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VIKARHOLMENIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS
ASEMAKAAVASELOSTUS
Asemakaava koskee Vikarholmenin asemakaavan laajennusta. Noin 16,99 hehtaarin suuruinen asemakaava-alue rajoittuu etelässä ja lännessä Vikarholmenin asemakaava-alueeseen. Pieni osa Vikarholmenin
asemakaavasta on mukana asemakaavan muutoksena tässä asemakaavassa. Alue muodostuu yhtenäisestä metsäalueesta, jossa tosin koko ranta-alueelle on rakennettu kesämökkejä.
Asemakaavan laajennus koskee kiinteistöjä 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 ja 65:35 sekä osaa kiinteistöstä SMF. 876:4. Asemakaavan
muutos koskee korttelia 54 ja osaa korttelista 54 sekä niihin liittyviä katualueita.
Asemakaavan laajennuksella ja muutoksella muodostuvat korttelit 54 ja 150-159, osia kortteleista 55 ja 79
sekä niihin liittyvät katu-, virkistys-, vesi- ja erityisalueet.
Asemakaavaselostus koskee Luodon kunnanvaltuuston . .2018 § hyväksymää asemakaavaa.

Asemakaava-alueen sijainti ja nimi
Noin 16,99 hehtaarin kokoisesta alueesta on maa-alaa noin 15,33 hehtaaria. Alue sijaitsee kokonaisuudessaan Vikarholmenissa, maantie 749:n itäpuolella Luodon kunnan eteläosassa, noin kuusi kilometriä
etelään Luodon kuntakeskus Holmista. Alue sijaitsee noin neljä kilometriä koilliseen Pietarsaaren keskustasta. Asemakaava-alueen rajat on osoitettu kansikuvassa. Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen nimi on Vikarholmenin asemakaavan laajennus.

Kaavan laatija
Kaavan laatija on Arkkitehti Oy Rajaniemi, jossa vastaavana henkilönä toimii tekn.tri. arkkitehti SAFA Juho
Rajaniemi. Kaavasuunnittelijana toimii rakennusinsinööri AnneMo Kaitfors. Luodon kunnan vastuuhenkilönä toimii maankäyttöinsinööri Thomas Käldström.
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1.

TIIVISTELMÄ

1.1 Kaavoitusprosessin vaiheet
17.6.2015 § 18 suunnittelujaos päätti aloittaa Vikarholmenin asemakaavan laajennuksen laadinnan.
19.4.2016 § 14 suunnittelujaos valitsi Arkkitehti Oy Rajaniemen kaavan laatijakonsultiksi.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 3–18.6.2016.
8.6.2017 pidettiin kunnantalolla informaatiotilaisuus osallisille.
Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 19.5.-18.6.2017. Luonnoksesta jätettiin kuusi mielipidettä ja kolme lausuntoa. Nähtävilläoloajan jälkeen jätettiin vielä yksi mielipide ja yksi lausunto.
10.10.2017 pidettiin kunnantalolla informaatiotilaisuus osallisille.
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 11.10–10.11.2017. Ehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta ja viisi lausuntoa.

1.2 Asemakaava
Noin 16,99 hehtaarin suuruinen asemakaava-alue, josta noin 15,33 hehtaaria on maa-alaa, sijaitsee Vikarholmenissa Luodossa. Asemakaava sisältää yhteensä 48 tonttia. 34 tonttia on uusia rakentamattomia
asuintontteja, joista kolme on pientalotontteja (AP) ja 31 erillispientalotontteja (AO tai AO-1). Seitsemällä
asuintontilla (AO-1) on ennestään loma-asunto. Asemakaavassa osoitetaan neljä jo rakennettua asuintonttia (AO-1), joista kolme, korttelin 54 tontit 1 ja 2 sekä korttelin 55 tontti 3, on osoitettu AO-tonteiksi Vikarholmenin rakennuskaavassa (vahvistettu 17.12.1982). Korttelin 150 tontille 6 on myönnetty poikkeaminen rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiselle ja lisärakentamiselle kunnanhallituksessa 26.10.2015,
§ 288, jolloin suunnittelujaos asetti tavoitteeksi aloittaa alueen asemakaavoitus vuoden 2016 aikana.
Asemakaavassa osoitetaan kaksi jo rakennettua vapaa-ajan asuntojen tonttia (RA). Korttelin 150 tontti 12
on osa olemassa olevaa vapaa-ajan asuntojen rakennuspaikkaa, jota laajennetaan kunnan maalle, jolloin
asemakaavalla muodostetaan uusi vapaa-ajan asunnon tontti.

1.3 Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan toteuttamisesta vastaavat sekä yksityinen että julkinen sektori. Kunta rakentaa kadut ja
kunnallistekniikan alueelle. Kaavan toteuttaminen edellyttää tarvittavien maankäyttö- ja yhdyskuntarakentamissopimusten solmimista. Asemakaavan laajennusalueella katualueet siirtyvät kunnan omistukseen
MRL 94 §:n säätämällä tavalla. Asemakaavan toteutuksen odotetaan alkavan aikaisintaan vuoden 2018
lopussa.
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2.

LÄHTÖKOHDAT

2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1.1 Alueen yleiskuvaus
Alue on suurelta osin kaavoittamatonta maa-aluetta, joka rajoittuu etelässä ja lännessä Vikarholmenin
asemakaava-alueeseen. Alue muodostuu yhtenäisestä metsäalueesta, jossa tosin koko ranta-alueelle on
rakennettu kesämökkejä. Alue on suhteellisen mäkistä, ja maastonkorkeudet vaihtelevat tasoilla 0-8 metriä merenpinnasta.
Maantie 749 toisella puolella on teollisuusalue, jonka kahdella yrityksellä on yhteensä noin 60 työpaikkaa.
Kaava-alueella on olemassa neljä asuinrakennusta ja yhdeksän vapaa-ajan asuntoa.
Kaava-alueella käytetään kunnan pohjakarttaa. Sen on laatinut FM-international Ab stereokartoituksen
avulla. Alue on ilmakuvattu 28.4.2015. Koordinaatistojärjestelmä on GK23 ja korkeusjärjestelmä N2000.
Maankäyttöinsinööri Thomas Käldström on hyväksynyt asemakaavan pohjakartan 30.3.2016.

2.1.2 Luonnonympäristö
FM, biologi Mattias Kanckos Essnaturesta on tehnyt alueelle luontoinventoinnin syksyllä 2015, ks. liite 3.
Suurin osa kaava-alueesta muodostuu noin 80-vuotiaasta kuusivaltaisesta havusekametsästä, jossa on
runsaasti myös mäntyjä. Joitakin vähäisiä alueita on myös nuorempaa taimikkoa. Koko Luodonjärven ranta-alueella on tiheästi rakennettuja vanhoja vapaa-ajan asuntoja, minkä johdosta ranta-alueella ei ole tärkeitä luontoarvoja. Alueella on myös pieni kosteikko, jossa ei kuitenkaan ole avointa vesipintaa.
Alueelta ei ole löytynyt jälkiä liito-oravasta.
Luontoinventoinnin mukaan tutkitulta alueelta ei löytynyt vesilain, luonnonsuojelulain tai metsälain perusteella suojeltavia luontotyyppejä. Alueelta ei myöskään löytynyt harvinaisia tai uhanalaisia kasvilajeja.
Luodonjärvi rakennettiin 1962 toimittamaan vettä teollisuudelle ja Pietarsaaren kaupungille. Järvi muodostettiin patoamalla merestä Kalvholmsfjärden, Hästöfjärden, Gloskärsfjärden ja Korvskärsfjärden. Öjanjärvi
padottiin vuonna 1969. Näin syntyneeseen Luodon-Öjanjärveen virtaa vettä Kruunupyyn-, Ähtävän-, Purmon- ja Kovjoesta. Luodon-Öjanjärvestä vesi laskee mereen kahden Hästgrundetin länsipuolella olevan
sulun kautta sekä kahden Gertrudströmmenin sulun kautta. Myös Gertrudin ja Krekilän kalareittien kautta
virtaa vettä mereen.

2.1.3 Rakennettu ympäristö
Ranta-alueella on yhdeksän vapaa-ajan asuntoa ja yksi asuinrakennus. Kuutta vapaa-ajan asuntoa on
tutkittu tarkemmin suunnittelutyön aikana rakennusten kulttuurihistoriallisen arvon määrittelemiseksi.
Asemakaava-alueen länsiosassa on kolme omakotitaloa.
Kaava-alueella ei ole muinaismuistoja.
Seuraavilla sivuilla on valokuvat kaikista alueen päärakennuksista.
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Kuva 1. Rantatie 64. (RNr 7:115)

Kuva 2. Rantatie 68. (RNr 7:116)

Kuva 3. Rantatie 72. (RNr 7:258).
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Kuva 4. Rantatie 82. (RNr 7:31)

Kuva 5. Rantatie 88. (RNr 7:254).

Kuva 6. Rantatie 94. (RNr 8:147)
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Kuva 7. Rantatie 96. (RNr 8:148)

Kuva 8. Rantatie 110. (RNr 8:76)

Kuva 9. Rantatie 112. (RNr 8:165)
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Kuva 10. Rantatie 114. (RNr 8:77)

Kuva 11. Vikarholmintie 4. (RNr 4:40)

Kuva 12. Vikarholmintie 6. (RNr 4:37)
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Kuva 13. Kedontie 1. (RNr 7:253)

2.1.4 Tekniset verkostot
Alueelle ei ole rakennettu kunnallistekniikkaa, mutta viereisellä asemakaava-alueella on jätevesi- ja vesijohtoverkosto. Kartta kunnallistekniikasta, liite 4.
Kunta aloittaa kunnallistekniikan suunnittelun ja laajentamisen sen jälkeen, kun kaava on tullut lainvoimaiseksi.

2.1.5 Maanomistus
Asemakaavoitusprosessin aikana, 26.4.2017, Luodon kunta on ostanut noin 0,8 hehtaarin kokoisen maaalueen Rnr 12:163. Luodon kunta omistaa asemakaava-alueella noin 5,8 hehtaaria maata, kuva 14.
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Kuva 14. Kunnan maanomistus on merkitty karttaan punaisella. Asemakaava-alueen raja on merkitty violetilla viivalla.

2.1.6 Alueen rakennushistoria
Erik Hannula kirjoittaa kirjassa ”Skärgårdsliv i Larsmo”, että Vikarholmenia käytettiin aluksi karjan kesälaitumina. Alueen vanhin karjamaja oli luultavasti 1700-luvun puolivälistä. Laidunmaana käytettiin etupäässä
Vikarholmenin keskialueita sekä pohjois- ja länsiosaa. Vuosien 1940 ja 1960 välillä saarella oli kahdeksan
mökkiä ja yhtä monta karjasuojaa, joita käyttivät Hannulan ja Byggmästarin alueen maanviljelijät. Vikarholmenin itäosa, jonne tämä asemakaava sijoittuu, koska maaperä oli korkeaa ja metsäistä. Kaupunkilaiset aloittivat huviloiden rakentamisen Vikarholmenin itäosaan 1920-luvulla. Vikarholmenilla oli noin 20 huvilaa 1940- ja1960-luvuilla. Vuonna 1958 rakennettiin maantie 749 sekä Strorströmmenin, Tjuvörenin ja
Lammassaaren sillat. Asutuksen lisääntyminen lopetti Vikarholmenin käyttämisen laidunmaan 1960luvulla. Nykyään suurin osa Vikarholmenista on asuinaluetta.
Kuutta vapaa-ajan asuntoa ulkorakennuksineen on tutkittu tarkemmin suunnittelutyön aikana rakennusten
kulttuurihistoriallisen arvon määrittelemiseksi. Nämä rakennukset muodostavat yhdessä 1930-luvun huvila-aluekokonaisuuden. Liitteessä 5 esitetään vanhan huvila-asutuksen rakennusinventointi sekä suojeluarvojen arviointi.
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2.2 Suunnittelutilanne
2.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (24 §) valtion viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia aluerakenteen ja alueiden käytön kannalta.
Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.
Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden erityistavoitteissa määrätään muun muassa seuraavaa:
Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla
riittävästi tonttimaata.
Alueiden käytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintoja 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.
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 maakuntakaava 2030:ssä 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
Maakuntakaavassa alue on merkitty merkinnällä, jolla osoitetaan maaseutuasutuksen alueita jokilaaksoissa, joilla kehitetään erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Alueidenkäytön suunnittelussa tulee edistää vedenlaadun parantamista. Alueen virkistyskäyttöä ja matkailua tulee kehittää.
Alueidenkäytöllä tulee jokilaaksojen valuma-alueilla tapahtuvat toiminnot ohjata niin, että edistetään vesistöjen tilan paranemista. Rakentamista ei tule osoittaa tulvaherkille alueille. Alueidenkäytön suunnittelussa
tulee myös ottaa huomioon kulttuurimaisema-arvot. Maaseutua kehitettäessä tulee sovittaa yhteen maa13

seutuelinkeinojen, pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen tavoitteet. Alueen virkistyskäyttöä ja matkailua
tulee kehittää.
Pohjanmaan maakuntakaavassa esitetään suunnittelualueen itäpuolen vesialueella turismille tärkeä pienvenereitti sekä melontaan soveltuva suojaisa sisäsaaristoalue.
Maakuntakaavassa ei ole osoitettu alueelle muinaismuistoja.

Kuva 15. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta 2030.

2.2.3 Yleiskaava
Alueella ei ole yleiskaavaa.

2.2.4 Aiemmat asemakaavat
Pienellä osalla kaava-aluetta on voimassa Luodon Vikarholmenin rakennuskaava vuodelta 1982. Se koskee korttelia 54, osaa korttelista 55 ja katualuetta (noin 0,7 ha, kuva 16). Etelässä asemakaava rajautuu
Vikarholmenin vuoden 2004 asemakaavan laajennukseen korttelin 79 osalta (kuva 17) ja rakennuskaavaan nimeltä Vikarholmen S, vuodelta 1998 (kuva 18).
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Kuva 16. Ote Luodon Vikarholmenin rakennuskaavasta (vahvistettu 17.12.1982).

Kuva 17. Vikarholmenin asemakaavan laajennus korttelin 79 osalta. Hyväksytty 16.6.2004.
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Kuva 18. Ote Vikarholmen S -rakennuskaavan muutoksesta. Hyväksytty 4.2.1998.

2.2.5 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Alueen suunnittelussa otetaan huomioon aiemmin esitetyt kaavat ja luontoselvitys.
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3.

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen suunnittelun tarve
Asemakaavaa tarvitaan kunnan tonttireservin ylläpitämiseksi.

3.2 Suunnittelun käynnistäminen
17.6.2015, § 18, päätti suunnittelujaos aloittaa Vikarholmenin asemakaavan laajenuksen laatimisen.

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

3.3.2 Vireilletulo
Kaavoitustyö on käynnistynyt 3.6.2016 ja siitä on ilmoitettu lehdissä, kunnan kotisivuilla www.luoto.fi ja
kunnantalon virallisella ilmoitustaululla.

3.3.3 Osallistuminen ja yhteistyö
8.6.2017 pidettiin kunnantalolla informaatiotilaisuus osallisille.
Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 19.5.-18.6.2017 (kuva 19). Luonnoksesta jätettiin kuusi mielipidettä ja
kolme lausuntoa. Nähtävilläoloajan jälkeen jätettiin vielä yksi mielipide ja yksi lausunto. Liitteessä 6 esitetään yhteenveto niiden sisällöstä sekä arvio siitä, toteutuuko mielipiteiden tai lausuntojen sisältä asemakaavassa.
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Kuva 19. Asemakaavaluonnos, joka oli nähtävillä 19.5.-18.6.2017.

Jätettyjen mielipiteiden johdosta asemakaavaan tehtiin seuraavat muutokset:
Korttelin 150 tontin 7 merkintä vaihdettiin RA:sta AO:ksi. Korttelin 157 tontin 3 merkintä vaihdettiin AO:sta
RA:ksi.
Liikennejärjestelyjä muutettiin siten, että Rantatie muutettiin korttelin 79 kohdalla kävely- ja pyöräilyväyläksi. Ahventietä jatkettiin Rantatielle asti siten, että suurin osa alueen liikenteestä kulkee Ahventien kautta.
Suojelumerkintä sr-1 muutettiin sr-2:ksi ja suojelumerkintä poistettiin korttelin 150 tonteilta 2 ja 9. Erityisiin
määräyksiin lisättiin korttelin 150 tontille 9 määräys, joka sallii vanhan vapaa-ajan asunnon säilyttämisen
ilman, että sitä lasketaan mukaan tontin rakennusoikeuteen.
Korttelin- ja tontinrajoja muutettiin kortteleissa 155, 158 ja 159. Korttelin- ja tontinrajoja tarkistettiin myös
kortteleissa 55, 79, 151-154 ja 159.
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Kedontien jatke poistettiin samoin kuin tontti 4 korttelissa 55. Asemakaava-alueen rajaa muutettiin siten,
että korttelin 55 tontti 3 sisältyy kaava-alueeseen. Tonttia laajennettiin noin 1450 m2 kohti koillista. Korttelin 55 tonttinumerointia muutettiin.
Korttelin 150 tontin 5 eteläpuolelle sekä korttelin 150 pohjoispuolelle osoitettiin ET-alueet. Ahventien ja
Rantatien varrella sijaitseville VL-alueille osoitettiin kaksi ohjeellista rakennusalaa, joille saa sijoittaa
muuntamon.
Rakennusinventointia täydennettiin, liite 5.
Lisäksi tehtiin seuraavat muutokset Luodon kunnan ja maanomistajien välisten keskustelujen jälkeen:
Korttelin 154 tonttia 4 laajennettiin.
Rantatien sekä sen varren tonttien rajoja tarkistettiin.
Sp- merkintä muutettiin merkinnäksi ”alueen osa, jonka puusto säilytetään tai jolle istutetaan puita”.
Lisäksi tehtiin vähäisiä tarkistuksia ja täydennyksiä asemakaavakarttaan ja –määräyksiin sekä tähän
asemakaavaselostukseen.
10.10.2017 pidettiin kunnantalolla informaatiotilaisuus osallisille.
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 11.10.–10.11.2017 (kuva 20). Ehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta
ja viisi lausuntoa. Liitteessä 7 esitetään yhteenveto niiden sisällöstä sekä arvio siitä, toteutuuko muistutuksen tai lausuntojen sisältö asemakaavassa.
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Kuva 20. Asemakaavaehdotus, joka oli nähtävillä 11.10–10.11.2017.

Jätettyjen muistutusten johdosta asemakaavaan tehtiin seuraavat muutokset:
Erityisissä määräyksissä säädettiin, että korttelin 150 tontin 11 suojeltua vapaa-ajan rakennusta saa siirtää tontin rakennusalan puitteissa.
Korttelin 150 tonteilla 1-4, 7 ja 9-11 sekä korttelin 157 tonteilla 1 ja 2 korotettiin rakennusoikeutta 250 km2:stä 300 k-m2:iin sen jälkeen, kun kaikilta ranta-alueen AO-1-tontin omistajilta kysyttiin halusivatko he
tonttiensa rakennusoikeuden korotusta.
Ajoyhteys korttelin 150 tontille 12, joka oli osoitettu tontin 11 kautta, poistettiin, samoin merkintä, joka kielsi
tonttiliittymän osoittamisen osalle tontin 12 katurajaa.
Korttelin 157 eteläpuolinen VL-alue muutettiin siten, että ainoastaan 4,5 metriä leveä alue kiinteistöstä
7:258 osoitetaan VL-alueeksi. Korttelin 157 tontit 1 ja 2 osoitetaan yhtä leveinä kaavakartassa.
Korttelin 54 tontin 2 korttelirajaa tarkistettiin maanomistajan kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen.
Asemakaavaselostusta täydennettiin liikennevaikutusten arvioinnilla. Lisäksi tehtiin vähäisiä tarkistuksia ja
täydennyksiä asemakaavakarttaan sekä tähän asemakaavaselostukseen.
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Asemakaava viedään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi kunnanhallituksen esityksestä. Hyväksymisestä
ilmoitetaan MRA: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.

3.3.4 Viranomaisyhteistyö
14.8.2017 ja 8.9.2017 järjestettiin työpalaveri Pohjanmaan maakuntamuseon kanssa koskien asemakaava-alueen suojelukohteita.

3.4 Asemakaavan tavoitteet
3.4.1 Yleiset tavoitteet
Tavoitteena on luoda viihtyisä ja toimiva asuinalue niin nykyisille kuin tulevillekin asukkaille. Tarkoitus on
laatia asemakaava, joka mahdollistaa viihtyisän, korkealuokkaisen, mielenkiintoisen, turvallisen ja toimivan ympäristön.

3.4.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteiden mukaan on huolehdittava muun muassa siitä, että asunto- ja
työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata ja että uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai
palvelutoimintoja ei sijoiteta irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Uusia asuntoalueita ja
muuta melulle herkkää toimintaa ei saa osoittaa melualueelle. Jalankulku- ja pyöräilyverkostolle tulee varata riittävästi alueita. Alueidenkäytön suunnittelussa ei saa osoittaa uudisrakentamista tulvaherkille alueille.
Pohjanmaan maakuntakaavassa 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. Lisäksi alue on merkitty merkinnällä, jolla osoitetaan maaseutuasutuksen alueita jokilaaksoissa,
joilla kehitetään erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön
sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Alueidenkäytön suunnittelussa tulee edistää vedenlaadun parantamista. Alueen virkistyskäyttöä ja matkailua tulee kehittää. Alueidenkäytöllä tulee jokilaaksojen valuma-alueilla tapahtuvat toiminnot ohjata niin, että edistetään vesistöjen
tilan paranemista. Rakentamista ei tule osoittaa tulvaherkille alueille. Alueidenkäytön suunnittelussa tulee
myös ottaa huomioon kulttuurimaisema-arvot. Maaseutua kehitettäessä tulee sovittaa yhteen maaseutuelinkeinojen, pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen tavoitteet. Alueen virkistyskäyttöä ja matkailua tulee
kehittää.
Luontoinventoinnin mukaan tutkitulta alueelta ei löytynyt vesilain, luonnonsuojelulain tai metsälain perusteella suojeltavia luontotyyppejä. Alueelta ei myöskään löytynyt harvinaisia tai uhanalaisia kasvilajeja.

3.4.3 Kaavan laatijan laadulliset tavoitteet
Kaavan laatijan tavoitteena on luoda viihtyisä, turvallinen ja luonnonläheinen asuinympäristö. Lisäksi kaavan laatijan tavoitteena on suojella kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset.
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4.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

4.1 Kaavan rakenne
Asemakaava-alue käsittää 42 AO- (erillispientalotontti) ja AO-1-tonttia (erillispientalotontti, jolla rakennuspaikalle saa rakentaa vain yhden asunnon), joista neljällä on asuinrakennus ja seitsemällä vapaa-ajan
asunto. Asemakaava käsittää myös kolme rakentamatonta AP-tonttia (pientalo) ja kolme RA-tonttia (vapaa-ajan asunto), joista yksi on uusi. Rantatie suljetaan kävely- ja pyöräilyväylällä siten, että suurin osa
autoliikenteestä ohjataan Ahventielle, joka rakennetaan Vikarholmintien ja Rantatien välille. Kävely- ja
pyöräilytiellä on kuitenkin huoltoajo sallittu. Rantatien länsipuolelle osoitetaan kolme uutta kujaa. Uusien
kortteleiden välissä on virkistysalueita ja ohjeellisia polkuja. Polut ovat osittain jo olemassa. Rantatien ja
Luodonjärven väliin osoitetaan myös yksi virkistysalue.
Aluevaraukset:
Ala (ha)

rak.oik.(k-m2)

Pientalojen korttelialue (AP)

1,4957

3200

Erillispientalojen korttelialue (AO ja AO-1)

8,4157

12570

Lähivirkistysalue (VL)

3,4496

Loma-asuntojen korttelialue (RA)

0,5803

485

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja
laitosten korttelialue (ET)

0,0283

Vesialue (W)

1,6630

Katu-alue

1,2815

Kävelyn ja pyöräilyn katualue

0,0792

YHTEENSÄ

16,9933

16255

Taulukko 1. Asemakaava-alueen alat ja rakennusoikeudet.

Alueen asukasluku kasvaa arviolta noin 193 henkilöllä, joista noin 129 asuu omakotitaloissa ja noin 64 rivitaloissa.

4.2 Tavoitteiden toteutuminen
Kaavan yleisten tavoitteiden mukaisesti alueelle osoitetaan asuintontteja pitämään yllä Luodon kunnan
tonttireservia Vikarholmissa. Täydentämällä olemassa olevaa asutusta uusilla rakennuspaikoilla sekä jättämällä yhtenäisiä viheralueita luodaan viihtyisää, korkealuokkaista, mielenkiintoista, turvallista ja toimivaa
ympäristöä luonnon läheisyyteen.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti asuintontteja ei ole osoitettu melualueelle. Asemakaavalla lisätään tonttitarjontaa olemassa olevan yhdyskuntarakenteen läheisyyteen samalla, kun yhtenäisiä virkistysalueita säilytetään. Asemakaavakartassa osoitetaan ohjeellisia polkuja.
Asemakaava täyttää maakuntakaavan tavoitteet. Uusi asuinalue edistää maakuntakaavan mukaisesti Pietarsaaren asemaa maakunnan aluekeskuksena. Uusi asuinalue on sijoitettu joukkoliikenteen kannalta
edullisesti.
Korttelialueiden rakennusalat on suunniteltu siten, että tulvariski minimoidaan. Asuinrakennusten alin lattiakorko tulee kaava-alueella olla vähintään tasolla N2000 + 2,0 m ja talousrakennusten vähintään tasolla
N2000 + 1,4 m. Mikäli tulvariski edellyttää tontin maanpinnan tason korottamista, niin se pitää tehdä maisemalliset tekijät huomioon ottaen.
Asemakaavalla suojellaan kolme kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusta.
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4.3 Kaavan vaikutukset
Kaava tiivistää ja täydentää Vikarholmenin aluetta. Täydennysrakentaminen on ekologisesti ja taloudellisesti järkevää.
Kaavan vaikutukset vesistöihin ja pohjaveteen ovat vähäisiä, koska kunnallinen jätevesiverkosto ja hulevesien käsittely rakennetaan alueelle. Vaikutukset maa- ja kallioperään ovat vähäisiä ja keskittyvät rakennusaloille.
Hulevesien käsittely on otettu huomioon siten, että VL-alueet kattavat tärkeimmät luonnolliset hulevesireitit. Korttelin 159 pohjoispuolella on asemakaavakarttaan merkitty alue, joka kerää luonnollisesti hulevesiä
ympäröiviltä alueilta. Ahventien ja Rantatien ympäröivillä alueilla hulevesien käsittely järjestetään katualueilla sekä imeytys ympäröivillä virkistysalueilla. Rantatonteilla suurin osa hulevesistä ohjautuu suoraan
järveen. Hulevesien käsittely katualueilla suunnitellaan tarkemmin katusuunnitelmien laatimisen yhteydessä.
Alueen ei ole sellaisia herkkiä kasvi- tai eläinlajeja, joihin kaavan toteuttamisella olisi vaikutusta.
Kaava muuttaa rakennetun ympäristön kesäasuntoalueesta asuntoalueeksi. Asemakaava-alue laajentaa
olemassa olevaa Vikarholmenin asuinaluetta. Kunnallistekniikan, palvelujen läheisyys sekä alueen sijainti
maantie 749:n ja Pietarsaaren keskustan lähellä tekee alueesta sopivan asumiseen. Alueen rakennusperintöä säilytetään osana asuinaluetta.
Kunnan tietojen mukaan kaava-alueen läheisyydessä asuu tällä hetkellä noin 290 sellaista asukasta, jotka
käyttävät Vikarholmintien liittymää seututielle 749. Asukasmäärä muodostaa noin 270 ajoneuvon vuorokausittaisliikenteen alueelle. Tästä liikenteestä noin 15 % eli 40 ajoneuvoa vuorokaudessa suuntautuu etelään Ohratien ja seututie 729 risteykseen. Laskennallisesti alueelle muuttaa noin 193 uutta asukasta, mikä
tarkoittaa yhteensä noin 180 ajoneuvon lisäystä alueelle vuorokaudessa. Laskelma-arvion mukaan noin
85 % tästä liikenteestä käyttää Vikarholmintietä ja noin 15 % Rantatietä ja Ohratietä mennessään seututie
749:lle. Tämä tarkoittaa noin 153 ajoneuvon vuorokausilisäystä Vikarholmintielle ja noin 27 ajoneuvon
vuorokausilisäystä Rantatielle ja Ohratielle. Kokonaisliikennemäärä vuorokaudessa Vikarholmintien ja
seututie 749:n liittymässä tulee näin ollen olemaan noin 383 ajoneuvoa.
Tiehallinnon vuoden 2016 tilaston mukaan seututie 749 liikennemäärä liittymän kohdalla on 4736 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta 217 ajoneuvoa on raskasta liikennettä. Vikarholmintien liikenteestä suuntautuu
liittymän kautta pohjoiseen ja takaisin on arviolta noin 40 % eli noin 153 ajoneuvoa, jolloin seututie 749
vasemmalle Vikarholmintielle kääntyvien määrä on noin 77 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liittymästä etelään
suuntautuvan liikenteen määrä on noin 60 % eli noin 230 ajoneuvoa vuorokaudessa, jolloin seututieltä 749
oikealle Vikarholmintielle kääntyy noin 115 ajoneuvoa vuorokaudessa.
”Tasoliittymät” -suunnitteluohjeen (Tiehallinto 2001) mukaan liittymän laskennallinen liikennemäärä on
täsmälleen sillä rajalla, jolla seututielle 749 tarvittaisiin vasemmalle kääntyvän liikenteen vuoksi väistötila.
Ajoneuvomäärien laskelmat on tehty ympäristöministeriön ohjeen ”Liikennetarpeen arviointi maankäytön
suunnittelussa” (2008) mukaisesti. Oikealle kääntyville ei ohjeen mukaan tarvita liityntäkaistaa. Koska
Luodossa on suhteellisesti paljon lapsia (alueen asukkaista on 29 % alle 18-vuotiaita), johtavat laskelmat
todennäköisesti hieman harhaan, koska henkilöauton käyttötapaosuus (62 %) on luultavasti liian iso ja
henkilöauton täyttöaste (1,55 henkilöä) on luultavasti liian pieni. Tämä johtanee todellista suurempaan
ajoneuvomäärään.
”Tasoliittymät” -suunnitteluohjeissa arvioidaan väistötilan tarvetta nopeusrajoitukselle 80-100 km/h. Nykyisin liittymän kohdalla on 80 km/h nopeusrajoitus, jota voidaan pitää huomattavasti turvallisempana kuin
jos se olisi 100 km/h. Liikennemäärät lisääntyvät vähitellen ja kaava tulee toteutumaan pitkän ajan kuluessa. Lisäksi kiertoliittymä Furuholmintien ja seututie 749:n liittymässä voi toteutua tulevaisuudessa, mikä
vaikuttaa kaava-alueen liikenteeseen oleellisesti. Näiden asioiden johdosta voi Vikarholmintien liittymän
nykyistä kapasiteettia pitää riittävänä. Seututie 749:n itäpuolelle Vikarholmenin alueelle ei kuitenkaan voi
jatkossa osoittaa lisää liikennettä tuottavia toimintoja ilman liittymäjärjestelyjä joko Vikarholmintien ja seututie 749 liittymässä tai Furuholmintien ja seututie 749:n liittymässä.
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Liikennemäärät Ohratien ja seututie 749:n liittymässä ovat pienempiä ja lisäys marginaalinen (vain noin 27
ajoneuvoa vuorokaudessa).

Kuva 21. Laskennalliset ajoneuvomäärät vuorokaudessa Vikarholmintien ja seututie 749 risteyksessä.

Kaavan toteuttaminen lisää tarvetta päivähoitoon, koulupaikkoihin ja vanhustenhuoltoon. Asemakaava toteutuu vaiheittain, mikä antaa kunnalle ja yksityiselle sektorille mahdollisuuden lisätä palveluja tarpeen
mukaan.
Kunnallistaloudellisesti kaavan toteuttaminen lisää pitkällä aikavälillä kunnan tuloja, kun uudet asukkaat
muuttavat alueelle.

4.4

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavamerkintöinä on käytetty ympäristöministeriön asetuksen mukaisia ja Luodon kunnan aiemmissa
kaavoissa käytettyjä kaavamerkintöjä. Kaavaan on lisätty yksi uusi määräys: ”alueen osa, jolla olemassa
oleva puusto säilytetään tai jolle istutetaan puita”.

4.5

Nimistö

Kaavakartassa on viisi uutta kadunnimeä: Abborrvägen, Abborrgränden, Gösgränden, Idgränden, Harrgränden. Myös suomenkieliset nimet on lisätty: Vikarholmintie, Kedontie, Ahventie, Ahvenkuja, Kuhakuja,
Säynäskuja ja Harjuskuja.
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5.

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

5.1 Toteuttaminen ja ajoitus
Asemakaavan toteutuksessa ovat mukana sekä yksityinen että julkinen sektori. Kunta vastaa katujen ja
kunnallistekniikan rakentamisesta. Asemakaavan toteutuksen odotetaan alkavan aikaisintaan vuoden
2018 lopussa.
Kaavan toteuttaminen edellyttää tarvittavien maankäyttö- yhdyskuntarakentamissopimusten solmimista.
Asemakaavan laajennusalueella katualueet siirtyvät kunnan omistukseen MRL 94 §:n säätämällä tavalla.

Pietarsaaressa, 17.1.2018

Juho Rajaniemi
tekniikan tohtori, arkkitehti SAFA
kaavan laatija
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