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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

Kaavoitus toteutetaan yhteistyöhankkeena Luodon kunnan ja Ramboll Finland Oy:n kesken. Kaavan 
valmistelusta vastaa Luodon kunta / Maankäyttöinsinööri. Kaava laaditaan konsulttityönä Ramboll 
Finland Oy:ssä. 
 

Luodon kunta 
 

Pohjoinen Luodontie 30, 68570 LUOTO 
www.larsmo.fi 
 
Yhteyshenkilö 
Maankäyttöinsinööri Thomas Käldström  
Puh. +358 44 787 7225  
sähköposti: 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 
sähköposti: jonas.lindholm@ramboll.fi  
 
Suunnittelija Maria Niemi 
puh. +358 44 094 9494 
sähköposti: maria.niemi@ramboll.fi 

 

1.2 Suunnittelualueen sijainti 

Kaavoitettava alue muodostuu noin 43 ha suuruisesta alueesta pääosin Vikarholmenin itäpuolella. 
Alue on ennestään suurilta osin asemakaavoitettu paitsi osa maantie 749:sta. Alue sijoittuu noin 
5 km etäisyydelle kunnan keskustasta Holmissa ja noin 6 km etäisyydelle Pietarsaaren keskustasta. 
Kaavan vaikutusalueella ovat sekä Luoto että Pietarsaari. Kaava-alueen alustava sijainti ja rajaus 
on esitetty alla olevissa kuvissa. 
 

http://www.ramboll.fi/
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Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti © Maanmittauslaitos. 

 

Kuva 2. Suunnittelualueen rajaus. © Maanmittauslaitos. 
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1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Kaavan nimi on VIKARHOLMENIN ASEMAKAAVA.  
 
Kaavoituksen tarkoituksena on laatia ajantasainen asemakaava. Tavoitteena on tarkistaa ja yhdis-
tää nykyiset asemakaavat yhtenäiseksi asemakaavaksi, jossa merkinnät ja määräykset vastaavat 
nykyisiä tarpeita ja tavoitteita. Uusi asemakaava on siten olemassa olevien kaavojen muutos sekä 
laajennus. Tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan voidaan muodostaa uusia tontteja tarkistet-
tuun asemakaavaan. 

1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 2: Rakennusinventointi 2022 
Liite 3: Meluselvitys 2021 
Liite 4: Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen 
Liite 5: Vastineet ehdotusvaiheen palautteeseen 
Liite 6: Asemakaavan seurantalomake 

 

1.5 Luettelo kaavaa koskevista muista asiakirjoista, taustamateriaalista ja 
lähdemateriaalista 

• Voimassa olevat asemakaavat. 
• Luodon tieverkkosuunnitelma – Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2021 
• Meluselvitys 15.2.2021, 24.5.2021 

2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin eri vaiheet 

17.2.2020  Päätös kaavoituksen käynnistämisestä. 

28.10–12.11.2020  OAS nähtävillä 

29.12.2021–28.1.2022  Kaavaluonnos nähtävillä. 

2.11-2.12.2022  Kaavaehdotus nähtävillä. 

13.2.2023 § 49  Kunnanhallitus esittää valtuustolle kaavan hyväksymistä. 

13.3.2023 § 15  Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan. 

2.2 Asemakaava 

Asemakaavan keskeisiä maankäytön aluevarauksia ovat merkinnät asumiselle, virkistystoimin-
nalle sekä liikennealueille. Kaavamerkinnät ja -määräykset esitetään tarkemmin kaavakartalla. 

2.3 Asemakaavan toteutus 

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, kun asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuus-
tossa ja kaava on saanut lainvoiman. Vastuu asemakaavan toteuttamisesta kuuluu kunnalle. 
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3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys kaavoitettavan alueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Koska alue on suurelta osin ennestään rakennettu, alueella ei ole luonnontilaista ympäristöä. Alu-
eella on pienehköjä yhtenäisiä metsikköjä, mutta suurempia metsäalueita ei ole. Luodonjärvi ra-
jautuu alueeseen itäpuolelta. Luodonjärvestä on yhteys mereen (Perämereen) sulkuporttien kautta. 
 

 

Kuva 3. Ilmakuva alueelta. Kaava-alueen rajaus mustalla viivalla. © Maanmittauslaitos. 
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3.1.2 Luonnonympäristö 

Maiseman erityispiirteet 
Kaava-alue on jo ennestään sekä kaavoitettu että rakennettu. Rakentaminen on levittäytynyt koko 
kaavoitettavalle alueelle, mutta edelleen on tilaa täydennysrakentamiseen ja tiivistämiseen. Kos-
kematonta luontoa ei ole juurikaan, sen sijaan voidaan puhua puistomaisista metsistä. Kaava-alu-
een itäpuolinen alue viettää Luodonjärven vesistöön. 
 
Korkeusolosuhteet 
Kaava-alueen korkeuskäyrät vaihtelevat noin välillä 1–7 m mpy. Alueen pohjois-/länsiosa on yli-
päänsä korkeammalla kuin etelä-/itäosa.  
 

 

Kuva 4. Alueen korkeusolosuhteet, asutus, tiestö, vesistö © Maanmittauslaitos. 
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Maaperä 
Kaava-alueella vallitsee kokonaisuudessaan moreenimaa, jossa on paikoittain kalliopohjaisia alueita 
ja hienoa hietaa. Ruskea väri; moreeni, punainen väri; kallio, violetti väri; liejuinen hieno hieta. 
 

 

Kuva 5. Maaperäkartta © GTK. 
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Vesistöt ja vesitalous 
Kaava-alue sijaitsee saaristossa. Kaava-alue sijaitsee osittain kerran 100 vuodessa toistuvalla me-
ritulva-alueella. Luodonjärvi, johon osa kaavoitettavasta alueesta rajautuu, on säännöstelty vesistö. 
  
Alueella on kunnallinen vesi- ja viemärijohto. 
 

 

Kuva 6. Tulvaherkät alueet (kerran 100 vuodessa). © SYKE 

 
Luonnonsuojelu 
Alueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse suojelualueita tai Natura-alueita. Rannat ovat tiheään ra-
kennettuja. 
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3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Asuminen ja väestörakenne 
Kaava-alueella asuu noin 390 asukasta.  
 
Yhdyskuntarakenne 
Alueelle on ennestään rakennettu pientaloja. Alueella on toimiva katuverkosto. Alue rajautuu län-
sipuolelta Eteläiseen Luodontiehen. Alueella on Luodonjärven rannassa myös joitakin loma-asun-
toja. Suurin osa alueen asuinrakennuksista on rakennettu 1980-luvun lopun jälkeen.  
Kaavoitettavan alueen läheisyydessä on kunnallisia sekä yksityisiä toimintoja, mm. koulu, erimuo-
toista asumista, kauppaa, teollisuutta, palveluja sekä virkistystä. 
 

    

Kuva 7. Vasemmalla peruskartta vuodelta 1972, oikealla vuodelta 1985. 
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Kuva 8. Vasemmalla peruskartta vuodelta 1992, oikealla ote YKR-rekisteristä (2019, © SYKE). Koko alue on taa-
jama-aluetta. 

 
 
 
 
  

Kuva 9. Alueen nykyinen rakenne ilmakuvassa, pientaloympäristöä. Vikarholmenin 
itäpuoli on toteutusvaiheessa. © Maanmittauslaitos. 
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Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Lähimmät työpaikat sijoittuvat alueen ulkopuolelle mm. kunnallisiin palveluihin ja teollisuuteen, 
2 km etäisyydellä on sekä päiväkoti, koulu että useita yrityksiä. 
 
Virkistys ja vapaa-ajantoiminta 
Kaava-alueella sijaitsee uimaranta ja leikkipaikka. Pienempiä metsiköitä alueen korttelialueiden vä-
leissä voi hyödyntää leikkeihin ja ulkoiluun virkistystarkoituksessa. Kunnan keskusta-alueella Hol-
missa on mm. urheilu-/koulualueen yhteydessä mahdollisuuksia virkistykseen merkittävässä laa-
juudessa. 
 

 

Kuva 10. Virkistystoiminnot ja -paikat/-kohteet kaavoitettavan alueen läheisyydessä. 
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Liikenne 
Kaava-alueen tiet muodostuvat asemakaavakaduista, jotka johtavat liikenteen Eteläiselle Luodon-
tielle (maantie 749), joka toimii pohjois-eteläsuuntaisena päätienä Pietarsaaren ja Kokkolan välillä. 
Eteläisen Luodontien varressa on jalankulku- ja pyöräliikenteen yhteyksiä. 
 

 

Kuva 11. Liikennemäärät vuonna 2020 © Väylävirasto. 
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Luodon tieverkkosuunnitelma 
 
Työn tavoitteena on ollut laatia Luodon kunnan alueen tieverkkosuunnitelma ottaen huomioon 
kunnan tulevat maankäyttösuunnitelmat sekä ennustettu liikenteen kasvu. 
 
Tarkoituksena on mahdollistaa edellytykset toimivalle ja turvalliselle liikenneverkolle, joka palve-
lee sekä alueen paikallista saavutettavuutta että seudullisen liikenteen sujuvuutta. Suunnittelu 
päätettiin kohdistaa maantiehen 749 ja sitä risteäviin yhteyksiin. Suunnittelun tärkeimmäksi ta-
voitteeksi priorisoitiin kestävien kulkumuotojen edellytysten ja suojattomien tienkäyttäjien turval-
lisuuden parantaminen. 
 
Suunnittelun yhteydessä on selvitetty vaihtoehtoisia järjestelytarpeita Eteläisen Luodontien – Oh-
ratien risteysalueella uutta alikulkua varten, joka yhdistyy Västra Strandvägeniin. Samalla on 
tehty meluselvitys. Järjestelytarpeiden toteuttamisen mahdollistamiseksi tulee asemakaavaa 
muuttaa.  
 

 

Kuva 12. Ote selvitetystä vaihtoehdosta 3, uudet liikennejärjestelyt Eteläisen Luodontien – Ohratien risteyksessä 
© A-Insinöörit. 
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Melu 
Tieverkkoselvityksen laatimisen yhteydessä on selvitetty liikennemelua maantien 749 varressa. 
Asemakaavan luonnosvaiheessa meluselvitys ei ollut saatavilla, jossa melusuojausta olisi osoi-
tettu, mutta aineistoa on täydennetty kaavaehdotusvaiheeseen.  
 
Meluselvityksessä päiväyksellä 24.5.2021 (liite 3) on analysoitu melun leviämistä. Selvityksessä 
esitetään melun leviämistä melusuojauksella ja ilman melusuojausta. Melusuojausta tullaan edel-
lyttämään, jotta hyväksyttävä meluarvo toteutuu lähellä sijaitsevissa asunnoissa. Nopeus kaava-
alueen osuudella vaihtelee, kesällä nopeus on 60 km/h ja muuna aikana 80 km/h. Molemmat no-
peudet on huomioitu selvityksessä.   
 

  

Kuva 13. Ote meluselvityksestä, melun leviämisessä on huomioitu tilanne maantiellä 749 ajonopeudella 60 km/h 
yöaikaan vuonna 2040. Melusuojaus on osoitettu kartalla sinisellä. 

 
Asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyy-
dessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona 
melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB eikä yöohjearvoa 
(klo 22–7) 50 dB. 
Tämä tulee varmistaa rakentamalla tarpeelliset melusuojaukset Eteläisen Luodontien varteen.  
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Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Kaava-alueella ei ole valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä eikä tunnet-
tuja muinaisjäännöksiä. 
 
Alueen rakennuskanta muodostuu sekä uudemmasta että vanhemmista rakennuksista. Rannoilla 
on sekä uusia moderneja asuintaloja että vanhoja pienehköjä loma-asuntoja. Moni jälleenraken-
nuskautta edustava rakennus (1940-1960-luvut) on joistakin korjauksista huolimatta säilyttänyt 
ominaispiirteensä. Suuri osa alueesta on toteutettu 1980-1990-luvuilla. 
 
Rakennusinventointi 
 
Alueen rakennuskantaa ja ympäristöä on kartoitettu ja niiden suojeluarvoja on arvioitu erillisellä 
rakennusinventoinnilla. Inventointi on liitetty kaavaselostuksen liitteeksi 2. Inventointi koskee en-
nen vuotta 1960 rakennettua rakennuskantaa ja yhtenäisenä hahmottuvia ympäristöjä. 
 

 

Kuva 14. Ote rakennusinventoinnista, inventointiin valitut kohteet ympyröity. Osa-alue, joka edustaa jälleenra-
kennuskautta, on merkitty vihreällä.  
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Tekninen huolto 
Alueelle on rakennettu vesi- ja viemärijohtoverkosto.  
 
Ympäristönsuojelu ja ympäristön häiriötekijät 
Maantie 749 on mainittava tienä, joka liikenteen perusteella aiheuttaa eniten melua alueella teolli-
suuden lisäksi. Koska alue sijoittuu meren läheisyyteen, tulee tulvaherkät alueet huomioida kaa-
voituksessa, mutta Luodon alueen vesialueen ollessa säännöstelty vesistö, ei merkittävää riskiä 
tulvista oleteta muodostuvan. 
 
Maanomistus 
Maa-alue on kunnallisessa sekä yksityisessä omistuksessa. 

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. Alueiden-käyt-
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  
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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. 
 

 

Kuva 15. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta 2040, alue on osoitettu likimääräisesti sinisellä nuolella. 

 
Kaava-alueelle on maakuntakaavassa osoitettu seuraavat pääasialliset merkinnät: 
 

Merkintä Merkinnän kuvaus, määräykset 

 

Taajamatoimintojen alue 

 

Pietarsaaren kaupunkikehittämisen vyöhyke 

 

Pietarsaari-Kokkola – kehittämisvyöhyke 
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3.2.1.3 Yleiskaava 
 
Alueella ei ole voimassa olevaa osayleiskaavaa.  Asemakaavoitetut alueet eivät myöskään sisälly 
voimassa olevaan Luodon rantaosayleiskaavaan. 
 

 

Kuva 16. Ote Luodon rantaosayleiskaavasta (2013). 
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3.2.1.4 Asemakaava 
 
Kaavoitettava alue on suurelta osin ennestään kaavoitettu asemakaavatasolla. Kaavoitettava alue 
käsittää useita eri asemakaavoja, joista vanhimmat ovat 1980-luvulta ja uusimmat vuodelta 2012. 
  

 

Kuva 17. Asemakaavoitetut alueet (2019) osoitettu rasterilla © SYKE. 

3.2.1.5 Rakennusjärjestys 

Rakennusjärjestys on hyväksytty Luodon kunnanvaltuustossa 29.8.2018 ja se tuli voimaan 
5.10.2018. 
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3.2.1.6 Tonttijako ja tonttirekisteri 
 
Tiedot alueen kiinteistöjaosta perustuvat kunnan/Maanmittauslaitoksen ajantasaisiin tietoihin. 

3.2.1.7 Pohjakartta 

Alueelta vuonna 2015 laadittua ja vuonna 2016 käyttöönotettua vektorimuotoista pohjakarttaa 
käytetään kaavoitustyön pohjana. Päivityksiä tehdään tarpeen mukaan. 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN ERI VAIHEET 

4.1 Kaavaprosessin kuvaus  

Aloitusvaihe. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdolli-
suus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja ar-
viointimenettelystä. 
Aloitusvaiheessa laaditaan OAS, joka asetetaan nähtäville. Osallisilla on nähtävilläolon aikana mah-
dollisuus jättää OAS:sta palautetta kuntaan.  
OAS:aa päivitetään tarvittaessa koko kaavaprosessin ajan. 
 
Valmisteluvaihe (luonnosvaihe). Kaavan lähtökohtien ja tavoitteiden pohjalta laaditaan kaava-
luonnos, joka pidetään nähtävillä 30 päivää ja siitä kuulutetaan paikallislehdissä, kunnan ilmoitus-
taululla ja kunnan internet-sivulla. Osalliset voivat tällöin esittää mielipiteensä kaavasta joko suul-
lisesti tai kirjallisesti. 

 
Ehdotusvaihe. Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen ja asianomaisten viranomaistahojen sekä 
muiden osallisten esitettyä mielipiteensä on usein tarvetta tarkistaa kaavaa. Kun kaavoitusjaosto 
on hyväksynyt kaavaehdotuksen, se asetetaan nähtäville 30 päiväksi. Nähtävilläolon aikana kaava-
ehdotuksesta voi jättää kirjallisen muistutuksen kaavoitusjaostolle. Samalla pyydetään lausunnot 
viranomaisilta. Julkisesta nähtävilläolosta tiedotetaan kuulutuksella paikallislehdissä, kunnan ilmoi-
tustaululla ja kunnan internet-sivuilla. 
 
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. 
 
Valtuuston päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Kaavan saatua lainvoiman, siitä tiedotetaan 
samalla tavoin kuin hyväksymispäätöksestä. 

4.2 Asemakaavoituksen tarve 

Koska alueella on voimassa monia vanhentuneita asemakaavoja ja alueeseen kohdistuu yleisen 
tieverkon muutoksia, on tarve tarkistaa ja yhdistää vanhat voimassa olevat asemakaavat uudeksi 
kaavaksi, joka vastaa nykyisiä ja tulevaisuuden kehittämistarpeita.  

4.3 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kaavoituksen käynnistämisestä on tiedotettu 17.2.2020 kaavoituskatsauksen julkaisemisen yhtey-
dessä. 
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4.4 Osallistuminen ja yhteistyö 

Kaavaprosessin aikana kuullaan asianomaisia osallisia. Asianomaisten viranomaisten kanssa järjes-
tetään erillisneuvotteluita tarvittaessa. Asemakaavan nähtävilläolojen aikana on mahdollisuus jät-
tää palautetta.   

4.4.1 Osalliset 

Osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee. 
 
Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaa-
vasta mielipiteensä kirjallisesti tai suullisesti (MRL § 62).   
 
Kaavoituksessa osallisiksi on määritelty seuraavat (MRA § 28): 
 
− Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoituksessa käsitellään: 

• Luodon kunnan eri hallintotoimet – Pohjoinen Luodontie 30, 68570 Luoto 
• ELY-keskus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) – PL 262, 65101 Vaasa 
• Pohjanmaan liitto – PL 174, 65101 Vaasa 
• Pohjanmaan museo – PL 3, 65101 Vaasa 
• Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos/Luodon paloasema (pääkonttori: 

Kustaa Adolfinkatu 76, 67200 Kokkola) 
• Pietarsaaren kaupunki – Sosiaali- ja terveysvirasto – PL 111, 68601 Pietarsaari 
• Ilmatieteenlaitos 

 
− Alueen yritykset, paikalliset yhteisöt ja järjestöt, joiden toimialaa asemakaavoitus 

koskee. 
 

− Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa huo-
mattavasti 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 28.10.2020. Kaavoituksen käynnistämisestä on ilmoitettu kaavoituskatsauk-
sessa 17.2.2020.  
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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 (OAS) oli nähtävillä 28.10-12.11.2020. OAS:sta saa-
tiin 4 lausuntoa. 
 

• Kaavaluonnos oli nähtävillä 29.12.2021–28.1.2022. Luonnoksesta saatiin 6 lausuntoa ja 1 
mielipide.  
 
Vastineet saatuun palautteeseen, katso liite 4. 
 

• Kaavaehdotus oli nähtävillä 2.11-2.12.2022. Ehdotuksesta saatiin 5 lausuntoa ja 4 muis-
tutusta.  

 
Vastineet saatuun palautteeseen, katso liite 5. 

4.4.4 Viranomaisyhteistyö 

Viranomaisia kuullaan kaavoituksen aikana lausuntomenettelyllä, erillisneuvotteluita järjestetään 
viranomaisten kanssa tarpeen mukaan kaavaprosessin aikana. 

4.5 Asemakaavan tavoitteet 

Asemakaavan tavoitteena on tarkistaa nykyisiä asemakaavoja yhtenäiseksi asemakaavaksi, jossa 
merkinnät ja määräykset vastaavat nykyisiä tarpeita ja tavoitteita. Liikennealueita tarkistetaan 
siten, että tulevaisuudessa tarpeelliset liikennejärjestelyt voidaan toteuttaa. Tarvittaessa voidaan 
muodostaa uusia tontteja tarkistettuun asemakaavaan. 
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Asemakaavan rakenne 

Alueen käyttö on asuntovaltaista. Kaava perustuu edelleen voimassa olevan kaavan rakenteeseen, 
ainoastaan pienimuotoisia sisäisiä tarkistuksia on tehty. Tarkistukset kaavaan on tehty nykytilanne 
huomioiden sekä miten kaava on aiemmin toteutunut ja tulevaisuuden kehittämistarpeet huomioi-
malla. Suurimmat rakenteelliset muutokset koskevat Eteläisen Luodontien risteysalueita, joita on 
muokattu mahdollistamaan Luodon tieverkkosuunnitelmassa esitettyjen ratkaisujen toteuttaminen. 

5.2 Kaavaluonnos 17.12.2021 

Pohjoisosa: 
Kaavoitettavaa aluetta on laajennettu alkuperäisestä siten, että aiemmin kaavoittamattomat lyhyet 
osuudet ja pienet osa-alueet yleisestä tiealueesta sisältyvät myös kaava-alueeseen. LT-alueita on 
laajennettu siten, että yleiselle tieverkostolle suunnitellut toimenpiteet voidaan toteuttaa. Furuhol-
mintien risteykseen tulee mahdollistaa kiertoliittymän toteuttaminen. Asuinkorttelit ja katualueet 
on osoitettu nykytilanteen ja kiinteistöjaon mukaisesti. Pienempiä yksityiskohtia, kuten rakennus-
aloja ja istutettavia alueita on tarkistettu siten, että ne ovat koko alueella yhtenäisiä. Käyttötarkoi-
tuksia koskevia määräyksiä on päivitetty.  

  

Kuva 18. Kaavaluonnoksen pohjoisosa 
17.12.2021. 
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Eteläosa:  
Uudelle Eteläisen Luodontien – Ohratien risteykseen suunnitellulle alikululle on jätetty tilaa LT-alu-
eella. LT-alueeseen liittyvien EV-alueiden laajuutta on tarkistettu.  
 
Asuinkorttelit ja katualueet on osoitettu nykytilanteen ja kiinteistöjaon mukaisesti. Pienempiä yksi-
tyiskohtia, kuten rakennusaloja ja istutettavia alueita on tarkistettu siten, että ne ovat koko alueella 
yhtenäisiä. Käyttötarkoituksia koskevia määräyksiä on päivitetty.  
 
Ranta-alueella tontit on osoitettu mahdollisimman hyvin nykyisten kiinteistörajojen ja nykyisen ran-
taviivan mukaisesti. Joissakin tapauksissa kaava tulee aiheuttamaan yhteisten vesialueiden lunas-
tustarpeita. Rantatontteja on täydennetty saunarakennusten rakennusaloilla kunnan muissa kaa-
voissa käytettyjen kunnan periaatteiden mukaisesti. Käyttötarkoituksia koskevia määräyksiä on 
päivitetty. 

 

Kuva 19. Kaavaluonnoksen eteläosa 17.12.2021. 
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5.3 Kaavaehdotus 21.10.2022 

Kaavaluonnosvaiheessa saadun palautteen pohjalta on tehty joitakin tarkistuksia kaava-aineis-
toon. Pääasialliset tarkistukset on lueteltu alla.  
 

• Alueelta on laadittu rakennusinventointi Pohjanmaan museon lausunnon pohjalta. Raken-
nusinventoinnin tulosten pohjalta kolme rakennusta on saanut suojelumerkinnän (sr-2), 
lisäksi Sundängsvägenin varren osa-alueen ominaispiirteet tulee säilyttää (/s), ks. kaava-
kartta ja liite 2. 

• Yleiselle tiealueelle (LT) on osoitettu melusuojaus 24.5.2021 päivätyn meluselvityksen pe-
rusteella. Alustavat melusuojauskorkeudet selviävät liitteestä 3. 

• Pohjakarttaa on täydennetty rakennuksilla ja tarkemmilla rantalinjan mittauksilla joillakin 
kohdin. 

• Joidenkin tonttien ja katualueiden rajauksiin on tehty vähäisesti teknisiä tarkistuksia. 
 

      

Kuva 20. Ote kaavaluonnoksesta, joka havainnollistaa kaavaluonnosvaiheen jälkeen tehtyjä pääasiallisia muu-
toksia – melusuojaus on osoitettu meluselvityksen perusteella (aaltoviiva) sekä kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaat alueet ja kohteet (AO/s, sr-2). 
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5.3.1 Tarkistettu kaavaehdotus 16.1.2023 

Kaavaehdotusta on tarkistettu nähtävilläolon jälkeen joiltakin osin saadun palautteen pohjalta, 
jotka on koostettu liitteeseen 5. 
 
Kaavaan tehtiin ennen hyväksymistä seuraavat muutokset; 
 

• Kaksi rakennuskohdetta, jotka oli osoitettu merkinnällä sr-2, on poistettu tarkistetusta 
kaavaehdotuksesta kohteiden kunnon ja sijainnin perusteella Pohjanmaan museon lau-
sunnon mukaisesti. 

• Teemakartta alueen läheisyydessä olevista virkistystoiminnoista on lisätty Pohjanmaan 
liiton lausunnon pohjalta. 

• Melusuojaus on osoitettu kaavakartalla ohjeellisena ja määräyksiä on täydennetty. Melu-
suojaus on siirretty LT-alueen reunoille ELY-keskuksen lausunnon perusteella. 

• Liikenteen osalta on lisätty yleismääräys, mikä varmistaa melun ohjearvojen täyttymisen. 
• Västra Strandvägenin kautta on osoitettu katuyhteys tonteille voimassa olevan asemakaa-

van mukaisesti, kääntöpaikkaa on kuitenkin pienennetty. 
• Korttelialueiden kerroslukua on tarkistettu siten, että ne vastaavat toteutunutta rakenta-

mista. 
• Yllä mainittujen pohjalta on tehty teknisiä täydennyksiä ja tarkistuksia kaavaselostukseen 

ja -karttaan. 
 

 

Kuva 21. Ote tarkistetusta kaavaehdotuksesta. 

5.3.2 Mitoitus 

Tonttien määrää ei ole muutettu voimassa oleviin asemakaavoihin verrattuna, mutta pieniä sisäi-
siä tarkistuksia on tehty tonttirajoihin, rakennusaloihin ja rakennusoikeuteen. 
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Kaavalla muodostuvat seuraavat korttelit/tontit; 
 

Käyttötarkoitus Pinta-ala, ha Pinta-alan osuus koko 
alueesta, % 

Kerrosala k-m² 

AR 0,6375 
 

1200 

AO 18,5847 
 

26000 

AP 1,1247 
 

2100 

AO-1 1,3698 
 

1250 

A yhteensä 21,7167 50,58005883 30550 

VV 0,4023 
  

VP 0,4640 
  

VL 4,6749 
  

V yhteensä 5,5412 12,90593055 
 

RA 0,3406 
 

300 

R yhteensä 0,3406 0,793286643 300 

LT 7,2780 
  

LP 0,0546 
  

L yhteensä 7,3326 17,07825 
 

EV 1,2719 
  

ET 0,0148 
  

E yhteensä 1,2867 2,996834772 
 

M 0,0525 
  

M yhteensä 0,0525 0,122277007 
 

W 2,6061 
  

W yhteensä 2,6061 6,069830652 
 

Muut yhteydet 0,1035 
  

Kadut 3,9554 
  

Kadut, tiet yhteensä  4,0589 9,453527 
 

KAAVA-ALUE YH-
TEENSÄ   

42,9353 100 % 30850 

5.4 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden saavuttaminen 

Kaavan toteuttaminen annettujen määräysten mukaisesti varmistaa yhtenäisen aluekokonaisuu-
den, joka myös jatkossa sopeutuu ympäristöön. Melusuojauksen toteuttamisella valtion tien, Ete-
läisen Luodontien varteen varmistetaan, että liikennemelu ei tule vaikuttamaan häiritsevästi ole-
massa olevaan maankäyttöön. Uudet liikennejärjestelyt parantavat liikenneturvallisuutta. 
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5.5 Aluevaraukset – Merkinnät ja määräykset 

Kaavan käyttötarkoitukset on esitetty alla sekä tarkemmin kaavakartalla.  
 

 

6. ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET 

6.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Asuminen ja väestörakenne 
Asemakaava ei aiheuta muutoksia asuintonttien määrään, jolloin väestöön tai sen rakenteeseen ei 
aiheudu myönteisiä eikä kielteisiä vaikutuksia. 
 
Yhdyskuntarakenne 
Yhdyskuntarakennetta ei muuteta, vaan alue tulee edelleen toimimaan pääasiassa asuntoalueena. 
Merkittäviä vaikutuksia ei muodostu. Yleiseen tieverkostoon tehtävät parannukset parantavat alu-
een rakennetta ja mahdollistavat Vikarholmenin kehittämisen tulevaisuudessa.  
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Palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta 
Alueella on uimaranta, mutta ei muita varsinaisia palveluita tai työpaikkoja. Kaava-alueen reuna-
milla on kunnallisia sekä yksityisiä palvelutoimintoja, kuten päiväkoti- ja peruskoulutoimintaa sekä 
yritystoimintaa. Merkittäviä vaikutuksia ei muodostu.  
 
Virkistys ja vapaa-ajan toiminta 
Asemakaavassa osa alueesta varataan virkistykseen. Alueilla voi harrastaa ulkoilua ja niillä voidaan 
kehittää virkistystoimintaan liittyviä toimintoja. Nykyinen leikkipuisto ja uimaranta tulevat jatkos-
sakin olemaan alueella. Muilta osin Luodon keskustassa, Holmin alueella on laajemmin virkistysalu-
eita/-toimintoja. 
Muutamien uusien rantatonttien muodostamisella voidaan virkistystä ja asumista yhdistää jossain 
mielessä. Kokonaisuutena kaavasta voidaan katsoa aiheutuvan myönteisiä vaikutuksia virkistyk-
seen ja vapaa-ajan toimintaan.  
 

 

Kuva 22. Virkistys- ja muut viheralueet/-kohteet kaavoitettavalla alueella ja sen läheisyydessä. 
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Liikenne 
Kaava ei lisää suoraan liikennemäärää alueen tonteilta, koska niiden määrää ei muuteta. Yleisesti 
liikenne kasvaa kuitenkin joka vuosi. Luodon tieverkkosuunnitelman 2021 yhteydessä on tehty lii-
kenne-ennusteet. Ennusteen mukaan keskimääräinen vuorokausiliikenne kasvaa noin 5000:sta 
(5500 kesäaikaan) vuonna 2020 noin 6200 ajoneuvoon vuonna 2040.  
 

 

Kuva 23. Ote liikenne-ennusteesta (Luodon tieverkkosuunnitelma 2021). 

 
Liikenteen kasvu on huomioitu kaavassa osoittamalla riittävästi tilaa meluntorjunnan rakentamista 
varten Eteläisen Luodontien varressa. Tiesuunnitelmassa on huomioitu näkemäalueet, joita on so-
vellettu asemakaavassa. 
 
Alue sijoittuu hyvien yhteyksien varteen ja saavutettavuus on hyvä. Jalankulku- ja pyöräilyväyliä 
on alueen yhteydessä ja näille yhteyksille varataan myös tilaa ja kehittämismahdollisuuksia suun-
nittelun yhteydessä. Asemakaavalla voidaan toteuttaa Luodon tieverkkosuunnitelman laatimisen 
yhteydessä selvitetyt ratkaisut. 
 
LT-alueelle varataan myös tilaa uusien linja-autopysäkkien toteuttamiseen, joka edistää joukkolii-
kennettä. 
 
Liikennemelua vastaan voidaan rakentaa meluntorjuntaa esim. meluvallin tai meluaidan tai vastaa-
van ratkaisun muodossa. LT-alueet sekä niiden yhteydessä olevat EV-alueet on mitoitettu asema-
kaavassa siten, että yllä mainitut ratkaisut voidaan toteuttaa. Tämä huomioiden voidaan varmistaa, 
että melutasot alueen lähellä sijaitsevilla asuin- ja loma-asuntotonteilla eivät ylitä Valtioneuvoston 
päätöksen mukaisia sallittuja meluohjearvoja sisätiloissa eivätkä ulko-oleskelualueilla. Melusuo-
jaukset on osoitettu erillisillä merkinnöillä laaditun meluselvityksen periaatteiden mukaisesti. 
 
Meluesteiden tarkempi sijainti ja laajuus sekä maantiehen liittyvät liikenneratkaisut ylipäänsä mää-
ritellään lopullisesti myöhemmin laadittavan erillisen tiesuunnitelman yhteydessä. Kunta vastaa tie-
suunnitelman ja meluesteiden toteuttamisesta. 
 
Toteuttamalla asemakaava laadittujen selvitysten mukaisesti ja toteuttamalla suunnitellut ratkaisut 
varmistetaan, että merkittäviä vaikutuksia ei muodostu lähiasutukseen. 
 



LUODON KUNTA – VIKARHOLMENIN ASEMAKAAVA 

 

  
 

31/32 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Asemakaavan alueella ei ole valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita 
tai kohteita. 
 
Asemakaavaa varten laaditun kulttuuriympäristöselvityksen perusteella yksi kohde on osoitettu 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi samoin yksi kyläkuvallisesti arvokas aluekokonaisuus. Kohde on 
huomioitu kaavassa suojelumerkinnöillä, jotka ohjaavat sallittavia toimenpiteitä ja säilyttävät niiden 
ominaispiirteet. Lisätietoja alueesta ja kohteista liitteestä kulttuuriympäristöinventointi. Kaavalla on 
myönteisiä vaikutuksia kulttuuriympäristöön, jota on tuotu esiin ja säilytetty. 

 
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Kaava-alueella ei ole sellaista toimintaa, jonka voisi olettaa aiheuttavan merkittäviä ympäristöhäi-
riöitä suunnitellulla maankäytöllä. Liikenne voi kuitenkin aiheuttaa häiriöitä, katso otsikko Liikenne 
yllä. 
 
Tekninen huolto 
Kaava-alueella on kunnallistekniikka. Vesijohto- ja viemäriverkosto on rakennettu. Vaikutukset tek-
niseen huoltoon arvioidaan pieniksi. 

6.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maiseman erityispiirteet 
Vaikutukset maisemakuvaan ovat lähes olemattomia, koska alue on jo ennestään toteutunut. Täy-
dennys-/uudisrakentaminen nykyisille tonteille ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia. Eteläisen Luo-
dontien varressa näkymä tulee muuttumaan, kun suunnitellut liikennejärjestelyt toteutetaan. To-
teutettava melusuojaus tulee jonkin verran rajoittamaan näkymää maantieltä asuntoalueille ja 
päinvastoin.  

 
Korkeusolosuhteet 
Alue on suurelta osin jo toteutettu. Tonttien rakentamisen yhteydessä muutokset maanpintaan ovat 
väistämättömiä. Vaikutukset eivät ole merkittäviä. 
 
Maaperä 
Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia maaperään, koska alue on suurelta osin jo ennestään 
toteutunutta. 
 
Vesistö ja vesitalous  
Kaavan ei odoteta aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia vesistöön. Rakennukset on sijoitettu ranta-
tonteilla riittävän etäälle vesialueesta, joten ne eivät pääse kastumaan. Tonttien liittämisellä suljet-
tuun viemärijärjestelmään tai kunnalliseen viemäriverkostoon ehkäistään haitallisia vaikutuksia. 
Pohjavesialueita ei ole lähellä. Hulevesienkäsittely hoidetaan niin, että kielteisiä vaikutuksia ei muo-
dostu.  
 
Luonnonsuojelu 
Asemakaavalla ei ole vaikutuksia luonnonsuojeluun tai Natura-alueisiin, koska alueella tai sen lä-
heisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Kaavoitettavalta alueelta ei ole tiedossa luontoarvoja. 
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6.3 Yhteiskuntataloudelliset vaikutukset 

Tieverkkosuunnitelman mukaisesti suunnitellun melusuojauksen toteuttaminen tulee alustavien 
laskelmien mukaan maksamaan noin 1,5 miljoonaa euroa. Vaikutukset ovat tältä osin mittavia. 
Ks. myös liite 3. Kunta vastaa tiesuunnitelman ja sen ratkaisujen toteuttamisesta ELY-keskuksen 
kanssa asiasta sopien. 

7. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Tarkoituksena on, että asemakaava hyväksytään kunnanvaltuustossa vuoden 2023 alussa. Tonttien 
ja katualueiden toteuttaminen tapahtuu kunnan toimesta asemakaavan tultua voimaan.  
 
Yleiselle tiealueelle laaditaan tiesuunnitelma ennen kuin liikenneratkaisuja voidaan toteuttaa, suun-
nitelma laaditaan, kun tarvittava rahoitus on olemassa. Siinä vaiheessa voi vielä tulla muutoksia 
asemakaavaan verrattuna. Tarvittaessa asemakaavaa tulee muuttaa tiealueen osalta, mikäli tar-
kemmassa suunnittelussa (tiesuunnitelma) tulee esille sellaisia ratkaisuja, jotka eivät ole laaditun 
asemakaavan pohjalta mahdollisia. Kunta vastaa tiesuunnitelman ja sen ratkaisujen toteuttami-
sesta ELY-keskuksen kanssa asiasta sopien. 
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