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1. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄH-
TÖKOHDAT  

Kaavoitusmenettely tulee järjestää niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yh-
teisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaa-
van valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipi-
teensä asiasta (MRL 62 §). Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan tulee kaavatyössä laatia 
kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutus-
menettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen aset-
tamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle ELY-keskukselle neuvottelun käy-
mistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä (MRL 64 §). 

2. SUUNNITTELUN KOHDE JA VAIKUTUSALUE 

Kaavan nimi on Asemakaavan muutos; kortteli 423. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 1,6 ha 
ja se sijaitsee Perälän alueella n. 2 km Laihian liikekeskustasta etelään. Alue rajautuu lännessä 
Tampereentiehen, pohjoisessa omakotitaloalueeseen sekä etelässä ja idässä teollisuus-, pientalo- 
ja maatalousalueisiin. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty kuvassa 1 ja tarkempi 
sijainti kansikuvassa. 
 
Kaavan vaikutusalue ulottuu suunnittelualueen lähiympäristöön. 
 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti merkitty punaisella ympyrällä. ©Maanmittauslaitos 
2015. 
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3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

3.1 Suunnittelutehtävä ja tavoite 

Suunnittelutehtävänä on laatia asemakaavan muutos kortteliin 423 sekä yleisen tien alueelle. 
Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa erillispientalojen korttelialue (AO) rivitalojen kortteli-
alueeksi (AR) sekä yleisen tien alue (LYT) katualueeksi. Kaavoituksessa huomioidaan lähiympä-
ristön nykyinen toiminta sekä kaavatyön yhteydessä esiin tulevat muut asiat. 
 
Yleisen tien tiealueen muuttaminen kaduksi perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin, jonka mu-
kaan asemakaavassa yleisinä teinä voidaan osoittaa valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdis-
täviä ja niiden jatkeena olevia teitä, jotka palvelevat pääasiallisesti muuta kuin paikallista liiken-
nettä (MRL 83.4§). Mikäli nämä vaatimukset eivät täyty, tulee tie osoittaa asemakaavassa ka-
duksi. Maantie, joka on osoitettu asemakaavassa kaduksi, muuttuu kunnan tekemällä kadunpito-
päätöksellä kaduksi. Kadunpitopäätöksen tultua voimaan maantie lakkaa ja tiealue siirtyy kunnan 
omistukseen sekä tiealueeseen syntyy samalla tienpitäjälle maantielaissa tarkoitettu tieoikeus. 
 
Asemakaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti siten, että se täyttää MRL 54 
§:ssä asemakaavoitukselle asetetut sisältövaatimukset. 

3.2 Suunnittelualueen ympäristön nykytila 

Suunnittelualue on tällä hetkellä rakentumatonta peltoa sekä tietä. Alueen länsipuolella kulkee 
valtatie 3 (Tampereentie). Alueen lähiympäristö koostuu rakentuneesta omakoti- ja rivitaloalu-
eesta. Perälän tien toisella puolella sijaitsee kunnan varastoalue ja Tampereentien toisella puolel-
la alakoulu; 125 oppilaan Perälän yksikkö.  
 
Luonnonympäristöltään alue on muuttunutta avointa ja tasaista peltoa tai tietä eikä alueella ole 
erityisiä luontoarvoja. 

3.3 Maanomistus 

Suunnittelualueen tila 24:0 on yksityisessä omistuksessa. 

3.4 Maakuntakaava  

Laihian kunta kuuluu Pohjanmaan liiton alueeseen. Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu 
21.12.2010. Vahvistettua kaavaa on täydennetty vaihekaavalla 1 (Kaupallisten palvelujen sijoit-
tuminen), joka on vahvistettu 4.10.2013 sekä vaihekaavalla 2 (Uusiutuvat energiamuodot ja nii-
den sijoittuminen Pohjanmaalla), joka on vahvistettu 14.12.2015. Pohjanmaan liitto on aloittanut 
Pohjanmaan maakuntakaava 2040 laatimisen. Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista aluei-
denkäyttötavoitteista tuli voimaan vuonna 2001. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. 
 
Vahvistetussa maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueeseen, kau-
punki-maaseutu –vuorovaikutusvyöhykkeeseen, matkailun vetovoima-alue/matkailun ja virkis-
tyksen kehittämisen kohdealueeseen sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta 
valtakunnallisesti arvokkaaseen alueeseen. Lisäksi suunnittelualueen läheisyyteen on osoitettu 
pyöräilyreitti, päävesijohto sekä valtatie. 
 
Suunnittelualueella on voimassa oleva yleiskaava, joten maakuntakaava ei suoraan ohjaa alueen 
suunnittelua.  

3.5 Yleiskaava 

Alueella on voimassa Kirkonseudun osayleiskaava 2017, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 
10.11.2003. Suunnittelualue on osoitettu kaavassa merkinnällä AP1 eli asemakaavalla toteutet-
tava pientalovaltainen asuntoalue sekä Peräläntie kokoojakatuna. Alueelle on osoitettu lisäksi 
meluntorjuntatarve –merkintä (punainen aaltoviiva) sekä kevyenliikenteen reitti (musta pallovii-
va). 
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Kuva 2. Ote alueella voimassaolevasta Kirkonseudun osayleiskaava 2017:sta. 

 
Osayleiskaava on päivitetty laatimalla Laihian keskustan alueelle Kirkonseudun osayleiskaavan 
päivitys, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 16.2.2015. Osayleiskaavassa suunnittelualue on 
osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, josta pääosa tulee toteuttaa omakotitaloina, rivita-
loina tai kytkettyinä pientaloina. Alueelle on osoitettu myös kevyen liikenteen reitti (musta pallo-
viiva), ohjeellinen uusi kevyen liikenteen reitti (punainen palloviiva) sekä meluntorjuntatarve 
(aaltoviiva). Lisäksi valtatie on merkitty parannettavaksi suunnittelualueen kohdalla. Kaavasta 
tehtiin yksi valitus, jonka hallinto-oikeus hylkäsi 7.4.2016. Kaava tullee voimaan toukokuun alus-
sa, jos hallinto-oikeuden päätökseen ei haeta muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. 
 

 

Kuva 3. Ote Kirkonseudun osayleiskaavan päivityksestä. 
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3.6 Asemakaava 

Korttelin 423 alueella on voimassa kunnanvaltuuston 12.11.2007 hyväksymä asemakaava: Laihi-
an kunta, asemakaavan muutos – kortteli 423. Voimassaolevissa asemakaavoissa suunnittelualue 
on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO) ja yleisen tien alueeksi (LYT).  
 

 

Kuva 4. Ote voimassaolevien asemakaavojen kaavayhdistelmästä. Suunnittelualue on osoitettu punaisel-
la rajauksella. 

3.7 Selvitykset ja suunnitelmat 

 Kalliolakson ja jokivarren arkeologinen inventointi. Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu, 
2012 

 Kaupallinen selvitys. Ramboll, 2014 
 Kulttuuriympäristö- ja maisemaselvitys. Ramboll, 2012 
 Rakennemalliselostus. Ramboll, 2013 
 Liikenneselvitys. Ramboll, 2014 
 Selvitys kevyen liikenteen järjestelyistä. Oy Talentek Ab, 2009 
 Kyrönmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Tiehallinto, 2007 
 Maisemaselvitys. ProAgria Etelä-Pohjanmaa, 2014 
 Vesihuollon kehittämissuunnitelma, Laihian kunta, 2004 
 Laihianjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021. Laihianjoen-

vesistöalueen tulvaryhmä, 2015 

4. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutuk-
set arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Vaikutusten arvioin-
nin pohjana käytetään tehtyjä selvityksiä ja asiantuntijoiden sekä osallisiksi määriteltyjen kan-
nanottoja 
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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 

• Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
• Pohjanmaan liitto  
 Pohjanmaan museo 
 Vaasan Sähköverkko Oy 
 Porokankaan Vesi Oy 
 Anvia Oyj 
 Pohjanmaan pelastuslaitos 
 Muut mahdolliset yritykset ja yhteisöt 

 
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 
 Muut osalliset ja osalliseksi ilmoittautuvat 

 

6. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄ-
MINEN 

 

 

6.1 Aloitusvaihe 

Kaavan vireilletulosta tiedotetaan lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla (MRL 63 §). 
Osalliset voivat ottaa kantaa esillä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyteen an-
tamalla siitä kommentteja yhteyshenkilöille. Osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista 
julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää ELY-keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman riittävyydestä (MRL 64 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään 
viranomaisille tiedoksi. 
 
MRA 26 §:n mukaisesti MRL 66 §:n 2 momentissa tarkoitettu viranomaisneuvottelu järjestetään 
tarvittaessa. 
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6.2 Valmisteluvaihe (luonnosvaihe) 

Aloitusvaiheen yhteydessä samanaikaisesti pidettävässä valmisteluvaiheessa kaavaluonnos pide-
tään yleisesti nähtävillä (MRL 62 §) kunnanvirastolla ja kunnan Internet-sivuilla. Kuulutuksessa 
ilmoitetaan ajankohta, jolloin suunnitelmaan voi tutustua ja antaa kirjallisia tai suullisia mielipi-
teitä. Mielipiteiden tekotapa ja jättöpaikka ilmoitetaan kuulutuksessa. Viranomaisilta pyydetään 
virallinen lausunto.  

6.3 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 viran-
omaisneuvottelu. Kunta lähettää perustellun vastineen niille muistutuksen tehneille, jotka ovat 
osoitteensa ilmoittaneet. Kaavaehdotus esitellään kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Valtuusto 
tekee hyväksymistä koskevan päätöksen. Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan MRL 67 §:n ja MRA 
94 §:n mukaan. Kaavan lähettämisestä tiedoksi on säädetty MRA 95 §:ssä. 

6.4 Valitusmahdollisuus 

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

7. KAAVOITUKSEN ALUSTAVA AIKATAULU 

Kaavamuutos laaditaan vuoden 2016 aikana seuraavasti: 
   
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)  

ja kaavaluonnos  maalis-huhtikuu 2016 
 Valmisteluvaiheen kuuleminen  touko-kesäkuu 2016 
 Kaavaehdotus   kesäkuu 2016 
 Kaavaehdotusvaiheen kuuleminen kesä-elokuu 2016 
 Ehdotusvaiheen jälkeiset työt elo-syyskuu 2016 
 Hyväksymiskäsittely syys-lokakuu 2016 

8. YHTEYSTIEDOT 

Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on saatavilla Laihian kunnanvirastolta osoitteesta Lai-
hiantie 50, 66400 LAIHIA sekä kunnan Internet-sivuilta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
päivitetään koko suunnitteluprosessin ajan aina tarpeen mukaan. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta seuraaville henkilöille: 
 
KAAVOITTAJA: 
Laihian kunta 
Laihiantie 50 
66400 LAIHIA 
 
 Maanmittausinsinööri, Anna Annila 

anna.annila@laihia.fi  
puh. 0500 868 127 
 

KAAVAKONSULTTI: 
Ramboll Finland Oy 
Pitkänsillankatu 1  
67100 KOKKOLA 
 
 Hankkeen vastuuhenkilö  

projektipäällikkö, Anne Koskela 
anne.koskela@ramboll.fi 
puh. 050 524 8011  
 

 Kaavasuunnittelija, Ville Vihanta 
ville.vihanta@ramboll.fi 
puh. 050 590 6214 

 


