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1.

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1

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. Maanmittausinsinööri AMK Jonas Lindholm on toiminut projektissa kaavan laatijana.

KAAVOITTAJA:

KAAVOITUSKONSULTTI:

Luodon kunta

Ramboll Finland Oy

Norra Larsmovägen 30

Hovioikeudenpuistikko 19 E,

68570 LUOTO

65100 VAASA

P. (06) 785 7111
Faksi (06) 785 7299

P. 020 755 7600

www.larsmo.fi

www.ramboll.fi

Yhteyshenkilö:

Yhteyshenkilö:

Thomas Käldström
Maankäyttöinsinööri

Kaavan laatija/projektipäällikkö:
Maanmittausinsinööri AMK Jonas Lindholm

P +358 44 787 7225

P +358 50 349 1156

sähköposti: thomas.kaldstrom@larsmo.fi

sähköposti: jonas.lindholm@ramboll.fi

Faksi 020 755 7602

Vastuullinen suunnittelija:
Maanmittausinsinööri AMK Jonas Aspholm
P +358 41 434 1678
sähköposti: jonas.aspholm@ramboll.fi
1.2

Kaava-alueen sijainti

Alue muodostuu Västerbyn asutusalueesta, kylästä sekä siihen kuuluvista lähialueista, Luodon
kunnan luoteisosassa. Etäisyys seututien 749 (Norra Larsmovägen) ja yhdystien 17979 risteyskohtaan on noin 3,5 km. Etäisyys kunnan keskustaan, Holmiin, on noin 9 km ja Pietarsaaren
keskustaan noin 20 km, Kokkolan keskustaan noin 24 km.

Kuva 1. Alueen seudullinen sijainti. © Maanmittauslaitos.
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Kuva 2. Alueen rajaus.

1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus

Kaavan nimi on VÄSTERBYN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS JA LAAJENNUS.
Projektin tavoitteena on laatia tarkistettu ja laajennettu osayleiskaava Västerbyn asutusalueelle
Luodon kunnassa. Kaavoituksen päätavoite on tarkistaa kaavan ajanmukaisuutta, jotta kaavaa
myös tulevaisuudessa pystytään käyttämään perustana MRL:n § 44 mukaisen rakennusluvan
myöntämiselle. Tämä on tehtävä, koska määräys on voimassa 10 vuotta kerralla ja voimassa
olevan kaavan määräys on vanhentumassa.
Samanaikaisesti, kun ajanmukaisuutta tarkistetaan, selvitetään myös mahdollisuutta asutuksen
pienimuotoista tiivistämistä uusilla rakennuspaikoilla, jotka perustuvat kanta-asutusselvitykseen
ja kunnanvaltuuston hyväksymien mitoitusperiaatteiden mukaisesti.
1.4

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

Liitteet:

Liite 1 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2 – Naturinventering av delgeneralplaneområdet för Västerby i Larsmo kommun.
Liite 3 – Fladdermusutredning 2014.
Liite 4 – Uppdatering av byggnadsinventering 2015.
Liite 5 – Kommunens dimensioneringsprinciper.
Liite 6 – Arealer och byggplatser enligt stomlägenhetsutredning.
Liite 7 – Utkastskedets bemötandesammanställning.
Liite 8 – Förslagsskedets bemötandesammanställning.
Liite 9 – Bemötandesammanställning justerat planförslag.

1.5

Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista

Projektissa on hyödynnetty aikaisemmin laadittuja ajantasaisia selvityksiä. Ainakin seuraavat
selvitykset ja raportit ovat muodostaneet perustan osayleiskaavoitustyölle.
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2.



Aikaisemmat luontoselvitykset.



Naturinventering (luontoselvitys) 2013.



Fladdermusutredning (lepakkoselvitys) 2014.



Byggnadsinventering 2001.



Uppdatering av byggnadsinventering 2014 (rakennusinventoinnin päivitys 2014).



Kantatilaselvitys.

TIIVISTELMÄ
2.1

Kaavaprosessin vaiheet

12.12.2012 § 58

Kunnanvaltuusto tekee päätöksen Västerbyn osayleiskaavan tarkistuksesta.

10.2–24.2.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä.

29.6 - 15.8.2015

Kaavaluonnos nähtävillä.

24.6–15.8.2016

Kaavaehdotus nähtävillä.

04-18.11.2016

Teknisesti muutettu ehdotus nähtävillä.

30.11.2016 § 293

Kunnanhallitus hyväksyi osayleiskaavan.

30.11.2016 § 58

Kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan.

2.2

Osayleiskaava

Keskeiset aluevaraukset osayleiskaavassa ovat yksittäisten pientalojen alue (AO), Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M) sekä Maatalousalue (MT). Muut merkinnät ja määräykset kuvataan
kohdassa 5.4 – Aluevaraukset ja/tai kaavakartassa.
2.3

Osayleiskaavan toteuttaminen

Osayleiskaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kun kaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja
tullut lainvoimaiseksi. Vastuu toteuttamisesta jää ensisijaisesti yksityiselle maanomistajalle, joka
mahdollistaa alueen kehityksen joko itse rakentamalla tai myymällä tontteja.

3.

LÄHTÖKOHDAT
3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

Alue muodostuu suurin osin rakentamattomista metsäkiinteistöistä ja viljelyalueista. Asutus on
maaseutuluonteinen ja sijoittuu alueen pääteille meren läheisyyteen. Satama-alue toimii haaroittavana yhteytenä merelle ja ympäröivään kauniiseen saaristoon.
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Kaava-alueen pinta-ala on noin 498 hehtaaria, josta laajennusosuus on noin 333 hehtaaria. Alue
on tyypillistä maaseutuluonteista haja-asutusaluetta. Etäisyys Luodon keskustaan, Holmiin, on
noin 9 km.
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Kuva 3. Kuvassa näkyy aikaisemmin kaavoitettu alue (keltaisella) ja laajennettu kaavoitusalue (punaisella).

3.1.2 Luonnonympäristö
Maiseman erityispiirteet
Alueella on avoimia ja rakentamattomia viljelyaloja sekä luonnontilassa olevia metsäalueita. Alueen maasto on paikoittain kumpuilevaa. Alueen maasto on osittain kumpuilevaa ja osittain tasaista.
Topografia
Alueen topografia vaihtelee vuorotellen pienistä kumpareista pieniin laaksopainanteisiin. Korkeammat alueet sijaitsevat pääasiassa Västerbyvägenin (yhdystie 17979) yhteydessä. Matalemmat
alueet muodostuvat peltoalueista Sonamo- ja Krokvägenin varrella. Maanpinnan keskikorkeus on
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noin 5 – 10 mpy. Korkeuskäyrät vaihtelevat 2,5 – 15 mpy välillä, mutta erityiset alueet voivat
olla joko korkeampia tai matalampia kuin mainitut käyrät. Alueen korkeusolosuhteet esitetään
tarkemmin alla olevassa kuvassa.

Kuva 4. Alueen topografia.

Maaperä
Suurin osa maaperästä kaava-alueella muodostuu moreenimaasta. Paikoittain esiintyy kivi- ja
kalliosidottua maata, silttiä ja sorasta hiekkaa sekä savea/kosteikkoa.

Kuva 5. Ote maaperäkartasta. Punainen väri; kivi- ja kalliosidottu maa, Vaalean ruskea; moreeni, Vihreä;
siltti ja karkeahiekka, Liila; savi/kosteikko. © Geologian tutkimuskeskus 2011; Peruskartta © Maanmittauslaitos lupa nr. 13/MML/11.
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Vesistöt ja vesitalous
Kaava-alueella tai sen läheisyydessä ei ole pohjavesialueita. Peltoalueiden vesitason säätelyyn ja
asutusalueilla käytetään pääasiassa avo-ojia.
Luonnonsuojelu
Alueella, tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita. Osayleiskaavan itäosassa on alueita jotka ovat maakuntakaavassa osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti arvokkaaksi. Katso tarkemmin kohta 3.2.1.2 Maakuntakaava.
Natura-alueet
Kaava-alueella ei sijaitse Natura-alueita tai muita ympäristön kannalta arvokkaita alueita.
3.1.3 Rakennettu ympäristö
Asuminen ja väestörakenne
Alueen asutus on luonteeltaan tyypillistä Pohjanmaalaista maaseutua ja sijaitsee pääasiassa alueen pääteiden varsilla. Alueen luonnollinen asuminen muodostuu omakotitaloista tai maatiloista.
Osa tiloista sijaitsee Krokönsvägenin varrella, venesataman läheisyydessä, mutta asuminen sijaitsee pääasiassa Västerbyvägenin, Krokvägenin ja Sonamovägenin varsilla. Laajennusalue
muodostuu pääasiassa metsämaasta ja paikoittain pienistä viljelyaloista. Kunnassa on 1950luvusta lähtien ollut tasainen väestönkasvu. Vuodesta 1950 vuoteen 1970 väestönkasvu oli 9,8
henkilöä vuodessa, mikä nähdään normaalina kasvuna Luodon väestömäärään nähden. Vuodesta
1970 vuoteen 2010 väestönkasvu on ollut keskimäärin 56,2 henkilöä vuodessa, väestönkasvu on
prosentuaalisesti erittäin hyvä kunnan väestömäärään nähden. Kunnan väestömäärä 31.12.2015
oli 5 147 henkilöä. Tiedot saatu Tilastokeskuksesta.

Kuva 6. Kyläympäristön tyypillinen näkymä kaavoitusalueella.
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Yhdyskuntarakenne
Suomen ympäristökeskuksen mukaan (SYKE) suurin osa kaava-alueesta on merkitty maaseutualueeksi (sininen), josta keskeisin alue on merkitty kyläalueeksi (vihreä). Västerbystä
itään/kaakkoon sijaitsee lähin taajama-alue (punainen ruudukko), Gertruds ja Eugmo).

Kuva 7. Yhdyskuntarakenne 2014. Taajama; punainen, Kylä-alue; vihreä, Maaseutualue; sininen. ©
Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/12 © Karttakeskus, Lupa L4659 © SYKE/YKR.

Västerbyvägen, Krokvägen, Sonamovägen sekä osittain Krokönsvägen muodostavat perustan
Västerbyn yhdyskuntarakenteelle. Vakituinen asutus sijaitsee mainittujen teiden varrella ja niiden välittömässä läheisyydessä. Tyypillisessä Pohjanmaalaisessa kyläympäristössä rakennuskanta sijaitsee alueen isojen teiden välittömässä läheisyydessä, näin ollen venytetty rakennusstruktuuri on Pohjanmaalle tyypillistä.
Kaupunki-/taajamakuva
Västerbyn keskeisintä aluetta ei voida kuvailla termeillä kaupunki- tai taajamakuva. Västerby
tulisi kuvailla klassisena kyläalueena Pohjanmaalla. Maalinen pienkylämäisyys tulee esiin Västerby- ja Sonamovägenin sekä Västerby- ja Kroksvägenin risteysalueilla, myös niiden välissä. Rakennuskanta on iältään vaihtelevaa.
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Kuva 8. Vanha koulurakennus kaava-alueen keskeisemmässä osassa.

Työpaikat, elinkeinotoiminta
Maa- ja metsätaloutta harjoitetaan kaava-alueella. Työpaikat sijaitsevat kuitenkin pääasiassa
kaava-alueen ulkopuolella, suurempien keskustojen läheisyydessä sekä kunnan muissa osissa.
Kaava-alueella työpaikat muodostuvat pääasiassa yksityisyrittäjyydestä ja maanviljelystä.
Virkistys ja vapaa-ajantoiminta
Kaava-alueen läheisyydessä on runsaasti vapaa-ajan rakennuksia, mutta kaava-alueen rakennuskanta muodostuu kauttaaltaan vakituisen asutuksen rakennuksista. Kaava-alueen metsiä
voidaan hyödyntää jokamiehenoikeuden mukaisesti virkistykseen ja vapaa-ajantoimintaan, esim.
sienestykseen ja marjastukseen. Varsinaisia rakennettuja virkistysalueita kaava-alueella ei ole,
paitsi maakuntakaavassa osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti, joka sijaitsee kaava-alueen itärajan
läheisyydessä.
Useimmilla pienkylillä Luodossa on oma pienvenesatama, näin on myös Västerbyllä. Satama-alue
tunnetaan nimellä Krokhamn ja sijaitsee osayleiskaavan luoteisosassa.

Kuva 9. Vene- ja saaristoelämä on tärkeää Luotolaiselle.
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Liikenne
Alueen liikenne sijoittuu pääteille, mutta erityisesti Västerbyvägenille, Kroksvägenille ja Krokönsvägenille. Västerbyvägen välittää suureksi osaksi paikallista liikennettä sekä alueelle ja alueelta
pois, päästäkseen pienvenesatamaan käytetään myös Kroksvägeniä ja Krokönsvägeniä. Kesäaikaan, saaristoelämän huippukautena, on näin ollen luonnollista, että liikennemäärät mainituilla
teillä ovat suurempia kuin muina vuodenaikoina.
Västerbyvägen on melko mutkikas ja lisäksi topografia on vaihteleva. Mainitut tekijät tekevät
tieosuudesta mielenkiintoisen, mutta kevyeen liikenteen väylän puuttuminen muodostaa liikenneturvallisuusriskin sekä liikennöijälle että alueen asukkaille. Liikenneviraston tietojen mukaan
Västerbyvägenin keskimääräinen vuorokausiliikenne oli 871 ajoneuvoa vuonna 2014.

Kuva 10. Ote liikennemääräkartasta vuodelta 2014.

Rakennettu ympäristö ja muinaismuistot
Keskeinen osa kaava-alueesta on Pohjanmaan maakuntakaavassa 2030osoitettu merkinnällä
”Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tai seudullisesti arvokas
alue”. Koska maakuntakaavaa ollaan tarkistamassa, myös kaavan kulttuuriympäristöjä selvitetään, tämän tuloksena on ehdotettu uutta rajausta tälle alueelle. Aluetta huomioidaan kaavoituksessa. Alueella ei ole tunnettuja muinaismuistoja. Kaavoitustyössä huomioidaan alueelle laadittua
rakennusinventointia. Katso myös liite 4.
Tekninen huolto
Sähkö- ja vesijohtoverkosto on rakennettu kaikkiin taloihin kaava-alueella. Mikäli kaikki talot on
liitetty sähköverkkoon tai kunnalliseen vesijohtoverkostoon on epäselvää, mutta liittymismahdollisuus on. Alueella ei ole rakennettu kunnallista jätevesiverkostoa.
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Kuva 11. Rakennettu kunnallistekniikka alueella. Sininen = vesijohto, punainen=osayleiskaavan raja.

Erikoistoiminta
Kaava-alueella ei ole erikoistoimintaa jota tulisi erityisesti huomioida.
Ympäristön suojelu ja häiriöitä ympäristössä
Alueella ei ole ympäristöhäiriöitä. Olemassa olevia eläintiloja huomioidaan tarpeellisessa laajuudessa.
3.1.4 Maanomistus
Suurin osa kaava-alueen kiinteistöistä on yksityisessä omistuksessa.
3.2

Suunnittelutilanne

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
3.2.1.1

Valtakunnaliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös 30.11.2000) saivat lainvoimaa
26.11.2001 ja niiden päivitetty versio tuli voimaan 1.3.2009. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat luokiteltu asiasisällön mukaan seuraaviin kokonaisuuksiin, joista kaikki paitsi numero viisi koskevat kaava-aluetta:
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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.
3.2.1.2

Maakuntakaava

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 yhteen sovittaa. Maakuntakaavan laadinnassa tulee erityisesti kiinnittää
huomiota mm. kestävään veden ja maa-aineksen käyttöön sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin maakunnassa; maisemaan, vesiresurssien vaaliminen ja kulttuuriperintöön sekä siihen,
että on tarpeeksi virkistykseen soveltuvia alueita (MRL 28 §).

Kuva 12. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta 2030 (vahvistettu 21.12.2010). Alueen suuntaa antava
sijainti sinisellä ympyrällä.

Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä on seuraavat maakuntakaavavaraukset:
Kaavamerkintä

Merkinnän kuvaus, määräykset
Matkailun vetovoima-alue / matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan matkailun kannalta vetovoimaisia alueita.
Suunnittelumääräys: Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja kehitettäessä tulee
ottaa
huomioon alueen erityisominaisuudet ja hyödyntää niiden vetovoimaisuutta. Virkistysalueista ja
-reitistöistä tulee muodostaa yhteistoimintaverkostoja. Matkailua ja virkistystä palveleva raken-
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taminen tulee sopeuttaa ympäristöön.
PIETARSAAREN SEUTU, mv-9
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.
Melontaan soveltuva vesistö
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan melontaan soveltuvat suojaisat sisäsaaristoalueet.

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnaallisesti tai seudullisesti arvokas alue
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaat maisemaalueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt.
Suunnittelumääräys: Alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee edistää alueiden
kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymistä. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on otettava
huomioon maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet, erityispiirteet ja ajallinen kerroksellisuus.
Ohjeellinen ulkoilureitti

Rakennettu alue

3.2.1.2.1

Maakuntakaavan vaihekaava 1

Vaihekaava 1, Kaupallisten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaalla, vaikuttaa epäsuorasti ajankohtaiseen kaava-alueeseen. Vaihekaava 1 osoittaa, että kaupalliset palvelut ohjataan kunnan
keskustaan, Holmiin. Holm on kaavoitettu Keskustatoimintojen alueeksi.

Kuva 13. . Ote maakuntakaavan vaihekaavasta 1 (hyväksytty maakuntahallituksessa 14.5.2012).

3.2.1.2.2

Maakuntakaavan vaihekaava 2

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

Yleiskaava

Luodon kunta ei ole teettänyt koko kuntaa kattavaa yleiskaavaa.
3.2.1.3.1

Osayleiskaava

Alueelle on aikaisemmin laadittu osayleiskaava. Västerbyn osayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 14.10.2002. Kaavaan on tehty pieniä muutoksia (yksittäisten rakennuspaikkojen siirto), ja hyväksytty vuosina 2009 ja 2012.

Kuva 14. Ote Västerbyn osayleiskaavasta (hyväksytty 14.10.2002).

Västerbyn osayleiskaava-alueelta etelään sijaitsee Finnäsin osayleiskaava. Finnäsin osayleiskaavaa on tarkistettu muutamaan otteeseen ja viimeinen tarkistus hyväksyttiin kunnanvaltuustossa
26.11.2003.
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Kuva 15. Ote Finnäsin osayleiskaavasta (hyväksytty 11.8.2002).

3.2.1.3.2

Rantaosayleiskaava

Kaava-alue rajautuu rantaosayleiskaavaan, Larsmo stranddelgeneralplan. Rantaosayleiskaava
hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 18.4.2012 § 15.
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Kuva 16. Ote rantaosayleiskaavasta.

3.2.1.4

Asemakaava

Aluetta ei ole kaavoitettu asemakaavatasolla. Lähin asemakaava-alue sijaitsee Köpmanholmenilla, joka sijaitsee kaava-alueelta länteen Luodon saaristossa.
3.2.1.5

Rakennusjärjestys

Luodon kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 26.3.2008 § 3.
3.2.1.6

Tonttijako ja tonttirajat

Alueen kiinteistöjaosta on käytetty ajankohtaista tietoa Maanmittauslaitokselta/Kunnalta.
3.2.1.7

Peruskartta

Suunnittelun perustana on käytetty Maanmittauslaitoksen ajan tasalla olevaa peruskarttaa.
3.2.1.8

Suojelupäätös

Kaava-alueella ei ole suojeltuja alueita.
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4.

OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
Suunnittelun alussa kunta ja konsultti laativat yhdessä ehdotuksen mitoitukseen kunnan periaatteiden mukaan, johon kaavoituksen seuraavat vaiheet perustuvat. Sen jälkeen laaditaan maankäytön kaavaluonnos, jossa huomioidaan laadittuja selvityksiä, voimassa olevaa osayleiskaavaa
ja uutta kantatilaselvitystä joka on laadittu perustaksi rakennuspaikkojen jaolle. Kaavaluonnoksen julkisesti nähtävillä olon jälkeen, laaditaan kaavaehdotus joka laitetaan julkisesti nähtäville.
Kaavoituksen viimeisessä vaiheessa kunnan tulee hyväksyä kaavaehdotus, jonka jälkeen kaavasta voi tulla lainvoimainen.
4.1

Osayleiskaavan suunnittelun tarve

Kaavan tarkistuksen tarve on syntynyt, kun kaavaa ei enää suoraan pystytä käyttämään rakennusluvan myöntämiseen koska kaava ei ole ajan tasalla. Lain ja asetuksen mukaan, kaavan tulee
olla ajantasainen, ja sitä tulee tarkistaa tasasin välein. Kaavan tarkistuksen jälkeen, sitä voidaan
käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena korkeintaan 10 vuoden aikana (MRL § 44). Näkökohta, joka tulisi huomioida, on että rakennuspaikkojen järkevä lisäysmäärä edistää positiivista ja strukturoitua muuttoa alueelle, mikä on hyväksi koko kunnan väestönkasvulle.
Yleiset tavoitteet jotka asetetaan aluesuunnittelulle maankäyttö- ja rakennuslaissa 5 § muodostavat perustan kaavoitustyölle, yleiskaavan laatimisen tarve perustuu MRL 36 § ja MRL 44 §.
4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Kaavoitusyksikkö teki päätöksen 19.2.2013 § 7kaavoituskatsauksen yhteydessä, että Västerbyn
osayleiskaavan tarkistus aloitetaan vuonna 2013.
Kaavoitusyksikkö valitsi Ramboll Finland Oy:n tarkistuksen konsultiksi 6.5.2013 § 19.
4.3

Osallistuminen ja yhteistyö

Osallisia ovat maanomistajat joiden asuntoa, työpaikkaa tai muita olosuhteita kaava voi koskea,
sekä viranomaiset ja yhdistykset joiden toimialuetta käsitellään suunnittelussa.
Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia
kirjallisesti tai suullisesti ilmaista mielipiteensä asiasta.
Suunnittelun osallisiksi on määritelty seuraavat (MRA 20 § mukaisesti):
4.3.1 Osalliset
Viranomaiset ja yhdistykset joiden toimialuetta käsitellään suunnittelussa:


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



POHJANMAAN LIITTO – (PL 174, 65101 VAASA)



ELY-KESKUS (Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus) – (PL 262, 65101 VAASA)



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



POHJANMAAN MUSEO – (PL 3, 65101 VAASA)



PIETARSAAREN KAUPUNKI – SOSIAALI JA TERVEYSVIRASTO (PL 111, 68601 PIETARSAARI)
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Alueen yritykset, paikalliset yhdistykset ja järjestöt joiden toimialaa osayleiskaavakoskee


JNT – (Alholminkatu 3, 68600 PIETARSAARI)



Oy Herrfors Ab (Kauppiaankatu 10, 68600 PIETARSAARI)

Kaikki, joiden asuntoa, työpaikkaa tai muita olosuhteita kaava voi merkittävästi vaikuttaa:


suunnittelualueen ja sen vaikutusalueen käyttäjät, omistajat, maanomistajat ja asukkaat



intressiryhmät sekä seurat ja yhdistykset joiden toimialueeseen kaavamuutos voi aiheuttaa seurauksia

4.3.2 Vireilletulo
Suunnittelutyö pantiin vireille 19.2.2013 kaavoituskatsauksen yhteydessä.
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä aikana 10–24.2.2014 MRL:n 63 § ja
MRA:n 30 § mukaisesti.



Kaavaluonnos ja kaavaselostus olivat nähtävillä aikana 29.6 - 15.8.2015 MRL 62 §:n mukaisesti. Samanaikaisesti on lähetetty lausuntopyyntö luonnoksesta MRA 30 § mukaisesti niille
viranomaisille ja yhteisöille, joiden aluetta suunnittelu koskee. Kaavaluonnoksesta tuli 3 viranomaislausuntoa ja 9 mielipidettä.



Kaavaehdotus ja kaavaselostus olivat nähtävillä 24.6–15.8.2016 MRL:n 65 § mukaisesti.
Lausuntopyyntö on lähetetty MRA:n 19 § mukaisesti viranomaisille ja yhteisöille, joita asia
koskee. Kaavaehdotuksesta tuli 4 viranomaislausuntoa ja 11 muistutusta.



Tarkistettu kaavaehdotus oli nähtävillä 4-18.11.2016 kaavaehdotuksessa tehtyjen muutosten
perusteella. Nähtävilläoloaikana kuultiin alueen maanomistajat.

4.3.4 Viranomaisyhteistyö
Kackur-Sämskarin osayleiskaavan valmistelun yhteydessä järjestettiin työkokous ELY-keskuksen
kanssa 17.3.2014. Tämän tilaisuuden yhteydessä keskusteltiin myös yleisiä suunnitteluperiaatteita koskien Västerbyn osayleiskaavaa. Lisää viranomaisneuvotteluja järjestetään tarpeen mukaan kaavoitusprosessin aikana.
4.4

Osayleiskaavan tavoitteet

Kaavoituksen päätavoite on tarkistaa kaavan ajanmukaisuus, sekä myös jossain määrin tarkistaa
mahdollisuuksia tiivistää aluetta. Rakentaminen alueella tulee perustua MRL § 44, ts. että pystytään myöntämään rakennuslupia kaavan perusteella. Tämän tueksi laaditaan kantatilaselvityksiä
kunnan mitoitusperiaatteiden mukaisesti.
Avoimet viljelyalat jätetään rakentamattomiksi ja rakentaminen tulee sijoittaa alueen pääteiden
läheisyyteen. Lisäksi kulttuuri-, rakennus-, sekä luontoarvoja tulee vaalia.
Kaavoitustyön toteutus:
5 § – Alueiden käytön suunnittelun tavoitteet maankäyttö- ja rakennuslaissa muodostavat perustan kaavoitustyölle.
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Kaavan tavoitteita on kestävän mitoituksen laatiminen, joka mahdollistaa riittävän monen rakennuspaikan toteuttamisen ja antaa maanomistajille riittävät mahdollisuudet rakentamiselle ja
muutolle. Rakennuspaikkojen sijainti tulee olla sellainen, että rakennuspaikat voidaan toteuttaa
osoitetulle paikalle.
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Rakennettavat alueet, ja alueet joiden pinta-ala sisällytetään mitoitukseen, tulee perustua erityisen alueen rakenteellisiin analyyseihin koskien mm. maisemaa, rakennettavuutta sekä kaavoitusprojektia varten laadittujen selvityksien tuloksiin. Analyysien perustana tullaan käyttämään
mm. etäisyyttä kouluun ja jätevesiputkistoon sekä alueen topografista profiilia. Tämä, koska
pyritään estämään rakentamisen kestämättömän laajenemisen.
Tavoitteiden tarkennus:
Kaavoitusprosessin aikana kunta on päättänyt muuttaa tavoitteita koskien mitoitusperiaatteita
kahdessa eri vaiheessa.
Ensimmäinen päätös tehtiin kaavoitusjaostossa 17.11.2014 § 31 Kackur-Sämskarin osayleiskaavan käsittelyn yhteydessä. Muutoksen taustana oli, että osa maanomistajista/päättäjistä näki,
että tulisi olla enemmän mahdollisuuksia rakentaa kaava-alueen keskeisille osille. Tämän seurauksena kunta teki periaatepäätöksen yleisen pinta-alamitoitusalueen sekä rakennuspaikkojen
alueiden laajentamisesta.
Toinen muutos mitoitusperiaatteisiin tehtiin kunnanhallituksen päätöksen 14.9.2015 § 217 perusteella. Tarkistetut periaatteet otettiin esiin ja ne hyväksyttiin kaavoitusjaostossa 18.1.2016 §
4 (liite 5).
4.5

Osayleiskaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Suunnittelussa on tutkittu ainoastaan yhtä vaihtoehtoa, osayleiskaava, joka perustuu
Osayleiskaavaratkaisun valinnassa on koitettu useita vaihtoehtoisia ratkaisuja koskien mitoitusta
ja rakennuspaikkojen sijoitusta. Tavoitteena on löytää tyydyttävä ratkaisu koskien sekä rakennuspaikkojen määrää, että uusia asukkaita jotka rakennuspaikat voivat tuoda kunnalle huomioiden sekä etäisyyttä palveluihin että hyvän taloudellisen yhdyskuntarakenteen säilyttäminen ja
kehittäminen. Näiden seikkojen perusteella on tehty päätöksiä jatkuvalle suunnittelulle.
Valittu vaihtoehto; MRL:n 44 § perustuva osayleiskaava
Vaihtoehdon kuvaus: Vaihtoehto antaa kunnalle selkeän kuvan siitä, montako rakennuspaikkaa on mahdollista toteuttaa 10 vuoden aikajakson aikana. Tämä helpottaa kuntaa heidän sisäisessä työssä, ja uuden kunnallistekniikan toteutuskustannuksien arviointia. Vaihtoehdossa tavoitellaan rakennuspaikkojen keskittämistä pääasiassa alueen pääteiden varteen sekä jättämään
yhtenäiset viljelyalat/peltoalueet rakentamattomiksi. Vaihtoehdossa huomioidaan myös luonto-,
kulttuuri- sekä rakennushistorialliset arvot.
Valinnan perustelut: Kunnallisteknisestä näkökulmasta voidaan pitää Västerby alueena joka
soveltuu jatkuvalle rakentamiselle. Rakennuspaikkojen osoittaminen helpottaa kunnan sisäistä
työntekoa, lisäksi se helpottaa uuden kunnallistekniikan kustannusarvioinnin tekemistä.
Vaihtoehdon oleelliset vaikutukset: Vaihtoehto ei muuta kaava-alueen luonnetta, paitsi siltä
osin, että alueella mahdollistetaan paikoittain tiheämmän hyödyntämisen. Liikennemäärä kasvaa
hieman kaavan toteuttamisen seurauksena, mutta liikennemäärät ovat kaiken kaikkeaan pienet.
Maisemallisia tai kulttuurihistoriallisia näkökulmia voidaan huomioida.
4.5.1 Osayleiskaavavaihtoehdon valinta ja perusteet
Valittu vaihtoehto mahdollistaa lisätyn rakentamisen. Sisäinen mittakaavajako Västerbyssä on
valittu huomioiden aikaisempaa rakennuskantaa ja rakennuspaikkoja, jota ei ole hyödynnetty
sekä rakennuspaineen analysoinnilla. Uudet rakennuspaikat on osoitettu näiden tekijöiden perusteella. Valittu mitoitusvyöhyke antaa mahdollisuudet lisätyille rakennuspaikoille kunnan periaatteiden mukaisesti.
4.5.2 Osayleiskaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana annetut lausunnot ja huomautukset sekä niiden käsitteleminen
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Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana saadut viranomaislausunnot ja mielipiteet esitetään liitteessä 7.
4.5.3 Osayleiskaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana annetut lausunnot ja huomautukset sekä niiden käsitteleminen
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana saadut viranomaislausunnot ja muistutukset esitetään
liitteessä 8.

5.

OSAYLEISKAAVAN KUVAUS
5.1

Kaavan rakenne

Osayleiskaava sisältää 3 pääasiallista merkintää, Erillispientalojen alue (AO), Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M) sekä Maatalousalue (MT). Nämä merkinnät osoittavat missä on mahdollista
toteuttaa merkinnässä mainittua toimintaa. Erillispientalojen alueet on osoitettu rakennuspaikoittain, ts. merkinnät osoittavat suurin piirtein sijainnit, missä pientaloja voidaan toteuttaa. Yllä
mainitut merkinnät ovat keskeisiä, koska osayleiskaavan päätavoite on edesauttaa pientalorakentamista alueella. 3 pääasiallisten merkintöjen lisäksi on merkintöjä jotka tavalla tai toisella
vaalivat alueen luonteesta ja tärkeiden toimintojen saatavuudesta. Nämä koskevat mm. kulttuurihistoriaa, rakennuskantaa ja maisemallisia arvoja (sk, /s, MA), sekä liikenneratkaisuja (kevyeen
liikenteen väylä). Näiden varauksien perustana ovat laaditut selvitykset mm. rakennuskannasta,
kulttuurihistoriasta, luontoinventointi sekä suunnittelun aikana saatuja lausuntoja viranomaisilta.

Kuva 17. Ote kaavaehdotuksesta (9.6.2016).
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Kuva 18. Ote tarkistetusta kaavaehdotuksesta (31.10.2016).
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Kuva 19. Ote lopullisesta kaavaehdotuksesta (24.11.2016).

5.1.1 Mitoitus
Kunnassa on tavoiteltu mitoitusasteikon käyttöä, joka on riippuvainen kantatilan pinta-alaan
mitoitusvyöhykkeessä, mitoitusalue voi antaa 0-6 uutta rakennuspaikkaa. Mitoitusasteikko on
muutettu niin, että se soveltuisi Västerbyn tarpeisiin ja rasitukseen, minkä alue kestää ilman että
erityispiirteet kärsisivät.
Vaikuttavat tekijät ovat joko yksilöllisiä tai yleisiä. Tekijät muodostuvat hyvin usein etäisyydestä
palveluihin ja työpaikkoihin, päiväkotiin, kouluun ja terveydenhuoltoon, liittymismahdollisuuksista kunnallisteknisiin ratkaisuihin, ja mikäli alueella on olemassa toimiva logistiikka sekä kevyelle
että raskaalle liikenteelle. Mutta myös tekijät kuten asumisympäristö voidaan kokea viihtyvyyttä
parantavana tekijänä joka antaa lisäarvoa yksilölle. Myös tekijät, kuten kaava-alueen kokonaispinta-ala, vaikuttaa tonttien jakoon. Jotta uusien rakennusoikeuksien määrää ei yli- tai alimitoitettaisi, sisäistä mitoitusasteikkoa tulee ohjata. Tarkempi kuvaus koskien suunnittelun mitoitusperiaatteita, katso liite 5.
Vuodesta 2002, jolloin nykyinen osayleiskaava hyväksyttiin, kaava-alueella on myönnetty vuosittain keskimäärin 0,8 ≈ 1 rakennuslupaa asuintaloille. Tänä päivänä osayleiskaava-alueella on
noin 19 hyödyntämätöntä rakennuspaikkaa. Tarkistustyössä tämä on huomioitu rakennuspaikkojen tarpeen määrittelyssä. 19 hyödyntämätöntä rakennuspaikkaa riittävät käytännössä kattamaan tarpeen ajaksi, kun kaavan määräys rakennusluvan myöntämisestä on voimassa (10 vuotta), mutta mitoitusperiaatteiden mukaisesti kunta haluaa antaa laajemmat rakennusmahdollisuudet, näin ollen tätä mahdollisuutta myös tutkittiin.
Koska kaikkien rakennuspaikkojen toteuttamisaikaa ei voida tällaisessa osayleiskaavassa tietää
etukäteen, on käytetty ylimitoitusta/turvamarginaalia varmistamaan rakennuspaikkojen saata-
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vuuden. Näin on tehty koska on maanomistajia jotka mielellään säästävät rakennuspaikat, eikä
toteuta niitä siinä aikana kun kaavamääräys koskien suoraa rakennuslupaa on voimassa.
Uusien rakennuspaikkojen lopullinen määrä on 15 kpl. Nämä täyttää teoreettisesti tarpeen, yhdessä 19 aikaisempien hyödyntämättömien rakennuspaikkojen kanssa, noin 23 vuotta
eteenpäin kun arvioitu toteuttamismäärä on 1,5 rakennuspaikkaa/vuosi. Näin ollen ylimitoitus
nähdään tarpeeksi suureksi tarjoamaan tarkoituksenmukaisen tonttivaihtoehdon (uudis)rakentajille.
Seuraava pinta-ala asteikko on muodostanut jakoperustan rakennuspaikkojen lukumäärälle jotka
ovat laskettu perustuen kyseisen kantatilan pinta-alalla määritetyllä mitoitusalueella.
Pinta-ala, ha

Rakennuspaikkojen määrä

0,2–1,2

1

1,21–2,3

2

2,31–4,5

3

4,51–8,5

4

8,51–13,0

5

13,1 

6

Taulukko 1. Mitoitustaulukko.

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

Kuva 20. Mitoitusvyöhykkeen alue harmaalla (150 m etäisyys pääteiltä, paitsi keskeisillä alueilla jossa
225 m).
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5.1.2 Palvelut
Palvelut tullaan myös tulevaisuudessa, kuten nykytilanteessa, järjestämään muualla ja kaavaalueen ulkopuolella. Lähitulevaisuudessa ei ole suunnitelmia kaupallisten toimintojen laajentamisesta alueella. Lähimmät palvelut sijaitsevat kunnan keskusta-alueella noin 9 km etäisyydellä.
Pietarsaaren ja Kokkolan monipuoliset palvelut sijaitsevat 20 – 25 km etäisyydellä.
5.2

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Laadukkaan osayleiskaavan saavuttamiseksi, joka huomioi alueen ympäristöä parhaalla mahdollisella tavalla, suunnittelun aikana on laadittu erillisiä selvityksiä koskien mm. luontoa ja rakennuskantaa. Huomioiden mainittujen inventointien tuloksia ja suosituksia varmistetaan, että kaava ei ole ristiriitainen mahdollisten arvojen kanssa. Kaavassa on varattu mahdollisuus kevyeen
liikenteen väylän rakentamiselle, mikä parantaa liikenneturvallisuutta. Uusien rakennuspaikkojen
sijoittamisessa on pyritty siihen, että maisemalliset vaikutukset olisivat mahdollisimman pienet ja
että, rakennuspaikat olisivat topografisesti suotuisia. Yhteisiä liittymiä alueen pääteille suositellaan ensisijaisesti, mikä tekee teistä/alueesta epäsuorasti turvallisempia.
5.3

Suhde maakuntakaavaan

Maakuntakaavassa, joka kuvataan lähemmin kohdassa 3.2.1.2 – Maakuntakaava, on kolme merkintää jotka koskevat kyseistä osayleiskaavaa. Merkinnät ovat: Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tai seudullisesti arvokas alue, Melontaan soveltuva
vesistö sekä Matkailun vetovoima-alue / matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue.
Osayleiskaava on muotoiltu myötävaikuttavaksi mainittujen merkintöjen kanssa.



Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tai seudullisesti arvokas alue: Merkinnän tarkoitus on huomioida kulttuurihistoriallisesti arvokasta
kyläympäristöä. Osayleiskaavatyön yhteydessä kunnan rakennusinventointi vuodelta 2002
on päivitetty. Uusi päivitetty rakennusinventointi, Liite 4 - Uppdatering av byggnadsinventering 2015, on huomioitu. Mainittu inventointi koskee sekä yksittäistä sekä yhteistä rakennusja maisemastruktuuria. Alue jota osoitetaan merkinnällä, on osittain muunneltu. Muutos on
tehty, jotta kaava olisi yhteensopiva Pohjanmaan liiton työn alla olevan maakuntakaavapäivityksen kanssa.



Melontaan soveltuva vesistö: Merkinnän tarkoitus on osoittaa alueita jotka soveltuvat
melontaan. Osayleiskaava ei aiheuta ristiriitaisuuksia, jotka estäisivät osoitettuja melontareittejä/-alueita. Osayleiskaava-alueella, tarkemmin pienvenesatamassa, on hyvät mahdollisuudet päästä Luodon saaristoon.



Matkailun vetovoima-alue / matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue: Merkinnän tarkoitus on varmistaa turismiin liittyvien toimintojen kehittämismahdollisuudet kuten: merenkulku- ja laiva- /venerakennusperintö, puukaupunginosat, rannikkoalueen puutarhat, joet, järvet, metsät, vaellus- ja pyöräilyreitit, vapaa-ajan kalastus ja muinaismuistot.
Osayleiskaavassa on huomioitu kylän kulttuuriympäristöä ja näin ollen myös erityispiirteet
menneestä ajasta voidaan vielä hahmottaa keskeisessä kylämaisemassa. Satamalla on keskeinen asema kylässä, ja se on kaavoitettu pienvenesatama-alueena. Osayleiskaavan koillisosassa on kaavoitettu myötävaikutteisessa verkostossa sekä virkistysalue- ja reittejä.

Yhteenveto: Osayleiskaavan myötävaikutteisuus maakuntakaavan kanssa arvioidaan esikuvalliseksi.
5.4
AO

Aluevaraukset
Erillispientalojen alue.
-

Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden, korkeintaan kaksikerroksisen asuinrakennuksen. Korkeintaan kaksiasuntoisen asuinrakennuksen yhteenlaskettu kokonaiskerrosala on 250 m². Rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus on 350 m², josta
100 m² saa käyttää työ-, verstas- tai vastaaviin tiloihin, jotka eivät aiheuta haittaa
ympäristölle. Lisäksi pinta-alaltaan yli 2000 m² suuruisilla rakennuspaikoilla sallitaan lämmittämättömien varastorakennusten tai suojakatosten rakentaminen
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omaan käyttöön asuinrakennuksen yhteyteen. Lisärakennusten kokonaisrakennusoikeus on korkeintaan 10% ylittävästä rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin korkeintaan 200 ra-m². Lisärakennukset eivät saa olla ympäröiviä rakennuksia korkeampia.
AM

Maatilojen talouskeskusten alue.
Rakennuspaikalle saa rakentaa kaksi asuinrakennusta käsittäen yhteensä enintään
kolme asuntoa. Asuinrakennusten kokonaiskerrosala saa olla enintään 400 ka-m² ja
kerrosluku korkeintaan I 3/4. Alueelle saa rakentaa eläinsuojia sekä talousrakennuksia.Talousrakennuksien yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 200 m². Alueen olemassa olevia rakennuksia saa korjata ja laajentaa, sekä uudisrakennuksia rakentaa, alkuperäinen rakentamistyyli ja kulttuurihistorialliset arvot huomioiden. Rakennusten tulee sopia ympäristön kokonaisuuteen.

LS

Satama-alue.
Alueelle saa sijoittaa satamatoimintaan sekä venehuoltoon liittyviä huoltorakennuksia ja
rakennelmia, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 500 m².

/s

Alue, jolla ympäristö säilytetään.
Merkinnällä on osoitettu niitä rakennuspaikkoja joka on katsottu arvokkaaksi rakennusinventoinnin yhteydessä.

sk

Kaupunki- tai kyläkuvallisesti tärkeä alue tai alueen osa
Merkinnällä on osoitettu maisemallisesti, historiallisesti sekä kyläkuvallisesti arvokas
aluekokonaisuus. Rakentamisessa, korjattaessa ja/tai täydennysrakentamisessa on alueen rakennusperinteet, kulttuuriympäristöarvot ja pihapiirien perinteinen rakenne erityisesti otettava huomioon. Rakennukset ovat sopeutettava alueen kokonaisuuteen.
Museoviranomaiselle tulee esittää mahdollisuus lausunnon antamiselle ennen lupahakemuksen päätöksen tekoa.

M

Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Yli 4000 m² suuruisille M-alueille, saa kiinteistöä kohti sijoittaa metsä- ja maataloustoiminnan harjoittamista varten tarvittavia lämmittämättömiä talousrakennuksia joiden
kerrospinta-ala on korkeintaan 200 m². Rakennukset on sopeutettava ympäristöön ja
maisemakuvaan.

MT

Maatalousalue.
Alue on säilytettävä avoimena sekä viljelykäytössä.

ME-1

Kotieläintalouden yksikön alue.
Alueelle saa sijoittaa rakennuksia ja rakennelmia jotka tarvitaan eläinkasvatuksen harjoittamista varten. Alueen rakennusoikeus on 500 m², josta saniteettitilat saa olla enintään 20 m².

MA

Maisemallisesti arvokas peltoalue.
Alueiden säilyminen avoimina ja viljelykäytössä on maisemakuvan kannalta tärkeää.

MY-X

Maa- ja metsätalousvaltainen alue jolla on erityiset ympäristöarvot.
Merkinnällä on osoitettu metsäalueita jotka sisältävät ympäristöarvoja luontoinventoinnin mukaan ja joiden säilyttäminen luonnontilassa suositellaan.

luo-x

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Merkinnällä on osoitettu arvokkaita luontoalueita, mm. liito-oravan elinympäristöjä,
joita tulee huomioida kaavoituksessa luonnonsuojelulain ja metsälain mukaan.
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Muut merkinnät: katso kaavakartta.
5.5

Kaavan vaikutukset

5.5.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Asuminen ja väestörakenne
Kunta taistelee päiväkotien ja koulujen laajentamisen kanssa väestömäärän jatkuvan kasvun
myötä. Kunnassa on 1950-luvusta lähtien ollut tasainen väestönkasvu. Vuodesta 1950 vuoteen
1970 väestönkasvu oli 9,8 henkilöä vuodessa, mikä nähdään normaalina kasvuna Luodon väestömäärään nähden. Vuodesta 1970 vuoteen 2010 väestönkasvu on ollut keskimäärin 56,2 henkilöä vuodessa, väestönkasvu on prosentuaalisesti erittäin hyvä kunnan väestömäärään nähden.
Tilastokeskuksen tietojen mukaan, kunnan väestömäärä oli 31.12.2012 4966 henkilöä. Väestöstä
29,5 % oli iässä 0 – 14 vuotta, 57,6 % iässä 15 – 64 ja 13 % iässä 65 tai vanhempia. Verrattuna
vastaaviin lukuihin koskien koko Suomea, Luodon kunnassa on 44 % enemmän asukkaita iässä
0-14, 11 % vähemmän ikäryhmässä 15 – 64 ja 31 % vähemmän ikäryhmässä 65 tai vanhempia.
Tiedot osoittaa suurta väestönkasvua Luodon kunnassa, nuoren sukupolven kasvaessa, myös
asuntojen kysyntä kasvaa. Väestömäärä v. 2015 lopussa oli 5 147. Västerbyssä kunta voi tarjoa
mukavan asuinympäristön kumpuilevassa ja merenläheisessä saaristomaisemassa.
Yhteenveto: Lisääntyneen muuton aiheuttamat vaikutukset nähdään myönteisinä.
Yhdyskuntarakenne
Osayleiskaavalla mahdollistetaan uusien rakennuspaikkojen toteuttaminen alueella. Rakennuspaikat ohjataan kaava-alueen jo hyödynnetyille alueille, näin ollen ei muuteta alueen yhdyskuntarakennetta muilta osin kuin hyödyntämällä jo rakennettuja alueita entistä tehokkaammin. Alue
kaavoitetaan mahdollistaen luonnollisen kehityksen, järjestetyn kasvun sekä lisätyn elinvoiman
Västerbyssä nykyisen yhdyskuntarakenteen kehyksissä.
Asumisen, työpaikkojen ja palvelujen yhteiskuntataloudellista näkökulmasta, on taloudellisinta
rakentaa jäsennellysti ja hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa. Västerbyssä on rakennettu vesi- ja sähköverkko. Västerbyssä ei ole kunnallista jätevesiviemäröintiä. Uusien rakennuspaikkojen osoittaminen näiden kunnallisteknisten ratkaisujen läheisyyteen on hyvän yhdyskuntasuunnittelun mukaista. Hyvän yhdyskuntarakentamisen saamiseksi tulevaisuudessa, on
tärkeää että huomioidaan mahdollisen kunnallisen jätevesiviemäröinnin tilantarve rakennusluvan
myöntämisessä.
Yhteenveto: Vaikutukset nähdään myönteisinä.
Kaupunki-/taajama-/kyläkuva
Koskien Västerbyn keskeisimpää osaa ei voida puhua kaupunkikuvasta, vaan Västerbyn keskeisintä osaa voidaan kuvailla taajamakuvana klassisesta Pohjanmaalaisesta kyläalueesta. Keskeinen taajamakuva ja kylän ydin hahmottuu risteysalueissa Västerby- ja Sonamovägen sekä
Västerby- ja Kroksvägen että risteysalueiden välissä. Suositellaan, että nykyiset rakennukset
säilytetään ja uudet rakennukset sovitetaan nykyiseen ympäristöön ja voidaan näin ollen puhua
nykyisen ympäristön kehittämisestä. Rakentaminen osoitetuille rakennuspaikoille tulee muodostamaan vilkkaamman asuinympäristön, rakennuspaikkojen alueiden luonne muuttuu ja muuten
paikoittain hajanainen rakennuskanta saa luonnollisen tiivistymisen. Rakennuspaikat osoitetaan
sopiville paikoille Västerby-, Sonamo-, Krok- och Krokörsvägenin varsille, näin ollen säilytetään
Pohjanmalle tyypillisen kylärakenteen, jossa rakennukset pääasiassa ohjataan paikallisalueen
suurempien teiden varsille. Lisätietoja kohdassa Vaikutukset rakennettuun ympäristöön - Yhdyskuntarakenne
Yhteenveto: Vaikutukset nähdään myönteisinä.
Palvelut
Alueen palvelutaso tulee säilymään samalla tasolla kuin aikaisemmin. Peruspalvelut sijaitsevat
kunnan keskustassa Holmissa, suuremmat kauppayksiköt ja kauppakeskittymät sijaitsevat 20 –
25 km etäisyydellä Pietarsaaressa ja Kokkolassa.
Yhteenveto: Vaikutukset ovat muuttumattomia.
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Työpaikat, elinkeinotoiminta
Työpaikat sijoittuvat pääasiassa kaava-alueen ulkopuolella, suurempien keskustojen läheisyydessä tai kunnan muissa osissa. AO-alueilla sallitaan tiloja työ- ja verstastoiminnoille, mikä teoreettisesti voi mahdollistaa lisää työpaikkoja alueella, vaikka tiloja pääasiassa hyödynnetään yksityiseen käyttöön. Mahdollisia työpaikkoja on myös MP-alueella. Vaikka työpaikkojen lukumäärä ei
ole suuri näillä alueilla vaikutukset tulee nähdä myönteisinä, mahdollisuuksia on.
Yhteenveto: Vaikutukset nähdään myönteisinä.
Virkistys ja vapaa-ajan toiminta
Alueella ei ole osoitettu virkistysalueita, mutta mm. asumiselle tarkoitettuja alueita on selkeästi
osoitettu. Jokamiehenoikeuden nojalla metsissä voidaan harrastaa virkistys/vapaa-ajan toimintaa, mm. marjastusta ja sienestystä, lisäksi metsäkävelyt ovat sallittuja.
Yhteenveto: Vaikutukset nähdään myönteisinä.
Liikenne
Kaava-alueen päivittäinen liikenne tulee muuttumaan. Alueen liikennemäärät kasvavat hieman
kun alueelle rakennetaan lisää pientaloja. Kaavassa on varattu mahdollisuus uuden kevyeen
liikenteen väylän rakentamiselle Västerbyvägenin varrelle. Kevyeen liikenteen väylän toteuttamisella ehkäistään mahdollisten liikennevaarojen muodostumista. Myös kolareiden vaara pienenee
yhtenäisten liittymien toteuttamisella. Uusien rakennuspaikkojen 15 kpl muodostama liikennemäärä on erittäin pieni, ja vaikutukset ovat hyvin vähäisiä. Erityisesti Speciellt med tanke på att
alla byggplatser inte torde komma att förverkligas inom den tidsbundna rätten att bevilja bygglov på basen av planen (10år).
Pääteiden näkemät ovat hyvät ja arvioidaan olevan hyvät myös kun kaikki kaavan rakennuspaikat toteutetaan.
Yhteenveto: Vaikutukset arvioidaan pieniksi ja marginaalisiksi. Kaavassa osoitetun kevyeen
liikenteen väylän rakentaminen parantaa alueen liikennetilannetta ja tekee ympäristöstä turvallisemman.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Osayleiskaavan laadinnan osana on tarkastettu alueen rakennuskantaa ja ympäristöä. Alueelle
on aikaisemmin laadittu kulttuuriympäristö- ja rakennusinventointi aikaisemman osayleiskaavan
laadinnan yhteydessä (2002). Inventointia on käytetty perustana ja tarkistus/arviointi sen ajantasaisuudesta on tehty tämän kaavatyön yhteydessä. Kaikki rakennukset kaava-alueella on tarkistettu sekä arvokkaat ympäristöt kartoitettu. Inventoinnit on liitetty kaavaselostukseen.
Arvokkaat alueet/kokonaisuudet ja kohteet joilla on todettu olevan kulttuurihistoriallinen-, rakennushistoriallinen-, tai kylällinen arvo, on merkitty kaavakarttaan sk-vyöhykemerkinnällä.
Merkinnällä on pyritty muodostamaan kokonaisuutta joka antaa alueelle lisäarvon luonteensa
takia. Yksittäiset rakennuspaikat joiden rakennukset ja/tai jonka ympäröivä ympäristö on arvioitu arvokkaaksi, on osoitettu /s merkinnällä, ts. alue jossa ympäristö säilytetään. Tällä tavalla
nämä turvataan.
Huomioimalla suositukset laadituissa selvityksissä turvataan kulttuurihistorialliset arvot alueella,
samanaikaisesti ehkäistään negatiiviset vaikutukset sen osilta.
Peltoalueet, jotka on nähty antavan kulttuurihistoriallista lisäarvoa alueella, on osoitettu MAmerkinnällä, maisemallisesti arvokas peltoalue. Tarkempaa tietoa koskien kulttuuriympäristöä ja
rakennusinventointia, katso liite 4.
Alueella ei ole tunnettuja muinaismuistoja.
Yhteenveto: Kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset nähdään positiivisina koska kulttuurihistorialliset arvot säilytetään.
Ympäristönsuojelu ja ympäristön häiriötekijät
Osayleiskaava tuottaa ainoastaan uusia rakennuspaikkoja omakotitalorakentamiselle, eikä näin
ollen tuota alueelle ympäristön häiriötekijöitä, tai toimintoja jotka voisivat vaatia ympäristönsuojelumääräyksiä.
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Alueelle luodun luontoinventoinnin suosituksia on huomioitu nostamalla esiin osa-alueet jotka on
todettu arvokkaiksi. Alueille, joilla on merkittäviä erikoispiirteitä ja/tai ovat herkkäluonteisia, ei
ole osoitettu rakennusoikeuksia.
Yhteenveto: Vaikutukset nähdään myönteisinä.
Tekninen huolto
Suurella osalla kaava-alueesta on sähköverkko ja vesijohtoverkosto, katso kohta 3.1.3 Rakennettu ympäristö, tekninen huolto. Rakennuspaikkojen sijoittamisessa on huomioitu nykyistä kunnallistekniikkaa. Näin ollen ehkäistään rakennuskannan laajaa levittäytymistä ja kohtuuttomia
kunnallistekniikan rakennuskustannuksia uudisrakentajille. Koska kunnallistekniikka on rakennettu suhteellisen laajalti alueella, täydennysrakentaminen ei aiheuta merkittäviä kustannuksia tai
negatiivisia seurauksia alueelle tai sen ympäristöön. Jätevesien käsittely tapahtuu kiinteistökohtaisilla ratkaisuilla.
Summering: Vaikutukset nähdään hyvinä. Seuraamalla ympäristöviranomaisen ohjeita koskien
viemärivesien käsittelyä, minimoidaan haitallisia vaikutuksia.
Erityistoiminta
Kaava-alueella ei ole erityistoimintaa, näin ollen kaavalla ei ole positiivisia eikä negatiivisia vaikutuksia.
5.5.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Maiseman erityspiirteet
Alueella on avoimia ja rakentamattomia viljelyalueita sekä luonnontilassa olevia metsäalueita.
Alueen maasto on paikoittain mäkistä, erityisesti Västerbyn keskeisellä alueella, missä osa korkeuseroista on Pohjanmaalaisesta näkökulmasta suuria. Alueen hyödyntäminen vaikuttaa toki
alueeseen, raakamaa muuttuu suunnitelluksi maaksi ja tonttien rakentaminen muuttaa paikoittain alueen luonnetta. Koskien toimintamuotoja ei voida puhua muuttuneesta maisemakuvasta,
mutta kuten aikaisemmin mainittu, alueen kehitys johtaa tehokkaampaan alueen hyödyntämiseen ja siitä saadaan vahvemman ja yhtenäisemmän kylämäisen taajamakuvan alueesta.
Yhteenveto: Vaikutukset nähdään luontevina.
Topografia
Alueen topografia vaihtelee vuorotellen pienistä kumpareista pieniin laaksopainanteisiin. Korkeammat alueet sijaitsevat pääasiassa Västerbyvägenin (yhdystie 17979) yhteydessä. Matalammat
alueet muodostuvat peltoalueista Sonamo- ja Krokvägenin varrella. Maanpinnan keskikorkeus on
noin 5 – 10 mpy. Korkeuskäyrät vaihtelevat 2,5 – 15 mpy välillä, mutta yksittäiset alueet voivat
olla joko korkeampia tai matalampia kuin mainitut korkeudet.
Alueen topografinen luonne tulee säilymään. Uusien taloperustuksien rakentamisessa joudutaan
tekemään pieniä muutoksia maastoon, maisemakuvan topografiaan ei kuitenkaan tule merkittäviä muutoksia
Yhteenveto: Vaikutukset arvioidaan mitättömiksi.
Maaperä
Rakentamisen aikana työkoneita tulee liikkumaan alueella ja teoreettinen saastuminen työvaiheessa on mahdollinen. Rakennuspaikat jotka osayleiskaava mahdollistaa ei ole luonteeltaan
sellaisia, että voisivat aiheuttaa saastumista alueella. Uudet rakennuspaikat, jotka on osoitettu
alueella koskevat ainoastaan asumista.
Yhteenveto: Vaikutukset arvioidaan mitättömiksi.
Vesistöt ja vesitalous
Alueella ei ole pohjavesialueita joita tulisi huomioida. Luonnolliseen hulevesivalumaan ei kohdistu
merkittäviä muutoksia.
Yhteenveto: Vaikutukset arvioidaan mitättömiksi.
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Luonnonsuojelu
Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita.
Luontoinventoinnissa ei ole todettu sellaista tietoa, joka erityispiirteiltään estäisi osayleiskaavan
laatimista tai toteuttamista. Luontoinventoinnissa on kuitenkin todettu osa-alueita/kohteita joita
on huomioitu. Osoitetut osa-alueet/kohteet on nostettu esiin osayleiskaavakartassa.
Yhteenveto: Vaikutukset luontoarvoihin arvioidaan pienimuotoisiksi.
Natura-alueet
Alueella, tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000-alueita tai muita luonnonsuojelualueita.
Yhteenveto: Vaikutukset arvioidaan mitättömiksi.
5.5.3 Yhteiskuntataloudellisia (muita) vaikutuksia
Monipuolisia työpaikkoja ei ole alueella, mutta alue sijaitsee strategisella paikalla ajatellen lyhyttä etäisyyttä kunnan omaan keskustaan, Holmiin ja Pietarsaareen sekä Kokkolaan. Henkilölle,
joka toivoo asua saariston läheisyydessä ja jossa työpaikkamahdollisuudet ovat kohtuullisella
etäisyydellä, Västerby on idyllinen asuinympäristö.
Kunnallisteknisia ratkaisuja, sähkö ja vesi, on alueella ja alueen laajempi rakentaminen on näin
ollen mahdollista. Mikäli Västerbyn väestömäärä jatkaa kasvuaan, on syytä suositella kunnallistekniikan kehittämistä niin, että se sisältää myös viemäriverkoston.
5.6

Ympäristön häiriötekijät
Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan sekä ilmastoon tulee olemaan marginaalista.
Mikäli alueelle rakennetaan kunnallinen viemäriverkosto, ehkäistään viemäriveden valuminen
maastoon. Lievä vaikutus ilmastoon syntyy uusien talojen muodostamasta liikenteestä ja lämmityksestä.

5.7

Osayleiskaavan merkinnät ja määräykset
Osayleiskaavan merkinnät ja määräykset on esitetty osayleiskaavakartalla sekä osittain kohdassa 5.4 – Aluevaraukset.

5.8

Nimi
Kaavan nimi on VÄSTERBYN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS JA LAAJENNUS.

6.

OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS

6.1

Toteuttaminen ja ajoitus
Tarkoitus on, että kaava hyväksytään kunnanvaltuustossa vuonna 2016. Osayleiskaavan vahvistamisen jälkeen vastuu alueen toteuttamisesta jää pääasiassa maanomistajille.

