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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1

Tunnistetiedot

Kaavoitustyö toteutetaan yhteistyöhankkeena Luodon kunnan ja Ramboll Finland Oy:n kesken.
Maanmittausinsinööri AMK Jonas Aspholm on toiminut kaavan laatijana. Maanmittausinsinööri
AMK Christoffer Rönnlund on toiminut suunnittelijana. Maanmittausinsinööri AMK Jonas Lindholm
on toiminut laaduntarkastajana.
Tietoa tästä hankkeesta ja kaavoitusprojektista on saatavilla kunnan yhteyshenkilöltä (yhteystiedot alla).
KAAVOITTAJA:

KAAVOITUSKONSULTTI

Luodon kunta

Ramboll Finland Oy

Norra Larsmovägen 30

Hovioikeudenpuistikko 19 E,

68570 LUOTO

65100 VAASA

Puh. +358 6 785 7111

Puh. 020 755 7600

Faksi +358 6 785 7299

Faksi 020 755 7602

www.larsmo.fi

www.ramboll.fi

Maankäyttöinsinööri

Kaavan laatija

Thomas Käldström

Maanm. insinööri AMK Jonas Aspholm

Puh. +358 44 787 7225

Puh. +358 41 434 1678

sähköposti: thomas.kaldstrom@larsmo.fi

Sähköposti: jonas.aspholm@ramboll.fi
Suunnittelija
Maanm. insinööri AMK Christoffer Rönnlund
Puh. +358 44 312 2301
Sähköposti: christoffer.ronnlund@ramboll.fi
Laaduntarkastaja
Maanm. insinööri AMK Jonas Lindholm
Puh. +358 50 349 1156
Sähköposti: jonas.lindholm@ramboll.fi

1.2

Kaava-alueen sijainti

Kaavoitus koskee kolmea eri osa-aluetta Bosundin kylässä, Luodon kunnassa. Alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 5,4 ha. Alueet sijaitsevat noin 12 km pohjoiseen kunnan keskustasta
Holmissa. Etäisyys Pietarsaareen on noin 22,5 km ja Kokkolaan noin 16 km.
Kaava-alueen sijainti seudulla ja alueen ohjeellinen sijainti alla olevissa kuvissa.
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Kuva 1. Alueen sijainti seudulla. © Maanmittauslaitos.

Kuva 2. Alueen ohjeellinen sijainti. © Maanmittauslaitos.

1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavan nimi on BOSUND ASEMAKAAVAN TARKISTUS JA LAAJENNUS.
Hankkeella pyritään parantamaan mahdollisuuksia kasvattaa asukasmäärää Bosundissa. Tämän
onnistumiseksi on tärkeää, että kylässä voidaan tarjota vetovoimaisia asuintontteja. Lisätietoa
löytyy kohdasta 4.1 - Asemakaavoituksen tarve.
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1.4

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

Kaavoituksessa huomioidaan aluetta koskevat selvitykset. Selvityksiä täydennetään tarpeen mukaan.
Liitteet:

Liite 1:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 2A:

Vastineyhdistelmä, luonnosvaihe

Liite 2B:

Vastineyhdistelmä, ehdotusvaihe. (liitetään myöhemmin kaavoitusprosessissa).

2.

TIIVISTELMÄ

2.1

Kaavoitusprosessin vaiheet

3.11.2015 § 35

Kaavoitusjaosto päättää aloittaa Bosundin asemakaavan tarkistusja laajennustyön.

9.12.2016 § 39

Ramboll Finland Oy valitaan kaavoitustyön konsultiksi.

22.4.2016

Kuulutus asemakaavoituksen käynnistämisestä nähtävillä kunnantalon ilmoitustaululla sekä paikallisissa sanomalehdissä. Osallistumisja arviointisuunnitelmaa ja luonnosta koskeva kuulutus asetettiin
julkisesti nähtäville.

22.4–23.5.2016

OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma) ja luonnos nähtävillä.

__.__–__.__.201_

Ehdotus nähtävillä.

__.__.201_ § __

Kaavoitusjaosto käsitteli asemakaavan.

__.__.201_ § __

Kunnanhallitus käsitteli asemakaavan.

__.__.201_ § __

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan.

2.2

Kaavoitustyö

Kaavoitustyö koskee asemakaavan laatimista.
Asemakaavan keskeisiä maankäytön aluevarauksia ovat erilaiset merkinnät asumiselle, työpaikoille ja virkistystoiminnalle.
2.3

Asemakaavan toteutus

Asemakaavan toteutus voidaan aloittaa, kun asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja
kaava on saanut lainvoiman. Vastuu asemakaavan toteuttamisesta kuuluu maanomistajille.

3.

LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys kaavoitettavan alueen oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus
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Kaavoitettava alue on pinta-alaltaan noin 5,4 ha. Suuri osa alueesta on ennestään asemakaavoitettua, mutta tähän kaavamuutokseen sisältyy myös pieni laajennusalue.
Kaava-alue on jaettu kolmeen pienempään alueeseen, kaikki alueet sijaitsevat Bosundissa.
Kunta on tunnettu saaristo- ja maalaiskuntana, josta on hyvät yhteydet seutukeskuksiin Pietarsaaressa ja Kokkolassa.
3.1.2 Luonnonympäristö

Maiseman ominaispiirteet
Kylä sijaitsee lähellä saaristoa ja merta. Kylä-alueella on useita pieniä järviä, jotka muodostavat
hallitsevan elementin maisemakuvassa.
Topografia
Korkeuskäyrät kylässä vaihtelevat välillä 1-10 m mpy. Kaavoitettavilla alueilla korkeusasema
vaihtelee välillä 2-7 m mpy.
Maaperä
Kaava-alueella maaperä muodostuu pääasiassa hiekkamoreenimaasta. Pieni osa alueesta on
kallioperäistä maata.

Kuva 3. Maaperäkartta. Punaiset värit osoittavat osa-alueita, joilla on kallioperäistä maata. Vaaleanruskeat värisävyt osoittavat osa-alueita, jotka koostuvat hiekkamoreenista. Sininen rasteri osoittaa liejua
ja silttiä. © GTK | © Maanmittauslaitos.

Vesistöt ja vesitalous
Bosundissa on kolme järveä, joilla maankohoamisen takia ei enää ole suoraa yhteyttä mereen.
Ojien ja purojen kautta järvillä on yhteys mereen pohjoisessa ja Luodonjärveen etelässä.
Kaava-alueella ei ole pohjavesialueita. Koko alueelle on rakennettu kunnallinen vesijohtoverkosto.
Luonnonsuojelu
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Kaava-alueella tai sen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita tai Natura 2000-alueita.
3.1.3 Rakennettu ympäristö

Asuminen ja väestörakenne
Bosund muodostuu melko tiiviistä kyläasutuksesta, kylässä on yhteensä noin 315 taloutta. Bosundilla ja koko kunnalla on vakaa positiivinen väestönkehitys. Suuri osa rakennuskannasta sijaitsee Byvägenin ja sen sivuteiden varsilla. Alueen rakennuskanta muodostuu sekä vanhemmista, hyvin säilyneistä pihapiireistä että moderneista uusista taloista.
Tietolähde; Luodon kunta, Tilastokeskus.
Yhdyskuntarakenne
Koko Bosund lasketaan taajama-alueeksi. Bosundin raja-alueella levittäytyy harvaan asuttu
maaseutualue. Suuri osa taajama-alueesta on sekä kaavoitettu että rakennettu.
Tietolähde; OIVA.

Kuva 4. Kuva osoittaa yhdyskuntarakennetta. Punainen väri; Taajama-alueet, Vihreä väri; Kylät, Sininen
väri; Maaseutuasutus/Haja-asutus. © SYKE/YKR © MML, Esri Finland.

Kaupunki-/taajamakuva
Taajama, joka muodostuu lähes kokonaan erillispientaloista, on rakentunut Byvägenin ja sen
sivuteiden ympäristöön. Byvägenin lähellä sijaitsee vanha navetta, jota nykyään käytetään ulkorakennuksena/varastona, ks. alla olevat kuvat.

Kuva 5. Vanha navetta, jota nykyään käytetään ulkorakennuksena/varastona.
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Kuva 6. Vanha navetta, jota nykyään käytetään ulkorakennuksena/varastona.

Työpaikat, palvelut
Kaava-alueella sijaitsee nykyään päiväkoti ja autokorjaamo. Molemmat toiminnot on sijoitettu
tontille, jolta on suora liittymä Byvägenille.
Virkistys ja vapaa-ajan toiminta
Bosundin alakoulun vieressä on kaukalo, sorakenttä ja latu. Muuten kylässä ei ole rakennettuja
virkistysalueita.
Tekninen huolto
Kaavoitusalueella on toimiva kunnallistekniikka. Alueella on vesi- ja viemäriverkosto.
3.1.4 Maanomistusolosuhteet

Alueen kiinteistöt ovat sekä kunnan että yksityisten omistuksessa.
3.2

Suunnittelutilanne

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

3.2.1.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös 30.11.2000) saivat lainvoiman
26.11.2001 ja tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on luokiteltu asiasisällön mukaan seuraaviin kokonaisuuksiin, joista kaikki, paitsi numero viisi koskee asemakaava-aluetta:
1. Toimiva aluerakenne
2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
5. Helsingin seudun erityiskysymykset
6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet
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3.2.1.2

Maakuntakaava

Pohjanmaan liitto laatii Pohjanmaan maakuntakaavan, liitto kuvaa maakuntakaavan merkitystä
seuraavalla tekstillä:
Maakuntakaavalla on tärkeä tehtävä maakunnan kehittämisessä ja suunnittelussa. Maakuntakaavalla siirretään kansallisella ja seudullisella tasolla laaditut kehittämisperiaatteet ja strategiat
aluevarauksiksi, jotka sitten ohjaavat alueidenkäyttöä toivottuun suuntaan. Kaavaa laadittaessa
tulee tavoitteena olla maakunnan alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen kestävällä tavalla.
Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja myös viranomaisten maankäytön suunnittelua.
Maakuntakaavan sisältö tarkentuu kuntien laatimissa yleis- ja asemakaavoissa.
Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjanmaan maakuntakaavan 29.9.2008. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 21.12.2010.

Kuva 7. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta (vahvistettu 21.12.2010).

Kaava-alueelle on maakuntakaavassa osoitettu seuraavat merkinnät:
Merkintä

Merkinnän kuvaus, määräykset
Matkailun vetovoima-alue / matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan matkailun kannalta vetovoimaisia
alueita.
Suunnittelumääräys: Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja kehitettäessä tulee ottaa huomioon alueen erityisominaisuudet ja hyödyntää niiden
vetovoimaisuutta. Virkistysalueista ja -reitistöistä tulee muodostaa yhteistoimintaverkostoja. Matkailua ja virkistystä palveleva rakentaminen tulee sopeuttaa
ympäristöön.
mv-9, PIETARSAAREN SEUTU
Luonto ja kulttuuri maalla ja merellä: Merenkulun ja laivan/veneenrakennuksen perinteet, puukaupunginosat, puutarhat rannikkovyöhykkeellä. Joet, järvet, metsät, vaellus- ja pyöräreitit, virkistyskalastus (luontomatkailu) ovat perusteena alueen itäosassa. Muinaisjäännöksiä.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan suojelualueiden ulkopuolella olevia
tärkeitä lintualueita. Informatiivisella merkinnällä osoitetaan tärkeimmät suojelualueiden ulkopuoliset valtakunnallisesti merkittävät linnustoalueet. Merkintä ei
rajoita alueen käyttöä esim. maa- ja metsätalouteen. Alueen sisällä voi olla useita eri maankäyttömuotoja.
Palvelukylä
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan tärkeät kyläkeskukset, jotka ovat
toimintapohjaltaan vahvoja ja aluerakenteen tai ympäristötekijöiden kannalta
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tärkeitä.
Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisessa suunnittelussa kyläkeskuksen asemaa tulee vahvistaa sovittamalla yhteen asumisen, alkutuotannon ja muun elinkeinotoiminnan tarpeet. Uudisrakentaminen tulee sijoittaa palvelujen, yhdyskuntatekniikan ja ympäristön kannalta edullisesti. Rakentamista ei tule osoittaa
tulvaherkille alueille.
Maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa tulee edistää alueen kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten ominaispiirteiden säilymistä. Rakentaminen tulee
sopeuttaa kyläympäristöön.
Ohjeellinen ulkoilureitti
Suunnittelumääräys: Vaellusreittien yksityiskohtainen suunnittelu ja merkintä
tulee tehdä yhteistyössä maanomistajien ja viranomaisten kanssa. Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota ympäristöarvoihin.
Pyöräilyreitti
Rakennettu alue

3.2.1.2.1

Vaihemaakuntakaavat 1 & 2

Vaihemaakuntakaava 1 - Kaupallisten palvelujen sijoittuminen ja Vaihemaakuntakaava 2 - Uusiutuvat energiamuodot ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla eivät sisällä kaava-aluetta koskevia
varauksia.
3.2.1.3

Yleiskaava

Bosundissa on osayleiskaava (Bosund delgeneralplan, tarkistus 7.2.2002). Bosundin osayleiskaavassa kaava-aluetta ei ole kaavoitettu, koska kunta on päättänyt jättää asemakaavoitetut alueet
pois osayleiskaavoitettavista alueista.

Kuva 8. Ote Bosundin osayleiskaavasta.
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3.2.1.4

Asemakaava

Alue on ennestään asemakaavatasolla kaavoitettua. Alueella ovat voimassa seuraavat kaavat,
joita kaavamuutos koskee:


Bosundin rakennuskaava Luodon kunnassa. Vahvistettu Vaasan lääninhallituksessa
23.1.1981.

Kuva 9. Ote Bosundin rakennuskaavasta Luodon kunnassa. Nyt kyseessä oleva asemakaavamuutos koskee M-aluetta. Ohjeellinen sijainti punaisella viivalla.

Kuva 10. Ote Bosundin rakennuskaavasta Luodon kunnassa. Asemakaavamuutos koskee korttelia 2.
Ohjeellinen sijainti punaisella viivalla.



Rakennuskaavamuutos kortteleissa 9, 10, 12 sekä kaavatie-, P- ja LP-alueilla. Rakennuskaavalaajennus kortteleissa 9, 12, 21, 22 sekä kaavatie-, LYT- ja VL-alueilla. Vahvistettu Vaasan
lääninhallituksessa 24.4.1990.
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Kuva 11. Ote Bosundin rakennuskaavasta Luodon kunnassa. Asemakaavamuutos koskee korttelia 12.
Ohjeellinen sijainti punaisella viivalla.



Osa Bosundin rakennuskaavasta. Vahvistettu Vaasan lääninhallituksessa 6.6.1990.

Kuva 12. Ote Bosundin rakennuskaavasta Luodon kunnassa. Nyt tekeillä oleva asemakaavamuutos koskee korttelia 41 sekä M- ja VL-alueita. Ohjeellinen sijainti punaisella viivalla.



Bosundin asemakaavan muutos – Asemakaava koskee osaa korttelista 51. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 27.8.2008.

Kuva 13. Ote Bosundin asemakaavamuutoksesta. Nyt tekeillä oleva asemakaavamuutos koskee korttelia
51. Ohjeellinen sijainti punaisella viivalla.
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Bosundin asemakaavan laajennus ja muutos – Asemakaava koskee kortteleita 4, 7, 9, 10,
11, 13 ja 14 sekä yleisen tien aluetta. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 30.5.2012.

Kuva 14. Ote Bosundin asemakaavan laajennuksesta ja muutoksesta. Asemakaavamuutos koskee korttelia 14. Ohjeellinen sijainti punaisella viivalla.

3.2.1.5

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys on hyväksytty Luodon kunnanvaltuustossa 26.3.2008.
3.2.1.6

Tonttijako ja tonttirekisteri

Tiedot alueen kiinteistöjaosta perustuvat Maanmittauslaitoksen ajantasaisiin tietoihin.
3.2.1.7

Pohjakartta

Kaavoituksen pohjana on käytetty kunnan ajantasaista pohjakarttaa.

4.

KAAVOITUSPROSESSIN VAIHEET

Kunnilla on Suomen lainsäädännön mukaan kaavoitusmonopoli omassa kunnassaan, ja siten on
koko kaavoitusprosessin ajan tehtävä sujuvaa yhteistyötä Luodon kunnan kanssa tiedonkulun
varmistamiseksi. Osallisille tulee antaa mahdollisuus tulla kuulluksi, ja siksi tulee järjestää julkisia nähtävilläolovaiheita.
Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS asetetaan
julkisesti nähtäville. Nähtävilläoloaikana osalliset voivat jättää huomautuksia ja viranomaisilta
pyydetään lausunnot. OAS on tiedottava asiakirja, joka kertoo siitä, mistä kaavoituksessa on
kyse, mitkä lakipykälät ohjaavat kaavoitusta, ja kuka on yhteyshenkilö mahdollisia kysymyksiä
varten. Tarvittaessa OAS:aa päivitetään kaavoitusprosessin aikana.
Toisessa vaiheessa laaditaan asemakaavaluonnos alueen maankäytöstä, jossa huomioidaan
OAS:n nähtävilläoloaikana saatu palaute. Laaditut ja olemassa olevat hanketta koskevat selvitykset otetaan huomioon. Kun toimiva kaavaratkaisu on saatu aikaan, luonnos asetetaan virallisesti nähtäville. Nähtävilläoloaikana osalliset voivat jättää huomautuksia ja viranomaisilta pyydetään lausunnot.
Ensimmäinen ja toinen vaihe voidaan tehdä samanaikaisesti.
Kolmannessa vaiheessa laaditaan asemakaavaehdotus alueen maankäytöstä, jossa huomioidaan
luonnoksen nähtävilläoloaikana saatu palaute. Ehdotus laaditaan parhaan mahdollisen ratkaisun
saamiseksi. Kun toimiva kaavaratkaisu on saatu aikaan, ehdotus asetetaan virallisesti nähtäville.
Nähtävilläoloaikana osalliset voivat jättää muistutuksia ja viranomaisilta pyydetään lausunnot.
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Neljännessä vaiheessa ehdotukseen tehdään teknisiä tarkistuksia. Tekniset tarkistukset tehdään
ehdotuksen nähtävilläoloaikana saadun palautteen perusteella sekä mahdollisten pienten virheiden korjaamiseksi. Jos ehdotukseen on tehtävä suuria muutoksia, ehdotus voidaan joutua asettamaan uudelleen virallisesti nähtäville. Pienet korjaukset ehdotukseen eivät kuitenkaan vaadi
uutta nähtävilläoloa.
Viidennessä ja viimeisessä vaiheessa kunta hyväksyy ehdotuksen. Hyväksymisestä voi tehdä
valituksen. Mikäli valituksia ei jätetä, kaava saa lainvoiman.
4.1

Asemakaavoituksen tarve

Kaavoitustyöhön on ryhdytty, koska alueelle on tarve saada uusia asuintontteja. Tavoitteena on
tarkistaa alueen maankäyttöä ja mahdollistaa uusien tonttien sijoittaminen alueelle.
Asemakaavaa tarkistamalla on tarkoitus sekä päivittää että parantaa olemassa olevia tontteja.
Asemakaavan tarkistuksen myötä kunta saa ajantasaisemman maankäyttösuunnitelman, joka
pitää paremmin paikkansa Bosundin nykytilanteen kanssa.
Maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:n alueiden käytön suunnittelua koskevat yleiset tavoitteet muodostavat perustan kaavoitustyölle, kun taas asemakaavan laatimisen tarve perustuu MRL
51 §:een.
4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Kunnanhallitus päätti 3.11.2015 § 35:n mukaisesti alueen asemakaavan tarkistamisesta. Aloitteen asemakaavan tarkistamisesta on tehnyt Luodon kunta.
4.3

Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1 Osalliset

Osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee/koskee.
Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua
kaavasta mielipiteensä kirjallisesti tai suullisesti.
Kaavoituksessa osallisiksi on määritelty seuraavat (MRA 28 §:n mukaisesti):
Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoituksessa käsitellään:


LUODON KUNNAN ERI HALLINTOTOIMET – (Norra Larsmovägen, 68730 LUOTO)



ELY-KESKUS (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) – (PL 262, 65101 VAASA)



POHJANMAAN LIITTO – (PL 174, 65101 VAASA)



POHJANMAAN MUSEO – (PL 3, 65101 VAASA)



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



PIETARSAAREN KAUPUNKI – SOSIAALI JA TERVEYSVIRASTO (PL 111, 68601 PIETARSAARI

Alueen yritykset, paikalliset yhteisöt ja järjestöt, joiden toimialaa kaavoitus koskee:


JNT – (Alholmsgatan 3, 68600 PIETARSAARI)



Oy Herrfors Ab – (Kauppiaankatu 10, 68600 PIETARSAARI)
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Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa:


Kaava-alueen ja sen vaikutusalueen käyttäjät, haltijat, maanomistajat ja asukkaat.



Yhdistykset ja yhteisöt, joiden toimintaan tai intressipiiriin kaavalla saattaa olla vaikutuksia.

4.3.2 Vireilletulo

Kaavoitus laitettiin vireille kaavoitusjaoston kokouksen pöytäkirjan julkistamisen yhteydessä
4.11.2015 Luodon kunnassa. Kokous pidettiin 3.11.2015.
Hankkeen käynnistämisestä on ilmoitettu julkisesti OAS:n (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma)
ja luonnoksen nähtävilläolon yhteydessä kuulutuksella, joka julkaistiin 22.4.2016 Luodon kunnantalolla. Kuulutus oli myös paikallisissa sanomalehdissä 22.4.2016. Esityslistat ja pöytäkirjat
ovat myös olleet nähtävillä Internetissä osoitteessa www.larsmo.fi.
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus

Tätä kohtaa täydennetään päivämäärillä kaavoitusprosessin aikana sitä mukaa kuin kyseinen
vaihe on käsitelty.


OAS (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma) ja kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä 22.4–
23.5.2016 MRL 62 §:n, MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Luonnoksesta saatiin 4
lausuntoa ja 0 mielipidettä.



Ehdotus oli nähtävillä __.__-__.__.201_ MRL 65 §:n mukaisesti. Lausuntopyynnöt on
lähetetty asianomaisille viranomaisille ja yhteisöille MRA 27 §:n ja MRL 28 §:n mukaisesti. Kaavaehdotuksesta jätettiin __ lausuntoa ja __ muistutusta.

4.3.4 Viranomaisyhteistyö

Asianomaisille viranomaisille annetaan mahdollisuus jättää lausuntoja kaavoitusprosessin aikana.
Tarvittaessa järjestetään viranomaisneuvotteluja MRL 66 §:n ja MRA 26 §:n mukaisesti. Tarvittaessa järjestetään lisäneuvotteluja.

5.

ASEMAKAAVAN TAVOITE

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa lisärakentaminen alueella. Kylän asukasmäärä kasvaa
tasaisesti ja vetovoimaisille asuintonteille on tarvetta. Kaavoituksella on tarkoitus nostaa rakennusoikeutta joillakin tonteilla kun taas toisia järjestellään uudelleen. Tavoitteena on myös kaavoittaa joitakin uusia tontteja.
Kaavoitustyön suorittaminen:
Kaavoituksen perustana ovat: Maankäyttö- ja rakennuslain 5 § – Alueiden käytön suunnittelun
tavoitteet ja 9 § - Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa.
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6.

ASEMAKAAVAN LÄHTÖKOHTAISET VAIHTOEHDOT

Kohdassa 5 esitettyjen tavoitteiden lisäksi on tehty myös tavanomaisia tarkistustoimenpiteitä.
Tarkistustoimenpiteitä on tehty paikoilla, missä tämä on ollut välttämätöntä.
6.1

Asemakaavaluonnos

Luonnoksessa on huomioitu tavoitteet ja korjaustarpeet, joita on esitetty sekä kunnan että
maanomistajien puolelta. Nykyistä maankäyttöä on analysoitu ja tehty kaavoitukselliset parannukset todettujen tarpeiden pohjalta.
Luonnoksen nähtävilläoloaikana pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä. Muille osallisille annettiin mahdollisuus jättää huomautuksia.

Kuva 15. Ote luonnoksista.

6.1.1 Luonnoksen nähtävilläoloaikana saadut lausunnot ja mielipiteet sekä niiden

huomioon ottaminen
Yhteenveto luonnoksen virallisen nähtävilläolon aikana saaduista viranomaislausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet niihin esitetään Liitteessä 2A – Yhteenveto vastineista, luonnosvaihe.
6.2

Asemakaavaehdotus

Ehdotus on laadittu luonnosvaiheessa saadun palautteen pohjalta. Alueen maanomistajien kanssa on keskusteltu, sitä myötä kuin kaavoitusjaosto muistutti tarkistustarpeista. Alla suurimmat
tehdyt tarkistukset.


Korttelinumerointia on päivitetty.



Rakennusoikeutta on tarkistettu valituilla tonteilla.



Kortteliin 12 on muodostettu KTY- ja AR-tontti. Nämä varaukset ovat sopivampia niille
toiminnoille, joita tonteilla nykyisin harjoitetaan.
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Korttelin 16 tontteja on suurennettu pohjoiseen.



Kortteliin 17 on kaavoitettu erillinen tontti (TV) vanhalle navetalle. Navetalle on osoitettu
s-merkintä ja rakennusoikeutta on tarkistettu. AO-tontit samassa korttelissa on poistettu.

Kuva 16. Ote ehdotuksista.

6.2.1 Ehdotuksen nähtävilläoloaikana saadut lausunnot ja muistutukset sekä niiden

huomioon ottaminen
Yhteenveto viranomaislausunnoista ja saaduista muistutuksista ehdotuksen virallisen nähtävilläolon ajalta sekä vastineet niihin esitetään Liitteessä 2B – Yhteenveto vastineista, ehdotusvaihe.
Lisätään myöhemmin.

7.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

7.1

Kaavan rakenne

Asemakaavan tarkistuksella on pyritty lisäämään rakennuspaikkojen määrää kylässä. Kaavoituksella on myös nostettu rakennusoikeuksia ja yhdistetty tontteja. Rakenteelliset muutokset on
tehty piirustusteknisillä ratkaisuilla siten, että kaavakartta vastaisi nykytilannetta ja tapahtunutta
kehitystä.
7.1.1 Mitoitus



Kaavoituksella on muodostunut neljä uutta asuintonttia (kaksi AO-tonttia ja yksi APtontti) ja yksi varastorakennusten tontti.


Kortteli 17, uusi TV-tontti.



Kortteli 16, kaksi uutta AO-tonttia.



Kortteli 12, uusi AP-tontti.
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Korttelin 12 autokorjaamon ja päiväkerhotoiminnan alueen kaavamerkintää on muutettu
vastaamaan paremmin toimintoja (AL-1-tontti  KTY- ja AR-tontti). Pienimuotoista päiväkerhotoimintaa harjoitetaan osassa nykyistä rivitaloa.



Kortteleissa 41 ja 2 on tehty teknisiä tarkistuksia.



Korttelin 51 osa, jota kaavoitus koskee, muutetaan yhdestä tontista kolmeen tonttiin
(AR-tontti  AP-tontti ja kaksi AO-tonttia).



Muuten tarkistukset ovat koskeneet mm. rakennusoikeuden nostamista ja käyttötarkoituksen muutosta.

7.2

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden saavuttaminen

Asemakaavan toteuttamisen ei arvioida aiheuttavan negatiivisia vaikutuksia ympäristöön. Alueilla, joilla rakennusaikana muokataan maastoa teiden ja tonttien rakentamiseksi, asemakaavan
toteuttaminen aiheuttaa muutoksia/toimenpiteitä maa- ja kallioperään.
7.3

Kaavan suhde muihin suunnitelmiin

Maakuntakaavan huomioiminen:
Maakuntakaava ja vaihemaakuntakaavat on otettu huomioon.
Toteamus: Asemakaavassa on laadittu hyvässä yhteisvaikutuksessa maakuntakaavan
kanssa. Vaihemaakuntakaavat eivät koske nyt kaavoitettavia alueita.
Bosundin osayleiskaavan huomioiminen:
Bosundin osayleiskaava on otettu huomioon.
Toteamus: Bosundin osayleiskaava ei koske nyt kaavoitettavia alueita.
7.4

Aluevaraukset – Merkinnät ja määräykset

Kaavan merkinnät on esitetty alla olevissa kohdissa sekä osoitettu kaavakartalla. Määräykset
ainoastaan kaavakartalla.
AP

PIENTALOJEN KORTTELIALUE.

AR

RIVITALOJEN JA MUIDEN KYTKETTYJEN ASUINRAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

AO

ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE.

KTY

TOIMITILARAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

TV

VARASTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

VL

LÄHIVIRKISTYSALUE.

W

VESIALUE.

Muut merkinnät: katso kaavakarttaa.
7.5

Nimi

Kaavan nimi on BOSUND ASEMAKAAVAN TARKISTUS JA LAAJENNUS.
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8.

KAAVAN VAIKUTUKSET
8.1

Selvitys vaikutuksista alueeseen

8.1.1 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Maiseman erityispiirteet
Kaavan toteutuessa tulevat muutokset erottumaan maisemassa. Kyse ei ole kuitenkaan suurista
muutoksista. Laajentuminen on luonnollista taajaman yhdyskuntarakentamisessa.
Yhteenveto: Vaikutukset maiseman erityispiirteisiin arvioidaan vähäisiksi.
Maaperä
Alueen maaperä muuttuu pinnallisesti, kun tontteja, katuja ja kunnallistekniikkaa rakennetaan
alueelle.
Yhteenveto: Vaikutukset maaperään arvioidaan vähäisiksi ja tilapäisiksi, koska ne rajoittuvat
toteutusvaiheeseen.
Vesistö ja vesitalous
Alueella ei ole pohjavesialueita. Viemärit tulee yhdistää kunnalliseen viemäriverkostoon.
Yhteenveto: Vaikutukset arvioidaan merkityksettömiksi ja luonnollisiksi.
Luonnonsuojelu
Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole Natura 2000-alueita tai muita kaavaan
vaikuttavia luonnonsuojelualueita tai joihin kaava vaikuttaisi.
Kaavan ei arvioida aiheuttavan negatiivisia vaikutuksia maakuntakaavassa informatiivisesti osoitettuun tärkeään linnustoalueeseen, joka on erityisen tärkeä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Rakentamisen laajentaminen vesistön läheisyydessä on pienimuotoista.
Yhteenveto: Vaikutukset luonnonsuojeluun arvioidaan merkityksettömiksi.
8.1.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Asuminen ja väestörakenne
Kaava aiheuttaa muutoksia uusien asuintonttien ja joidenkin tonttien muuttuneen käyttötarkoituksen muodossa. Kyseessä ovat pienet, mutta tärkeät muutokset.
Yhteenveto: Kaavan muutokset arvioidaan myönteisiksi, sillä ne mahdollistavat kylän jatkokehittämisen.
Yhdyskuntarakenne
Yhdyskuntarakenne ei muutu merkittävästi kaavan myötä. Kaava perustuu olemassa olevaan
yhdyskuntarakenteeseen.
Yhteenveto: Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen arvioidaan pieniksi ja luonteeltaan myönteisiksi.
Kaupunki-/taajamakuva
Kaava mahdollistaa taajamakuvan tiivistämisen ja kaavoitetut ja muokatut asuintontit mahdollistavat monimuotoisen asumisen Bosundin keskustassa.

1-21

Vanha navetta korttelissa 17 on kaavoitettu s-merkinnällä (rakennus, joka tulee säilyttää), rakennus sijaitsee keskeisen Byvägenin vieressä ja sen katsotaan tuovan kylämiljööseen lisäarvoa.
On toivottavaa, että rakennus sisältyy kyseisen tontin kokonaisuuteen.
Yhteenveto: Vaikutukset taajamakuvaan arvioidaan myönteisiksi.
Työpaikat, palvelut
Kaavalla ei ole suoraa vaikutusta alueen työpaikkoihin ja palveluihin. Välillisesti lisääntynyt rakentaminen ja asukasmäärä antavat hyvän perustan olemassa olevien toimintojen kehittämiselle
tai ainakin säilymiselle.
Yhteenveto: Vaikutukset työpaikkoihin ja palveluihin arvioidaan myönteisiksi.
Virkistys ja vapaa-ajantoiminta
Korttelien 12, 16 ja 17 itäpuolelle kaavoitetaan yhtenäinen virkistysalue.
Yhteenveto: Vaikutukset virkistykseen arvioidaan myönteisiksi.
Liikenne
Kaavan mahdollistaessa enemmän rakentamista alueelle tulee liikenne jonkin verran kasvamaan
alueella. Kyseessä ovat kuitenkin hyvin pienet lisäykset asutukseen ja liikenteeseen.
Yhteenveto: Vaikutukset liikenteeseen arvioidaan hyvin vähäisiksi.
Tekninen huolto
Kaava-alueella on kunnallistekniikka. Vesi- ja viemäriverkosto on rakennettu.
Yhteenveto: Vaikutukset tekniseen huoltoon arvioidaan pieniksi. Asemakaava aiheuttaa toteutuessaan järkevän ja kustannustehokkaan kunnallistekniikan laajentamisen.

9.

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

9.1

Toteuttaminen ja ajoitus

Tarkoituksena on, että asemakaava hyväksytään kunnanvaltuustossa vuoden 2016 aikana. Alueen toteuttaminen tapahtuu maanomistajien toimesta, kun asemakaava on vahvistettu.

