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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

Asemakaavan selostus koskee 20.1.2017 päivättyä kaavaehdotuskarttaa. 

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2, 47, 49, 50, 115, 116, 126, 127, 152, 153 ja 299 sekä 
niihin liittyviä liikenne-, erityis-, maa- ja metsätalous- ja katualueita. 

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat korttelit 50, 116, 126, 127, 153a, 
153b ja 299 sekä osa kortteleista 2, 47, 51, 115 ja 152 sekä niihin liittyvät liikenne-, erityis- ja 
katualueet. 

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 
 
Anna Annila 
Maanmittausinsinööri 
puh. 0500 868 127 
s-posti: anna.annila@laihia.fi 

 KAAVAKONSULTTI: 
Ramboll Finland Oy 
• Kaavanlaatija ja hankkeen vastuuhenkilö, 

Liisa Märijärvi-Vanhanen  
 
Kampusranta 9 C 
60320 SEINÄJOKI 
 
Yhteyshenkilö: 
Liisa Märijärvi-Vanhanen  
puh. 040 556 0473 
s-posti: liisa.marijarvi-vanhanen@ramboll.fi 

 

 

  
  
Asemakaavan muutos ja laajennus toteutetaan yhteistyönä Laihian kunnan ja Ramboll Finland 
Oy:n kesken. 

1.2 Kaava-alueen sijainti ja laajuus 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 35 hehtaaria ja se sijoittuu sekä Kirkonkylän että Aseman-
seudun asemakaava-alueille ja osin niiden laajennusalueille. Suunnittelualue on jaettu luonnos-
vaiheessa kolmeen osa-alueeseen (A, D ja E), ehdotusvaiheessa osa-alueet A ja D on osoitettu 
yhtenä 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. 

mailto:liisa.marijarvi-vanhanen@ramboll.fi
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Kuva 1. Suunnittelualuetta valtatieltä 18 (Kyröntie) koilliseen. © 2014 Google Street View. 

 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Kaavan nimi on Vt18 asemakaavan muutos ja laajennus. Asemakaavan muutoksen ja laa-
jennuksen tavoitteena on mahdollistaa tiesuunnitelmassa osoitetut katujärjestelyt.   
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2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Valtatien 18 asemakaavan muutos ja laajennus perustuu Laihian kunnanvaltuuston 16.2.2015 
hyväksymään Kirkonseudun osayleiskaavan päivitykseen sekä Liikenneviraston 18.6.2015 hyväk-
symään tiesuunnitelmaan.   

2.1.1 Laihian Kirkonseudun osayleiskaava 

Laihian kunnanvaltuusto on 16.2.2015 (§7) hyväksynyt Laihian Kirkonseudun osayleiskaavan 
päivityksen. Osayleiskaavan päivitystä valmisteltiin Laihian kunnassa samanaikaisesti tiesuunnit-
telun kanssa.  

Päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka antoi päätöksensä 7.4.2016 nro 
16/0141/3. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin Korkeim-
paan hallinto-oikeuteen, joka päätöksellään (KHO 25.11.2016 Muu päätös 4977/2016) hylkäsi 
valituksen. Laihian Kirkonseudun osayleiskaava on tullut voimaan 12.12.2016. 

2.1.2 Maantielain mukainen tiesuunnitelma 

Vuonna 2013 aloitettiin Valtateiden 3 ja 18 parantaminen Laihian kohdalla -tiesuunnitelmien laa-
timinen. Liikennevirasto on 18.6.2015 päätöksellään LIVI/1710/04.01.01/2015 hyväksynyt Etelä-
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lähettämän 31.10.2014 päivätyn ja 
27.3.2015 muutetun tiesuunnitelman, joka koskee valtateiden 3 ja 18 parantamista Laihian koh-
dalla. Tiesuunnitelma Valtatien 3 parantaminen Laihian keskustan kohdalla on valmistumassa. 

Päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka antoi päätöksensä 7.4.2016 nro 
16/1243/3. Hallinto-oikeus kumosi tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen ja palautti asian Lii-
kennevirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Liikennevirasto valitti Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 
joka kumosi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen ja hylkäsi hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen 
(KHO 25.11.2016 Muu päätös 4978/2016). Laihian kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kirkonseudun 
osayleiskaavan päivityksen ennen kuin tiesuunnitelma on hyväksytty. Osayleiskaavassa on riittä-
västi selvitetty valtateiden 3 ja 18 sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön maantielain 17 §:n 
edellyttämällä tavalla. 

Liikenneviraston päätös jää siten voimaan.  

2.1.3 Valtatien 18 asemakaavan muutos ja laajennus 

Asemakaavamuutokset ja laajennukset ovat tarpeen tiesuunnitelmassa osoitettuja katujärjestely-
jä varten. Suunnittelualueen rajaus on laadittu siten, että kyseiset tiesuunnitelmassa esitetyt lii-
kenneratkaisut voidaan toteuttaa. 

Laihian kunnanhallitus on päättänyt lokakuussa 2013 asemakaavan laatimisesta valtateiden 3 ja 
18 alueelle. Kaavoituksen vireilletulosta ilmoitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tie-
dottamalla ja asettamalla se nähtäville lokakuussa 2013. Kaavaluonnos asetettiin yhdessä tarkis-
tetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa nähtäville maaliskuussa 2014.  

Tiesuunnitelma jaettiin kahteen osaan Valtateiden 3 ja 18 parantaminen Laihian kohdalla ja Val-
tatien 3 parantaminen Laihian keskustan kohdalla. Myös asemakaavoitus jaettiin ehdotusvaihees-
sa kahteen osaan. Tämä kaavaselostus koskee länsi- ja pohjoisosan vt18 asemakaavan muutosta 
ja laajennusta (kuvassa osa-alueita A, D ja E). Asemakaavojen rajapinta on esitetty kuvassa 6. 

Valtatien 18 asemakaavaehdotus asetettiin virallisesti nähtäville heinäkuussa 2014. Kunnanval-
tuusto hyväksyi asemakaavan 15.12.2014. Päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka 
kumosi 7.4.2016 antamillaan päätöksillä Laihian kunnanvaltuuston asemakaavojen muuttamista 
ja laajentamista koskevan päätöksen.  

Kaava-asiakirjoja täydennettiin mm. vuorovaikutusmenettelyn, selvitysten ja vaiku-
tusarvioinnin osalta. Tarkistettu kaavaehdotus asetettiin uudelleen virallisesti nähtävil-
le ___kuussa 2017. 
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Kuva 2. Vt18 ja vt3 osa-alueet A-E. Vt18 asemakaavan muutoksen ja laajennuksen alueet esitetty ku-
vassa punaisella rasterilla. Pohjakuva © Maanmittauslaitos. 

 

 

Kuva 3. Asemakaavan jakaminen vt18 osuuteen (länsi- ja pohjoisosa) ja vt3 osuuteen (itäosa). 
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2.2 Asemakaava 

Asemakaavamuutokset ja laajennukset ovat tarpeen tiesuunnitelmaan liittyviä katujärjestelyjä 
varten. Laihian kunta hyväksyy tiesuunnitelmaan liittyvät asemakaava-alueella olevat kadut ka-
tusuunnitelmina. Asemakaava-alueen ulkopuoliset tiesuunnitelmaosiot voidaan toteuttaa hyväk-
sytyn tiesuunnitelman perusteella.  

Asemakaava-alueen laajennus koskee läntisintä osaa Tampereentiestä, Ratikylän eritasoliittymää 
sekä uutta Ratikyläntien ja valtatien linjausta ja sekä nykyistä Kyröntietä, joka osoitetaan tar-
peellisin osin katualueena.  

Asemakaavaan on sisällytetty ne korttelit ja korttelin osat sekä niihin liittyvät alueet, joihin kaa-
vassa on esitetty muutoksia. 

Alueelle on osoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten (AR), erillispientalojen 
(AO), asuin-, liike- ja toimistorakennusten (AL), palvelurakennusten (P), liike- ja toimistoraken-
nusten (K, K-2), liikerakennusten (KL, KL-1, KL-2) ja teollisuusrakennusten (TY) korttelialueita 
sekä yleistä pysäköintialuetta (LP), yleisen tien alueita (LT), rautatiealuetta (LR-1), suojaviher-
alueita (EV, EV-2) ja katualueita. Kaavassa on annettu määräyksiä mm. rakennustapaa ja melun-
torjuntaa koskien. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Alue on osittain rakennettua ympäristöä. Korttelialueiden osalta kaava toteutuu tarpeen mukaan 
kaavan saatua lainvoiman. 

Liikenneviraston laatiman tiedotteen mukaan valtateiden parantamisen on suunniteltu valmistu-
van vuoteen 2019 mennessä.  
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3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Kaavoitettava alue sijoittuu valtateiden 3 ja 18 risteysalueen ympäristöön, valtatien 18 suunnitel-
lun uuden linjauksen varteen sekä Alhontien ja valtatien 18 liittymän ympäristöön. Vaasa-
Seinäjoki rautatieosuus kulkee osa-alueiden D ja E poikki. 

3.1.2 Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta peltoaluetta. Alueen poikki virtaa Vedenojanluoma. 

Luontoselvitys 2007 
Valtateiden 3 ja 18 parantamishankkeen yhteydessä alueelle on tehty luontoselvitys vuonna 
2007. Selvityksen mukaan suunnittelualueella ei ole arvokkaita luontokohteita tai luonnonsuoje-
lulain mukaisia luontotyyppejä. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä on havaittu silmälläpi-
dettävä, EU:n lintudirektiiviin kuuluva ruisrääkkä, varpunen ja pensastasku. Myös alueen petolin-
nusto on monipuolinen. Merkittävin vesistö on Vedenojanluoma, joka luokitellaan puroksi.  

Suunnittelualueella ei ole suojausta edellyttäviä pohjavesialueita.  
 
Luontoselvitys 2012 
Kirkonseudun osayleiskaavan laatimisen yhteydessä laadittiin luontoselvitys vuonna 2012. Selvi-
tyksessä ei kartoitettu asemakaavoitettuja alueita. Kasvillisuuden ja linnuston lisäksi selvitettiin 
liito-oravan esiintymistä alueella. Selvityksen mukaan osa-alueilla A, D ja E ei ole havaittu arvok-
kaita luontokohteita tai uhanalaisia lajeja. 
 
Viitasammakko- ja lepakkoselvitys 2013 
Osayleiskaavan laatimisen yhteydessä selvitettiin myös viitasammakoiden ja lepakoiden esiinty-
mistä alueella keväällä ja kesällä 2013. Suunnittelualueelta ei tehty havaintoja viitasammakoista. 
Osa-alueella D tehtiin havainto pohjanlepakosta Asematien varren pihapiiristä. Myös Asematien 
alkupäässä suunnittelualueen ulkopuolella havaittiin lepakko. 
 

 

Kuva 4. Lepakkokartoitusreitti ja saadut lepakkohavainnot 24.6. ja 21.8.2013 kartoituskäynneillä. 
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3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Yhdyskuntarakenne 
Suunnittelualue sijoittuu Laihian keskustan luoteis- ja pohjoispuolelle valtateiden 3 ja 18 risteys-
alueen ympäristöön sekä radan varren alueelle ja Alhontien liittymän alueelle.  

Rakennettu kulttuuriympäristö ja rakennuskanta 
Alue on osin rakennettua ympäristöä.  

Kulttuuriympäristö- ja maisemaselvitys 2012 
Osayleiskaavan yhteydessä vuonna 2012 laaditun kulttuuriympäristö- ja maisemaselvityksen 
mukaan alueelle ei sijoitu arvokkaita rakennetun ympäristön kohteita. 

Maisemaselvitys 2014 
Osayleiskaavan yhteydessä on vuonna 2014 laadittu maisemaselvitys, jonka mukaan Vedenojan-
luoma on ollut osa historiallista Kyrönkankaantien tiemaisemaa. Nykyisin luoma on pahoin heinit-
tynyt pienvesistö. Suunnittelualueen ulkopuolella luoman varrella on vanhoja pohjalaistaloja, 
mutta myös uudempaa rakentamista eri aikakausilta. Rautatien rakentuminen on muuttanut mai-
semaa ja rakennetta siten, että vanhinta kylärakennetta on vaikea hahmottaa. Vedenojanluoma 
sisältyy suunnittelualueeseen vähäisiltä osin Alhontien liittymän läheisyydessä sekä Ratikyläntien 
jatkeen kohdalla. 

Muinaisjäännökset 
Osayleiskaavan yhteydessä vuonna 2012 laaditun arkeologisen selvityksen mukaan suunnittelu-
alueella ei sijaitse kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

Asuminen 
Alueella sijaitsee joitakin asuinrakennusten pihapiirejä.  

Palvelut 
Alueella sijaitsee joitakin yrityksiä ja palveluita, mm. kylmäasema. Muuten alue tukeutuu Laihian 
keskustan julkisiin ja kaupallisiin palveluihin. 

Kaupallinen selvitys 2012 
Osayleiskaavan yhteydessä vuonna 2012 laaditussa kaupallisessa selvityksessä on tutkittu kes-
kustan palveluiden mitoitusta ja saatavuutta.   

Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Alueella sijaitsee yrityksiä lähinnä Tampereentien varressa. 

Liikenne 
Suunnittelualueen poikki kulkevat Vaasantie/Tampereentie (vt 3) ja Kyröntie (vt 18). Osa-
alueiden D ja E poikki kulkee myös Vaasa-Seinäjoki rata. 

Alueelle suunnitellut liikennejärjestelyt ja niitä koskevat selvitykset on esitetty kohdassa 3.2.8 
Tiesuunnitelma 2014. 

Liikenneselvitys 2014 
Osayleiskaavan tarkistuksen yhteydessä on vuonna 2014 laadittu liikenneselvitys, jossa on keski-
tytty varmistamaan taajaman laajemman katuverkon jatkuvuus ja soveltuvuus vt3:n ja vt18:sta 
järjestelyihin. 

Nykytilan liikennemäärät ja liikenne-ennuste (Tiesuunnitelma 2014) 

Nyky- ja ennustetilanteen liikennemäärät nykyisellä ja suunnitellulla tieverkolla on esitetty ku-
vassa 5.  

Nykytilanteessa suunnittelualueen liikennemäärät ovat suurimmat valtatiellä 3 välillä Potila-
valtatien 18 liittymä, jolla keskivuorokausiliikenne on 9100 ajon./vrk ja raskaan liikenteen osuus 
10 %. Valtatiellä 3 valtatien 18 liittymän itäpuolella keskivuorokausiliikennemäärä on 4200 
ajon./vrk ja valtatiellä 18 koillisen suuntaan 6500 ajon./vrk.  

Valtatien 18 liikennemäärien arvioidaan kasvavan vuoteen 2040 mennessä nykyverkolla 10500 
ajoneuvoon/vrk. Valtatien 3 liikennemäärien arvioidaan kasvavan vuoteen 2040 mennessä nyky-
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verkolla Laihian keskustan kohdalla 8500 ajoneuvoon/vrk ja Långåminnentiestä Vaasan suuntaan 
12600 ajoneuvoon/vrk.  

Tiesuunnitelmassa esitettyjen liikennejärjestelyjen toteuduttua valtatien 18 liikenne ohjataan uu-
delle valtatien linjaukselle Laihian keskustan ulkopuolelle. Liikenne-ennusteessa vuodelle 2040 
keskivuorokausiliikenne on valtatiellä 3 uuden Maunulan eritasoliittymän itäpuolella 
5400 ajon./vrk ja valtatien 18 uudella linjauksella 8900 ajon./vrk. Nykyisen valtateiden liittymän 
kohdalla valtatien 3 keskivuorokausiliikenne on 7200 ajon./vrk. 

Katuverkon liikennemäärät ovat liikenne-ennusteen mukaan suunnittelualueella suurimmat Rati-
kyläntien valtatielle ohjautuvalla osuudella, jonka keskivuorokausiliikenne on 6200…7100 
ajon./vrk.  

 

Kuva 5. Nyky- ja ennustetilanteen liikennemäärät (Lähde: Tiesuunnitelma). 

 

Virkistys 

Alue tukeutuu ympäristön virkistysalueisiin. 

Tekninen huolto 
Alue on vesi- ja viemäriverkoston sekä osittain kaukolämpöverkoston piirissä. 

Ympäristön häiriötekijät 
Melu 
Tiesuunnitelmaa varten laaditussa meluselvityksessä (2014) on kuvattu melun leviäminen nykyi-
sillä tieratkaisuilla ja meluntorjunnalla. Nykytilanteessa suunnittelualueella on meluntorjuntaa 
vain valtatien 18 eteläpuolella osa-alueen E kohdalla, jossa on rakennettu meluvalli. Valli suojaa 
sen kohdalla olevia asuinrakennuksia riittävästi nykytilanteessa. Muualla suunnittelualueella ei ole 
nykyisin meluntorjuntaa ja tietä lähimmät asuintontit jäävät ainakin osittain ohjearvot ylittävälle 
meluvyöhykkeelle. Suurin osa näistä sijoittuu valtatien 3 varteen Laihian keskustan kohdalla.   

Kuvassa 6 on esitetty melutasot nykytilanteessa päivällä klo 7-22 (lisää liitteessä 2). 
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Kuva 6. Nykytilanteen melutasot päivällä klo 7-22, nykyinen meluntorjunta (Lähde: Tiesuunnitelman 
meluselvitys 2014). 

3.1.4 Maanomistus 

Kaava-alueen maanomistus on suurimmaksi osaksi yksityisillä ja yhteisöillä. Myös Laihian kunta 
omistaa osia kaava-alueesta. Yleiset liikenneväylät ovat valtion omistuksessa. 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista aluei-
denkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttöta-
voitteista tuli voimaan vuonna 2001. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009.  

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. 
 
Asemakaavahankkeessa suunnittelua koskee korostetusti toimivia yhteysverkkoja koskeva valta-
kunnallinen alueidenkäyttötavoite: 

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto;  
Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikenne-
muodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.  
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Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten, että vähennetään henkilöautolii-
kenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedelly-
tyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi liikenneturvallisuuteen. 

3.2.2 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-
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. 
(Kuva 7) 

Maakuntakaavan mukaan suunnittelualue on pääosin taajamatoimintojen aluetta (A) jonka päällä 
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti arvokasta aluetta (vaa-
kaviivoitus).  Alueelle on osoitettu kohdemerkinnällä myös keskustatoimintojen alue (c), valtatie 
18 parannettavana tielinjana (punamusta viiva) sekä sille ohjeellinen/vaihtoehtoinen tielinjaus 
(punainen katkoviiva). Valtatie 3 on osoitettu nykyisellä paikallaan yhtenäisellä mustalla viivalla. 
Alueen poikki on osoitettu Kyrönkankaan kulttuurihistoriallisesti merkittävä vanha tielinjaus sekä 
pyöräilyreitti.  
 

 
Kuva 7. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta. 

 
Vahvistettua maakuntakaavaa on täydennetty vaihekaavoilla. Vaihemaakuntakaava 1 "Kaupallis-
ten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaalla" hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.5.2012 ja vah-
vistettiin Ympäristöministeriössä 4.10.2013. Laihian keskusta on osoitettu vaihekaavassa keskus-
tatoimintojen alue –merkinnällä. Kaupallisten palvelujen enimmäismitoitukseksi Laihialle on osoi-
tettu 30 000 k-m².  
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Vaihemaakuntakaava 2 ”Uusiutuvat energiamuodot ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla” hyväk-
syttiin maakuntavaltuustossa 12.5.2014 ja vahvistettiin Ympäristöministeriössä 14.12.2015. 
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. 

Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 
12.5.2014.  Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on esitetty toimenpiteinä Laihian kohdalle tie- ja 
katujärjestelyjä sekä vt 3/vt 18 liittymäjärjestelyjä sekä koko valtatien 3 Tampere-Vaasa –
yhteysvälin paikallisen ja pitkämatkaisen liikenteen kehittämistä.  

Pohjanmaan liiton alueella on inventoitu valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti ar-
vokkaat kulttuurimaisemat vuosina 2010–2015. Päivitetyt ja tarkistetut valtakunnallisesti arvok-
kaat maisema-alueet ovat parhaillaan ympäristöministeriön vahvistettavana. Inventoinnissa on 
Laihianjoen maakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaisema-alueen rajausta muutettu mm. siten, 
että rajaus ei enää koske suunnittelualuetta ja Laihian keskustaa. Samalla Laihianjoen kulttuuri-
maisemaa on ehdotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi. 

3.2.3 Osayleiskaava 

Kirkonseudun osayleiskaavan tarkistus KV 16.2.2015 

Laihian kunnanvaltuusto on 16.2.2015 (§7) hyväksynyt Laihian Kirkonseudun osayleiskaavan 
päivityksen (kuva 8). Osayleiskaavan päivitystä valmisteltiin Laihian kunnassa samanaikaisesti 
tiesuunnitelman ja asemakaavoituksen kanssa.  

Osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka antoi päätök-
sensä 7.4.2016. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin Kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen, joka päätöksellään (KHO 25.11.2016 Muu päätös 4977/2016) hyl-
käsi valituksen. Laihian Kirkonseudun osayleiskaava on tullut voimaan 12.12.2016.   

 

Kuva 8.  Laihian Kirkonseudun osayleiskaavan päivitys (KV 16.2.2015).  
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3.2.4 Asemakaava  

Suunnittelualueella ovat voimassa Kirkonseudun alueelle vuosina 2000–2014 ja Asemanseudun 
alueelle vuosina 2000–2007 laaditut asemakaavat.  

 

Kuva 9. Ote ajantasakaavasta ja suunnittelualueiden rajaukset.  

3.2.5 Rakennusjärjestys 

Laihian kunnan rakennusjärjestyksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.2.2002. Rakennusjär-
jestys tuli voimaan 28.3.2002. 

3.2.6 Kaavoituspäätös 

Kunnanhallitus on tehnyt 7.10.2013 kaavoituspäätöksen alueen kaavoituksesta. 

3.2.7 Pohjakartta 

Suunnittelun pohjana käytetään 1:2000-mittakaavaista asemakaavan pohjakartan digitaalista 
versiota. 

3.2.8 Tiesuunnitelma 2014 

Kaavan liitteenä on tiesuunnitelmaselostus ja otteet tiesuunnitelmapiirustuksista.  

Liite 1.  Tiesuunnitelmaselostus ja -piirustus  
 
Tiesuunnitelmaselostuksen kohdassa 1.5 Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset on esitetty val-
tateiden 3 ja 18 parantamiseksi laaditut aikaisemmat suunnitelmat ja selvitykset. Valtatie 3 ja 
valtatie 18 Laihian kohdalla –tiesuunnitelma laadittiin vuonna 2009 ja sitä päivitettiin vuonna 
2011. Tiesuunnitelmasta ja sen päivityksestä on tehty uudelleenarviointi vuonna 2012.  

Kesäkuussa 2013 aloitettiin seuraavan vaiheen suunnitelmien laatiminen ja Valtateiden 3 ja 18 
parantaminen Laihian kohdalla suunnitelmat valmistuivat kesällä 2014. Tiesuunnitelma on hyväk-
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sytty 18.6.2015. Tiesuunnitelma Valtatien 3 parantaminen Laihian keskustan kohdalla on valmis-
tumassa. 

Tiesuunnitelmia laadittaessa on suunnittelun alkuvaiheessa tutkittu vaihtoehtoja Maunulan eri-
tasoliittymästä sekä Asematien liittymisestä valtatiehen 3. Ratikyläntien suunnittelussa tarkistet-
tiin ja vertailtiin aikaisemmassa suunnitteluvaiheessa esitetyt rautatien alitus- ja ylitysvaihtoeh-
dot.  

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 kilometrin 
matkalla ja sille rakennetaan uusi Ratikylän eritasoliittymä (asemakaava-alueella) maankäytön 
kehittämistä varten.  

Valtatieltä 3 Laihian keskustajaksolla poistetaan tonttiliittymät ja kaikki katuliittymät muutetaan 
suuntaisliittymiksi, joissa ei ole vasemmalle kääntymistä. Valtatielle 3 tehdään uusia risteyssilto-
ja. Valtatien 3 nopeusrajoitus nostetaan 80:een km/h:ssa ja tie sovitetaan häiriöiden osalta taa-
jamaympäristön vaatimuksiin rakentamalla mm. tarvittavat meluesteet.  

Tiesuunnitelmaselostuksen kohdassa 5 on esitetty tiesuunnitelman vaikutukset liikenteen toimi-
vuuteen, liikenneturvallisuuteen, eri liikennemuotoihin, maankäyttöön ja kaavoitukseen sekä 
aluekehitykseen ja elinkeinoihin. Lisäksi on selvitetty mm. meluntorjuntaa ja tärinävaikutuksia 
sekä vaikutuksia pohjavesiin, tulvakorkeuksiin ja ilmanlaatuun.  
 
Melu 
Melun ohjearvot ja soveltaminen 
Valtioneuvoston melutason ohjearvoista antaman päätöksen (993/1992) mukaisesti asumiseen 
käytettävillä alueilla ja taajamien välittömässä läheisyydessä melutaso ei saa ylittää ulkona me-
lun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa 50 
dB (klo 22–7). Alla olevassa taulukossa on esitetty yleiset melutason ohjearvot. 

Taulukko VnP 993/1992 mukaiset yleiset melutason ohjearvot 
 
 LAeq, enintään 
Ulkona  Päivällä 

(07–22) 
Yöllä 
(22–07) 

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden 
välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat 
alueet 

55 dB 50/45 
dB1) 

Loma-asumiseen käytettävät alueet3), leirintäalueet ja virkistysalu-
eet taajamien ulkopuolella sekä luonnonsuojelualueet 

45 dB 40 dB 2) 

 

Sisällä   

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet  35 dB 30 dB 

Opetus- ja kokoontumistilat  35 dB  - 

Liike- ja toimistohuoneet  45 dB - 

1) Uusilla asuinalueilla yöohjearvo on 45 dB. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa 

2) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon 
havainnointiin yöllä 

3) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alueiden oh-
jearvoja 

LAeq = melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso) 

 

Valtioneuvoston 31.5.2006 antaman periaatepäätöksen mukaan oleskeluun tarkoitetuilla piha-
alueilla tulisi päästä Valtioneuvoston melutason ohjearvojen mukaisiin melutasoihin. Jos tämä ei 
ole jo rakennetuilla alueilla kustannusten tai paikallisten olosuhteiden takia mahdollista, tavoit-
teena on, ettei päivämelutaso ylitä 60 desibeliä ja yömelutaso 55 desibeliä. 
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan olosuhteista sekä ulkopuo-
listen asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista on tullut voimaan 15.5.2015. Asetusta sovelletaan 
terveydensuojelulain (763/1994) nojalla tehtävään asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisten 
olosuhteiden valvontaan. Tämän asetuksen fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia altistumistekijöitä 
koskevia vaatimuksia ja niiden toimenpiderajoja sovelletaan tehtäessä terveydensuojelulain 27 
tai 51 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä ja määräyksiä. 

Meluselvitys 11.11.2014 
Tiesuunnitelmaa varten tehdyt melulaskennat on laadittu Liikenneviraston maanteiden meluselvi-
tyksen maastomallin pohjalta, jota on täydennetty ja tarkennettu siten, että se on riittävä koko 
suunnittelualueella. Maastomallissa on huomioitu maaston muodot, tiealueet, rakennukset, akus-
tisesti kovat alueet ja meluesteet. Ennustetilanteessa on lisäksi huomioitu uudet tieratkaisut tie-
suunnitelman mukaisesti. Melulähteinä huomioon on otettu valtatiet 3 ja 18, suunnitellut eri-
tasoliittymät ramppeineen sekä Ratikyläntie valtateiden välillä. Liikennemäärät ja nopeudet on 
huomioitu tiesuunnitelman mukaisesti ennustetilanteessa. 

Meluntorjunta on tiesuunnitteluvaiheessa mitoitettu Valtioneuvoston melutason ohjearvoista an-
taman päätöksen (993/1992) mukaisesti siten, että asumiseen käytettävillä alueilla ja taajamien 
välittömässä läheisyydessä melutaso ei ylitä ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) 
päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa 50 dB (klo 22–7). Tässä selvityksessä päivä-
ajan 55 dB meluvyöhyke ulottuu kauemmaksi kuin yöajan 50 dB meluvyöhyke, joten päiväajan 
melutasoja pidetään meluntorjuntaa mitoittavina. 

Liike- ja toimistohuoneistojen osalta sovelletaan Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaan 
päiväohjearvoa 45 dBA. Liikennemelu ei aiheuta suojaustarvetta sisämelun suhteen, sillä päivä-
ohjearvo 45 dBA ei ylity normaaleilla seinärakenteilla. 

Liite 2. Meluselvitys 2014 
 

Meluselvitys 13.12.2016 

Asemakaavoitusta varten laadittiin lisäksi meluselvitys Laihian keskustan keskeisten katujen osal-
ta (kuva 10). Maastomallissa on huomioitu maaston muodot, tiealueet, rakennukset, akustisesti 
kovat alueet ja meluesteet. Ennustetilanteessa on lisäksi huomioitu uudet tieratkaisut tiesuunni-
telman mukaisesti. Melulähteinä on otettu huomioon aiemmassa selvityksessä huomioitujen li-
säksi mm. Kauppatie. Liikennemäärät ja nopeudet on huomioitu tiesuunnitelman mukaisesti en-
nustetilanteessa. 



18 
LAIHIAN KUNTA 
VALTATIEN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 20.1.2017 
KAAVASELOSTUS 

 
 

 

 

 

Kuva 10. Melutasot päivällä klo 7-22, ennustetilanne 2040, suunniteltu meluntorjunta (Liikennevirasto 
13.12.2016).  

 

 

Kuva 11. Ennusteliikennemäärät (Liikennevirasto 13.12.2016).  

 

Meluntorjunta 

Lähtökohtana tiesuunnittelussa on ollut suojata kaikki asukkaat ohjearvot ylittävältä melulta. 
Kaikissa tapauksissa tämä ei ole tilanpuutteen ja kustannuksien puolesta mahdollista, joten kaik-
kien asuinrakennusten kohdalla on pyritty saamaan ainakin osa piha-alueesta alle 60 dB melu-
vyöhykkeelle ja tilanne vähintään nykyistä vastaavaksi. Suunnitelmaratkaisulla saavutetaan kaik-
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kien asumiseen osoitettujen tonttien oleskelualueilla ohjearvotaso 55 dB. Sisämelun ohjearvot 
saavutetaan normaaleilla seinä- ja ikkunarakenteilla. 

Nykytilanteessa suunnittelualueella on meluntorjuntaa vain valtatien 18 eteläpuolella osa-alueen 
E kohdalla, jossa on meluvalli. Tietä lähimmät asuintontit sijaitsevat ainakin osittain ohjearvot 
ylittävällä meluvyöhykkeellä. Nykyinen meluvalli ei ennustetilanteessa enää riitä meluntorjunnak-
si, ja sitä on suunnitelmassa korotettu 1 metrillä ja aukot tiivistetty umpeen. Näin saadaan kaikki 
asuinrakennukset tällä kohdalla suojattua.  

Tiesuunnitelmien mukaan melua torjutaan pääosin meluseinillä ja kaiteilla. Ratikylän eritasoliit-
tymästä itään tien pohjoispuolelle on esitetty 2,5 m korkeaa meluaitaa ja tien eteläpuolelle vas-
taavaan kohtaan 1,4 m korkeaa kaidetta, joka jatkuu pohjoispuolella kaiteena. Aidat ovat betoni- 
tai puurakenteisia 4 m elementtejä, joissa on puinen pystyrimoitus. Meluaidat perustetaan teräs-
putkipaalujen varaan. Siellä, missä on tilaa, aitojen eteen voidaan istuttaa pehmentävää kasvilli-
suutta kuten puolikorkeita tai korkeita pensaita tai köynnöksiä. 

Tärinä 
Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä tehtiin pohjasuhteiden selvittämiseksi kairauksia ja lisäksi 
otettiin häiriintyneitä ja häiriintymättömiä maanäytteitä sekä asennettiin pohjavesiputkia. Lisäksi 
käytössä oli alueella aiemmissa suunnitteluvaiheissa tehtyjä pohjatutkimuksia, jotka sijoittuivat 
pääosin uuden eritasoliittymän ja vt 18 alueelle. Maanpinta on suunnittelualueella noin tasolla 
+13…+17. Maaperä on kuivakuorikerroksen alapuolella sulfidipitoista liejuista savea ja silttiä noin 
2…8 m syvyydelle, jonka alapuolella on moreenia.  

Pohjatutkimuksien perusteella tiesuunnitelmassa on päädytty mm. kattaviin paalulaattaperustuk-
siin ja syvästabilointeihin, jotka pienentävät tieliikenteen tärinän leviämistä verrattuna nykyiseen 
maanvaraiseen tierakenteeseen. Syvästabiloinnilla ja paalutuksella tiepenger perustetaan peh-
meän maakerroksen alla olevan kovan maakerroksen varaan pehmeikön sijaan, joten tieraken-
teesta pehmeään maapohjaan välittyvä dynaaminen kuormitus vähenee merkittävästi. Liikenne-
tärinä ei ole ongelma kovaan pohjaan perustettavilla kohteilla. Tärinähaittojen ja niiden arvioi-
mista koskevien mittausten tarpeellisuuden osalta on huomioitu myös teiden ja katujen mitoitus-
nopeudet.  

Pohjavedet ja pintavedet 

Pohjavedet 
Suunnittelualueella ei ole suojausta edellyttäviä pohjavesialueita. Tiesuunnitelman laatimisen yh-
teydessä pohjavedenpinta mitattiin useasta eri pohjavesiputkesta suunnittelualueen eri osista. 
Mittausten perusteella pohjavedenpinta sijaitsee alueella pääosin noin 1…2 m syvyydellä luonnol-
lisesta maanpinnasta. Asematien eritasoliittymään Ratikyläntielle rakennetaan pohjavesikaukalo 
ehkäisemään pohjavedenpinnan haitallista alenemista. 

Pintavedet 
Rakennettavien väylien pintakuivatus hoidetaan pääosin avo-ojin lukuun ottamatta korotettuja 
osuuksia, jossa kuivatus hoidetaan rakennettavilla hulevesikaivoilla ja -viemäreillä sekä puoli-
rummuilla. Päällysrakenteen kuivatus hoidetaan tarvittaessa salaojin. Ratikylän (valtatien 18 ylit-
tävän) risteyssillan ja Ratikyläntien (valtatien 3 alittavan) risteyssillan kohdille toteutetaan hule-
vesipumppaamot. Tien kuivatusjärjestelyt perustuvat nykyisiin, Laihianjokeen ja Vedenojan-
luomaan liittyviin laskuojiin. 

Vedenojanluoman siirto 
Rakennettavien tieväyläratkaisujen vuoksi Vedenojanluomaa siirretään yhteensä noin 940 metrin 
matkalla. Uoma rakennetaan mahdollisimman pitkälle kuivatyönä ja yhdistetään nykyiseen luo-
maan, kun uudet siltapaikat ovat valmiina. Uoman pohja ja luiskat eroosiosuojataan. Leikkaus-
massojen sijoituksessa on huomioitava sulfidipitoisen maan asettamat erityisvaatimukset.  

Tulvat 
Osa-alueiden A ja D lounaispuolella virtaa Laihianjoki ja osa-alueen E poikki Vedenojanluoma. 
Laihianjoen vedenpinta vaihtelee noin välillä +11,8…12,3. Tulvakorkeus Vedenojanluomalle on 
määritelty nykyisten vesistösiltojen seurantatietojen perusteella yhteystyössä ELY-keskuksen asi-
antuntijan kanssa. Laihianjoki aiheuttaa tulvariskiä ainoastaan Ratikyläntien risteyssillan kohdal-
la. Tiesuunnitelman mukaan toteutettavat alikulkupaikat ja Ratikylän eritasoliittymän maaleikka-
ukset suojataan 1/100 vuodessa toistuvaa tulvaa vastaan. Tulvasuojaus toteutetaan rakennetta-
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villa väyläpenkereillä ja tarvittaessa erillisillä suojavalleilla. Lisäksi toteutettavilla niskaojajärjes-
telyillä ohjataan pintavedet alikulkupaikkojen ohitse.  

Ilmanlaatu 
Tiesuunnitelman mukaan pakokaasupäästöjen on arvioitu vähentyvän yleisesti noin 50 % nykyi-
sestä vuoteen 2040 mennessä. 

Tiesuunnitelman laatimisessa on huomioitu Valtioneuvoston päätöksen (480/1996) mukaiset il-
manlaadun ohjearvot, jotka on otettava huomioon ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi mm. lii-
kenteen suunnittelussa ja tavoitteena on, että ohjearvojen ylittyminen estetään ennakolta. Hel-
singin seudun ympäristöpalvelu kuntayhtymän 3.6.2014 päivittämän julkaisun ”Malli ilmanlaadun 
huomioonottamiseksi suunnittelussa” mukaan ilmanlaadun ohjearvojen on katsottu alittuvan, kun 
ilmanlaatuvyöhykkeiden määrittelemä suositusetäisyys asunnoille täyttyy. Asuinrakennusten suo-
situsetäisyydet valtatien 18 liikennemäärillä ovat noin 20-30 m tien reunasta, ja vähintäänkin 
tämä etäisyys saavutetaan alueen kaikkien asumiseen osoitettujen alueiden asuinrakennusten 
kohdalla. Minimietäisyys 10 000 ajoneuvon keskivuorokausiliikennemäärien kohdalla on ilmanlaa-
tumallin mukaisesti 7 m. Tiukimmin suunnittelua ohjaavan typpioksidin vuorokausiohjearvon ei 
ole todettu ylittyvän alle 10 000 ajoneuvon keskivuorokausiliikennemäärillä, kuten valtateillä 3 ja 
18 (kuva 11).  
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET  

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Kaavoitustyöhön ryhdyttiin tarpeesta mahdollistaa tiesuunnitelmassa osoitetut katujärjestelyt. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Laihian kunnanhallitus päätti asemakaavan muutoksen ja laajennuksen käynnistämisestä 
7.10.2013. Kaavoitustyö aloitettiin syksyllä 2013.  

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 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, maan-
omistajat ja asukkaat 

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

4.3.2 Vireilletulo 

Asemakaavan muutos ja laajennus tuli vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottami-
sen yhteydessä. 

mailto:laihian.kunta@laihia.fi
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4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Yleiskaavan, tiesuunnitelman ja asemakaavan laatiminen on tapahtunut rinnakkain. Kaavaluon-
noksiin sekä tiesuunnitelmiin liittyen pidettiin yhteinen yleisötilaisuus 13.3.2014, johon osallistui 
yhteensä noin 140 henkilöä. 
 

Asemakaava 

- Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma 30.9.2013 nähtävillä 
kunnanviraston ilmoitustaulul-
la ja kunnan verkkosivuilla 
24.10.–25.11.2013. Kuulutus 
vireille tulosta Kyrönmaa-
lehdessä, kunnan ilmoitustau-
lulla ja kunnan verkkosivuilla. 
Suunnittelualueen ja lähiym-
päristön maanomistajille  lähe-
tetty tiedote 16.10.2013.  

- Tarkistettu OAS nähtävillä yh-
dessä kaavaluonnoksen kans-
sa 3.3.–4.4.2014. Kaikille 
suunnittelualueen ja lähiympä-
ristön maanomistajille lähetet-
ty tiedote 24.2.2014.  

- Yhteinen yleisötilaisuus 
13.3.2014.  

- Kaavaehdotus nähtävillä 4.7.–
20.8.2014. Kaikille suunnitte-
lualueen ja lähiympäristön 
maanomistajille lähetetty tie-
dote 26.6.2014.  

Yleiskaava 

- 9.12.2013 Kunnanhallitus 

- Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma 10.2.2012, päivitetty 
2.8.2013 ja 22.5.2014. 

- Osayleiskaavaluonnos 
25.11.2013 nähtävillä 8.1.–
10.2.2014. Saatiin 9 lausuntoa 
ja 27 mielipidettä.  

- Web-asukaskysely (eHarava) 
tammi-helmikuussa 2014. Vas-
tauksia saatiin yhteensä 217.  

- Yleisötilaisuus 15.1.2014 Laihi-
an kunnanvirastolla. 

- Osayleiskaavaehdotus 
30.4.2014 nähtävillä 16.6.–
8.8.2014. Saatiin 7 lausuntoa 
ja 9 muistutusta. 

- Yleisötilaisuus 23.6.2014.  

 

Tiesuunnitelma 

- Mediatiedote 22.9.2013 

- 24.9.2013 Yleisötilaisuus  

- 3.12.2013 Työpaja alueen 
asukkaille 

- Mediatiedote 6.3.2014 

- 13.3.2014 Yhteinen yleisötilai-
suus 

- 24.4.2014 Mediatiedote 

- 28.4.2014 Asukastiedote 

- 4.6.2014 Keskustelutilaisuus 
yrittäjien kanssa 

- Tiedote 17.6.2014 

- 18.12.2014-16.1.2015 Tie-
suunnitelma VT18 nähtävillä 

  

  

 
 
 

 

Kuva 12. Yleisötilaisuus Laihian keskuskoululla 13.3.2014. 

4.4 Viranomaisyhteistyö 

Tiesuunnitelmaa ja yleiskaavaa sekä asemakaavaa on valmisteltu samanaikaisesti. Viranomaisyh-
teistyö on hoidettu lausuntomenettelyllä. Viranomaisille on lähetetty lausuntopyynnöt osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmasta 16.10.2013. kaavaluonnoksesta 24.2.2014 ja kaavaehdotuksesta 
26.6.2014. 
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Asemakaava 

13.3.2014 Hankeryhmä 

 

 

 

 

Yleiskaava 

4.2.2013 Viranomaisneuvottelu 1 

13.3.2014 Hankeryhmä 

4.9.2013 Viranomaisten työneuvottelu Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskus, Vaasa.  

28.5.2014 Viranomaisten työneuvottelu Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskuksessa Vaasassa.  

18.11.2014 Viranomaisneuvottelu 2 

4.5 Asemakaavan tavoitteet 

4.5.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kunnan asettamat tavoitteet 
Kunnan tavoitteena on mahdollistaa tiesuunnitelmassa osoitetut katujärjestelyt. 

Viranomaisten asettamat tavoitteet 
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen tavoitteena on parantaa alueen lii-
kenneyhteyksiä. 
 
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
Maakuntakaava 
Maakuntakaavassa valtatie 3 on osoitettu nykyisellä paikallaan yhtenäisellä viivalla. Valtatien 18 
uusi linjaus ja Laihian länsipuolinen ohitustie (valtatie 3) on osoitettu ohjeellisina/vaihtoehtoisina 
tielinjauksina.  

Vaihemaakuntakaavassa 1 Laihian keskustaajama on osoitettu keskustatoimintojen alue –
merkinnällä ja kaupallisten palvelujen enimmäismitoitukseksi Laihialle on osoitettu 30 000 k-m².  

Vaihemaakuntakaavassa 2 ei ole esitetty aluetta koskevia merkintöjä tai määräyksiä. 

Osayleiskaava 
Voimassa olevassa osayleiskaavassa on osoitettu valtatien 18 uusi linjaus, Ratikyläntien ja Mau-
nulan eritasoliittymät sekä Ratikyläntien jatke ylikulkusiltoineen, valtatien 3 alikulut sekä katu-
verkon järjestelyt. Suunnittelualueen keskeisiin osiin on osoitettu nykyisiä keskustatoimintojen 
alueita ja niiden laajennusalueita (C). Ratikylään ja radan varren alueille on osoitettu asuinpien-
talojen ja maatilojen aluetta (A), pientalovaltaista asuntoaluetta (AP), palvelujen ja hallinnon 
aluetta (P) ja työpaikka-alueita (TP). Lisäksi suunnittelualueelle on osoitettu suojaviheralueita 
(EV). Alueen eteläosat kuuluvat Laihian keskustaan osoitetulle kerrostalovyöhykkeelle (ak/V). 
Ratikyläntien länsipuolelle on osoitettu maakuntakaavan mukainen valtakunnallisesti arvokas 
maisema-alue. 

Asemakaava 
Voimassa olevissa asemakaavoissa alueelle on osoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuin-
rakennusten (AR), erillispientalojen (AO), asuin-, liike- ja toimistorakennusten (AL), palvelura-
kennusten (P), liike- ja toimistorakennusten (K, K-2), liikerakennusten (KL, KL-1) ja teollisuusra-
kennusten (TY) korttelialueita sekä lähivirkistysaluetta (VL/me), yleisen tien alueita (LT), rauta-
tiealuetta (LR), suojaviheralueita (EV, EV-2), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennus-
ten ja laitosten aluetta (ET), maa- ja metsätalousaluetta (M) ja katualueita. 

 

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
Valtateiden 18 ja 3 uusien tie- ja katujärjestelyjen aiheuttama liikennemelu, tärinä ja muut vai-
kutukset huomioidaan kaavoituksessa. 
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4.6 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.6.1 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 

Kaavaluonnos 10.2.2014 
Alueelta laadittiin lähtötietojen sekä esitettyjen tavoitteiden ja käytyjen neuvottelujen perusteella 
kaavaluonnos, joka on päivätty 10.2.2014 (kuva 13). Kaavaluonnos on ollut nähtävillä yhdessä 
tarkistetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa 3.3.–4.4.2014.  

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 ajoyhteyttä on laajennettu siten, että ajo-
järjestelyt kortteliin 1 ovat helpommin toteutettavissa. 

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

Osa-alue D  
Osa-alue sijoittuu Ratikyläntien varteen radan ympäristössä. Osa-alueen keskeiset asemakaavan 
muutostarpeet kohdistuvat Ratikyläntien hallinnolliseen muutokseen 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. 

Osa-alue E  
Osa-alue sijoittuu Vedenojantien varteen. Osa-alueella ei ole merkittäviä asemakaavan muutos-
tarpeita. Keskeisenä kaavan laajennustarpeena on Vedenojantien katualueen määrittäminen 
(samalla pieni muutos kortteliin 299) sekä yleisen tien tiealueen huomioimiseen asemakaavassa. 
Lisäksi alueelle osoitetaan kevyen liikenteen alikulku valtatielle 18 likimain nykyisen Alhontien 
liittymän kohdalle. 

Näin kaksi asemakaava-aluetta radan molemmin puolin yhtyvät valtatien 18 liikennealueella. 
 
 
Osa-alueiden tiejärjestelyt ja keskeiset muutokset on osoitettu kaavan havainnekuvassa.  

Liite 3. Havainnekuva  
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Kuva 13. Ote kaavaluonnoksesta 10.2.2014. 

 
 
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:n kaavaluonnosta että 
vt18:n kaavaluonnosta erikseen kokouksessaan 11.3.2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 
päätti yksimielisesti, että lautakunnalla ei ole huomauttamista kaavaluonnoksista. 
 
Laihian Tekninen lautakunta on käsitellyt sekä Vt3:n kaavaluonnosta että vt 18:n kaavaluon-
nosta 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. 
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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 kaavaluon-
noksessa sijoitetut TY- ja M –korttelialueet sopivat hyvin radan varteen. Mahdollinen metsäalue 
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. 
Museota 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, eivätkä Ratikyläntien suunnittelualueella.  Maunulanmäen alueen kulttuurihistorialli-
set 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 Maunulanmäen kyläkuvallisesti arvokas alue sekä suunniteltu 
eritaso 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. 
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• 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, jotka ovat liitteessä 4. 

Liite 4. Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin  
 
 
Kaavaehdotus 12.6.2014 
Alueelta laadittiin esitettyjen lausuntojen ja mielipiteiden sekä käytyjen neuvottelujen perusteella 
kaavaehdotus, joka on päivätty 12.6.2014 (kuva 14). Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 4.7.–
20.8.2014. Kaavaehdotuksesta ei saatu muistutuksia. Kaavaehdotuksesta saatiin kuusi lausun-
toa. Vastineet liitteessä 5. 

Lausunnot  
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. 
 

Liite 5. Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin  
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Kuva 14. Ote kaavaehdotuksesta 12.6.2014. 

 
Hyväksytty kaavaehdotus  
Ennen hyväksymiskäsittelyä on kaavaehdotusta tarkistettu seuraavasti: 
• 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. 
 
Kaavaehdotus 20.1.2017 
Kaava-asiakirjojen täydentämisen jälkeen alueelta laadittiin uusi kaavaehdotus 20.1.2017. Kaa-
vaehdotus on ollut nähtävillä _.__.–__.__.____. Kaavaehdotusta on tarkistettu mm. seuraavasti: 

• Kaava-aluetta on laajennettu korttelin 49 tontin 3 osalta. Samalla korttelin 49 tontit on liitetty 
kortteliin 51 ja tonttinumerointia on muutettu. Myös korttelin 2 ja 152 tonttinumeroja on tar-
kistettu. 

• Kaava-alueesta on rajattu Asematie ja siihen liittyvä rautatiealueen osa ulkopuolelle, koska 
ne käsitellään Maunulan asemakaavamuutoksen yhteydessä. 

• Korttelin 50 tontin 2 rajoja on tarkistettu.  
• Korttelin 126 tonteilla 2–4 on tarkistettu rakennusalan rajoja sekä poistettu melumerkintä ja 

ohjeellisen leikkikentän alue ja laajennettu autojen säilytyspaikan ohjeellista rakennusalaa. 
• Lisäksi on tarkistettu vähäisesti korttelien 47, 50, 51, 127 ja 115 tonttien tehokkuuslukuja. 
• Melumääräyksiä on tarkennettu ja lisätty ulkomelua koskeva kaavamääräys. 
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne ja mitoitus 

Kaava-alueelle muodostuu katu-, liikenne- ja rautatiealueita (kadut, LT, LP, LR-1) yhteensä 
18,3 ha, eli 52,0 % kaava-alueen pinta-alasta, asumiseen liittyviä korttelialueita (AR, AO, AL) yh-
teensä 2,8 ha, eli 8,0 % kaava-alueen pinta-alasta, liike- ja palvelurakentamisen korttelialueita 
(P, K, K-2, KL, KL-1, KL-2) yhteensä 4,3 ha eli 12,1 % kaava-alueen pinta-alasta ja teollisuusra-
kennusten korttelialueita (TY) yhteensä 5 ha, eli 14,3 % kaava-alueen pinta-alasta. Muiden alue-
varausten yhteenlaskettu pinta-ala on noin 4,8 ha. 

Liitteenä olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa on tarkemmat tiedot alueelle muodostu-
vista kerrosaloista ja pinta-aloista. 

Liite 6. Asemakaavan seurantalomake  
 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Valtatien 18 varteen on osoitettu suojaviheralueita. Lisäksi on annettu mm. rakennustapaa ja 
meluntorjuntaa koskevia määräyksiä. 

5.3 Aluevaraukset 

Alueelle on osoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten (AR), erillispientalojen 
(AO), asuin-, liike- ja toimistorakennusten (AL), palvelurakennusten (P), liike- ja toimistoraken-
nusten (K, K-2), liikerakennusten (KL, KL-1, KL-2) ja teollisuusrakennusten (TY) korttelialueita 
sekä yleistä pysäköintialuetta (LP), yleisen tien alueita (LT), rautatiealuetta (LR-1), suojaviher-
alueita (EV, EV-2) ja katualueita. 

5.3.1 Korttelialueet 

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue AR 
Korttelin 2 tontti 3 on varattu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi 
(AR).  
− Korttelin 2 tontilla 3 saa rakentaa enintään II-kerroksisia rakennuksia. 
− Korttelin 2 tontin 3 tehokkuusluku on e = 0.30. 
− Korttelin 2 tontin 3 rakennusalasta saa 15 % käyttää rakentamiseen.  
− Alueelle on merkitty ohjeellinen sähkömuuntamoa varten varattu alueen osa (et-1). 
− Korttelialueen reunoille on määrätty puurivi ja istutettavia alueen osia, jotka toimivat samalla 

suojavyöhykkeenä katualuetta ja muita toimintoja vasten. 
 
Erillispientalojen korttelialue AO 
Korttelit 126, 153a, korttelin 115 tontti 2 sekä korttelin 152 tontit 3 ja 4 on varattu erillispienta-
lojen korttelialueeksi (AO).  
− Korttelissa 153a sekä korttelin 152 tonteilla 3 ja 4 saa rakentaa enintään I-kerroksisia raken-

nuksia. 
− Korttelissa 126 sekä korttelin 115 tontilla 2 saa rakentaa enintään I-kerroksisia rakennuksia. 

Lisäksi ullakon tasolla saa rakentaa 5/6 rakennuksen suurimman kerroksen alasta. 
− Kortteliin 153a, korttelin 115 tontille 2 sekä korttelin 152 tonteille 3 ja 4 on merkitty 

250 krsm² rakennusoikeutta. 
− Korttelin 126 tonteille 1–4 on merkitty 350 krsm² rakennusoikeutta. 
− Korttelin 126 tonteille 1–3 on merkitty ohjeellinen auton säilytyspaikan rakennusala (a). 
− Korttelin 126 tonteille 1–3 on merkitty säilytettävä alueen osa (s) Ratikyläntietä vasten. 
− Korttelialueiden reunoille on määrätty istutettavia alueen osia, jotka toimivat samalla suoja-

vyöhykkeenä katualuetta ja muita toimintoja vasten. 
− Korttelin 126 reunoille Ratikyläntietä ja Jarrumiehentietä vasten sekä korttelin 115 tontille 2 

Ratikyläntietä vasten on merkitty katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajo-
neuvoliittymää. 

 
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue AL 
Korttelin 47 tontti 1 on varattu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL).  
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− Korttelin 47 tontilla 1 saa rakentaa enintään II-kerroksisia rakennuksia. 
− Korttelin 47 tontin rakennusalasta saa 25 % käyttää rakentamiseen.  
− Korttelin 47 tontin tehokkuusluku on e = 0.35. 
− Korttelialueen reunoille on määrätty puurivi ja istutettava alueen osa, jotka toimivat samalla 

suojavyöhykkeenä katualuetta ja muita toimintoja vasten. 
 
Palvelurakennusten korttelialue P 
Kortteli 127 on varattu palvelurakennusten korttelialueeksi (P).  
− Korttelissa 127 saa rakentaa enintään II-kerroksisia rakennuksia. 
− Korttelin 127 rakennusalasta saa 25 % käyttää rakentamiseen.  
− Korttelin 127 tehokkuusluku on e = 0.46. 
− Korttelialueen länsi- ja eteläreunoille on määrätty istutettava alueen osa, joka toimii samalla 

suojavyöhykkeenä katu- ja rautatiealueita vasten. 
− Korttelin 127 pohjoisreunaan on merkitty maanalaista johtoa varten varattu alueen osa vesi-

johdolle (vj). Alueen pohjois- ja eteläreunaan on merkitty myös johtoa varten varattu alueen 
osa sähkölinjaa (z) varten. 

− Korttelin 127 reunaan Ratikyläntietä vasten ja kulmaan Ratikyläntien ja Jarrumiehentien liit-
tymää vasten on merkitty katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliit-
tymää. 

 
Liike- ja toimistorakennusten korttelialue K 
Korttelin 51 tontit 7 ja 8 on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K).  
− Korttelin 51 tontilla 5 saa rakentaa enintään II-kerroksisia rakennuksia. 
− Korttelin 51 tontin rakennusalasta saa 30 % käyttää rakentamiseen.  
− Korttelin 51 tonttien 7 ja 8 tehokkuusluku on e = 0.55. 
− Korttelin 51 tontin 7 länsiosaan on merkitty ohjeellinen sähkömuuntamoa varten varattu alu-

een osa (et-1). 
− Korttelialueen reunoille on määrätty istutettavia alueen osia, jotka toimivat samalla suoja-

vyöhykkeenä katu- ja tiealueita vasten. 
− Korttelin 51 tontin 8 reunaan Ratikyläntietä vasten on merkitty katualueen rajan osa, jonka 

kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. 
 
Liike- ja toimistorakennusten korttelialue K-2 
Korttelin 51 tontti 6 on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K-2). Alueelle saa 
lisäksi sijoittaa huoltoasematoimintaa palvelevia tiloja sekä sitä varten tarpeellisia jakelulaitteita 
ja säiliöitä. Huoltoasematilojen osuus saa olla enintään 45 % alueen enimmäisrakennusoikeudes-
ta. 
− Korttelin 51 tontilla 6 saa rakentaa enintään II-kerroksisia rakennuksia. 
− Korttelin 51 tontin rakennusalasta saa 30 % käyttää rakentamiseen.  
− Korttelin 51 tontin 6 tehokkuusluku on e = 0.55. 
− Korttelialueen reunoille on määrätty istutettavia alueen osia, jotka toimivat samalla suoja-

vyöhykkeenä katu- ja tiealueita vasten. 
 
Liikerakennusten korttelialue KL 
Korttelin 50 tontti 2 on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi (KL). 
− Korttelin 50 tontilla 2 saa rakentaa enintään II-kerroksisia rakennuksia. 
− Korttelin 50 tontin rakennusalasta saa 30 % käyttää rakentamiseen.  
− Korttelin 50 tontin 2 tehokkuusluku on e = 0.55. 
− Korttelialueen reunoille on määrätty istutettavia alueen osia, jotka toimivat samalla suoja-

vyöhykkeenä katu- ja tiealueita vasten. 
− Korttelin 50 tontin 2 reunaan Ratikyläntietä vasten on merkitty katualueen rajan osa, jonka 

kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. 
 
Liikerakennusten korttelialue KL-1 
Korttelin 2 tontti 1 on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi (KL-1). Alueelle saa sijoittaa vä-
hittäiskaupan sekä paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan myymälätiloja, kahvila- ja toimisto-
tiloja sekä polttoaineen jakelupisteen. Päivittäistavarakaupan tiloja saa sijoittaa kuitenkin enin-
tään 1990 kerrosalaneliömetriä.  
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− Korttelin 2 tontilla 1 saa rakentaa enintään II-kerroksisia rakennuksia ja alueelle on merkitty 
5000 krsm² rakennusoikeutta. Rakennukset rakennettava kiinni Ratikyläntien ja eritasoliitty-
män puoleisen rakennusalan rajaan.  

− Korttelialueelle on merkitty ohjeellinen pysäköimispaikka (p). 
− Korttelialueen pohjoisosaan on merkitty ohjeellinen polttoaineen jakeluasemalle varattu alu-

een osa (pj). 
− Korttelialueen eteläosaan on merkitty ohjeellinen alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu 

alueen osa (h). 
− Korttelialueen etelä-, itä- ja pohjoisreunoille on merkitty ajoyhteys (ajo). 
− Korttelialueen reunoille on määrätty säilytettävä/istutettava puurivi ja istutettavia alueen 

osia, jotka toimivat samalla suojavyöhykkeenä katu- ja tiealueita ja muita toimintoja vasten. 
− Korttelialueen etelä-, itä- ja pohjoisreunoille on merkitty maanalaista johtoa varten varattu 

alueen osa sähköjohdolle (z). 
− Korttelin 2 tontin 1 reunaan Ratikyläntietä vasten on merkitty katualueen rajan osa, jonka 

kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. 

Korttelialuetta koskevat kaavamääräykset: 
− Valtateiden 3 ja 18 liittymäalueen puoleista rakennuksen nurkkaa tulee korostaa muusta jul-

kisivupinnasta vähintään 20 % korkeammalla julkisivun osalla. 
− Valtateiden 3 ja 18 puoleisista julkisivuista vähintään 30 % tulee olla punatiiltä. Muilta auko-

tusten ulkopuolisilta osin julkisivut tulee olla punatiiltä ja/tai harmaasävyistä, muovipinnoitet-
tua metallikasettia, jota on elävöitetty kirkasvärisin detaljein. 

− Huolto- ja lastaustilat tulee sijoittaa, rajata/aidata ja verhoilla siten, että ne mielletään osaksi 
rakennusta. 

− Autopaikkoja tulee sijoittaa korttelialueelle vähintään 1ap/50 k-m². 
− Paikoitusalueet tulee rajata ja jäsennöidä puuistutuksin, vähintään 1 puu /10 autopaikkaa. 
 
Liikerakennusten korttelialue KL-2 
Korttelin 50 tontti 1 on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi (KL-2). Alueelle saa sijoittaa lii-
kerakennuksia sekä polttoaineen jakelupisteen. Alueelle ei saa sijoittaa yli 2000 ker-
rosalaneliömetrin suuruista vähittäiskaupan suuryksikköä.  
− Korttelin 50 tontin 1 itäosan rakennusalalla saa rakentaa enintään II-kerroksisia rakennuksia 

ja tehokkuusluku on e = 0.55. 
− Korttelin 50 tontin 1 länsiosaan on merkitty ohjeellinen polttoaineen jakeluasemalle varattu 

alueen osa (pj) ja alueen keskelle ajoyhteys (ajo). 
− Korttelialueen reunoille on määrätty istutettavia alueen osia, jotka toimivat samalla suoja-

vyöhykkeenä katu- ja tiealueita vasten. 
 
Teollisuusrakennusten korttelialue TY 
Korttelit 116, 153b ja 299 sekä korttelin 115 tontti 1 on varattu teollisuusrakennusten kortteli-
alueeksi (TY).  
− Kortteleissa 116, 153b ja 299 sekä korttelin 115 tontilla 1 saa rakentaa enintään II-

kerroksisia rakennuksia. 
− Korttelin 115 tontin 1 ja korttelin 153b tontin 1 rakennusalasta saa 25 % käyttää rakentami-

seen. Korttelin 116 rakennusalasta saa 30 % käyttää rakentamiseen. Korttelin 299 rakennus-
alasta saa 40 % käyttää rakentamiseen. 

− Korttelien 116, 153b ja 299 tehokkuusluku on e = 0.40. Korttelin 115 tontin 1 tehokkuusluku 
on e = 0.45. 

− Kortteliin 299 on osoitettu rakennuksen vesikaton ylimmäksi korkeusasemaksi 12.0 metriä. 
− Korttelin 116 kulmaan Kirstantietä vasten on merkitty ohjeellinen sähkömuuntamoa varten 

varattu alueen osa (et-1). 
− Korttelin 299 etelä- ja länsireunaan ja korttelin 116 poikki on merkitty maanalaista johtoa 

varten varattu alueen osa vesijohdolle (vj). Korttelin 116 poikki on merkitty myös maanalais-
ta johtoa varten varattu alueen osa viemärille (v). 

− Korttelin 116 pohjois- ja eteläreunaan on merkitty johtoa varten varattu alueen osa sähkölin-
jaa (z) varten. 

− Korttelialueen reunoille on määrätty puurivi ja istutettavia alueen osia, jotka toimivat samalla 
suojavyöhykkeenä katualuetta ja muita toimintoja vasten. 

− Korttelin 116 ja korttelin 115 tontin 1 reunaan Ratikyläntietä vasten on merkitty katualueen 
rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. 
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5.3.2 Muut alueet 

Yleinen pysäköintialue LP 
Korttelin 50 tontin 1 yhteyteen on osoitettu yleistä pysäköintialuetta (LP), jonne on ajoyhteys 
korttelialueen läpi. 

Yleisen tien alue LT 
Valtatiet 3 ja 18 on osoitettu yleisen tien alueena (LT). Ratikyläntielle on osoitettu valtatien 18 
liikennealueen ylittävä katuyhteys (y) ja valtatien 3 kohtaan eritasoliittymä (e). Vedenojantien 
suunnasta tulevalle pyörätielle on osoitettu valtatien 18 alittava kevyen liikenteen yhteys (a) 
keskustan suuntaan.  

Rautatiealue LR-1 
Rautatiealueen osuudet Asematieltä Ratikyläntien ylikulun ympäristöön saakka sekä Alhontien 
kohdalla on osoitettu rautatiealueena (LR-1). Alueella ei sallita tasoylitysten (sekä ajoneuvo- että 
kevyt liikenne) toteuttamista. 

Suojaviheralue EV 
Valtatien 18 ja Ratikyläntien eritasoliittymää vasten sekä Vedenojantien ympäristöön on osoitettu 
suojaviheralueita (EV). Suojaviheralueille on osoitettu yleisen tien suoja-alueeksi varattuja alu-
een osia (su). Korttelin 299 itäpuolella sijaitsevalle suojaviheralueelle on merkitty ohjeellinen 
sähkömuuntamoa varten varattu alueen osa (et-1). Vedenojantien ja valtatien 18 eteläpuolisille 
suojaviheralueille on merkitty maanalaista johtoa varten varattu alueen osa vesijohdolle (vj) ja 
Mallastien varren suojaviheralueelle maanalaista johtoa varten varattu alueen osa viemärille (v). 

Suojaviheralue EV-2 
Valtatien 18 ja Mäenpään asuntoalueen väliselle alueelle on osoitettu suojaviheraluetta (EV-2). 
Alueelle on rakennettava melusuojaksi liikennemelua vastaan vähintään kolmen metrin korkuinen 
maavalli. Alueelle voidaan melulta suojaisiin paikkoihin sijoittaa myös virkistykseen ja oleskeluun 
sekä lasten leikkeihin tarkoitettuja alueita ja laitteita sekä polkuja. Maavallin päälle on istutettava 
puita ja pensaita. 

Katualueet 
Alueelle on osoitettu uusi katuyhteys, Vedenojantie. Ratikyläntietä on jatkettu keskustaan. Jar-
rumiehentielle on osoitettu uusi linjaus ja Hallintietä jatkettu Ratikyläntielle saakka. Jalankululle 
ja pyöräilylle (pp) on osoitettu uusi yhteys Vedenojantieltä keskustaan valtatien 18 alikulun kaut-
ta.  

5.4 Kaavan vaikutukset 

5.4.1 Liikenteelliset vaikutukset 

Liikenne-ennusteen mukaan katuverkolle siirtyy tiesuunnitelman mukaisten järjestelyiden myötä 
osa valtatien liikenteestä. Suurimmat liikennemäärät ovat Kauppatiellä (7500 ajon/vrk) ja Ratiky-
läntiellä (8500 ajon/vrk) vuonna 2040, kun kaikki tiesuunnitelmien mukaiset väylät ja osayleis-
kaavan alueet katuineen on rakennettu. Valtateiden liikenteen sujuvuus paranee ja estevaikutus-
pisteet vähenevät. 

Liikenneturvallisuus 
Valtateiden 3 ja 18 tiesuunnitelmasta on tehty tieturvallisuusarviointi, jonka mukaan tiesuunni-
telma vähentää selvästi valtatien liikenteen riskitasoa ja parantaa näin ollen liikenneturvallisuut-
ta. Tiepituuteen ja liikennemääriin suhteutettuna riskitason vähenemä on noin 30 %. Suhteutet-
tuna vuosina 2008-2012 sattuneisiin henkilövahinko-onnettomuuksiin vähenemä olisi 0,24 henki-
lövahinko-onnettomuutta/vuosi. 

Liikennesuoritteen kasvu nostaa Laihian keskustan väylillä riskitasoa. Riskitason kasvu johtaisi n. 
0,1-0,15 henkilövahinko-onnettomuuden kasvuun vuodessa. Kokonaisuutena tarkasteltuna tie-
suunnitelma 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. 
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1. Liikenneturvallisuus paranee, kun tasoliittymiä poistuu pääteiltä ja paikallisen liikenteen 
risteämistarve valtatien kanssa vähenee. Samoin esteettömyys paranee, eli radan ja tei-
den 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. 

3. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus lisääntyy uusien kevyen liikenteen väylien, 
siltojen ja alikulkujen johdosta. 

5.4.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Yhdyskuntarakenne 
Kaava mahdollistaa maankäytön kehittymisen Laihian keskustassa ja Ratikylän alueella. Liiken-
neyhteydet paranevat ja tulevat nopeammaksi. Alueen rakentaminen täydentää alueen nykyistä 
rakennetta ja maankäytöllistä kehitystä. Rakentaminen on voimassa olevan osayleiskaavan mu-
kaista. Suunnittelualue sijaitsee yhdyskuntarakenteen kannalta edullisesti. 

Taajamakuva 
Alueen rakentaminen kehittää taajamakuvaa rakennetumman ympäristön suuntaan.  

Rakennettu kulttuuriympäristö ja rakennuskanta 
Kaava mahdollistaa rakennuskannan uusiutumisen. Alueelle ei sijaitse merkittäviä kulttuurikoh-
teita. Kaavassa osoitettu rakentaminen on luonteeltaan nykyistä rakennuskantaa täydentävää.  

Asuminen 
Kaavassa ei ole osoitettu uusia tontteja asumiseen.   

Palvelut 
Alueelle on osoitettu julkisia ja kaupallisia palveluita. 

Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Kaava mahdollistaa toteutuessaan keskusta-alueen työpaikkojen määrän lisäämisen. 

Virkistys 
Kaavalla ei ole vaikutusta virkistysalueisiin. Ympäristön virkistysalueet ovat asukkaiden käytössä. 

Tekninen huolto 
Alue on vesijohto- ja viemäriverkoston sekä osittain kaukolämpöverkoston piirissä. 

5.4.3 Vaikutukset maisemaan ja luontoon  

Maisema  
Alueen yleisilme muuttuu rakennetumpaan suuntaan. Maisemakuva muuttuu tie- ja ratapenke-
reiden vuoksi. Maisemakuvan muutos on merkittävä erityisesti Ratikyläntien eritason johdosta. 
Ratikyläntien eritaso kuuluu asemakaava-alueeseen, mutta maisemavaikutuksen kokonaisuutta 
tarkastellen myös Maunulan eritaso muuttaa merkittävästi avointa peltomaisemaa perinteisestä 
maaseututaajamasta kaupunkimaiseen suuntaan. Uudet eritasojärjestelyt siirtävät merkittävää 
liikenteellistä solmukohtaa. 

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 
aukeavat laajat näkymät Laihian keskustan suuntaan ja Laihianjokilaaksoon.  

Ratikylän eritasoliittymä sijoittuu avomaisemaan asutuksen ja radan väliin. Rautatien ylimenevä 
maapenger on paikoin jopa neljä metriä korkea. Jyrkkään luiskaan kylvetään nurmi ja se tullaan 
hoitamaan niittynä. Luiskan alaosaan istutetaan puuryhmiä pehmentämään ja peittämään korke-
aa pengertä ja ramppialueet perustetaan niityiksi. Myös puurivejä ja -ryhmiä istutetaan teiden 
varsille ohjaavuutta parantamaan. Meluesteiden rakentamisessa huomioidaan soveltuminen ra-
kennuskantaan ja suurmaisemaan.  

Vedenojanluoman siirron jälkeen oja täytetään ja perustetaan niityksi ja ojanvarren luiskiin istu-
tetaan pensasryhmiä. 
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Kuva 15. Havainnekuva Ratikylän eritasoliittymästä (Lähde: Tiesuunnitelmaselostus, s. 28). 

 
Luonnonolot 
Kaava-alue on osittain rakennettua ympäristöä. Kaavamuutoksella ja laajennuksella ei ole erityis-
tä vaikutusta luonnonoloihin. Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin arvioidaan vähäisiksi. 

5.4.4 Vaikutukset maaperään, veteen, ilmanlaatuun 

Vesistö 
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. 

Alueelta poiskaivettavat sulfidipitoiset savet on lähtökohtaisesti stabiloitava ennen kaivua ja pois-
kuljetusta. Vedenojanluoman kaivut eivät vaikuta stabiloinnin jälkeen vedenlaatuun. 
 
Pohjavesi 
Tiesuunnitelma on laadittu siten, ettei pohjavesipintoja alenneta edes rakennustyön aikana. Poh-
javeden aleneminen siltakohteessa on estetty suunnitelmassa olevalla vesitiiviillä betonisella poh-
javesikaukalolla, joka pitää pohjaveden pinnan tasossa +12,0. Työnaikaisesti ympäristön pohja-
vedenpintaa ja kaivantojen vakavuutta hallitaan työnaikaisilla vettä pidättävillä tukiseinillä, joilla 
varmistetaan, ettei pohjaveden pinta laske haitallisesti eikä maaperä pääse liikkumaan tai pai-
numaan haitallisesti.  
 
Ilmanlaatu 
Yleisesti ottaen ilmanlaadun kannalta tavoitteena tulisi olla liikenteen vähentäminen asuinalueilla 
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) vaikuttanee positiivisesti. 
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Voimassa olevassa kaavassa ja kaavaehdotuksessa esitettyjen liikerakennusten korttelialueiden 
kohdalla päästöt vähenevät, kun valtatien 18 liittymä siirretään liikekeskustan kohdalta pohjoi-
sempaan ja valtatien 3 valo-ohjattu liittymä poistuu.  

5.5 Ympäristön häiriötekijät 

Melu 
Asemakaavassa on annettu meluntorjuntaa koskeva kaavamääräys, jonka mukaan asumiseen 
osoitetuilla alueilla ulko-oleskelutilat tulee suojata ensisijaisesti rakennusten sijoittelulla (oleske-
lupihat rakennusten suojaan) siten, ettei melutaso niillä ylitä päiväohjearvoa 55 dB. Lisäksi kaa-
vassa on osoitettu suojaviheraluetta maavalleineen korttelien 271–274 pohjoispuolelle. 

Tiesuunnitelmassa on huomioitu valtatien ja eritasojen liikennemelu edellyttämällä asuintonteille 
melusuojausta meluvallien ja -aitojen sekä suojaviheralueiden avulla siten, että ulkomelu oleske-
lualueilla ei ylitä 55 dB:iä.  

Esitetyt meluntorjuntatoimenpiteet parantavat ihmisten elinolosuhteita ja kokonaisuutena arvioi-
den suunnitelman mukainen meluntorjunta vähentää melua suunnittelualueella nykytilanteeseen 
verrattuna. Valtatien 18 liikenteen ohjaaminen pois Laihian keskustaajamasta vähentää liiken-
nemelua alueella. 

Tärinä  
Tiesuunnitelman mukaiset paalulaattaperustukset ja syvästabiloinnit pienentävät tieliikenteen tä-
rinän leviämistä verrattuna nykyiseen maanvaraiseen tierakenteeseen.  

5.5.1 Sosiaaliset vaikutukset 

Osa alueen käyttäjistä saattaa kokea liikennejärjestelyihin liittyvät muutokset negatiivisina, eri-
tyisesti, jos järjestelyt muuttavat tuttua liikennekäyttäytymistä ja pidentävät tärkeitä kulkumat-
koja.  

5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset 

Kaavassa on annettu määräys melulta suojaamiseen. Lisäksi kaavassa on annettu määräyksiä, 
jotka koskevat mm. rakentamistapaa ja kasvillisuutta, ks. kohta 5.3.1. Korttelialueet.  
 
• Asumiseen osoitetuilla alueilla ulko-oleskelutilat tulee suojata ensisijaisesti rakennusten sijoit-

telulla (oleskelupihat rakennusten suojaan) siten, ettei melutaso niillä ylitä päiväohjearvoa 
55 dB. 

5.7 Nimistö 

Uusi katu on nimeltään Vedenojantie. Ratikyläntietä ja Hallintietä on jatkettu. Muuten nimistö on 
säilytetty ennallaan. 
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6. KAAVAN TOTEUTTAMINEN 

 
Asemakaavan mahdollistamat liikennejärjestelyt on tarkoitus toteuttaa vuosina 2017–2019. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Seinäjoella 20.1.2017   
 
 

   
Liisa Märijärvi-Vanhanen   Päivi Märjenjärvi 
Johtava asiantuntija   Suunnittelija 
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