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LUODON KUNTA
LILLA TJUVÖRENIN JA TJUVÖRENIN ITÄPUOLEN ASEMAKAAVA
ASEMAKAAVASELOSTUS
Asemakaava koskee noin 14,13 hehtaarin suuruista aluetta Lilla Tjuvörenissa sekä Tjuvörenin
itäpuolta, joka sijaitsee maantie 749 itäpuolella. Asemakaava-alueesta noin 5,81 hehtaaria on
vesialuetta. Alueelle ei ole tehty aiempaa asemakaavaa. Asemakaava koskee kiinteistöjä:
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 sekä osia kiinteistöistä 2:2 och SMF.
876:4.
Asemakaavalla muodostuvat korttelit 120-125 sekä niihin liittyvät liikenne-, katu-, virkistys-,
vesi- ja erityisalueet.
Asemakaavaselostus koskee Luodon kunnanvaltuuston 19.05.2015, § 35, hyväksymää
asemakaavaa.

Kaava-alueen sijainti ja nimi
Suunnittelualue käsittää koko Lilla Tjuvörenin sekä Tjuvörenin maantie 749 itäpuolella olevan
osan. Kaava-alue on noin 14,13 hehtaarin kokoinen, josta 8,32 hehtaarin suuruinen maa-alue
sijaitsee Luodonjärven ranta-alueella lähellä Pietarsaaren rajaa noin 5 km päässä
Pietarsaaren keskustasta. Asemakaavan nimi on: ”Lilla Tjuvörenin ja Tjuvörenin itäpuolen
asemakaava”.

Kaavan laatija
Kaavan laatija on Arkkitehti Oy Rajaniemi, jossa laadintatyöstä on vastannut TkT, arkkitehti
SAFA Juho Rajaniemi. Rakennusinsinööri AnneMo Kaitfors on toiminut kaavan suunnittelijana.
Luodon kunnan yhteyshenkilönä on toiminut maankäyttöinsinööri Thomas Käldström.

2

SISÄLLYSLUETTELO
1. TIIVISTELMÄ
1.1 Kaavoitusprosessin vaiheet
1.2 Asemakaava
1.3 Asemakaavan toteuttaminen

2. LÄHTÖKOHDAT
2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1.1 Alueen yleiskuvaus
2.1.2 Luonnonympäristö
2.1.3 Rakennettu ympäristö
2.1.4 Tekniset verkostot
2.1.5 Maanomistus
2.1.6 Alueen rakennushistoria
2.2 Suunnittelutilanne
2.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet
2.2.2 Maakuntakaava
2.2.3 Yleiskaava
2.2.4 Aiemmat asemakaavat

3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
3.2 Suunnittelun käynnistäminen
3.3. Osallistuminen ja yhteistyö
3.3.1 Osalliset
3.3.2 Vireilletulo
3.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
3.4 Asemakaavan tavoitteet
3.4.1 Yleiset tavoitteet
3.4.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
3.4.3 Osallisten tavoitteet
3.4.4 Kaavoittajan laadulliset tavoitteet

4. ASEMAKAAVAN KUVAUS
4.1 Kaavan rakenne
4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
4.3 Kaavan vaikutukset
4.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset
4.5 Nimistö

5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
5.1 Toteuttaminen ja ajoitus

3

LIITTEET
Liite 1. Asemakaavan seurantalomake
Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3. Luontoselvitys

4

1. TIIVISTELMÄ
1.1 Kaavoitusprosessin vaiheet
Kaava-alueen maanomistajat jättivät 3.2.2014 kaavoitusaloitteen Lilla Tjuvörenin alueesta.
8.9.2014 § 26 Luodon kunnanhallituksen suunnittelujaosto valitsi Arkkitehti Oy Rajaniemen
asemakaavan laatijaksi.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 20.11-03.12.2014.
Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 15.1.-30.1.2015.
22.1.2015 pidettiin informaatiotilaisuus maanomistajille sekä muille asiasta kiinnostuneille.
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 19.3.-20.4.2015.
Luodon kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan 19.05.2015, § 35.

1.2 Asemakaava
Kaava-alue on noin 14,13 hehtaarin kokoinen, josta 8,32 hehtaarin suuruinen maa-alue
sijaitsee Luodonjärven ranta-alueella lähellä Pietarsaaren rajaa noin 5 km päässä
Pietarsaaren keskustasta. Kaava-alueen rajaus on esitetty kansikuvassa. Alue on tiheästi
rakennettua huvila-aluetta. Alueella on 15 vapaa-ajan asuntoa. Alueella ei ole työpaikkoja.
Asemakaavassa kymmenen RA-tonttia muutetaan AO-tonteiksi sekä osoitetaan kaksi uutta
AO-tonttia, joista molemmat ovat yksityisomistuksessa. Kahdeksalla AO-tontilla on olemassa
olevat vapaa-ajan asunnot, joista kolme on ympärivuotisessa käytössä. Asemakaavassa
esitetään myös seitsemän jo rakennettua RA- tonttia, joista yhdessä asutaan ympäri vuoden.

1.3 Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan toteuttamisesta vastaavat sekä maanomistajat
Asemakaavan toteutuksen odotetaan alkavan vuoden 2015 kesällä.
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2. LÄHTÖKOHDAT
2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1.1 Alueen yleiskuvaus
Alue on suurelta osin valmiiksi rakennettua ympäristöä. Alue on alavaa, ja sen korkeuserot
ovat 0-2 m.
Asemakaava-alueella asuu vakituisesti neljä perhettä.

2.1.2 Luonnonympäristö
Biologi Mattias Kanckos (Essnature) on tehnyt syksyllä 2014 asemakaava-alueelle kattavan
luontoinventoinnin, jossa on inventoitu kasvi- ja luontotyypit sekä liito-orava-alueet.
Asemakaava-alueeseen kuuluva Tjuvörenin eteläosa on melkein kokonaan rakennettu ja siellä
ei ole yhtenäistä puustoaluetta. Tjuvörenin pohjoisosassa, Lilltjuvörenintien pohjoispuolisella
alueella, on noin 70-vuotias harva kuusimetsä sekä aivan asemakaava-alueen pohjoisosassa
erittäin vetinen alue. Lilla Tjuvörenin pohjoisosa on erittäin tiheästi rakennettua ja muokattua.
Lilla Tjuvörenin keskiosassa sijaitsee alue, jossa on noin 50-vuotias koivumetsä. Lilla
Tjuvörenin eteläosa on tiheästi rakennettu vapaa-ajanasuntoalue, jossa ei ole metsää, vaan
vain hajanaista puustoa. Eteläisimpään osaan Tjuvörenia on vastikään kasattu
ruoppausmassoja, joten siellä ei ole kasvillisuutta. Aivan Lilla Tjuvörenin eteläkärjessä
sijaitsee pieni noin 30-vuotias sekametsäalue. Ks. liite 3.

Kuva 1. Näkymä Lilltjuvörsvägeniltä.

Kuva 2. Näkymä Lilltjuvörsvägeniltä.
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Kuva 3. Lilla Tjuvörenin itäinen ranta.

Kuva 4. Lilla Tjuvörenin eteläisin kärki.

Kuva 5. Näkymä maantieltä 749 etelään.

Kuva 6. Näkymä metsätieltä tilan 9:243 kohdalla.

Kuva 7. Yksityinen venevalkama Tjuvörenilla.

Kuva 8. Näkymä tieltä 749 Lilla Tjuvöreniin päin.
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2.1.3 Rakennettu ympäristö
Kaava-alueella ei ole muinaismuistoja.
Suurin osa alueesta on rakennettu. Alueella sijaitsee 15 vapaa-ajanasuntoa joista noin neljä
on ympärivuotisessa käytössä. Suurin osa nykyisistä rakennuksista on matalia
puurakennuksia. Alueella ei ole suojelunarvoisia kohteita. Asemakaava-alueella sijaitsee
yksityinen venevalkama. Alla esitetään kuvat kaikista asemakaava-alueen nykyisistä
päärakennuksista.

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

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

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

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

Kuva 13. Lilltjuvörsvägen 7 (RNr 9:246)

Kuva 14. Lilltjuvörsvägen 24 (RNr 9:269)
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Kuva 15. Varasto Lilltjuvörsvägenillä 22 (RNr 9:268) Kuva 16. Lilltjuvörsvägen 20 (RNr 9:58)

Kuva 17. Lilltjuvörsvägen 27 (RNr 9:177)

Kuva 18. Lilltjuvörsvägen 29 (RNr 9:124)

Kuva 19. Lilltjuvörsvägen 33 (RNr 9:270)

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

Kuva 22. Lilltjuvörsvägen 36 (RNr 9:273)

Kuva 23. Lilltjuvörsvägen 32 (RNr 9:57)

Kuva 24. Lilltjuvörsvägen 30 (RNr 9:176)

2.1.4 Tekniset verkostot
Yksityinen yhdistys on rakentanut vesijohtoverkon suurimpaan osaan asemakaava-alueen
nykyisistä vapaa-ajanasunnoista sekä viemäriverkon Lilla Tjuvöreniin. Lilla Tjuvörenin
keskiosassa sijaitsee pienehkö alue, jolle on rakennettu painovoimalla toimiva viemäri. Muut
kiinteistöt on liitetty tonttikohtaisiin paineviemäröinti- ja pumppuasemiin. Lilla Tjuvörenista
viemärivesi pumpataan kunnan viemäriverkostoon Vikarholmenissa.

2.1.5 Maanomistus
Koko alue on yksityisomistuksessa lukuun ottamatta valtion omistamaa tiealuetta sekä
vesijättömaata, jonka omistaa Luodon kylän yhteisalueita hallinnoiva osakaskunta.
Vesijättömaa on kapea maakaistale, joka muodostuu vesirajan ja rannan välille rantaviivan
paikan muuttuessa. Vesijättömaa muodostuu maankohoamisen tai vedenpinnan laskun
johdosta. Suomen lain (1902/31 § 10) mukaan veden tai maan pinnan laskeminen taikka
nouseminen ei vaikuta kiinteistön rajaan suhteessa toisen kiinteistön tai kylän yhteiseen
vesialueeseen. Vesijättömaan omistaa yleensä vesialueen omistaja, tässä tapauksessa
Luodon kylän yhteisalueita hallinnoiva osakaskunta. Vesijättömaa ei siten kuulu siihen
rajoittuvalle kiinteistölle. Vesijättömaan vaikeuttaessa ranta-alueen tarkoituksenmukaista
käyttöä tai sen ollessa erittäin pieni voi vesijättömaahan rajoittuvan kiinteistön omistaja
yleensä lunastaa sen hakemalla maanmittauslaitokselta mittausta ja lupaa vesijättömaan

10

lunastukseen. Rakennuslupaa haettaessa tutkitaan onko tarvetta maanmittaustoimenpiteille.
Maanmittauksen yhteydessä määritetään olosuhteet lunastusta varten, alue joka lunastetaan
sekä korvaus, jonka kiinteistön omistaja maksaa vesijättömaan lunastuksesta.

2.1.6 Alueen rakennushistoria
Ensimmäinen Lilla Tjuvörenin kesähuviloista rakennettiin 1920-luvulla, mutta huvilaa ei enää
ole. Alueen vanhin jäljellä oleva rakennus on rakennettu luultavasti vuonna 1948 ja laajennettu
1960-luvulla (kuva 16). Rakennus on hyvä esimerkki siitä, millaisessa käytössä alue on
aiemmin ollut. Rakennus ei kuitenkaan muodosta minkäänlaista yhtenäistä kokonaisuutta tai
ympäristöä, ja se on suhteellisen huonossa kunnossa. Lisäksi rakennuksen suojeluarvo on
vähentynyt siihen tehdyn lisärakennuksen rakentamisen yhteydessä. Rakennusta ei suojella
asemakaavassa. Lilltjuvörsvägen-niminen tie on rakennettu 1959. Nykyisestä tiestä hieman
pohjoiseen on aiemmin sijainnut puusilta Tjuvörenista Lilla Tjuvöreniin. Suurin osa vapaaajanasunnoista on rakennettu 1960-luvulla, mutta alueella on myös myöhemmin rakennettuja
vapaa-ajanasuntoja.

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 suunnittelussa on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata.
Alueidenkäytön suunnittelussa
palvelutoimintojen alueita ei
yhdyskuntarakenteesta.

uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai
tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta

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 otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön
suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. Tästä voidaan
poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, että tulvariskit
pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista.
Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia asuinalueita
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tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää
meluntorjuntaa

2.2.2 Maakuntakaava
Pohjanmaan maakuntakaavassa alue on osa Pietarsaaren yhtenäisen yhdyskuntarakenteen
aluetta, mistä johtuen Pietarsaaren asemaa maakunnan aluekeskuksena tulee edistää.
Alueidenkäytön suunnittelussa on pidettävä lähtökohtana kaupunkiseudun nykyistä rakennetta
ja turvattava tuotanto- ja liiketoimintojen kehittämismahdollisuudet. Uudet asuntoalueet tulee
sijoittaa joukkoliikenteen kannalta edullisesti. Maankäytön suunnittelussa tulee kehittää
kuntarajoja ylittävää yhteistyötä ja mahdollista kuntien yhteistä yleiskaavoitusta. Kehitettäessä
kaupungin vetovoimaa merenläheisenä asumisympäristönä tulee maankohoamisrannikolle
ominaisten luonnon kehityskulkujen alueellinen edustavuus turvata.
Asemakaava-alueen vasemmassa reunassa kulkee maantie.
rakentamisrajoitus maankäyttö- ja rakennuslain 33 § mukaan.

Tiealuetta

koskee

Maakuntakaavassa alue on merkitty merkinnällä, jolla osoitetaan maaseutuasutuksen alueita
jokilaaksoissa, joilla kehitetään erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin,
luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja
virkistyskäyttöä. Alueidenkäytön suunnittelussa tulee edistää vedenlaadun parantamista.
Alueen virkistyskäyttöä ja matkailua tulee kehittää. Alueidenkäytöllä tulee jokilaaksojen
valuma-alueilla tapahtuvat toiminnot ohjata niin, että edistetään vesistöjen tilan paranemista.
Rakentamista ei tule osoittaa tulvaherkille alueille. Alueidenkäytön suunnittelussa tulee myös
ottaa huomioon kulttuurimaisema-arvot. Maaseutua kehitettäessä tulee sovittaa yhteen
maaseutuelinkeinojen, pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen tavoitteet.
Lisäksi Pohjanmaan maakuntakaavassa esitetään vesialueella turismille tärkeä pienvenereitti
sekä melontaan soveltuva suojaisa sisäsaaristoalue.
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Kuva 25. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta.

2.2.3 Yleiskaava
På området finns en strandgeneralplan från 2012. 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. Alueella on rantayleiskaava vuodelta 2012. Kaava-alueella on seuraavia merkintöjä:
RA, joka osoittaa loma-asuntoalueet, VR, joka osoittaa virkistys- ja retkeilyalueet ja MU, joka
osoittaa maa- ja metsätalousalueet, joille on erityistarve ohjata virkistyskäyttöä.
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Kuva 26. Ote rantayleiskaavasta vuodelta 2012

2.2.4 Aiemmat asemakaavat
Alueelle ei ole laadittu aiemmin asemakaavaa.
Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Vikarholmenin asemakaavaan, joka vahvistui 25.10.2012
sekä pieneltä osin Vikarholmenin asemakaavan muutokseen, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi
25.10.2012.
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3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Asemakaavan suunnittelu on lähtenyt maanomistajien tarpeesta saada lisää rakennusoikeutta
sekä kaksi uutta rakennuspaikkaa.

3.2 Suunnittelun käynnistäminen
Maanomistajien aloitteen johdosta kunnanhallituksen suunnittelujaosto päätti 8.9.2014, § 26,
aloittaa Lilla Tjuvörenin ja Tjuvörenin itäpuolen asemakaavan suunnittelun.
Kaavoitustyö aloitettiin joulukuussa 2014.

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 ollut mahdollisuus osallistua
kaavan valmisteluun, kaavoituksen vaikutuksien arvioimiseen sekä lausua kirjallisesti tai
suullisesti mielipiteensä. Tämän asemakaavan osallisia ovat esimerkiksi maanomistajat ja
naapurit, Luodon kylän yhteisalueita hallinnoiva osakaskunta sekä alueella toimivat yritykset.
Viranomaisia ovat ELY-keskus, Pohjanmaan liitto, Keskipohjanmaan ja Pietarsaaren seudun
pelastuslaitos, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston terveystarkastaja sekä Pietarsaaren
kaupunki.

3.3.2 Vireilletulo
Kaavoitustyö on käynnistynyt maanomistajien aloitteesta. Luodon kunnanhallituksen
suunnittelujaosto päätti kokouksessaan 8.9.2014, § 26, hyväksyä Arkkitehti Oy Rajaniemen
asemakaavan laatijaksi.

3.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
22.1.2015 Luodon kunnassa pidettiin informaatiotilaisuus maanomistajille sekä muille asiasta
kiinnostuneille.
Asemakaavaluonnos (kuva 27) asetettiin nähtäville 15.1-30.1.2015, jolloin siitä jätettiin yksi
mielipide sekä kuusi lausuntoa. Nähtävilläoloajan jälkeen asemakaavaehdotuksesta jätettiin
vielä kolme lausuntoa. Alla on esitetty yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä sekä (suluissa)
arviointi niiden sisällön toteutumisesta asemakaavassa.
Peter Löfs toivoi, että tonttia 1 korttelissa 125 laajennettaisiin viheralueelle, jotta tien
rakentaminen ja rakentaminen tontille helpottuisi. (kyllä)
Keskipohjanmaan ja Pietarsaaren seudun pelastuslaitos huomautti, että asemakaavaa
tarkastellessa tulee ottaa huomioon se, että pelastusajoneuvot pääsevät alueelle
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esteettömästi ja että sammutus- ja pelastustehtäviä varten saatavilla on riittävästi
sammutusvettä esimerkiksi paloposteista tai vaihtoehtoisesti järvestä. (kyllä)
Pietarsaaren kaupunki ei jättänyt huomautuksia.
Larsmo bys samfällda områden hade inget att invända mot detaljplanen.
Luodon kylän yhteisalueita hallinnoiva osakaskunta ei esittänyt vastalauseita
asemakaavasta.
Pohjanmaan liitto toivoi että selostuksessa selvitettäisiin, mitä virkistys- ja
suojaviheralueilla tarkoitetaan sekä mitä tavoitteita on niiden toteuttamiseksi ja
hoitamiseksi. (kyllä) He toivoivat myös selvitystä sille miksi virkistysalue asemakaavaalueen eteläpuolella oli poistettu. (kyllä) Pohjanmaan liitto katsoi, että asemakaavassa
voitaisiin ottaa huomioon merialue, joka on osoitettu soveltuvaksi melontaan. (osittain)
Lisäksi Pohjanmaan liitto toivoi selvitystä sille miksi asemakaavassa on esitetty
kulkuyhteyksiä tonteille joilla on ”ajo”-merkinnällä eikä katuliittymillä. (kyllä)
Terveystarkastajan mielestä kaavoittajan tulisi ohjata viemäriverkon rakentamista
alueella kaavamääräyksin. (kyllä) Lisäksi hän huomautti että kaavaluonnoksessa ei käy
ilmi ylittyvätkö melun ohjearvot EV-alueella. Terveystarkastajan mukaan melutason
tulisi asuinhuoneissa päiväsaikaan olla alle ohjearvon 35 dB ja yöllä alle ohjearvon
30dB. Terveystarkastajan mukaan vapaa-ajanasunnoille ei ole olemassa omia erillisiä
ohjearvoja. (osittain)
Pohjanmaan museon mielestä alueen vanhin rakennus Lilltjuvörsvägen 20:ssä tulisi
suojella sr-merkinnällä. Museon mielestä rakennus on esimerkki vapaa-ajanasutuksen
historiasta Tjuvörenilla ja tulisi sen vuoksi suojella. (ei)
ELY-keskuksen
mielestä
asemakaavaehdotus
poikkeaa
rantayleiskaavan
oikeusvaikutteisesta
sisällöstä
etenkin
MU-alueen
kohdalla.
(Maaja
metsätalousvoittoinen alue, jolle on erityinen tarve ohjata virkistystä). Lisäksi heidän
mielestään lähivirkistysalueet, VL, jotka sijaitsevat maantien melualueella, tulisi esittää
suojaviheralueina, EV. (kyllä) ELY-keskuksen mielestä alueelle tulisi myös tehdä
suunnitelma vesi- ja viemäriverkoston tekemiseksi. (osittain)
Ympäristölautakunnan mielestä veneet, joita nykyisin varastoidaan Lilla Tjuvörenin
itäpuolella VL-merkityllä alueella, tulisi siirtää toisaalle asemakaavan valmistuttua.
Lisäksi Ympäristölautakunnan mielestä kiinteistö 9:268:n kaakkoisosassa sijaitseva
vanha rakennus tulisi purkaa puolen vuoden kuluessa, koska asemakaava tulee silloin
lainvoimaiseksi ja koska kyseinen alue esitetään asemakaavaluonnoksessa VLalueena.
Teknisen viraston mielestä ET-alue tulisi piirtää nykyisen pumppausaseman
rakennuspaikalle. (kyllä) Tekninen virasto huomautti myös että kadut tulee suunnitella
ja rakentaa ”kadunrakennukset tekniset ohjeet” (KATU 2002) mukaisesti ja että
kunnallistekniikan rakentamista koskevat kunnallistekniset sopimukset tulee tehdä
kiinteistönomistajien kanssa. Lisäksi vesi- ja viemäriverkosto tulee liittää kunnalliseen
verkkoon.
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Kuva 27. 15.1.– 30.1.2015 nähtävillä ollut asemakaavaluonnos

17

Seurauksena mielipiteistä:
Tonttia 1 korttelissa 125 laajennettiin.
Aluevarauksia vesi- ja viemäriverkostolle sekä ET-alue pumppuasemalle on osoitettu
kaavakartassa.
AO-1 ja RA-tonteilla kortteleissa 120-122 on lisätty määräys ulkoseinien, ikkunoiden sekä
muiden rakenteiden melueristyksestä liikennemelun estämiseksi.
Maantien melualueella sijaitseva lähivirkistysalue (VL) on muutettu suojaviheralueeksi (EV).
Lisäksi kaavakarttaan on tehty pienempiä lisäyksiä ja tarkennuksia sekä lisäyksiä
kaavaselostukseen. AO-1 tonteilla kortteli 122:ssa ja 125:ssa on osoitettu rakennuspaikka, sa,
saunarakennusta varten.
Asemakaavaehdotus (kuva 28) asetettiin julkisesti nähtäville 19.3.-20.4.2015 väliselle ajalle.
Siitä jätettiin yksi muistutus ja viisi lausuntoa nähtävilläoloaikana. Kolme lausuntoa jätettiin
nähtävilläoloajan jälkeen. Alla yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä sekä (suluissa) arviointi
niiden sisällön toteutumisesta asemakaavassa.
Håkan Nyman toivoi että EV-alueeseen rajautuvaa AO-1 alueen rajaa muutettaisiin
vähintään neljällä metrillä maantie 749:n suuntaan, jotta olisi mahdollista rakentaa
autotalli/varastorakennus nykyisen huvilan ja EV-alueen välille. Tulevaa käyttöä
ajatellen näin sijoitettu rakennus toimisi samalla melu- ja näköesteenä tielle 749
päin.(kyllä)
Keskipohjanmaan ja Pietarsaaren seudun pelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa.
Pohjanmaan liitolla ei ollut huomautettavaa.
Terveystarkastaja huomautti että asemakaavaehdotuksessa ei ole esitetty
melukartoitusta eikä sitä, mitä ovat meluarvomitat tonteilla korttelissa 120-122. Jos
melutaso päiväsaikaan ulkona ylittää ohjearvon 55 dB (LAeq) tai yöaikaan ohjearvon
50 dB (LAeq), uusilla asuinalueilla 45 dB (LAeq), tulisi ottaa huomioon
melusuojaustoimenpiteet. Ensisijaisesti tulisi torjua melua esimerkiksi melusuojilla ja
toissijaisesti asettaa vaatimuksia rakennuksien rakenteille. Terveystarkastajan mielestä
on tärkeää että ainakin jollakin puolella taloa tai vapaa-ajanasuntoa löytyy rauhallinen
paikka oleskeluun ulkosalla. (kyllä)
Eteläpohjanmaan ELY-keskuksella, ympäristölautakunnalla, teknisellä lautakunnalla,
Pietarsaaren kaupungilla ja Pohjanmaan museolla ei ollut huomautettavaa.
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Kuva 28. 19.3.– 20.4.2015 nähtävillä ollut asemakaavaehdotus
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Seurauksena muistutuksesta ja lausunnoista:
Siirrettiin AO-1-alueen ja EV-alueen rajaa tontilla 5 korttelissa 122 neljä metriä kohti maantie
749:ää.
Erityisiä määräyksiä täydennettiin määräyksellä rakennusten sijoittamisesta kortteleissa 120,
121 ja 122 siten että osa pihojen oleskelualueista on suojassa liikennemelulta.
Rakennusalue ja sa-alue tonteilla 7-10 korttelissa 125 määriteltiin maanomistajien ja
maankäyttöinsinöörin neuvotteluissa käymien perustelujen mukaan.
Lisäksi määriteltiin kortteleiden 120 ja 121 rakennusala rakennusinsinöörin kommenttien
perusteella.
Maanalaisille johdoille varattu alue korjattiin jo olemassa olevien johtovetojen mukaiseksi.
Muutokset ovat pieniä ja koskivat ainoastaan yksityistä etua. Niitä osapuolia, joita muutokset
koskivat, kuultiin vielä erikseen.
Kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan. Hyväksytyksi tulosta ilmoitetaan MRL § 94:n
mukaisesti lehdissä ja kunnan yleisellä ilmoitustaululla. Kaavan hyväksymistä koskevaan
päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudesta, siten kuin on määrätty
kuntalaissa.
Lisäksi osallisilla on ollut mahdollisuus neuvotella osallistumis- ja arviointisuunnitelman
riittävyydestä MRL 64 §:n mukaisesti ELY-keskuksen kanssa ennen kaavan julkista
nähtävilläoloa.

3.4 Asemakaavan tavoitteet
3.4.1 Yleiset tavoitteet
Tavoitteena on ollut viihtyisä ja toimiva asuinalue sekä nykyisille että tuleville asukkaille.
Päämääränä on ollut työstää asemakaava joka mahdollistaa viihtyisän, korkealaatuisen,
mielenkiintoisen, turvallisen ja toimivan ympäristön.

3.4.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Valtakunnallisia alueidenkäytöntavoitteita on muun muassa se, että tarjolla on riittävästi
tonttimaata ja se, ettei uusia huomattavan suuria asuinalueita sijoiteta erilleen olemassa
olevasta yhdyskuntarakenteesta.
Pohjanmaan maakuntakaavassa alue on osa Pietarsaaren yhtenäisen yhdyskuntarakenteen
aluetta, mistä johtuen Pietarsaaren asemaa maakunnan aluekeskuksena tulee edistää. Uudet
asuntoalueet tulee sijoittaa joukkoliikenteen kannalta edullisesti. Alueidenkäytön
suunnittelussa tulee edistää vedenlaadun parantamista. Alueen virkistyskäyttöä ja matkailua
tulee kehittää.
Luontoinventoinnissa inventoidulta alueelta ei löytynyt sellaisia luontotyyppejä, jotka olisivat
vesi-, luonnonsuojelu- tai metsälain mukaan suojeltuja. Alueella ei myöskään havaittu
harvinaisia tai uhanalaisia kasveja. Alueella ei esiintynyt myöskään liito-oravaa.
Luontoinventoinnin mukaan alue on jo nykyisellään niin voimakkaasti rakennettu, että
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luontoarvot puuttuvat siltä täysin. Asemakaavaa laadittaessa ei ole huomioon otettavia luontoarvoja.

3.4.3 Osallisten tavoitteet
Asemakaava-alueen maanomistajien tarkoituksena
rakennusoikeutta sekä saada kaksi uutta asuintonttia.

oli

lisätä

asemakaava-alueen

3.4.4 Kaavoittajan laadulliset tavoitteet
Kaavan laatijan laadullinen tavoite oli luoda viihtyisä, turvallinen ja luonnonläheinen
asuinympäristö.
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4. ASEMAKAAVAN KUVAUS
4.1 Kaavan rakenne
Asemakaava-alue on suurilta osin valmiiksi rakennettua huvila-aluetta. Asemakaavassa
alueelle lisätään kaksi uutta rakennuspaikka (AO-1) Tjuvörenin itäiseen osaan. Kymmenen
vapaa-ajanasuntotonttia kaavoitetaan erillispientalotonteiksi (AO-1), joista yksi rakennusoikeus
siirretään kiinteistöstä 9:268 kiinteistölle 9:177. Seitsemän tonttia jää loma-asuntotonteiksi
(RA). Ainoastaan neljä tonttia on rakentamatonta.
Suurin osa Lilla Tjuvörenin metsäalueesta ja pohjoisin osa asemakaava-alueesta esitetään
VL-alueena. Maantie 749:n vierellä sijaitseva noin 40-metriä leveä metsäalue esitetään
suojaviheralueena (EV) suojaamaan liikennemeluhaitoilta. RA- ja AO-1- tontit tien 749 vierellä
merkitään määräyksellä, joka säätelee ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden
äänieristystä liikennemelua vastaan, sekä määräyksellä rakennuksien sijoittelusta siten, että
osa pihojen oleskelualueesta on suojattu liikennemelulta.
Asemakaavassa ei suojella rakennuksia.
Aluevaraukset:

2

Erillispientalojen korttelialue (AO-1)

Ala (ha)
3,111

rak.oik.(k-m )
3000

Loma-asuntojen korttelialue (RA)

1,257

1050

Lähivirkistysalue (VL)

1,399

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien
rakennusten ja laitosten alue. (ET)

0,017

Suojaviheralue (EV)

0,842

Vesialue (W)

5,809

Yleisen tien alue (LT)

1,247

Katu-alue

0,452

YHTEENSÄ

14,134

4050

Taulukko 1. Asemakaava-alueen alat ja rakennusoikeudet.

Alueen asumuksista kolme vapaa-ajantonttia muutetaan ympärivuoden asuttaviksi AO-1tonteiksi. Arviolta yhdeksän uutta perhettä tulee muuttamaan alueelle. Alueen toteuttaminen
lisää alueen asukasmäärää noin 27 henkilöllä, kun lasketaan kolme uutta asukasta kullekin 9
uudelle erillispientalotontille.
Lilla Tjuvörenissa on valmis viemäriverkosto ja pumppuasema. Tjuvöreniltä rakennetaan
paineviemäri Lilla Tjuvörenille, mistä viemärivesi pumpataan edelleen kunnalliseen
viemäriverkostoon Vikarholmeniin.
Kortteleihin 120 ja 123 esitetään ajoyhteys (ajo) katuliittymän sijaan, jotta katualue ei tule
tarpeettoman pitkäksi kyseisille kahdelle tontille. Ajoyhteys virkistysalueen läpi on mahdollista
esittää kyseessä oleville kahdelle tontille. Tässä tapauksessa ajoyhteys on soveltuvampi ja
taloudellisempi kuin katuyhteys.
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4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan
tonttitarjontaa jo olemassa olevassa rakenteessa.

asemakaavalla

on

kasvatettu

Pohjanmaan maakuntakaavan mukaisesti asuinalue on sijoitettu joukkoliikennettä tukevalla
tavalla. Pietarsaaren asema aluekeskuksena vahvistuu kaava-alueen pysyvän asutuksen
avulla.
Yleisien tavoitteiden ja kaavoittajan pyrkimysten mukaan viihtyisä asuinalue suunnitellaan
siten, että täydennetään jo valmiina olevaa rakennuskantaa uusilla rakennuksilla ja kasvavalla
rakennusoikeudella. Yhtenäiset kokonaisuudet viheralueineen ja suora yhteys vesialueeseen
luo viihtyisää, laadukasta, mielenkiintoista, turvallista ja toimivaa ympäristöä. Asemakaavaalueen virkistys- ja suoja-alueita on ajateltu käytettäväksi virkistykseen sekä suojaavan uusia
asuinrakennustontteja liikennemelulta ja toimivan näköesteenä. Virkistys- ja suoja-alue
jätetään luonnontilaan ja hoidetaan tavallisen metsähoidon keinoin.
Rakennusala korttelialueella on sijoitettu siten, että minimoidaan tulvariskit. Asuinrakennuksen
matalin lattiakorkeus voi asemakaava-alueella olla vähintään N-60 +1,60 m ja
talousrakennuksien matalin lattiakorkeus voi olla vähintään N-60 +100. Jos
tulvasuojamääräysten toteuttaminen vaatii tontin korkeusaseman muuttamista, tämä pitää
tehdä ottamalla huomioon maisemalliset tekijät.
Uusien AO-1-tonttien (korttelit 120 ja 121) maantietä lähinnä olevat osat, jotka sijaitsevat noin
60 m tien keskilinjasta, ovat todennäköisesti melualueella, mikäli nopeusrajoitus maantiellä on
80 km/h. Jos nopeusrajoitus on 60 km/h, kyseiset tontit eivät todennäköisesti ole melualueella.
Korttelin 122 tontit ovat melualueella. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti kortteleille 120-122
on kaavassa esitetty tien puoleisille julkisivuille rakenteellinen meluntorjuntavaatimus (- 35
dBA). Lisäksi kortteleiden rakentamista on ohjattu erityisellä kaavamääräyksellä, jonka
mukaan rakennukset tulee suunnitella siten, että ne suojaavat osan pihojen oleskelualueesta
melulta. Melumääräysten avulla voidaan taata tonteille riittävä terveellisyys ja viihtyisyys.

4.3 Kaavan vaikutukset
Asemakaava tiivistää ja täydentää aluetta. Täydennysrakentaminen on ekologisesti ja
taloudellisesti järkevää.
Lilla Tjuvörenin eteläosassa sijaitseva virkistysalue on osoitettu merkinnällä sp, suojeltava
puusto. Kulkua alueelle rajoittuu, kun tontti 7 korttelissa 125 rakennetaan. VL-alue on
rantayleiskaavassa pienikokoinen ja sijaitsee lähellä yksityistä rakennusta, joka aikaansaa
sen, että alue vaikuttaa yksityiseltä maalta. Tästä johtuen aluetta ei käytetä eikä tulla
käyttämään esimerkiksi melojien rantautumispaikkana. Luodon kunnalla löytyy sen sijaan
Hebenetta-saari jolla sijaitsee rakennettu rantautumispaikka, wc ja grillipaikka. Hebenetta
sijaitsee noin 700 m asemakaava-alueesta luoteeseen.
Noin 25 uutta asukasta tulee käyttämään Lilltjuvsörsvägeniä, joka tarkoittaa liikenteen
kasvavan noin 40 ajoneuvon verran vuorokaudessa. Laskelmat on tehty ympäristöministeriön
2008 julkaistun ”Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa” -oppaan mukaan.
Risteyksen kapasiteetti riittää välittämään tämän liikennemäärän lisäyksen.
Asemakaavan vaikutus rakennettuun ympäristöön on suhteellisen pieni, koska suurin osa
alueesta on ennestään rakennettua vapaa-ajan asuntojen aluetta. Osaa vapaa-ajan
asunnoistakin asutetaan ympärivuotisesti.
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Asemakaavan toteuttaminen tulee kasvattamaan
vanhustenhuollon tarvetta vain marginaalisesti.

päivähoidon,

koulupaikkojen

ja

Maanomistajat vastaavat suunnittelukustannuksista asemakaavan valmistelun osalta.
Asemakaavan toteutus tulee lisäämään kunnan tuloja pitkällä aikavälillä uusien asukkaiden
muuttaessa alueelle.

4.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavamerkintöinä on käytetty ympäristöministeriön asetuksen mukaisia ja Luodon kunnan
aiemmissa kaavoissa käytettyjä kaavamerkintöjä.

4.5 Nimistö
Kaavassa ei ole uutta nimistöä.
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5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
5.1 Toteuttaminen ja ajoitus
Asemakaavan toteutuksessa ovat mukana sekä yksityinen että julkinen sektori.
Asemakaavan toteutus edellyttää kunnallistekniikan rakentamista.
Asemakaavan toteutus edellyttää tarpeellisten maankäyttösopimusten solmimista.
Katualueet tulevat kunnan omistukseen MRL 94 § mukaisesti.

Pietarsaaressa, 19.5.2015

Juho Rajaniemi
tekniikan tohtori, arkkitehti SAFA
kaavan laatija
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