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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1

Tunnistetiedot
Kaavoitustyö toteutetaan yhteistyöhankkeena Luodon kunnan ja Ramboll Finland Oy:n kesken.
Tietoa suunnitelmasta ja kaavoitushankkeesta saa kunnan maankäyttöinsinööriltä.
KAAVOITUSVIRANOMAINEN:

KAAVOITUSKONSULTTI:

Luodon kunta

Ramboll Finland Oy

Pohjoinen Luodontie 30

Hovioikeudenpuistikko 19 E

68570 LUOTO

65100 VAASA

Puh. +358 6 785 7111

www.ramboll.fi

www.larsmo.fi
Yhteyshenkilö:
Yhteyshenkilö:

Kaavan laatija, YKS-605

Maankäyttöinsinööri

Ryhmäpäällikkö Jonas Lindholm

Thomas Käldström

Puh. +358 50 349 1156

Puh. +358 44 787 7225

Sähköposti: jonas.lindholm@ramboll.fi

Sähköposti: thomas.kaldstrom@larsmo.fi
Vast. suunnittelija:
Projektipäällikkö Christoffer Rönnlund
Puh. +358 44 312 2301
Sähköposti: christoffer.ronnlund@ramboll.fi
1.2

Kaava-alueen sijainti
Kaava-alue sijaitsee Luodon kunnan pohjoisosassa, noin 8,5 km kuntakeskuksen Holmin pohjoispuolella, Eugmon ja Bosundin kylien välissä. Alue rajautuu etelässä Norra Larsmovägeniin.

Kuva 1. Alueen likimääräinen sijainti osoitettu punaisella © Maanmittauslaitos.

1-6

Kuva 2. Alueen alustava rajaus © Maanmittauslaitos.

1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavan nimi on GAMMELHAGENIN ASEMAKAAVA - MUUTOS JA LAAJENNUS.
Kaavoitus perustuu Gammelhagenin asemakaavan muuttamiseen ja laajentamiseen. Hankkeen
tavoitteena on ajantasaistaa nykyistä asemakaavaa ja muodostaa teollisuustoiminnalle uusia
tontteja.

1.4

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
Liitteet:

Liite 1:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Liite 2:

Luontoselvitys 2017.

Liite 3A:

Kooste vastineista, luonnosvaihe.

Liite 3B:

Kooste vastineista, ehdotusvaihe.
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TIIVISTELMÄ
2.1

2.2

Kaavoitusprosessin vaiheet
7.3.2017

Päätös asemakaavoituksen käynnistämisestä

22.12.2017-7.1.2018

OAS nähtävillä.

8.6–9.7.2018

Kaavaluonnos nähtävillä.

5.10–5.11.2018

Ehdotus nähtävillä.

12.11.2018 § 298

Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan.

12.11.2018 § 91

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan.

Asemakaava
Asemakaavan keskeisiä maankäytön aluevarauksia ovat erilaiset merkinnät teollisuudelle/työpaikoille. Kaavamerkinnät ja -määräykset esitetään tarkemmin kaavakartalla, mutta ne on esitetty
myös kohdassa 5.4 - Aluevaraukset.

2.3

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

LÄHTÖKOHDAT
3.1

Selvitys kaavoitettavan alueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Alue on noin 44 ha ja ennestään osittain rakennettu. Kokonaisalasta noin 28 ha on ennestään
asemakaavoitettua aluetta. Alueella on osittain rakennettu tieverkosto. Alueen eteläosassa on
eniten rakennettua aluetta.
3.1.2 Luonnonympäristö

Maiseman erityispiirteet
Suuri osa alueesta koostuu eri-ikäisestä havumetsästä. Alueen koillisosassa on avokalliota. Muutoin alueella ei ole merkittäviä erityispiirteitä.
Korkeusolosuhteet
Alueella on melko merkittäviä korkeuseroja. Korkeuserot vaihtelevat välillä 3–17 m mpy. Alavin
osa on alueen eteläosassa, jossa Luodonjärven läheisyys on selvästi havaittavissa. Alueen keskija pohjoisosa on huomattavasti korkeammalla. Korkeimmat osat koostuvat monin paikoin avokalliosta.
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Kuva 3. Alueen korkeusolosuhteet © Ramboll.

Kuva 4. Peruskartta maaston muodoista. © Maanmittauslaitos.
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Maaperä
Kaava-alueella on useita maalajeja. Suurin osa alueesta koostuu hiekkamoreenista, kun taas jotkut osa-alueet koostuvat kalliosta, hienosta hiedasta ja karkeasta hiedasta.

Kuva 5. Maaperäkartta. Punaisella värillä kallio, ruskealla sävyllä hiekkamoreeni, keltaisella karkea
hieta, sinipunaisella hieno hieta. © Geologinen tutkimuskeskus 2017, Maanmittauslaitos.

Vesistöt ja vesitalous
Noin 500m kaava-alueesta kaakkoon on Luodonjärvi. Luodonjärvi on makean veden järvi, jolta
on kanavasulkujen kautta yhteys Pohjanlahteen. Kaava-alueen pohjoispuolella noin 100 m etäisyydellä on Storträsket. Storträsketistä vesi laskee Fränsviksfjärdeniin. Suurin osa alueen valumasta kulkee Luodonjärven suuntaan.
Alueella on olemassa kunnallinen vesi- ja viemärijohto.
Luonnonsuojelu
Alueella tai sen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelu- tai Natura 2000-alueita.
Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitseva Storträsk on maakuntakaavassa osoitettu maakunnalliseksi suojelualueeksi.
Alueelta on laadittu luontoselvitys vuonna 2017. Selvityksen suositusten mukaan alueen koillisosassa sijaitseva vanha kallioinen mäntymetsä tulee pyrkiä säilyttämään. Alue on noin 3 ha.
Muutoin luontoselvityksessä esitettyjen havaintojen perusteella alueen kaavoituksessa ei tarvitse
ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin. Alueelta havaittiin joitakin uhanalaisia lintulajeja, mutta alueen
laajennuksen ei oleteta vaikuttavan niihin kielteisesti.
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Kuva 6. Kartalle on merkitty kallioinen mäntymetsä, joka tulee säilyttää © Essnature.

3.1.3 Rakennettu ympäristö

Asuminen ja väestörakenne
Alueella ei ole asutusta. Lähin asuintalo on noin 200 m etäisyydellä lounaaseen kaava-alueesta.
Bosundissa on tiheämpää asutusta.
Yhdyskuntarakenne
Alueella ja sen läheisyydessä on olemassa oleva toimiva yhdyskuntarakenne. Alueen eteläpuolelta kulkee Norra Larsmovägen, joka yhdistää Pietarsaaren ja Kokkolan kaupungit. Kaava-alue
on klassifioitu Suomen ympäristökeskuksen mukaan kyläalueena, että maaseutualueena.
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Kuva 7. Ote yhdyskuntarakenteesta (YKR). Vihreä väri osoittaa kyläalueet ja sinisen maaseutuasutuksen.

Työpaikat, palvelut
Nykyisin alueella on työpaikkoja lähinnä kaupan sekä myynnin alalla. Alueella on myös Ekoroskin
kierrätysasema.
Liikenne
Ainoa tie alueelle on Norra Larsmovägen, tien keskivuorokausiliikenne on noin 3400 ajoneuvoa.
Alueella on joiltakin osin rakennettu katuverkosto, mutta sitä täydennetään alueen rakentuessa.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Kaava-alueella ei ole rakennettuja kulttuuriympäristöjä eikä muinaisjäännöksiä.
Tekninen huolto
Kaava-alueelle on osittain rakennettu kunnallistekniikka.
Erityistoiminta
Kaava-alueella ei ole huomioitavaa erityistoimintaa.
Ympäristönsuojelu ja ympäristön häiriötekijät
Osa alueesta on ennestään kaavoitettu. Voimassa olevan kaavan määräysten mukaan alueelle ei
saa sijoittaa sellaisia laitoksia, jotka aiheuttavat ilmanpäästöjä tai jatkuvaa melua (yli 60 dB).
Alueella ei esiinny ympäristöhäiriöitä. Ympäristönsuojelulle ei ole tarvetta.
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3.1.4 Maanomistusolosuhteet

Kunta omistaa kaikki suunnittelualueen kiinteistöt.
3.2

Suunnittelutilanne
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

3.2.1.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. Alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty asiasisältönsä mukaan seuraaviksi kokonaisuuksiksi:
•
•
•
•
•
3.2.1.2

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
Tehokas liikennejärjestelmä
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
Uusiutumiskykyinen energiahuolto
Maakuntakaava 2030

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.

Kuva 8. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta 2030.
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Kaava-alueelle on maakuntakaavassa seuraavat varaukset:
Kaavamerkintä

Merkinnän kuvaus
Teollisuus- ja varastoalue
Tietoliikenneyhteys
Siirtoviemäri
Matkailun vetovoima-alue / matkailun ja virkistyksen kehittämisen
kohdealue
mv-9, PIETARSAAREN SEUTU
Pyöräilyreitti
Ohjeellinen ulkoilureitti
Rakennettu alue

3.2.1.2.1

Vaihemaakuntakaavat 1 ja 2

Kaava-alueelle ei ole varauksia vaihemaakuntakaavoissa 1 ja 2.
3.2.1.3

Maakuntakaava 2040

Pohjanmaan maakuntakaavaa 2040 laaditaan parhaillaan. Kaavaluonnos oli nähtävillä 5.29.3.2018. Uusi maakuntakaava tulee korvaamaan Pohjanmaan maakuntakaavan 2030 ja sen
vaihemaakuntakaavat. Suunniteltu toiminta on uuden luonnoksen mukainen.

Kuva 9. Ote Pohjanmaan maakuntakaavan 2040:n luonnoksesta.
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3.2.1.4

Yleiskaava

Alueella ei ole osayleiskaavaa.
3.2.1.5

Asemakaava

Osa kaavoitettavasta alueesta on ennestään kaavoitettu asemakaavatasolla. Voimassa oleva
asemakaava on hyväksytty vuonna 1999.

Kuva 10. Ote nykyisestä Gammelhagenin teollisuusalueen asemakaavasta.

3.2.1.6

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 26.3.2008 § 3.
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3.2.1.7

Tonttijako ja tonttirekisteri

Tiedot alueen kiinteistöjaosta perustuvat kunnan/Maanmittauslaitoksen ajantasaisiin tietoihin.
3.2.1.8

Pohjakartta

Alueelta on ajantasainen pohjakartta vuodelta 2015 joka on täydennetty syksyllä 2018.

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN ERI VAIHEET
Konsultti laatii kaavaluonnoksen maankäytöstä ja huomioi sekä laaditut että täydentävät selvitykset. Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen konsultti laatii kaavaehdotuksen virallista nähtävilläoloa varten. Loppuvaiheessa kunta hyväksyy kaavaehdotuksen, jonka jälkeen kaava saa
lainvoiman.
4.1

Asemakaavoituksen tarve
Kaavoitus on käynnistetty, koska on tarve tarkistaa ja laajentaa alueella voimassa olevaa asemakaavaa. Tarkoituksena on sovittaa kaava niihin tarpeisiin, joita nykyään on, mutta myös muodostaa tontteja tulevaisuuden tarpeisiin.

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kaavoitusjaosto päätti kaavoituskatsauksen hyväksymisen yhteydessä 7.3.2017 § 8 käynnistää
Gammelhagenin asemakaavan tarkistuksen ja laajennuksen.

4.3

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 ainakin
seuraavat:
4.3.1 Osalliset

Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoituksessa käsitellään:
•

LUODON KUNNAN ERI HALLINTOTOIMET – (Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo)

•

ELY-KESKUS (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) – (PL 262, 65101 Vasa)

•

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS (Pääkonttori: Kustaa
Adolfinkatu 76, 67200 Kokkola)

•

POHJANMAAN LIITTO – (PL 174, 65101 Vasa)

Alueen yritykset, paikalliset yhteisöt ja järjestöt, joiden toimialaa kaavoitus koskee.
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Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava 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.

4.3.2 Vireilletulo

Kaavoitus tuli vireille 7.3.2017 § 8. Kaavoituksen käynnistämisestä on tiedotettu kuulutuksella.
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus

•

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti
nähtävillä 22.12.2017-7.1.2018.
Nähtävilläolon aikana jätettiin 3 viranomaislausuntoa; Pohjanmaan museo ilmoitti, ettei
sillä ole mitään huomautettavaa, Pohjanmaan liiton mielestä on hyvä esittää lyhyt kuvaus maakuntakaavan merkinnöistä OAS:ssa ja Terveysvalvontatoimisto katsoo, että ainoastaan ympäristöhäiriöitä aiheuttamaton toiminta tulee sallia.

•

Kaavaluonnos oli MRL 62 §:n mukaisesti nähtävillä 8.6–9.7.2018. Luonnoksesta lähetettiin MRA 30 §:n mukaisesti lausuntopyynnöt viranomaisille ja yhteisöille. Luonnoksesta
saatiin kolme lausuntoa ja kaksi mielipidettä.
VASTINEET LUONNOSVAIHEEN PALAUTTEESEEN, KATSO LIITE 3a.

•

Ehdotus oli MRL 65 §:n mukaisesti nähtävillä 5.10–5.11.2018. Lausuntopyynnöt on lähetetty MRA 27 §:n ja MRL 28 §:n mukaisesti asianomaisille viranomaisille ja yhteisöille.
Kaavaehdotuksesta saatiin 4 lausuntoa.
VASTINEET EHDOTUSVAIHEESSA SAATUUN PALAUTTEESEEN, KATSO LIITE 3b.

4.3.4 Viranomaisyhteistyö

Tarvittaessa järjestetään neuvotteluja asianomaisten viranomaisten kanssa. Asianomaisia viranomaisia kuullaan kaavan nähtävilläolovaiheissa.
4.4

Asemakaavan tavoitteet
Maakuntakaava, nykyinen asemakaava ja ajantasainen kiinteistöjako muodostavat pohja-aineiston, johon tarkistus ja laajennus perustuvat. Myös laadittua luontoselvitystä käytetään kaavoituksessa (lueteltu kohdassa 1.4).
Kaavoituksen tavoitteena on voida suurentaa ja laajentaa teollisuusaluetta alueen nykyiseen rakenteeseen pohjautuen.
Teollisuusalueen laajentamisella varmistetaan, että Luodon kunnalla on riittävästi vetovoimaisia
teollisuustontteja seudulla toimiville yrityksille. Suurempi teollisuusalue voi tuoda synergiaetuja
alueella toimiville yrityksillä.
Liikenne alueelle johdetaan nykyisten teiden kautta. Teollisuusalueella tullaan uudelleen järjestelemään tie- ja katualueita, jotta saadaan vetovoimaisia teollisuustontteja, joille on hyvät tieyhteydet.

1-17

ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1

Asemakaavan rakenne
Asemakaavaluonnos perustuu pitkälti voimassa olevan kaavan rakenteeseen. Korttelialueisiin on
kuitenkin tehty tarkistuksia siten, että ne paremmin noudattavat nykytilannetta ja sitä, kuinka
kaava on toteutunut. Etelässä kaava rajautuu nyt maantien kiinteistörajaan. Alueen sisäänajoa
(Kuusitietä) on siirretty jonkin verran länteen päin, rakennetun tien mukaisesti. Kortteli 212 on
kokonaan uusi, kun taas kortteleita 209, 210 ja 211 on muotoiltu merkittävästi. Korttelialueiden
välissä on maa- ja metsätalousalueita, jotka toimivat osittain kortteleita erottavina metsäalueina,
mutta myös hulevesien viivyttämis- ja imeytysalueina.

Kuva 11. Ote kaavaluonnoksesta (4.5.2018).

Kuva 12. Ote kaavaehdotuksesta (27.9.2018).

Kaavaehdotus perustuu edelleen kaavaluonnokseen, saatujen mielipiteiden pohjalta tontti-/korttelinjakoon ja rakennusoikeuksiin on tehty pieniä tarkistuksia. Alueen itäosaan on varattu uusi
katu parantamaan kulkua alueelle ja helpottamaan pitkien kuljetuksien liikkumista alueella.
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5.2

Mitoitus
Kaava-aluetta laajennetaan pohjoiseen ja itään suhteessa voimassa olevaan kaavaan. Nykyiseen
kaavaan verrattuna tähän kaavaan on tullut suurempi korttelialue, kun taas kolmea korttelia on
merkittävästi suurennettu. Asemakaava mahdollistaa rakentamisen kahteen kerrokseen kaikilla
tonteilla. Kerrosalan ja tontin pinta-alan välinen suhde on e=0.40.

5.3

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden saavuttaminen
Kaavoitusta varten laaditusta luontoselvityksestä selviää, että kaava-alueen koillisosassa oleva
osa-alue täytyy säilyttää. Alue muodostuu kallioisesta mäntymetsästä, alueella on myös vaellusreitin osia. Asemakaavassa alue on huomioitu merkinnällä maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Tällä tavoin varmistetaan, että alue myös jatkossa säilyy rakentamattomana ja alueella olevia arvoja ei menetetä.

5.4

Aluevaraukset
T

TEOLLISUUS- JA VARASTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

KTY

TOIMITILARAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

M

MAA- JA METSÄTALOUSALUE.

MY

MAA- JA METSÄTALOUSALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA.

Muut merkinnät ja tarkemmat määräykset, ks. asemakaavakartta.

KAAVAN VAIKUTUKSET
6.1

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Asuminen ja väestörakenne
Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia lähialueen asutukseen. Asemakaavan laajennussuunta on asutuksesta poispäin.
Yhdyskuntarakenne
Asemakaava pohjautuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Osa alueesta on jo rakennettu ja alueelle on rakennettu teitä ja katuja. Vaikutukset arvioidaan hyviksi, kun olemassa olevia rakenteita hyödynnetään lisärakentamisessa.
Palvelu, työpaikat, elinkeinotoiminta
Teollisuusalueen laajentaminen antaa kunnan elinkeinoelämälle paremmat edellytykset. Suurempi tonttitarjonta antaa yrityksille enemmän mahdollisuuksia löytää tarvittava tontti. Teollisuusalueen laajentamisella annetaan myös paremmat edellytykset yritysten väliseen yhteistyöhön. Mitä enemmän alueella on yrityksiä, sitä enemmän asiakkaita saadaan houkuteltua sinne,
joka suosii joka tapauksessa niitä yrityksiä, jotka toimivat jonkinlaisen valmistuksen/myynnin
parissa. Vaikutukset arvioidaan myönteisiksi.
Virkistys ja vapaa-ajantoiminta
Alueen koilliskulmassa oleva kallioinen alue on osoitettu MY-merkinnällä, jolla pyritään säilyttämään alueen luonne ja varmistamaan, ettei sinne rakenneta. Alue voi toimia virkistysalueena,
lähellä kulkee ulkoilureitti. Muutoin kaavassa ei käsitellä virkistystä ja vapaa-ajan toimintaa koskevia asioita. Vaikutukset arvioidaan pieniksi.
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Liikenne
Asemakaava aiheuttaa toteutuessaan muutoksia alueen liikennemääriin. Kasvu tullaan lähinnä
huomaamaan Kuusitien ja Norra Larsmovägenin risteysalueella. Sisäänajo on nykyisin noin 7 m
leveä, mutta asemakaava mahdollistaa sen leventämisen, mikäli tarvetta on. Muutokset liikenteeseen riippuvat osittain siitä, minkä tyyppistä teollisuus-/elinkeinotoimintaa alueelle sijoittuu.
Suunnitellut kadut on mitoitettu kasvaville liikennemäärille. Alueella on kevyen liikenteen väylä.
Vaikutukset arvioidaan merkityksettömiksi ja mittakaavaltaan pieniksi.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Alueella sallitaan toiminta, joka voi mm. aiheuttaa meluhaittoja. Toiminta ei saa kuitenkaan aiheuttaa ympäristöhaittoja. Meluhaittojen ei voida olettaa aiheuttavan haittoja asutukselle, sillä
teollisuusalue sijaitsee erillään asutuksesta. Teollisuusalueen laajentumissuunta on myös poispäin nykyisestä asutuksesta. Vaikutukset arvioidaan pieniksi.
Tekninen huolto
Olemassa olevaa teknistä huoltoa hyödynnetään alueen laajentamisessa. Kunnallistekniikan kustannustehokkaasta hyödyntämisestä on etua kunnan taloudelle.
Erityistoiminta
Alueelle ei ole osoitettu erityisalueita.
6.2

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Maiseman erityispiirteet
Asemakaava muuttaa toteutuessaan paikallista maisemaa. Alue on nykyisin suurelta osin metsäistä, metsä tullaan kaatamaan ja alue rakentamaan, jonka jälkeen alue toteutuu.
Asemakaavassa on jätetty kauemmas pohjoiseen ja itään suojaava metsäalue, osittain suojaamaan Storträsketiä, joka on maakunnallinen suojelualue, mutta myös alueen koillisosassa sijaitsevan kallioisen mäntymetsän säilyttämiseksi.
Korkeusolosuhteet
Alueen korkeusolosuhteisiin tulee muutoksia tonttien ja katujen rakentamisvaiheessa. Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia korkeusolosuhteisiin.
Maaperä
Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia maaperään.
Vesistö ja vesitalous
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen vesistöön. Suurin osa alueen valumasta kulkee
olemassa olevia ojia pitkin Luodonjärveen, teollisuusalueen pohjoisosasta voi osa pintavesistä
kulkeutua Storträsketiin. Alueella on riittävästi suuria vihreitä pintoja (metsäalueita), jotka viivyttävät ja imeyttävät alueelta muodostuvia hulevesiä.
Luonnonsuojelu, Natura-alueet
Luontoselvityksen suositusten mukaan alueella sijaitseva vanha kallioinen mäntymetsä säilytetään. Pohjoiseen jätetään myös suojaava metsäalue Storträsketiä vasten, joka on maakuntakaavassa osoitettu maakunnalliseksi suojelualueeksi. Siten kaavoituksessa on huomioitu lähellä sijaitsevat arvokkaat ympäristöt. Vaikutukset arvioidaan hyviksi.
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6.3

Yhteiskuntataloudelliset vaikutukset
Asemakaavan voidaan odottaa aiheuttavan myönteisiä vaikutuksia yhteiskuntatalouteen. Asemakaavan toteuduttua Luodon kunta voi odottaa kasvavia verotuloja. Hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita pidetään myös kunnallisen yhdyskuntarakentamisen kustannukset alhaisina, jolla
osaltaan on myönteisiä yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia.

6.4

Ympäristön häiriötekijät
Ympäristön häiriötekijöiden voidaan katsoa muodostuvan alueella olevasta toiminnasta. Alueella
on hyvät mahdollisuudet teollisen toiminnan harjoittamiseen, joka voi aiheuttaa mm. meluhaittoja. Alue on luonteeltaan teollisuusalue, jota ajatellen ympäristön häiriötekijät ovat kuitenkin
luonnollisia.

6.5

Nimistö
Kaavassa osoitetaan kadut Kuusitie, Kuusikuja, Mäntytie, Mäntykuja, Haapatie, Leppätie.

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
7.1

Toteuttaminen ja ajoitus
Tarkoituksena on, että asemakaava hyväksytään kunnanvaltuustossa talvella 2018-19. Alueen
toteuttaminen tapahtuu kunnan/paikallisien yritysten toimesta, kun asemakaava on vahvistettu.

