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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Alueen määrittely 

Asemakaavan selostus koskee 11.11.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. 
 
Asemakaavan muutos koskee osaa Laihian asemakaavan lähivirkistysalueesta. 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuu Laihian asemakaavan kortteli 56, lähivirkistysaluetta sekä ke-
vyen liikenteen aluetta. 

1.2 Suunnittelun kohde ja vaikutusalue 

Suunnittelualueen koko on n. 0,3 ha ja se sijaitsee Laihian keskustassa Napuenpuiston eteläpuolella 
rajautuen Ruutintiehen ja Laihianjokeen. 
 
Kaavan vaikutusalue ulottuu suunnittelualueen lähiympäristöön.  
 
Suunnittelualueen sijainti on esitetty kuvissa 1 ja 2. 
 

 
Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti merkitty punaisella ympyrällä. ©Maanmittauslaitos 2015  
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Kuva 2. Suunnittelualueen tarkempi rajaus. © Maanmittauslaitos 2015 

1.3 Kaavan nimi ja tavoite 

Alueelle laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaavan muutos. Kaavan nimi on 
Asemakaavan muutos; Ruutintie 5. 

2. YHTEYSTIEDOT 

KAAVOITTAJA: 
Laihian kunta 
Laihiantie 50 
66400 LAIHIA 
Puh. (keskus) 06-475 0411 
 
 Maanmittausinsinööri, Anna Annila 

 
 
Yhteyshenkilö: 
Anna Annila 
Puh. 0500 868 127 
s-posti: anna.annila@laihia.fi  
 

 KAAVAKONSULTTI: 
Ramboll Finland Oy 
Pitkänsillankatu 1 
67100 KOKKOLA 
 
 Hankkeen vastuuhenkilö, Anne Koskela 
 Kaavasuunnittelija, Ville Vihanta 

 
 
Yhteyshenkilö: 
Anne Koskela 
Puh. 050 524 8011 
s-posti: anne.koskela@ramboll.fi 
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3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

3.1 Suunnittelutehtävä ja tavoite 

Suunnittelutehtävänä on laatia asemakaava VL-alueelle Ruutintien varteen. Kaavamuutoksen tavoit-
teena on muuttaa omakotitaloalueena rakentunut lähivirkistysalueen (VL) osa erillispientalojen kort-
telialueeksi (AO). Kaavoituksessa huomioidaan lähiympäristön nykyinen toiminta sekä kaavatyön yh-
teydessä esiin tulevat muut asiat. 
 
Asemakaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti siten, että se täyttää MRL 54 §:ssä 
asemakaavoitukselle asetetut sisältövaatimukset. 

3.2 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.2.1 Suunnittelualueen ympäristön nykytila 

Suunnittelualue sijaitsee Ruutintien varressa Laihianjoen rannalla. Alueelle on rakentunut kaksi oma-
kotitaloa piharakennuksineen. Piha-alueet ovat nurmetettuja.  
 
Suunnittelualueen lähiympäristössä länsipuolella sijainneet entinen kirkkoherranvirasto ja siihen liit-
tyvät rakennukset ovat vastikään purettu. Välittömästi alueen pohjoispuolella sijaitsevassa Napuen-
puistossa on historiallisen ajan muinaisjäännös Laihian toinen kirkko. Sijaintipaikka on nykyisin ta-
soitettua nurmialuetta, jonka ympärillä on kiviaita. Aitauksen sisäpuolella reunoilla on joitakin van-
hoja hautakiviä. Aitauksen keskelle on pystytetty 1925 Napuen taistelussa 1714 kaatuneiden muis-
tomerkki. Suunnittelualueen itäpuolella virtaa Laihianjoki ja eteläpuolella kulkee Ruutintie. 
 
Seuraavassa on ilmakuva suunnittelualueelta: 
 

 
Kuva 3. Ilmakuva suunnittelualueelta. © Maanmittauslaitos 
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Kuva 4. Suunnittelualueen rakennuksia kuvattuna 
Ruutintien sillalta joen suuntaan. 

Kuva 5. Suunnittelualueen rakennuksia kuvattuna. 

Kuva 6. Kuva suunnittelualueen ajotiestä. Tien pääs-
sä näkyy Napuenpuisto ja Napuen taistelun muisto-
merkki. 

Kuva 7. Napuenpuisto. 

3.2.2 Luonnonolot 

Luonnonympäristö on kartoitettu 2013 Luontopalvelu Kraakun toimesta. Luontokartoituksen mukaan 
alueella ei ole erityisiä luonnonarvoja. 
 
Suunnittelualueen itäpuolella virtaa Laihianjoki. Laihianjoen vesistöalueelle on tehty tulvariskien hal-
lintasuunnitelma vuonna 2015 sekä tulvariskikartoitus vuonna 2013. Suunnittelualue jää pääosin 
kerran 250 vuodessa tulvariskialueen ulkopuolelle. 
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Kuva 8. Tulvariskialueet (erittäin harvinainen tulva, 1/250a) suunnittelualueen läheisyydessä on osoitettu 
sinisellä. 

3.2.3 Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema 

Suunnittelualueella kaksi on pihapiiriä, joista toinen on rakennettu 2000-luvulla ja toinen n. 1930-
luvulla. Suunnittelualueen rakennettu ympäristö ei muodosta maisemallisesti tai kyläkuvallisesti ar-
vokasta kokonaisuutta. 1930-luvun pihapiiriin kuuluu tupa, paja sekä ulkorakennus. Tupa on melko 
hyvin säilyttänyt kulttuurihistoriallisesti arvokkaan luonteensa ja on säilynyt lähes alkuperäisessä 
muodossaan. Rakennus on kohtalaisessa kunnossa. Pajan pihan puoleiseen julkisivuun on lisäraken-
nettu, mutta joen puoleinen julkisivu on melko hyvin säilyttänyt kulttuurihistoriallisesti arvokkaan 
luonteensa. Rakennukset olisi suositeltavaa korjata perinteinen ulkoasu säilyttäen. Liitteenä 3 on 
rakennusinventointikortti, jossa rakennuksista on tarkempia tietoja. 
 

Kuva 9. 1930-luvulla rakennettu päärakennus. Kuva 10. 1930-luvulla rakennettu paja joen rannasta 
kuvattuna. 

 
Suunnittelualueella sijaitsee vanha kevyen liikenteen väylänä käytetty kulttuurihistoriallisesti arvokas 
tielinja, joka kulkee kohti kiviaidattua muinaisjäännösaluetta ja Napuen taistelun muistomerkkiä. 
Tielinjaus on reunustettu kivipylväillä ja aitaketjulla. 
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Joki ja vanha tielinjaus rikastuttavat alueen maisemakuvaa, joka on pienipiirteinen ja puistomainen. 
Alueen kaksi pihapiiriä ovat mittakaavaltaan ja tyyliltään hieman erilaisia johtuen niiden eri raken-
nusajankohdasta. 
 

Kuvapari 11. Tielinjausta sekä kivipylväsriviä aitaketjuineen kuvattuna Napuen taistelun muistomerkin 
suuntaan. 
 

3.2.4 Väestö 

Suunnittelualueella sijaitsee kaksi omakotitaloa, joissa asuu muutama asukas. Muutoin alue sijoittuu 
Laihian keskustaajamaan, joten lähiympäristön asuinalueilla asuu useita satoja henkilöitä. 

3.2.5 Palvelut 

Kaupalliset ja julkiset palvelut sijaitsevat Laihian liikekeskustassa suunnittelualueen välittömässä lä-
heisyydessä. 

3.2.6 Työpaikat 

Suunnittelualueella harjoitetaan pienimuotoista pyörien ja mopojen korjausta.  

3.2.7 Virkistys 

Alueelta on hyvät yhteydet taajaman eri puolilla oleville virkistys- ja liikunta-alueille. Laihian urheilu-
keskus, monitoimitalo sekä uimahalli palveluineen sijaitsevat alle kilometrin päässä suunnittelualu-
eesta. 

3.2.8 Liikenne 

Suunnittelualueen eteläpuolella kulkee Ruutintie niminen katu, joka yhdistyy päätieverkkoon valta-
tielle 3 Laihiantien kautta. Alueella on voimassa alueellinen 40 km/h nopeusrajoitus. Lähimmät linja-
autopysäkit sijaitsevat Ruutintien varressa suunnittelualueen välittämässä läheisyydessä. Lisäksi 
Ruutintien varressa on kevyen liikenteen väylä, joten alue on hyvin saavutettavissa kevyen liiken-
teen yhteyksien kautta. 

3.2.9 Tekninen huolto 

Suunnittelualue on kunnallisteknisten verkostojen piirissä.   
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3.2.10 Maanomistus 

Suunnittelualue on pääosin yksityisessä maanomistuksessa ja vähäiseltä osin myös Laihian seura-
kunnan omistuksessa. 

3.2.11 Häiriöt 

Alueelle ei sijoitu häiriötä aiheuttavia kohteita. 
 

4. SUUNNITTELUTILANNE 

4.1 Maakuntakaava 

Laihian kunta kuuluu Pohjanmaan liiton alueeseen. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi 
29.9.2008 Pohjanmaan maakuntakaavan. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 21.12.2010. Vahvis-
tettua kaavaa on täydennetty vaihekaavalla 1 (Kaupallisten palvelujen sijoittuminen), joka on hy-
väksytty 14.5.2012 ja vahvistettu 4.10.2013 sekä vaihekaavalla 2 (Uusiutuvat energiamuodot ja nii-
den sijoittuminen Pohjanmaalla), joka on hyväksytty 12.5.2014 ja vahvistettu 14.12.2015 (ei mer-
kintöjä suunnittelualueelle). Lisäksi Pohjanmaan liitto on aloittanut Pohjanmaan maakuntakaava 
2040 laatimisen. Tavoitteena on saada kaava hyväksyttyä vuonna 2018. 

Vahvistetussa maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueeseen, kaupunki-
maaseutu –vuorovaikutusvyöhykkeeseen, matkailun vetovoima-alue/matkailun ja virkistyksen kehit-
tämisen kohdealueeseen sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnalli-
sesti arvokkaaseen alueeseen. Lisäksi suunnittelualueen läheisyyteen on osoitettu pyöräilyreitti. 
1.vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu keskustatoimintojen alue –merkintä. 

Suunnittelualueella on voimassa oleva yleiskaava, joten maakuntakaava ei suoraan ohjaa alueen 
suunnittelua. 
 

 

 

Kuva 12. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta (vah-
vistettu 21.12.2010). Vihreällä ympyrällä on esitetty 
suunnittelualueen likimääräinen sijainti. 

Kuva 13. Ote Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavas-
ta (vahvistettu 4.10.2013). 
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4.2 Yleiskaava 

Alueella on voimassa Kirkonseudun osayleiskaava 2017, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 
10.11.2003. Suunnittelualue on osoitettu kaavassa virkistysalue –merkinnällä (V). Alueelle on myös 
osoitettu kevyenliikenteen reitti (musta palloviiva). Lisäksi alue kuuluu tulvavaara-alueeseen, 1,0 
metrin korotusvara. Korotusvaraa tulee käyttää kun rakentaminen on erityisen arkaa tulvavaaralle ja 
tulvansuojelutoimenpiteillä ei pystytä varmistamaan riittävää suojaustasoa.  
 

 
Kuva 14. Ote alueen osayleiskaavasta. 

Osayleiskaava on päivitetty laatimalla Laihian keskustan alueelle Kirkonseudun osayleiskaavan päivi-
tys, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 16.2.2015. Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu 
virkistysalueeksi (V). Alueelle on osoitettu myös kevyen liikenteen reitti (musta palloviiva) ja lisäksi 
alue kuuluu kerrostalovyöhykkeeseen. Kaavasta tehtiin yksi valitus, jonka hallinto-oikeus hylkäsi 
7.4.2016. Hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
 

 
Kuva 15. Ote Kirkonseudun osayleiskaavan päivityksestä. 
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4.3 Asemakaava 

Suunnittelualueella voimassaolevassa asemakaavassa alue on ositettu lähivirkistysalueeksi (VL). 
 

 
Kuva 16. Ote voimassaolevien asemakaavojen kaavayhdistelmästä. 

Suunnittelualueeseen rajautuvaan kortteliin 80 on laadittu asemakaavan muutos, jonka kunnanval-
tuusto on hyväksynyt 28.9.2015. Asemakaavan muutoksella alueelle muodostuu asuinkerrostalojen 
korttelialuetta AK, kerroskorkeutena IV u3/4, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten 
korttelialuetta AR, kerroskorkeutena II, autopaikkojen korttelialuetta LPA, yleistä pysäköintialuetta 
LP sekä lähivirkistysaluetta VL. Lähivirkistysaluetta on laajennettu länteen, jotta yhtenäinen puisto-
alue säilyy joen varrella olevista piha-alueista huolimatta. ELY-keskus on kuitenkin tehnyt kaavasta 
oikaisukehotuksen. Kunta on päättänyt antaa hyväksymispäätöksen raueta ja jäädä odottamaan 
osayleiskaavan vahvistumista. Kaavaa jatketaan, kun osayleiskaava on saanut lainvoiman.  
 

 
Kuva 17. Ote kaavayhdistelmästä, missä näkyy oikaisukehotuksen jälkeen takaisin valmisteluun palautettu 
korttelin 80 asemakaava.  
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4.4 Rakennusjärjestys 

Laihian kunnan rakennusjärjestyksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.2.2002. Rakennusjärjestys 
tuli voimaan 28.3.2002. 

4.5 Pohjakartta 

Pohjakarttana käytetään Laihian kunnan maanmittausinsinööri Anna Annilan hyväksymää 1:2000 
asemakaavan pohjakarttaa. 

5. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

5.1 Osalliset 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia sekä lausua kaavasta 
mielipiteitä (luonnosvaihe) ja muistutuksia (ehdotusvaihe) sekä viranomaisten ja yhteisöjen antaa 
lausuntoja. 
 
Kaavahankkeen osallisia ovat MRL: 62§:n mukaan: 

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 
 

Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 
 

 Laihian kunnan eri hallintokunnat 
 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
 Pohjanmaan liitto 
 Pohjanmaan museo 
 Vaasan Sähköverkko Oy 
 Porokankaan Vesi Oy 
 Anvia Oyj 
 Nuukalämpö Oy 
 Pohjanmaan pelastuslaitos 
 Muut mahdolliset yritykset ja yhteisöt 

5.2 Vireilletulo 

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty yleisesti näh-
täville samanaikaisesti kaavaluonnoksen ja –selostuksen kanssa 2.6.-1.7.2016 välisen ajan. 

5.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

5.3.1 Valmisteluvaiheen kuuleminen 

Kaavaluonnos päivämäärällä 21.4.2016 pidettiin yleisesti nähtävillä 2.6-1.7.2016 välisen ajan. Kaa-
valuonnoksesta saatiin 8 lausuntoa. Mielipiteitä kaavaluonnoksesta ei saatu. 
 
Vaasan Sähköverkko Oy, 7.6.2016 

 Ei huomautettavaa 
 

Laihian kunta, tekninen lautakunta, 8.6.2016 
 Ei huomautettavaa 
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Vaasan kaupunki, Terveydensuojeluviranomainen, 9.6.2016 

 Ei huomautettavaa 
 

Pohjanmaan pelastuslaitos, 16.6.2016 
 Ei huomautettavaa 

 
Laihian kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, 21.6.2016 

 Ei huomautettavaa 
 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 27.6.2016 
 Kaavan selvityksistä tulisi käydä ilmi, että tontit eivät tuota huomattavaa haittaa virkistys-

alueen toteuttamiselle 
 Takimmaisen tontin tulisi rajoittua katualueeseen tai erityisestä syystä johtuen ajoyhteys 

voidaan osoittaa yleisen alueen kautta 
 Liittymäjärjestelyt tulee ratkaista siten, että lopputulos on turvallinen 
 Kaavamääräys alimmasta rakentamiskorkeudesta tulisi lisätä kaavakartalle 

 
Pohjanmaan liitto, 30.6.2016 

 Viheryhteyttä ja pyörätietä ei tule katkaista 
 Rakentamista ei tule osoittaa tulvaherkille alueille 
 Suunnittelussa tulee huomioida kulttuurimaisema-arvot 

 
Pohjanmaan museo, 30.6.2016 

 Asuinrakennusten ja vanhan tielinjan (pyörätie) suojelutarve/arvot tulee selvittää 
 
Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen jatkosuunnittelussa huomioitiin seuraavaa: 

 Asuinrakennusten ja vanhan tielinjan suojelutarve ja arvot selvitettiin. Pyörätielle osoitettiin 
suojelumerkintä ja asuin- ja talousrakennukselle osoitettiin merkintä, että rakennus voidaan 
säilyttää rakennusalan ulkopuolella. 

 Rakentamisaloja ja istutettavia alueita tarkennettiin. 
 Kaavaselostusta täydennettiin virkistysalueen toteuttamisen, rakennetun kulttuuriympäristön 

sekä liittymän liikenneturvallisuuden osalta 
 Kaavamääräystä tarkennettiin alimmasta rakentamiskorkeudesta 

 

5.3.2 Ehdotusvaiheen kuuleminen 

marras-joulukuussa 2016 

5.3.3 Kaavan hyväksyminen 

tammi-helmikuussa 2017 

6. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

6.1 Asemakaavaluonnos  

Asemakaavaluonnoksessa omakotitaloalueena rakentuneeseen lähivirkistysalueeseen muodostuu 
erillispientalojen korttelialue (AO) korttelinumerolla 56 sekä lähivirkistysaluetta korttelin pohjois- ja 
länsiosaan. Korttelialue sisältää kaksi tonttia, joille molemmille on osoitettu 360 k-m2 rakennusoike-
utta. Suurin sallittu kerrosluku on 1 ja lisäksi ullakkotasolla kerrosalasta puolet saa käyttää lasketta-
vaksi kerrosalaksi. Tontille 2 on osoitettu ajoyhteys Ruutintieltä. 
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Kuva 18. Asemakaavaluonnos. 

6.2 Asemakaavaehdotus  

Asemakaavaehdotus perustuu kaavaluonnokseen ja valmisteluvaiheen kuulemisen aikana saatuihin 
lausuntoihin. Ehdotuksessa Napuenpuistolle kulkeva kivipylväillä ja aitaketjulla reunustettu kevyen 
liikenteen väylä on osoitettu kaavakartalla suojeltuna jalankululle ja polkupyöräilylle varattuna katu-
na, joka tulee säilyttää sitä reunustavine kivipylväineen ja aitaketjuineen. Merkittävistä muutoksista 
tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Tontilla 2 sijaitseva n. 1930-luvulla rakennettu lähes al-
kuperäisessä muodossaan säilynyt omakotitalo ja pajarakennus on osoitettu merkinnällä, että ra-
kennukset voidaan säilyttää rakennusalan ulkopuolella. Lisäksi tontin 2 asuinrakennukselle on mää-
rätty harjasuunta ja talousrakennuksille merkitty oma rakennusala. Rakennusoikeudet on näytetty 
ehdotuksessa tehokkuuslukuina kerrosalaneliömetrien sijaan. Kaavaehdotuksessa on myös tarken-
nettu kaavamääräystä alimmasta rakentamiskorkeudesta tulvavaara-alueella sekä tarkistettu raken-
nusaloja ja istutettavia alueita.  

6.3 Laajuustiedot 

Asemakaavan laajuustiedot on esitetty liitteenä 2 olevalla seurantalomakkeella. 

7. ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET 
Alueen muuttamisella lähivirkistysalueesta erillispientalojen korttelialueeksi ei ole merkittäviä vaiku-
tuksia, sillä alue on jo rakentunut kaavaratkaisun mukaisella tavalla. 
 
Nykykaavassa osoitettu Laihianjokivarren vihervyöhyke säilyy yhtenäisenä kaavamuutoksen jälkeen-
kin, vaikka supistuukin merkittävästi. Suunnittelualueen länsipuolelle rajautuvaan kortteliin 80 on 
laadittu asemakaavan muutos, jota tullaan jatkamaan, kun osayleiskaava on saanut lainvoiman. 
Tässä kaavassa viheraluetta laajennetaan länteen päin siten, että selkeä ja yhtenäinen viheryhteys 
alueella tule säilymään. Suunnittelualueelle osoitettu pientaloalue ei tuota huomattavaa haittaa vir-
kistysalueen toteuttamiselle. 
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Suunnittelualue liittyy Ruutintie nimiseen katuun. Kadulla on suunnittelualueen kohdalla voimassa 
alueellinen 40 km/h nopeusrajoitus. Ruutintie ylittää Laihianjoen n. 40 metrin päässä suunnittelualu-
een liittymästä. Nykytilanteen mukainen liittymä sijaitsee korkeustasoltaan tienpintaa alempana, jo-
ten sillan turvakaiteet voivat aiheuttaa lievän näkemäesteen itään päin. Kaiteet eivät kuitenkaan es-
tä näköyhteyttä, jolloin kaiteista ei aiheudu merkittävää turvallisuushaittaa. Lisäksi yhdessä kadun 
alhaisen nopeusrajoituksen kanssa liittymän voidaan katsoa olevan turvallinen. 
 

8. KAAVAMERKINNÄT- JA MÄÄRÄYKSET 
Kaavamerkintöinä on käytetty asetuksen 2000 mukaisia merkintöjä. Lisäksi kaavassa on annettu 
yleismääräyksiä. 
 

9. ALUEEN TOTEUTTAMINEN 

Asemakaava tulee valtuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2017. Alue on jo toteutunut kaavaehdo-
tuksessa esitetyllä tavalla. 
 
 
 
 
Kokkolassa, 11.11.2016 
 
 
 
    
Anne Koskela   Ville Vihanta 
Kaavan laatija   Kaavasuunnittelija 


