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1. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄH-
TÖKOHDAT  

MRL 62§, 63§ ja 64§ 

A) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkityk-
seen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan 
vaikutusten arvioinnista. 
 
Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tie-
toja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjes-
tettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapah-
tua myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. 

B) Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa 

Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista 
vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viran-
omaisilla ja yhteisöillä, joiden toimi-alaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus 
osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suulli-
sesti mielipiteensä asiasta. 

C) Neuvottelu osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Kunta voi neuvotella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kanssa osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ja toteuttamisesta. 
 
Osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunni-
telman riittävyydestä. Jos suunnitelma on ilmeisesti puutteellinen, elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen on viivytyksettä järjestettävä kunnan kanssa neuvottelu suunnitelman täydentä-
mistarpeiden selvittämiseksi. 
 
Neuvotteluun on kutsuttava esityksen tehnyt osallinen ja tarpeen mukaan ne viranomaiset ja yh-
teisöt, joiden toimialaan asia liittyy. 

D) Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on saatavilla Laihian kunnan teknisestä toimesta; Lai-
hiantie 50, 66400 LAIHIA tai kunnan Internet –sivuilta www.laihia.fi. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta seuraaville henkilöille: 
 

Vs. maanmittausteknikko Mikael Yritys 
0500 868 127 
mikael.yritys@laihia.fi 
 
Ramboll Finland Oy/kaavan laatija Kari Siipola 
050 348 1961 
kari.siipola@ramboll.fi 

 
Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään koko suunnitteluprosessin ajan aina tar-
peen mukaan. 
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2. SUUNNITTELUN KOHDE JA VAIKUTUSALUE 

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 22 hehtaaria, josta asemakaavan laajennusaluetta on n. 9 ha. 
Suunnittelualue sijaitsee n. kilometrin päässä Laihian liikekeskustan pohjoispuolella Maunulan te-
ollisuusalueella, rajautuen pohjoisesta Vaasan rataan ja idästä Asematiehen.  
 
Kaavan vaikutusalue ulottuu suunnittelualueen lähiympäristöön. 
 
Suunnittelualueen sijainti on esitetty seuraavissa kuvissa. 
 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti. ©Maanmittauslaitos. 
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Kuva 2. Suunnittelualueen alustava rajaus pohjakartalla. ©Maanmittauslaitos. 

3. YHTEYSHENKILÖT 

Asemakaavan muutos toteutetaan yhteistyönä Laihian kunnan ja Ramboll Finland Oy:n Kokkolan 
toimipisteen kesken. 
  
 
KAAVOITTAJA: 
 
Laihian kunta 
Laihiantie 50 
66400 LAIHIA 
 
Yhteyshenkilö: 
Vs. maanmittausteknikko Mikael Yritys 
Puh. 0500 868 127 
Sähköposti: mikael.yritys@laihia.fi 

 
KAAVAKONSULTTI: 
 
Ramboll Finland Oy 
Pitkänsillankatu 1,  
67100 KOKKOLA 
 

 
 
Kaavan laatija: 
Kari Siipola 
Puh. 050 348 1961 
kari.siipola@ramboll.fi 
 
 

 
 
Kaavasuunnittelija: 
Ville Vihanta 
Puh. 050 5906 214 
ville.vihanta@ramboll.fi 
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4. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

4.1 Suunnittelutehtävä ja tavoite 

Suunnittelutehtävänä on laatia asemakaavan muutos ja laajennus Maunulan teollisuusalueelle. 
Asemakaavan muutos koskee kortteleita 150, 151 ja 154-160 sekä rautatiealuetta (LR). Tavoit-
teena on muuttaa ja laajentaa nykyistä asemakaavaa siten, että kaava mahdollistaa alueen ra-
kentumisen pääosin teollisuusalueena. Rautatiealueen koillisosa on tarkoituksena muuttaa alu-
eeksi, jolle voidaan rakentaa varastotiloja. Suunnittelussa huomioidaan erityisesti, että alueella ja 
sen läheisyydessä on myös pientaloasumista sekä rautatiealueella suojeltavia rakennuksia.  
 
Lisäksi tavoitteena on osallisten ottaminen mukaan suunnitteluun järjestämällä kaksi työpajaa tai 
keskustelu-/ideointitilaisuutta. 

4.2 Suunnittelualueen ympäristön nykytila 

Suunnittelualue sijoittuu nykyiseen taajamarakenteeseen liityen myös maisemallisesti osaksi ra-
kennettua kaupunkikuvaa. Luonnonympäristöltään alue on kaavan laajennusalueen osalta pitkälti 
viljeltyä peltoaluetta. Rakennettu ympäristö alueella koostuu lähinnä erityyppisistä teollisuusra-
kennuksista sekä muutamasta asuinrakennuksesta. Suunnittelualueeseen kuuluvan Vaasan radan 
Laihian asema alueella sijaitsee suojeltavia rakennuksia. 
 

 

Kuva 3. Ilmakuva suunnittelualueelta. Suunnittelualueen rajaus punaisella. ©Maanmittauslaitos. 

4.3 Maanomistus 

Laihian kunta omistaa laajennusalueen kiinteistöt sekä muutamia kiinteistöjä muutosalueelta. 
Suurin osa muutosalueen kiinteistöistä on yksityisten omistuksessa. 
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4.4 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-
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. 
Vahvistettua kaavaa on täydennetty vaihekaavalla 1 (Kaupallisten palvelujen sijoittuminen), joka 
on hyväksytty 14.5.2012 ja vahvistettu 4.10.2013 sekä vaihekaavalla 2 (Uusiutuvat energiamuo-
dot ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla), joka on hyväksytty 12.5.2014. 

Pohjanmaan maakuntahallitus on päättänyt käynnistää uuden maakuntakaavan laatimisen. Kaa-
va tullaan laatimaan koko maakunnan ja sen eri yhteiskunnalliset toiminnot kattavana kokonais-
maakuntakaavana, joka korvaa nykyisen maakuntakaavan ja sen vaihemaakuntakaavat. Tavoit-
teena on saada kaava hyväksyttyä vuonna 2018. Vuoden 2015 aikana laaditaan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma sekä tehdään tarvittavia selvityksiä. 
 

 

Kuva 4. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta (vahvistettu 21.12.2010). 

 
Suunnittelualueella on voimassa oleva yleiskaava, joten maakuntakaava ei suoraan ohjaa alueen 
suunnittelua. Maakuntakaavassa osoitettuja keskeisiä merkintöjä alueella ovat: 
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4.5 Yleiskaava 

Alueella on voimassa Laihian kirkonseudun osayleiskaava 2017, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi 
10.11.2003. Kaava tuli voimaan 31.1.2005.  
 

 
Kuva 5. Ote voimassa olevasta Laihian Kirkonseudun osayleiskaavasta (hyväksytty 10.11.2003). 
 
Yleiskaavassa suunnittelualueelle osoitettuja keskeisiä ovat: 
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Laihian keskustan alueelle on laadittu Kirkonseudun osayleiskaava 2040, jonka kunnanvaltuusto 
on hyväksynyt 16.2.2015. Kaavasta on valitettu ja se on parhaillaan hallinto-oikeuden käsiteltä-
vänä, joten kaava ei ole lainvoimainen. 
 

  

Kuva 6. Ote hallinto-oikeuden käsiteltävänä olevasta Kirkonseudun osayleiskaavasta. 
Suunnittelualueen yleispiirteinen rajaus punaisella. 

Osayleiskaavassa suunnittelualueelle osoitettuja merkintöjä: 
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4.6 Asemakaava 

Suunnittelualueen itäosassa voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1990. Kaavaan on tehty 
muutos Kirjurintien osalta v. 2007, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.11.2007§91. Voi-
massa olevassa asemakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu erillispientalojen korttelialue 
(AO), asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL), teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialueita (T-1), rautatiealuetta (LR), lähivirkistysalueita (VL), katualuetta sekä jalankululle 
ja polkupyöräilylle varattu katu. 
 
Teollisuus- ja varastoalueiden korttelialueelle (T-1) saa kaavamääräyksen mukaan sijoittaa 
myöskin omistajan muuhun toimintaan liittyviä liiketiloja. Liiketilojen osuus saa olla enintään 
50% tontin enimmäisrakennusoikeudesta. Lisäksi luku 30% osoittaa, kuinka suuren osan aluees-
ta saa käyttää rakentamiseen. 
 
Suunnittelualueen länsiosassa ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. 

 

Kuva 7. Ote voimassaolevien asemakaavojen kaavayhdistelmästä ja suunnittelualueen rajaus. 

4.7 Pohjakartta 

Pohjakarttana käytetään 3.12.2012 hyväksyttyä 1:2000 asemakaavan pohjakarttaa. 

5. LAADITTAVAT VAIHTOEHDOT 

Alueelta laaditaan luonnosvaiheessa 2-3 vaihtoehtoa, joiden pohjalta laaditaan varsinainen kaa-
valuonnos. 
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6. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 

MRL 9§ Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa 
 
Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyt-
tämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan 
tehtävä ja tarkoitus. 
 
Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihto-
ehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, 
kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan 
arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. 
 
Arvioinnin lähtötietona käytetään kaavatyön yhteydessä laadittavia selvityksiä, tutkimuksia sekä 
suunnitelmia. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan osallisten ja eri sidosryhmien näkemykset ja 
mielipiteet.  
 
Vaikutusten arvioinnin osakohteet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lain 9 §:n ja – ase-
tuksen 1 §:n mukaan kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutuksia: 

 
1) Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön  
2) Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;  
3) Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;  
4) Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikentee-

seen 
5) Taajamakuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.  
 
Em. listassa on kaavan laadinnan yhteydessä todennäköisesti merkittäviksi muodostuvat vaiku-
tukset lihavoitu. 

7. 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 hallintoelimet 

PL 13, 66401 Laihia 
 

• Etelä-Pohjanmaan ELY 
Korsholmanpuistikko 44 / PL 262, 65100 Vaasa 
kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi 
 

• Pohjanmaan liitto  
Hietasaarenkatu 6 / PL 174, 65100 Vaasa 
kirjaamo@obotnia.fi 
 

 Pohjanmaan museo 
Museokatu 3 / PL 3, 65100 Vaasa 
museoinfo@vaasa.fi 
 

 Vaasan Sähköverkko Oy / Juha Rintamäki 
Kirkkopuistikko 0 / PL 26, 65100 Vaasa 
etunimi.sukunimi@vaasansahkoverkko.fi 

mailto:kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
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 Laihian Nuuka Lämpö Oy 
Hakolantie 6 / PL 50, 66400 Laihia 
laihiannuukalampo@laihiannuukalampo.fi 

 
 

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

 
 Kaikki kuntalaiset, joita asia koskee 
 Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat ja asukkaat 

8. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄ-
MINEN 

 
MRL 1 § 
Lain yleinen tavoite 
 
Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden 
käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan 
edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edis-
tetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti 
ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. 
 
Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallis-
tumismahdollisuus asioiden valmisteluun, 
suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asi-
antuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tie-
dottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa. 

MRL 6 § 
Vuorovaikutus ja kaavoituksesta tiedot-
taminen 
 
Kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaiku-
tuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kans-
sa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa, siten kuin jäljempänä 
tässä laissa säädetään. 
 
Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tie-
dotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että niil-
lä, joita asia koskee, on mahdollisuus seurata 
kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. 

 

 

8.1 Aloitusvaihe 

Kaavan vireilletulosta tiedotetaan lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla (MRL 63§). 
Osalliset voivat ottaa kantaa esillä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyteen an-
tamalla siitä kommentteja yhteyshenkilöille (kohta 1d). Aloitusvaiheessa pidetään myös osallisille 
työpaja tai keskustelu-/ideointitilaisuus. 
 
MRA 26§ mukaisesti maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n 2 momentissa tarkoitettu viranomais-
neuvottelu järjestetään kaavaa valmisteltaessa, ennen kuin kunta varaa osallisille tilaisuuden 
mielipiteen esittämiseen. 

8.2 Valmisteluvaihe 

Valmisteluvaiheessa kaavaluonnos pidetään yleisesti nähtävillä (MRL 62§) kunnantalolla sekä ko-
tisivuilla. Kuulutuksessa ilmoitetaan ajankohta, jolloin suunnitelmaan voi tutustua ja siitä antaa 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895#a895-1999
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kirjallisia tai suullisia mielipiteitä. Mielipiteiden tekotapa ja jättöpaikka ilmoitetaan kuulutuksessa. 
Viranomaisilta pyydetään virallinen lausunto. Valmisteluvaiheessa pidetään myös toinen osallisille 
tarkoitettu työpaja tai keskustelu-/ideointitilaisuus. 

8.3 Ehdotusvaihe 

Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville MRL 65§:n ja MRA 27§:n mukaan yhdeksi kuukau-
deksi. Tällöin osallisilla on mahdollisuus antaa kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus. Eri viran-
omaistahoille lähetetään lausuntopyynnöt. Viranomaistahojen kanssa pidetään tarvittaessa myös 
erillinen viranomaisneuvottelu, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä sekä sitä koskevat 
mielipiteet ja lausunnot on saatu. Kaupunki lähettää perustellun vastineen niille muistutuksen 
tehneille, jotka ovat osoitteensa ilmoittaneet. Kaavaehdotus esitellään kunnanhallitukselle ja -
valtuustolle. Valtuusto tekee hyväksymistä koskevan päätöksen. Kaavan hyväksymisestä ilmoite-
taan MRL 67§ ja MRA 94§ mukaan. Kaavan lähettämisestä tiedoksi on säädetty MRA 95§:ssä. 

8.4 Valitusmahdollisuus 

Maankäyttö- ja rakennuslain 188§:n mukaan asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen 
haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kun kuntalaissa säädetään. 

9. KAAVOITUKSEN AIKATAULU 

Kaavamuutos laaditaan vuoden 2015 aikana seuraavasti: 
   
 Työpaja 1/2    Huhtikuu 2015 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)  

ja vireilletulosta kuuluttaminen  Toukokuu 2015 
 Kaavaluonnos     Elokuu 2015 
 Valmisteluvaiheen kuuleminen Syyskuu 2015 
 Työpaja 2/2   Lokakuu 2015 
 Kaavaehdotus   Marraskuu 2015 
 Ehdotusvaiheen kuuleminen  Joulu-tammikuu 2015-2016 
 Kunnanvaltuuston hyväksyminen Helmikuu 2016 
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