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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 
 

Kaavoitus toteutetaan yhteistyöhankkeena Luodon kunnan ja Ramboll Finland Oy:n kesken. Kaa-
voituksesta vastaa Luodon kunta. 
 

Kaavoituksesta vastaava:  
 
Luodon kunta 
Pohjoinen Luodontie 30 
68570 LUOTO 
www.larsmo.fi 
 
Maankäyttöinsinööri 
Thomas Käldström 
P +358 44 787 7225 
S-posti: thomas.kaldstrom@larsmo.fi 

Kaavoituskonsultti: 
 
Ramboll Finland Oy 
Teräksenkuja 1–3 E,  
65100 VAASA  
www.ramboll.fi 
 
Kaavan laatija  
Jonas Lindholm, YKS-605 
P +358 50 349 1156 
S-posti: jonas.lindholm@ramboll.fi 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

Kaavoitettava alue sijoittuu noin 1,5 km etäisyydelle Luodon kunnan keskustasta Holmista. Kaavoi-
tettava alue käsittää nykyisen teollisuusalueen, metsää sekä tiealuetta. Alue on kooltaan noin 
41 ha. 
 
 

 Kuva 2. Kaava-alueen alustava rajaus. ©MML Kuva 1. Alueen likimääräinen sijainti. ©MML 
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1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Kaavan nimi on VIDMOSSENIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Kaavoituksen tar-
koituksena on laajentaa voimassa olevaa uusien teollisuustonttien muodostamista varten. 

1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

Liitteet: Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 
 Liite 2: Luontoselvitys 2022 
 Liite 3:  Hulevesisuunnitelma 2022 
 Liite 4: Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen 
 Liite 5: Vastineet ehdotusvaiheen palautteeseen 
 Liite 6: Asemakaavan seurantalomake 

2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavoitusprosessin eri vaiheet 

12.4.2022 § 13  Päätös kaavoituksen käynnistämisestä. 
10.6-11.7.2022  OAS ja kaavaluonnos nähtävillä. 
2.11-2.12.2022  Kaavaehdotus nähtävillä. 
13.2.2023 § 50  Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan. 
13.3.2023 § 16  Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan. 

2.2 Asemakaava 

Asemakaavan keskeiset maankäyttövaraukset ovat T, T-1, EV, MY sekä LT. Kaavamerkinnät ja 
määräykset tarkemmin kaavakartalla. Asemakaava mahdollistaa teollisuustoiminnan toteuttami-
sen. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, kun asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 
ja kaava on saanut lainvoiman. Vastuu asemakaavan toteuttamisesta kuuluu kunnalle sekä maan-
omistajille. 

3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys kaavoitettavan alueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 
Kaavoitettava alue on kooltaan noin 41 ha ja osittain ennestään asemakaavoitettua. Voimassa oleva 
asemakaava on osittain toteutunut ja alueella on rakennuksia kuten tuotantohalleja ja varastora-
kennuksia. Voimassa olevan asemakaavan ne osat, jotka eivät ole toteutuneet, ovat talousmetsää. 
Alueen tieverkosto on suurelta osin päällystetty.  
Alueen ympäristössä on järviä, soita ja metsiä ulkoilureitteineen sekä taukopaikkoineen.  
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Kuva 3. Ilmakuva alueelta ja kaava-alueen likimääräinen rajaus. ©MML 

3.1.2 Luonnonympäristö 
 
Maiseman erityispiirteet 
Kaava-alue on osittain ennestään kaavoitettua ja rakennettua. Iso osa kaava-alueesta on kuitenkin 
metsä- ja suomaita.  
 
Korkeusolosuhteet 
Kaava-alueen korkeudet vaihtelevat paljon. Alimmillaan maasto on kaava-alueen koillisosassa noin 
6 mpy ja korkeimmillaan kaava-alueen lounaisosassa noin 18 mpy. 
 

 

Kuva 4. Kaavoitettavan alueen korkeusolosuhteet. @MML 
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Maaperä 
Kaava-alueen maaperä on kokonaisuudessaan hiekka-/soramoreenia, alavimmat alueet kaava-alu-
eella ovat liejuhiesua. Alueen ulkopuolella on myös kalliomaata ja karkeaa hietaa.  
 

 

Kuva 5. Maaperä kaava-alueella. 

  



KAAVASELOSTUS – VIDMOSSENIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 

 

  
 

6/29 

Vesistöt ja vesitalous 
Kaava-alueella ei ole merkittäviä vesistöjä tai ojia. Kaava-alueen ulkopuolella on Molnvikenin 
lampi. Lähimpään pohjavesialueeseen on etäisyyttä noin 1 km.  
 

 

Kuva 6. Vesistöt kaava-alueella ja sen läheisyydessä. 
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Hulevesisuunnitelma 
 
Valumaa ja hulevesienkäsittelyä on tutkittu tarkemmin erillisselvityksessä, ks. liite 3. Selvityksessä 
on ohjeistusta siihen, minkälaisia ratkaisuja vaaditaan alueen toteuttamiseen ja minne mahdollisia 
hulevesien järjestämistarpeita tullaan tarvitsemaan. 
 

 

Kuva 7. Ote hulevesisuunnitelmasta. Selvitys valuma-alueista. 

 
Luonnonsuojelu 
Alueella ei sijaitse suojelualueita tai Natura-alueita. 
 
Luontoselvitys 2007 
Vidmossenin teollisuusalueen asemakaavan laatimisen yhteydessä tehtiin luontoselvitys vuonna 
2007. Voimassa olevassa asemakaavassa on otettu huomioon arvokkaat alueet. Luontoselvitystä 
tullaan käyttämään kaavaluonnoksen tausta-aineistona ja voimassa olevassa asemakaavassa esi-
tetyt luonnonarvoja koskevat aluevaraukset tullaan säilyttämään kaavaluonnoksessa.  
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Kuva 8. Ote luontoselvityksestä 2007 (Nature-Invest 2007). 

 
Luontoselvitys 2022 
Luontoselvityksen päivitys on tehty maastokaudella 2022. Uudessa luontoselvityksessä ei löydetty 
vesilain tai luonnonsuojelulain perusteella suojeltuja luontotyyppejä, sitä vastoin alueella oli useita 
metsälain perusteella suojeltuja kohteita. Luontoselvityksen mukaan kolme erilaista ojittamatonta 
suota tulee suojella, Stormossen, Vidmossen ja pieni suo nykyisen teollisuusalueen läheisyydessä. 
Nämä suot ovat myös mukana hyväksytyssä soidensuojeluohjelman täydennysehdotuksessa. Alu-
een koillisosassa on myös pieni pirunpelto, joka on metsälain nojalla suojeltu luontotyyppi.  

 

Kuva 9. Ote luontoselvityksestä 2022, kolme mainittua suota ja pirunpelto koillisosassa on ympä-
röity punaisella (Essnature) 
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3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 
Yhdyskuntarakenne 
Teollisuusalue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä kunnan keskustasta, jossa on kunnallisia sekä yk-
sityisiä toimintoja, mm. koulu, kirjasto, kunnantalo, päivittäistavarakauppa, erilaista asumista ja 
muita palveluja. Luodon keskustassa on niin kerros-, rivi- kuin omakotitalojakin. 
 
Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Kaava-alueella toimii autokorjaamo. Luodon keskustassa on enemmän eri toimintoja ja työpaikkoja.   
 
Virkistys ja vapaa-ajantoiminta 
Kaava-alueen läheisyydessä on paljon erilaisia virkistysalueita ja vapaa-ajan toimintoja. Kaava-
alueen läpi kulkee osa Holmin vaellusreitistä. Heti kaava-alueen ulkopuolelle sijoittuu Molnvikenin 
lampi, jossa on tauko- ja tulentekopaikka. Pohjoisen Luodontien toisella puolella on Luodon urhei-
lupuisto erilaisine kuntoratoineen ja urheilukenttineen. 
 

 

Kuva 10. Ote Holmin alueen vaellusreittikartasta © Luodon kunta. 
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Liikenne 
Kaava-alueen länsipuolelle sijoittuu Pohjoinen Luodontie, jonka liikennemäärä oli 3491 ajoneu-
voa/vrk vuonna 2021, josta raskasta liikennettä oli 278 ajoneuvoa/vrk. Nopeus alueen kohdalla on 
80 km/h.  
 
Kaava-alueella on osa voimassa olevasta kaavasta toteutunut ja teitä asfaltoitu. 
 

  

Kuva 11. Ote liikennemääräkartasta (Väylävirasto 2021). Henkilöautoliikenne sinisellä, raskas lii-
kenne vihreällä. 

 

Kuva 12. Ilmakuva alueen keskiosista. 
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Kuva 13. Ilmakuva alueen keskiosista, Pohjoinen Luodontie pohjois-eteläsuuntaisesti. Vidmossenin 
liittymä (Kopparvägen) oikealle. 

 
Liikenneselvitys 2008 
Aiemmin laaditun asemakaavan yhteydessä tehtiin liikenneselvitys vuonna 2008, jossa ehdotetaan 
kanavointia korotetulla liikennesaarekkeella Pohjoisen Luodontien ja Kopparvägenin risteykseen.  

 

Kuva 14. Ote liikenneselvityksestä 2008. Kanavointi osoitettu Pohjoisen Luodontien varteen. 
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Liikenneselvitys 2022 
Asemakaavaa varten on tarkistettu alkuperäisen liikennesel-
vityksen ratkaisuja ja ajantasaisuutta. Uusi selvitys pohjau-
tuu vuoden 2040 liikennemääriin ja liikenne-ennusteisiin. 
Tarkemmat laskentaperusteet ja tulokset on esitetty koh-
dassa 6.1 – Liikenne.  
 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Kaava-alueella ei ole valtakunnallisesti merkittäviä raken-
nettuja kulttuuriympäristöjä (RKY) eikä tunnettuja muinais-
jäännöksiä muinaisjäännösrekisterin perusteella.  
 
Tekninen huolto 
Alueelle on toteutettu vesijohto ja viemäri, joita laajenne-
taan tarpeen mukaan uuden asemakaavan toteutuessa. 
Kaava-alueen läpi kulkee Bosund-Luoto-Pietarsaari siirtovie-
märi, joka on osoitettu Pohjanmaan maakuntakaavassa 
2040. 
 
 

 
 
Ympäristöhuolto ja ympäristön häiriötekijät 
Kaava-alueella ei ole ympäristöä häiritsevää toimintaa. 

3.1.4 Maanomistus 
 
Maa-alue on kunnan omistuksessa. 
 
  

Kuva 16. Tekninen verkosto osalla kaava-aluetta. 

Kuva 15. Ote liikenneselvityksestä, 
uudet tarvittavat liikennejärjestelyt 
alueen liittymässä Pohjoiselle Luo-
dontielle. 
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3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

3.2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat lainvoimaisiksi 1.4.2018. Alueidenkäyt-
tötavoitteet on ryhmitelty asiasisältönsä mukaan seuraaviksi kokonaisuuksiksi:  

 
• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen  
• Tehokas liikennejärjestelmä 
• Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
• Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

3.2.1.2 Pohjanmaan maakuntakaava 2040 
 
Maakuntakaava on suunnitelma, jossa on osoitettu alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen peri-
aatteet liiton toiminta-alueella. Pohjanmaan maakuntakaava 2040 tuli voimaan 11.9.2020. Alue 
sijoittuu heti A-alueen ulkopuolelle (taajama) ja alueella on myös teollisuusaluetta osoittava t-mer-
kintä. 
 

 

Kuva 17. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta 2040, alueen likimääräinen sijainti sinisellä nuolella. 
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Taulukko 1. Kaava-alueelle tai sen välittömään läheisyyteen on maakuntakaavassa 2040 osoitettu 
seuraavat pääasialliset varaukset. 

Merkintä Merkinnän kuvaus 

 

Pietarsaari–Kokkola-kehittämisvyöhyke. 
Merkinnän kuvaus: Kehittämisperiaatemerkinnällä osoitetaan Pietarsaaren ja Kokko-
lan kaupunkiseutujen yhteiseen työssäkäyntialueeseen perustuva vyöhyke.  
Suunnittelumääräys: Vyöhykettä tulee kehittää siten, että vyöhykkeellä edistetään 
pendelöintiä. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota toimivien matka- ja kuljetusketjujen 
ja niiden solmukohtien sekä joukkoliikenteen, että kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseen. 
Lento- ja junayhteydet tulee turvata. Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman sekä Pietar-
saaren ja Pännäisten liityntäasemien liityntäliikennettä ja saavutettavuutta tulee kehit-
tää. 

 

Taajamatoimintojen alue. 
Merkinnän kuvaus: Aluevarausmerkinnällä osoitetaan alueita asumiselle ja muille taa-
jamatoiminnoille kuten palveluille, työpaikoille ja teollisuudelle, liikennealueille, kävely- 
ja pyöräilyväylille, virkistys- ja puistoalueille sekä erityisalueille.  
Suunnittelumääräys: Alue tulee tarkemmassa suunnittelussa suunnitella ensisijaisesti 
asumiselle, palveluille ja työpaikoille. Eheämpää yhdyskuntarakennetta tulee edistää 
taajaman luonne huomioiden. Asumista ei tule sijoittaa yhtenäisille peltoalueille, jos se 
ei eheytä taajamarakennetta. Joukkoliikennettä ja kävelyyn ja pyöräilyyn tarkoitettua 
verkostoa tulee kehittää, jotta julkisten ja kaupallisten palvelujen sekä virkistysalueiden 
saavutettavuutta voidaan parantaa. Täydennysrakentaminen on sopeutettava olemassa 
olevaan asutukseen sekä kulttuuriympäristö-, maisema- ja luonnonarvoihin. Alue on 
tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. 

 

Virkistysalue 
Merkinnän kuvaus: Aluevarausmerkinnällä osoitetaan yleiseen virkistykseen ja ulkoi-
luun tarkoitettuja alueita. Alueella voi sijaita olemassa olevia vakituisia ja vapaa-ajan 
asuntoja. Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukainen rakenta-
misrajoitus. 
Suunnittelumääräys: Maankäyttö ja toimenpiteet tulee suunnitella niin, että turva-
taan edellytykset käyttää aluetta yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun ja varmistetaan 
alueen saavutettavuus sekä riittävä palvelu- ja varustustaso. Alue tulee suunnitella niin, 
että se tukee luontomatkailuelinkeinoa. Alueella sallitaan retkeily- ja virkistyskäyttöä 
palvelevan rakentamisen lisäksi jo olemassa olevien rakennusten korjaus- ja muutos-
työt ja laajentaminen. Virkistysalueita suunniteltaessa on huomioitava niiden merkitys 
viheraluejärjestelmässä, ja niiden tulisi muodostaa pyöräily- ja ulkoilureittien kautta yh-
teistoiminnallinen maakunnallinen verkosto. Suunnittelussa ja toimenpiteissä tulee huo-
mioida kulttuuriympäristö-, maisema- ja luontoarvot. Alueelle tulee laatia kehittämis- 
ja hoitosuunnitelma. Rakentamismääräys: Alueelle on sallittua rakentaa rakennuksia, 
jotka mahdollistavat virkistys- ja luontomatkailupalveluiden toteuttamisen. 

 

Teollisuus- ja varastoalue 
Merkinnän kuvaus: Aluevarausmerkinnällä osoitetaan teollisuus- ja varastoalueita. 
Uudet tai pienialaiset teollisuus- ja varastoalueet osoitetaan kohdemerkinnällä. 

 

Ohjeellinen ulkoilureitti 
Merkinnän kuvaus: Kehittämisperiaatemerkinnällä osoitetaan ulkoilureittejä.  
Suunnittelumääräys: Ulkoilureitin yksityiskohtainen suunnittelu ja merkintä tulee 
tehdä yhteistyössä maanomistajien ja viranomaisten kanssa. Ulkoilureittiä suunnitelta-
essa on huomioitava sen merkitys viheraluejärjestelmässä, ja sen tulee, jos mahdollista, 
yhdistää virkistysalueita, virkistys- ja matkailukohteita, arvokkaita kulttuuriympäristöjä 
ja luonnonsuojelualueita yhteistoiminnalliseksi maakunnalliseksi verkostoksi. Suunnit-
telussa ja toimenpiteissä tulee huomioida kulttuuriympäristö-, maisema ja luontoarvot. 

 

Tietoliikenneyhteys 
Merkinnän kuvaus: Kehittämisperiaatemerkinnällä osoitetaan erittäin suuren kapasi-
teetin tietoliikenneverkko, joka yhdistää maakunnan kunnat ja paikkakunnat ja joka 
liitetään valtakunnallisiin ja kansainvälisiin solmupisteisiin.  
Suunnittelusuositus: Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi tulee laatia sekä seu-
dullisia että paikallisia toimintasuunnitelmia. 
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Päävesijohto  
Merkinnän kuvaus: Viivamerkinnällä osoitetaan päävesijohtoja. 

 
Siirtoviemäri  
Merkinnän kuvaus: Viivamerkinnällä osoitetaan siirtoviemäreitä. 

 

3.2.1.3 Yleiskaava 
 
Kaavoitettava alue ei sisälly voimassa olevan yleiskaavan alueelle. Luodon kunnan Keskusta-alueen 
osayleiskaava, joka on hyväksytty valtuustossa 6.3.2013 § 35, rajautuu kaavoitettavaan alueeseen.  

 

Kuva 18. Ote Keskusta-alueen osayleiskaavasta sekä kaavoitettavan alueen rajaus. 
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Luodon keskusta-alueen osayleiskaavan tarkistus ja laajennus on tekeillä. Kaavaluonnos oli nähtä-
villä 7.7-26.8.2022. Asemakaava-alue rajautuu yleiskaavassa osoitettuihin AP-, MY- ja MU-alueisiin. 
Mahdollinen tulevaisuuden tielinjaus on osoitettu asemakaava-alueen suuntaan.  
 

 

Kuva 19. Ote Luodon keskusta-alueen osayleiskaavan kaavaluonnoksesta 1.7.2022. 

3.2.1.4 Asemakaava 

Osalla aluetta on voimassa Vidmossenin teollisuusalueen asemakaava, joka on hyväksytty kunnan-
valtuustossa 22.4.2009 § 53. 

 

Kuva 20. Ote voimassa olevasta Vidmossenin teollisuusalueen asemakaavasta. 
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Taulukko 2. Asemakaavan merkinnät kaava-alueella. 

Merkintä Merkinnän kuvaus 

 
Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 

 
Liike-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa 1 
asunnon kiinteistöhuoltoa varten. 

 
Virkistysalue. 

 
Maa- ja metsätalousalue. 

 
Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. 

 

3.2.1.5 Rakennusjärjestys 
 
Rakennusjärjestys on hyväksytty Luodon kunnanvaltuustossa 29.8.2018 ja se tuli voimaan 
5.10.2018. 

3.2.1.6 Tonttijako ja tonttirekisteri 
 
Tiedot alueen kiinteistöjaosta perustuvat kunnan/Maanmittauslaitoksen ajantasaisiin tietoihin. 

3.2.1.7 Pohjakartta 
 
Alueelta on laadittu pohjakartta Vidmossenin teollisuusalueen asemakaavan laatimisen yhteydessä 
vuonna 2009. Pohjakarttaa on päivitetty keväällä 2022 ja se on ajantasainen. 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN ERI VAIHEET 

4.1 Kaavan eri vaiheet 

Kaavaprosessi toteutetaan kolmessa päävaiheessa. 
 

1) Aloitus- ja valmisteluvaihe. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla 
on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallis-
tumis- ja arviointimenettelystä. Kaavan lähtökohtien ja tavoitteiden pohjalta laaditaan OAS ja kaa-
valuonnos, jotka kaavoitusjaoston käsittelyn jälkeen laitetaan nähtäville ja niistä kuulutetaan pai-
kallislehdissä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivulla.  Osallisilla on nähtävilläolon aikana 
mahdollisuus jättää OAS:sta palautetta kuntaan. OAS:aa voidaan päivittää kaavaprosessin aikana. 
 

2) Ehdotusvaihe. Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen ja kun asianomaiset viranomaistahot sekä 
muut osalliset ovat esittäneet mielipiteensä, tehdään tarvittavat tarkistukset kaavaan. Kun kaavoi-
tusjaosto on hyväksynyt kaavaehdotuksen, se asetetaan nähtäville 30 päiväksi. Nähtävilläolon ai-
kana kaavaehdotuksesta voi jättää kirjallisen muistutuksen kaavoitusjaostolle. Samalla pyydetään 
lausunnot viranomaisilta. Julkisesta nähtävilläolosta tiedotetaan kuulutuksella paikallislehdissä, 
kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla. 
 

3) Hyväksyminen. Kaava hyväksytään kunnanvaltuustossa. Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedote-
taan paikallislehdissä ja kunnan internet-sivulla. Lisäksi hyväksymispäätös lähetetään niille, jotka 
ovat jättäneet muistutuksen tai lausunnon, jos he ovat sitä pyytäneet. 
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Valitus. Valtuuston päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Kaavan saatua lainvoiman, siitä 
tiedotetaan samalla tavoin kuin hyväksymispäätöksestä. 
 

4.2 Asemakaavoituksen tarve 

Kaavoitus on käynnistetty tarpeesta saada lisää tontteja teollisuusalueelle. 

4.3 Suunnittelun käynnistäminen ja siitä koskevat päätökset 

Kaavoitusjaosto päätti 12.4.2022 kaavoituksen käynnistämisestä. 

4.4 Osallistuminen ja yhteistyö 

Osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee. Osal-
lisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja ilmaista 
mielipiteensä asiasta kirjallisesti tai suullisesti. Kaavoituksessa osallisiksi on määritelty seuraavat: 

4.4.1 Osalliset 
 
Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoituksessa käsitellään: 
 

• Luodon kunnan eri hallintotoimet 
• ELY-keskus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) 
• Pohjanmaan liitto 
• Pohjanmaan pelastuslaitos 

 
Alueen yritykset, paikalliset yhteisöt ja järjestöt, joiden toimialaa asemakaavoitus  
koskee, mm: 
 

• Oy Herrfors Ab 
• JNT Ab 

 
Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa huomatta-
vasti vaikuttaa, mm: 

 
• Kaava-alueen ja sen vaikutusalueen käyttäjät, haltijat, maanomistajat ja asukkaat. 
• Yhdistykset ja yhteisöt, joiden toimintaan tai sidosryhmiin kaavoituksella saattaa olla vai-

kutuksia. 

4.4.2 Vireilletulo 
 
Kaavoitus tuli vireille OAS:n ja kaavaluonnoksen nähtäville laittamisen yhteydessä 10.6.2022. 
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4.4.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus 
 
Tätä kohtaa täydennetään päivämäärillä kaavaprosessin aikana sitä mukaa kuin kyseinen vaihe on 
käsitelty.  

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 10.6.-11.7.2022. 
Luonnoksesta saatiin 3 lausuntoa, mielipiteitä ei saatu.  
 
Vastineet palautteeseen, katso liite 4. 

 
• Kaavaehdotus oli nähtävillä 2.11-2.12.2022. Ehdotuksesta saatiin 5 lausuntoa, muistutuk-

sia ei saatu. 
 

Vastineet palautteeseen, katso liite 5. 

4.4.4 Viranomaisyhteistyö 
 
Asianomaisia viranomaisia kuullaan kaavan nähtävilläolovaiheissa lausuntomenettelyllä. Tarvitta-
essa järjestetään erillinen viranomaisneuvottelu. Neuvottelua ei ole katsottu tarpeelliseksi valmis-
teluvaiheessa.  

4.5 Asemakaavan tavoitteet 

Asemakaavan tavoitteena on muuttaa ja laajentaa voimassa olevaa Vidmossenin teollisuusalueen 
asemakaavaa, että voidaan tarjota enemmän teollisuustontteja kiinnostuneille yrittäjille.  
Liikenteellisesti tulee varata riittäviä alueita teollisuusalueen liittymän kanavoinnin toteuttamista 
varten. Hulevesienkäsittelysuunnitelma tulee laatia lopullista kaavaehdotusta varten. Lopullisen 
asemakaavan tulee pohjautua uuteen luontoselvitykseen, joka tehdään keväällä 2022.  

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Uusi asemakaava pohjautuu samaan rakenteeseen kuin voimassa oleva kaava, suureen osaan alu-
eesta ei tule muutoksia. Rakenteeseen tehdään tarvittavia tarkistuksia liikenteeseen liittyvien tar-
peellisten järjestelyjen mahdollistamiseksi.  

5.2 Kaavaluonnos 2.6.2022 

Suuri osa voimassa olevasta kaavasta tulee säilymään. Rakennusoikeuksia ei muuteta voimassa 
olevaan kaavaan verrattuna.  
Kaava-aluetta on laajennettu pohjoiseen osalle viereistä kiinteistöä. Kaavan korttelialueita on jonkin 
verran tarkistettu. Istutettavia alueita on osoitettu yhtenäisesti koko alueelle. Uusi katu on osoitettu 
Stålvägeniltä kortteliin 2.   
 
Kopparvägenin – Pohjoisen Luodontien risteysalueelle on tehty tarvittavia tarkistuksia korttelija-
koon liittymän kanavoinnin toteuttamisen mahdollistamiseksi. Liittymäkieltoja on tarkistettu ja 
osoitettu. Näkemäalueita on myös tarkasteltu, ne sijoittuivat LT-alueelle, joten niitä ei osoiteta kaa-
valuonnoksessa.  
 
Kevyen liikenteen väylän rakentamisen mahdollisuus on otettu huomioon, paikka, jossa Pohjoinen 
Luodontie voidaan ylittää, on osoitettu ohjeellisilla viivoilla kaavakartalla (liittymän eteläpuolella). 
Pohjoisen Luodontien yleinen tiealue osoitetaan LT-alueena (yleisen tien alue). LT-alueen levennys 
on osoitettu kokonaan itäpuolelle.  
 
Luonnonarvoiltaan arvokkaat alueet on osoitettu vuoden 2007 luontoselvityksen periaatteiden mu-
kaisesti. Tarvittavia tarkistuksia tehdään kaavan ehdotusvaiheessa, kun uusi selvitysraportti val-
mistuu. Kaavakartalla on osoitettu ohjeellisia hulevesienkäsittelyyn tarkoitettuja alueita, jotka tar-
kistetaan ja tarkennetaan ehdotusvaiheessa, kun erillinen hulevesienkäsittelysuunnitelma valmis-
tuu.  
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Kuva 21. Ote kaavaluonnoksesta 2.6.2022. 

 

5.3 Kaavaehdotus 21.10.2022 

Kaavaehdotuksessa on huomioitu uusi luontoselvitys, hulevesisuunnitelma ja liikenneselvitys. Li-
säksi on huomioitu saatu palaute ja tehty muutoksia sen pohjalta. 
 
Merkintä M (maa- ja metsätalousalue) on päätetty muuttaa merkinnäksi EV (suojaviheralue) Luo-
don keskusta-alueen osayleiskaavaluonnoksessa kaavoitettavan alueen eteläpuolelle osoitetun ym-
päristön, ulkoilureitin ja mahdollisten tulevaisuuden asuntoalueiden suojaamiseksi.  
 
Osaa MY-alueista (maa- ja metsätalousalueet, joilla on erityisiä ympäristöarvoja) on tarkistettu 
uuden luontoselvityksen perusteella. Uuden hulevesisuunnitelman pohjalta on osoitettu w-1-alueita 
alueen hulevesien johtamiseen ja imeyttämiseen. Nämä alueet sijoittuvat suurelta osin alueille, 
jotka ovat metsälain perusteella arvokkaita, ja jotka on pääasiallisesti osoitettu MY-merkinnällä. 
Alueet ovat luonnontilaisia korpia ja niitä voidaan käyttää hulevesien imeyttämisalueina ennen kuin 
vedet tarvittaessa johdetaan ympäröivään ojaverkostoon. 
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Kuva 22. Ote kaavaehdotuksesta 21.10.2022. 

5.4 Tekninen tarkistus 16.1.2023 

Luontoselvitystä on päivitetty ELY-keskuksen lausunnon pohjalta ja kaavaehdotusta tarkistettu päi-
vitetyn luontoselvityksen uusien suositusten mukaisesti. Luontoselvityksen suositusten paremmin 
huomioonottamiseksi on tarkistetussa kaavaehdotuksessa alue korttelin 3 itäpuolella muutettu EV-
alueesta MY-alueeksi ja osa korttelista 5 on muutettu T-alueesta MY-alueeksi. 
 

 

Kuva 23. Ote tarkistetusta kaavaehdotuksesta 16.1.2023. 
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5.4.1 Mitoitus 
 
Kaavalla muodostuvat seuraavat tontit ja alueet. 
 

Käyttötarkoitus Pinta-ala, ha Pinta-alan osuus % Kerrosala k-m² 
T 10,68 41,22 42 737 k-m² 
T-1 7,49 58,78 29 967 k-m² 
T Yhteensä 18,17 43,95 72 704 k-m² 
EV 10,39 25,11  
MY 7,63 18,46  
LT 2,92 7,05  
Gator 2,24 5,43  
KAAVA-ALUE YHTEENSÄ 41,35 100 % 72 704 k-m² 

 

5.5 Aluevaraukset 

Asemakaavassa on seuraavat pääasialliset merkinnät ja määräykset. Merkinnät ja määräykset ko-
konaisuudessaan selviävät kaavakartalta. 
 

 
 

6. KAAVAN VAIKUTUKSET 

6.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

 
Yhdyskuntarakenne 
Asemakaavalla ei voida arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia alueen yhdyskuntarakenteeseen, 
alue soveltuu teollisuusalueeksi, koska se sijoittuu riittävän etäälle asutuksesta, mutta kuitenkin 
olemassa olevien teiden välittömään yhteyteen. Alueen saavutettavuus on hyvä. 
 
Palvelut 
Asemakaavasta ei aiheudu suoria vaikutuksia alueen palveluihin. Kun alueen teollisuustoimintaa 
kehitetään ja laajennetaan, voi se kuitenkin johtaa epäsuorasti siihen, että olemassa olevat palvelut 
lähialueella vahvistuvat ja paranevat.  
 
Työpaikat ja elinkeinotoiminta 
Asemakaavalla on myönteisiä vaikutuksia alueen elinkeinotoimintaan. Teollisuusalueen laajentami-
nen mahdollistaa jo alueella toimiville yrityksille toiminnan kehittämisen ja laajentamisen. Uudet 
teollisuustontit voivat myös houkutella uusia yrityksiä alueelle ja työpaikkojen määrä voi siten kas-
vaa. Asemakaava mahdollistaa hyvin teollisuus- ja yritystoiminnan kehittämisen alueella.  
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Virkistys ja vapaa-ajantoiminta 
Kaava-alueen pohjoisosassa kulkee osa Holmin vaellusreitistä, joka tulee edelleen olemaan yhte-
näinen ilman katkoksia. Muutoin aluetta ei ole tarkoitettu virkistyskäyttöön.  
 
Liikenne 
Asemakaavamuutoksessa osoitetaan teollisuusalueelle rakennusoikeutta yhteensä 72 763 krs-m². 
Teollisuusalueen tuottama liikenne on arvioitu matkatuotosperusteisesti. Koska vielä ei ole tiedossa 
tarkkaan millaista toimintaa alueelle tulee, on käytetty teollisuusalueen keskimääräistä kävijämää-
rää 1,1 kävijää/100 k-m². Siten arvioidaan, että alueella olisi päivittäin noin 800 henkilöautokävijää, 
kun alue on rakentunut kokonaan. Lisäksi huomioidaan keskimääräinen tavaraliikenteen kävijä-
määrä 18,6 käyntiä/toimipaikka. Kymmenen toimipaikkaa käsittävän alueen matkatuotokseksi tu-
lee yhteensä 986 käyntiä. Tämä vastaa 1972 ajon/vrk liikennemäärää Kopparvägenin liittymähaa-
ralla, kun alue on kokonaan rakentunut. 

Pohjoisen Luodontien (mt 749) liikenteen arvioidaan kasvavan vuoteen 2040 mennessä valtakun-
nallisen liikenne-ennusteen mukaan 1,190-kertaiseksi vuoden 2017 tasosta. Raskaan liikenteen ar-
vioidaan kasvavan vastaavana aikana 1,178-kertaiseksi. Tämän perusteella vuonna 2040 Luodon-
tien liikennemäärä olisi 4410 ajon/vrk, josta raskaiden ajoneuvojen osuus olisi 286 ajon/vrk. 

Kanavoinnin tarve määritellään tasoliittymäohjeen mukaisella nomogrammilla, jossa pystyakselilla 
on päätieltä vasemmalle kääntyvät (Av) ja vaaka-akselilla päätiellä molempien suuntien suoraan 
ajavat (As+Cs). Taulukossa on arvioitu pää- ja sivusuunnan liikennemäärien kasvua ja vastaavat 
vuodet on esitetty nomogrammissa omilla väreillään. Vuoden 2021 päätieltä vasemmalle käänty-
vien liikennemäärä vastaa alueen nykyistä rakentumista (noin 3000 k-m2), kun oletetaan, että 
alueelta liikenne suuntautuu yhtä paljon sekä pohjoiseen että etelään. Nomogrammin perusteella 
vasempaankääntymiskaista tarvitaan noin vuoden 2030 tienoilla, mikäli alueelle on tuolloin raken-
tunut vähintään 40 000 kerrosneliömetriä. Liittymäjärjestelyjen tarpeesta tulee olla hyvissä ajoin 
yhteydessä ELY-keskukseen. 

 2021 2030 2040 
Av (ajon/vrk) 50 220 493 
As+Cs (ajon/vrk) 3491 4000 4410 

 

 
 
Oikeaankääntymiskaistan tarve määritellään tasoliittymäohjeen mukaisen nomogrammin avulla, 
jossa pystyakselilla on päätieltä oikealle kääntyvät (Ao) ja vaaka-akselilla päätiellä yhteen suuntaan 
suoraan ajavat (As). Taulukossa on arvioitu suoraan ajavien ja kääntyvien liikennemäärien kasvua 
ja vastaavat vuodet on esitetty nomogrammissa omilla väreillään. Nomogrammin perusteella oi-
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keaankääntymiskaista tarvitaan vasta alueen rakennuttua kokonaan. Toisaalta suuri raskaan liiken-
teen määrä saattaa aiheuttaa oikeaankääntymiskaistan tarpeen jo aiemmin ja kaikki liittymän kais-
tajärjestelyt kannattaa toteuttaa yhdellä kertaa. 
 
 2021 2030 2040 
Ao (ajon/vrk) 50 220 493 
As (ajon/vrk) 1745 2000 2205 

 

 
 
Uuden liikennetarkastelun pohjalta kaavaluonnokseen on varattu LT-alue (yleisen tien alue) mah-
dollistamaan korotetuin saarekkein toteutettavan kanavoinnin rakentaminen. LT-alueelle on varattu 
tila siten, että pohjoisen suunnasta alueelle on erillinen vasempaankääntymiskaista ja etelän suun-
nasta alueelle on erillinen oikeaankääntymiskaista. 

Kanavointi tulee rakentaa korotetuin saarekkein, koska tien toisella puolella olevalta jalankulku- ja 
pyörätieltä on järjestettävä kulkuyhteys asemakaava-alueelle. Liittymään ei voida merkitä suoja-
tietä, koska maantiellä on 80 km/h nopeusrajoitus, mutta saarekkeeseen jätetään aukko ja jalan-
kulku- ja pyörätielle rakennetaan yhteys Kopparvägeniltä. Kanavointi on mitoitettu 80 km/h nopeu-
delle ja siinä on huomioitu reitti erikoiskuljetuksia varten. 

Tarkemmassa suunnittelussa huomioidaan, että reunaesteet sijoitetaan riittävän kauas. Tilavaraus 
kanavoinnille on tehty kokonaan liittymän puolelle. Kanavointi on mahdollista levittää osittain myös 
vastakkaiselle puolelle, mutta sitä ei voi tehdä kokonaan vastakkaiselle puolelle maaston korkeus-
erojen vuoksi. Liittymät, jotka sijaitsevat LT-alueen sisäpuolella tulee sulkea ja uusi liittymä osoi-
tetaan kanavointialueen ulkopuolelta. 

Eteläinen liittymä poistetaan, koska alue ei ole enää käytössä, mutta alueelle voidaan tarvittaessa 
kulkea asemakaava-alueen sisältä. Pohjoisen liittymän korvaava liittymä voidaan osoittaa kana-
voinnin pohjoispuolelle samalle kiinteistölle. Liittymän näkemäalue on tutkittu ja se sijaitsee koko-
naan LT-alueen puolella, joten erillisiä näkemäalueita ei kaavassa tarvitse osoittaa. Liikenteellinen 
aluetarve ja kanavoinnin toteuttamisen periaatteet käyvät ilmi alla olevasta kuvasta ja ne on otettu 
huomioon kaavaluonnoksessa sekä kaavaehdotuksessa. 
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Edellä esitettyjen liittymäjärjestelyiden toteuttaminen parantaa liikenteen turvallisuutta ja suju-
vuutta huomattavasti. Myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus paranee, kun tien voi ylit-
tää kahdessa vaiheessa. 
 

 

Kuva 24. Ote liikennetarkastelusta 2022. 



KAAVASELOSTUS – VIDMOSSENIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 

 

  
 

26/29 

 

Kuva 25. Havainnekuva kanavoinnista ja liittymistä, jotka täytyy sulkea tai siirtää. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Asemakaava-alueella ei ole kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita tai kohteita, merkittäviä vai-
kutuksia ei muodostu. 
 
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Alueella sallitaan toiminta, joka voi aiheuttaa mm. meluhaittoja. Toiminnasta ei kuitenkaan saa 
aiheutua haittoja ympäristöön. Meluhaittojen ei voida olettaa aiheuttavan haittoja asutukseen, 
koska teollisuusalue sijoittuu erilleen asutuksesta. Vaikutukset arvioidaan vähäisiksi.  
 
Tekninen huolto 
Alueella on ennestään kunnallistekniikka, jota tullaan tarvittaessa laajentamaan. Vaikutukset vä-
häiset. 

6.1.1 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 
Maiseman erityispiirteet 
Vaikutus maisemakuvaan on vähäinen verrattuna voimassa olevaan asemakaavaan, koska osa alu-
eesta on ennestään rakennettua, vaikka ei kuitenkaan kokonaan. Uutena aluekokonaisuutena muu-
tos maisemakuvaan voidaan kokea suurena. Osa laajennusalueista on avohakkuualuetta ja toisilla 
kohdin metsää täytyy hakata kaavan toteuttamiseksi. Alueet, joita ei rakenneta, on osoitettu EV- 
ja MY-alueina, joka tarkoittaa, ettei näillä alueilla saa hakata metsää. Merkittäviä vaikutuksia ei 
arvioida muodostuvan.  
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Korkeusolosuhteet 
Alueen korkeusolosuhteet tulevat joiltakin osin muuttumaan, kun uusia suunniteltuja tontteja to-
teutetaan, on maanpintaa tarpeen tasata. Merkittäviä vaikutuksia ei kuitenkaan arvioida muodos-
tuvan. 
 
Maaperä 
Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia maaperään, toteuttaminen edellyttää ainoastaan pin-
nallista kajoamista. 
 
Vesistöt ja vesitalous 
Kaavan ehdotusvaiheessa on tehty hulevesisuunnitelma, jolla varmistetaan, että hulevedet hoide-
taan ja johdetaan oikealla tavoin ilman suurempia vaikutuksia alueelle. Hulevesisuunnitelmassa 
ehdotetaan, että hulevedet alueelta VA1 johdetaan uuteen ojaan alueen eteläpuolelle, oja johdetaan 
nykyiseen ojaan VA1-alueen itäpuolelle ja siitä eteenpäin Stormossenille. Vedet VA2-alueelta joh-
detaan 1300 m² suuruiseen sekä 0,5 m syvään vedenkeräysaltaaseen alueen eteläosassa, ja sieltä 
edelleen ojaan, joka virtaa Stormossenille. VA3-alueelta vedet johdetaan noin 500 m² suuruiseen 
ja 0,5 m syvään altaaseen, uusi oja kaivetaan ja vedet johdetaan Vidmossenille. 
 

Kuva 27. Havainnekuva alueelta. 

Kuva 26. Havainnekuva Pohjoiselta            
Luodontieltä. 
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Kuva 28. Ote hulevesisuunnitelmasta. 

Selvityksen perusteella on kaavakartalla osoitettu osa-alueet (w-1), jotka on varattu alueelta muo-
dostuvien hulevesien käsittelyyn. Asemakaavaan sisältyy määräys, jonka mukaan ”Alueen huleve-
det tulee käsitellä ja tarpeen mukaan puhdistaa tontti- ja/tai aluekohtaisesti ennen kuin vedet joh-
detaan olemassa olevaan ojaverkostoon ja/tai kunnalliseen hulevesiverkostoon”. 
Laadittu hulevesiselvitys ja kaavamääräykset huomioimalla arvioidaan, ettei kohtuuttomia haittoja 
oleteta muodostuvan kaavan toteuttamisesta. 
 
Luonnonsuojelu  
Laaditun luontoselvityksen perusteella alueella ei esiinny suojeltuja tai muulla tavoin huomionar-
voisia lajeja. Alueella on 4 kohdetta/aluetta, jotka ovat metsälain perusteella arvokkaita ja ne on 
huomioitu asemakaavassa, kolme näistä on soita ja alueen pohjoisosassa on pirunpelto. Suot ovat 
mukana soidensuojeluohjelman täydennysehdotuksessa ja ne on huomioitu myös luontoselvityk-
sessä. Luontoselvityksessä suositellaan, että suot säilytetään ja kaavakartalla ne on osoitettu yh-
denmukaisesti suojelumerkinnällä MY (maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja) 
yhdessä määräysten ”luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokkaat kohteet” ja että 
”aluetta ei saa muuttaa niin, että ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu”. Soiden säilyminen tur-
vataan myös hulevesienkäsittelyn avulla, kun hulevesiä johdetaan soille niin, etteivät ne kuivu. 
 
Korttelien 5 ja 6 väliin on suunniteltu tie Vidmossenin suon poikki, suo tulee tällöin jakautumaan, 
mutta suurin osa Vidmossenista tulee kuitenkin jäämään luonnontilaan suunnitellun tien eteläpuo-
lella. Uuden tien alle on hulevesisuunnitelmassa suunniteltu uusi tierumpu, joka varmistaa, että 
vesi virtaa vapaasti tulvimatta kahden osa-alueen välillä, vaikkakin uusi tie rakennetaan niiden 
väliin.  
 
Vidmossenin suon jakava uusi tie sisältyy Vidmossenin teollisuusalueella voimassa olevaan asema-
kaavaan. Noudattamalla luontoselvityksen suosituksia ja säilyttämällä nämä alueet, kaavan toteut-
tamisesta ei muodostu merkittäviä vaikutuksia. 
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6.2 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Kaavamerkinnät on esitetty kohdassa 5.5 – Aluevaraukset sekä asemakaavakartalla. 

6.3 Yhteiskuntataloudelliset vaikutukset 

Asemakaavan toteutumisen myötä yritystoiminta kasvaa, joka vaikuttanee myös kunnan verotulo-
jen ja työllisyyden kasvuun. Alueen toteuttamiseen tarvitaan jonkin verran panostusta infraraken-
teeseen, mm. liittymän kanavointiin maantielle. Luodon tieverkkosuunnitelman (2021) laatimisen 
yhteydessä on kanavoinnin kustannusten arvioitu olevan noin 70.000 €. 

7. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

7.1 Toteuttaminen ja aikataulu 

Tarkoituksena on, että asemakaava hyväksytään kunnanvaltuustossa vuoden 2022 lopulla. Asema-
kaavan vahvistumisen jälkeen vastuu alueen toteuttamisesta on kunnan, joka vastaa myös kunnal-
listeknisten ratkaisujen laajentamisesta.  
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