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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.
Yhteystiedot:
KAAVOITTAJA:

KAAVOITUSKONSULTTI:

Luodon kunta

Ramboll Finland Oy

Norra Larsmovägen 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

Maanm. insinööri AMK Jonas Lindholm,

Thomas Käldström

Puh. +358 50 349 1156

Puh. +358 44 787 7225

Sähköposti: jonas.lindholm@ramboll.fi

sähköposti: thomas.kaldstrom@larsmo.fi
Suunnittelija:
Maanm. insinööri AMK Christoffer Rönnlund
Puh. +358 44 312 2301
Sähköposti: christoffer.ronnlund@ramboll.fi
1.2

Kaava-alueen sijainti
Kaavoitettava alue käsittää Luodon kunnan keskusta-alueen. Kaava-alueen sijainti ja rajaus esitetään alla olevissa kuvissa.
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Kuva 1. Alueen ohjeellinen sijainti osoitettu punaisella ympyrällä © Maanmittauslaitos.

Kuva 2. Alueen ohjeellinen rajaus.

1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavan nimi on HOLMIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS.
Hankkeen tavoitteena on tarkistaa nykyistä asemakaavaa ja samalla laajentaa Holmin keskustan
asemakaava-aluetta käsittämään aiemmin kaavoittamattomat alueet. Osatavoitteena on kaavoittaa uusia tontteja lähinnä asumiseen ydinkeskustassa.

1.4

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
Liitteet:

Liite 1:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Liite 2:

Luontoselvitys 2017.

Liite 3a:

Kooste vastineista, luonnosvaihe (lisätään myöhemmin).

Liite 3b:

Kooste vastineista, ehdotusvaihe (lisätään myöhemmin).
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1.5

Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista
Ainakin seuraavat selvitykset ja raportit ovat luoneet perustan asemakaavan laatimiselle:
•

Rakennusinventoinnit 2006, 2009

•

Trafikutredning 2014.

•

Asemakaavan luontoselvitys 2017.

•

Keskusta-alueen tiesuunnitelma 2009.

TIIVISTELMÄ
2.1

2.2

Kaavoitusprosessin vaiheet
7.2.2017 § 8

Kaavoitusjaosto päättää aloittaa kaavoituksen. Ramboll Finland Oy
valitaan kaavoitustyön konsultiksi.

23.8–6.9.2017

OAS nähtävillä.

XX.XX–XX.XX.2018

Kaavaluonnos nähtävillä.

XX.XX–XX.XX.2018

Ehdotus nähtävillä.

XX.XX.2018 § XX

Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan.

XX.XX.2018 § XX

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan.

Asemakaava
Asemakaavan keskeisiä maankäytön aluevarauksia ovat erilaiset merkinnät asumiselle, yleisille
alueille/toiminnoille, sekä virkistystoiminnalle. Kaavamerkinnät ja -määräykset esitetään tarkemmin kaavakartalla.

2.3

Asemakaavan toteutus
Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, kun asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja kaava on saanut lainvoiman. Vastuu asemakaavan toteuttamisesta kuuluu kunnalle.
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LÄHTÖKOHDAT
3.1

Selvitys kaavoitettavan alueen oloista
Alue muodostuu Luodon kunnan keskustasta Holmissa. Holmin kuntakeskukseen on luonnollisella
tavalla rakentunut tiheämpi asutus. Kunta tunnetaan ylipäänsä maaseutu- ja saaristokuntana,
mutta kunnalliset toiminnot ja kaupunkimaiset pientaloalueet korostavat Holmin taajamaleimaa.
Taajamaleimaa ei tule ymmärtää kaupunkimaisena keskustana, vaan enemmän kylä-, maaseututai saaristokeskuksena, jossa tulee pyrkiä järjestelmälliseen maankäyttöön. Hyvien edellytysten
luominen kestävälle yhdyskuntarakenteelle edellyttää rakentamisen tiivistämisen optimointia, siten saavutetaan myös yhteiskuntataloudellisesti hyvä tulos.

3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Kaavoitettava alue käsittää noin 84 ha laajan alueen. Kaava-alue on suurelta osin rakennettua.
Alueella on kunnan hallinnollinen keskus ja myös kunnallista toimintaa mm. päiväkodin, peruskoulun ja vanhainkodin muodossa. Asumiseen on tarjolla sekä kerrostaloja että pientaloja. Työpaikat ovat lähinnä kunnallisella sektorilla ja teollisuudessa, mutta myös kaupan alalla. Kaavaalueen pohjoisosassa on suuri urheilu- ja virkistysalue mm. rakennettuine kuntopolkuineen/hiihtolatuineen, ampumahiihtomahdollisuuksineen, kaksine jalkapallokenttineen, yleisurheilutiloineen
ja jääkiekkokaukaloineen.
3.1.2 Luonnonympäristö

Maiseman erityispiirteet
Kaava-alue on jo ennestään sekä kaavoitettu että rakennettu. Rakentaminen on levittäytynyt
koko kaavoitettavalle alueelle, mutta edelleen on tilaa täydennysrakentamiseen ja tiivistämiseen.
Koskematonta luontoa ei ole juurikaan, sen sijaan voidaan mainita puistomaiset metsät, joissa
on nuoria puita ja niittyjä.
Korkeusolosuhteet
Kaava-alueen korkeuskäyrät vaihtelevat noin välillä 2,5–20 mpy ja keskikorkeus on noin 7,5
mpy. Pohjoisosa sijaitsee ylipäänsä korkeammalla kuin eteläosa, mutta korkeusolosuhteissa on
paljon vaihtelua. Kaava-alueen lounaisosa nousee esim. yli 10 mpy korkeudelle, vaikka kaavaalueen eteläosa on yleisesti alavaa. Kackursvägenin ja Fagernäsvägenin eteläpuolinen rakennuskanta sijaitsee välillä 2,5–5 mpy, kun taas rakennuskanta näiden teiden pohjoispuolella sijaitsee
välillä 5–12,5 mpy.
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Kuva 3. Alueen korkeusolosuhteet, asutus, tiestö, vesistö © Maanmittauslaitos.

Maaperä
Kaava-alueella vallitsee kokonaisuudessaan moreenimaa, jossa on paikoittain pehmeämpiä/kovempia osia. Ruskea väri; moreenimaa, punainen väri; kallio.
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Kuva 4. Maaperäkartta. Punaisella kallioperäinen maa, ruskealla moreenimaa © GTK, Maanmittauslaitos.

Vesistöt ja vesitalous
Kaava-alueen itäosassa on pohjavesialue.
Luonnonsuojelu
Alueella ei ole ennestään suojeltuja alueita. Aiemmin selvittämättömiltä alueilta on laadittu uusi
luontoselvitys vuonna 2017.
Natura-alueet
Kaava-alueella ei ole Natura-alueita.
3.1.3 Rakennettu ympäristö

Asuminen ja väestörakenne
Holm toimii kuntakeskuksena ja siellä on noin 400 asukasta. Asutus on pientalo- ja kerrostalotyyppistä. Asemakaava-alueella, ydinkeskustassa asuu noin 300 näistä asukkaista. Keskustassa
on myös hiljattain valmistunut Equity-talo, joka sisältää kirjaston, terveyskeskuksen, kuntosalin
ja ravintolan sekä viereisen uuden kerrostalon.

1-11

Yhdyskuntarakenne
Kunnalliset toiminnot on merkitty maantien 749, Kackurvägenin ja Fagernäsvägenin liikenneympyrän läheisyyteen. Pientaloalueet levittäytyvät liikenneympyrästä joka suuntaan. Kauimpana
pohjoisessa on urheilu- ja virkistysalue.

Kuva 5. Ote yhdyskuntarakenteesta (YKR). Punainen väri osoittaa taajama-alueita.

Työpaikat, palvelut
Kaava-alueen työpaikat muodostuvat lähinnä kunnallisista palveluista koulua ja vanhustenhoitoa
ajatellen sekä yleisistä kunnallista palveluista, mutta alueella on työpaikkoja myös kevyemmän
teollisuuden ja kaupan alalla.
Virkistys ja vapaa-ajantoiminta
Kaava-alueen pohjoisosassa ja maantien 749 länsipuolella on suuri urheiluun ja virkistykseen
tarkoitettu alue. Alueella on jalkapallokenttä, tekonurmi ja kuusi jokasäänrataa kentän ympärillä,
jääkiekkokaukalo ja esterata ym. Alueella on myös pururata ja mahdollisuus harjoittaa yleisurheilua. Alue on kumpuilevaa ja luonnonläheistä ja kesäisin maastossa on hyvät mahdollisuudet
hölkkään ja suunnistukseen, kun taas talvella sen sijaan voi hiihtää tai laskea pulkalla.
Liikenne
Luodon läpikulkuliikenne Pietarsaaren ja Kokkolan välillä, kulkee maantietä 749 pitkin. Maantie
749 toimii kaava-alueen pohjois-eteläsuuntaisena päätienä, kun taas Fagernäsvägen ja Kackurvägen vastaavasti mahdollistavat liikkumisen länsi- tai itäsuuntaan kaava-alueen keskeltä.
Kaava-alueen muut tiet muodostuvat asemakaavoitetuista kaduista, jotka johtavat liikenteen yllä
mainituille suuremmille teille.
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Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Kaava-alueella ei ole kulttuuriympäristönäkökohtaa ajatellen suojeltuja alueita. Alueella ei ole
myöskään muinaisjäännöksiä. Kaavoitettavalle alueelle on tehty kaksi eri rakennusinventointia,
toinen on tehty vuonna 2006 ja toinen vuonna 2009. Näiden pohjalta on valmisteltu voimassa
oleva asemakaava vuonna 2014.
Tekninen huolto
Kaava-alueelle on rakennettu kunnallistekniikka, Arenavägenin ja Västerviksvägenin ympäristöä
lukuun ottamatta.
Ympäristönsuojelu ja ympäristön häiriötekijät
Alueella ei ole ympäristönsuojelua vaativia kohteita tai muita ympäristön häiriötekijöitä, jotka
luonteensa perusteella tulisi huomioida.
Alue on melko rauhallista keskusta-aluetta, jolle on myös ohjattu ympäristöystävällistä teollisuutta omalle alueelleen, siten ei voida puhua muista selvistä haitoista kuin tavallisista keskustaan liittyvistä toiminnoista. Maantie 749 tulee mainita tienä, joka liikenteen perusteella aiheuttaa eniten melua alueella, erityisesti jarrutuksien ja kiihdytyksien muodossa liikenneympyrän
alueella. Liikenne on kuitenkin määrältään sellaista, ettei sitä voida katsoa häiritseväksi, vaan liikenne muodostaa pikemminkin välttämättömän ja samalla keskusta-aluetta täydentävän tekijän.
3.1.4 Maanomistusolosuhteet

Kunta omistaa pääosan kaava-alueen kiinteistöistä. Muut kiinteistöt ovat yksityisomistuksessa.
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Kuva 6. Maanomistus. Kunnan omistuksessa olevat kiinteistöt on merkitty väreillä.

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:
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.
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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.

Kuva 7. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta. Kaava-alueen sijaitsee pääosin keskustatoimintojen alueella sekä taajamatoimintojen alueella.

3.2.1.2.1

Vaihemaakuntakaavat 1 ja 2

Vaihemaakuntakaava 1 - Kaupallisten palvelujen sijoittuminen hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.5.2012 ja vahvistettiin ympäristöministeriössä 4.10.2013. Kaupallisten palvelujen enimmäismitoitus keskustatoimintojen alueella on 10 000 k-m², jossa yksittäinen suuryksikkö tai keskittymä saa olla enintään 5000 k-m².
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Kuva 8. Ote maakuntakaavan 1. vaihekaavasta.

Kaava-alueelle ei ole vaihemaakuntakaavassa 2 esitetty varauksia.
3.2.1.3

Yleiskaava

Alueella on voimassa osayleiskaava. Holmin osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa
6.3.2013 § 35.

Kuva 9. Ote Holmin osayleiskaavasta (hyväksytty kunnanvaltuustossa 6.3.2015 § 35). Alue osoitettu
pääosin A-, P-, M-, V-merkinnällä.
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3.2.1.4

Asemakaava

Kaavoitettava alue on suurelta osin ennestään kaavoitettu asemakaavatasolla. Holmin asemakaavan tarkistus hyväksyttiin valtuustossa 21.5.2014. Tämän kaavan lisäksi on vahvistettu erikseen pienempiä asemakaavoja, jotka myös osittain tulevat sisältymään uuteen kaavaan.

Kuva 10. Kuva osoittaa aiemmin vahvistettujen asemakaavojen rajauksen suhteessa nyt muutettavaan
ja laajennettavaan kaavaan (punainen viiva). Valkoiset alueet osoittavat uusia aluekokonaisuuksia,
joilla ei ole ennestään asemakaavaa.

3.2.1.5

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 26.3.2008 § 3.
3.2.1.6

Tonttijako ja tonttirekisteri

Tiedot alueen kiinteistöjaosta perustuvat Maanmittauslaitoksen ajantasaisiin tietoihin.
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3.2.1.7

Pohjakartta

Kaavoituksen pohjana on käytetty kunnan pohjakarttaa. Pohjakartta on laadittu vuonna 2012 ja
sitä on täydennetty vuonna 2014. Pohjakartan koordinaattijärjestelmänä on GK23 ja korkeusjärjestelmänä N60. Pohjakartta on hyväksytty 25.3.2014.
3.2.1.8

Suojelupäätös

Kaava-alueella ei ole suojeltuja alueita. Alueelta laaditussa luontoselvityksessä Västervik ja sitä
ympäröivä kosteikko on nostettu esiin luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeänä
alueena. Järvi on tärkeä erityisesti pesivän linnuston kannalta, alueella on useita uhanalaisia lajeja. Järvi tulee säilyttää siten, ettei se kuivu ja ympäröivä puoliavoin kosteikko tulee säilyttää.

Kuva 11. Ote vuoden 2017 luontoselvityksestä, punaisella osoitettu kaavoituksen yhteydessä säilytettävä alue.

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

4.1

Asemakaavoituksen tarve
Kaavoitettava alue on laajuudeltaan noin 84 ha, josta noin 70 % on ennestään asemakaavoitettua. Maankäytön uudelleenjärjestelyn tarve sekä nykyiset tontit ovat taustasyynä kaavamuutokselle. Lisäksi tavoitteena on saada enemmän tontteja asumiseen keskusta-alueella.
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4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kaavoitusjaosto päätti alueen asemakaavan tarkistamisesta 7.2.2017 § 8.

4.3

Osallistuminen ja yhteistyö
Kaavoitusprosessin aikana kuullaan asianomaisia osallisia. Erillisneuvotteluita asianomaisten viranomaisten kanssa järjestetään tarpeen mukaan. Asemakaavan nähtävilläolojen aikana on
mahdollisuus jättää palautetta.
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)

•

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,
mm:
•

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.

4.3.2 Vireilletulo

Kaavoitus tuli vireille 7.2.2017 § 8. Kaavoituksen käynnistämisestä on tiedotettu kuulutuksella.
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus

•

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä 23.8–6.9.2017 MRL 63:n ja MRA
30 §:n mukaisesti.

•

Kaavaluonnos oli nähtävillä __.__–__.__.2018 MRL 62 §:n mukaisesti. Luonnoksesta lähetettiin lausuntopyynnöt viranomaisille ja yhteisöille MRA 30 §:n mukaisesti. Luonnoksesta saatiin __ lausuntoa ja __ mielipidettä.
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VASTINEET LUONNOSVAIHEEN SAATUUN PALAUTTEESEEN, KATSO LIITE 3a (täydennetään myöhemmin).
•

Ehdotus oli nähtävillä __.__–__.__.2018 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 EHDOTUSVAIHEEN SAATUUN PALAUTTEESEEN, KATSO LIITE 3b (täydennetään myöhemmin).

4.3.4 Viranomaisyhteistyö

Viranomaisten kuuleminen hoidetaan kaavoituksen aikana lausuntomenettelyllä. Viranomaisten
erillisneuvotteluja järjestetään tarpeen mukaan.
4.4

Asemakaavan tavoitteet
Tavoitteena on kaavamuutoksella ja -laajennuksella osittain järjestellä maankäyttöä uudelleen
sekä laajentaa asemakaavaa länteen nykyisestä rajauksesta (sekä Kackursvägenin pohjois- että
eteläpuolelle) siten, että saadaan uusia tontteja lähinnä asumiseen keskusta-alueella. Työssä
hyödynnetään aiemmin laadittuja ja uusia selvityksiä. Liikenteellinen tarkastelu ja tarkistukset
tehdään siten, että saadaan turvalliset yhteydet.

ASEMAKAAVALUONNOKSEN KUVAUS
5.1

Asemakaavan rakenne
Kaava-alueen keski- ja pohjoisosaan on varattu erityyppisiä palveluihin liittyviä toimintoja, työpaikkoja, kauppaa ja virkistystä. Asuinalueet levittäytyvät keskeltä periaatteessa joka suuntaan.
Uusia asuinalueita on osoitettu keskustan välittömään läheisyyteen kaava-alueen länsiosaan ja
Västervikenin läheisyyteen kaava-alueen lounaisosassa.
5.1.1 Mitoitus

Yleistä
Laajennuksella (aiemmin kaavoittamatonta aluetta) on muodostettu autopaikkojen korttelialue
(LPA) alueen itäosaan, hautausmaan laajennusalue (EH) ja osittain pienempi alue, joka on osoitettu lähivirkistykseen (VL) alueen itäosassa.
Muutos koskee ennen kaikkea teknisiä tarkistuksia rakennusmääräysten tarkentamiseen. Merkittävimmät muutokset ovat, että Marieholmin pappilan läheisyyteen on osoitettu loma- ja matkailualue (R-1) sekä, että kortteli 3:n autopaikkojen korttelialuetta (LPA) on laajennettu. Korttelissa
7 on yksi tontti muutettu liikerakennusten (KL) korttelialueesta erillispientalojen (AO) korttelialueeksi. Aiemmat AM-merkinnät on muutettu AO/TV-merkinnöiksi. Tonttien lukumäärä on sama
kuin voimassa olevassa kaavassa.
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Kauppa- ja liiketilat

Kuva 12. Keskustatoimintojen alue osayleiskaavassa (hyväksytty 6.3.2013 § 35). Keskustatoimintojen
alue on osoitettu punaisella pistekatkoviivalla.

Kauppa- ja liiketilojen osalta on huomioitu vaihemaakuntakaava 1 ja Luotoon osoitetut määräykset. Holmin alueelle on annettu oikeus 10 000 m²:n kerrosalaan kaupalle, josta vähittäiskaupan
suuryksikkö tai -keskittymä ei saa ylittää 5 000 m²:iä.
Osayleiskaavassa osoitettu keskustatoimintojen alue on huomioitu asemakaavassa. Tälle alueelle
voidaan sijoittaa liike- ja kauppatoimintaa, kuitenkin niin, että ne vastaavat vaihemaakuntakaavassa 1 Luodon kunnan keskustaan osoitettua kerrosalamäärää.
5.1.2 Palvelut

Kunnallisia palveluita voidaan laajentaa keskusta-alueella ja tämä on mahdollistettu lähinnä Y- ja
C-korttelialueilla. Virkistykseen liittyviä palveluita voidaan laajentaa ja kehittää urheilualueella,
jonne on suunniteltu tilaa mm. uudelle urheiluhallille.
5.2

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden saavuttaminen
Kaava-aluetta koskevat luontoselvitykset on huomioitu kaavoituksessa. Kaava-alueella sijaitsevalle pohjavesialueelle ei ole suunniteltu uutta toimintaa, tonttia on ainoastaan suurennettu jonkin verran etelään päin.
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5.3

Aluevaraukset
Pääkäyttötarkoitukset:
AK

Asuinkerrostalojen korttelialue.

AP

Asuinpientalojen korttelialue.

AR

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

AO

Erillispientalojen korttelialue.

AO-1

Erillispientalojen korttelialue.

AL

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Y

Yleisten rakennusten korttelialue.

YL-1

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue koulua ja/tai päätarkoitukseen
kuuluvia alatoimintoja.

YL-2

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue koulua ja/tai lasten päiväkotia
varten.

YH

Hallinto- ja virastorakennusten korttelialue.

YU

Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

C-1

Keskustatoimintojen korttelialue.

C-2

Keskustatoimintojen korttelialue.

KL-1

Liikerakennusten korttelialue.

KTY-1

Toimitilarakennusten korttelialue.

TY

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan
laadulle erityisiä vaatimuksia.

VP

Puisto.

VL

Lähivirkistysalue.

VU-1

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

LP

Yleinen pysäköintialue.

ET

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

EN

Energiahuollon alue.

EV

Suojaviheralue.

M

Maa- ja metsätalousalue.

W

Vesialue.

Yksityiskohtaiset merkinnät- ja määräykset, ks. asemakaavakartta.
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KAAVAN VAIKUTUKSET
6.1

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Asuminen ja väestörakenne
Asemakaavamuutos mahdollistaa eri väestöryhmien asumismahdollisuuksien lisääntymisen keskusta-alueella. Varaamalla ydinkeskustaan tilaa sekä kerrostaloille että pientaloille, palvellaan
sekä vanhemman että nuoremman väestön tarpeita. Asemakaava mahdollistaa tiiviimmän keskustan, jossa on hyvät yhteydet.
Yhdyskuntarakenne
Asumisen, työpaikkojen ja palveluiden taloudellisesta yhteiskuntanäkökulmasta on yhteiskuntatalouden kannalta paras laajentaa rakennetta ja käyttää olemassa olevia teknisiä verkostoja.
Muutos voidaan nähdä yhtenä suunnitteluaskeleena siihen, että Holmin saadaan toiminnallinen ja
jäsennelty keskusta-alue, jossa on huomioitu eri toimintojen yhteisvaikutukset ja yksittäiset tilatarpeet. Olemassa olevaa kunnallistekniikkaa hyödynnetään ja työpaikat pidetään selvällä ja selkeästi osoitetulla alueella, samalla huomioidaan myös kunnalliset palvelut, urheilu- ja virkistystoiminta sekä pysyvä asutus.
Kaupunki-/taajamakuva
Holm on kunnan hallinnollinen keskus, jonne on myös ohjattu sosiaali- ja terveydenhoitoa sekä
päiväkoti ja kouluja. Kaikki palvelut ovat kävely- ja pyöräilyetäisyydellä. Taajamakuva vahvistuu
kaavan toteutuessa ja tämä nähdään myönteisenä mm. alueen vetovoiman kannalta.
Palvelu
Holmissa on tarjolla palveluja päiväkoti- ja peruskoulutoiminnan sekä kaupan muodossa. Lisäksi
tarjolla on sosiaali- ja terveydenhoitoa sekä palveluasumista vanhustenhuollon puolella. Palveluille annetaan hyvät mahdollisuudet kehittyä jo perustetuilla aloilla.
Työpaikat, elinkeinotoiminta
Kaava-alueella annetaan mahdollisuus uusille yksityisille ja julkisille työpaikoille, joka vaikuttaa
myönteisesti alueen elinkeinotoimintaan. Toiminta voi myös vaikuttaa toissijaisesti elävämmän
keskusta-alueen muodossa, joka arvioidaan myönteisenä. Keskitetty ja monipuolinen työpaikkojen ja palveluiden tarjonta on asukkaiden etu.
Virkistys ja vapaa-ajantoiminta
Läheinen urheilualue tarjoaa erinomaisia virkistysmahdollisuuksia, alueesta tehdään yhä monipuolisempi tällä kaavamuutoksella. Suunnitelmilla rakentaa urheiluhalli, jota ei ole ennestään,
antaa koko alueelle enemmän vetovoimaa ja monipuolisuutta. Näin siksi, että hallia voidaan
käyttää eri toimintoihin ja käyttöaste siten lisääntyy.
Liikenne
Päivittäinen liikenne kaava-alueella tulee muuttumaan, koska nyt lisätään lähinnä asuintontteja
verrattuna vuoden 2014 asemakaavaan. Kaava-alueen toiminnan kasvaminen asettaa samalla
vaatimuksia turvallisten liikenneyhteyksien järjestämiselle. Tämän huomioimiseksi katualueille on
varattu riittävästi turvallista tilaa kevyelle liikenteelle. Yleisesti on myös huomioitu vuonna 2014
laaditun liikenneselvityksen suositukset.
Kackursvägenin varteen on varattu tilaa pyörätien rakentamiseen. Uusi alue Bovägenin länsipuolella on liitetty nykyisten katujen kautta Södra Larsmovägenille. Katujen varteen voidaan rakentaa jalkakäytäviä.
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Kaavassa on varattu tilaa Kvarnvägenin-Södra Larsmovägenin risteykseen suunnitellun kiertoliittymän toteuttamiseen. Arenavägenille rakennetaan erillinen pyörätie.
Kaavan toteuttamisesta aiheutuvat vaikutukset arvioidaan käsiteltävissä oleviksi, kaavan ei odoteta aiheuttavan kohtuuttomia haittoja.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Asemakaavaan jäävät voimassa olevan asemakaavan rakennussuojelukohteet, kielteisiä vaikutuksia ei ole odotettavissa. Alueella ei ole huomioitavia muinaisjäännöksiä.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Kaava-alueelle ei ole osoitettu sellaisia tontteja, joiden toiminta olisi ympäristölle vaarallista tai
jotka ympäristövaikutusten kautta pilaisivat vettä tai maaperää.
Asemakaava mahdollistaa alueen toimintojen kasvamisen, joka voi aiheuttaa enemmän melua ja
vähäisessä määrin kasvavia liikennemääriä. Tämän arvioidaan kuitenkin olevan käsiteltävissä.
Tekninen huolto
Kaava-alueella on sähköverkosto sekä viemäri- ja vesijohdot jo ennestään. Tarvittavat laajennukset eivät aiheuta kielteisiä vaikutuksia.
6.1.1 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Maiseman erityispiirteet
Kaavan toteutumisen myötä alueen maisemakuva tulee muuttumaan keskeisiltä osiltaan. Tämä
on kuitenkin luonnollinen seuraus tiivistämisestä ja laajentamista. Muutos on paikallisesti merkittävä, mutta sen pitäisi sulautua hyvin nykyiseen ympäristöön.
Korkeusolosuhteet
Muutos ei aiheuta korkeusolosuhteisiin suoria vaikutuksia. Alue on suurelta osin jo toteutettu.
Uusien alueiden ja tonttien sekä katujen rakentamisen yhteydessä muutokset maanpintaan ovat
väistämättömiä.
Maaperä
Työkoneet tulevat muokkaamaan aluetta uusien alueiden ja tonttien sekä katujen rakentamisen
yhteydessä. Tämän ei kuitenkaan arvioida vaikuttavan maaperään.
Vesistö ja vesitalous
Kaava-alueen itäpuolella on pohjavesialue. Pohjavesialue koskee ainoastaan AR-tonttia niin vähäisesti, että vaikutuksia ei ole odotettavissa.
Luonnonsuojelu
Luontoselvityksessä ei ole todettu sellaisia tietoja, joiden erikoispiirteet estäisivät asemakaavamuutoksen tai asemakaavan toteuttamisen. Kaikki suositukset on huomioitu, siten vaikutukset
lienevät myönteisiä.
6.2

Merkinnät ja määräykset
Kaavan merkinnät on esitetty kohdassa 5.3 – Aluevaraukset sekä osoitettu kaavakartalla. Määräykset ainoastaan kaavakartalla.
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6.3

Nimi
Kaavan nimi on HOLMIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS.

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
7.1

Toteuttaminen ja ajoitus
Tarkoituksena on, että asemakaava hyväksytään kunnanvaltuustossa keväällä 2018. Alueen toteuttaminen tapahtuu kunnan toimesta, kun asemakaava on vahvistettu.

