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JOHDANTO 

Valtatie 3 ja valtatie 18 Laihian kohdalla –tiesuunnitelma on laadittu vuonna 2009 ja sitä on päi-
vitetty vuonna 2011. Tiesuunnitelmasta ja sen päivityksestä on tehty uudelleenarviointi vuonna 
2012.  Parhaillaan on laadittavana kesäkuussa 2013 aloitettu seuraavan vaiheen tiesuunnitelmien 
laatiminen ja suunnitelmat valmistuvat kesällä 2014. Nyt käsillä oleva asemakaavan muutos liit-
tyy tähän suunnitelmavaiheeseen. 
 
Asemakaavan muutos ja laajennus sisältää em. valtateihin rajoittuvia asemakaava-alueita sekä 
vähäisiltä osin asemakaavan laajennuksia. Aluerajaus on laadittu siten että kyseiset liikennerat-
kaisut voidaan toteuttaa. 
 
Luonnosvaiheen kaavaselostuksessa kuvattiin vt3 ja vt18 kaava-alueet (alueet A-E) yhdessä. 
Osa-alueet on eriytetty kaavaehdotusvaiheessa kahdeksi erilliseksi asemakaavaksi; vt3 ase-
makaavan muutos ja vt18 asemakaavan muutos ja laajennus. Asemakaavojen rajapinta on esi-
tetty alla olevassa kuvassa. Tämä kaavaselostus koskee länsi- ja pohjoisosan vt18 ase-
makaavan muutosta ja laajennusta (kuvassa osa-alueita A, D ja E). 
 

 

Kuva 1. Vt18 ja vt3 osa-alueet A-D. Vt3 asemakaavan muutoksen alue esitetty kuvassa punaisella raste-
rilla. Pohjakuva © Maanmittauslaitos. 
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Kuva 2. Asemakaavan jakaminen vt18 osuuteen (länsi- ja pohjoisosa) ja vt3 osuuteen (itäosa). 

 

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

Asemakaavan selostus koskee 5.6.2014 päivättyä kaavaehdotuskarttaa. 
 
Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2, 47, 49, 50, 115, 116, 126, 127, 152 ja 153 sekä nii-
hin liittyviä suojaviher-, rautatie-, yleisen tien-, erityis- , katu- ja maa- ja metsätalousaluetta. 
Asemakaavan laajennus koskee kylän 399-416 tiloja 1:2, 2:29, 2:175, 2:187, 2:188, 2:199, 
2:200, 2:201, 3:39, 3:46, 4:122, 5:45, 5:46, 5:180, 5:181, 8:35, 8:125, 14:11 sekä yleisen tien 
aluetta. 
Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat korttelit 2, 50, 116, 126, 127, 153a ja 
153b; osa kortteleista 47, 49, 115 ja 152 sekä niihin liittyviä suojaviher-, rautatie-, yleisen tien-, 
erityis-, katu- ja maa- ja metsätalousaluetta. 
 

1.1 Tunnistetiedot 

Kunta   Laihian kunta 
 
Kaavan nimi Vt18 asemakaavan muutos ja laajennus 
 
Kaavalaji/toimenpide  Asemakaavan muutos ja laajennus 
 
Yhteystiedot 
 
Kaavoittaja: Laihian kunta 

Tekninen osasto 
Laihiantie 50, 66400 LAIHIA 
Puh. (keskus) 040 483 6300 
 

Yhteyshenkilöt: Mikael Yritys 
Vs. maanmittausteknikko 
mikael.yritys@laihia.fi 
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Konsultti: Ramboll Finland Oy 

Pitkänsillankatu 1,  
67100 KOKKOLA 
 

Hankkeen vastuuhenkilöt: 
 
Kaavanlaatija 

 
 
Jouni Laitinen 
Puh. 040 5500 830 
Sähköposti: jouni.laitinen@ramboll.fi 
 
 

1.2 Suunnittelualueen yleiskuvaus ja vaikutusalue 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 35 hehtaaria ja se sijoittuu sekä Kirkonkylän että Aseman-
seudun asemakaava-alueille sekä osin niiden laajennusalueille. Suunnittelualue on jaettu luon-
nosvaiheessa kolmeen osa-alueeseen (A, D ja E), ehdotusvaiheessa osa-alueet on osoitettu yhte-
nä alueena. 
 
Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta peltoaluetta, Vaasa-Seinäjoki rautatieosuus kulkee 
osa-alueilla D ja E itä-länsi –suuntaisesti.  Kaavamuutoksella on suoria maankäyttövaikutuksia 
ensisijaisesti valtateiden varsialueilla, mutta liikenteen kokonaisvaikutusten osalta koko Laihian 
keskustan taajamarakenteessa. 
 
 

 

Kuva 3. Suunnittelualuetta valtatieltä 18 (Kyröntie) koilliseen. © 2014 Google. 

 
 
Asemakaavan muutos- ja laajennusalueen ympäristöä on esitetty osa-alueittain ilmakuvissa 
4-6. 
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Kuva 4. Ote ilmakuvasta valtateiden risteysalueelta, jossa osa-alueen A rajausta (muuttunut hieman lo-
pulliseen ehdotukseen, katso kaavaehdotus).  Kuvassa keskellä näkyy kaava-alueiden jako vt3 asema-
kaavan muutokseen (alla) ja vt18 asemakaavan muutokseen ja laajennukseen (yllä). Ilmakuva © 
Maanmittauslaitos, 2013. 

 

Kuva 5. Ote ilmakuvasta, jossa osa-alueen D rajausta. Alueen lävitse kulkee Vaasa-Seinäjoki rautatielin-
ja. Ilmakuva © Maanmittauslaitos, 2013. 
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Kuva 6. Ote ilmakuvasta jossa osa-alueen E rajaus. Alueella kulkee Vedenojanluoma. Ilmakuva © 
Maanmittauslaitos, 2013. 

1.3 Kaavan nimi ja tavoite 

Alueelle laaditaan vuoden 2000 alussa voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti 
asemakaavan muutos. 
 
Kaavan nimi on Vt18 asemakaavan muutos ja laajennus. 
 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on valtatien 18 parantamiseen liittyvän tiesuunnitelman ja 
hankkeeseen liittyvien katusuunnitelmien asemakaavallisten toteuttamisedellytysten varmistami-
nen.   

2. YHTEYSTIEDOT 

Asemakaavan muutos ja laajennus toteutetaan yhteistyönä Laihian kunnan ja Ramboll Finland 
Oy:n kesken. 
 
 
KAAVOITTAJA: 
Laihian kunta/tekninen osasto 
Laihiantie 50 
66400 LAIHIA 
Puh. (keskus) 040 483 6300 
 
Mikael Yritys 
Vs. maanmittausteknikko 
Puh. 0500 868 127 
s-posti: Mikael.yritys@laihia.fi 

 KAAVAKONSULTTI: 
Ramboll Finland Oy 

 Kaavan laatija ja hankkeen vastuuhenkilö, 
arkkitehti SAFA Jouni Laitinen 

 
Pitkänsillankatu 1 
67100 KOKKOLA 
Puh. 020 755 7604 
Fax 020 755 7602  
 
Yhteyshenkilö: 
Jouni Laitinen 
Puh. 040 5500 830 
s-posti: jouni.laitinen@ramboll.fi 
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3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista aluei-
denkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto hyväksyi valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet maankäyttö- ja rakennuslain perusteella vuonna 2000. Valtioneuvosto päätti 13.11.2008  
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta, mikä tuli voimaan 1.3.2009.  
 

  
 

Kuva 7. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet osana maankäyttö- ja rakennuslain mukaista aluei-
denkäytön suunnittelujärjestelmää. 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen:  
1. Toimiva aluerakenne  
2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu  
3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat  
4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto  
5. Helsingin seudun erityiskysymykset  
6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. 
 
 
Asemakaavahankkeissa suunnittelua koskee korostetusti toimivia yhteysverkkoja koskeva  
valtakunnallinen alueidenkäyttötavoite: 
 

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto;  
  

Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät  
eri liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedel- 
lytyksiä. 
 
Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten, että vähennetään  
henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien lii- 
kennemuotojen käyttöedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi liikenne- 
turvallisuuteen. 

3.2 Maakuntakaava 

Maakuntakaavan tehtävä on määrittää alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja 
osoittaa aluevarauksia alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoit-
teiden taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamisen kannalta tar-
peellisessa laajuudessa ja tarkkuudella. Maakuntakaavaa laadittaessa on erityistä huomiota kiin-
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nitettävä mm. vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön, maakunnan elinkeinoelämän toi-
mintaedellytyksiin; maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen sekä virkistyk-
seen soveltuvien alueiden riittävyyteen (MRL 28§). 
 
Laihian kunta kuuluu Pohjanmaan liiton alueeseen. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväk-
syi 29.9.2008 Pohjanmaan maakuntakaavan. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 21.12.2010.  
 
Alla olevassa kuvassa on ote Pohjanmaan maakuntakaavasta. Maakuntakaavan mukaan suunnit-
telualue on pääosin taajamatoimintojen aluetta (A) jonka päällä kulttuuriympäristön tai maise-
man vaalimisen kannalta valtakunnallisesti arvokasta aluetta (vaakaviivoitus).  Alueelle on osoi-
tettu kohdemerkinnällä myös keskustatoimintojen alue (c), valtatie 18 parannettavana tielinjana 
(punamusta viiva) sekä sille ohjeellinen/vaihtoehtoinen tielinjaus (punainen katkoviiva). Valtatie 
3 on osoitettu mustana viivana.  
 

 

 
Kuva 8. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta, suunnittelualueen likimääräinen alue kuvassa punaisella. 

 
Vahvistettua maakuntakaavaa on täydennetty vaihekaavoilla. Vaihemaakuntakaava 1 "Kaupallis-
ten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaalla" hyväksyttiin maakuntahallituksen kokouksessa 
14.5.2012 ja vahvistettiin ympäristöministeriössä 4.10.2013. Ympäristöministeriö jätti vahvista-
matta vähittäiskaupan suuryksiköiden merkinnät Pedersören Edsevössä (KM1) ja Närpiön Hög-
back-Nixbackissa (KM5). Pohjanmaan liitto hakee KM5:n vahvistamatta jättämiseen muutosta 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta. 
 
Vaihekaava 2 - Uusiutuvat energiamuodot ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla on Ympäristömi-
nisteriössä vahvistettavana. Kaava vahvistunee vuoden 2015 alkupuolella. Kaava ei kuitenkaan 
koske nyt käsillä olevaa asemakaavaa. 
 
Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 27.1.2014 käynnistää Pohjanmaan maakuntakaavan 
2040 laatimisen. Kaava laaditaan koko maakunnan ja sen eri yhteiskunnalliset toiminnot katta-
vana kokonaismaakuntakaavana. Maakuntakaavan päivittämisen yhteydessä myös yhteystarpeet 
tullaan tarkistamaan. 
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3.3 Osayleiskaava 

Oikeusvaikutteinen Laihian Kirkonseudun osayleiskaava 2017 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 
10.11.2003 (esitetty alla olevassa kuvassa). Valtuuston päätös jäi voimaan valitusten jälkeisessä 
Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä 21.1.2005.  
 
Suunnittelualueella on yleiskaavassa mm. seuraavia aluevarauksia: keskustoimintojen alue (C), 
virkistysalue (V), julkisten palvelujen- ja hallinnon alue (PY / P), kerros- tai tiivis rivitalovaltainen 
asuntoalue (AK), asuinpientalojen alue (A), teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laa-
dulle erityisiä vaatimuksia (TY), työpaikka-alue (TP), energiahuollonalue (EN), maatalousalue 
(MT) sekä hautausmaa-alue (EH). 
 
Osayleiskaava on parhaillaan päivitettävänä ja kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 16.6.-
8.8.2014. Osayleiskaavan päivitys kulkee kiinteässä yhteydessä tämän asemakaavaprosessin ja 
siihen liittyvän tiesuunnittelun kanssa. 
 

 

Kuva 9. Laihian Kirkonseudun osayleiskaava 2017 (hyväksytty 10.11.2003).  
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3.4 Asemakaava  

Laihian kunnassa on voimassa asemakaavoja kirkonseudun, asemanseudun, Jakkulan, Isokylän, 
Kuppaalan, Hulmin ja Santaloukon alueilla. Laihian ensimmäinen asemakaava, Kirkonseudun 
asemakaava, on vahvistettu 20.10.1971. Nyt kyseessä olevat asemakaavan muutokset koskevat 
laajasti eri osa-alueiden eri ajankohtina laadittuja asemakaavoja. 

3.5 Tiesuunnitelmatilanne 

Valtateiden 3 ja 18 Laihian toimenpiteiden uudelleenarviointiselvitys on tehty Sito Oy:ssä ja uu-
delleen arvioinnin selvitysraportti on päivätty 25.9.2012. Selvityksessä on esitetty kolme vaihto-
ehtoa joita on vertailtu suhteessa: 
 
 liikenteen suuntautumiseen, liikenneverkkoon ja maankäytön yhteyksiin, 
 toimivuuteen ja liittymiin, 
 kevyen liikenteen yhteyksiin ja joukkoliikenneyhteyksiin, 
 turvallisuuteen, 
 ympäristöön, 
 kaavoihin ja maankäyttöön sekä  
 rakentamiskustannuksiin. 

 
 
Kesäkuussa 2013 on aloitettu seuraavan vaiheen suunnitelmien laatiminen ja suunnitelmat val-
mistuvat kesällä 2014. Suunnittelun alkuvaiheessa on tutkittu vaihtoehtoja Maunulan eritasoliit-
tymästä sekä Asematien liittymisestä valtatiehen 3. Ratikyläntien suunnittelussa tarkistettiin ja 
vertailtiin aikaisemmassa suunnitteluvaiheessa esitetyt rautatien alitus- ja ylitysvaihtoehdot.  
 
Suunnitelmat sisältävät edellä mainittujen pääväylien sekä pääteihin liittyvien katu-, yksityistie- 
ja kevyen liikenteen verkkojen kehittämistoimenpiteet. Myös radan tasoliittymien poistamisesta 
aiheutuvat tiejärjestelyt suunnitellaan. Valtateiden 3 ja 18 liittymäksi rakennetaan uusi Maunulan 
eritasoliittymä (ei sijoitu asemakaava-alueelle). Valtatie 18 linjataan uudelleen n. 2 km. matkalla 
ja sille rakennetaan uusi Ratikylän eritasoliittymä (asemakaava-alueella) maankäytön kehittämis-
tä varten. Valtatieltä 3 Laihian keskustajaksolla poistetaan tonttiliittymät ja kaikki katuliittymät 
muutetaan suuntaisliittymiksi, joissa ei ole vasemmalle kääntymistä. Valtatielle 3 tehdään uusia 
risteyssiltoja. Valtatien 3 nopeusrajoitus nostetaan 80:een km/h:ssa ja tie sovitetaan häiriöiden 
osalta taajamaympäristön vaatimuksiin rakentamalla mm. tarvittavat meluesteet. 
 
Asemakaavaehdotuksen pohjana on ollut suunnitelmatilanne 3.6.2014. Teknisten muutosten 
pohjana on suunnitelmatilanne 10.11.2014.  

3.6 Pohjakartta- ja paikkatietoaineisto 

Suunnittelun pohjana käytetään 1:2000 asemakaavan pohjakartan digitaalista versiota. 
 

3.7 Maanomistustiedot 

Kaava-alueen maanomistus on suurimmaksi osaksi yksityisillä ja yhteisöillä. Myös 
Laihian kunta ja Suomen valtio omistavat osia kaava-alueesta. 
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4. ASEMAKAAVAN  SUUNNITTELUN VAIHEET JA OSALLIS-
TUMINEN 

4.1 Prosessin keskeiset vaiheet 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu 30.9.2013 ja sitä on tarkistettu 
10.2.2014. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kunnanviraston ilmoitustaululla sekä kun-
nan verkkosivuilla 24.10.-25.11.2013 välisen ajan. 
 
Kaavaluonnos on valmistunut päiväyksellä 10.2.2014. Kaavaluonnoksiin sekä tiesuunnitelmiin liit-
tyen pidettiin yhteinen yleisötilaisuus 13.3.2014, johon osallistui yhteensä n. 140 henkilöä. Val-
misteluvaiheen kuuleminen pidettiin 3.3.-4.4.2014. 
 
Kaavaehdotus laadittiin päivämäärällä 5.6.2014 ja sitä on tarkistettu 12.6.2014. Ehdotusvaiheen 
kuuleminen pidettiin 4.7.2014-20.8.2014. 
 
Kaavaehdotukseen tehtiin tekniset tarkistukset päivämäärällä 19.11.2014. 
 
 

 

Kuva 10. Yleisötilaisuus Laihian keskuskoululla 13.3.2014. 

4.2 Viranomaisyhteistyö 

4.12.2014 pidettiin työpalaveri ELY-keskuksessa Vaasassa, jossa palaverissa käsiteltiin myös ky-
seessä olevaa asemakaavan muutosta ja laajennusta. Työpalaverissa tuli erityisesti esille LYT –
alueiden merkitseminen kaduksi kaavamuutoksen yhteydessä. Todettiin, että Laihiantie olisi syy-
tä ottaa jo tähän asemakaavan muutokseen mukaan samoin kuin Ratikyläntie laajemmin. 
 
Lisäksi keskusteltiin asemakaavan merkittävästä laajentamista Maunulan eritason alueelle. Tätä 
ei kuitenkaan kunnan näkökulmasta pidetty tarpeellisena. 
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4.3 Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet 

Valmisteluvaiheen kuulemisen aikana kaavaluonnoksesta annettiin yhteensä 10 viranomaislau-
suntoa, viisi kirjallista mielipidettä ja kolme suullista mielipidettä. 
 
Laihian Rakennus- ja ympäristölautakunta on käsitellyt sekä Vt3 –kaavaluonnosta, että vt18 
kaavaluonnosta erikseen kokouksessaan 11.3.2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti yk-
simielisesti, että lautakunnalla ei ole huomauttamista kaavaluonnoksista. 
 
Laihian Tekninen lautakunta on käsitellyt sekä Vt3 –kaavaluonnosta, että vt 18 kaavaluonnos-
ta erikseen kokouksessaan 12.3.2014. Tekninen lautakunta on päättänyt antaa lausuntonaan, 
ettei sillä ole huomautettavaa kaavaluonnoksista. 
 
Pohjanmaan pelastuslaitos on esittänyt 14.3.2014 lausunnossaan, että paloaseman hälytyslii-
kenne ja vt3 varrelta poistuvien liittymien vaikutukset avunsaannin nopeuteen on otettava huo-
mioon kaavoitustyön jatkokäsittelyssäkin. Lisäksi yleisötilaisuudessa 13.3.2014 esiin tulleet hen-
kilöturvallisuuteen liittyvät mahdolliset riskit on luonnollisesti tutkittava ja selvitettävä toimenpi-
teet kaavoitus- ja liikennesuunnittelun jatkolle. 
 
Anvia Oyj huomauttaa lausunnossaan 2.4.2014, että Anvia Oyj:n kaapeliverkosto on sijoitettu 
voimassa olevan kaavan mukaisesti, kulloisenkin maanomistajan luvalla tarkoituksen mukaisiin 
paikkoihin. Mikäli myöhemmin alueella tapahtuvista muutoksista johtuen verkostoa joudutaan jo-
ko siirtämään tai muuttamaan, Anvia ei vastaa siirtokustannuksista. Poikkeuksena tiealueella 
(ELY) oleva kaapeli-infra. 
 
Pohjanmaan liitto katsoo lausunnossaan 9.4.2014, että kaavamuutokseen liittyvät asiakirjat 
ovat olleet asianmukaisesti nähtävillä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty ai-
kaisemman lausunnossa esittämämme huomautusten mukaisesti riittävissä määrin. Laaditut 
kaavamuutokset yhdessä samaan aikaan laadittavana olevien tie-, katu- ja ratasuunnitelmien 
kanssa mahdollistavat ajoneuvoliikenteen sekä kevyin liikenneturvallisuuden parantamisen. 
 
Kaavamuutos mahdollistaa maankäytön kehittämisen aivan uudella tavalla radan pohjoispuolella 
sekä keskustan eteläpuolella. Tie ja ratapenkereet sekä melukaiteet ja –aidat muuttavat maise-
ma- ja taajamakuvaa. Todennäköisesti näiden tekijöiden vaikutukset tulevat olemaan samanai-
kaisesti sekä positiivisia, että negatiivisia. Aseman ja radan ympäristöön on laaditussa kaava-
luonnoksessa sijoitetut  TY ja M –korttelialueet sopivat hyvin radan varteen. Mahdollinen metsä-
alue pehmentäisi toteutuessaan Ratikylän ylikulun maisemakuvaa muuttavaa vaikutusta. 
 
Edellä mainitut M – korttelialueet olisi mahdollista merkitä myös suojaviheralueeksi (EV).  Radan 
läheisyyteen merkittyjen teollisuus- ja erillispientalokortteleiden rakennusoikeuden määrää voisi 
kasvattaa. Laadittu asemakaavamuutos edistää alueen yhdyskuntarakenteen eheytymistä niin 
maankäytön kuin liikenteenkin osalta. 
 
Liikennevirasto on 1.4.2014 antanut lausuntonsa rautateiden näkökulmasta. Kaavaluonnokses-
sa on osoitettu Ratikyläntielle uusi radan eritasossa ylittävä ylikulku, jolla on tarkoitus korvata 
Pakan (alhontiellä), aseman ylikulun (Asematiellä/Kirstantiellä) ja Maunulan (Maunulantiellä) ta-
soristeykset. Kaavasta ei selkeästi ilmene, että Aseman ylikulun tasoristeys tulee poistumaan. 
Kaavaan tulee selkeämmin osoittaa nykyisen Aseman ylikulun tasoristeyksen osalta tieyhteyden 
päättyminen ja tasoristeyksen poistuminen. Mikäli kunta haluaa myöhemmässä vaiheessa toteut-
taa kyseiselle kohdalle kevyen liikenteen alikulun, voidaan se osoittaa soveltuvalla merkinnällä 
kaavaan. 
 
9.4.2014 kirjatussa lausunnossaan Vaasan sähköverkko pyytää, että kaavassa huomioidaan 
nykyiset muuntamot sekä johtorasitteet. Lisäksi lausunnossa pyydetään varaamaan kaavassa 
paikkoja uusille lausunnon karttaliitteiden mukaisille muuntamoille ja johdoille. 
 
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa, että Asemakaavaehdo-
tukseen kunnan tulee varmistaa, että tiesuunnitelma on yhteensopiva asemakaavan muutoksen 
ja laajennuksen kanssa. Lisäksi ELY ehdottaa lausunnossaan, että kaavakartalla D olevat M – 
aluevaraukset muutetaan EV – alueiksi Ratikyläntien varrella. Kaavaselostuksessa tulee tuoda 
esiin mihin valtatien katuliittymiin tullaan rakentamaan suuntaisliittymät. 
 
Pohjanmaan museo huomauttaa, että kaavaselostuksessa on avattava miten selvitysten tulok-
set on otettu huomioon kaavaluonnoksessa. Museo myös ehdottaa, että Kirkonseudun osayleis-
kaavaa varten tehty Ratinkyläntien leikkaus liitetään kaava-asiakirjoihin valaisemaan tiesuunni-
telmien vaikutusta maisemallisiin arvoihin. 
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Museoa kiinnostavat erityisesti osa-alueet B (kirkon ympäristö) ja osa-alue D (Ratikylä).  
Laihian kirkko ympäristöineen on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. 
Museo huomauttaa, että Laihiantien leventäminen ei saa aiheuttaa muutoksia kirkkoa ympäröi-
vään kivimuuriin tai alueen arvokkaaseen rakennuskantaan. 
 
Maakuntakaavan mukaan suunnittelualue on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kan-
nalta valtakunnallisesti arvokasta aluetta. Osayleiskaava on parhaillaan päivitettävänä ja kaava-
luonnoksessa maisemallisesti arvokkaat peltoalueet sijaitsevat pääosin valtateiden etelä- ja lou-
naispuolella, eikä Ratikyläntien suunnittelualueella.  Maunulamäen alueen kulttuurihistorialliset 
arvot liittyvät ensisijaisesti historialliseen tiehen ja sen ympäristö- ja taajamakuvaan. 
Museo katsoo, että kookkaat liikennerampit ei välttämättä sovi Kyrönjoen pienipiirteiseen ja ar-
vokkaaseen kulttuurimaisemaan. Museo suhtautuu kriittisesti maaseutumaiseman perinteisen 
maisemanäkymän rikkoutumiseen. Alueen tiesuunnitelmien maisemavaikutukset on katsottava 
kokonaisuutena, mukaan lukien Maunulamäen kyläkuvallisesti arvokas alue sekä suunniteltu eri-
taso Maunulan kohdalla, vaikka alueet eivät kuulu asemakaava-alueeseen. 
 
Vaasan kaupunki / Ympäristöosasto (Terveysviranomainen ) toteaa lausunnossaan 7.3.2014 
ettei sillä ole huomautettavaa. 
 
Yksityisten (8 kpl) mielipiteissä keskityttiin esittämään mielipiteitä tiesuunnitelmaratkaisusta. 
Suurin osa mielipiteistä keskittyi valtatien 3 varren asemakaavaan eikä tähän vt18 asemakaa-
vaan. Yleisempinä kommentteina kuitenkin esitettiin:  
 
 Kaavaluonnos ei ole maakuntakaavan ja yleiskaavan mukainen. 
 Alitustunnelirakenteet ja taajaman halkovat tiet meluaitatunneleineen sopivat huonosti taa-

jamakuvaan.   
 Kaavahankkeessa ei ole nostettu esiin kaavamuutoksesta aiheutuvia haittatekijöitä alueen 

maanomistajille, kiinteistönomistajille, asukkaille, rakennuksille ja niiden arvolle, pohjavesille, 
ilmanlaadulle, ympäristölle, eläimistölle, maisemalle tai liikenneturvallisuudelle etenkin jalan-
kulkijoita ja pyöräilijöitä ajatellen. 

 Hankkeen osallisille ei ole annettu riittävästi tietoa hankkeesta, eikä heille ole annettu lain 
edellyttämää mahdollisuutta osallistumiseen. 
 
Sekä lausunnoista että mielipiteistä on annettu erilliset vastineet. 

4.4 Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset 

Liikennevirasto toteaa lausunnossaan 3.7.2014, että kaikki valmisteluvaiheen lausunnossa esi-
tetyt näkökohdat on huomioitu ehdotuksessa. Liikennevirastolla ei ole huomautettavaa kaavaeh-
dotuksesta. 
 
Vaasan sähköverkko Oy on esittänyt lausunnossaan 31.7.2014, että muuntamoita varten mer-
kityt alueet esitettäisiin ohjeellisina. 
 
Vaasan kaupunki / Ympäristöosasto toteaa lausunnossaan 8.8.2014, että sillä ei ole kaavas-
ta huomautettavaa. 
 
Laihian Rakennus- ja ympäristölautakunta on käsitellyt sekä Vt3 –kaavaehdotusta, että vt18 
kaavaehdotusta erikseen kokouksessaan 19.8.2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti yk-
simielisesti, että lautakunnalla ei ole huomauttamista kaavaehdotuksesta. 
 
Pohjanmaan liitto katsoo lausunnossaan 20.8.2014, että asiakirjat ovat olleet asianmukaisesti 
nähtävillä. Asemakaavamuutos edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä ja kaavamuutosehdo-
tus toteuttaa voimassa olevaa maakuntakaavaa. Pohjanmaan liitolla ei ole aiemmat lausunnot 
huomioiden uutta lausuttavaa. 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa lausunnossaan 19.11.2014. 
 
Yksityisten muistutuksia kaavaehdotuksesta ei tullut. 
 
Lausunnoista on annettu erilliset vastineet. 
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5. OSALLISET 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia sekä lausua kaa-
vasta mielipiteitä ja antaa lausuntoja. 

 
Kaavahankkeen osallisia ovat MRL:n 62 §:n mukaan: 
 
Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

 
 Laihian kunnan eri hallintokunnat 

Laihiantie 50 
66400 LAIHIA 
puh: 06 475 0411 
fax: 06 475 0405 
laihian.kunta@laihia.fi 

 
 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Korsholmanpuistikko 44, 65100 VAASA 
 

 Liikennevirasto 
PL 33 
00521 Helsinki 
Puh. 0295 34 3000 

 
 Pohjanmaan liitto 

Hietasaarenkatu 6 
65101 VAASA 
Puh. 06 320 6500  

 
 Pohjanmaan museo 

Museokatu 3 – 4 
65100 VAASA  
Puh. 06 325 3800 

 
 Vaasan Sähköverkko Oy 

PL 26, 65101 Vaasa 
 
 Pohjanmaan pelastuslaitos 

Sepänkyläntie 14-16 
65100 Vaasa 

 
Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavas-
ti vaikuttaa 

 
 Asemakaavan muutos- ja laajennusalueen ja sen vaikutusalueen käyttäjät, haltijat, 

maanomistajat ja asukkaat 
 

 Yhdistykset ja yhteisöt, joiden toimintaan tai intressipiiriin kaavamuutoksella ja -
laajennuksella saattaa olla vaikutuksia. 

6. LAADITUT SELVITYKSET 

Alueen liikennejärjestelyjä koskevat selvitykset on esitelty kohdassa 4.8 Tiesuunnitelmatilanne. 
Lisäksi Laihian keskusta-alueelta on olemassa lukuisia asemakaavojen ja Kirkonseudun osayleis-
kaavan tarkistuksen yhteydessä 2012 – 2013 tehtyjä selvityksiä. Näistä keskeisimpiä ovat: 
 

 Rakennusinventoinnin ja kulttuuriympäristökokonaisuuksien tarkistus. Selvityksen yhtey-
dessä ei tullut esiin varsinaisesti kaava-alueelle sijoittuvia uusia kohteita.  
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 tieverkkosuunnitelman päivitys on laadittu osayleiskaavan luonnosvaiheessa. Selvitykses-
sä on keskitytty varmistamaan taajaman laajemman katuverkon jatkuvuus ja soveltu-
vuus vt3:n ja vt18:sta järjestelyihin. 

 
 arkeologinen yleisinventointi ja sen tarkennus syksyllä 2013. Inventoinnissa ei kuiten-

kaan tullut esiin nyt käsillä olevien asemakaavojen alueille sijoittuvia kohteita. 
 

 Luontoselvitys sisältäen lepakko- ja viitasammakkoselvityksen. Selvityksessä ei löydetty 
arvokkaita kohteita nyt käsillä olevilta asemakaava-alueilta. 

 
 palveluverkkoselvitys. Selvityksessä on tutkittu keskustaa palveluiden mitoituksen ja saa-

tavuuden näkökulmasta ja liittyy siten välillisesti nyt käsillä olevaan asemakaavaan. 
 
Myös Ympäristöministeriön teettämä päivitys- ja täydennysinventointi valtakunnallisesti arvok-
kaista maisema-alueista on hyödynnettävissä asemakaavatyössä. 
 

7. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

 
7.1 Asemakaavaluonnos ja –ehdotus 

7.1.1 Osa-alue A  

Osa-alue sijoittuu keskustaan, nykyisten vt18 ja vt3 liittymäalueen ympäristöön. 
 
Osa-alueen keskeiset muutoskohteet vt18 asemakaavan puolella ovat: 
 Ajoneuvoalikulun osoittaminen nykyiseen valtateiden liittymään. 
 Edelliseen liittyvät suuntaisliittymäjärjestelyt valtatielle 3 Asemantien nykyisen liittymän koh-

dalla. 
 Kiertoliittymä Kauppatien ja Ratikyläntien liittymään. 
 Korttelin 2 liittymäjärjestelyt (kiertoliittymä) uudelle sisääntulotielle eli Ratikyläntielle (nykyi-

selle valtatielle 18). 
 Iipposentien jatkaminen korttelin 2 läpi ajo-yhteytenä uudelle sisääntulotielle eli Ratikyläntiel-

le (nykyiselle valtatielle 18). Samassa yhteydessä ajo–yhteyttä laajennettu siten että ajojär-
jestelyt kortteliin 1 ovat helpommin toteutettavissa. 

 Katualuetta laajennettu nykyisin voimassa olevan asemakaavan ulkopuolelle siten että muo-
dostuu yhtenäinen katuverkko välille Ratikyläntie - Vallinmäentie. 
 

Tiejärjestelyt ja keskeiset muutokset on osoitettu kaavan havainnekuvassa. 

7.1.2 Osa-alue D  

Osa-alue sijoittuu Ratikyläntien varteen radan ympäristössä. 
 
Osa-alueen keskeiset asemakaavan muutostarpeet kohdistuvat Ratikyläntien hallinnolliseen muu-
tokseen yleisestä tiestä kaduksi sekä samalla sen tiealueen leveyden tarkistamiseen. 
 
Asemakaavan laajennus on tällä osa-alueella laajin käsittäen Ratikylän uuden eritason ja siihen 
liittyvien välittömien alueiden osoittamisen. 
 
Jarrumiehentie linjautuu uuteen paikkaan. 
 
Lisäksi tälläkin osa-alueella tehdään teknisluonteisia muutoksia. 
 
Tiejärjestelyt ja keskeiset muutokset on osoitettu kaavan havainnekuvassa. 
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7.1.3 Osa-alue E  

Osa-alue sijoittuu Vedenojantien varteen. 
 
Osa-alueella ei ole merkittäviä asemakaavan muutostarpeita. Keskeisenä kaavan laajennustar-
peena on Vedenojantien katualueen määrittäminen (samalla pieni muutos kortteliin 299) sekä 
yleisen tien tiealueen huomioimiseen asemakaavassa. Lisäksi alueelle osoitetaan kevyen liiken-
teen alikulku valtatielle 18 likimain nykyisen Alhontien liittymän kohdalle. 
 
Näin kaksi asemakaava-aluetta radan molemmin puolin yhtyvät valtatien 18 liikennealueella. 
 
Tiejärjestelyt ja keskeiset muutokset on osoitettu kaavan havainnekuvassa. 

7.2 Tekniset muutokset 

Kaavaehdotukseen on tehty seuraavat tekniset muutokset 18.11.2014: 
 
 Sähkömuuntamoiden rakennusalat on muutettu ohjeellisiksi 
 Vedenojantien linjausta on muutettu tiesuunnitelman mukaisesti, jolloin korttelin 299 TY-alue 

supistuu vähän ja EV-alue kasvaa. 
 Vedenojantien ja Hallintien linjausta on muutettu 1. vaiheessa toteutettavan tiesuunnitelman 

mukaisesti, jolloin EV-alueet supistuvat vähän. 
 Kauppatien katualuetta kasvatetaan pohjoiseen päin, jotta katu mahtuu kokonaisuudessaan 

katualueen sisään. Tämän vuoksi korttelin 50 KL-alue supistuu hieman. 

7.3 Mitoitus 

Kaavakartalla on osoitettu katu- ja rautatiealueita (kadut, LT, LP, LR-1) yhteensä 20,4 ha, eli 
55,1 % kaava-alueen pinta-alasta, asumiseen liittyviä korttelialueita (AR, AO, AL) yhteensä 2,8 
ha, eli 7,6 % kaava-alueen pinta-alasta, palvelu- ja keskustatoimintojen korttelialueita (P, K, KL, 
KL-1, KL-2) yhteensä 4,0 ha eli 10,9 % kaava-alueen pinta-alasta ja teollisuus- ja varastoraken-
nusten korttelialueita (TY) yhteensä 5ha, eli 13,5 % kaava-alueen pinta-alasta. Muiden aluevara-
usten yhteenlaskettu pinta-ala on 4,8 ha. 

8. ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET 

Arvioinnin lähtötietona käytetään alueelta laadittuja selvityksiä, tutkimuksia sekä suunnitelmia. 
Keskeinen vaikutusarviolähde on alueelle käynnissä oleva tiesuunnittelutilanne, jonka johdosta 
asemakaavan muutos ja laajennus on tarpeen. 
 
Vaikutuksia alueiden käyttöön arvioidaan tarkastelemalla nykyistä ja suunniteltua alueidenkäyt-
töä. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan osallisten ja eri sidosryhmien näkemykset ja mielipi-
teet.  
 
Vaikutusten arvioinnin osakohteet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lain 9 §:n ja – ase-
tuksen 1 §:n mukaan alla on kuvattu alustavia keskeisiä vaikutuskohteita. 

8.1 Vaikutuksen ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

1. Liikenneturvallisuus paranee, kun tasoliittymiä poistuu pääteiltä ja paikallisen liikenteen 
risteämistarve valtatien kanssa vähenee. Samoin esteettömyys paranee eli radan ja teiden 
aiheuttamat estevaikutukset pienenevät yli- ja alikulkujen valmistumisen myötä. 

 
2. Kolmen rautatien tasoristeyksen poistaminen lisää raideliikenteen, ajoneuvoliikenteen ja 

kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta. Osa näistä järjestelyistä on mukana asemakaava-
alueissa. 
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3. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus lisääntyy uusien siltojen ja alikulkujen joh-

dosta. 
 

Osa alueen käyttäjistä saattaa kuitenkin kokea em. muutokset negatiivisina, erityisesti jos järjes-
telyt muuttavat tuttua liikennekäyttäytymistä ja pidentävät tärkeitä kulkumatkoja.  
 
Ajonopeuksien noususta ja uudesta linjakäytävästä johtuvaa liikennemelua torjutaan melun-
suojatoimenpitein joten negatiivisia vaikutuksia ei synny. 

8.2 Vaikutuksen maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 

Vesistövaikutukset arvioidaan vähäisiksi sillä tiesuunnitelman yhteydessä tutkitaan ja toteute-
taan alueen kuivatusjärjestelyt. Laihianjoen tarkistetut tulva-alueet ovat pienemmät kuin aikai-
semmat varaukset eikä tulvien odoteta vaikuttavan tiejärjestelyihin. 
 
Yleisesti ottaen ilmanlaadun kannalta tavoitteena tulisi olla liikenteen vähentäminen asuinalueil-
la ja sen ohjaaminen pääkaduille, tasaiset ajonopeudet tasaisella väylällä ja raskaan tavaraliiken-
teen rajoittaminen (/Liikenne yhdyskuntasuunnittelussa 2003). Kuitenkin liikennemäärien kasvu 
itsessään aiheuttaa lisääntyviä ilmastovaikutuksia. Tämän kaavaratkaisun ja sen pohjana olevan 
tiesuunnittelun näkökulmasta ilmastovaikutukset toisaalta lisääntyvät ja toisaalta vähenevät. 
Merkittävin positiivinen muutos tapahtuu nykyisen valtatien 18 varressa alueilla joissa liikenne 
siirtyy kokonaan uuteen tieuraan (kauemmaksi asutuksesta). Valtatien 3 osalta vaikutus on pie-
nempi vaikkakin tasaisen ajonopeuden saavuttaminen tasaisella väylällä ( ja ilman jarrutushidas-
teita) vaikutus lienee positiivinen. 

8.3 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroi-
hin. 

Kaava-alue on kokonaisuudessaan rakennettua ympäristöä. Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin ar-
vioidaan vähäisiksi. 

8.4 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen 
sekä liikenteeseen 

Valtatien 18 liikennemäärien arvioidaan nousevan nykyisen ja uuden valtatien linjauksen kohdalla 
ohjevuoteen 2014 mennessä 8600 ajoneuvoon vuorokaudessa. Nykyisin vastaava liikennemäärä 
on noin 6500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kaava-alueen ulkopuolella Vaasan suunnassa liikenne-
määrien arvioidaan nousevan 12 600 ajoneuvoon vuorokaudessa ( valtatien 18 liittyessä valta-
tiehen 3 ). Muutokset eivät kuitenkaan ole suoranaisesti seurasta tiejärjestelyistä vaan yleisestä 
liikenteen kasvusta ja taajaman laajentumisesta. 
 
 
Valtatien 3 liittymien määrä lisää liikennettä katuverkolla. Liikenne-ennusteen mukaan katuver-
kolle siirtyy tiesuunnitelman mukaisten järjestelyiden myötä osa valtatien liikenteestä. Suurim-
mat liikennemäärät ovat Kauppatiellä (7500 ajon/vrk) ja Ratikyläntiellä (8500 ajon/vrk) vuonna 
2040 kun kaikki tiesuunnitelmien mukaiset väylät ja osayleiskaavan alueet katuineen on raken-
nettu. Toisaalta siis Valtatien liikenteen sujuvuus paranee ja estevaikutuspisteet vähenevät.  

 
Hanke mahdollistaa maankäytön kehittymisen Laihian keskustassa ja Ratikylän alueella. Liiken-
neyhteydet paranevat ja tulevat nopeammaksi. 

 
Ohikulkutien tarve poistuu (valtatie 3 Laihian keskustan kohta) ja vapauttaa tilaa maankäytölle 
erityisesti taajaman eteläosissa. 
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Liikenneturvallisuus 
 
Valtateiden 3 ja 18 tiesuunnitelmasta on tehty tieturvallisuusarviointi, jonka mukaan tiesuunni-
telmaehdotus vähentää selvästi valtatien liikenteen riskitasoa ja parantaa näin ollen liikennetur-
vallisuutta.  Tiepituuteen ja liikennemääriin suhteutettuna riskitason vähenemä on n 30 %.  Suh-
teutettuna v 2008-2012 sattuneisiin henkilövahinko-onnettomuuksiin vähenemä olisi 0,24 henki-
lövahinko-onnettomuuksia/vuosi. 
 
Liikennesuoritteen kasvu nostaa Laihian keskustan väylillä riskitasoa.  Riskitason kasvu johtaisi n. 
0,1-0,15 henkilövahinko-onnettomuuden kasvuun vuodessa.  Kokonaisuutena tarkasteltuna tie-
suunnitelmaehdotus parantaa kuitenkin liikenneturvallisuutta Laihian keskustassa.   
 
Nykyinen liikenneturvallisuustaso voidaan säilyttää myös paikallisen liikenteen verkolla täyden-
tämällä erityisesti Kauppatien, Laihiantien ja Ruutintien kevyen liikenteen järjestelyjä ja varmis-
tamalla, että autojen nopeustaso pysyy 40 km/h:ssa. 
 
Liikenneturvallisuus paranee myös kun rautatien tasoristeykset poistetaan. 
 
Tarkemmin liikennettä ja sen vaikutuksia on tarkasteltu Laihian kirkonseudun osayleiskaavan liit-
teenä olevassa liikenneselvityksessä. 

8.5 Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 
ympäristöön 

Maisemakuva muuttuu tie- ja ratapenkereiden vuoksi. Maisemakuvan muutos on merkittävä eri-
tyisesti Ratikylän eritason johdosta. Ratikylän eritaso kuuluu asemakaava-alueeseen, mutta mai-
semavaikutuksen kokonaisuutta tarkastellen myös Maunulan eritaso muuttaa merkittävästi 
avointa peltomaisemaa perinteisestä maaseututaajamasta kaupunkimaiseen suuntaan. Uudet eri-
tasojärjestelyt siirtävät merkittävää liikenteellistä solmukohtaa. 
 
Ratkaisujen johdosta avoimet tasaiset peltoalueet saavat pystysuuntaisia rakennetun ympäristön 
elementtejä jotka katkaisevat näkymiä ja muuttavat avointa peltomaisemaa teknisempään suun-
taan rakennetuksi taajamaympäristöksi. Peltomaisemaa jäsentävät maatilapihapiirit jäävät osin 
tiealueiden saartamiksi. 
 
Merkittävin muutosvaikutus on saavuttaessa Ratikylän eritason alueelle Tervajoen (Seinäjoen) 
suunnasta. Täällä näkemää rajoittaa eritasossa risteävä Ratikyläntie. Toisaalta uudet rakenteet 
mahdollistavat myös uusien näkymien syntymisen. Ratikylässä radan ylittävältä eritasosillalta 
aukeaa laajat näkymät Laihin keskustan suuntaan ja Laihianjokilaaksoon.  
 

 
 

Kuva 11. Ratikyläntien leikkausluonnos. Oikeanpuoleinen eritaso kuvaa radan ylitystä noin 10 m 
korkealla penkalla, vasen eritaso kuvaa valtatien 18 uuden linjan ylitystä noin 5 m korkealla pen-
kalla. Leikkaus Seinäjoen suunnasta. Punainen = nykyinen maanpinta. 
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9. KAAVAMERKINNÄT- JA MÄÄRÄYKSET 

Kaavamerkintöinä ja -määräyksinä on käytetty asetuksen 2000 mukaisia merkintöjä. 
 
 

10. KAAVAN TOTEUTTAMINEN 

 
Asemakaavan mahdollistamat liikennejärjestelyt on tarkoitus toteuttaa 2015-2016. 
 
  
 
 
 
 
 
 
KOKKOLASSA 19.11.2014   
 
 
 

   
Jouni Laitinen    Jukka Silvola 
Kaavan laatija, arkkitehti SAFA  Suunnittelija 


