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LUODON KUNTA

KAPTENSIN ASEMAKAAVA

ASEMAKAAVASELOSTUS
Asemakaavan muutos koskee noin 24,3 hehtaarin kokoista aluetta Kaptens-nimellä kutsutulla alueella
Bosundissa. Kaava-alueen kaakkoisosassa on voimassa oleva teollisuusalueen asemakaava vuodelta
1985. Alueen luoteisosassa on voimassa oleva Bosundin asemakaava vuodelta 1990. Asemakaavan
muutos koskee Bosundin pohjoisen teollisuusalueen kortteleita 103-105 sekä niihin liittyviä suojaviher- ja
katualueita. Lisäksi asemakaavan muutos koskee Bosundin asemakaava asemakaavan korttelia 43 sekä
siihen liittyvää tiealuetta. Asemakaava koskee kiinteistöjä 7:47, 7:48, 7:93, 8:100, 8:129, 8:146, 8:148,
8:160, 8:169, 8:201, 8:212, 8:223, 8:224, 8:234, 8:235, 8:259, 8:32, 8:36, 8;47, 8:99, 34:1, 37:1, 46:0,
48:0, 50:1, 50:2, 59:0, 70:0 sekä osia kiinteistöistä 7:120, 7:167, 7:87, 34:20, 36:2, 37:17, 895:2:10 ja
SMF. 876:2.
Asemakaavalla muodostuvat korttelit 43, 103, 104,145-156, osia kortteleista 127 ja 128, sekä niihin liittyvät liikenne-, katu-, virkistys-, vesi- ja erityisalueet.
Asemakaavaselostus koskee Luodon kunnanvaltuuston . .2017 § hyväksymää asemakaavaa.

Asemakaava-alueen sijainti ja nimi
Noin 24,31 hehtaarin suuruinen asemakaava-alue sijaitsee Luodossa Bosundin kylässä maantie 749 pohjoispuolella. Maa-aluetta kaava-alueesta on noin 23,28 hehtaaria. Alue sijaitsee Bosundin keskuksessa.
Asemakaava-alueen rajaus on esitetty kansikuvassa. Asemakaavan ja sen muutoksen nimi on Kaptensin
asemakaava.

Kaavan laatija
Kaavan laatija on Arkkitehti Oy Rajaniemi, jossa vastaavana henkilönä toimii tekn.tri. arkkitehti SAFA Juho
Rajaniemi. Kaavasuunnittelijana toimii rakennusinsinööri AnneMo Kaitfors. Luodon kunnan vastuuhenkilönä toimii maankäyttöinsinööri Tomas Käldström.
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1. TIIVISTELMÄ
1.1 Kaavoitusprosessin vaiheet
Vuonna 2013 Murmästarin asemakaavan laadinnan yhteydessä alueelle suunniteltiin ideaskissi, joka toimii myös Kaptensin asemakaavan pohjana.
3.11.2015 § 31 suunnittelujaos päätti aloittaa Kaptensin asemakaavan laatimisen.
9.12.2015 § 40 suunnittelujaos valitsi Arkkitehti Oy Rajaniemen kaavan laatijaksi.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 23.2–9.3.2016.
Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 22.4.-23.5.2016. Luonnoksesta jätettiin neljä mielipidettä ja viisi lausuntoa.
2.5.2016 Luodon kunta järjesti informaatiotilaisuuden osallisille
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 30.9.–31.10.2016. Ehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta ja viisi lausuntoa.

1.2 Asemakaava
Noin 24,31 hehtaarin suuruinen asemakaava-alue sijaitsee Luodossa Bosundin kylän keskuksessa. Maaaluetta kaava-alueesta on noin 23,28 hehtaaria. Asemakaavalla muodostetaan 12 uutta asuintonttia, joista
yksi on yksityisessä omistuksessa ja yksitoista kunnan omistuksessa. Asemakaavassa osoitetaan 24 jo
rakennettua asuintonttia sekä yksi rakentamaton asuintontti ja yksi asuintontti, jolle on rakennettu talousrakennus. Lisäksi asemakaavassa osoitetaan kolme jo rakennettua teollisuustonttia sekä yksi jo rakennettu yleisten rakennusten tontti. Asemakaavassa osoitetaan myös kolme jo rakennettua varastorakennusten
tonttia.

1.3 Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan toteuttamisesta vastaavat sekä yksityinen että julkinen sektori. Kunta rakentaa kadut ja
kunnallistekniikan alueelle. Kaavan toteuttaminen edellyttää tarvittavien maankäyttö- ja kunnallistekniikkasopimusten solmimista. Asemakaavan laajennusalueella katualueet siirtyvät kunnan omistukseen MRL 94
§:n säätämällä tavalla. Kaavan toteuttaminen aloitetaan katusuunnittelulla, joka tehdään vuoden 2017 jälkimmäisellä puoliskolla.
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2. LÄHTÖKOHDAT
2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1.1 Alueen yleiskuvaus
Asemakaava-alue on pääosin rakennettua ympäristöä. Alue on suhteellisen mäkistä ja korkeuserot ovat
tasolla 0-14 m.
Kaava-alueella on noin 90 asukasta ja noin 40 työpaikkaa kaava-alueen itäosan teollisuusalueella. Vapaapalokunnan halli sijaitsee teollisuuden vieressä. Teollisuusalue jatkuu kaava-alueen itäpuolella.
Kaava-alueella käytetään kunnan pohjakarttaa. Sen on laatinut FM-international Ab stereokartoituksen
avulla. Alue on ilmakuvattu 19.5.2012. Pohjakartta on tehty koordinaatistojärjestelmään GK23 ja korkeusjärjestelmään N60. Pohjakartan korkeusjärjestelmäksi muutettiin vuonna 2016 N2000 ja pohjakartta hyväksyttiin 30.3.2016.

2.1.2 Luonnonympäristö
FM, biologi Mattias Kanckos Essnaturesta on tehnyt alueelle luontoinventoinnin kesällä 2012, ks. liite 3.
Suurin osa kaava-alueen rakentamattomasta alueesta on peltoa tai metsittynyttä niittyä. Puusto on nyt
noin 50-vuotiasta koivua ja haapaa. Maantie 749:n viereisellä alueella on noin 80-vuotiasta tai vielä vanhempaa mäntypuustoa sekä lisäksi paljon kuusia ja myös vähän koivuja ja harmaaleppiä. Teollisuusalueen länsipuolella olevalta metsäalueelta, jossa luontoinventoinnissa kerrotaan olevan vanhaa mäntymetsää, on sittemmin suurin osa puustosta kaadettu.
Kaava-alueelta löydettiin luontoinventoinnin yhteydessä hieman liito-oravan jätöksiä. Niitä löytyi ainoastaan maantie 749 viereisestä mäntymetsästä sekä teollisuusalueen länsipuolen mäntymetsästä, joka on
siis kaadettu luontoinventoinnin laatimisen jälkeen. Jätöksiä löytyi yksittäisten kuusia alapuolelta ja niiden
määrä oli erittäin vähäinen. Liito-oravan koloja tai pesiä ei tavattu alueelta, ja luontoinventoinnin mukaan
liito-oravahavaintoja ei tässä erityisessä tapauksessa tarvitse ottaa huomioon alueen asemakaavoituksessa, sillä havainnot tulkittiin siten, että liito-orava on oleskellut alueella vain tilapäisesti ja liitooravaesiintymää ei tarvitse ottaa suunnittelussa mitenkään erityisesti huomioon. Kuitenkin olisi syytä jättää
tarpeeksi havupuustoa omakotitalotonttien välille, jotta liito-orava voisi jatkossakin liikkua alueella.
Luontoinventoinnin mukaan alueen merkitys biologiselle monimuotoisuudelle on pieni ottaen huomioon,
että suurin osa alueesta on jo rakennettu ja että mitään suurempia yhtenäisiä ja arvokkaita metsäalueita ei
alueella ole. Luontoinventoinnissa painotettiin, että vaikka Hermassundet ja siihen yhteydessä olevat järvet eivät kuuluneetkaan luontoselvitykseen, pitää asemakaavan laatimisen yhteydessä ottaa huomioon
se, että Hermassundet on erittäin tärkeä lintujärvi, jota pitää suojella. Siksi pitää pyrkiä siihen, että rantaalueelle ei osoiteta liikaa toimintaa, joka vahingoittaa järven merkitystä linnustolle.

2.1.3 Rakennettu ympäristö
Suuri osa alueesta on rakennettu. Alueella on 24 omakotitaloa, neljä teollisuusrakennusta ja yksi vapaapalokunnan rakennus. Olemassa olevat rakennukset ovat pääsääntöisesti matalia puu- tai tiilitaloja. Alueella on tehty rakennusdokumentointi huhtikuussa 2013 ja sitä on täydennetty helmikuussa 2016, ks. liite
4.
Kaptensbacken luokitellaan Pohjanmaan maakuntakaavassa maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Bosundin osayleiskaavassa, joka on hyväksytty 24.4.2002, osoitetaan yksi suojelukohde Kaptensbackenilla.
Kaava-alueella ei ole muinaismuistoja.

2.1.4 Tekniset verkostot
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Suurimmalla osalla aluetta on kunnallistekniikka. Luodon kunta tulee käynnistämään alueen viemäriverkoston laajennuksen suunnittelun, kun asemakaava on lainvoimainen. Kaava-alueen halki kulkee 20 kV:n
ilmajohto, joka upotetaan maan alle kaava-alueen toteuttamisen yhteydessä. Kunnallistekniset kartat ovat
liitteessä 5.

2.1.5 Maanomistus
Luodon kunnalla on alueella merkittäviä maanomistuksia. Asemakaavoitusprosessin aikana Luodon kunta
on ostanut neljä maa-aluetta sekä tehnyt yhden maanvaihdon.
22.2.2016 § 53 kunnanhallitus hyväksyi 2150 m2:n kokoisen alueen oston Atle Svenfeltiltä.
14.3.2016 § 71 kunnanhallitus hyväksyi 3,55 hehtaarin kokoisen alueen oston Henrik Svenfeltin kuolinpesältä.
6.9.2016 § 203 kunnanhallitus hyväksyi 2270 m²:n kokoisen alueen oston Johan Svenfeltiltä.
30.10.2016 § 244 kunnanhallitus hyväksyi 2820 m²:n kokoisen alueen oston Nils Ahlskogilta.
Korttelissa 127 on tehty noin 400 m2:n maanvaihto Luodon kunnan ja Stefan ja Maria Svenfeltin välillä.
Maakauppojen jälkeen Luodon kunta omistaa noin 30 % asemakaava-alueesta.

Kuva 1. Luodon kunnan maanomistus on merkitty punaisella.

2.1.6 Alueen rakennushistoria
Kaptens rakennettiin jo 1700-luvulla. Kaptensin alkuperäinen taloryhmä sijaitsi noin 300 metriä nykyisestä
paikastaan itään. Isovihan aikana vuosina 1713-1721 kaikki rakennukset poltettiin ja rauhan jälkeen talot
rakennettiin uudelleen nykyiselle paikalleen. Meren läheisyys oli tärkeää, koska kaikilla pihoilla rakennettiin veneitä. Kaptensbacken sijaitsee noin 10 metriä merenpinnan yläpuolella, ja se on luokiteltu Pohjan7

maan maakuntakaavassa maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Kaptensbacken on pieni talorykelmä, joka muodostuu kolmesta 1720-, 1850- ja 1860-luvuilla rakennetusta talosta.
Asemakaavatyön aikana tarkasteltiin lähemmin seuraavia seitsemää rakennusta:
1. Alueen vanhin rakennus ”Smänas/framstu” (kortteli 149 / tontti 1, kuva 2). Fredrik Björkskogin mukaan
itäosa, ”Smänas”, on rakennettu 1720-luvulla ja länsiosa, ”framstu”, vuoden 1850 jälkeen. Rakennuksella on kulttuurihistoriallista arvoa huolimatta siitä, että taloa on muutettu aikojen kuluessa, muun muassa ikkunat on uusittu.
2. Talon vieressä on aitta (kortteli 149 / tontti 1, kuva 3), joka on luultavasti rakennettu yhtäaikaa ”Smänasin” kanssa. Aitta on hyvin säilynyt ja se sijaitsee korkealla ja näkyvällä paikalla.
3. ”Jannisas”-nimellä kutsuttu talo (kortteli 149 / tontti 2, kuva 4) on Fredrik Björkskogin mukaan rakennettu vuonna 1867. Rakennus oli alun perin pidempi, mutta sitä on jossain vaiheessa lyhennetty. RAkennuksen ikkunat on uusittu, mutta yleisesti ottaen rakennus on säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä
varsin hyvin. Taloon kuuluu myös rakennusajankohdalle tyypillinen ulkorakennus, joka on kuitenkin
huonokuntoinen.
4. ”Svennas nystugo”-nimellä kutsuttu talo (kortteli 149 / tontti 4, kuva 5) on Fredrik Björkskogin mukaan
rakennettu vuonna 1859. Rakennusta on myöhemmin laajennettu ja sen ikkunat on vaihdettu, mutta
sillä on kulttuurihistoriallista arvoa.
5. Talon vieressä on aitta (kortteli 149 / tontti 4, kuva 6), joka on rakennettu samanaikaisesti ”Svennas
nystugon” kanssa. Aitta on säilynyt hyvin.
6. ”Mattas”-nimellä kutsuttu talo (kortteli 148 / tontti 2, kuva 7) on Fredrik Björkskogin mukaan rakennettu
vuonna 1880. Rakennusta on laajennettu ja korotettu vuonna 1950. Taloa on myös korjattu ja muutettu useaan otteeseen ja sen alkuperäisyysarvo on samalla vähentynyt.
7. Talo korttelin 154 tontilla 4 (kuva 8) on omistajansa Svenfelt Atlen mukaan rakennettu 1930-luvulla.
Talo on hirsirakenteinen.

Kuva 2. ”Smänas/framstu”. Itäosa ”Smänäs” on rakennettu 1720-luvulla ja länsiosa ”framstu” on laajennettu vuoden 1850 jälkeen.
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Kuva 3. ”Smänas/framstun” aittarakennus.
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Kuva 4. ”Jannisas”, rakennettu1867.

Kuva 5. ”Svennas nystugo”, Fredrik Björkskogin mukaan rakennettu 1859.
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Kuva 6. ”Svennas nystugon” aittarakennus.
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Kuva 7. ”Mattas”, rakennettu 1880 ja laajennettu 1950-luvulla.

Kuva 8. 1930-luvulla rakennettu hirsirakennus.
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2.2 Suunnittelutilanne
2.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (24 §) valtion viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia aluerakenteen ja alueiden käytön kannalta.
Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.
Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden erityistavoitteissa määrätään muun muassa seuraavaa:
Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla
riittävästi tonttimaata.
Alueiden käytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintoja ei tule
sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta.
Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä
sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä,
että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia.
Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua.
Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja
pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamista ei
tule sijoittaa tulvavaara-alueille.
Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön
eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla maankäytöllä.
Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa
ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä
toimintoja ei tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa.

2.2.2 Maakuntakaava
Ympäristöministeriön 21.12.2010 vahvistamassa Pohjanmaan maakuntakaava 2030:ssä alue on osoitettu
rakennetuksi alueeksi sekä palvelukyläksi, (merkintä at-1) tarkoittaen toimintapohjaltaan vahvoja ja aluerakenteen tai ympäristötekijöiden kannalta tärkeitä kyläkeskuksia. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa kyläkeskuksen asemaa tulee vahvistaa sovittamalla yhteen asumisen, alkutuotannon ja muun elinkeinotoiminnan tarpeet. Uudisrakentaminen tulee sijoittaa palvelujen, yhdyskuntatekniikan ja ympäristön kannalta
edullisesti. Rakentamista ei tule osoittaa tulvaherkille alueille. Maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa tulee edistää alueen kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten ominaispiirteiden säilymistä. Rakentaminen tulee sopeuttaa kyläympäristöön.
Maakuntakaavassa on at-1 merkinnän molemmin puolin, sekä lännessä että idässä, merkintä t (Gammelhagenin ja Bosundin teollisuusalueet). Merkinnällä t osoitetaan seudullisesti merkittävät teollisuusalueet.
Osa kaava-alueesta kuuluu Pohjanmaan maakuntakaavassa luontomatkailulle merkittyyn osaan (mv-9
Pietarsaaren seutu) Merkinnällä esitetään luontoturismin kannalta houkuttelevia alueita. Maakuntakaavassa on kaava-alueen läntisessä osassa maantien suuntainen pyöräreitti sekä ohjeellinen ulkoilureitti pohjoiseen. Maantien vartta kulkee myös tietoliikenneyhteys ja Bosundista Pietarsaareen menevä siirtoviemäri.
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Asemakaava-alueesta itään ja länteen sijaitsee alueita, jotka ovat erityisen tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta (luo-merkintä) mm. Kokkolan ja Luodon sisäsaariston fladoja ja kluuveja.
Kaptensbackan alue on määritelty maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi
maakuntakaavassa.
Maakuntakaavaa on päivitetty vaihemaakuntakaavoilla. Vaihemaakuntakaava 1:n koski kaupallisia palveluita, ja ympäristöministeriö vahvisti sen 4.10.2013. Vaihemaakuntakaava 2 koski uusiutuvia energiamuotoja, erityisesti tuulivoimaa, ja ympäristöministeriä vahvisti sen 14.12.2015.
Maakuntahallitus päätti Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 laatimisesta 27.1.2014. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin maakuntahallituksessa 21.12.2015. Tavoitteena on, että kaavaluonnos olisi
esillä syksyllä 2017 ja kaavaehdotus syksyllä 2018, jotta maakuntavaltuusto voisi hyväksyä kaavan vuoden 2018 lopussa tai vuoden 2019 alussa.
Maakuntakaavatyön yhteydessä Pohjanmaan liitto inventoi kesällä 2015 maakunnallisesti merkittävät kulttuurimaisema-alueet. Inventoinnin perusteella Kaptensbackan alue kuuluu edelleen maakunnallisesti arvokkaisiin ympäristöihin.
Maakuntakaavassa ei ole osoitettu alueelle muinaismuistoja.

Kuva 9. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta 2030.
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2.2.3 Yleiskaava
Osa asemakaava-alueesta kuuluu voimassa olevaan kunnanvaltuuston 24.4.2002 hyväksymään Bosundin osayleiskaavaan. Kuvassa 10 (ote Bosundin osayleiskaavasta) sinisellä katkoviivalla rajatulla alueella
sijaitsee kunnanvaltuuston aiemmin hyväksymä osayleiskaava, jolla ei ole oikeusvaikutuksia. Osayleiskaavassa osoitetaan erillispientaloalueita, maa- ja metsätalousalueita, vesialue sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuusalueita sekä vesialueita. Osayleiskaavassa on osoitettu suojeltavaksi yksi Kaptensbackalla sijaitseva kohde.

Kuva 10. Ote Bosundin osayleiskaavasta, hyväksytty 24.4.2002.

2.2.4 Aiemmat asemakaavat
Asemakaavan kaakkoisosassa on teollisuusalueen rakennuskaava vuodelta 1985 (n. 3,9 ha, kuva 101).
Kaava-alueen luoteisosassa on voimassa rakennuskaava vuodelta 1990. Se käsittää korttelin 43 sekä tiealuetta (n. 0,3 ha, kuva 12). Pohjoisessa kaava-alue rajautuu Murmästarin asemakaavaan, joka on hyväksytty 25.1.2014 (kuva 13). Idässä kaava-alue rajautuu Bosundin teollisuusalueen asemakaavaan, joka on
hyväksytty vuonna 1983.
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Kuva 11. Asemakaava Bosundin pohjoiselle teollisuusaluelle, hyväksytty 1985.

Kuva 12. Ote Luodon Bosundin asemakaavasta, hyväksytty 1990.
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Kuva 13. Murmästarin asemakaava, hyväksytty 25.1.2014.

2.2.5 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Alueen suunnittelussa otetaan huomioon aiemmin esitetyt kaavat, luontoselvitys sekä vuonna 2013 Murmästarin asemakaavatyön yhteydessä laaadittu ideaskissi (kuva 14).

Kuva 14. Vuonna 2013 laadittu ideaskissi. Punaisella rajattu alue osoittaa 21.05.2014 hyväksytun Murmästarin asemakaavan rajauksen.
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3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
3.1 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen suunnittelun tarve
Asemakaavaa tarvitaan kunnan tonttireservin ylläpitämiseksi.

3.2 Suunnittelun käynnistäminen
3.11.2015 § 31 päätti suunnittelujaos aloittaa Kaptensin asemakaavan laatimisen.

3.3. Osallistuminen ja yhteistyö
3.3.1 Osalliset
MRL 62 §:n mukaisesti osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin
oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, kaavoituksen vaikutuksien
arvioimiseen sekä lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä. Tämän asemakaavan osallisia ovat esimerkiksi maanomistajat ja naapurit, Eugmon kylän yhteisalueita hallinnoiva osakaskunta sekä alueella
toimivat yritykset. Viranomaisia ovat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan museo Keskipohjanmaan ja Pietarsaaren seudun pelastuslaitos ja Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston
terveystarkastaja.

3.3.2 Vireilletulo
Kaavoitustyö on käynnistynyt 21.2.2016 ja siitä on ilmoitettu lehdissä, kunnan kotisivuilla www.luoto.fi ja
kunnantalon virallisella ilmoitustaululla.

3.3.3 Osallistuminen ja yhteistyö
2.5.2016 Luodon kunnantalolla pidettiin informaatiotilaisuus osallisille.
Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 22.4.–23.5.2016. Luonnoksesta jätettiin neljä mielipidettä ja viisi lausuntoa. Liitteessä 6 esitetään yhteenveto mielipiteiden tai lausuntojen sisällöstä sekä arvio siitä, kuinka ne
on huomioitu asemakaavassa.
Mielipiteiden johdosta asemakaavaan tehtiin seuraavat muutokset:
Ajoyhteyden linjausta Kaptensintieltä kortteliin 152 (aiemmin kortteli 150) tarkistettiin. Korttelin 103 tonttien
6 ja 7 välinen raja siirrettiin kolme metriä pohjoiseen. Korttelin 154 (aiemmin kortteli 152) tonttia 4 suurennettiin ja sp-merkintä poistettiin, rakennusala rajoitettiin siten, että 23 metriä leveä alue tontin länsirajalla
säilyy rakentamattomana. Uusi varastorakennusten korttelialue, TV, osoitettiin Kaptensintien varrelle. Lisäksi tehtiin vähäisiä lisäyksiä ja tarkennuksia kaavaselostukseen.
Maanomistajien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen poistettiin kaksi AO-1-tonttia Svennaksenraitin varrelta ja tilalle lisättiin varastorakennusten korttelialue, TV. Korttelin 127 rajaa tarkistettiin.
Kaptensbackenille osoitettiin asemakaavassa S-merkintä: ”Alue, jolla ympäristön luonne tulee säilyttää.
Uudisrakennusten tulee muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa yhtenäinen kokonaisuus. Uudisrakennusten tulee sopeutua koon, korkeuden, kattomuodon ja – kaltevuuden, julkisivujen mittasuhteiden, ovien ja ikkunoiden, rakennusaineiden sekä yksityiskohtien puolesta ympäristön rakennuksiin ja alueen kyläkuvaan. Rakennusten julkisivumateriaalina tulee käyttää lautaa, ellei ole erityistä syytä poiketa
tästä.”
Yllä esitettyjen muutosten yhteydessä muutettiin myös kortteli- ja osittain myös tonttinumerointia.
Pohjakartan korkeusjärjestelmä muutettiin N2000:ksi (aiemmin N60).
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Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 30.9.–31.10.2016. Ehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta ja viisi lausuntoa. Liitteessä 7 esitetään yhteenveto muistutusten tai lausuntojen sisällöstä sekä arvio siitä, kuinka ne
on huomioitu asemakaavassa.
Muistutusten ja lausuntojen perusteella muutettiin tonttirajaa korttelin 154 tontilla 4 ja selostusta täydennettiin.
Lisäksi jaettiin kortteli 151 kahdeksi tontiksi uuden kiinteistöjaon mukaisesti. TV-alueiden rakennusoikeutta
lisättiin vastaamaan tonttien nykytilanteen rakentamista.
Maanomistajien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen Svennaksenraitin linjausta siirrettiin itään siten, että korttelin 148 tontteja 2 ja 3 laajennettiin itään, jotta kiinteistöihin kuuluvat talousrakennukset saatiin sisällytettyä tonteille. Samassa yhteydessä poistettiin TV-alue ja Svennaksenraitin suuntaista VL-aluetta kavennettiin viidellä metrillä. Muutos sisälsi myös vähäisiä muutoksia korttelin 148 tontin 1 ja korttelin 149
tontin 8 pinta-aloihin. Muutokset koskevat vain yksityistä etua, ja niitä osallisia, joita ne koskevat, on kuultu
erikseen MRA 32 §:n mukaisesti.
Maanomistajien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen muutettiin Luodon kunnan omistama osa korttelista
152 VL-alueeksi.
Korttelissa 153 muutettiin lisäksi tontti- ja korttelirajoja maanomistajien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen.
Asemakaava viedään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi kunnanhallituksen esityksestä. Hyväksymisestä
ilmoitetaan § 94 MRA:n mukaisesti sanomalehdissä ja virallisella ilmoitustaululla. Hyväksymispäätökseen
voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään.
Luodon kunta tekee sitovan maankäyttö- ja kunnallistekniikkasopimuksen niiden maanomistajien kanssa,
jotka ovat tehneet esisopimuksen.

3.4 Asemakaavan tavoitteet
3.4.1 Yleiset tavoitteet
Tavoitteena on luoda viihtyisä ja toimiva asuinalue niin nykyisille kuin tulevillekin asukkaille. Tarkoitus on
laatia asemakaava, joka mahdollistaa viihtyisän, korkealuokkaisen, mielenkiintoisen, turvallisen ja toimivan ympäristön. Luodon kunnan tavoitteena on kaavoittaa uusia asuintontteja, joiden kysyntä Bosundissa
on suuri.

3.4.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteiden mukaan on huolehdittava muun muassa siitä, että asunto- ja
työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata ja että uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai
palvelutoimintoja ei sijoiteta irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Taajamia kehitettäessä
on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia. Uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa.
Pohjanmaan maakuntakaavassa alue on osoitettu rakennetuksi alueeksi sekä palvelukyläksi, (merkintä at1) tarkoittaen toimintapohjaltaan vahvoja ja aluerakenteen tai ympäristötekijöiden kannalta tärkeitä kyläkeskuksia. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa kyläkeskuksen asemaa tulee vahvistaa sovittamalla yhteen
asumisen, alkutuotannon ja muun elinkeinotoiminnan tarpeet. Uudisrakentaminen tulee sijoittaa palvelujen, yhdyskuntatekniikan ja ympäristön kannalta edullisesti. Maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa
tulee edistää alueen kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten ominaispiirteiden säilymistä. Rakentaminen
tulee sopeuttaa kyläympäristöön. Kaptensbackan alue on maakuntakaavassa määritelty maakunnallisesti
tai seudullisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Alue pitää suojella asemakaavassa.
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Luontoinventoinnin mukaan alueen biologinen monimuotoisuus on pieni. Luontoinventoinnin mukaan pitää
kuitenkin pyrkiä siihen, että ranta-alueelle ei osoiteta liikaa toimintaa, joka vahingoittaa järven merkitystä
linnustolle.

3.4.3 Kaavoittajan laadulliset tavoitteet
Kaavan laatijan tavoitteena on luoda viihtyisä, turvallinen ja luonnonläheinen asuinympäristö. Lisäksi kaavan laatijan tavoitteena on suojella kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset.
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4. ASEMAKAAVAN KUVAUS
4.1 Kaavan rakenne
Asemakaava-alue käsittää 38 AO- ja AO-1-tonttia, joista 14 on rakentamatonta. Näistä yhdellä tontilla on
ulkorakennus. Lisäksi asemakaava sisältää kolme TY-tonttia, kolme TV-tonttia, yhden Y-tontin sekä ET-,
VL-, EV- ja W-alueita. Uudet asuintontit on sijoitettu olemassa olevien asuintonttien läheisyyteen. Kaptensinkujaa jatketaan ja siltä haarautuu uusi katu, Laaksokuja. Ajoyhteys kortteliin 128 on osoitettu viereisessä Murmästarin asemakaavassa, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi 21.5.2014 (kuva 13). Storåkerinkujaa
jatketaan noin 40 metrillä uusille AO-1 tonteille korttelissa 103. Olemassa olevat yksityistiet kortteleihin
152 ja 156 sekä korttelin 154 tontille 4 osoitetaan asemakaavassa ajoyhteyksinä. Storåkeinkujalta Laaksokujalle sekä Storåkerinkujalta eteenpäin Murmästarin asemakaavan alueelle osoitetaan ohjeellisia polkuja. Maantie 749:n viereen osoitetaan suojaviheralue niiltä osin, kun alueella ei ole olemassa olevaa rakennuskantaa. Korttelien 104 ja 156 väliin osoitetaan suojaviheralue voimassa olevan asemakaavan mukaisesti.
Aluevaraukset:
Ala (ha)

rak.oik.(k-m2)

Erillispientalojen korttelialue (AO ja AO-1)

9,2759

11 550

Yleisten rakennusten korttelialue (Y)

0,3442

1 377

Varastorakennusten korttelialue (TV)

0,4036

750

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla ympäristö
asettaa toiminnan laadulle erityistä vaatimuksia (TY)

2,2476

8 990

Lähivirkistysalue (VL)

7,9015

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitteiden
korttelialue (ET)

0,0327

Suojaviheralue (EV)

1,3938

Vesialue (W)

1,0231

Katu-alue

1,6834

YHTEENSÄ

24,3058

22 667

Taulukko 1. Asemakaava-alueen alat ja rakennusoikeudet.

Alueen asukasluku kasvaa noin 60:llä henkilöllä (laskettuna 4 asukasta asuntoa kohti).

4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Kaavan yleisten tavoitteiden mukaisesti alueelle osoitetaan asuintontteja pitämään yllä Luodon kunnan
tonttireservia Bosundissa. Täydentämällä olemassa olevaa asutusta uusilla rakennuspaikoilla sekä jättämällä yhtenäisiä viheralueita luodaan viihtyisää, korkealuokkaista, mielenkiintoista, turvallista ja toimivaa
ympäristöä luonnon läheisyyteen.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti asemakaavalla lisätään tonttitarjontaa olemassa
olevan yhdyskuntarakenteen läheisyyteen. Taajamakuvaa täydennetään samalla, kun yhtenäisiä virkistysalueita säilytetään. Kaptensinkujan pidentämisen avulla voivat kaava-alueen asukkaat päästä helposti
pyörätielle, joka johtaa kaava-alueeseen rajoittuvalle Murmästarin asemakaava-alueelle. Uusia asuintontteja ei ole osoitettu melualueelle.
Pohjanmaan maakuntakaavassa alue on osoitettu rakennetuksi alueeksi sekä palvelukyläksi. Asemakaavalla vahvistetaan kylän keskusta, jolloin myös mahdollisuudet palvelujen kehittämiseksi paranevat.
Asemakaavalla suojellaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja miljöötä Kaptensbackenilla, joka on Pohjanmaan maakuntakaavassa määritelty maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaaksi kulttuu21

riympäristöksi. Kaava-alueella suojellaan viisi rakennusta merkinnällä sr-1. Kolme vanhinta rakennusta
(kortteli 149 / tontit 1, 2 ja 4, kuvat 2, 4 ja 5) sekä niiden läheisyydessä olevat aittarakennukset (kuvat 3 ja
6). Lisäksi uudisrakentamista ohjataan asemakaavassa määräyksillä.
Kaavoitustyön aikana tarkasteltiin lähemmin myös kahta muuta rakennusta. ”Mattas”-nimellä kutsuttua rakennusta (kortteli 148 / tontti 2, kuva 7) vuonna 1880 rakennettua taloa ei suojella asemakaavalla. Talo on
rakennettu useassa eri vaiheessa ja sen alkuperäisyysarvo on vähentynyt. Svenfelt Atlen omistamaa
1930-luvulla rakennettua taloa (kortteli 154 / tontti 4, kuva 8) ei suojella, koska se ei ole kulttuurihistoriallisesti tarpeeksi arvokas ajan kuluessa tehtyjen muutosten vuoksi. Se ei myöskään muodosta yhtenäistä
miljöötä toisten rakennusten kanssa.

4.3 Kaavan vaikutukset
Kaava tiivistää ja täydentää aluetta. Täydennysrakentaminen on ekologisesti ja taloudellisesti järkevää.
Kaavan ympäristövaikutukset, samoin kuin vaikutukset ilmaan, vesistöihin ja maaperään ovat pieniä.
Kaavan laadinnan yhteydessä on otettu huomioon hulevedet. Kaava-alueen luonnolliset hulevesien virtausreitit ja hulevesialueet sekä niiden reitit läheisiin järviin sijaitsevat VL-alueilla. Alue on jo rakennettu,
sen täydennysrakentaminen on suhteellisen vähäistä ja uudet tontit on sijoitettu korkeille paikoille, joilla ei
ole vaikutusta hulevesialueisiin. Hulevesien käsittely kaduilla suunnitellaan tarkemmin katusuunnitelma
laatimisen yhteydessä.
Svennaksenraitin, Kaptensintien, Kaptensinkujan ja Laaksokujan varrelle tulee arviolta 44 uutta asukasta.
Ympäristöministeriön vuonna 2008 julkaiseman ”Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa”
tämä tarkoittaa noin 70 ajoneuvon lisäystä Kylätielle. Kylätien ja maantie 749:n risteyksen kapasiteetti riittää tähän lisäykseen. Skutholmintielle tulee arviolta neljä uutta asukasta, mikä lisää marginaalisesti liikennettä Skutsholminkujalle. Storåkerinkujalle tulee arviolta kahdeksan uutta asukasta, mikä lisää marginaalisesti liikennettä Balticintielle.
Liikenneviraston mukaan maantie 759:n liikennemäärä kaava-alueen kohdalla vuonna 2015 oli keskimäärin 2398 ajoneuvoa vuorokaudessa. Teoreettisesti voi laskea, että jos ajoneuvojen määrä nousee 3000
ajoneuvoon vuorokaudessa (raskas liikenne 5 %), ulottuu päiväsaikainen meluraja-arvo 55 dBA 80 km/h
nopeusrajoituksella noin 45-50 metrin etäisyydelle tien keskilinjasta.
Melualue on laskettu käyttäen apuna ”Käytännön meluntorjuntaratkaisuja” -julkaisua, jonka on julkaissut
Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto 1/80, s. 20. Vähentämällä julkaisun esimerkkikuvan
10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa 3000 ajoneuvoon vuorokaudessa, laskee dBA-arvo noin 5 dBA, ja
muuttamalla esimerkkikuvan nopeusrajoitusta 50 km/h:sta 80 km/h:iin, lisääntyy dBA-arvo noin 5 dBA.
Tämän perusteella voidaan arvioida, että päiväsaikainen meluraja-arvo 55 dBA ulottuu noin 45-50 metrin
etäisyydelle tien keskilinjasta. Alueella, jossa on suojaviheraluetta tonttien ja maantien välissä, ovat melualueen rajat jopa noin 25 % lyhyemmät, koska puiden ja muun kasvillisuuden biomassa vaimentaa ääntä.
Psykologisesti kasvillisuus vaimentaa ääntä vielä enemmän kuin mitä voidaan mitata. Melutason rajat yöajan ohjearvolle 45 dBA ovat teoreettisesti lähellä päiväsajan melutason rajojen etäisyyksiä.
Maantietä 749 lähinnä sijaitsevat tontit ovat jo rakennettuja. Korttelin 145 tontti 2 ja korttelin 103 tontti 6
ovat ainoat rakentamattomat tontit, jotka sijaitsevat lähellä melualuetta, noin 65 metrin päässä tien keskilinjasta. Laskelmien perusteella voidaan todeta, että nämä tontit sijaitsevat melualueen ulkopuolella, kun
nopeusrajoitus on 80km/h ja rakennetut tontit ja kasvillisuus vaimentavat maantien 749 melua. Lisäksi nykyrakentamisen lämmöneristysvaatimukset ovat niin tiukkoja, että rakennusten ääneneristys on erittäin
hyvä jo ilman erityisiä toimenpiteitä.
Kaavan vaikutukset rakennettuun ympäristöön ovat suhteellisen pieniä. Uudisrakentamista Kaptensbackenilla ohjataan asemakaavassa erityisillä määräyksillä, jotta rakennukset soveltuvat kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön.
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Kaavan toteuttaminen lisää tarvetta päivähoitoon, koulupaikkoihin ja vanhustenhuoltoon. Asemakaava toteutuu vaiheittain, mikä antaa kunnalle ja yksityiselle sektorille mahdollisuuden lisätä palveluja tarpeen
mukaan.
Kunnallistaloudellisesti kaavan toteuttaminen lisää pitkällä aikavälillä kunnan tuloja, kun uudet asukkaat
muuttavat alueelle.

4.4

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavamerkintöinä on käytetty ympäristöministeriön asetuksen mukaisia ja Luodon kunnan aiemmissa
kaavoissa käytettyjä kaavamerkintöjä.
Uusi kaavamerkintä, /S, on otettu käyttöön: ”Alue, jolla ympäristön luonne tulee säilyttää. Uudisrakennusten tulee muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa yhtenäinen kokonaisuus. Uudisrakennusten
tulee sopeutua koon, korkeuden, kattomuodon ja – kaltevuuden, julkisivujen mittasuhteiden, ovien ja ikkunoiden, rakennusaineiden sekä yksityiskohtien puolesta ympäristön rakennuksiin ja alueen kyläkuvaan.
Rakennusten julkisivumateriaalina tulee käyttää lautaa, ellei ole erityistä syytä poiketa tästä.”

4.5

Namn

På plankartan finns ett nytt vägnamn, Dalgränden. De finska gatunamnen har tillagts.

4.5

Nimistö

Kaavassa on yksi uusi tiennimi, Laaksokuja. Suomenkieliset nimet on lisätty.

5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
5.1 Toteuttaminen ja ajoitus
Asemakaavan toteutuksessa ovat mukana sekä yksityinen että julkinen sektori. Kunta vastaa katujen ja
kunnallistekniikan rakentamisesta. Kaavan toteuttaminen alkanee vuonna 2017.
Kaavan toteuttaminen edellyttää tarvittavien maankäyttösopimusten ja rasitesopimusten solmimista.
Asemakaavan laajennusalueella katualueet siirtyvät kunnan omistukseen MRL 94 §:n säätämällä tavalla.

Pietarsaaressa, 30.1.2017

Juho Rajaniemi
tekniikan tohtori, arkkitehti SAFA
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