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UTVIDGNING AV VIKARHOLMEN DETALJPLAN
DETALJPLANEBESKRIVNING
Detaljplanen gäller utvidgning av Vikarholmen detaljplan. Det ca 16,99 ha stora detaljplaneområdet angränsar i söder och väster till Vikarholmen detaljplan. En mindre del av Vikarholmen detaljplan tas med i
denna detaljplan som ändring av detaljplan. Området utgörs av ett rätt så enhetligt skogsområde där dock
så gott som hela strandområdet är helt utbyggd med sommarstugor.
Detaljplaneutvidgningen gäller fastigheterna: 4:125, 7:115, 7:116, 7:149, 7:237, 7:254, 7:258, 7:282, 7:31,
8:147, 8:148, 8:157, 8:165, 8:76, 8:77, 12:163 och 65:35 samt delar av fastighet: SMF. 876:4. Detaljplaneändringen gäller kvarter 54 och del av kvarter 55 samt anslutande gatuområden.
Genom detaljplaneutvidgningen samt ändringen bildas kvarter 54, 150-159, delar av kvarter 55 och 79
jämte anslutande gatu-, rekreations-, vatten- och specialområden.
Detaljplanebeskrivningen rör detaljplanen som Larsmo kommunfullmäktige godkänt den . .2018 §.

Planeområdets läge och namn
Området är ca 16,99 ha stort varav landområde ca 15,33 ha och ligger i sin helhet på Vikarholmen, öster
om landsväg 749 i södra delen av Larsmo kommun, ca 6 km från Larsmo centrum i Holm. Området ligger
ca 4 km nordost om Jakobstads centrum. Detaljplanens gränser enligt pärmbild. Den ändrade och utvidgade detaljplanens namn är Utvidgning av Vikarholmen detaljplan.

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

SAMMANDRAG

1.1 Detaljplanens skeden
17.6.2015 § 18 beslöt planeringssektionen påbörja planering av utvidgning av Vikarholmen detaljplan.
19.4.2016 § 14 beslöt planeringssektionen anta Arkitekt Ab Rajaniemi som konsult för planläggning av detaljplanen.
Programmet för deltagande och bedömning var framlagt till påseende under tiden 3.– 18.6.2016.
8.6.2017 hölls ett informationstillfälle för intressenterna på kommunkansliet.
Detaljplaneutkastet var framlagt till offentligt påseende under tiden 19.5–18.6.2017. Sex åsikter och tre utlåtanden gavs om utkastet. En åsikt och ett utlåtande lämnades in efter att tiden för påseende gått ut.
10.10.2017 hölls ett informationstillfälle för intressenterna på kommunkansliet.
Detaljplaneförslaget var framlagt till offentligt påseende under tiden 11.10–10.11.2017. Två anmärkningar
och fem utlåtanden gavs om förslaget.

1.2 Detaljplanen
Det ca 16,99 hektar stora detaljplaneområdet varav landområde ca 15,33 hektar är beläget på Vikarholmen i Larsmo. Totalt omfattar detaljplanen 48 tomter. 34 av tomterna är nya obebyggda bostadstomter,
varav tre är småhustomter (AP) och 31 är fristående småhustomter (AO eller AO-1). Sju bostadstomter
(AO-1) är bebyggda med fritidsbostad från tidigare. I detaljplanen anvisas fyra bebyggda bostadstomter
(AO-1), varav tre, tomt 1 och 2 i kvarter 54 och tomt 3 i kvarter 55, anvisats som AO-tomter i Vikarholmen
byggnadsplan, fastställd 17.12.1982. Tomt 6 i kvarter 150 har beviljats undantagstillstånd för ändring av
byggnadens användningsändamål och tillbyggnad av kommunstyrelsen 26.10.2015 § 288 då planeringssektionen hade avsikt att påbörja detaljplanering av området under år 2016. Två bebyggda fritidsbostadstomter (RA) anvisas även i detaljplanen. Tomt 12 i kvarter 150 är en del av en befintlig byggnadsplats för
fritidsbostad som förstorats på kommunens markinnehav och bildar en ny fritidsbostadstomt (RA) i detaljplanen.

1.3 Genomförande av detaljplanen
För genomförandet av detaljplanen står både den privata och offentliga sektorn. Kommunen bygger gator
och kommunalteknik på planområdet. Genomförande av planen förutsätter att nödvändiga markanvändnings- och samhällsbyggnadsavtal ingåtts. Gatuområdena övergår i kommunens ägo utan ersättning i enlighet med MarkByggL 94 § på de områden som hör till detaljplanens utvidgning. Planens genomförande
kan tänkas börja i slutet av 2018.
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2.

UTGÅNGSPUNKTER

2.1 Utredning om förhållandena på planområdet
2.1.1 Allmän redogörelse
Området är ett till största delen oplanerat markområde som angränsar i söder och väster till Vikarholmen
detaljplan. Området utgörs av ett rätt så enhetligt skogsområde där dock så gott som hela strandområdet
är helt utbyggt med fritidsbostäder. Området är relativt kuperat med höjdskillnader på 0-8 m.
På andra sidan landsväg 749 finns ett industriområde där det finns det två företag som tillsammans har ca
60 arbetsplatser.
På planeområdet finns fyra bostadshus och nio fritidsbostäder.
I planeringen har kommunens baskarta använts. Baskartan är uppgjord av FM-international Ab genom
stereokartering. Flygfotografering 28.4.2015. Koordinatsystem GK 23, höjdsystem N2000. Baskartan för
detaljplanen är godkänd 30.3.2016 av markanvändningsingenjör Thomas Käldström.

2.1.2 Naturomgivningen
För planeområdet har utarbetats en naturinventering under hösten 2015 av FM biolog Mattias Kanckos
från Essnature, bilaga 3.
Största delen av planeområdet utgörs av en ca 80-årig, grandominerad barrblandskog med rikligt inslag
av tall. Några mindre områden utgörs av yngre plantskogar. Så gott som hela strandområdet mot Larsmosjön är mycket tätt bebyggt med äldre fritidsbostäder och stranden saknar därför större naturvärden. På
området finns även en liten försumpad våtmark där det dock inte förekommer öppet vatten.
På planeområdet påträffades inga spår av flygekorre.
Enligt naturinventeringen hittades inga naturtyper som är skyddade enligt vattenlagen, naturskyddslagen
eller skogslagen inom det inventerade området. Några sällsynta eller utrotningshotade växter observerades inte heller i området.
Larsmosjön byggdes år 1962 för att tillgodose industrierna och staden Jakobstad med råvatten. Sjön uppdämdes från havet genom att man vallade in Kalvholmsfjärden, Hästöfjärden, Gloskärsfjärden och Korvskärsfjärden. Öjasjön uppdämdes år 1969. Till den på så sätt uppkomna Larsmo-Öjasjön rinner vatten
från Kronoby, Esse, Purmo och Kovjoki åar. Vattnet från Larsmo-Öjasjön rinner ut i havet genom två
slussluckor västerom Hästgrundet samt genom två slussluckor vid Gertrudsströmmen. Även via fisklederna i Gertruds och Krekilä rinner det ut vatten till havet.

2.1.3 Bebyggd miljö
På strandområdet finns nio fritidsbostäder och ett bostadshus. Sex av fritidsbostäderna har granskats
närmare under planeringsprocessen för att utvärdera byggnadernas kulturhistoriska värden. I västra delen
av detaljplanen finns tre bostadshus.
Strandområdet på detaljplanen bebyggdes av villor redan på 1920-talet. En del av villorna finns kvar än
idag.
Under utarbetandet av detaljplanen har planeraren varit i kontakt med hembygdsföreningen och granskat
det lokalhistoriska arkivet som gäller för området. Ytterligare har planeraren pratat med personer som har
god kännedom om området, bland andra Erik Hannula. Inga skyddsobjekt har hittats på området. På området finns inga registrerade fornminnen.
På följande sidor finns fotografier av alla huvudbyggnader på området.
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Bild 1. Strandvägen 64. (RNr 7:115)

Bild 2. Strandvägen 68. (RNr 7:116)

Bild 3. Strandvägen 72. (RNr 7:258).
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Bild 4. Strandvägen 82. (RNr 7:31)

Bild 5. Strandvägen 88. (RNr 7:254).

Bild 6. Strandvägen 94. (RNr 8:147)
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Bild 7. Strandvägen 96. (RNr 8:148)

Bild 8. Strandvägen 110. (RNr 8:76)

Bild 9. Strandvägen 112. (RNr 8:165)
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Bild 10. Strandvägen 114. (RNr 8:77)

Bild 11. Vikarholmsvägen 4. (RNr 4:40)

Bild 12. Vikarholmsvägen 6. (RNr 4:37)
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Bild 13. Gärdvägen 1. (RNr 7:253)

2.1.4 Kommunalteknik
På området finns inte utbyggd kommunalteknik men på angränsande detaljplaneområde finns det avloppsledningar och vattenledningar. Kartor över kommunalteknik, bilaga 4.
Kommunen påbörjar planering och utbyggnad av kommunalteknik efter att planen vunnit laga kraft.

2.1.5 Markägoförhållanden
Under detaljplaneprocessen har Larsmo kommun köpt ett ca 0,8 ha stort markområde, Rnr 12:163, den
26.4.2017. Larsmo kommun äger ca 5,8 ha mark av detaljplaneområdet. Bild 14.
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Bild 14. Kommunens markinnehav markerat med rött. Detaljplanegräns markerad med violett linje.

2.1.6 Områdets byggnadshistoria
Erik Hannula skriver i ” Skärgårdsliv i Larsmo” att Vikarholmen till en början användes som betesmark för
boskap om somrarna. Den äldsta fäboden på området var troligtvis från mitten av 1700-talet. Områden
som brukades för betesmark var främst de centrala områdena och den norra och västra delen på Vikarholmen. Mellan åren 1940 och 1960 fanns 8 stugor och lika många fähus på holmen som användes av
bönder från Hannula och Byggmästar. Den östra delen av Vikarholmen som denna detaljplan omfattar
lämpade sig inte för betesmark då marken var höglänt och skogsbeklädd. På den östra delen av Vikarholmen började villor byggas på 1920-talet av stadsbor. Ett tjugotal villor fanns på Vikarholmen under
1940-1960-talet. År 1958 byggdes landsväg 749 samt Storströms-, Tjuvörs- och Fårholmsbron. I och med
den tilltagande bebyggelsen slutade man att använda Vikarholmen som betesmark på 1960-talet. Idag är
stora delar av Vikarholmen utbyggt med bostadshus.
Under utarbetande av detaljplanen granskades sex byggnader med tillhörande ekonomibyggnader närmare för att bestämma dess kulturhistoriska värden. Tillsammans bildar byggnaderna en helhet från 1930talets villaområde. I bilaga 5 presenteras inventeringen av det äldre villabeståndet och en utvärdering av
skyddsvärden.
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2.2 Planeringssituation
2.2.1 Riksomfattande målsättningar för områdesanvändning
Enligt Markanvändnings- och bygglagen 24 § skall de statliga myndigheterna i sin verksamhet beakta de
riksomfattande målen för områdesanvändningen, främja möjligheterna att uppnå dem och bedöma vilka
konsekvenser myndigheternas åtgärder har för regionstrukturen och områdesanvändningen.
Vid planering på landskapsnivå och annan områdesplanering skall de riksomfattande målen för områdesanvändningen beaktas så att möjligheterna att uppnå dem främjas.
De riksomfattande målen för områdesanvändningen utgör en del av markanvändnings- och bygglagens
system för planering av områdesanvändningen. I de riksomfattande särskilda målen nämns bland annat:
Vid planeringen av områdesanvändningen skall man sörja för ett tillräckligt utbud av tomtmark för
byggandet av bostäder och arbetsplatser.
I samband med planeringen av områdesanvändningen får nya märkbara områden för bostäder,
arbetsplatser och serviceverksamhet inte placeras utanför den befintliga samhällsstrukturen.
I samband med planeringen av områdesanvändningen skall utnyttjandet av det befintliga byggnadsbeståndet främjas samt skapas förutsättningar för en god tätortsbild. Vid utvecklandet av tätorter skall man se till att grönområdena bildar enhetliga helheter.
Vid områdesanvändningen skall tillräckliga områden reserveras för nätverk för fotgängare och
cyklister, och nätverkens kontinuitet, säkerhet och kvalitet skall främjas.
Vid områdesanvändningen skall områden med översvämningsrisk i enlighet med myndigheternas
utredningar beaktas och en bekämpning av riskerna i anslutning till översvämning eftersträvas.
Vid planeringen av områdesanvändningen skall nybyggande inte placeras i områden med översvämningsrisk.
Bördiga och enhetliga åkrar skall inte utan särskilda skäl tas i bruk för tätortsfunktioner, inte heller
skall värdefulla och vidsträckta skogsområden spjälkas upp till följd av annan områdesanvändning.
Inom områdesanvändningen skall olägenheter i form av buller, vibration och luftföroreningar förebyggas och befintliga olägenheter skall om möjligt minimeras. Nya bostadsområden och andra
verksamheter som är bullerkänsliga skall inte placeras i bullerområden, om man inte kan garantera att bullerbekämpningen är tillräcklig.

2.2.2 Landskapsplan
I Österbottens landskapsplan 2030, fastställd av miljöministeriet 21.12.2010, anges området som bebyggt
område med en enhetlig samhällsstruktur i Jakobstad, vilket innebär att Jakobstads ställning som ett regioncentrum i landskapet bör främjas. Vid områdesplanering skall stadsregionens nuvarande struktur vara
utgångspunkt samtidigt som möjligheterna att utveckla produktions- och affärsverksamheterna säkerställs.
Nya bostadsområden bör placeras fördelaktigt med hänsyn till kollektivtrafiken. Vid planering av markanvändning bör samarbete över kommungränserna utvecklas och gemensam kommunal generalplanering
möjliggöras. Vid utveckling av stadens attraktionskraft som en havsnära boendemiljö bör man trygga den
regionala typbilden av naturens succession i ett kustområde med landhöjning.
I landskapsplanen är området anvisat med beteckning som anger områden för landsbygdsbebyggelse i åoch älvdalarna, där särskilt sådant boende samt sådan näringsverksamhet och rekreationsverksamhet
som faller tillbaka på lantbruket och övriga landsbygdsnäringar, naturen och kulturmiljön samt det fysiska
landskapet utvecklas. Vid områdesplanering bör förbättring av vattenkvaliteten främjas. Genom områdesanvändningen bör funktionerna i å- och älvdalarnas avrinningsområden styras så att de främjar förbättring
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av vattendragens tillstånd. Översvämningskänsliga områden bör inte anvisas för byggande. Även de värden som hänför sig till kulturlandskapet bör beaktas i områdesplaneringen. När landsbygden utvecklas bör
målen för landsbygdsnäringarna, den fasta bebyggelsen och fritidsbebyggelsen sammanjämkas. Områdets användning för rekreation och turism bör utvecklas.
I Österbottens landskapsplan anges småbåtsled som är viktig för turismen på vattenområdet öster om
planeringsområdet, samt vattenområde som lämpar sig för paddling.
Inga fornminnen visas i landskapsplanen.

Bild 15. Del ur Österbottens landskapsplan 2030.

2.2.3 Generalplan
På området finns ingen generalplan.

2.2.4 Tidigare detaljplan
På en mindre del av planeområdet finns Larsmo Vikarholmen byggnadsplan från år 1982 som omfattar
kvarter 54, en del av kvarter 55 och gatuområde (ca 0,7 ha, bild 16). I söder angränsar detaljplanen till utvidgning av detaljplan med kvarter 79 på Vikarholmen benämnda detaljplaneområde från år 2004 (bild 17)
och Vikarholmen, S Byggnadsplan från år 1998 (bild 18).
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Bild 16. Del ur Larsmo Vikarholmen byggnadsplan, fastställd 17.12.1982.

Bild 17. Utvidgning av detaljplan med kvarter 79 på Vikarholmen benämnda detaljplaneområde.
Godkänd 16.6.2004.

15

Bild 18. Del ur Vikarholmen, S Byggnadsplan, ändring. Godkänd 4.2.1998.

2.2.5 Planer, beslut och utredningar som rör planområdet
Vid planering av området tas ovan nämnda planer och naturinventering i beaktande.
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3.

OLIKA SKEDEN I PLANERINGEN

3.1 Behovet av detaljplanering och detaljplaneändring
Uppgörande av detaljplanen behövs för att kunna upprätthålla kommunens tomtreserv.

3.2 Planeringstart och beslut
17.6.2015 § 18 beslöt planeringssektionen påbörja planering av utvidgning av Vikarholmen detaljplan.

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

3.3.2 Anmälan om anhängiggörande
Detaljplanens utarbetande har kungjorts den 3.6.2016 och informerats i tidningar, på kommunens hemsida, www.larsmo.fi, och på kommunens officiella anslagstavla i kommungården.

3.3.3 Deltagande och samarbete
8.6.2017 hölls ett informationstillfälle för intressenterna på kommunkansliet.
Detaljplaneutkastet var framlagt till offentligt påseende under tiden 19.5–18.6.2017 (bild 19). Sex åsikter
och tre utlåtanden gavs om utkastet. En åsikt och ett utlåtande lämnades in efter att tiden för påseende
gått ut. I bilaga 6 presenteras ett sammandrag av deras innehåll samt en bedömning om åsiktens eller utlåtandets innehåll förverkligats i detaljplanen.
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Bild 19. Detaljplaneutkastet till påseende under tiden 19.5–18.6.2017.

Som följd av de inlämnade åsikterna gjordes följande ändringar i detaljplanen:
Beteckning för tomt 7 i kvarter 150 ändardes från RA till AO. Beteckning för tomt 3 i kvarter 157 ändrades
från AO till RA.
Trafiklösningarna ändrades så att Strandvägen stängdes av med en gång- och cykelled norr om kvarter
79. Abborrvägen förlängdes ner till Strandvägen så att största delen av trafiken till och från området leds
via Abborrvägen.
Skyddsbeteckning sr-1 ändrades till sr-2 och skyddsbeteckningen togs bort för byggnaderna på tomt 2
och 9 i kvarter 150. I särskilda bestämmelser tillades en bestämmelse för tomt 9 i kvarter 150 som tillåter
att den gamla fritidsbostaden på byggplatsen kan bevaras utan att den räknas med i byggrätten.
Kvarters- och tomtgränser ändrades för kvarter 155, 158 och 159. Kvarters- och tomtgränser justerades
även för kvarter 55, 79, 151-154 och 159.
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Förlängning av Gärdvägen togs bort samt tomt 4 i kvarter 55. Detaljplanegräns ändrades för att omfatta
tomt 3 i kvarter 55. Tomten förstorades ca 1450 m² mot nordost. Tomtnumreringen ändrade för kvarter 55.
ET- områden anvisades söder om tomt 5 i kvarter 150 samt norr om kvarter 150. Två riktgivande byggnadsytor där transformator får placeras anvisades på VL-område längs Abborrvägen och Strandvägen.
Byggnadsinventeringen kompletterades, bilaga 5.
Ytterligare gjordes följande ändringar efter diskussioner med Larsmo kommun och markägare:
Tomt 4 i kvarter 157 förstorades.
Gränserna för Strandvägen samt tomtgränser justerades.
Sp-beteckning ändrades till beteckning som anvisar ”del av område, där befintligt trädbestånd skall bevaras eller träd planteras.”
Ytterligare gjordes mindre ändringar och kompletteringar på detaljplanekartan och bestämmelserna samt i
denna detaljplanebeskrivning.
10.10.2017 hölls ett informationstillfälle för intressenterna på kommunkansliet.
Detaljplaneförslaget var framlagt till offentligt påseende under tiden 11.10–10.11.2017 (bild 20). Två anmärkningar och fem utlåtanden gavs om förslaget. I bilaga 7 presenteras ett sammandrag av deras innehåll samt en bedömning om anmärkningens eller utlåtandets innehåll förverkligats i detaljplanen.
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Bild 20. Detaljplaneförslaget till påseende under tiden 11.10–10.11.2017.

Som följd av de inlämnade anmärkningarna gjordes följande ändringar i detaljplanen:
I särskilda bestämmelser anges att den skyddade fritidsbostaden på tomt 11 i kvarter 150 kan flyttas inom
tomtens byggnadsyta.
Byggnadsrätterna höjdes från 250 m² till 300 m² på tomterna 1-4, 7 och 9-11 i kvarter 150 samt på tomt 1
och 2 i kvarter 157 efter att alla markägare till AO-1-tomter på detaljplanens strandområde blivit tillfrågade
om de vill höja byggnadsrätten på tomterna.
Körförbindelse till tomt 12 i kvarter 150 som anvisats på tomt 11 i kvarter 150 togs bort samt beteckning
för del av gatuområdets gräns där in- och utfart är förbjuden på tomt 12.
VL-området söder om kvarter 157 ändras så att endast ett 4,5 m brett område av fastighet 7:258 anvisas
som VL-område. Tomterna 1 och 2 i kvarter 157 anvisas lika breda på detaljplanekartan.
Kvartersgräns för tomt 2 i kvarter 54 justerades efter diskussioner med markägare.
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Detaljplanebeskrivningen kompletterades med bedömning av trafikkonsekvenserna. Ytterligare gjordes
mindre ändringar och kompletteringar på detaljplanekartan samt i detaljplanebeskrivning.
Kommunstyrelsen överlämnar detaljplanen till kommunfullmäktige för godkännande. Godkännandet informeras enligt MBF § 94 i tidningar och på den offentliga informationstavlan. Besvär i kommunens beslut
som gäller godkännandet söks hos Vasa förvaltningsdomstol, så som har stiftats i kommunlagen.
Larsmo kommun uppgör bindande markanvändnings- och kommunaltekniska avtal med markägare som
har uppgjort ett föravtal.

3.3.4 Myndighetssamarbete
Den 14 augusti och 8 september 2017 ordnades arbetspalaver med Österbottens landskapsmuseum gällande skyddsobjekt på detaljplaneområdet.

3.4 Mål för detaljplaneändring
3.4.1 Allmänna mål
Målet med detaljplanen är att upprätthålla Larsmo kommuns tomtreserv i Vikarholmen.
Målsättningen är ett trivsamt och fungerande bostadsområde för såväl nuvarande samt nya invånare. Avsikten är att utarbeta en detaljplan som möjliggör en trivsam, högklassig, intressant, trygg och fungerande
miljö.

3.4.2 Utgångsmaterialets givna mål
De riksomfattande målsättningarna för områdesanvändningen är att bl.a. erbjuda en tillräcklig tomtreserv
samt att nya märkbara bostadsområden inte placeras lösryckt från den befintliga samhällsstrukturen och
att grönområdena bildar enhetliga helheter. Nya bostadsområden och andra verksamheter som är bullerkänsliga skall inte placeras i bullerområden. Tillräckliga områden skall reserveras för nätverk för fotgängare och cyklister. Vid planeringen av områdesanvändningen skall nybyggande inte placeras i områden
med översvämningsrisk.
I Österbottens landskapsplan 2030 anges området som bebyggt område med en enhetlig samhällsstruktur
i Jakobstad, vilket innebär att Jakobstads ställning som ett regioncentrum i landskapet bör främjas. Vid
områdesplanering skall stadsregionens nuvarande struktur vara utgångspunkt samtidigt som möjligheterna att utveckla produktions- och affärsverksamheterna säkerställs. Nya bostadsområden bör placeras fördelaktigt med hänsyn till kollektivtrafiken. Ytterligare är området anvisat med beteckning som anger områden för landsbygdsbebyggelse i å- och älvdalarna, där särskilt sådant boende samt sådan näringsverksamhet och rekreationsverksamhet som faller tillbaka på lantbruket och övriga landsbygdsnäringar, naturen och kulturmiljön samt det fysiska landskapet utvecklas. Vid områdesplanering bör förbättring av vattenkvaliteten främjas. Genom områdesanvändningen bör funktionerna i å- och älvdalarnas avrinningsområden styras så att de främjar förbättring av vattendragens tillstånd. Översvämningskänsliga områden bör
inte anvisas för byggande. Även de värden som hänför sig till kulturlandskapet bör beaktas i områdesplaneringen. När landsbygden utvecklas bör målen för landsbygdsnäringarna, den fasta bebyggelsen och fritidsbebyggelsen sammanjämkas. Områdets användning för rekreation och turism bör utvecklas.
Enligt naturinventeringen hittades inga naturtyper som är skyddade enligt vattenlagen, naturskyddslagen
eller skogslagen inom det inventerade området. Några sällsynta eller utrotningshotade växter observerades inte heller i området.

3.4.3 Planutarbetarens kvalitativa syften
Planutarbetarens kvalitativa syften är att skapa en trivsam och trygg bostadsmiljö med närhet till naturen. I
tillägg är planutarbetarens syfte att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.
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4.

REDOGÖRELSE FÖR DETALJPLANEN

4.1 Planens struktur
Detaljplanen omfattar 42 AO (fristående småhus) och AO-1 tomter (fristående småhustomter, per byggnadsplats får uppföras endast en bostadslägenhet) varav fyra är bebyggda med bostadshus och sju bebyggda med fritidsbostad. Detaljplanen omfattar även tre obebyggda AP-tomter (småhus) och tre RAtomter (fritidsbostäder) varav en är ny. Strandvägen stängs av med en gång- och cykelväg så att största
delen av trafiken till området leds via Abborrvägen som byggs mellan Vikarholmsvägen och Strandvägen.
Servicetrafik är tillåten längs gång- cykelvägen. Västerut från Strandvägen anvisas tre nya gränder. Mellan de nya kvarteren finns grönområden och riktgivande stigar. Stigarna är delvist befintliga stigar. Ett
grönområde anvisas mellan Strandvägen och Larsmosjön.
Områdesreserveringar:
Yta (ha)

byggrätt(k-m2)

Kvartersområde för småhus (AP)

1,4957

3200

Kvartersområde för fristående småhus (AO och AO-1)

8,4157

12570

Område för närrekreation (VL)

3,4496

Kvartersområde för fritidsbostäder (RA)

0,5803

485

Område för byggnader och anläggningar för
samhällsteknisk försörjning (ET)

0,0283

Vattenområde (W)

1,6630

Gator

1,2815

Gång-cykeltrafik

0,0792

TOTALT

16,9933

16255

Tabell 1. Detaljplaneområdets ytor och byggrätter

Uppskattningsvist ökar invånarmängden på planeområdet med ca 193 personer, varav ca 129 bor i egnahemhus och ca 64 i radhus.

4.2 Målsättningarnas uppfyllande
Enligt de allmänna målen har bostadstomter skapats för att upprätthålla Larsmo kommuns tomtreserv i
Vikarholmen. Genom att utvidga den befintliga bebyggelsen med nya byggplatser, men lämna enhetliga
helheter med grönområde runtomkring, har en trivsam, högklassig, intressant, trygg och fungerande miljö i
närhet till naturen skapats.
Enligt de riksomfattande målen för områdesanvändning har nya bostadstomter har inte placerats i bullerområden. Man har genom detaljplanen ökat tomtutbudet som är koncentrerat till den befintliga samhällsstrukturen, men enhetliga rekreationsområden bevaras. Riktgivande stigar anvisas på detaljplanekartan.
Detaljplanen uppfyller Landskapsplanens målsättningar. Enligt Österbottens landskapsplan främjas Jakobstads ställning som ett regioncentrum av bostadsområdet. Det nya bostadsområdet är placerat fördelaktigt med hänsyn till kollektivtrafiken.
Byggnadsytan på kvartersområden med egen strand har planerats så att översvämningsrisken minimeras.
Bostadshusens lägsta golvyta bör på planeområdet vara minst N2000 + 2,0 m och ekonomibyggnadernas
lägsta golvyta vara minst N2000 + 1,4. Ifall vid beaktande av översvämningsrisken förutsätts en förhöjning
av tomtens yta, så bör det göras med beaktande av landskapsmässiga faktorer.
Genom detaljplanen skyddas tre kulturhistoriskt värdefulla byggnader på Vikarholmen.
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4.3 Planens konsekvenser
Planen förtätar och kompletterar Vikarholmens bostadsområde. Kompletteringsbyggande är ekologiskt
och ekonomiskt förnuftigt.
Planens inverkningar på vattendrag, grundvatten är små då kommunala avlopp och dagvattenhantering
byggs ut på området. Inverkningar på jord- och berggrund är små och koncentrerade till byggnadsytan.
Dagvattenhanteringen har beaktats så att VL-områden täcker de väsentliga naturliga dagvattenlederna.
Norr om kvarter 159 finns ett område som märkts på detaljplanekartan var dagvatten naturligt samlas från
områden runtomkring. Dagvattenhanteringen för områden längs Abborrvägen och Strandvägen ordnas
med uppsamling längs gator och via infiltrering på grönområden runtomkring. Från tomterna längs stranden leds största delen dagvatten direkt ut i sjön. Dagvattenhanteringen längs gator planeras noggrannare
vid uppgörande av gatuplan.
På området finns inga utsatta växt- och djurarter som påverkas.
Planen ändrar den byggda miljön från sommarbostadsområde till bostadsområde. Detaljplaneområdet är
en utvidgning av det befintliga bostadsområdet på Vikarholmen. Närheten till kommunalteknik, service och
områdets placering i förhållande till landsväg 749 och Jakobstads centrum gör området lämpligt som bostadsområde. Byggnadsarvet på området bevaras som en del av bostadsområdet.
I dagens läge finns det ca 290 invånare enligt kommunens uppgifter intill detaljplaneområdet som uppskattas använda korsningen Vikarholmsvägen / lv 749. Invånarmängden innebär en trafikmängd på ca
270 fordon per dygn till och från området. Ca 15 % av denna trafik använder den södra anslutningen
(Kornvägen / l v 749) för att ta sig söderut dvs 40 fordon per dygn. Uppskattningsvis bosätter sig ca 193
nya invånare på området, vilket betyder en ökning av totalt ca 180 fordon per dygn till och från området.
Enligt ungefärlig beräkning använder ca 85 % av denna trafik Vikarholmsvägen och ca 15 % av de nya invånarna Strandvägen/Kornvägen för att ta sig ut till lv 749. Det innebär en ökning av ca 153 fordon per
dygn längs Vikarholmsvägen och ca 27 fordon per dygn längs Strandvägen/Kornvägen. Den totala trafikmängden blir således ca 383 fordon per dygn i korsningen Vikarholmsvägen / lv 749.
Enligt trafikverkets statistik var trafikmängderna på lv 749 vid korsningen 4736 fordon per dygn, av vilket
den tunga trafiken utgör 217 fordon per dygn, år 2016. Trafik på Vikarholmsvägen som använder korsningen till och från norr uppskattas vara ca 40 % av den totala trafikmängden för, d.v.s. ca 153 fordon per
dygn och därmed ca 77 fordon som svänger vänster från landsväg 749. Trafik som använder korsningen
till och från söder uppskattas vara ca 60 % av den totala trafikmängden, d.v.s. ca 230 fordon per dygn och
därmed ca 115 fordon som svänger höger från Södra Larsmovägen.
Enligt planeringsanvisningar i ”Tasoliittymät” utgiven av trafikförvaltningen 2001 är den beräknade trafikmängden i anslutningen precis på gränsen till att behöva väjningsutrymme för vänstersvängande trafik trafik från lv 749. Körfil för högersvängande trafik behövs inte enligt anvisningarna. Beräkningar för antal fordon per dygn är gjorda enligt ”Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa” utgiven av miljöministeriet 2008. Eftersom att Larsmo är en barntät kommun (på området är andelen invånare under 18 år
t.o.m. 29 %) blir beräkningarna troligtvis något missvisande då användningen av personbil som färdmedel
enligt beräkningen blir troligvis för stor (62 %). Antal personer per bil är troligtvis också högre i verkligheten än i beräkningen (1,55 person), vilket ytterligare leder till en större beräknad fordonmängd.
I planeringsanvisningar i ”Tasoliittymät” bedöms behovet av väjningsutrymme utgående från hastighetsbegränsning 80-100 km/h. Vid den aktuella korsningen är hastighetsbegränsningen 80 km/h och kan anses betydligt säkrare än om hastighetsbegränsningen vore 100 km/h. Trafikmängderna ökar succesivt då
förverkligandet av detaljplanen kan komma att pågå under en lång period. Ytterligare kan en rondell vid
korsningen Furuholmsvägen / lv 749 bli aktuell i framtiden, vilket påverkar detaljplaneområdets trafik
märkbart. Med dessa aspekter ovan kan den nuvarande kapaciteten för Vikarholmsvägens korsning anses tillräcklig. I fortsättningen kan ändå inte fler funktioner som orsakar ökad trafik anvisas på Vikarholmens område öster om landsväg 749 utan åtgärder i antingen Vikarholmsvägens och landsväg 749:ans
korsning eller Furuholmsvägens och landsväg 749:ans korsning.
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Trafikmängderna i korsningen Kornvägen / l v 749 är mindre och ökningen marginell (endast ca 27 fordon
per dygn).

Bild 21. Beräknade fordonsmängder per dygn i korsningen Vikarholmsvägen / lv 749

Förverkligandet av planen kommer att öka behovet av dagvård, skolplatser och äldreomsorg. Förverkligandet av detaljplanen sker etappvist, vilket ger kommunen och den privata sektorn möjlighet att utveckla
servicen enligt behov.
Kommunalekonomiskt kommer planens genomförande öka kommunens inkomster för en lång tid framöver
då nya invånare flyttar till området.

4.4

Planbeteckningar och -bestämmelser

Som planbeteckningar har använts beteckningar som ingår i Miljöministeriets förordning samt av Larsmo
kommun redan använda planbeteckningar. En ny beteckning som anvisar ”del av område, där befintligt
trädbestånd skall bevaras eller träd planteras”, har använts i detaljplanen.

4.5

Namn

På plankartan finns fem nya vägnamn; Abborrvägen, Abborrgränden, Gösgränden, Idgränden, Harrgränden. Även de finska vägnamnen har lagts till: Vikarholmintie, Kedontie, Ahventie, Ahvenkuja, Kuhakuja,
Säynäskuja och Harjuskuja.
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5.

GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN

5.1 Genomförande och tidschema
I genomförandet av detaljplanen deltar både den privata och offentliga sektorn. Kommunen står för uppbyggande av nya gator och kommunalteknik. Genomförandet av detaljplanen kan tänkas börja i slutet av
2018.
Genomförande av planen förutsätter att nödvändiga markanvändnings- och samhällsbyggnadsavtal ingåtts.
Gatuområdena övergår i kommunens ägo i enlighet med MarkByggL 94 § på de områden som hör till detaljplanens utvidgning.

I Jakobstad, 17.1.2018

Juho Rajaniemi
teknologie doktor, arkitekt SAFA
planens utarbetare
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