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1. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISET 
LÄHTÖKOHDAT   

Asemakaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen (MRL, MRA) mukaisesti. 
Lainsäädännössä korostetaan vuorovaikutusta maanomistajien ja muiden osallisten kanssa niin, 
että kaikilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä asiasta. Tämän lisäksi laissa säädetään mm. koska 
ja kuinka kaava ja siihen liittyvä aineisto tulee asettaa nähtäville.  
 

Palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
 

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavilla Luodon kunnantalolta, Pohjoinen Luodontie, 
68570 Luoto tai kunnan internet-sivulta www.larsmo.fi. 
 
Palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa seuraavasti: 

 
Maankäyttöinsinööri 
Thomas Käldström 
Puh. +358 44 787 7225 
S-posti: thomas.kaldstrom@larsmo.fi  
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan koko kaavoitusprosessin ajan. 

2. SUUNNITTELUKOHDE JA VAIKUTUSALUE 

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

Kuva 1. Alueen likimääräinen sijainti 
sinisellä nuolella. ©MML 

http://www.larsmo.fi/
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Kuva 2. Kaava-alueen alustava rajaus. ©MML 

 

 

Kuva 3. Ilmakuva kaavoitettavalta alueelta. ©MML 
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3. SUUNNITTELUN TAVOITTEET JA LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Suunnittelutehtävä ja tavoite 

Kaavan tarkoituksena on laajentaa voimassa olevaa, kunnanvaltuuston 22.4.2009 hyväksymää 
Vidmossenin teollisuusalueen asemakaavaa uusien teollisuustonttien muodostamista varten.  

3.2 Kaavoituspäätös 

Kaavoitusjaosto päätti 12.4.2022 käynnistää kaavoituksen. 

3.3 Maanomistus 

Kaavoitettava alue on kunnan omistuksessa. 

3.4 Kaavoitustilanne 

Maankäytön suunnittelujärjestelmän lähtökohtana on tarkentuva suunnittelu, jossa valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet sekä yleispiirteiset kaavat, eli maakuntakaava ja yleiskaava, ohjaavat 
yksityiskohtaisten asemakaavojen suunnittelua. 

3.4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvoston päätös uudistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan 
1.4.2018. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu asiasisältönsä mukaisesti seuraaviin 
kokonaisuuksiin: 
 

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

luonnonvarat 
• Uusiutumiskykyinen energiahuolto 
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3.4.2 Pohjanmaan maakuntakaava 2040 
 

Maakuntakaava on suunnitelma, jossa on osoitettu alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen 
periaatteet 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-
merkintä. 
 

 

Kuva 4. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta 2040, alue osoitettu likimääräisesti sinisellä nuolella. 

 

3.4.3 Yleiskaava 
 
Yleiskaava on kaupungin yleispiirteisen maankäytön suunnittelun väline. Se voi käsittää koko 
kaupungin alueen tai osan siitä (yleiskaava / osayleiskaava). Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja 
muutettaessa asemakaavoja sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön 
järjestämiseksi (MRL 42 §). 
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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 5. Ote Keskusta-alueen osayleiskaavasta. Kaavoitettava alue osoitettu likimääräisesti 
sinisellä. 

3.4.4 Asemakaava 
 
Osalla aluetta on voimassa Vidmossenin teollisuusalueen asemakaava, joka on hyväksytty 
kunnanvaltuustossa 22.4.2009 § 53. 
 

 

Kuva 6. Ote Vidmossenin asemakaavasta. 
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3.5 Selvitykset 

Luontoselvitys 
Vidmossenin teollisuusalueen asemakaavan laatimisen yhteydessä tehtiin luontoselvitys vuonna 
2007. Luontoselvitystä tullaan käyttämään kaavaluonnoksen tausta-aineistona ja voimassa 
olevassa asemakaavassa esitetyt luonnonarvoja koskevat aluevaraukset tullaan säilyttämään 
kaavaluonnoksessa. Keväällä 2022 on laadittu luontoselvityksen tarkistus. Uuden selvityksen 
raportointia on tehty kaavaluonnoksen laatimisen aikana. Selvityksen tulokset huomioidaan 
kaavaehdotusvaiheessa. Uuden selvityksen pohjalta tehdään tarpeelliset tarkistukset asemakaavan 
alueidenkäyttöön ja määräyksiin.  
 
Liikenneselvitys 
Vidmossenin teollisuusalueen asemakaavan laatimisen yhteydessä tehtiin liikenneselvitys vuonna 
2008. Liikenneselvitystä tullaan osittain käyttämään uuden asemakaavan laatimisen yhteydessä. 
Uuteen asemakaavaan tullaan tarkistamaan liikenneselvityksen ajantasaisuus ja varaamaan 
tarpeelliset alueet aiemmin esitetyn kanavoinnin toteuttamista varten.   
 
Pohjakartta 
Alueelta on laadittu pohjakartta Vidmossenin teollisuusalueen asemakaavan laatimisen yhteydessä 
tehtiin liikenneselvitys vuonna 2009. Pohjakarttaa on päivitetty keväällä 2022 ja se on ajantasainen. 
 
Hulevesisuunnitelma 
Kaavan ehdotusvaiheeseen tullaan laatimaan hulevesien käsittelysuunnitelma hulevesien käsittelyn 
ja johtamisen varmistamiseksi oikealla tavoin, ettei alueelle muodostu merkittäviä vaikutuksia.  

4. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Kaavan merkittäviä vaikutuksia arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslaissa määrättyjen vaatimusten 
mukaisesti. Laissa määrätään; 

”MRL 9 § - Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa 

”Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin 
tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja 
tarkoitus. 

Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen 
toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja 
muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olen-
naisia vaikutuksia.”. 

Vaikutusten arvioinnin osakohteet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lain 9 §:n ja – 
asetuksen 1 §:n mukaan kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutuksia:  

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, 
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon, 
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin, 
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen, 
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 
6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen. 
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5. OSALLISET  

Osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoituksessa 
käsitellään. 
Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja il-
maista mielipiteensä asiasta kirjallisesti tai suullisesti (MRL 62 §:n mukaisesti). 
Kaavoitukseen osallisiksi on määritelty ainakin seuraavat (MRA 28 §:n mukaisesti): 
 

- Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoituksessa käsitellään: 
 

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

 
- Alueen yritykset, paikalliset yhteisöt ja järjestöt, joiden toimialaa kaavoituksessa 

käsitellään. 
 

• JNT 
• Oy Herrfors Ab 

 
- Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa 

huomattavasti vaikuttaa:  
 
• Kaava-alueen ja sen vaikutusalueen käyttäjät, haltijat, maanomistajat ja asukkaat.  
• Yhdistykset ja yhteisöt, joiden toimintaan tai sidosryhmiin kaavalla saattaa olla 

vaikutuksia. 
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6. KAAVOITUKSEN ERI VAIHEET, VUOROVAIKUTUS JA 
AIKATAULU 

6.1 Kaavan eri vaiheet 

Kaavaprosessi toteutetaan kolmessa päävaiheessa. 
 

1) Aloitus- ja valmisteluvaihe. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla 
on mahdollisuus saada tietoa kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä 
osallistumis- ja arviointimenettelystä. Kaavan lähtökohtien ja tavoitteiden pohjalta laaditaan OAS 
ja kaavaluonnos, jotka kaavoitusjaoston käsittelyn jälkeen laitetaan nähtäville ja niistä kuulutetaan 
paikallislehdissä, 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, on usein tarvetta tarkistaa aineistoa. Kun 
kaavoitusjaosto on hyväksynyt kaavaehdotuksen, se asetetaan nähtäville 30 päiväksi. 
Nähtävilläolon aikana 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 
tiedotetaan paikallislehdissä ja kunnan internet-sivulla. Lisäksi hyväksymispäätös lähetetään niille, 
jotka ovat jättäneet muistutuksen tai lausunnon, jos he ovat sitä pyytäneet. 
 
Valitus. Valtuuston päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Kaavan saatua lainvoiman, siitä 
tiedotetaan samalla tavoin kuin hyväksymispäätöksestä. 
 

6.2 Aikataulu 
 
Kaavaprosessin alustava aikataulu: 

 
  

1. Aloitus- ja luonnosvaihe
04-07/2022

2. Ehdotusvaihe
08–09/2022

3. Kaavan hyväksyminen
09-/2022
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7. YHTEYSTIEDOT 

Kaavoitustyö toteutetaan yhteistyöhankkeena Luodon kunnan, Ramboll Finland Oy:n ja 
maanomistajien kesken. Tietoa tästä suunnitelmasta sekä kaavahankkeesta saa kunnan 
maankäyttöinsinööriltä. 
 

 

 

Luodon kunta 

Pohjoinen Luodontie 30, 68570 Luoto 
www.larsmo.fi 
 
Yhteyshenkilö 
Maankäyttöinsinööri Thomas Käldström 
puh. +358 44 787 7225 
s-posti: thomas.kaldstrom@larsmo.fi 

 

 

Ramboll Finland Oy 
Teräksenkuja 1–3 E, 65100 VAASA  
www.ramboll.fi 
 
Yhteyshenkilö 
Ryhmäpäällikkö Jonas Lindholm, YKS-605 
puh. +358 50 349 1156 
s-posti: jonas.lindholm@ramboll.fi 
 
Suunnittelija Joel Nylund 
puh. +358 50 4068 466 
s-posti: joel.nylund@ramboll.fi  
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