Kunta

Luodon kunta
Asiakirja

Kaavaselostus (käännös)
Päivämäärä

7.6.2018

LUODON KUNTA
BOSUNDIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS JA
LAAJENNUS

BOSUNDIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS JA
LAAJENNUS

Laatija

Christoffer Rönnlund

Päivämäärä

6.4.2018, 7.6.2018

Tarkistaja

Jonas Lindholm

Tarkistettu

6.4.2018, 7.6.2018

Kuvaus

Kaavaselostus

Ramboll
Hovioikeudenpuistikko 19 E
65100 VAASA
P +358 20 755 7600
F +358 20 755 7602
www.ramboll.fi

2

2

SISÄLTÖ
1.

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

4

1.1

Tunnistetiedot

4

1.2

Kaava-alueen sijainti

4

1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus

5

1.4

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

5

2.

TIIVISTELMÄ

6

2.1

Kaavaprosessin vaiheet

6

2.2

Osayleiskaava

6

2.3

Osayleiskaavan toteuttaminen

6

3.

LÄHTÖKOHDAT

6

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

6

3.1.1

Alueen yleiskuvaus

6

3.1.2

Luonnonympäristö

6

3.1.3

Rakennettu ympäristö

9

3.1.4

Maanomistus

13

3.2

Suunnittelutilanne

14

3.2.1

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

14

3.2.1.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

14

3.2.1.2

Maakuntakaava 2030

14

3.2.1.2.1

Maakuntakaavan vaihekaava 1

15

3.2.1.2.2

Maakuntakaavan vaihekaava 2

16

3.2.1.3

Yleiskaava

16

3.2.1.3.1

Rantaosayleiskaava

16

3.2.1.4

Asemakaava

16

3.2.1.5

Rakennusjärjestys

17

3.2.1.6

Tonttijako ja tonttirajat

17

3.2.1.7

Peruskartta

17

3.2.1.8

Suojelupäätökset

17

4.

OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN ERI VAIHEET

17

4.1

Osayleiskaavan suunnittelun tarve

17

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

17

4.3

Osallistuminen ja yhteistyö

17

4.3.1

Osalliset

18

4.3.2

Vireilletulo

18

4.3.3

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

18

4.3.4

Viranomaisyhteistyö

18

4.4

Osayleiskaavan tavoitteet

19

4.4.1

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

19

5.

OSAYLEISKAAVAN KUVAUS

19

5.1

Kaavan rakenne

19

5.2

Mitoitus

19

5.3

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

21

5.4

Aluevaraukset

22

5.5

Nimi

22

6.

KAAVAN VAIKUTUKSET

22

6.1

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

22

3

6.2

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

23

6.3

Yhteiskuntataloudelliset vaikutukset

24

6.4

Ympäristön häiriötekijät

24

7.

OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS

24

7.1

Toteuttaminen ja ajoitus

24

4

1.
1.1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Tunnistetiedot
Kaava-alue sijaitsee Luodon kunnan luoteisosassa. Alue on ennestään kaavoitettu osayleiskaavatasolla. Kaavoitustyö koskee aiemmin hyväksytyn kaava-alueen laajennusta ja tarkistusta.
Työ toteutetaan Luodon kunnan ja Ramboll Finland Oy:n välisenä yhteistyöprojektina.

KAAVOITTAJA:

KAAVOITUSKONSULTTI:

Luodon kunta

Ramboll Finland Oy

Norra Larsmovägen 30

Hovioikeudenpuistikko 19 E,

68570 LUOTO

65100 VAASA

P (06) 785 7111
www.larsmo.fi

P 020 755 7600

Yhteyshenkilö:

Yhteyshenkilö:

Maankäyttöinsinööri
Thomas Käldström

Kaavan laatija, YKS-605
Maanmittausins. AMK Jonas Lindholm

P +358 44 787 7225

P +358 50 349 1156

sähköposti: thomas.kaldstrom@larsmo.fi

sähköposti: jonas.lindholm@ramboll.fi

www.ramboll.fi

Suunnittelija:
Maanmittausins. AMK Christoffer Rönnlund
P +358 44 312 2301
sähköposti: christoffer.ronnlund@ramboll.fi
1.2

Kaava-alueen sijainti
Alue käsittää Bosundin kyläalueen reunemmalla olevia alueita. Osayleiskaavaan eivät sisälly
Bosundin keskeisimmät osat, jotka ovat jo ennestään osayleiskaavassa. Kaava-alue rajautuu
idässä Kokkolan kaupunginrajaan. Etäisyys kunnan keskustaan, Holmiin, on noin 11 km ja Pietarsaaren keskustaan noin 22 km, Kokkolan keskustaan noin 16 km.

Kuva 1. Alueen likimääräinen sijainti. © Maanmittauslaitos.
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Kuva 2. Kaava-alueen alustava rajaus verrattuna voimassa olevan osayleiskaavaan. Uusi rajaus punaisella, voimassa oleva kaava harmaalla.

1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavan nimi on BOSUNDIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS JA LAAJENNUS.
Hankkeen tavoitteena on tarkistaa ja laajentaa osayleiskaavaa Bosundin kyläasutusalueelle Luodon kunnassa. Kaavoituksen päätavoitteena on tarkistaa kaavan ajantasaisuus, jotta kaavaa
myös tulevaisuudessa pystytään käyttämään perustana MRL § 44:n mukaisen rakennusluvan
myöntämiseen. Tämä on tehtävä, koska voimassa oleva kaava on vanhentunut.
Samanaikaisesti, kun ajantasaisuutta tarkistetaan, selvitetään myös mahdollisuutta asutuksen
pienimuotoiseen tiivistämiseen uusilla rakennuspaikoilla, jotka perustuvat kantatilaselvitykseen
ja kunnanvaltuuston hyväksymiin mitoitusperiaatteisiin.

1.4

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
Liitteet:

Liite 1 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2 – Naturinventering av Bosund delgeneralplaneområde i Larsmo kommun.
Liite 3 – Kulttuuriympäristö- ja maisemaselvitys 2018.
Liite 4 – Kunnan mitoitusperiaatteet.
Liite 5 – Pinta-alat ja rakennuspaikat kantatilaselvityksen mukaan
Liite 6 – Kooste luonnosvaiheen palautteesta.
Liite 7 – Kooste ehdotusvaiheen palautteesta (lisätään myöhemmin).

6

2.
2.1

2.2

TIIVISTELMÄ
Kaavaprosessin vaiheet
7.3.2017 § 8

Kaavoitusjaosto päätti Bosundin osayleiskaavan tarkistamisesta kaavoituskatsauksen hyväksymisen yhteydessä.

22.12.2017–7.1.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä.

18.4–18.5.2018

Kaavaluonnos nähtävillä.

xx.xx.201x–xx.x.201x

Kaavaehdotus nähtävillä.

xx.xx.201x § xxx

Kunnanhallitus hyväksyi osayleiskaavan.

xx.xx.201x § xxx

Kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan.

Osayleiskaava
Keskeisiä aluevarauksia osayleiskaavassa ovat alueet asutukselle, loma-asutukselle, maa- ja
metsätaloustoiminnalle sekä vesialueet. Muut merkinnät ja määräykset kuvataan kohdassa 6.4 –
Aluevaraukset ja/tai kaavakartassa.

2.3

Osayleiskaavan toteuttaminen
Osayleiskaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, kun kaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja
se on tullut lainvoimaiseksi. Vastuu toteuttamisesta jää ensisijaisesti yksityisille maanomistajille,
joiden on mahdollista kehittää aluetta joko itse rakentamalla tai myymällä tontteja.

3.
3.1

LÄHTÖKOHDAT
Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Osayleiskaavan pinta-ala on yhteensä noin 562 ha, josta 501 ha on ennestään osayleiskaavaaluetta. Suuri osa kaava-alueesta muodostuu rakentamattomista metsäalueista. Alue on luonteeltaan maaseutumaista kyläaluetta. Kaava-alueen ulkopuolella, mutta kuitenkin sen keskellä,
ovat Bosundin kylän keskeiset osat, jossa asutus on taajamaluonteista.
3.1.2 Luonnonympäristö
Maiseman erityispiirteet
Alue muodostuu suurelta osin rakentamattomasta metsämaasta. Kaava-alue sijaitsee saaristomaisemassa Luodonjärven ja Vargholmsfjärdenin välissä, alueen keskellä on Sundet, josta on
pienien purojen kautta yhteys Vargholmsfjärdenille. Sundetin pohjoispuolella, molemmin puolin
Byvägeniä, on avoimia aaltoilevia peltomaita. Viljelysmaisemasta on näköala Sundetiin etelässä.
Aiemmin alue on ollut maatalousaluetta, mutta nykyään suuri osa aiemmista pelloista on metsittynyttä.
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Kuva 3. Kuvassa avarat viljelysmaat Byvägenin ympärillä talvipuvussaan.

Kuva 4. Ortokuva alueelta, avarat viljelysmaat Byvägenin ympärillä.

Luonnonsuojelu- ja Natura-alueet
Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita tai Natura 2000-alueita.
Kaavoitusta varten on laadittu luontoselvitys, jossa on nostettu mm. esiin alueita, joilla on erityisiä luontoarvoja.
Selvitysalueelta on löydetty useita suojelunarvoisia ja lain mukaan suojeltavia kohteita. Alueelta
löydettiin mm. neljä liito-oravan levähdys- ja lisääntymispaikkaa. Långviksträsket, kaava-alueen
kaakkoisosassa, muodostaa metsälain mukaisen erityisen tärkeän elinympäristön. Viitasammakoita on havaittu Sundetissa ja Funkörenin vesistöissä. Samalla vesistöalueella on havaittu myös
erittäin arvokasta suojeltavaa linnustoa. Alueella on myös havaittu yhdeksän lepakoiden levähdys- ja lisääntymispaikkaa.
Nämä osa-alueet, joilla syystä tai toisesta on suojeluarvoa, tullaan osayleiskaavassa osoittamaan
jonkinlaisilla suojelumerkinnöillä.
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Vesistöt ja vesitalous
Pohjavesialueita ei ole osayleiskaava-alueella tai sen läheisyydessä. Alueelle on rakennettu kunnallinen vesijohtoverkosto.
Kaava-alue sijaitsee Vargholmsfjärdenin ja Luodonjärven välisellä alueella, kuten on aiemmin
mainittu. Kaava-alueen läheisyydessä eteläpuolella sijaitsevan Luodonjärven vedenkorkeutta
säädellään keinotekoisilla juoksuilla. Järvi on makean veden järvi ja yhteys järveltä Pohjanlahteen lännessä tapahtuu sulkuporttien kautta.
Kylän keskellä on Sundet, jolta on yhteys pienien purojen kautta Vargholmsfjärdenille ja edelleen
Pohjanlahteen. Sundetin eteläpuolella on kaksi pienempää vesistöä, joista toiselta on yhteys Luodonjärvelle.
Alueen pohjoisosassa Bovallbergetin vieressä on Hemträsket.
Korkeusolosuhteet
Alueen korkeusolosuhteet vaihtelevat välillä 0–15 m mpy. Alueella ei ole merkittäviä korkeuseroja. Alavimmat osat sijaitsevat Sundetin ympäristössä ja koillisessa Finholmissa. Korkeimpiin
osiin lukeutuvat Bovallberget, Nötholmen, Svennasören ja Gennasörarna. Alla olevassa kuvassa
on esitetty tarkemmin korkeusolosuhteet alueella.

Kuva 5. Korkeusolosuhteet alueella.
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Maaperä
Suurin osa kaava-alueen maaperästä muodostuu hiekkamoreenista. Paikoittain esiintyy kivi- ja
kalliosidonnaista maata sekä savea ja hietaa.

Kuva 6. Ote maaperäkartasta. Vaalean ruskea; moreeni, punainen väri; kivi- ja kalliosidonnainen maa,
sininen rasteri; siltti ja karkeahiekka © Geologian tutkimuskeskus, Maanmittauslaitos.

3.1.3 Rakennettu ympäristö
Asuminen ja väestörakenne
Suurin osa kylän asutuksesta on sijoittunut Bosundin keskeisiin osiin ja siten kaava-alueen ulkopuolelle. Kaava-alueella on enin osa asutuksesta nykyisten teiden Bredviksvägenin, Bovallavägenin, Byvägenin, Brännbackavägenin, Alövägenin, Finholmsvägenin, Nyhagantien ja Sandvägenin
varsilla.
Yhdyskuntarakenne
Ne osat kylästä, joissa on asutusta, lasketaan Ympäristökeskuksen (SYKE) karttojen mukaan
taajama-alueeseen, kun taas loppuosa alueesta luetaan haja-asutusalueeksi.
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Kuva 7. Punainen väri osoittaa taajama-asutusta. Maaseutualue; sininen, Kylä-alue; vihreä.

Kaupunki-/taajamakuva
Kylän keskeiset osat eivät sisälly kaavoitettavaan alueeseen. Alueella on tihein rakennuskanta,
mutta kyse ei kuitenkaan ole suoraan säännönmukaisesta taajamasta, jolla on sille ominainen
keskusta. Keskeisimmissä osissa on myös palveluita päiväkodin, ala-asteen koulun, kyläkaupan
ja postitoimiston muodossa. Suurimman osan taajama-alueesta voidaan sanoa ulottuvan Norra
Larsmovägenin ja Björnviksvägenin välille.
Työpaikat, elinkeinotoiminta
Kaava-alueella on elinkeinotoimintaa pienempien yksityisten yritysten sekä maa- ja metsätalouden muodossa. Kaavoitettavan alueen ulkopuolella, Bosundin teollisuusalueella on enemmän teollisuustoimintaa useine työpaikkoineen.
Virkistys ja vapaa-ajantoiminta
Kyläalueelle on rakennettu virkistysalueita kuten leikkikenttä, hiihtolatu/kuntorata, uimaranta,
kaukalo ja pallopeleille kenttä.
Kylän maantieteellistä sijaintia ajatellen saaristomiljöö tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia virkistykseen. Kylässä on suuri venesatama, jossa on yli 200 venepaikkaa.
Läheisillä ranta-alueilla Luodon saaristossa on laajennettu loma-asuntoalueita.
Läheisiä metsiä voidaan käyttää virkistystarkoituksiin sekä marjojen ja sienien poimintaan.
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Kuva 8. Ilmakuva satama-alueelta. Vene- ja saaristoelämä on tärkeää Luodon asukkaille.

Liikenne
Liikenne alueelle kulkee lähinnä Norra Larsmovägenin ja edelleen Byvägenin kautta. Norra Larsmovägen on melko paljon liikennöity ja keskivuorokausiliikenne on noin 3400 ajoneuvoa.
Alueella on hyvä tie- ja katuverkosto, joka suurelta osin muodostuu Byvägenin sivuteistä/-kaduista. Byvägen mutkittelee kylän läpi etelästä pohjoiseen ja keskivuorokausiliikenne on noin
830 ajoneuvoa.
Kesäisin, huvilakaudella, liikenne alueella on erityisen vilkasta, kun kesäasukkaat kulkevat kesämökeilleen ja venesatamaan.

Kuva 9. Ote liikennemääräkartasta vuodelta 2017.
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Rakennettu ympäristö ja muinaismuistot
Kaava-alueella ei ole muinaisjäännöksiä eikä valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY).
Kaavoitusta varten on tehty kulttuuriympäristö- ja maisemaselvitys, jossa on tuotu esiin mm.
alueen kulttuurihistorialliset arvot ja alueen arvokas rakennuskanta. Selvityksessä on todettu,
että Bosundin kulttuurihistorialliset arvot kytkeytyvät 1800-luvun ja 1900-luvun alun rakennuskantaan sekä Bosundin historiaan veneenrakentajien ja kalastajien alueena.
Selvityksestä käy ilmi, että alueella on kaksi kyläkuvallisesti ja maisemallisesti arvokasta kokonaisuutta. Toinen alue on Bosundin ympäristön vene-, kalastus- ja metsästysmuseon ympäristössä, kun taas toinen muodostuu Brännbacksvägenin ja Byvägenin risteyksen viereisestä rakennuskannasta. Kaava-alueella on myös seitsemän rakennusta, jotka ovat yksittäisiä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, kuusi näistä seitsemästä rakennuksesta on meren välittömässä
läheisyydessä Bosundin pohjoisosassa. Sekä aluekokonaisuudet että yksittäiset arvokkaat rakennukset suositellaan osoitettavan erityisillä merkinnöillä osayleiskaavassa.
Lisätietoja ks. liite Kulttuuriympäristö- ja maisemaselvitys.

Kuva 10. Kala-aitta museoalueella.

Kuva 11. Ote Kulttuuriympäristö- ja maisemaselvityksestä – arvokkaat ympäristöt.
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Tekninen huolto
Sähkö- ja vesijohtoverkosto on rakennettu kaikkiin taloihin kaava-alueella. Kunnallinen viemäröinti on ainoastaan muutamassa talossa.

Kuva 12. Rakennettu kunnallistekniikka alueella. Sininen = vesijohto, punainen= viemärijohto, vihreä=osayleiskaavan raja.

Erikoistoiminta
Kaava-alueella ei ole erikoistoimintaa, jota tulisi erityisesti huomioida.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Alueella ei ole ympäristön häiriötekijöitä.
3.1.4 Maanomistus
Suurin osa kaava-alueen kiinteistöistä on yksityisessä omistuksessa.
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3.2

Suunnittelutilanne
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

3.2.1.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

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 rannikkoseutua koskee Pohjanmaan maakuntakaava (vahvistettu: 21.12.2010).
Kaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella.
Maakuntakaavan tehtävä on määritellä alueidenkäyttö ja yhdyskuntarakentamisen perusteet
sekä osoittaa aluevarauksia jotka kuuluvat kansallisiin tai maakunnallisiin tavoitteisiin tai alueidenkäyttöön joka koskee useampia kuin yhtä kuntaa, siinä laajuudessa ja tarkkuudella, että alueidenkäyttö voidaan yhteensovittaa.

Kuva 13. Kuva 12. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta 2030 (vahvistettu 21.12.2010). Alueen likimääräinen sijainti sinisellä ympyrällä.
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Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä on seuraavat maakuntakaavavaraukset:
Kaavamerkintä

Merkinnän kuvaus, määräykset
Palvelukylä

Teollisuus- ja varastointialue
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnaallisesti
tai seudullisesti arvokas alue
Tietoliikenneyhteys
Siirtoviemäri
Matkailun vetovoima-alue / matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue
PIETARSAAREN SEUTU, mv-9
Pyöräilyreitti
Ohjeellinen ulkoilureitti
Rakennettu alue

Pohjanmaan maakuntakaavaa 2040 laaditaan parhaillaan. Kaavaluonnos oli nähtävillä
5.2-9.3.2018. Luonnoksessa ei ole esitetty sellaisia näkökohtia, jotka aiheuttaisivat
muutoksia Bosundin kaavaan.

Kuva 14. Ote maakuntakaavan 2040 luonnoksesta.

3.2.1.2.1

Maakuntakaavan vaihekaava 1

Vaihekaavalla 1, Kaupallisten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaalla, ei ole vaikutusta osayleiskaavaan.
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3.2.1.2.2

Maakuntakaavan vaihekaava 2

Kaava-alueella, tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole vaihekaavassa varauksia.
3.2.1.3

Yleiskaava

Bosundin osayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa vuonna 2002. Tämän jälkeen on myös
hyväksytty pienempiä muutoksia (yksittäisten rakennuspaikkojen siirtoja).

Kuva 15. Ote Bosundin osayleiskaavasta.

3.2.1.3.1

Rantaosayleiskaava

Kaava-alue rajautuu rantaosayleiskaavaan, Larsmo stranddelgeneralplan. Rantaosayleiskaava
hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 18.4.2012 § 15.

Kuva 16. Ote rantaosayleiskaavasta.

3.2.1.4

Asemakaava

Bosundin keskeisimmät osat on kaavoitettu asemakaavalla, nämä alueet eivät sisälly tähän
osayleiskaavaan. Asemakaavat on hyväksytty eri vaiheissa.
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3.2.1.5

Rakennusjärjestys

Luodon kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 26.3.2008 § 3.
3.2.1.6

Tonttijako ja tonttirajat

Tiedot alueen kiinteistöjaosta perustuvat Maanmittauslaitoksen/kunnan ajantasaisiin tietoihin.
3.2.1.7

Peruskartta

Suunnittelun pohjana on käytetty Maanmittauslaitoksen ajan tasalla olevaa peruskarttaa.
3.2.1.8

Suojelupäätökset

Kaava-alueella ei ole suojeltuja alueita.

4.

OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN ERI VAIHEET
Suunnittelun alussa kunta ja konsultti laativat yhdessä ehdotuksen mitoitukseen kunnan periaatteiden mukaan, johon kaavoituksen seuraavat vaiheet perustuvat. Sen jälkeen laaditaan maankäytöstä kaavaluonnos, jossa huomioidaan laaditut selvitykset, voimassa oleva osayleiskaava ja
uusi kantatilaselvitys, joka on laadittu rakennuspaikkojen jaon pohjaksi. Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen, laaditaan kaavaehdotus, joka laitetaan virallisesti nähtäville. Kaavoituksen viimeisessä vaiheessa kunnan tulee hyväksyä kaavaehdotus, jonka jälkeen kaavasta voi tulla lainvoimainen.

4.1

Osayleiskaavan suunnittelun tarve
Kaavan tarkistus on tullut tarpeelliseksi, kun kaava ei enää ole ajantasainen. Tavoitteena on,
että osayleiskaavassa osoitetaan rakennuspaikat kiinteistökohtaisesti aiemmin päätettyjen mitoitusperiaatteiden pohjalta. Osayleiskaavan hyväksymisen jälkeen täytyy sen pohjalta voida myöntää suoraan rakennuslupia. Osoittamalla uusia rakennuspaikkoja Luodon kunta haluaa varmistaa,
että myös tulevaisuudessa on riittävän suuri määrä tontteja, jotta kylän kehittämistä voidaan
jatkaa.
Maankäyttö- ja rakennuslain 5 § – Alueiden käytön suunnittelun tavoitteet muodostavat perustan
osayleiskaavalle.

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kaavoitusyksikkö päätti 7.3.2017 § 8 kaavoituskatsauksen yhteydessä, että Bosundin osayleiskaavan tarkistus käynnistetään.

4.3

Osallistuminen ja yhteistyö
Osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa
suunnittelussa käsitellään.
Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja
ilmaista mielipiteensä asiasta kirjallisesti tai suullisesti.
Suunnitteluun osallisiksi on määritelty seuraavat (MRA 20 §:n mukaisesti):
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4.3.1 Osalliset
-

-

-

Viranomaiset ja yhdistykset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, mm:
•

LUODON KUNNAN HALLINTOKUNNAT – (Norra Larsmovägen 30, 68730 LUOTO)

•

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

•

POHJANMAAN LIITTO – (PL 174, 65101 VAASA)

•

POHJANMAAN MUSEO – (PL 3, 65101 VAASA)

•

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS/LUODON PALOASEMA
– (Pääkonttori: Kustaa Aadolfinkatu 76, 67200 KOKKOLA)

•

PIETARSAAREN KAUPUNKI – SOSIAALI JA TERVEYSVIRASTO (PL 111, 68601 PIETARSAARI)

Alueen yritykset, paikalliset yhdistykset ja järjestöt, joiden toimialaa osayleiskaava
koskee
•

JNT – (Alholminkatu 3, 68600 PIETARSAARI)

•

Oy Herrfors Ab (Kauppiaankatu 10, 68600 PIETARSAARI)

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

Suunnittelualueen ja sen vaikutusalueen käyttäjät, haltijat, maanomistajat ja asukkaat.

•

Yritykset, yhdistykset ja yhteisöt, joiden toimialaan tai sidosryhmiin kaavamuutoksella
voi olla vaikutuksia.

4.3.2 Vireilletulo
Kaavoitus tuli vireille __.__.201x kaavoituskatsauksen yhteydessä.
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
•

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 22.12.2017–7.1.2018 välisenä aikana
MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

•

Yleisötilaisuus 16.4.2018.

•

Kaavaluonnos ja kaavaselostus olivat nähtävillä 18.4–18.5.2018 välisenä aikana. Samalla on
lähetetty lausuntopyynnöt luonnoksesta niille viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa
suunnittelu koskee. Kaavaluonnoksesta saatiin 5 viranomaislausuntoa ja 5 mielipidettä.
Kaavaluonnoksen virallisen nähtävilläolon aikana saadut lausunnot ja mielipiteet
sekä niiden huomioiminen, ks. liite 6.

•

Kaavaehdotus ja kaavaselostus olivat nähtävillä xx.xx–xx.xx.201X MRL 65 §:n mukaisesti.
Lausuntopyyntö on lähetetty MRA 19 §:n ja 20 §:n mukaisesti viranomaisille ja yhteisöille,
joita asia koskee. Kaavaehdotuksesta saatiin __ viranomaislausuntoa ja __ muistutusta.
Kaavaehdotuksen virallisen nähtävilläolon aikana saadut lausunnot ja muistutukset
sekä niiden huomioiminen, ks. liite 7 (lisätään myöhemmin).

4.3.4 Viranomaisyhteistyö
Viranomaisneuvotteluja järjestetään tarpeen mukaan kaavaprosessin aikana. Asianomaisilta viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavoituksen nähtävilläolovaiheissa.
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4.4

Osayleiskaavan tavoitteet
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Kaavoituksen päätavoitteena on päivittää nykyistä osayleiskaavaa sekä laajentaa sitä. Tarkistuksen myötä tullaan osoittamaan uusia rakennuspaikkoja päätettyjen mitoitusperiaatteiden mukaisesti. Kaavoituksessa tulee varmistua siitä, että osoitetaan riittävästi uusia rakennuspaikkoja siten, että kylän kehittyminen voi jatkua. Osatavoitteena on tarkistaa alueella olevat arvokkaat rakennukset ja rakennuskokonaisuudet sekä huomioida ne erityisillä kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä.
Avoimet viljelysmaat tulee niin pitkälle kuin mahdollista säilyttää rakentamattomina ja asutus tulee sijoittaa alueen pääteiden läheisyyteen hyvälle rakennusmaalle.
Kaavan tavoitteena on saada kestävä mitoitus, joka mahdollistaa riittävästi rakennuspaikkoja,
jotta maanomistajilla on riittävästi mahdollisuuksia rakentamiseen ja muuttamiseen. Rakennuspaikkojen sijoituksen tulee olla sellainen, että ne voidaan toteuttaa osoitetuille paikoille.

5.
5.1

OSAYLEISKAAVAN KUVAUS
Kaavan rakenne
Osayleiskaava perustuu edelleen aiemman osayleiskaavan rakenteeseen. Uusi rakentaminen on
osoitettu lähinnä olemassa olevan yhteyteen, nykyisten teiden varsille. Asutus on keskittynyt
kaava-alueen keskeisimpiin osiin. Alueen keskustasta kauemmaksi on osoitettu suuria yhtenäisiä
maa- ja metsätaloustoimintaan varattuja alueita.
Luontoselvityksessä esitetyt osa-alueet on osoitettu erillisillä rajauksilla (MY-X ja luo-1) sekä
määräyksin. Samoin rakennuskokonaisuudet ja rakennukset kulttuuriympäristö- ja maisemaselvityksessä esitetyn mukaisesti.

Kuva 17. Ote kaavaluonnoksesta 6.4.2018.

5.2

Mitoitus
Kunnassa on pyritty käyttämään mitoitusasteikkoa, jolla mitoitusvyöhykkeen kantatilan pintaalasta riippuen voi muodostaa 0–5 uutta rakennuspaikkaa. Asteikkojakoa on tarkistettu sopimaan Bosundin tarpeisiin ja ympäristön kestävään kuormitukseen, ilman että ominaispiirteitä
vaarannetaan.
Vaikuttavat tekijät eivät ole yksilöllisiä eivätkä yleisiä. Tekijät muodostuvat valtavan usein etäisyydestä palveluihin ja työpaikkoihin, päiväkotiin, kouluun ja terveydenhoitoon, kunnallisteknisiin
verkostoihin liittymisestä, sekä siitä, onko alueella toimivat kevyen ja raskaan liikenteen verkostot, mutta myös tekijöistä, kuinka paikallinen asuinympäristö voidaan kokea ja mitkä viihtyvyyttä
lisäävät tekijät antavat lisäarvoa yksittäiselle yksilölle.
Kaavan mitoitusperiaatteiden tarkempi selvitys on liitteenä 4.
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Osayleiskaava-alueella on nykyisin 20 rakentamatonta rakennuspaikkaa. Tarkistuksessa on huomioitu nämä rakennuspaikkojen tarpeen määrittämisessä. Nämä 20 rakentamatonta rakennuspaikkaa voisivat käytännössä täyttää tarpeet kaavan voimassaolon ajan, mutta mitoitusperiaatteiden mukaisesti kunta haluaa antaa lisää rakennusmahdollisuuksia kylässä, joten tätä myös
tutkittiin. Koska kaikkien rakennuspaikkojen toteuttamisajankohtaa tällaisessa osayleiskaavassa
ei voida määrittää ennalta, on käytetty tiettyä ylimitoitusta/turvamarginaalia rakennuspaikkojen
saatavuuden turvaamiseksi. Näin on tehty siksi, että maanomistajista osa mielellään säästää rakennuspaikkoja ja ei toteuta niitä lähitulevaisuudessa.
Seuraava pinta-alalaskenta on tehty rakennuspaikkojen lukumäärän jakoperusteeksi. Taulukko
on tehty määritellyn mitoitusalueen kantatilojen pinta-alojen perusteella.

Pinta-ala, ha

Rakennuspaikkojen määrä

0,2–1,2

1

1,21–3,5

2

3,51–6,0

3

6,01–10,0

4

10,01 

5

Taulukko 1. Mitoitustaulukko.

Kantatilojen pinta-alalaskennan lähtökohdaksi on laadittu selkeyttävän vyöhykejaon mitoitusalueesta. Periaatteet on havainnollistettu alla olevassa kartassa.

Kuva 18. Mitoitusvyöhykkeen alue harmaalla (150 m etäisyys pääteiltä).

Kaavaluonnoksen uusien rakennuspaikkojen lopullinen määrä oli 8 kappaletta.
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MITOITUSALUEEN PÄIVITYS:
Kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen välissä on mitoitusaluetta tarkistettu virheen perusteella,
joka koski etäisyyttä viimeisimmästä rakennetusta pihapiiristä, johon mm. mitoitusvyöhyke perustuu. Tarkistuksen myötä mitoitusaluetta on pienennetty jonkin verran Nyhagantien pohjoisosasta, mutta alueeseen on lisätty myös yksi alue Nyhagantien eteläosaan.
Näiden mitoitusalueen tarkistusten pohjalta on kantatilaselvitystä ja rakennuspaikkajakoa päivitetty. Alla päivitetty mitoitusalue.

Kuva 19. Mitoitusvyöhykkeen päivitetty alue harmaalla (150 m bufferi pääteiltä). Muutokset Nyhagantietä pitkin.

Tarkistuksen myötä 1 uusi kaavaluonnoksessa osoitettu rakennuspaikka on poistettu. Nyhagantien eteläosaan lisätty pinta-ala kasvatti kyseisen kantatilan pinta-alaa, mutta aiemmin rakennettujen rakennuspaikkojen määrän perusteella muutoksella ei muodostunut uutta rakennuspaikkaa.
Uusien rakennuspaikkojen lopullinen määrä kaavaehdotuksessa on 7 kpl. Nämä on
osoitettu kaavakartalla.
5.3

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Osayleiskaava ei sisällä sellaisia merkintöjä, joilla olisi vaikutusta ympäristön laatuun. Osayleiskaava mahdollistaa pienehköjä muutoksia paikalliseen ympäristöön, muutokset ympäristössä näkyvät lähinnä rakennuspaikkojen määrän lisääntymisenä.
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Osa-alueet, joilla on syystä tai toisesta suojeluarvoja, on tuotu esiin kaavassa omilla merkinnöillään ja määräyksillään.
5.4

Aluevaraukset
Kaavassa on esitetty seuraavat aluevaraukset:
AO

Erillispientalojen alue.

TY

Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.

RA

Loma-asuntoalue.

LS

Satama-alue.

M

Maa- ja metsätalousvaltainen alue.

MT

Maatalousalue.

MA

Maisemallisesti arvokas peltoalue.

MU

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.

MY-X

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.

YM

Museorakennusten alue.

VV

Uimaranta-alue.

W

Vesialue.

/s

Alue, jolla ympäristö säilytetään.

Tarkemmat määräykset ja muut merkinnät, katso kaavakarttaa.
5.5

Nimi
Kaavan nimi on BOSUNDIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS JA LAAJENNUS. Osayleiskaavassa ei esitetä uusia nimiä.

6.
6.1

KAAVAN VAIKUTUKSET
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Asuminen ja väestörakenne
Kaava mahdollistaa kahdeksan uutta rakennuspaikkaa. Uudet rakennuspaikat sijoittuvat olemassa olevan asutuksen ja nykyisten teiden yhteyteen. Siten kaavan myötä olemassa olevaa yhdyskunta- ja asutusrakennetta tiivistetään. Suurin muutos tulee olemaan huomattavissa Björnviksvägenin varressa, jonne on sijoitettu viisi uutta rakennuspaikkaa. Muut kolme ovat levittäytyneet kaava-alueelle. Yleisesti kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia yhdyskunta-, asuin- ja väestörakenteeseen.
Kaupunki-/taajama-/kyläkuva
Kaavasta ei ylipäänsä aiheudu merkittäviä vaikutuksia taajama- ja kyläkuvaan. Avoimet peltoalueet Byvägenin ja Finholmsvägenin varsilla, jotka laskeutuvat Sundetia kohti on merkitty kaavassa MA-merkinnällä, joka tarkoittaa, että alue on luokiteltu maisemallisesti arvokkaaksi ja tulee säilyttää avoimena ja viljelyskäytössä. Alue on erityisen tärkeä kylä- ja maisemakuvalle,
koska se on ainoa jäljellä oleva suurempi avoin peltoalue. Avoimen peltoalueen säilyttämisellä
katsotaan olevan myönteisiä vaikutuksia kyläkuvaan.
Palvelut
Kaava-alueella ei ole palveluita. Uusien rakennuspaikkojen ja kasvavan väestön katsotaan vaikuttavan myönteisesti palveluihin, joita on Bosundin keskustassa.
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Työpaikat, elinkeinotoiminta
AO-rakennuspaikoilla saa asunnon yhteyteen rakentaa kaikkiaan 100 m² suuruisia ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työ-, verstas- tai muita vastaavia tiloja. Tämä mahdollistaa pienimuotoisen yritystoiminnan kaikilla AO-rakennuspaikoilla. Kaava-alueella on pienehkö teollisuusalue
(TY). Kaavalla ei ole vaikutuksia verrattuna nykytilanteeseen.
Virkistys ja vapaa-ajan toiminta
Alueella on suurehko yhtenäinen metsäalue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU).
Alueella on vaellusreitti/hiihtolatu.
Meren rannassa on neljä pienehköä satama-aluetta, joille saa rakentaa rakennuksia ja rakennelmia enintään 500 m²/alue. Nämä alueet toimivat kyläasukkaiden satama-alueina ja ovat tärkeitä
mereen liittyville virkistys- ja vapaa-ajantoiminnoille.
Alueen pohjoisosassa on yleinen uimaranta (VV). Uimarannan läheisyydessä on myös vene-, kalastus- ja metsästysmuseo (YM). Vaikutukset ovat kaiken kaikkiaan myönteisiä.
Liikenne
Kaavan toteutuessa ja kaikkien rakennuspaikkojen rakennuttua, voidaan odottaa liikenteen lisäystä alueella. Asutuksen aiheuttama kasvu on järjestettävissä, koska kaikki rakennuspaikat eivät toteudu kerralla.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Rakennettu kulttuuriympäristö on huomioitu kaavassa osittain aluekohtaisilla rajauksilla sekä
yksittäisten rakennusten suojelumääräyksillä. Alueella on kaksi kyläkuvallisesti arvokasta osaaluetta (sk). Nämä ovat museoalue ja Brännbackvägenin ja Byvägenin risteysalueen
rakennuskanta. Kaavassa on seitsemän rakennusta/pihapiiriä osoitettu merkinnällä (AO/s), joka
osoittaa alueet, joiden ympäristö säilytetään. Alueelta ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä.
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön arvioidaan hyviksi.
Tekninen huolto
Alueella on ennestään sähkö- ja vesihuoltoverkosto. Jätevedet käsitellään pääosin kiinteistökohtaisesti. Uudet rakennuspaikat voidaan helposti liittää olemassa oleviin vesi- ja sähköverkostoihin. Viemäriverkosto vaatii enemmän laajennusta, jotta kaikki rakennuspaikat tulisi katettua.
Olemassa olevan teknisen huollon kustannustehokas hyödyntäminen on mahdollista, koska uudet rakennuspaikat ovat sen läheisyydessä. Viemäriverkoston mahdollinen laajentaminen on
myös sitä kustannustehokkaampaa mitä enemmän rakennuspaikkoja alueella on. Osayleiskaavaalueen suurentuessa ja kunnallisen viemäriverkoston laajentuessa, voidaan myös osayleiskaavaalueen asutus liittää verkostoon. Vaikutukset arvioidaan hyviksi.
Erityistoiminta
Kaava-alueella ei ole erityistoimintaa.
6.2

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Maiseman erityspiirteet
Byvägenin ja Finholmsvägenin peltoalueet osoitetaan kaavassa merkinnällä MA (maisemallisesti
arvokas peltoalue), sama koskee Sandarna/Gennäsörarna peltoalueet - Peltoalue, joka kaavamääräyksen mukaan tulee säilyttää avoimena ja viljelyskäytössä, on maisemakuvallisesti tärkeä.
Muutoin meren läheisyys on maisemallisesti tärkeää. Uusia rakennuspaikkoja ei ole osoitettu meren läheisyyteen, näkymiin alueelta merelle ja mereltä kylään ei kaavalla siten ole vaikutusta.
Kaavalla on hyviä vaikutuksia maiseman erityispiirteisiin, lähinnä siten, että kaavalla varmistetaan, että avoimet peltomaisemat säilytetään avoimina.
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Korkeusolosuhteet
Kaavalla ei merkittäviä ole vaikutuksia korkeusolosuhteisiin.
Maaperä
Kaavalla ei ole vaikutuksia maaperään.
Vesistöt ja vesitalous
Kaavan myötä Sundetin ja Funkörenin vesistöalueelle on vaikutuksia, koska nämä on osoitettu
merkinnällä W/s (vesialue, jolla ympäristö säilytetään), osa vesistöstä on myös osoitettu merkinnällä luo-1 (luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue). Tämä tarkoittaa, että vesistöjen
ympäristö tulee säilyttää ja niiden erityispiirteitä muuttaviin toimenpiteisiin ei saa ryhtyä. Vesistöillä on luontoarvoja. Ruoppaus- ja vastaavat työt eivät siten ole mahdollisia ilman lupaa. Tämä
rajoitus voidaan kokea kielteisenä alueen asukkaiden puolelta. Ks. myös liite 2.
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia vesitalouteen, kunnallinen vesijohto on jo rakennettu alueelle.
Luonnonsuojelu
Kaavoitusta varten on laadittu luontoselvitys, jossa on suosituksia, mitkä alueet tulee huomioida
osayleiskaavassa. Kaava-alueella on useita osa-alueita, joita luonnonsuojelu jossakin muodossa
tavalla tai toisella koskee. Kaavassa on käytetty merkintää luo-1 (luonnon monimuotoisuuden
kannalta tärkeä alue) niillä alueilla, joilla on tavattu herkimpiä lajeja. Luo-1-alueilta on havaittu
liito-oravia ja viitasammakkoja, jotka molemmat sisältyvät EU:n liitteen IVa lajidirektiiviin. Luo1-alueilla, Sundetissa ja Funkörenillä on myös havaittu harvinaisia ja uhanalaisia lintulajeja.
Kaikkiaan neljä osa-aluetta on osoitettu merkinnällä luo-1.
Långviksträsket alueen kaakkoisosassa muodostaa erityisen tärkeän metsälain mukaisen elinympäristön. Långviksträsket kuten Sandarnan metsäalue ja Sundetin länsipuolinen ranta-alue on
osoitettu merkinnällä MY-X (maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä luontoarvoja). Sandarnan
metsäalueella on yksi seudun vanhimmista mäntymetsistä, kun taas Sundetin ranta-alue on tärkeä linnustolle.
Vaikutukset luonnonsuojeluun arvioidaan myönteisiksi, kaikkiaan on suosituksia voitu noudattaa,
mutta joillakin alueilla on uusien ja nykyisten rakennuspaikkojen vuoksi jouduttu pienentämään
suojelualueiden rajausta. Tämän ei arvioida kuitenkaan vaikuttavan luontoarvojen säilymiseen.
6.3

Yhteiskuntataloudelliset vaikutukset
Uudet rakennuspaikat mahdollistavat muuttamisen kylään ja siten väestönkasvun kunnassa. Uusilla veronmaksajilla on myönteisiä vaikutuksia yhteiskuntatalouteen. Kaikkiaan kyse on kuitenkin pienistä vaikutuksista, joita kaavalla on yhteiskuntatalouteen.

6.4

Ympäristön häiriötekijät
Alueella ei ole ympäristön häiriötekijöitä.

7.
7.1

OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS
Toteuttaminen ja ajoitus
Tarkoituksena on, että kaava hyväksytään kunnanvaltuustossa vuonna 2018. Osayleiskaavan
vahvistamisen jälkeen vastuu alueen toteuttamisesta jää pääasiassa maanomistajille.

