Kunta

Vöyrin kunta
Asiakirja

Kaavaselostus - käännös
Päiväys

4.2.2020
Hyväksytty valtuustossa __.__.____ § __

VÖYRIN KUNTA
MAKSAMAAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA

dd

2

ASEMAKAAVASELOSTUS
Laatija

Christoffer Rönnlund, Lisa Sparf, Päivi Märjenjärvi

Päivämäärä

4.2.2020

Tarkastus

Jonas Lindholm

Ramboll
Teräksenkuja 1–3 E
65100 VAASA
T +358 20 755 7600
F +358 20 755 7602
www.ramboll.fi

3

SISÄLLYSLUETTELO

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.1
2.2
2.3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.2
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7.1
7.1.1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Tunnistetiedot
Kaavoitettavan alueen sijainti
Kaavan nimi ja tarkoitus
Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
Luettelo kaava koskevista muista asiakirjoista, taustamateriaalista ja
lähdemateriaalista
TIIVISTELMÄ
Kaavoitusprosessin eri vaiheet
Asemakaava
Asemakaavan toteutus
LÄHTÖKOHDAT
Selvitys kaavoitettavan alueen oloista
Alueen yleiskuvaus
Luonnonympäristö
Rakennettu ympäristö
Maanomistusolosuhteet
MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Maakuntakaava
Yleiskaava
Asemakaava
Rakennusjärjestys
Pohjakartta
Asemakaavan suunnittelun tarve
ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN ERI VAIHEET
Kaavoituksen eri vaiheet
Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Osallistuminen ja yhteistyö
Vireilletulo
Osallistuminen ja vuorovaikutus
Viranomaisyhteistyö
Asemakaavan tavoitteet
ASEMAKAAVAN KUVAUS
Kaavaluonnos – 4.12.2019
Kaavaehdotus – 4.2.2020
Kaavan rakenne ja mitoitus
Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Aluevaraukset
Nimistö
KAAVAN VAIKUTUKSET
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
8
10
11
11
11
11
13
13
14
14
14
14
14
15
15
16
16
16
16
16
16
18
18
18
19
19
19
19
21
21

4

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1

Tunnistetiedot
Kaavoitus toteutetaan yhteistyöhankkeena Vöryrin kunnan ja Ramboll Finland Oy:n kesken. Tietoa
tästä suunnitelmasta ja kaavahankkeesta saa kunnan yhteyshenkilöltä.
KAAVOITTAJA:

KAAVOITUSKONSULTTI:

Vöyrin kunta
Vöyrintie 18
66600 VÖYRI
Puh. +358 (0)6 382 1111
www.vora.fi

Ramboll Finland Oy
Hovioikeudenpuistikko 19 E,
65100 VAASA
Puh. 020 755 7600
www.ramboll.fi

Yhteyshenkilö:
Hallintojohtaja
Markku Niskala
Tel. +358 50 552 8051
Sähköposti: markku.niskala@vora.fi

Yhteyshenkilö:
Ryhmäpäällikkö, YKS-605
Jonas Lindholm
Puh. +358 50 349 1156
Sähköposti: jonas.lindholm@ramboll.fi
Projektipäällikkö
Christoffer Rönnlund
Puh. +358 44 312 2301
S-posti: christoffer.ronnlund@ramboll.fi

1.2

Kaavoitettavan alueen sijainti
Kaavoitettava alue koskee teollisuusaluetta Maksamaan keskeisellä alueella. Alue sijoittuu Maksamaantien varteen ja on kooltaan noin 8,8 ha. Osalla aluetta on ennestään asemakaava (rakennuskaava).

Kuva 1. Kaava-alueen likimääräinen sijainti © Maanmittauslaitos.
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Kuva 2. Ilmakuva kaava-alueelta. © Maanmittauslaitos.

1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavan nimi on Maksamaan teollisuusalueen asemakaava.
Kaavoituksen tavoitteena on muuttaa ja laajentaa voimassa olevaa asemakaavaa, jotta mahdollistetaan yritystoiminnan laajentaminen alueella. Samalla tutkitaan mahdollisuuksia siirtää olemassa olevaa ekopistettä sekä tarkistetaan alueen liikennejärjestelyjä

1.4

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
Liite 1:
Liite 2:

1.5

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kooste vastineista, ehdotusvaihe

Luettelo kaava koskevista muista asiakirjoista, taustamateriaalista ja lähdemateriaalista
•

Asemakaavaa varten on laadittu luontoselvitys vuonna 2019.
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TIIVISTELMÄ
2.1

2.2

Kaavoitusprosessin eri vaiheet
22.8.2019 § 17

Kehitys- ja kaavoitusjaosto päättää käynnistää asemakaavoituksen.

4.9–4.10.2019

OAS julkisesti nähtävillä.

11.12.2019–10.1.2020

Kaavaluonnos julkisesti nähtävillä.

__.__–__.__.____

Kaavaehdotus julkisesti nähtävillä.

__.__._____ § __

Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan.

__.__._____ § __

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan.

Asemakaava
Kaavan keskeisin sisältö koskee lähinnä teollisuustoiminnan aluevarauksia. Toinen tärkeä näkökohta on kevyen liikenteen väylän rakentamisen mahdollistaminen alueen itäosaan Maksamaantien
varteen.

2.3

Asemakaavan toteutus
Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, kun asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa
ja se on saanut lainvoiman. Vastuu asemakaavan toteuttamisesta kuuluu sekä alueen yksityisille
maanomistajille että kunnalle.

LÄHTÖKOHDAT
3.1

Selvitys kaavoitettavan alueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Alueella on nykytilanteessa verstas-/valmistusteollisuuden toimintoja. Merkittävä osa alueesta
muodostuu rakentamattomasta metsäalueesta. Alueen pohjoispuolella on kunnan asuinalue Finnholmen. Alueen eteläpuolella on hiekanottoalue, jossa on myös kunnan uimaranta.
3.1.2 Luonnonympäristö

Maiseman erityispiirteet
Maisemassa näkyvät teollisuusalue ja metsäalueet. Kaava-alueen pohjoispuolella on asutusta ja
kyläkeskusta. Kaava-alueen kaakkoispuolella on avoimia viljelysalueita. Länsipuolella on Söderfjärden, joka on osa Vassorinlahtea.
Korkeusolosuhteet
Alue on alavaa ilman merkittäviä korkeuseroja, lukuun ottamatta koilliskulmaa, jossa on vähän
korkeammalla oleva alueen osa. Korkeuskäyrät alueella vaihtelevat pääasiassa noin välillä 2–5 m
mpy.
Maaperä
Kaava-alueen maaperä on sekoittunutta, alueella on hiekkamoreenia, hienoa hietaa, karkeaa hietaa ja savea.
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Kuva 3. Hiekkamoreeni oranssilla, hieno hieta vaaleanpunaisella. Savi sinisellä ja karkea hieta keltaisella. © GTK. © Maanmittauslaitos.

Vesistöt
Heti alueen ulkopuolella on Sandgräven, joka on tekojärvi. Alueen länsipuolella noin 250-300 m
etäisyydellä on Söderfjärden, joka on osa Vassorinlahden suistoaluetta. Kaava-alueella tai sen läheisyydessä ei ole pohjavesialueita. Alueelle on rakennettu kunnallinen vesijohto.
Luonnonsuojelu
Vassorinlahti kuuluu Natura 2000-verkostoon. Suistoalueella on monipuolisesti linnustoa ja alueelta
on havaittu useita harvinaisia lajeja. Alue on myös tärkeä muuttolintujen levähdysalue.
Teollisuusaluetta ympäröivillä metsäalueilla on liito-orava-alue. Luontoselvityksen suositusten mukaan alue tulee huomioida asemakaavassa. Muutoin alueelta ei löydetty vesilain, metsälain tai
luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja luontotyyppejä. Alueelta ei myöskään havaittu harvinaisia tai
uhanalaisia kasveja tai luontotyyppejä.
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Kuva 4. Ote luontoselvityksestä. Kuvio 3 on liito-oravan elinpiiri, joka esitetään säilytettäväksi.

3.1.3 Rakennettu ympäristö

Asuminen ja väestörakenne
Kaava-alueen pohjoispuolella, Maksamaan keskustassa on kiinteää asutusta kunnan asuinalueella
Finnholmenilla. Ympäristökeskuksen YKR-aluejaon mukaan alue kuuluu taajama-alueeseen, jota
ympäröi maaseutuasutus.

Kuva 5. Punaisella taajama-alue, vihreällä kylät ja sinisellä maaseutuasutus. © SYKE © Maanmittauslaitos
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Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset
Kaava-alueella tai sen läheisyydessä ei ole valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY). Koko Maksamaan keskusta Tottesundin ja Kärklaxin välillä on luokiteltu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti arvokkaaksi alueeksi (Kirkonseudun kulttuurimaisema Tottesundista Kärklaxiin). Kaava-alueelta tai sen läheisyydestä ei
ole tiedossa muinaisjäännöksiä.
Työpaikat, elinkeinotoiminta
Alueella on teollisuustoimintaa, työpaikkoja on lähes 40. Kyläkeskustassa vähän matkan päässä
kaava-alueen ulkopuolella on toimintoja, kuten mm. elintarvikemyymälä ja pankki.
Virkistys
Alueen eteläpuolella on Sandgräven, josta löytyy myös kunnan uimaranta.
Liikenne
Alue sijaitsee lähellä kyläkeskustaa, joten liikenneyhteydet alueelle ovat hyvät. Maksamaantie (yhdystie 7260) ohittaa kaava-alueen itäpuolelta ja liittyy etelässä valtatiehen 8. Pohjoisessa Maksamaantie jatkuu Maksamaan keskustan läpi ja edelleen saaristoon. Maksamaantien keskivuorokausiliikenne on noin 980 autoa.

Kuva 6. Liikennemääräkartta. © Maanmittauslaitos, Esri Finland

Tekninen huolto
Alueella on vesijohto-, viemäri- ja sähköverkosto. Kaava-alueella on myös ekopiste.
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Kuva 7. Tekninen verkosto kaava-alueella.

3.1.4 Maanomistusolosuhteet

Kaavoitettava alue on sekä yksityisessä että kunnan omistuksessa.
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MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ
4.1

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Maankäytön suunnittelujärjestelmän lähtökohtana on tarkentuva suunnittelu, jossa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä yleispiirteiset kaavat, eli maakuntakaava ja yleiskaava, ohjaavat yksityiskohtaisten asemakaavojen suunnittelua.
4.1.1 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

4.1.2 Maakuntakaava

Maakuntakaava on suunnitelma, jossa on osoitettu alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet liiton toiminta-alueella. Suunnittelusta vastaa maakuntaliitto eli Vöyrin kunnan osalta Pohjanmaan liitto.
Ympäristöministeriö on 21.12.2010 vahvistanut Pohjanmaan maakuntakaavan 2030. Kaavaan voi
tutustua Pohjanmaan liiton internet-sivuilla: https://www.obotnia.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus/
Maakuntakaavaa on päivitetty kahdella vaihemaakuntakaavalla ja selvityksillä.

Kuva 8. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta 2030.
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Kaava-alueelle ja sen lähialueelle on maakuntakaavassa osoitettu seuraavat varaukset:
Merkintä

Merkinnän kuvaus, määräykset
Taajamatoimintojen alue

Teollisuus- ja varastoalue
Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti
arvokas alue
Matkailun vetovoima-alue / matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue, mv-6, VÖYRIN JOKILAAKSO - ÖSTERÖ
Yhdystie
Pyöräilyreitti
Virkistys-/matkailukohde
Rakennettu alue

Maakuntakaavan 2040 ehdotus
Maakuntakaavaa 2040 laaditaan parhaillaan ja sen odotetaan olevan valmis vuonna 2020. Kaavaehdotus on nähtävillä 9.12.2019–31.1.2020.

Kuva 9. Ote Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 ehdotuksesta.
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4.1.3 Yleiskaava

Alueella on voimassa yleiskaava, joka on hyväksytty valtuustossa 14.6.2005 § 53. Kaavoitettava
alue on yleiskaavassa osoitettu teollisuusalueena, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY) sekä maa- ja metsätalousvaltaisena alueena (M).

Kuva 10. Ote Maksamaan yleiskaavasta, hyväksytty 14.6.2005.

4.1.4 Asemakaava

Alueella on voimassa asemakaava (rakennuskaava) vuodelta 1992. Alue rajautuu pohjoispuolelta
myös asemakaavaan, joka on vuodelta 2009.

Kuva 11. Ote voimassa olevasta asemakaavasta vuodelta 1992
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Kuva 12. Finnholmenin asemakaava kaavoitettavan alueen pohjoispuolella (2009).

4.1.5 Rakennusjärjestys

Vöyrin kunnan rakennusjärjestys hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 13.12.2012.
4.1.6 Pohjakartta

Alueelta on ajantasainen pohjakartta vektorimuodossa.

4.2

Asemakaavan suunnittelun tarve
Kaavoitustyö käynnistettiin tarpeesta muuttaa ja laajentaa nykyistä asemakaavaa, jotta teollisuustoimintaa voidaan laajentaa alueella.
Kaavassa on tarve muuttaa Alucarsin nykyistä teollisuustonttia ja lisäksi on tarpeen lisätä teollisuustonttien määrää alueella ja siirtää nykyistä ekopistettä. Alueen liikennejärjestelyt tutkitaan
kaavoituksen yhteydessä, mm. kevyen liikenteen väylävaraus.

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN ERI VAIHEET
5.1

Kaavoituksen eri vaiheet
Aloitusvaihe. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja
arviointimenettelystä.
Aloitusvaiheessa laaditaan OAS, joka asetetaan nähtäville. Osallisilla on nähtävilläolon aikana
mahdollisuus jättää OAS:sta palautetta kuntaan.
OAS:aa päivitetään koko kaavaprosessin ajan. (MRL 62 §, MRL 63 §, MRA 30 §, MRA 32 a §)
Valmisteluvaihe (luonnosvaihe). Kaavan lähtökohtien ja tavoitteiden pohjalta laaditaan kaavaluonnos, joka kehitys- ja kaavoitusjaoston käsittelyn jälkeen pidetään nähtävillä 14–30 päivää
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ja siitä kuulutetaan Kommunbladet-lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivulla.
Osalliset voivat tällöin esittää mielipiteensä kaavasta joko suullisesti tai kirjallisesti. Luonnosvaiheessa voidaan lisäksi tarvittaessa järjestää yleisötilaisuus, josta tiedotetaan lehdessä ja kunnan
internetsivuilla. Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelua ei tarvita tässä tapauksessa, koska
kaavan vaikutukset eivät ole valtakunnallisesti eivätkä maakunnallisesti merkittäviä, eikä kaava
ole valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeä. (MRL 62 §, MRL 66 §, MRA
26 §, MRA 30 §, MRA 32 a §)
Ehdotusvaihe. Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen ja kun asianomaiset viranomaistahot
sekä muut osalliset ovat esittäneet mielipiteensä, on usein tarvetta tarkistaa kaavaa. Kun kehitys- ja kaavoitusjaosto on hyväksynyt kaavaehdotuksen nähtäville laitettavaksi, se asetetaan
nähtäville 30 päiväksi. Nähtävilläolon aikana kaavaehdotuksesta voi jättää kirjallisen muistutuksen kuntaan. Samalla pyydetään lausunnot viranomaisilta. Julkisesta nähtävilläolosta tiedotetaan
kuulutuksella Kommunbladet-lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla. (MRL
65 §, MRA 27 §, MRA 28 §, MRA 32 a §)
Hyväksyminen. Kaava hyväksytään valtuustossa. Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan
Kommunbladet-lehdessä ja kunnan internet-sivulla. Lisäksi hyväksymispäätös lähetetään niille,
jotka ovat jättäneet muistutuksen tai lausunnon, jos he ovat sitä pyytäneet. (MRL 52 §, MRL 67
§, MRL 200 §, MRA 94 §)
Valitus. Valtuuston päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallintooikeuteen. (MRL 188 §)
Voimaantulo. Kaavan saatua lainvoiman, siitä tiedotetaan samalla tavoin kuin hyväksymispäätöksestä. (MRL 200 §, MRA 95 §)

5.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kehitys- ja kaavoitusjaosto päätti käynnistää kaavoituksen 22.8.2019 § 17.

5.3

Osallistuminen ja yhteistyö
Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä kirjaimellisesti tai suullisesti (62 § MRL). Osallisiksi on määritelty (28 § MRL):
Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoituksessa käsitellään:
•
VÖYRIN KUNNAN ERI HALLINTOTOIMET – Vöyrintie 18, 66600 VÖYRI
•

ELY-KESKUS (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) – PL 262, 65101 VAASA

•

POHJANMAAN LIITTO – PL 174, 65101 VAASA

•

POHJANMAAN MUSEO – PL 3, 65101 VAASA

•

POHJANMAAN PELASTUSLAITOS – Sepänkyläntie 14–16, 65100 VAASA

Alueen yritykset, palkalliset yhteisöt ja järjestöt, joiden toimialaa kaavoituksessa käsitellään.
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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.

5.3.1 Vireilletulo

Kaava tuli vireille 4.9.2019 kuulutuksella Kommunbladet-lehdessä ja kunnan internet-sivuilla
OAS:n nähtäville asettamisen yhteydessä.
5.3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutus

Tätä kohtaa täydennetään päivämäärillä myöhemmin kaavaprosessin aikana sitä mukaa kuin kyseinen vaihe on käsitelty.
•

OAS (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma) oli julkisesti nähtävillä 4.9–4.10.2019. OAS:sta
saatiin neljä mielipidettä.

•

Kaavaluonnos oli nähtävillä 11.12.2019–10.1.2020. Luonnoksesta ei saatu mielipiteitä.

•

Kaavaehdotus oli nähtävillä __.__–__.__.____. Lausuntopyynnöt ehdotuksesta lähettiin
asianomaisille viranomaisille ja yhteisöille (MRL 65 §, MRA 27 § ja MRA 28 §). Ehdotuksesta
saatiin __ lausuntoa ja __ muistutusta.

5.3.3 Viranomaisyhteistyö

Kaavan laajuuden perusteella ei ole tarpeen järjestää kaavan valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelua (MRL 66 § ja MRA 26 §). Asianomaisille viranomaisille varataan mahdollisuus antaa lausunto ehdotusvaiheessa.
5.4

Asemakaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on mahdollistaa teollisuustoiminnan laajentaminen alueella. Lisäksi tutkitaan
mahdollisuutta siirtää nykyinen ekopiste ja tarkistetaan alueen liikennejärjestelyjä. Kaavassa on
tarpeen myös varata tilaa mahdolliselle kevyen liikenteen väylällä Maksamaantien varteen.

ASEMAKAAVAN KUVAUS
6.1

Kaavaluonnos – 4.12.2019
Kaavaluonnoksessa on huomioitu kaavoituksen aloitusvaiheessa esitetyt tavoitteet. Teollisuusaluetta on laajennettu uusilla korttelialueilla. Ekopisteen tarkoituksiin on osoitettu erillinen alue (ET).
Maksamaantien varteen on osoitettu 4 m leveä varaus kevyen liikenteen väylälle. Alueella esiintyvien liito-oravien elinolosuhteet on mahdollistettu myös jatkossa kaavaan varatulla suojaviheralueella (EV).
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Kuva 13. Ote kaavaluonnoksesta.

Kuva 14. Laajennusalue on esitetty sinisellä pistekatkoviivalla.
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6.2

Kaavaehdotus – 4.2.2020
Kaavaluonnokseen verrattuna kaavaehdotukseen on tehty seuraavia muutoksia:
• länsiosassa sijaitseva suojaviheralue on muutettu ja osoitettu suojaviheralueeksi, jolla ympäristö säilytetään (EV/s) alueella olevan liito-oravaesiintymän vuoksi. EV/s-merkintä siihen
kuuluvan määräyksen kera suojaa liito-oravakantaa vahvemmin EV-merkintään verrattuna.
Muutoin ehdotusvaiheessa ei ole tehty muutoksia.

Kuva 15. Ote kaavaehdotuksesta.

6.3

Kaavan rakenne ja mitoitus
Kaava perustuu edelleen voimassa olevan asemakaavan nykyrakenteeseen. Uudet teollisuustoiminnan korttelialueet on osoitettu nykyisen teollisuusalueen eteläpuolelle. Aiempaan kaavaan verrattuna on teollisuustoimintaan osoitettu alue kasvanut noin 6 ha. Alueen pääsisäänajoa on tässä
kaavassa siirretty kauemmas etelään.

6.4

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Kaava aiheuttaa toteutuessaan muutoksia ympäristöön, sekä rakennettuun ympäristöön että
luonnonympäristöön. Metsä tullaan kaatamaan ja aluetta tullaan käyttämään teollisuustoimintaan. Siten asemakaava tulee aiheuttamaan muutoksia lähiympäristöön. Liito-oravaesiintymien
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huomioimiseksi ja säilyttämiseksi on alueen länsiosaan osoitettu suojaviheralue, jolla ympäristö
säilytetään (EV/s). Alue on riittävä lajin elinolosuhteiden turvaamiseksi jatkossakin alueella.

6.5

Aluevaraukset

6.6

Nimistö
Asemakaavalla muodostuu uusi katu, Masinistinkuja.

KAAVAN VAIKUTUKSET
7.1

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Yhdyskuntarakenne
Asemakaava perustuu edelleen olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Teollisuustoimintaa
varten laajennetut korttelialueet liittyvät hyvin nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen. Teollisuusalueen laajennuksella on pieniä, mutta myönteisiä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, kun rakennetta voidaan hyödyntää kustannustehokkaalla tavalla.
Rakennettu kulttuuriympäristö
Asemakaavalla ei ole vaikutuksia rakennettuun kulttuuriympäristöön eikä arvokkaisiin rakennuksiin/-alueisiin tai tiedossa oleviin muinaisjäännöksiin.
Asuminen
Asutusta on lähinnä kaava-alueen pohjoispuolella Finnholmenilla ja toiminnan laajentumisen ei
odoteta aiheuttavan kielteisiä vaikutuksia asutukseen. Maksamaantien toisella puolella on myös
asuintalo, jonka sisäänajoliittymä on vastapäätä suunniteltua uutta liittymää teollisuusalueelle.
Maksamaantien nykyisten alhaisten liikennemäärien ja myös kaavasta aiheutuvan vähäisen liikennemäärän kasvun perusteella vaikutuksia ei katsota merkittäviksi ja asemakaava ei siten tule vaikuttamaan olemassa olevaan asutukseen mainittavasti.
Palvelut
Asemakaavan myötä alueen palveluihin ei aiheudu suoria vaikutuksia. Alueen teollisuustoiminnan
kehittäminen ja laajentaminen voi kuitenkin vaikuttaa epäsuorasti siten, että lähialueen nykyisiä
palveluita vahvistetaan ja parannetaan.
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Työpaikat, elinkeinotoiminta
Asemakaavalla on alueen elinkeinotoimintaan hyviä vaikutuksia. Teollisuusalueen laajennus antaa alueella jo toimiville yrityksille mahdollisuuden kehittää ja laajentaa toimintaansa alueella.
Uudet teollisuustontit voivat myös houkutella uusia yrityksiä alueelle ja työpaikkojen määrä voi
siten kasvaa. Asemakaavan myötä alueelle tulee hyviä mahdollisuuksia teollisuus- ja yritystoiminnan kehittämiseen.
Virkistys
Kaavalla ei ole vaikutuksia lähialueen virkistystoimintaan. Nykyistä uimarantaa alueen eteläpuolella voidaan myös jatkossa käyttää kuten aiemminkin.
Liikenne
Teollisuusalueen pääsisäänajoa tullaan siirtämään etelämpään, mistä ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia. Kaava-alueen itäreunaan on osoitettu neljä metriä leveä jalankululle ja pyöräilylle varattu katu. Ajatuksena on, että tulevaisuuden tarpeita varten tulee varata mahdollisuus jalankulku- ja pyöräilyväylää varten Maksamaantien varressa, keskustasta ja etelästä. Jalankulku- ja
pyöräilyväylän rakentamista varten tullaan luultavasti tarvitsemaan vähäisesti tonttimaata nykyisiltä tonteilta AO-1-korttelista (Finnholmenin asemakaava). Maksamaantien tiealue on nykyään
niin kapea, että kevyen liikenteen väylä on vaikea sijoittaa nykyiselle liikennealueelle. Jalankulkuja pyöräilyväylän rakentamisella olisi myönteisiä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen ja erityisesti
niille, jotka kulkevat jalkaisin ja pyörällä. Mikäli kevyen liikenteen väylä toteutetaan, voi lähimpänä sijaitseva asutus kokea vaikutukset kielteisinä siitä riippuen, kuinka ja minne väylä sijoitetaan

Kuva 16. Vasemmalla: punainen katkoviiva osoittaa likimääräisesti kevyen liikenteen väylän sijoituspaikkamahdollisuuden. Oikealla: ote Finnholmenin asemakaavasta ja tontit, joita kevyen liikenteen väylä
mahdollisesti koskee, tontit 1–3 ja ET-alue.

Tekninen huolto
Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia tekniseen huoltoon.
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7.1.1 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Maisemarakenne, maisemakuva
Asemakaavalla ei ole vaikutuksia maisemarakenteeseen. Teollisuusalueen laajennuksella voi olla
vähäistä vaikutusta lähialueen maisemakuvaan.
Luonnonolosuhteet, luonnon monimuotoisuus, luonnonsuojelu
Alueelta on havaittu liito-oravaesiintymä. Aluevarausten osalta luontoselvityksen suosituksia noudattamalla varmistetaan, että liito-oravalla on myös jatkossa mahdollisuus säilyä alueella. Kaavassa osoitettu suojaviheralue (EV/s) siihen liittyvine määräyksineen, joiden mukaan mm. alueen
puustoa tulee säilyttää riittävästi, varmistetaan lajin säilyminen. Vaikutukset arvioidaan siten
myönteisiksi.
Maa- ja metsätalous
Asemakaavan toteutumisen myötä pieni metsäalue katoaa ja sen tilalle tulee katu- ja tonttialueita. Tämä kuuluu kuitenkin luonnollisena osana alueen kehittämiseen ja ei aiheuta merkittäviä
vaikutuksia metsätalouteen.

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Tavoitteena on, että asemakaava olisi valmis valtuustokäsittelyyn keväällä 2020. Asemakaavan
vahvistumisen jälkeen kunta ja alueen yrittäjät vastaavat kaavan toteuttamisesta.

