ja kulttuuriarvot mahdollistavat. Mitoituksessa on
huomioitu kylän ominaispiirteen, maan rakennettavuus sekä kulttuuriympäristö.
Osayleiskaavan mittakaava on 1 : 5 000.
Alueen vakituiset ja vapaa-ajan rakennukset mahdollistetaan AO- ja RA-merkinnöillä. Malueilla on mahdollista rakentaa sellaisia rakennuksia, jotka liittyvät maa- ja
metsätalouteen, kun kiinteistön pinta-ala on riittävän suuri määräykseen verrattuna.
Rantavyöhykkeen merkinnän tavoitteena on ohjata suuremmat maa- ja metsätalouteen
liittyvät rakennukset pois rannan läheisiltä alueilta. Näin ollen rantavyöhykemerkintä
ohjaa rakentamista vain M-alueilla.
Luontoselvityksen yhteydessä alueella on rajattu 2 liito-oravan reviiriä. Reviirit ovat
alueeltaan laajoja, ja näin ollen on mahdollista rakennusten tarkemman sijoittelun
yhteydessä huomioida luontoarvot rakennuspaikoilla ilman, että reviirin laatu heikkenee.
Nämä rakennuspaikat on osoitettu lisämerkinnällä /s-1.
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4.2.1 Aluevaraukset
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4.2.2 Luonto- ja kulttuuriarvot
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4.2.3 Muut merkinnät
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4.2.4 Yleiset määräykset

5

OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSET
Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty vaikutusten selvittäminen kaavaa
laadittaessa. Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin (MRL 9 §). MRA
1 §:ssä on määritelty tarkemmin, että vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon
kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten
tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta
voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset
vaikutukset. Asetuksessa on lueteltu viisi kohtaa, joihin kohdistuvat vaikutukset tulee
selvittää:
1. Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
2. Maa- ja kallioperään, ilmaan
3. Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen
4. Yhdyskuntarakenteeseen ja -talouteen sekä liikenteeseen
5. Maisemaan ja rakennettuun ympäristöön
Lopullinen lista arvioitavista vaikutuskohteista täydentyy ja tarkentuu kaavaprosessin
edetessä.
Kaava on laadittu huomioiden ja yhteen sovittaen inventointien tulokset, kunnan
tavoitteet ja maanomistajien toiveet. Kaavan vaikutuksia on arvioitu oletuksella, että
kaikki osoitettu rakentaminen toteutuisi. Kaavan laadinnan yhteydessä tavoitteena on
ollut luontoon, maisemaan, rakennettuun ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvien
kielteisten vaikutusten ehkäisy. Vaikutustenarvioinnissa 0-vaihtoehtona voidaan katsoa
olevan, ettei kaavaa laadittaisi.
Taulukkotarkastelussa
on
osa-alueittain
arvioitu
osayleiskaavan
Tarkastelussa on käytetty seuraavaa arviointiluokitusta:
0
+
++
+++
---()

vaikutuksia.

ei vaikutusta nykytilanteeseen
paranee vähäisesti nykytilanteesta
paranee nykytilanteesta
paranee merkittävästi nykytilanteesta
huononee vähäisesti nykytilanteesta
huononee nykytilanteesta
huononee merkittävästi nykytilanteesta
suluissa oleva merkintä riippuu toteuttamisesta.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

KAAVASELOSTUS /
EHDOTUS

25 (29)

12.3.2018

OSA-ALUE

ARVIO

PERUSTELU

++

Osayleiskaava on laadittu huomioiden
uudisrakentaminen suhteessa kylämaisen rakenteen
säilyttämiseen. Tämä arvioidaan myös edistävän
ihmisten elinympäristön ja kylän ominaispiirteiden
säilymistä.

Maa- ja kallioperä

0

Pienimuotoinen lisärakentaminen ei vaadi suuria
toimenpiteitä maa- tai kallioperään eikä johda näiden
saastumisriskeihin. Rakentaminen ei vaadi mittavia
massanvaihtoja.

Vesi, ilmanlaatu ja
pienilmasto

0

Pienimuotoinen lisärakentaminen ei merkittävästi
vaikuta näihin.

Ilmasto

0

Pienimuotoinen lisärakentaminen ei merkittävästi
vaikuta ilmastoon. Lisääntynyt asukasmäärä voi
vaikuttaa ilmastoon lisääntyneen yksityisautoilun
myötä, mutta todelliset liikennemäärät ovat hyvin
pieniä. Viimeisen 15 vuoden aikana myönnettyjen
rakennuslupien perusteella myönnettyjen
rakennuslupien määrä tulee olemaan noin 6 kpl 10
vuoden aikana.

Kasvi- ja eläinlajit,
luonnon
monimuotoisuus

+

Alueen luontoarvot on huomioitu osayleiskaavan
ratkaisujen yhteydessä. Arvion mukaan vaikutukset
luontoarvoihin ja luonnon monimuotoisuudelle ovat
myönteiset, koska rakentaminen ei kohdistu luonnon
kannalta arvokkaille alueille.

Ihmisten elinolot ja
elinympäristö

Kaavaehdotuksen laadinnan yhteydessä on edelleen
tarkennettu määräyksiä AO- ja RA-paikoille, jotka
sijoittuvat liito-oravan reviirien yhteyteen, jotta
luontoarvojen säilyminen voidaan taata riittävästi.
Luonnonvarat

+

Pienimuotoinen lisärakentaminen ei merkittävästi
vaikuta luonnonvaroihin. Rakentamista ei
pääsääntöisesti osoiteta maa- ja metsätalousalueille.

Alue- ja
yhdyskuntarakenne

+

Paikallisella tasolla osayleiskaava edistää riittävän
väestöpohjan säilymisen Finnäsin kylässä. Palveluita
on saatavilla Luodon keskustassa. Mitoitusperusteiden
kautta kunta ohjaa rakennuspaikat olemassa olevien
rakenteiden yhteyteen ja tiivistää kylää.

Yhdyskunta- ja
energiatalous,
tekninen huolto

0

Pienimuotoinen lisärakentaminen ei merkittävästi
vaikuta näihin. Alue on hyvin saavutettavissa kouluja
ja palveluita ajatellen.

Liikenne ja
liikkuminen

+

Alueen sijainti suhteessa Luodon keskustaan (n. 5
km) mahdollistaa kevyen liikenteen (pyöräily ja
kävely). Kaavan mahdollistama yksityisautoilun kasvu
on pienimuotoinen.

Kaupunkikuva ja
maisema

+

Osayleiskaavan mahdollistama rakentaminen sopii
hyvin kyläkuvaan ja maisemaan.
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Kulttuuriperintö ja
rakennettu
ympäristö

++

Kaavoituksen yhteydessä rakennusinventointi on
päivitetty ja kaavaehdotuksen laadinnan yhteydessä
sitä on tarkennettu kulttuuriympäristön osalta.
Osayleiskaavan ratkaisuissa on huomioitu
inventoinnin tulokset. Osayleiskaava ohjaa
rakentamista myös kulttuuriympäristön näkökulmasta
/s ja sk-kaavamerkintöjen määräysten kautta.
Kaavaehdotuksen laatimisen yhteydessä on
tarkasteltu alueen arkeologisia arvoja ja tarkastelun
tuloksia on huomioitu kaavaratkaisussa. Mahdolliset
muinaismuistot eivät sijoitu muuttuvan maankäytön
alueille. Osayleiskaava ei näin ollen aiheuta
merkittäviä vaikutuksia muinaismuistoille.
Arkeologisessa tarkastelussa kaksi asuinrakennusta
on merkitty kulttuuriperintökohteiksi. Näistä toinen on
myös huomioitu rakennusinventoinnin yhteydessä ja
merkitty /s-merkinnällä. Toinen rakennus on
rakennusinventoijan määritelmän perusteella 1980luvulta, eikä sitä ole merkitty /s-merkinnällä
kaavassa.

6

OSAYLEISKAAVAN SUHDE VALTAKUNNALLISIIN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEISIIN
SEKÄ MAAKUNTAKAAVOITUKSEEN

6.1 VALTAKUNNALLISET ALUIEDENKÄYTTÖTAVOITTEET
Yleiskaavatasoisen kaavoituksen yhteydessä tulee huomioida valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet. Alla on esitetty tätä kaavaa koskevat tavoitteet sekä miten ne
on huomioitu kaavoituksessa:
TAVOITE

ARVIOINTI

TOIMIVA ALUERAKENNE:

Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen
tasapainoista kehittämistä sekä
elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja
kansainvälisen aseman vahvistamista
hyödyntämällä mahdollisimman hyvin
olemassa olevia rakenteita sekä
edistämällä elinympäristön laadun
parantamista ja luonnon voimavarojen
kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen
ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu
ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin
ja sijaintitekijöihin.

Osayleiskaavan päivityksen myötä varmistetaan,
että myös tulevaisuudessa on mahdollista hyvin
perustein myöntää rakennuslupia alueelle MRL §
44 mukaisesti. Osayleiskaavoituksen kautta
edistetään Finnäsin kylän sekä olemassa olevan
kyläverkoston kehitystä.

Aluerakennetta kehitetään
monikeskuksisena ja verkottuvana sekä
hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana
kokonaisuutena.

Osayleiskaavoituksen kautta edistetään Finnäsin
kylän sekä olemassa olevan kyläverkoston
kehitystä. Liikenneyhteydet alueelle ovat hyvät.

Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja
maaseudun vuorovaikutusta sekä
kyläverkoston kehittämistä.

Osayleiskaavoituksen kautta edistetään Finnäsin
kylän sekä olemassa olevan kyläverkoston
kehitystä. Osayleiskaavoituksen kautta
mahdollistetaan uusia rakennuspaikkoja alueelle
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Alueidenkäytössä otetaan huomioon hajaasutukseen ja yksittäistoimintoihin
perustuvat elinkeinot sekä maaseudun
tarve saada uusia pysyviä asukkaita.

alueen rakennuslupatarpeeseen perustuvan
mitoituksen kautta.

EHEYTYVÄ YHDYSKUNTARAKENNE JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU:

Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien
ja elinympäristöjen ekologista,
taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista
kestävyyttä.

Ekologista, taloudellista, sosiaalista ja
kulttuurista kestävyyttä on huomioitu
osayleiskaavoituksen yhteydessä.

Maakuntakaavan ja yleiskaavan
lähtökohtana on oltava perusteltu
väestönkehitysarvio. Maakunnan
suunnittelussa ja yleiskaavoituksessa on
tarkasteltava pitkällä aikavälillä sekä
taajama- että maaseutualueiden
väestömäärän kehityksen erilaisia
vaihtoehtoja.

Osoitettu rakennuspaikkamäärä perustuu
vuosittain myönnettyihin rakennuslupien
määrään sekä voimassa olevan kaavan
rakentamattomiin rakennuspaikkoihin.
Osayleiskaavan laatimisen yhteydessä on
tarkasteltu erilaisia mitoitusvaihtoehtoja alueelle.

Alueidenkäytön suunnittelulla on
huolehdittava, että asunto- ja
työpaikkarakentamiseen on tarjolla
riittävästi tonttimaata.

Osoitettu rakennuspaikkamäärä perustuu
vuosittain myönnettyihin rakennuslupien
määrään sekä voimassa olevan kaavan
rakentamattomiin rakennuspaikkoihin. Arvion
mukaan tämä on riittävä rakennuspaikkamäärä
tonttimaan tarpeeseen nähden sekä alueen
ominaispiirteisiin soveltuen.

Alueidenkäytön suunnittelussa uusia
huomattavia asuin-, työpaikka- tai
palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa
irralleen olemassa olevasta
yhdyskuntarakenteesta.

Olemassa oleva yhdyskuntarakenne on huomioitu
yleiskaavan laadinnassa. Osayleiskaava
mahdollistaa vain muutaman uuden
rakennuspaikan, jotka sijaitsevat olemassa
olevan rakenteen yhteydessä.

Alueidenkäytön suunnittelussa on
maaseudun asutusta sekä matkailu- ja
muita vapaa-ajan toimintoja suunnattava
tukemaan maaseudun taajamia ja
kyläverkostoa sekä infrastruktuuria.

Osayleiskaavan laajennuksen ja päivityksen
kautta pyritään tukemaan Finnäsin kylän
kehitystä sen ominaispiirteet sekä luonto- ja
kulttuuriarvot huomioiden.

Alueidenkäytössä on varattava riittävät
alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja
varten sekä edistettävä verkostojen
jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua.

Osayleiskaavassa on osoitettu kävely- ja
pyöräilytie sekä ulkoilureitti. Kävely- ja
pyöräilytie on osoitettu tiesuunnitelman 2016
mukaisesti (ELY-keskus/ SITO / Luodon kunta,
piirustus 3T-1)

KULTTUURI- JA LUONNONPERINTÖ, VIRKISTYSKÄYTTÖ JA LUONNONVARAT:

Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen
kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön
sekä niiden alueellisesti vaihtelevan
luonteen säilymistä.
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Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja
elottoman luonnon kannalta arvokkaiden
ja herkkien alueiden monimuotoisuuden
säilymistä.

Osayleiskaavoitusta varten on laadittu
luontoselvitys alueelle. Selvityksen tulokset on
huomioitu osayleiskaavoituksessa ja kaavaan on
osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta
arvokkaat alueet.

Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja
yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa
taajamatoimintojen käyttöön eikä hyviä ja
laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla
maankäytöllä.

Peltoalueet sekä maisemallisesti arvokkaat
peltoalueet on huomioitu ja osoitettu
osayleiskaavassa.

6.2 MAAKUNTAKAAVAT
Maakuntakaavat ja niiden merkinnät tulee huomioida ja toteuttaa yleiskaavatasolla. Alla
esitetään ne merkinnät jotka erityisesti koskevat tätä yleiskaavaa sekä miten ne on
huomioitu kaavoituksessa.
MERKINTÄ

ARVIOINTI

Matkailun
vetovoima-alue
/
matkailun
ja
virkistyksen
kehittämisen kohdealue. Merkinnällä
osoitetaan
matkailun
kannalta
vetovoimaisia alueita.

Finnäsin osayleiskaava ei estä alueen käyttöä
matkailuun ja virkistykseen.

Merkinnällä osoitetaan:
PIETARSAAREN SEUTU
Kulttuuriympäristön tai maiseman
vaalimisen kannalta
maakunnallisesti tai seudullisesti
arvokas alue. Merkinnällä osoitetaan
maakunnallisesti tai seudullisesti
arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut
kulttuuriympäristöt.
Ohjeellinen ulkoilureitti.

Alueen kulttuuriarvot on huomioitu
osayleiskaavoituksen yhteydessä.

Merkintä on huomioitu ja tarkennettu
osayleiskaavassa. Ulkoilureitti palvelee pääasiassa
kylän asukkaiden virkistysmahdollisuuksia.
Ulkoilureitti mahdollistaa monipuolisen reitin
vaihtelevassa metsämaisemassa, joka kytkeytyy
kylän kulttuurimaisemaan Byviksvägenin ja
Västerbyvägenin kautta.

Finnäsin osayleiskaava ei myöskään ole ristiriidassa Pohjanmaan maakuntakaava 2040
kaavaluonnoksessa esitettyyn sisältöön.
6.3 PIETARSAAREN SEUDUN RAKENNEMALLI 2040
Rakennemallissa on Finnäsin kohdalla merkitty kylä, jossa kylän yhteisöllisyyttä vaalitaan
ja uudisrakentaminen tulee sopeutua olemassa olevaan kylärakenteeseen. Alue on
merkitty ”maaseuduksi”, eli alueeksi, jossa maaseutu on elävää ja alkutuotannon tarpeita
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huomioidaan, sekä ”vapaa-ajan” vyöhykkeeksi, jonne sijoittuu vapaa-ajan asumista ja
jossa meri ja vesistöt ovat lähellä.
Finnäsin osayleiskaava pyrkii tiivistämään kylärakennetta sellaisella tavalla, joka
sopeutuu kylän ominaispiirteisiin ja sellaisella uuden rakentamisen määrällä, joka vastaa
alueen tarvetta.
7

SUHDE YLEISKAAVAN SISÄLTÖVAATIMUKSIIN (MRL § 39)
Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon:
1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;
2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;
3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;
4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä
energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön,
luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla;
5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta
tasapainoiseen elinympäristöön;
6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;
7) ympäristöhaittojen vähentäminen;
8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä
9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.
Finnäsin osayleiskaavan päivityksen yhteydessä on huomioitu yhdyskuntarakenteen
toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys osoittamalla rakennuspaikkoja
vuosittain myönnettyjen rakennuslupamäärien perusteella sekä mitoituksen mukaisesti
olemassa olevan rakenteen yhteyteen.
Ne palvelutarpeet, jotka osayleiskaavan mukaan syntyy ovat saatavilla Luodon kunnan
keskustassa sekä Pietarsaaressa ja Kokkolassa. Liikenne, energia-, vesi- ja jätehuolto
voidaan järjestää tarkoituksenmukaisesti ympäristön, luonnonvarojen ja talouden
kannalta kestävällä tavalla. Yleisissä määräyksissä on määrätty kunnallisiin verkostoihin
liittymisestä mahdollisuuksien mukaan. Muiden kiinteistöjen osalta viemäröinnistä tulee
huolehtia kiinteistökohtaisesti. Osayleiskaava mahdollistaa turvallisen, terveellisen ja eri
väestöryhmien kannalta tasapainoisen elinympäristön. Osayleiskaava käsittää
pääasiassa alueita asumiseen, kun elinkeinoihin liittyvät merkinnät liittyvät maa- ja
metsätalouteen. Osayleiskaava ei aiheuta ympäristöhaittaa. Osayleiskaavassa on
huomioitu riittävät alueet virkistykseen ja luonnolle sekä osoitettu kulttuuriin ja luontoon
liittyvät arvot.

8

OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN
Osayleiskaavan hyväksynnän
rakennuslupahakemuksista.
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