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LARSMO KOMMUN

DETALJPLAN FÖR LILLA TJUVÖREN OCH TJUVÖRENS ÖSTRA DEL
DETALJPLANEBESKRIVNING
Detaljplanen gäller det ca 14,13 ha stora området på Lilla Tjuvören samt östra delen av Tjuvören som befinner sig på östra sidan av lv 749. Ca 5,81 ha av planeområdet är vattenområde.
På området finns ingen detaljplan från tidigare. Detaljplanen gäller fastigheterna: 9:57, 9:58,
9:62, 9:72, 9:73, 9:74, 9:124, 9:176, 9:177, 9:191, 9:213, 9:227, 9:228, 9:243, 9:246, 9:268,
9:269, 9:270, 9:271, 9:272, 9:273, 9:274 samt delar av 2:2 och SMF. 876:4.
Genom detaljplanen bildas kvarter 120-125 jämte anslutande trafik-, gatu-, rekreations-, vatten- och specialområden.
Detaljplanebeskrivningen rör detaljplanen som Larsmo kommunfullmäktige godkänt den
19.05.2015 § 35.

Planområdets läge och namn
Planområdet omfattar hela Lilla Tjuvören och östra delen av Tjuvören som genomkorsas av
landsväg 749. Det ca 14,13 hektar stora detaljplaneområdet varav landområde ca 8.32 hektar
ligger vid den invallade sötvattenbassängen Larsmosjön, nära intill kommungränsen till Jakobstad, ca 5 km från Jakobstad centrum.
Detaljplanens namn är Detaljplan för Lilla Tjuvören och Tjuvörens östra del.

Planens utarbetare
Planen utarbetas av Arkitekt Ab Rajaniemi och som ansvarig person fungerar tekn.dr., arkitekt
SAFA Juho Rajaniemi. Byggnadsingenjör AnneMo Kaitfors fungerar som planerare. Som Larsmo kommuns ansvarsperson fungerar markanvändningsingenjör Thomas Käldström.
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1.

SAMMANDRAG

1.1 Detaljplanens skeden
Markägare på området lämnade 3.2.2014 in en anhållan om uppgörande av detaljplan för Lilla
Tjuvören.
8.9.2014 § 26 beslöt planeringssektionen anta Arkitekt Ab Rajaniemi som utarbetare av detaljplanen.
Programmet för deltagande och bedömning var framlagt till allmänt påseende under tiden
20.11 -03.12.2014.
Planutkastet var framlagt till allmänt påseende under tiden 15.1.– 30.1.2015.
22.1.2015 hölls ett informationstillfälle för markägare och andra intresserade vid Larsmo kommun.
Planförslaget var framlagt till allmänt påseende under tiden 19.3.– 20.4.2015.
Larsmo kommunfullmäktige godkände detaljplanen 19.05.2015 § 35.

1.2 Detaljplanen
Det ca 14,13 hektar stora detaljplaneområdet varav landområde ca 8,32 hektar ligger vid Larsmosjön, nära intill kommungränsen till Jakobstad, ca 5 km från Jakobstad centrum.
Planområdets gränsdragning syns på pärmbilden. Området är kraftigt utbyggt med fritidsbostäder. På området finns 15 fritidshus. Inga arbetsplatser finns på området.
Genom detaljplanen ändras tio RA-tomter till AO-tomter och två nya AO-tomter anvisas i detaljplanen, varav samtliga är i privat ägo. Åtta av AO-tomterna är bebyggda med fritidsbostad,
varav tre bebos året runt i dagsläget. I detaljplanen anvisas även sju redan bebyggda RAtomter, varav en bebos året runt.

1.3 Genomförande av detaljplanen
För genomförandet av detaljplanen står både den privata och offentliga sektorn. Planens genomförande kan tänkas börja sommaren 2015.
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2.

UTGÅNGSPUNKTER

2.1 Utredning om förhållandena på planområdet
2.1.1 Allmän redogörelse
Området är till största del bebyggd miljö. Området är låglänt med höjdskillnader på 0-2 m.
På planeområdet finns fyra fast bosatta familjer.

2.1.2 Naturomgivningen
För planeområdet har utarbetats en naturinventering. Naturinventeringen omfattar en översiktlig inventering av växter och naturtyper, samt en grundlig inventering av flygekorre. Naturinventeringen har gjorts hösten 2014 av FM biolog Mattias Kanckos från Essnature.
Den södra delen av Tjuvören som ingår i detaljplanen är nästan helt utbyggd och ett enhetligt
trädskikt saknas helt. På området norr om vägen till Lilla Tjuvören på Tjuvören finns en ca 70årig, rätt gles granskog samt ett kraftigt försumpat område på den nordligaste delen av detaljplaneområdet. Norra delen av Lilla Tjuvören är mycket kraftigt utbyggd och modifierad. På den
mellersta delen av Lilla Tjuvören finns ett område med ca 50-årig björkskog. Den södra delen
av Lilla Tjuvören är tätt bebyggd med fritidsstugor och på området finns ingen skog, endast
spridda träd mellan stugorna. Den sydligaste delen av Lilla Tjuvören är vegetationsfri eftersom
man nyligen fyllt området med muddermassor. Allra längst i sydspetsen av Lilla Tjuvören finns
ett litet område med en ca 30-årig blandskog. Se bilaga 3.

Bild 1. Vy längs Lilltjuvörsvägen

Bild 2. Vy längs Lilltjuvörsvägen
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Bild 3. Vy över Lilla Tjuvörens östra strand.

Bild 4. Vy över Lilla tjuvörens sydligaste ända.

Bild 5. Vy längs lv 749 söderut.

Bild 6. Vy längs skogsväg på fastighet 9:243.

Bild 7. Privat båtplats på Tjuvören.

Bild 8. Vy från lv 749 mot Lilla Tjuvören

2.1.3 Bebyggd miljö
På området finns inga registrerade fornminnen.
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Största delen av området är bebyggt. På området finns 15 fritidsbostäder varav ca fyra bebos
även vintertid. I huvudsak är de befintliga byggnaderna på området låga trähus. På området
finns inga skyddsvärda byggnader.
På planeområdet finns en privat båtplats.
Nedan finns bilder på alla befintliga huvudbyggnader på planeområdet.

Bild 9. Södra Larsmovägen 656 (RNr 9:227)

Bild 10. Södra Larsmovägen 654 (RNr 9:72)

Bild 11. Södra Larsmovägen 650 (RNr 9:73)

Bild 12. Södra Larsmovägen 646 (RNr 9:74)

Bild 13. Lilltjuvörsvägen 7 (RNr 9:246)

Bild 14. Lilltjuvörsvägen 24 (RNr 9:269)
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Bild 15. Förråd på Lilltjuvörsvägen 22 (RNr 9:268)

Bild 16. Lilltjuvörsvägen 20 (RNr 9:58)

Bild 17. Lilltjuvörsvägen 27 (RNr 9:177)

Bild 18. Lilltjuvörsvägen 29 (RNr 9:124)

Bild 19. Lilltjuvörsvägen 33 (RNr 9:270)

Bild 20. Lilltjuvörsvägen 35 (RNr 9:271)
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Bild 21. Lilltjuvörsvägen 37 (RNr 9:274)

Bild 22. Lilltjuvörsvägen 36 (RNr 9:273)

Bild 23. Lilltjuvörsvägen 32 (RNr 9:57)

Bild 24. Lilltjuvörsvägen 30 (RNr 9:176)

2.1.4 Kommunalteknik
En privat förening har byggt ut vattenledningsnät på största delen av planområdet till befintliga
fritidshushus samt avloppsnät på Lilla Tjuvören. På centrala delen av Lilla Tjuvören har ett
mindre område utbyggts med självfallsavlopp. Resterande fastigheter ansluts med tryckavlopp
och gårdsvisa pumpstationer. Från Lilla Tjuvören pumpas avloppsvattnet till kommunens avloppsledningsnät på Vikarholmen.

2.1.5 Markägoförhållanden
Hela området är i privat ägo förutom vägområdet som ägs av staten och vattenområden och
tillandning som ägs av Larsmo bys samfällda områdens delägarlag.
Tillandning är en smal landremsa som bildas mellan vattenlinjen och stranden och uppstår då
strandlinjen flyttar på sig. Tillandning bildas till följd av landhöjning eller sänkning av vattennivån. Enligt Finlands lag 1902/31 § 10 inverkar inte höjning eller sänkning av vatten- eller marknivån på en fastighets gräns mot en annan fastighets eller en bys samfällda vattenområde.
Tillandningen ägs i regel av den som äger vattenområdet, dvs. Larsmo bys samfällda områden. Tillandningen hör således inte till den fastighet vid vilken den ligger. Om tillandningen försvårar en ändamålsenlig användning av strandområdet eller om tillandningen är mycket liten
kan ägaren till den angränsande fastigheten i allmänhet inlösa den genom att hos lantmäteribyrån ansöka om lantmäteriförrättning, inlösning av tillandning. Vid ansökan om byggnadslov
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granskas behov av lantmäteriförrättning. Vid förrättningen avgörs förutsättningarna för inlösning, området som ska inlösas samt de ersättningar som ägaren till fastigheten ska betala för
inlösning av tillandningen.

2.1.6 Områdets byggnadshistoria
Under 1920-talet byggdes den första sommarbostaden på Lilla Tjuvören, men den stugan
finns inte längre kvar. Den äldsta byggnaden som finns kvar på området byggdes troligtvis
1948 och är tillbyggd på 1960-talet (bild 16). Byggnaden är ett bra exempel på områdets tidigare användning. Byggnaden bildar dock inte någon enhetlig helhet eller miljö och är i relativt
dåligt skick. Ytterligare har de flesta skyddsvärden gått förlorad då stugan byggts till. Byggnaden skyddas inte i detaljplanen. Lilltjuvörsvägen byggdes 1959, tidigare hade en träbro funnits
en bit längre norrut från Tjuvören till Lilla Tjuvören. Under 1960-talet byggdes de flesta fritidsbostäderna, men även nybyggda fritidsbostäder finns på området.

2.2 Planeringssituation
2.2.1 Riksomfattande målsättningar för områdesanvändning
Enligt Markanvändnings- och bygglagen 24 § skall de statliga myndigheterna i sin verksamhet
beakta de riksomfattande målen för områdesanvändningen, främja möjligheterna att uppnå
dem och bedöma vilka konsekvenser myndigheternas åtgärder har för regionstrukturen och
områdesanvändningen.
Vid planering på landskapsnivå och annan områdesplanering skall de riksomfattande målen
för områdesanvändningen beaktas så att möjligheterna att uppnå dem främjas.
De riksomfattande målen för områdesanvändningen utgör en del av markanvändnings- och
bygglagens system för planering av områdesanvändningen. I de riksomfattande särskilda målen nämns bland annat:
Vid planeringen av områdesanvändningen skall man sörja för ett tillräckligt utbud av
tomtmark för byggandet av bostäder och arbetsplatser.
I samband med planeringen av områdesanvändningen får nya märkbara områden för
bostäder, arbetsplatser och serviceverksamhet inte placeras utanför den befintliga
samhällsstrukturen.
I samband med planeringen av områdesanvändningen skall utnyttjandet av det befintliga byggnadsbeståndet främjas samt skapas förutsättningar för en god tätortsbild.
Vid utvecklandet av tätorter skall man se till att grönområdena bildar enhetliga helheter.
Vid områdesanvändningen skall områden med översvämningsrisk i enlighet med
myndigheternas utredningar beaktas och en bekämpning av riskerna i anslutning till
översvämning eftersträvas. Vid planeringen av områdesanvändningen skall nybyggande inte placeras i områden med översvämningsrisk. Från detta kan avvikas bara
om man med stöd av behovs och konsekvensutredningar kan påvisa att översvämningsriskerna kan kontrolleras och att byggandet är förenligt med hållbar utveckling.
Inom områdesanvändningen skall olägenheter i form av buller, vibration och luftföroreningar förebyggas och befintliga olägenheter skall om möjligt minimeras. Nya bo-
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stadsområden och andra verksamheter som är bullerkänsliga skall inte placeras i bullerområden, om man inte kan garantera att bullerbekämpningen är tillräcklig.

2.2.2 Landskapsplan
I Österbottens landskapsplan anges området som bebyggt område med en enhetlig samhällsstruktur i Jakobstad, vilket innebär att Jakobstads ställning som ett regioncentrum i landskapet
bör främjas. Vid områdesplanering skall stadsregionens nuvarande struktur vara utgångspunkt
samtidigt som möjligheterna att utveckla produktions- och affärsverksamheterna säkerställs.
Nya bostadsområden bör placeras fördelaktigt med hänsyn till kollektivtrafiken. Vid planering
av markanvändning bör samarbete över kommungränserna utvecklas och gemensam kommunal generalplanering möjliggöras. Vid utveckling av stadens attraktionskraft som en havsnära boendemiljö bör man trygga den regionala typbilden av naturens succession i ett kustområde med landhöjning.
Längs planeområdets västra gräns går en regional väg. På vägområdet gäller bygginskränkning enligt 33 § i markanvändnings- och bygglagen.
I landskapsplanen är området anvisat med beteckning som anger områden för landsbygdsbebyggelse i å- och älvdalarna, där särskilt sådant boende samt sådan näringsverksamhet och
rekreationsverksamhet som faller tillbaka på lantbruket och övriga landsbygdsnäringar, naturen och kulturmiljön samt det fysiska landskapet utvecklas. Vid områdesplanering bör förbättring av vattenkvaliteten främjas. Genom områdesanvändningen bör funktionerna i å- och älvdalarnas avrinningsområden styras så att de främjar förbättring av vattendragens tillstånd.
Översvämningskänsliga områden bör inte anvisas för byggande. Även de värden som hänför
sig till kulturlandskapet bör beaktas i områdesplaneringen. När landsbygden utvecklas bör målen för landsbygdsnäringarna, den fasta bebyggelsen och fritidsbebyggelsen sammanjämkas.
Områdets användning för rekreation och turism bör utvecklas.
I Österbottens landskapsplan anges småbåtsled som är viktig för turismen på vattenområdet,
samt vattenområde som lämpar sig för paddling.
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Bild 25. Del ur Österbottens landskapsplan

2.2.3 Generalplan
På området finns en strandgeneralplan från 2012 med rättsverkan. På planeområdet finns följande beteckningar; RA som innebär område för fritidsbostäder, VR som innebär friluft- och
strövömråde och MU som innebär jord- och skogsbruksdominerat område med särskilt behov
av att styra friluftslivet.
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Bild 26. Del ur strandgeneralplan från 2012

2.2.4 Tidigare detaljplan
På området finns ingen detaljplan från tidigare.
Planeområdet gränsar i norr till Vikarholmens detaljplan som fastställdes 25.04.2001 samt en
mindre revidering av Vikarholmens detaljplan som godkändes 25.10.2012 i kommunfullmäktige.
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3.

OLIKA SKEDEN I PLANERINGEN

3.1 Behovet av detaljplanering
Detaljplanens beredning har uppkommit av markägarnas behov av ökad byggrätt och två nya
byggplatser.

3.2 Planeringstart och beslut
8.9.2014 § 26 beslöt planeringssektionen påbörja planering av detaljplan för Lilla Tjuvören och
Tjuvörens östra del på markägarnas initiativ.
Planeringsarbetet inleddes i december 2014.

3.3. Deltagande och samråd
3.3.1 Intressenter
Enligt MBL 62 § är intressenter markägarna på området och de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen samt de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen. Intressenter har möjlighet att
delta i beredningen av planen, bedöma verkningarna av planläggningen och skriftligen uttala
sin åsikt i saken. Intressenter är alla som känner sig delaktiga, bland annat invånarna på området, markägare, grannar, Larsmo bys samfällda områdens delägarlag, samt företag som
fungerar på området. Myndigheter är NTM-centralen i Österbotten, Österbottens förbund, Österbottens museum och Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk, social- och hälsovårdsverkets hälsoinspektion i Jakobstad och Staden Jakobstad.

3.3.2 Anmälan om anhängiggörande
Planberedningen inleddes på markägarnas initiativ. Larsmo kommuns planeringssektion beslöt 8.9.2014 § 26 anta Arkitekt Ab Rajaniemi som utarbetare av detaljplanen.

3.3.3 Deltagande och samarbete
22.1.2015 hölls ett informationstillfälle för markägare och andra intresserade vid Larsmo kommun.
Planutkastet var framlagt till allmänt påseende under tiden 15.1.– 30.1.2015. Det lämnades in
en åsikt och sex utlåtanden under tiden för påseende till detaljplaneutkastet (bild 27). Tre utlåtanden lämnades in efter tiden för påseende. Nedan presenteras ett sammandrag av deras innehåll samt (inom parentes) en bedömning om åsiktens eller utlåtandets innehåll förverkligats i
detaljplanen.

Peter Löfs önskade förstora tomt 1 i kvarter 125 mot grönområdet för att underlätta
dragning av vägen samt vid själva byggandet. (ja)
Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk påpekade att man vid
uppgörande av planen bör beakta att räddningsfordonen kan nå alla områdets delar
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obehindrat och att man för släcknings- och räddningsuppdrag har tillräckligt med släckningsvatten, t.ex. brandposter eller att man kan ta släckningsvatten från sjön. (ja)
Staden Jakobstad hade inga anmärkningar.
Larsmo bys samfällda områden hade inget att invända mot detaljplanen.
Österbottens förbund önskade att det i beskrivningen skulle framgå vad syftet med rekreations- och skyddsgrönområden är och vad det finns för ambitioner att förverkliga
dem och hur de ska skötas. (ja) De önskade även förklarning till varför rekreationsområdet i planområdets södra del har tagits bort. (ja) Österbottens förbund ansåg att man
i detaljplanen kunde beakta havsområdet som är anvisat som område lämpligt för
paddling i landskapsplanen. (delvis) Ytterligare önskade Österbottens förbund en förklaring i beskrivningen varför man anvisat förbindelser till bostadstomter med ajo och
inte anslutit tomten via gatuförbindelser. (ja)
Hälsoinspektionen ansåg att planeraren skall styra byggande av avlopp på planeområdet med planebestämmelser. (ja) Ytterligare påpekade de att det inte framgår i utkastet
om riktvärden för bullernivån uppnås med det skyddande EV-området. Enligt hälsoinspektionen skall bullernivån som förorsakas av buller utifrån under dagen i bostadsrum
underskrida riktvärdet 35 dB och under natten riktvärdet 30 dB. Enligt hälsoinspektionen finns inga skilda riktvärden för bullernivån inomhus i fritidsbostäder. (delvis)
Österbottens museum ansåg att områdets äldsta byggnad, som ligger på Lilltjuvörsvägen 20, bör skyddas med sr-beteckning. Museet anser att byggnaden är ett exempel
på fritidsbebyggelsens historia på Tjuvören och bör därför skyddas. (nej)
NTM-centralen ansåg att detaljplaneutkastet avviker från innehållet i strandgeneralplan
med rättsverkan i synnerhet i fråga om MU-området (Jord- och skogsbruksdominerat
område med särskilt behov att styra friluftslivet). Ytterligare anser de att områdena för
närrekreation, VL, som ligger i landsvägens bullerområde bör anvisas som skyddsgrönområde, EV. (ja) NTM-centralen anser även att det bör göras upp en plan för vatten- och avloppssystemet på området. (delvis)
Miljönämnden ansåg att båtarna som idag upplagras på östra sidan av Lilla Tjuvören,
märkt som VL-område i utkastet, bör flyttas till annat ställe efter att planen verkställts.
Ytterligare anser miljönämnden att den gamla byggnaden i sydöstra hörnet av fastighet
9:268 bör avlägsnas inom ett halvår efter att planen vunnit laga kraft då området anvisas som VL-område i utkastet.
Tekniska nämnden ansåg att ett ET-område bör inritas där den befintliga områdespumpstationen är byggd. (ja) Vidare påpekade tekniska nämnden att gatorna bör planeras och byggas enligt ”kadunrakennuksen tekniset ohjeet” (KATU 2002) och att kommunaltekniska avtal bör ingås med fastighetsägarna som reglerar kostnaderna vid utbyggnad av kommunalteknik. Ytterligare bör vatten- och avloppsledningsnät överlåtas
till kommunens vattentjänstverk.

16

Bild 27. Detaljplaneutkastet till påseende under tiden 15.1.– 30.1.2015
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Som följd av åsikterna förstorades tomt 1 i kvarter 125.
Områdesreserveringar för vatten- och avloppsledningar, samt ET-område för pumpstation har
märkts på plankartan.
AO-1 och RA-tomterna i kvarter 120-122 på Tjuvören har angivits med bestämmelse på ytterväggarnas, fönstrens och andra konstruktioners ljudisolering mot trafikbuller.
Närrekreationsområdet (VL) som ligger i landsvägens bullerområde har ändrats till skyddsgrönområde (EV).
Ytterligare har mindre kompletteringar på plankarta samt specificeringar och tillägg i detaljplanebeskrivning gjorts. På AO-1 tomterna i kvarter 122 och 125 har byggnadsruta för bastu, sa,
anvisats.
Planförslaget var framlagt till allmänt påseende under tiden 19.3.– 20.4.2015. Det lämnades in
en anmärkning och fem utlåtanden under tiden för påseende till detaljplaneförslaget (bild 28).
Tre utlåtanden lämnades in efter tiden för påseende. Nedan presenteras ett sammandrag av
deras innehåll samt (inom parentes) en bedömning om åsiktens eller utlåtandets innehåll förverkligats i detaljplanen.
Håkan Nyman önskade flytta AO-1-områdets gräns mot EV-området med minst fyra
meter mot lv 749 för att möjliggöra ett garage/förrådsbyggnad mellan befintlig villa och
EV-område. Förutom att byggnaden med tanke på den framtida användningen vore
strategiskt rätt placerad skulle byggnaden samtidigt fungera som buller och insynsskydd mot lv 749. (ja)
Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk hade inget att anmärka.
Österbottens förbund hade inget att anmärka.
Hälsoinspektionen påpekade att det i planeförslaget inte framkommer om någon bullerkartläggning har utförts och vilka de beräknade trafikbullernivåerna är på tomterena i
kvarteren 120-122. Om bullernivån utomhus under dagen överstiger riktvärdet 55 dB
(LAeq) eller nattetid riktvärdet 50 dB, i nya bostadsområden 45 dB (LAeq), ska behov
av förhindrande åtgärder beaktas. Vid bullerbekämpning ska man i första hand skydda
det område som utsätts för buller t.ex. med bullerskydd, i andra hand sätta krav på
byggnaders konstruktioner. Hälsoinspektionen ansåg att det är viktigt att kunna ha åtminstone en sida av sitt hus eller sin fritidsbostad där det är lugnare att vistas utomhus.
(ja)
Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten hade inget att anmärka.
Miljönämnden hade inget att anmärka.
Tekniska nämnden hade inget att anmärka.
Staden Jakobstad hade inget att anmärka.
Österbottens museum hade inget att anmärka.
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Bild 28. Detaljplaneförslaget till påseende under tiden 19.3.– 20.4.2015
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Som följd av de inlämnade anmärkningarna flyttades gräns mellan AO-1-området och EVområdet på tomt 5 i kvarter 122 fyra meter mot lv 749.
Särskilda bestämmelser kompletterades med bestämmelse om byggnadernas placeringar för
kvarter 120, 121 och 122 så att en del av gårdarnas vistelseområde skyddas från trafikbuller.
Beskrivningen kompletterades med trafikbullerinformation.
Byggrutan och sa-området justerades för tomterna 7-10 i kvarter 125 enligt diskussioner med
markägare och markanvändningsingenjören.
Ytterligare justerades byggrutan för kvarteren 120 och 121 enligt markanvändningsingenjörens
kommentarer.
Reserverat område för underjordisk ledning korrigerades enligt befintlig tryckledning.
Ändringarna är små och gäller endast enskilt intresse. De intressenter som berördes av ändringarna hördes skilt.
Detaljplanen godkänns av kommunfullmäktige. Godkännandet informeras enligt MBF § 94 i
tidningar och på den offentliga informationstavlan. Besvär i kommunens beslut som gäller
godkännandet söks hos Vasa förvaltningsdomstol, så som har stiftats i kommunlagen.
Ytterligare har intressenter enligt MBL 64 § haft möjlighet att innan planförslag lagts fram föreslå Österbottens Närings-, trafik och miljöcentralen samråd huruvida programmet för deltagande och bedömning är tillräckligt.

3.4 Mål för detaljplanen
3.4.1 Allmänna mål
Målsättningen är ett trivsamt och fungerande bostadsområde för såväl nuvarande samt nya
invånare. Avsikten är att utarbeta en detaljplan som möjliggör en trivsam, högklassig, intressant, trygg och fungerande miljö.

3.4.2 Utgångsmaterialets givna mål
De riksomfattande målsättningarna för områdesanvändningen är att bl.a. erbjuda en tillräcklig
tomtreserv samt att nya märkbara bostadsområden inte placeras lösryckt från den befintliga
samhällsstrukturen.
I Österbottens landskapsplan anges området som bebyggt område med en enhetlig samhällsstruktur i Jakobstad, vilket innebär att Jakobstads ställning som ett regioncentrum i landskapet
bör främjas. Nya bostadsområden bör placeras fördelaktigt med hänsyn till kollektivtrafiken.
Vid områdesplanering bör förbättring av vattenkvaliteten främjas och översvämningskänsliga
områden bör inte anvisas för byggande. Områdets användning för rekreation och turism bör
utvecklas.
Enligt naturinventeringen hittades inga naturtyper som är skyddade enligt vattenlagen,
naturskyddslagen eller skogslagen, inom det inventerade området. Några sällsynta eller utrotningshotade växter observerades inte heller i området. I området förekommer heller inte flygekorre. Enligt naturinventeringen är planeområdet redan i dagsläget så kraftigt utbyggt att det
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helt saknar naturvärden. Vid uppgörande av detaljplanen finns det inga naturvärden som behöver beaktas.

3.4.3 Intressenternas syften
Planområdets markägare har som syfte att öka byggrätten på planeområdet samt skapa två
nya bostadstomter.

3.4.4 Planutarbetarens kvalitativa syften
Planutarbetarens kvalitativa syften är att skapa en trivsam och trygg bostadsmiljö med närhet
till naturen.
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4.

REDOGÖRELSE FÖR DETALJPLANEUTKASTET

4.1 Planens struktur
Planeområdet är till största del redan utbyggt med fritidsbostäder. Genom detaljplanen kompletteras området med två nya byggplatser (AO-1) på Tjuvörens östra del. Tio fritidsbostadstomter ändras till bostadstomter (AO-1), varav en byggplats flyttas från fastighet 9:268 till
9:177. Sju fritidsbostadstomter lämnar som fritidsbostadstomter (RA). Endast fyra av tomterna
är obebyggda.
Största delen av skogsområden på Lilla Tjuvören och den nordligaste delen av planeområdet
anvisas som VL-områden. Ett ca 40 meter brett skogsområde anvisas som skyddsgrönområde
(EV) längs lv 749 för att skydda mot trafikbuller. RA- och AO-1- tomterna intill lv 749 anvisas
med bestämmelse på ytterväggarnas, fönstrens och andra konstruktioners ljudisolering mot
trafikbuller, samt bestämmelse om byggnadernas placeringar så att en del av gårdarnas vistelseområde skyddas från trafikbuller.
I planen skyddas inga byggnader.

Områdesreserveringar:
Yta (ha)

byggrätt(k-m2)

Kvartersområde för fristående småhus (AO-1)

3,111

3000

Kvartersområde för fritidsbostäder (RA)

1,257

1050

Område för närrekreation (VL)

1,399

Kvartersområde för byggnader och anläggningar
för samhällsteknisk försörjning (ET)

0,017

Skyddsgrönområde (EV)

0,842

Vattenområde (W)

5,809

Område för allmän väg (LT)

1,247

Gator

0,452

TOTALT

14,134

4050

Tabell 1. Detaljplaneområdets ytor och byggrätter

På området bebos ca tre av fritidstomterna som ändras till AO-1 tomter året runt. Uppskattningsvist kommer nio nya familjer att flytta till området. Genomförande av planen innebär ca
27 nya invånare beräknat med 3 invånare per bostad på de 9 nya bostadstomterna.
På Lilla Tjuvören finns ett befintligt avloppsledningsnät och pumpstation. Från Tjuvören byggs
tryckavlopp till Lilla Tjuvören varifrån avloppsvattnet pumpas vidare till kommunens avloppsledningsnät på Vikarholmen.
Till kvarter 120 och 123 anvisas körförbindelse (ajo) istället för gatuförbindelse för att gatuområden skulle bli onödigt långa för dessa två tomter. En körförbindelse genom rekreationsområde är möjligt att anvisa för t.o.m. två tomter. I dessa två fall är körförbindelse lämpligt och
mera ekonomsikt än gatuförbindelse.
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4.2 Målsättningarnas uppfyllande angående omgivningens kvaliteter
Enligt de riksomfattande målen för områdesanvändning har man genom detaljplanen ökat
tomtutbudet som är koncentrerat till den befintliga strukturen.
Enligt Österbottens landskapsplan är bostadsområdet placerat fördelaktigt med tanke på kollektivtrafiken. Jakobstads ställning som regioncentrum i landskapet stärks genom fast bosättning på planeområdet.
Enligt de allmänna målen och planutarbetarens syften har ett trivsamt bostadområde planerats
genom att komplettera den befintliga bebyggelsen med nya byggplatser och ökad byggrätt.
Enhetliga helheter med grönområden och den direkta närheten av vatten skapar en trivsam,
högklassig, intressant, trygg och fungerande miljö. Rekreations- och skyddsområden på detaljplaneområdet är tänkta att användas för rekreationssyften och för att skydda de nya bostadstomterna mot trafikbuller och insyn. Rekreations- och skyddsområden kommer att lämnas i naturtillstånd och skötas med normal skogsvård.
Byggnadsytan på kvartersområden har planerats så att översvämningsrisken minimeras. Bostadshusens lägsta golvyta bör på planeområdet vara minst N-60 +1,60 m och ekonomibyggnadernas lägsta golvyta vara minst N-60 + 1,00. Ifall vid beaktande av översvämningsrisken
förutsätts en förhöjning av tomtens yta, så bör det göras med beaktande av landskapsmässiga
faktorer.
Trafikmängden längs landsväg 749 är på planeområdet i medeltal 4414 fordon per dygn, varav
143 st. tunga fordon. Teoretiskt kan man uppskatta att om fordonens mängd stiger till 5000
fordon per dygn (tunga fordon 5 %), skulle bullernivågränsen 55 dBA under dagtid vid hastighetsbegränsning 80 km/h sträcka sig till ca 95 m från vägens mittlinje och till 70 m från vägens
mittlinje vid hastighetsbegränsning 60 km/h. På områden där det finns skyddsgrönområde
mellan nya tomter och landsvägen är gränserna för bullerområde enligt bullernivådirektiven
tom ca 25 % kortare, då trädens och övrig växtlighets biomassa dämpar ljud. Psykologiskt
dämpar växtligheten ytterligare mer än vad som går att mäta. Bullernivågränserna för riktvärdet 45 dBA nattetid är teoretiskt nära avstånden för bullernivågränserna för riktvärdena dagtid.
De delar av de nya AO-1-tomterna i kvarter 120 och 121 som är närmast lv 749, befinner sig
ca 60 m från vägens mittlinje, och är troligtvis inom bullerområdet om hastighetsbegränsningen på landsvägen är 80 km/h. Om hastighetsbegränsningen är 60 km/h, är tomterna i fråga
troligtvis inte inom bullerområdet. Tomterna i kvarter 122 befinner sig inom bullerområdet.
Sommartid då utevistelsen på gårdarna är som störst, sänks hastighetsbegränsningen längs lv
749 på planeområdet till 60 km/h. Fastighetsägarna till tomterna i kvarter 122 är väl medvetna
om den verkliga trafikbullernivån. Av försiktighetsprincip har krav på fasadernas ljudisolering
(-35 dBA) mot landsvägen angetts på plankartan för kvarter 120-122. Dessutom styrs byggandet genom särskilda bestämmelser i kvarteren så att byggnaderna bör placeras så att en del
av gårdarnas vistelseområde skyddas från buller. Med hjälp av bullerbestämmelserna kan
tomterna konstateras ge en tillräckligt god livsmiljö.

4.3 Planens konsekvenser
Planen förtätar och kompletterar området. Kompletteringsbyggande är ekologiskt och ekonomiskt förnuftigt.
Rekreationsområdet på den sydligaste delen av Lilla Tjuvören har ersatts med beteckningen
sp, trädområde som skyddas, då tillgängligheten till området begränsas då tomt 7 i kvarter 125
bebyggs. VL-området i strandgeneralplanen är till ytan litet och nära intill privat bebyggelse
och känns till sin natur som privat mark varför området inte heller används eller skulle komma
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att användas som landstigningsplats vid exempelvis paddling. Dessutom finns en byggd landstigningsplats på Hebenetta, en ö som hör till Larsmo kommun, var det finns både toalett och
grillplats. Hebenetta ligger ca 700 m nordväst om detaljplaneområdet.
Uppskattningsvist bosätter sig ca 25 nya invånare längs Lilltjuvörsvägen, vilket betyder en ökning av ca 40 fordon per dygn. Beräkningarna är gjorda enligt ”Liikennetarpeen arviointi
maankäytön suunnittelussa” utgiven av miljöministeriet 2008. Korsningens kapacitet är tillräcklig för denna ökning.
Planens konsekvenser för den byggda miljön är relativt små eftersom den största delen av
området redan är bebyggd med fritidsbostäder varav en del redan bebos vintertid.
Förverkligandet av planen kommer att marginellt öka behovet av dagvård, skolplatser och
äldreomsorg.
Markägarna står för planeringskostander som uppstår vid utarbetandet av detaljplanen. Kommunalekonomiskt kommer planens genomförande öka kommunens inkomster för en lång tid
framöver då nya invånare flyttar till området.

4.4

Planbeteckningar och -bestämmelser

Som planbeteckningar har använts beteckningar som ingår i Miljöministeriets förordning om
beteckningar som används i planer enligt markanvändnings- och bygglagen samt av Larsmo
kommun redan använda planbeteckningar.

4.5

Namn

På plankartan finns inga nya namn.

24

5.

GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN

5.1 Genomförande och tidschema
I genomförandet av detaljplanen deltar både den privata och offentliga sektorn.
Genomförande av planen förutsätter att kommunaltekniken byggs ut.
Genomförande av planen förutsätter att nödvändiga markanvändningsavtal ingåtts.
Gatuområdena övergår i kommunens ägo i enlighet med MarkByggL 94 §.

Jakobstad 19.5.2015

Juho Rajaniemi
Tekn.dr., arkitekt SAFA
Planens utarbetare

25

