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LUODON KUNTA
NABBSKATAN ASEMAKAAVA
ASEMAKAAVASELOSTUS
Asemakaava koskee n. 31,31 hehtaarin suuruista aluetta Risöhällissa Nabbskatassa. Alueelle
ei ole tehty aiempaa asemakaavaa. Asemakaava koskee kiinteistöjä: 5:27, 5:28, 5:36, 5:53,
5:56, 5:61, 5:64, 5:67, 5:82, 5:83, 5:84, 5:88, 5:89, 5:113, 5:114, 5:138, 5:142, 5:144 5:148,
5:149, 5:154, 5:158, 5:163, 5:167, 5:170, 5:177, 5:178, 5:188, 5:199, 5:202, 5:206, 5:208,
5:209, 7:107, 7:108, 7:155, 7:285, 10:55, 11:13, 11:57, 11:58, 11:67, 19:4, 19:9, 21:7, 27:14,
60:22 sekä osia kiinteistöistä: 7:288, 8:151 ja 876:4.
Asemakaavalla muodostuvat korttelit 200-207 sekä niihin liittyvät katu-, virkistys-, vesi- ja erityisalueet.
Asemakaavaselostus koskee Luodon kunnanvaltuuston . .2017 § hyväksymää asemakaavaa.

Kaava-alueen sijainti ja nimi
Noin 31,31 hehtaarin suuruinen suunnittelualue sijaitsee Luodon Risöhällissä. Nabbskatan
alue sijaitsee meren rannalla noin 6 km linnuntietä pohjoiseen Pietarsaaren keskustasta.¨
Asemakaavan nimi on Nabbskatan asemakaava.
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Kartta suunnittelualueen sijainnista.

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

3

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
2.2.5 Asemakaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

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 Kaavoittajan laadulliset tavoitteet

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

4

5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
5.1 Toteuttaminen ja ajoitus

LIITTEET
Liite 1. Asemakaavan seurantalomake
Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3. Luontoselvitys
Liite 4. Lepakkoselvitys
Liite 5. Rakennusdokumentointi
Liite 6. Kunnallistekniset kartat
Liite 7. Mielipiteet ja lausunnot asemakaavaluonnoksesta sekä vastineet niihin
Liite 8. Mielipiteet ja lausunnot tarkennetusta asemakaavaluonnoksesta sekä
vastineet niihin
Liite 9. Muistutukset ja lausunnot asemakaavaehdotuksesta sekä vastineet niihin

5

1.

TIIVISTELMÄ

1.1 Kaavoitusprosessin vaiheet
Suunnittelujaos päätti 19.2.2013 § 7 aloittaa vuoden 2013 aikana Risöhällin asemakaavan
suunnittelun.
Suunnittelujaos päätti 11.11.2013 § 29 aloittaa Nabbskatan asemakaava-alueen suunnittelun
sekä lähettää tarjouspyynnöt asemakaavan laatimisesta.
Suunnittelujaos valitsi 18.12.2013 § 38 kaavan laatijaksi Arkkitehti Oy Rajaniemen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli yleisesti nähtävillä 10.2-24.2. 2014 välisenä aikana.
Osallisille pidettiin tiedotustilaisuus kunnantalolla 2.4. 2014.
Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 21.3–22.4.2014 välisenä aikana ja siitä jätettiin 13 mielipidettä ja 8 lausuntoa. Kaksi mielipidettä jätettiin nähtävilläoloajan päätyttyä.
Suunnittelujaos päätti 17.9.2015 § 27 toistaiseksi keskeyttää suunnittelun, kun neuvottelut
maanomistajien kanssa eivät tuottaneet tulosta.
Tuloksettomien maanomistajaneuvotteluiden vuoksi suunnittelujaos päätti 16.2.2016 § 9 pienentää kaava-aluetta, jonka jälkeen konsultti työsti uuden kaavaehdotuksen.
Tarkistettu asemakaavaluonnos oli nähtävillä 9.6–10.7.2016 välisenä aikana ja siitä jätettiin
kuusi mielipidettä ja viisi lausuntoa.
Asemakaaehdotus oli nähtävillä 23.12.2016–23.1.2017 välisenä aikana ja siitä jätettiin yksi
muistutus ja kuusi lausuntoa.

1.2 Asemakaava
Noin 31,31 hehtaarin suuruinen suunnittelualue sijaitsee Luodon Risöhällissä. Nabbskatan
alue sijaitsee meren rannalla noin 6 km linnuntietä pohjoiseen Pietarsaaren keskustasta.
Asemakaava-alueen rajaus näkyy kansikuvassa. Alueella sijaitsee noin 34 erillispientaloa ja 7
vapaa-ajanasuntoa. Alueella ei ole työpaikkoja.
Asemakaavalla luodaan noin 25 uutta erillispientalotonttia, joista 17 yksityiseen ja 8 kunnan
omistukseen. Kolmessa uusista erillispientalotonteista sijaitsee jo rakennettu vapaaajanasunto. Asemakaavassa esitetään myös 32 jo nyt rakennettua erillispientalotonttia ja kuusi
jo rakennettua vapaa-ajan asunnon tonttia.
Asemakaavan pohjakartta on Thomas Käldströmin 30.3.2016 hyväksymä. Ilmavalokuvaus on
tehty suunnittelualueen pohjoisosalle toukokuussa 2012 ja suunnittelualueen eteläosalle huhtikuussa 2015. Korkeusjärjestelmä on N2000.

1.3 Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan toteuttamisesta vastaavat sekä maanomistajat että julkinen sektori. Kunnallistekniikan alueelle rakentaa Luodon kunta.
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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 suhteellisen alavaa maaston
korkeusasemien ollessa tasolla 0-6 m. Asemakaava-alueella asuu noin 120 asukasta.

2.1.2 Luonnonympäristö
Biologi Mattias Kanckos (Essnature) on tehnyt kesällä 2012 alueelle kattavan luontoinventoinnin, jossa on inventoitu kasvi- ja luontotyypit, pesivät lintulajit sekä liito-orava-alueet (liite 3).
Pohjoisosa kaava-alueesta koostu suurilta osin iäkkäästä ja vaihtelevasta mäntymetsästä.
Puuston ikä vaihtelee 60:nen ja 80:nen vuoden välillä.
Ranta-alue on suurimmilta osin vahvasti kulttuurivaikutteista venepaikkoineen, siltoineen, kivilaitureineen, puutarhoineen ja puistomaisine alueineen. Ainoastaan alueen pohjoisimmasta
osasta löytyy melko luonnonmukainen merenranta-alue. Kaava-alueen pohjoisosassa, ojan
läheisyydessä, sijaitsee rantalehto, joka koostuu noin 40-vuotisista lehtipuista. Kaava-alueen
keskiosan rakentamattoman ranta-alueen itäosa koostuu kallioisesta mäntymetsästä, joka kuitenkaan ei ole luonnontilassa. Puusto on noin 50-60-vuotiasta mäntyä, mutta sisältää myös
paljon lehtipuita. Lännessä, meren puolella sijaitsee paljon yksityisiä venesatamia.
Asemakaavan metsittyneet alueet koostuvat vanhasta ojitetusta peltomaasta, jossa nyt kasvaa
noin 50-vuotista sekametsää, 40-vuotista koivumetsää sekä noin 45-vuotista kuusimetsää.
Asemakaava-alueesta on noin 1,7 ha peltomaata.
Inventoimisalueella ei esiinny liito-oravia.
Ramboll Oy on tehnyt lepakkoselvityksen alueelle vuonna 2015 (liite 4). Suunnittelualueella ei
tehty havaintoja lepakoista. Selvityksen mukaan alueella kuitenkin todennäköisesti esiintyy lepakoita. Merkillepantavaa on, ettei rakentamiselle osoitettavalla alueella esiinny lepakoita eikä
niille sopivia elinympäristöjä.

Kuva 1. Näkymä Hannasgrändiä pitkin. (uusi tiennimi) Kuva 2. Näkymä Risöhällsvägeniä pitkin
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Kuva 3. Näkymä Nabbskatavägeniä pitkin.

Kuva 4. Näkymä Nabbskatavägeniltä rantaan.

Kuva 5. Näkymä Nabbskatavägeniä pitkin.

Kuva 6. Näkymä Risöhällbergsvägeniä pitkin.

Kuva 7. Näkymä venesatamasta.

Kuva 8. Näkymä Risöhällsbergsvägeniltä merelle.

2.1.3 Rakennettu ympäristö
Kaava-alueella ei ole muinaismuistoja.
Suurin osa alueesta on rakennettua. Alueella sijaitsee noin 34 omakotitaloa ja 7 vapaaajanasuntoa. Suurin osa nykyisistä rakennuksista on matalia puurakennuksia sekä myös muutamia tiilirakennuksia. Vanhimmat rakennukset ovat peräisin 1910-luvulta. Suurin osa Nabbs-
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katavägenin taloista on rakennettu 1920-1930-luvuilla. Alueen rakennusdokumentointi tehtiin
maaliskuussa 2014 ja sitä tarkennettiin toukokuussa 2016 (liite 5).
Suunnittelualueella sijaitsee Risöhäll båtklubb r.f:n pienvenesatama. Maa on vuokrattuna
Larsmo bys samfällda jordområdenilta ja siinä on tilaa 36 venepaikalle. Asemakaavassa varataan tilaa niin, että venesatamaa on mahdollista laajentaa tarvittaessa sekä pohjoiseen että
etelään. Asemakaavamääräyksissä rajoitetaan laajennus enintään 12 uuteen venepaikkaan,
jotta estettäisiin liiallinen liikenteenkasvu Risöhällbergsvägenilla. Kokonaisuudessaan venepaikkojen yhteismäärä rajoittuisi siten enimmillään 48 venepaikkaan.

Kuva 9. Pienvenesatama

Kuva 10. Venevajoja pienvenesatamassa.

Kuva 11. Pienvenesatama, taustalla Alholmen.

Kuva 12. Venevajoja pienvenesatamassa

2.1.4 Kunnallistekniikka
Suurimmassa osassa asemakaava-alueen nykyisistä asuintaloista on valmis vesijohtoverkko.
Suurella osalla kaava-aluetta on myös viemäriverkko. Asemakaavan tultua lainvoimaiseksi alkaa Luodon kunta viemäriverkoston laajentamisen suunnittelun ja rakentamisen. Kartat kunnallistekniikasta, liite 6.
Risörenin vesiyhtiölle kuuluva vesijohto kulkee osittain tontilla 1 korttelissa 207, kuten myös
rantalinjan ulkopuolella tontilla 2 samassa korttelissa. Vesijohto on esitetty asemakaavassa, ja
maanomistajat tonteilla 1 ja 2 ovat velvoitettuja ottamaan vesijohto huomioon sekä siirtämään
sitä mahdollisen ruoppauksen yhteydessä.
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2.1.5 Maanomistus
Alue on suurimmilta osin yksityisomistuksessa. Luodon kunta omistaa oin 3,4 ha maata kaavaalueen luoteisosassa.
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 tai nouseminen ei
vaikuta kiinteistön rajaan suhteessa toisen kiinteistön tai kylän yhteiseen vesialueeseen. Vesijättömaan omistaa yleensä vesialueen omistaja eli Larsmo bys samfällda områden. 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 maanmittausta ja lupaa vesijättömaan lunastukseen. Rakennuslupaa haettaessa tutkitaan onko tarvetta maanmittaustoimenpiteille. Maanmittauksen yhteydessä määritetään olosuhteet lunastusta varten,
alue joka lunastetaan sekä korvaus, jonka kiinteistön omistaja maksaa vesijättömaan lunastuksesta.

Kuva 13. Maanomistuskartta, Kunnan omistama alue varjostettuna sinisellä.
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2.1.6 Alueen rakennushistoria
H.E. Fageruddin vuonna 1958 ilmestyneen kotiseutukirjan mukaan Johan ja Greta Litens olivat
vuonna 1889 Risöhälliin muuttaneet ensimmäiset asukkaat. Siihen aikaan suurin osa Luotolaisista piti aluetta täysin erämaana. Sittemmin alueelle muutti lisää perheitä. Gretel Braskénin
vuonna 1994 ilmestyneen kirjan ”Risöhäll by 100 år”, mukaan 1920-luvulla Risöhällissa asui
kymmenkunta perhettä. Braskénin mukaan Alholmenin työpaikkojen läheisyys oli syy Risöhällin asutuksen lisääntymiseen. Alholmenissa oli kaksi sahaa, sikuritehdas, lastaustyöllisyyttä
satamassa sekä myöhemmin selluloosatehdas. Myös puutavaran uitto, lajittelu ja säilytys työllisti Risöhälliä ja lähialuetta. Lisäksi meren läheisyys mahdollisti kalastamisen. Noihin aikoihin
kunnassa ei rakennettu teitä ja suurin osa kuntalaisista tuli Risöhälliin, josta sitten souti Alholmaan. Talvisaikaan jään yli liikuttiin hevosella ja reellä. Ensimmäisen asutuksen aikaan oli
olemassa vain alkeellinen tie Grevistä. Storströmmenille oli olemassa vain rannan viertä kulkeva polku. 1930-luvulle tultaessa kylässä asui noin 30 perhettä ja Storströmmeniin päin meneviä teitä alettiin parantamaan ja jatkamaan Storströmmenille. Talvisota keskeytti tien kunnollisen korjaamisen vasta jatkosodan (1941-1944) jälkeen päästiin tien parantamista jatkamaan. Vuonna 1957 Risöhäll liitettiin vesiosuuskunnan vesijohtoverkkoon.
Asemakaavaa laadittaessa tarkasteltiin lähemmin kymmenen rakennusta johtuen joko rakennuksen iästä ja/tai aikakaudelle tyypillisistä piirteistä. Seuraavat rakennukset valittiin lähempää
tarkastelua varten: Risöhällvägen 165 (kuva 14), ”Jakobssons Lillstuga” (kuva 15), Nabbskatavägen 19 (kuva 16), Nabbskatavägen 29 (kuva 17), Risöhällvägen 173 ”Maja-Fias” (kuva
18), Risöhällvägen 181 (kuva 19), Risöhällvägen 189 (kuva 20), Risöhällvägen 194 ”Lötjockas”
(kuva 21), Risöhällvägen 195 ”Hannas”, (kuva 22) och Risöhällvägen 197 (kuva 23).
Kuva 14. (Risöhällvägen 165
RNr 11:67) Talon rakentaminen
aloitettiin jo ennen vuotta 1939,
mutta liikekannallepano viivästytti
rakentamista ja talo valmistui
vuonna 1948.
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Kuva 15. (Nabbskatavägen 3
RNr 5:89) ”Jakobssons Lillstuga”
on siirretty toiselta paikkakunnalta ja pystytetty Risöhälliin
vuonna 1906. Mökki on hirsirakenteinen ja siinä on alunperin
ollut pärekatto.

Kuva 16. (Nabbskatavägen 19,
RNr 5:88) Rakennettu vuonna
1954 ja lisärakennettu vuonna
1971.

Kuva 17. (Nabbskatavägen 29,
Rnr 5:142) Rakennettu vuosina
1928-1935. Lisärakennettu 1960luvulla ja vuonna 1974.
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Kuva 18. (Risöhällvägen 173,
RNr
5:84)
”Maja-Fias”.
Strömsholmenissa alunperin rakennettu
hirsirakenteinen
ja
alunperin pärekattoinen talo on
ollut alkujaan huomattavasti pienempi. Talo on siirretty nykyiselle
paikalle vuonna 1934. Taloa on
sittemmin muutettu ja laajennettu.

Kuva 19. (Risöhällvägen 181,
RNr 5:178) Ivar ja Ilma Rosengård ovat pystyttäneet vuosina
1926-1927 talon eteläisen osan.
Talo on hirsirakenteinen ja siinä
on aiemmin ollut pärekatto.

Kuva 20. (Risöhällvägen 189,
RNr 21:7) Hirsirakenteinen, peltikattoinen talo on rakennettu
vuonna 1912.
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Kuva 21. (Risöhällvägen 194,
RNr 5:27) ”Lötjockas” Alunperin
pärekattoinen hirsirakennus on
rakennettu vuonna 1909.

Kuva 22. (Risöhällvägen 195,
RNr 5:28) ”Hannas”-nimellä kutsuttu tilarakennus on valmistunut
1880-luvulla ja sen ovat rakentaneet Risöhällin ensimmäiset
asukkaat Johan ja Greta Litens.
Talo on hirsirakenteinen ja siinä
on ollut alun perin pärekatto.

Kuva 23. (Risöhällvägen 197,
RNr 5:28). Vuonna 1943 rakennettu vapaa-ajanasunto. Julkisivu
mineriittiä. Muutettu ympärivuotiseen käyttöön.
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Risöhällvägen 165 RNr 11:67, (kuva 14). Talon rakentaminen aloitettiin jo ennen vuotta 1939,
mutta liikekannallepano viivästytti rakentamista ja talo valmistui vuonna 1948. Talo on säilyttänyt alkuperäisen asunsa suhteellisen hyvin ja sillä on suojeluarvoja. Rakennusta ei kuitenkaan
suojella asemakaavalla, koska rakennukseen on tehty useita, suojeluarvoa vähentäviä muutoksia. Omistajien mukaan rakennukseen on muun muassa vaihdettu kattohuopa peltikatoksi,
ikkunat on vaihdettu uusiin ja taloon on rakennettu uusi kuisti. Alun perin talo on rakennettu
kahden perheen käyttöön, mutta tätä ei enää huomaa rakennuksesta. Kaksi ikkunaa on poistettu. Julkisivuverhous ja julkisivun väri on muutettu. Ulkoisten muutosten lisäksi myös sisätiloihin on tehty muutoksia. Alkuperäinen pihapiiri on kadonnut, koska taloon kuuluva lato ei sijaitse enää samalla tontilla.
”Jakobssons Lillstuga” RNr 5:89 (kuva 15), on siirretty toiselta paikkakunnalta ja pystytetty Risöhälliin vuonna 1906. Mökki on hirsirakenteinen ja siinä on alun perin ollut pärekatto. Vaatimaton mökki on päässyt huonoon kuntoon. Rakennusta ei suojella asemakaavalla.
Nabbskatavägen 19, RNr 5:88, (kuva 16). Rankorakenteinen talo ja lisärakennus on tehty
vuonna 1954. Kaikki ikkunat on vaihdettu uusiin. Rakennusta ei suojella asemakaavassa, koska sillä ei ole riittävää kulttuurihistoriallista arvoa.
Nabbskatavägen 29, Rnr 5:142, (kuva 17). Rakennettu vuosina 1928-1935. Rakennuksen takaosaan on tehty 1960-luvulla pieni lisärakennus. Kaakkoon tehty suurempi lisärakennus on
valmistunut vuonna 1974. Ikkunat on vaihdettu uusiin. Rakennusta ei suojella asemakaavassa, koska sillä ei ole riittävää kulttuurihistoriallista arvoa taloon aiemmin tehtyjen muutosten
vuoksi.
Risöhällvägen 173, RNr 5:84 ”Maja-Fias”, (kuva 18). Strömsholmenissa alun perin rakennettu
hirsirakenteinen ja alunperin pärekattoinen talo on ollut alkujaan huomattavasti pienempi. Talo
on siirretty nykyiselle paikalle vuonna 1934. Taloa on sittemmin merkittävästi muutettu ja laajennettu. Pihapiiri muodostuu päärakennuksesta ja vaatimattomasta ulkorakennuksesta. Rakennusta ei suojella asemakaavalla, koska talon alkuperäinen muoto ja luonne ovat kadonneet.
Risöhällvägen 181, RNr 5:178, (kuva 19). Ivar ja Ilma Rosengård ovat pystyttäneet vuosina
1926-1927 talon eteläisen osan. Talo on hirsirakenteinen ja siinä on aiemmin ollut pärekatto.
Talo koostui yhdestä suuresta huoneesta, keittiöstä ja eteisestä. Vuonna 1936 suuri huone jaettiin kahteen osaan, jolloin toinen huoneista toimi kauppatilana. Talon pohjoispuoleinen, puurakenteinen ja peltikattoinen osa rakennettiin vuonna 1939. Uudessa osassa oli tilaa sekä
kaupalle, varastolle että makuuhuoneelle. Vuosien 1936 ja 1963 välillä rakennus toimi kauppana, sittemmin kauppa siirtyi uuteen liikehuoneistoon, muutama sata metriä etelään talosta.
Talon luonne on säilynyt hyvin ja sen aiempi käyttö kauppana lisää sen kulttuurihistoriallista
merkitystä. Rakennus sijaitsee näkyvällä paikalla kylässä ja on hyvässä kunnossa. Rakennus
suojellaan asemakaavassa sr-1 merkinnällä, mikä osoittaa kulttuurihistoriallisia arvoja omaavaa suojeltavaa rakennusta. Rakennusta ei saa purkaa. Korjaus- ja lisärakennustyöt tulee suorittaa siten, että säilytetään rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot, mukaan lukien materiaalit,
mittasuhteet ja yksityiskohdat. Jos näiden tavoitteiden vastaisia toimenpiteitä on aiemmin tehty
rakennukseen, tulee uusissa muutos- ja korjaustöissä pyrkiä palauttamaan alkuperäiseen rakennukseen sopiva tyyli.
Risöhällvägen 189, RNr 21:7, (kuva 20) Hirsirakenteinen, peltikattoinen talo on rakennettu
vuonna 1912. Taloa on laajennettu useaan otteeseen ja kivijalka on vaihdettu betonisokkeliksi,
mikä vähentää rakennuksen suojeluarvoa. Rakennusta ei suojella asemakaavassa.
Risöhällvägen 194, RNr 5:27, (kuva 21) ”Lötjockas”. Alun perin pärekattoinen hirsirakennus on
rakennettu vuonna 1909. Taloa on korjattu ja lisärakennettu 1990-luvulla, jolloin siihen myös
lisättiin kattoikkuna sekä parveke. Risöhällvägenille päin oleva julkisivu on kuitenkin säilyttänyt
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hyvin alkuperäiset piirteensä. Talo on kesäasuntona. Koska pihanpuolen julkisivu on suurelta
osin menettänyt alkuperäiset piirteensä, rakennusta ei suojella asemakaavassa.
Risöhällvägen 195, RNr 5:28, (kuva 22) ”Hannas”-nimellä kutsuttu rakennus on valmistunut
1880-luvulla ja sen ovat rakentaneet Risöhällin ensimmäiset asukkaat Johan ja Greta Litens.
Talo on hirsirakenteinen ja siinä on kattohuovalla päällystetty pärekatto. Talo on säilyttänyt alkuperäiset piirteensä hyvin ja sillä on suojeluarvoa, etenkin koska se on ensimmäinen Risöhälliin rakennettu talo. Omistajan mukaan ja silmämääräisesti arvioiden talo on päässyt erittäin
huonoon kuntoon. Rakennus suojellaan sr-2 merkinnällä, joka osoittaa kulttuurihistoriallisesti
arvokasta suojeltavaa rakennusta. Korjaus- ja lisärakennustyöt tulee suorittaa siten, että rakennuksen luonteeseen kuuluvat kulttuurihistorialliset suojeluarvot, mukaan lukien materiaalit,
mittasuhteet ja yksityiskohdat säilyvät. Rakennuksen säilymisen ja sen käytön kannalta tehtävät tarpeelliset muutokset ovat sallittuja.
Risöhällvägen 197, RNr 5:28 (kuva 23). Ragnar Narsin vuonna 1943 rakentama vapaaajanasunto. Arkkitehtoniselta muotokieleltään erikoisessa talossa on mineriittinen julkisivu,
funkistyylinen erkkeri ja liuskekivinen sokkeli. Vapaa-ajanasunto on muutettu ympärivuotiseen
käyttöön. Erityisen ulkomuodon omaava rakennus ei kuitenkaan edusta puhdasta funktionalismia eikä sitä suojella asemakaavassa.

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 rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Erityisiksi valtakunnallisiksi alueidenkäytön tavoitteiksi
mainitaan muun muassa:
Alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata.
Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita 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. Tästä voidaan poiketa
vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, että tulvariskit pystytään
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hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista. Alueidenkäytön
suunnittelussa on tarvittaessa osoitettava korvaavat alueidenkäyttöratkaisut yhdyskuntien toimivuuden kannalta erityisen tärkeille toiminnoille, joihin liittyy huomattavia
ympäristö- tai henkilövahinkoriskejä.
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 maakuntakaavassa 2030 alue
on merkitty Pietarsaaren yhtenäisen yhdyskuntarakenteen alueeksi. Määräyksen mukaan 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 kuntarajojen ylittävää yhteistyötä ja
mahdollista kuntien yhteistä yleiskaavoitusta. Kehitettäessä kaupungin vetovoimaa merenläheisenä asumisympäristönä tulee maankohoamisrannikolle ominaisten luonnon kehityskulkujen alueellinen edustavuus turvata.
Pohjanmaan maakuntakaavassa 2030 alue on osoitettu toimintapohjaltaan ja aluerakenteeltaan toimivaksi kyläksi, jonka merkitystä lisäävät kylän sijainti, etäisyys muista keskuksista tai
vetovoimainen ympäristö. Maankäytön suunnittelussa kylän asemaa on pyrittävä vahvistamaan sovittamalla yhteen asumisen ja elinkeinotoiminnan tarpeet sekä kehittämällä kylän
ydinaluetta toiminnallisesti, kyläkuvallisesti ja liikennejärjestelyiltään toimivaksi. Rakentamista
ei tule osoittaa tulvaherkille alueille. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakentamisen sopeuttamiseen kyläympäristöön ja vesihuollon järjestämiseen.
Alueelle on esitetty rajat rantavyöhykkeille. Merkinnällä osoitetaan kolme suuntaa-antavaa rantavyöhykettä, jotka on jaettu luonnon, saavutettavuuden, palvelumahdollisuuksien ja rakentamisen ohjaamistarpeen perusteella. Vyöhykkeet ovat ulkovyöhyke, välivyöhyke ja mannervyöhyke. Rakentaminen tulee ohjata ensisijaisesti mannervyöhykkeelle. Rakentaminen tulee ohjata sietokyvyltään hyville rannoille turvaten ranta-alueiden riittävät virkistyskäyttömahdollisuudet. Kaavoituksessa tulee turvata maankohoamisrannikolle ominaisten luonnon kehityskulkujen alueellinen edustavuus ja ottaa huomioon rakennusoikeuden, yhteiskäyttöalueiden
ja yleisten alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille, palvelujen kohtuullinen
saavutettavuus ja vesihuollon järjestäminen. Ympäristönäkökohdat tulee ottaa huomioon kaikessa rannalla tapahtuvassa toiminnassa, erityisesti ulkovyöhykkeellä. Alue sijoittuu osittain
mannervyöhykkeelle ja osittain välivyöhykkeelle.
Asemakaava-alueen länsipuolella sijaitseva alue kuuluu Natura 2000-alueeseen. Maankäyttöja rakennuslain 33 § rajoittaa alueelle rakentamista. Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, ettei niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon,
merkittävästi heikennetä.
Maakuntakaavassa esitetään kaava-alueen läpi kulkeva pyöräreitti sekä melontaan sopiva vesialue.
Maakuntakaavassa ei ole osoitettu alueelle muinaismuistoja.
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Kuva 24. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta 2030

2.2.3 Yleiskaava
Alueelle on oikeusvaikutukseton osayleiskaava vuodelta 1990.
Alueen pohjoisosassa olevalla noin 1,3 ha suuruisella alueella on 4.4.2012 hyväksytty rantaosayleiskaava. Rantaosayleiskaavassa esitetään kolme RA-rakennuspaikkaa vapaa-ajan
asunnoille sekä maa- ja metsätalousalue, jolla on erityismääräyksiä virkistyskäytön ohjaamiseen asemakaavassa.
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Kuva 25. Ote rantayleiskaavasta

2.2.4 Aiemmat asemakaavat
Alueelle ei ole tehty aiempaa asemakaavaa.

2.2.5 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Asemakaava-alueen suunnittelussa on otettu huomioon yllä mainitut suunnitelmat, rakennusinventointi sekä luontoinventointi.
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3.

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Asemakaavan tavoitteena on luoda kunnan alueelle uusia tontteja asuinrakentamista varten.

3.2 Suunnittelun käynnistäminen
Kaavoitusosasto päätti 11.11.2013 § 29 Nabbskatan asemakaava-alueen suunnittelun. Kaavoitustyö aloitettiin tammikuussa 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. Osallisia ovat kaikki, jotka tuntevat itsensä osallisiksi, muun muassa alueen asukkaat, maanomistajat, naapurit sekä alueella toimivat yritykset. Viranomaisia ovat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan museo, Keskipohjanmaan
sekä Pietarsaaren seudun pelastuslaitos.

3.3.2 Vireilletulo
Asemakaava on mukana Luodon kunnan kaavoituskatsauksessa vuodelle 2013. Asemakaavan työstämisestä on ilmoitettu Österbottens Tidningissä, kunnan kotisivuilla www.larsmo.fi
sekä Luodon kunnan virallisella ilmoitustaululla kunnantalolla.

3.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
2.4.2014 Luodon kunnantalolla pidettiin informaatiotilaisuus kiinnostuneille.
Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 21.3–22.4.2014 välisenä aikana. Luonnoksesta annettiin 13
mielipidettä ja kahdeksan lausuntoa. Kaksi mielipidettä jätettiin nähtävillläoloajan päättymisen
jälkeen. Liitteessä 7 on yhteenveto mielipiteiden tai lausuntojen sisällöstä sekä arvio kuinka ne
on huomioitu asemakaavassa.
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Kuva 26. Asemakaavaluonnos, joka oli nähtävillä 21.3–22.4.2014.

Mielipiteiden johdosta asemakaavaan tehtiin seuraavat muutokset:
Pohjakartta päivitettiin.
Leikkipuisto siirrettiin Nabbskatantien läheiseen rantalehtoon. Ohjeellinen polku leikkipuistoon johtaa purkuojaa pitkin rantaan.
Uusia AO-tontteja osoitettiin kiinteistöille 5:89 ja 5:142.
Kortteleiden 202 ja 203 välissä ollut VL-alue poistettiin.
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Peltomaa kiinteistöillä 11:13 ja 11:58 osoitettiin asemakaavakartassa MT-alueena, maaja metsätalousalue.
Tontti 6 korttelissa 201 (kiinteistö 5:82) ja tontit 3-4 korttelissa 205 sekä tontti 1 korttelissa
206 poistettiin maanomistajan aloitteesta. Tämän seurauksena myös tontit 2-3 korttelissa
206 poistettiin, koska kadun rakentaminen kahta tonttia varten olisi muodostunut kohtuuttoman kalliiksi.
Kortteli 207:n tontti 3:n rajoja siirrettiin ja tontin kaavamerkintä muutettuun AP:ksi ja rakennusoikeus 500 m2:ksi
AO-tonttien rajoja kiinteistöissä 5:208 ja 11:67 muutettiin.
Asemakaavamääräyksiä täydennettiin uusien venepaikkojen maksimimäärällä, jotta Risöhällsbergintien liikenne ei lisääntyisi olennaisesti.
Alueen vanhin rakennus ”Hannas” osoitteessa Risöhällintie 195 suojeltiin asemakaavassa
ssr-2 merkinnällä. Rakennusta osoiteessa Risohällintie 165 ei suojella.
Kaavakarttaan merkittiin varaukset vesi- ja viemärijohdoille.
Lisäksi tehtiin joitakin vähäisiä muutoksia asemakaavakarttaan. Korttelin 202 tontille 10
osoitettiin ajoyhteys.
Suunnittelujaos päätti 17.9.2015 § 27 toistaiseksi keskeyttää suunnittelun, kun neuvottelut
maanomistajien kanssa eivät tuottaneet tulosta.
Tuloksettomien maanomistajaneuvotteluiden vuoksi suunnittelujaos päätti 16.2.2016 § 9 pienentää kaava-aluetta, koska aiemmat neuvottelut maanomistajan kanssa eivät olleet johtaneet
tulokseen. Kaava-aluetta pienennettiin pohjoisosassa noin 14,47 ha. Uusi asemakaavaluonnos noudattaa muutoin samaa rakennetta kuin luonnos, joka oli nähtävillä 21.3.-22.4.2014 sekä muutoksia, jotka tehtiin nähtävilläolon jälkeen. Kaava-alueen pienentämisen seurauksena
on myös osa mielipiteiden johdosta tehdyistä muutoksista jäänyt pois. Korttelinumerointia on
muutettu, suomenkieliset kadunnimet on lisätty ja kaavakarttaan on tehty vähäisiä muutoksia.
Kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on käännetty suomeksi.
Pohjakartta on uudessa asemakaavaluonnoksessa päivitetty korkeusjärjestelmään N2000.
Tarkistettu asemakaavaluonnos oli nähtävillä 9.6–10.7.2016 välisenä aikana. Luonnoksesta
annettiin kuusi mielipidettä ja viisi lausuntoa. Liitteessä 8 on yhteenveto mielipiteiden tai lausuntojen sisällöstä sekä arvio siitä, kuinka ne on huomioitu asemakaavassa.
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Kuva 27. Tarkistettu asemakaavaluonnos, joka oli nähtävillä 9.6–10.7.2016.
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Mielipiteiden johdosta asemakaavaan tehtiin seuraavat muutokset:
Korttelin 203 tontin 1 pohjoista rajaa muutettiin siten, että se seuraa kiinteistörajaa.
Korttelin 204 tontin 3 rajoja muutettiin siten, että tonttiin kuuluu laskuoja ja nykyinen sisäänajo. Maanomistajan kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen tarkistettiin itäistä rajaa ja
tontin merkintä muutettiin AO:ksi, erillispientalojen korttelialue. Rakennusoikeutta laskettiin
300 k-m2:iin. Samalla muutettiin Nabbskatankujan rajoja.
Nabbskatantien katualuetta siirrettiin noin yksi metri pohjoiseen, jotta levennettävä tie ei
tulisi liian lähelle olemassa olevaa asuinrakennusta korttelin 201 tontilla 4 (aiemmin tontti
5) eikä korttelin 200 tontilla 11.
Maanomistajien välisten maanvaihtojen jälkeen muutettiin tonttirajaa korttelin 202 tonttien
1 ja 2 välillä.
Maanomistajan aloitteesta muutettiin korttelin 200 tonttien 2, 3 ja 4 rajoja.
Maanomistajien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen muutettiin korttelin 200 tontit 2, 12
ja 3, korttelin 201 tontti 2 sekä korttelin 207 tontit 6 ja 7 RA-tonteiksi, vapaa-ajanasuntojen
korttelialue.
Maanomistajien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen korttelin 201 tontit 3 ja 4 yhdistettiin yhdeksi tontiksi. Muutokset vuoksi tonttinumerointi muuttui korttelissa 201.
Kaavan erityisiin määräyksiin lisättiin seuraava määräys: ”Kortteleissa 201 ja 207 ei saa
myöntää rakennuslupaa uudelle rakennukselle tai rakennuksen osalle, ellei rakennuspaikka rajoitu koko rakennuspaikan leveydeltä vesialueeseen.” Määräyksen tarkoituksena on
varmistaa, että kaikki asuintonttien toiminnot sijoittuvat tulevaisuudessa tonttialueelle.
Lisäksi tehtiin vähäisiä muutoksia kaavakarttaan ja selostukseen.
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 23.12.2016–23.1.2017 välisenä aikana. Ehdotuksesta jätettiin yksi mielipide ja kuusi lausuntoa. Liitteessä 9 on yhteenveto muistutuksen tai lausuntojen
sisällöstä sekä arvio siitä, kuinka ne on huomioitu asemakaavassa.
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Kuva 28. Asemakaavaehdotus, joka oli nähtävillä 23.12.2016–23.1.2017.
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Lausuntojen johdosta asemakaavaan tehtiin seuraavat muutokset:
Erityisten määräysten loma-asuntotontteja koskevaa tekstiä täydennettiin katettua autopysäköintiä koskevilta osin. Teksti muutettiin muotoon: ”Autokatoksen rakennusala saa olla enintään 40 m².”
Lisäksi kaavaselostuksessa täydennettiin kaavan vaikutusten arviointia elinolosuhteiden,
elinympäristön ja terveyden osalta.
Asemakaava viedään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi kunnanhallituksen esityksestä. Hyväksymisestä ilmoitetaan MRA 94 §: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 pitää yllä Luodon kunnan tonttivarantoa Risohällissä.
Tavoitteena on viihtyisä ja toimiva asuinalue niin nykyisille kuin uusillekin asukkaille. Tarkoituksena on laatia asemakaava, joka mahdollistaa viihtyisän, korkealuokkaisen, kiinnostavan,
turvallisen ja toimivan ympäristön.

3.4.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Valtakunnallisina alueidenkäytön tavoitteina on muun muassa tarjota riittävästi tonttivarantoa
sekä varmistaa, että uusia merkittäviä asuinalueita ei sijoiteta irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta.
Pohjanmaan maakuntakaavassa osoitetaan alue toimintapohjaltaan ja aluerakenteeltaan toimivaksi kyläksi, jonka merkitystä lisäävät kylän sijainti, etäisyys muista keskuksista tai vetovoimainen ympäristö. Maankäytön suunnittelussa kylän asemaa on pyrittävä vahvistamaan
sovittamalla yhteen asumisen ja elinkeinotoiminnan tarpeet sekä kehittämällä kylän ydinaluetta
toiminnallisesti, kyläkuvallisesti ja liikennejärjestelyiltään toimivaksi. Rakentamista ei tule osoittaa tulvaherkille alueille. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakentamisen sopeuttamiseen kyläympäristöön ja vesihuollon järjestämiseen.
Luontoinventoinnin mukaan kaava-alue on jo nykyisin pääosin rakennettu ja ympäristön kannalta on erityisen myönteistä, jos rakentaminen keskitetään olemassa oleville asuntoalueille.
Luontoinventoinnin mukaan alueella ei ole suurta merkitystä biologiselle monimuotoisuudelle
ja että alue soveltuu hyvin useita tontteja käsittävälle laajentamiselle. Luontoinventoinnissa
painotettiin, että asemakaavoituksella tulee pyrkiä säilyttämään Nabbskatan rakentamattomat
ranta-alueet sekä rantalehto. Lepakkoinventoinnin mukaan alueella ei esiinny lepakoita.

3.4.3 Kaavan laatijan laadulliset tavoitteet
Kaavan laatijan laadullisena tavoitteena on luoda viihtyisä, turvallinen ja luonnonläheinen
asuinalue. Lisäksi kaavan laatijan tavoitteena on suojella arvokkaita rakennuksia.
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4.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

4.1 Kaavan rakenne
Kaava-alue on suurelta osaltaan rakennettu. Asemakaava täydentää olemassa olevaa asutusta. Se osa ranta-alueesta, joka jo nykyisellään on voimakkaasti yhdyskuntarakenteen piirissä esimerkiksi venepaikkojen, puu- ja kivilaitureiden, puutarhojen ja puistomaisten alueiden
osalta, osoitetaan asemakaavassa asuintonteiksi. Myös aivan kaava-alueen pohjoisosaan
osoitetaan asuintontteja. Rantalehto, jolla luontoinventoinnin mukaan on merkitystä pesiville
linnuille, on osoitettu kaavassa lähivirkistykseen. Leikkipuisto on osoitettu Nabbskatantien varteen rantalehdon itäiseen osaan. Leikkipuistosta johtaa rantaan polku, jota kautta kaikki alueen asukkaat pääsevät rantaan. Asemakaava-alueella on yhteensä 57 kpl AO-tontteja, joilla
32 tontilla on jo omakotitalo ja kolmella tontilla vapaa-ajan asunto. Lisäksi asemakaavassa
osoitetaan kuusi jo rakennettua loma-asuntojen tonttia. Asuinkortteleiden välissä olevat ja niitä
ympäröivät metsäalueet on osoitettu lähivirkistysalueiksi. Peltoalue korttelin 203 vieressä on
osoitettu maatalousalueeksi.
Pienvenesatama-aluetta on mahdollista laajentaa, kun venepaikkojen tarve kasvaa. Nykyisin
pienvenesatamassa on 36 venepaikkaa. Mahdollinen laajennus voi sisältää enintään 12 uutta
venepaikkaa. Asemakaava-alueen pohjoispuolella on Nabbsundetin venesatama, jossa on nykyään 65 venepaikkaa, mutta jota voi laajentaa 20 venepaikalla.
Aluevaraukset:

pinta-ala (ha) rakennusoikeus (k-m2)

Erillispientalojen korttelialue (AO, AO-1)

15,5911

17 100

Loma-asuntojen korttelialue

1,4213

900

Lähivirkistysalue (VL)

5,2740

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja
laitteiden alue (ET)

0,0144

Maatalousalue (MT)

1,8551

Venevalkama (LW)

2,1639

Vesialue (W)

3,4910

Kadut

1,4952

YHTEENSÄ

31,3060

18 000

Taulukko 1. Asemakaava-alueen pinta-alat ja rakennusoikeudet.

Kaavan toteuttaminen lisää alueen väkilukua enintään noin 93 asukkaalla 25 uudella AO-tontilla laskettuna 3,7 asukkaalla asuntoa kohti.

4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti asemakaavalla lisätään tonttitarjontaa
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen. Taajamakuvaa tiivistetään, mutta yhtenäisiä
virkistysalueita säilyy kortteleiden välissä ja ympärillä. Leikkipuisto suunnitellaan Nabbskatantien läheisyyteen. Leikkipuiston viereen järjestetään myös pysäköinti.
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Kaavan yleisten tavoitteiden ja kaavan laatijan tavoitteiden mukaisesti on luotu asuintontteja
pitämään yllä Luodon kunnan tonttivarantoa Risöhällissä. Olemassa olevaa rakennuskantaa
täydentämällä uusilla rakennuspaikoilla ja samalla säilyttämällä yhtenäisiä viheralueita, luodaan viihtyisä, korkealuokkainen, kiinnostava, turvallinen, toimiva ja luonnonläheinen ympäristö.
Pohjanmaan maakuntakaavassa alue on osoitettu toimintapohjaltaan ja aluerakenteeltaan toimivaksi kyläksi. Asemakaavalla vahvistetaan kylän keskusta, jolloin myös mahdollisuudet palvelujen kehittämiseksi paranevat.
Omarantaisissa kortteleissa on rakennusala sijoitettu siten, että tulvariski minimoidaan. Asuinrakennusten alin lattiapinta tulee olla vähintään korkeudella N2000 + 2,80 m ja talousrakennusten alin lattiapinta vähintään korkeudella N2000 + 2,40 m. Mikäli tulvavaaran huomioon ottaminen edellyttää tontin pinnan nostamista, tulee se tehdä maisemalliset tekijät huomioiden.
Luontoselvityksen suosituksen mukaisesti on osa rantalinjasta säilytetty rakentamattomana.
Asemakaavalla suojellaan kaksi kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusta.

4.3 Kaavan vaikutukset
Kaava-alue tulee lisäämään huomattavasti Risöhällin tonttitarjontaa useiksi vuosiksi, mikä
mahdollistaa uusien asukkaiden muuttamisen alueelle. Kaava tiivistää ja täydentää aluetta.
Täydennysrakentaminen on ekologisesti ja taloudellisesti järkevää.
Kaava-alueen leikkipuisto tarjoaa myös ympäröivien alueiden asukkaille virkistysmahdollisuuksia. Leikkipuisto sijoitetaan Luodon kunnan omistamalle alueelle. 300 metrin kävelyetäisyydellä leikkipuistosta sijaitsee 33 asuntotonttia, joiden asukkaiden voi olettaa käyttävän leikkipuistoa. Lisäksi laajemmalla etäisyydellä on lukuisia muita asuintontteja. Nabbskatantien varteen on osoitettu pysäköintialue leikkipuistolle.
Pohjanmaan maakuntakaavassa alue on osoitettu toimintapohjaltaan ja aluerakenteeltaan
toimivaksi kyläksi. Asemakaavan avulla vahvistetaan kylän keskeistä aluetta ja sen toimintoja,
kyläkuvaa, liikennejärjestelyjä, leikkipuistoa sekä katujen leventämistä ja parantamista.
Asuinalueelle tulee noin 93 uutta asukasta, joista noin 85 tulee käyttämään Nabbskatantien liittymää Risöhällintielle, mikä tarkoittaa noin 133 ajoneuvon lisäystä kyseiseen liittymään. Laskelma on tehty ympäristöministeriön julkaisun ”Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa” (2008) mukaisesti. Liittymän kapasiteetti on riittävä tälle lisäykselle.
Nabbskatantien liikenne lisääntyy 133 ajoneuvolla vuorokaudessa, mutta katuleveyden kasvaessa tulee katu turvallisemmaksi kävelylle ja pyöräilylle. Risöhällsbergintien liikenne muuttuu
marginaalisesti, koska uusia rakennuspaikkoja ei tule kadun varrelle. Ainoastaan yksi vapaaajantontti muutetaan pysyvään asumiseen. Pienvenesatamaan saa rakentaa enintään 12 lisäpaikkaa veneille, mutta todennäköisesti vain puolet näistä rakennetaan, mikä lisää kesäkuukausien aikana Risohällsbergintien liikennettä vain marginaalisesti. Asemakaava-alueen katujen perusparantamisen ja leventämisen yhteydessä rakennetaan myös katuvalaistus, jolloin
koko kaava-alueen kadut tulevat valaistuiksi, mikä tekee katujen liikenteen turvallisemmaksi.
Pienvenesataman mahdollinen laajentaminen aiheuttaa liikenteen ja melun marginaalista lisääntymistä pienvenesatamassa. Pienvenesataman alue on kuitenkin niin suuri, että meluun
ja hajuun liittyvät häiriöt eivät aiheuta oleellisia häiriöitä lähialueen asutukselle. Pienin etäisyys
venepaikan ja asuinrakennuksen välillä on noin 80-90 metriä. Lisäksi pienvenesataman käyttö
on erittäin kausiluonteista.
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Kaavan vaikutukset rakennettuun ympäristöön eivät ole huomattavia, koska suuri osa alueesta
on jo rakennettu ja ja tiivistäminen on suunniteltu tarkoituksenmukaisesti. 12 uutta asuintonteista sijaitsee Nabbskatantien pohjoisimmassa osassa. Kahdeksan uutta asuintonttia sijaitsee
Nabbskatantien lounaispuolella. Korttelissa 201 uusien asuintonttien rakennusalat on sijoitettu
siten, että merinäkymät korttelista 202 voidaan mahdollisuuksien mukaan säilyttää. Muut viisi
uutta asuintonttia sijoittuvat olemassa olevien rakennuspaikkojen väliin.
Kaavan toteuttaminen lisää päivähoidon, koulupaikkojen ja vanhustenhuollon tarvetta. Kaavan
toteuttaminen tapahtuu vaiheittain, mikä mahdollistaa julkisten ja yksityisten palveluiden kehittämisen tarpeen mukaan.
Kunnallistaloudellisesti kaavan toteuttaminen, maankäyttö ja tonttien myynti tulee osaltaan kattamaan ne investoinnit, joita Luodon kunta tekee kaava-alueelle. Kun Risöhällin alueelle muuttaa uusia asukkaita, nousevat epäsuorat positiiviset talousvaikutukset yhdessä lisääntyvien
verotulojen kanssa niin suureksi, että alueen toteuttaminen on kannattavaa.

4.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavamerkintöinä on käytetty ympäristöministeriön kaavamerkintäasetuksen mukaisia merkintöjä sekä Luodon kunnassa jo käytössä olevia merkintöjä.

4.5 Nimistö
Kaavassa on kaksi uutta nimeä: Nabbskatankuja ja Hannaksenkuja.

5.

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

5.1 Toteuttaminen ja aikataulu
Asemakaavan toteuttamiseen osallistuvat sekä yksityinen että julkinen sektori. Kunta vastaa
uusien katujen ja kunnallistekniikan rakentamisesta.
Kaavan toteuttaminen edellyttää kunnallistekniikan rakentamista. Viemäriverkosto rakennetaan siten, että kaikki kaava-alueen taloudet voivat liittyä kunnalliseen viemäriverkostoon.
Leikkipuiston ja sen pysäköinnin alueen maanpinnan tasoa nostetaan siten, että alue pysyy
keväisin ja syksyisin kuivana.
Kaavan toteuttaminen edellyttää tarvittavien maankäyttösopimusten ja rasitteiden solmimista.
Katualueet tulevat kunnan hallintaan MRL 94 §:n säätämällä tavalla.
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