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1. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖ-
KOHDAT  

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

2. SUUNNITTELUN KOHDE JA VAIKUTUSALUE 
Suunnittelualue kortteli 80 (noin 2,4 hehtaaria) sijaitsee Laihian keskustan länsiosassa Ruutintien 
ja Laihianjoen välisellä alueella. Alue rajautuu etelässä Ruutintiehen ja länsi-pohjois-itä-
suunnassa Napuenpuistoon. Alueella sijainneet entinen kirkkoherranvirasto ja siihen liittyvät ra-
kennukset ovat vastikään purettu. 
 
Kaavan laatimisella on vaikutuksia lähinnä suunnittelualueen lähialueella sekä liikenteellisiä vai-
kutuksia Ruutintielle 
 
Suunnittelualueen sijainti on osoitettu kuvassa 1 ja tarkempi rajaus kuvassa 2. 
 

 

Kuva 1. Asemakaavan muutos- ja laajennusalueen sijainti. ©Maanmittauslaitos. 
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Kuva 2. Asemakaavan muutosalueen alustava rajaus. © Maanmittauslaitos 

3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

3.1 Suunnittelutehtävä ja tavoite 
 
Laihian seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt hakea korttelin 80 asemakaavan muuttamista. 
Maanomistaja ja kunta ovat laatineet sopimuksen asemakaavoituksen käynnistämisestä ja siihen 
liittyvistä ehdoista. Maanomistajan toiveena on, että entisen kirkkoherranviraston tontille 
osoitettaisiin nykyisen yksikerroksisten rivitalojen sijasta rakennusoikeutta IV (V)-kerroksisille 
kerrostaloille. Lisäksi AP-tonteille toivotaan muutosta yhdeksi rivitalotontiksi. Toiveena on myös 
rakennusoikeuden lisääminen. II-kerroksisen AR-tontin toivotaan pysyvän ennallaan. 
Sopimusosapuolet ovat tietoisia siitä, että maanomistajan esittämät toiveet eivät sido kuntaa 
kaavoittajana. 

 
Kunnan tavoitteena on riittäviin selvityksiin ja havainnekuvitukseen perustuvalla kaavoituksella 
selvittää mahdollisuudet rakennusoikeuden lisäämiseen sekä alueen muuttamiseen kerrostalojen 
alueeksi. Laihian kuntaan on laadittu vuoden 2014 aikana osana Kirkonseudun 
osayleiskaavatyötä selvitys kerrostaloasumiseen soveltuvasta vyöhykkeestä. Kerrostalovyöhyke 
kattaa nyt asemakaavoitettavan alueen. 
 
Asemakaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti siten, että se täyttää MRL 54 
§:ssä asemakaavoitukselle asetetut sisältövaatimukset. 
 
 
3.2 Suunnittelualueen ympäristön nykytila 
 
Alueella sijainneet entinen kirkkoherranvirasto ja siihen liittyvät rakennukset ovat vastikään pu-
rettu. Osa alueesta on rakennettua pihaa ja osa puistomaisesti hoidettua aluetta. Suunnittelualu-
een läheisyydessä virtaa Laihianjoki ja eteläpuolella kulkee Ruutintie. 
 
Alueelta on laadittu luontoselvitys syksyllä 2013. Sen tuloksena todettiin, että selvitysalue on lä-
hes kokonaan ihmisen muovaamaa piha- ja peltoaluetta. Selvitysalueella ei ole metsälain tarkoit-
tamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai luonnonsuojelulailla suojeltuja luontotyyppejä. 
 
Välittömästi alueen pohjoispuolella sijaitsevassa Napuenpuistossa on historiallisen ajan muinais-
jäännös Laihian toinen kirkko. Sijaintipaikka on nykyisin tasoitettua nurmialuetta, jonka ympärillä 
on kiviaita. Aitauksen keskelle on pystytetty 1925 Napuen taistelussa 1714 kaatuneiden muisto-
merkki. Osittain suunnittelualueella alueen itäpuolella sijaitsee vanha kevyen liikenteen väylänä 
käytetty kulttuurihistoriallisesti arvokas tielinja. Tielinjaus on reunustettu kivipylväillä ja aitaket-
julla. 
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3.3 Maanomistus 
 
Alueen omistaa Laihian seurakunta. 
 
 
3.4 Maakuntakaava 
 
Laihian kunta kuuluu Pohjanmaan liiton alueeseen. Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu 
21.12.2010. Vahvistettua kaavaa on täydennetty vaihekaavalla 1 (Kaupallisten palvelujen sijoit-
tuminen), joka on vahvistettu 4.10.2013 sekä vaihekaavalla 2 (Uusiutuvat energiamuodot ja nii-
den sijoittuminen Pohjanmaalla), joka on vahvistettu 14.12.2015. Pohjanmaan liitto on aloittanut 
Pohjanmaan maakuntakaava 2040 laatimisen. Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista aluei-
denkäyttötavoitteista tuli voimaan vuonna 2001. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. 
 
Vahvistetussa maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueeseen, kau-
punki-maaseutu –vuorovaikutusvyöhykkeeseen, matkailun vetovoima-alue/matkailun ja virkis-
tyksen kehittämisen kohdealueeseen sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta 
valtakunnallisesti arvokkaaseen alueeseen. Lisäksi suunnittelualueen läheisyyteen on osoitettu 
pyöräilyreitti. 
 
Suunnittelualueella on voimassa oleva yleiskaava, joten maakuntakaava ei suoraan ohjaa alueen 
suunnittelua.  

 
 
3.5 Yleiskaava 
 
Alueella on voimassa Kirkonseudun osayleiskaavan päivitys, jonka kunnanvaltuusto on hyväksy-
nyt 16.2.2015. Kaava on tullut voimaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen 
25.11.2016. Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu uudeksi kerros- tai tiiviiksi rivitaloval-
taiseksi asuntoalueeksi (AK). Alue kuuluu kerrostalovyöhykkeeseen (ak V). Lisäksi suunnittelu-
alueelle on osoitettu kevyen liikenteen reitti (musta palloviiva) ja leikkikenttä/taajamapuisto (vih-
reä kolmio). 
 

 

Kuva 3. Ote voimassa olevasta Kirkonseudun osayleiskaavan päivityksestä. 
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3.6 Asemakaava 
 
Alueella on voimassa 28.1.2008 vahvistettu asemakaava, jossa suunnittelualueelle on osoitettu 
kolme tonttia asuinpientalojen korttelialueeksi (AP), jolle on osoitettu kerrosluvuksi I ja tehok-
kuudeksi e=0,2. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR) on 
osoitettu 2 tonttia, joista tontin numero 4 kerrosluvuksi on osoitettu ehdottomasti II ja tehok-
kuudeksi 0=0,35 sekä tontti numero 5 on merkitty kerrosluvuksi I ja tehokkuudeksi e=0,25. AP 
ja AR korttelialueiden väliin on osoitettu autopaikkojen korttelialue (LPA-1).  
 

 
Kuva 4. Alueella voimassa oleva asemakaava. 
 
 
3.7 Laaditut ja laadittavat selvitykset 
 
Selvityksinä huomioidaan alueen aikaisemman suunnittelun yhteydessä laaditut selvitykset sekä 
2011 laaditut kuvasovitetarkastelut kerrostalojen kerroskorkeudesta. Kaavoituksen yhteydessä 
on laadittu luontoselvitys syksyllä 2013. Lisäksi huomioidaan osayleiskaavatyön yhteydessä 
vuonna 2014 laadittu kerrostaloselvitys. Selvitys pohjautuu vuonna 2011 laadittuun karttapohjai-
seen tarkasteluun kerrostaloasumiseen soveltuvasta vyöhykkeestä Laihian ydinkeskustan alueel-
la. 

4. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 

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

5. OSALLISET 

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

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

6. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄ-
MINEN 

 

6.1 Aloitusvaihe 

Kaavan vireilletulosta tiedotetaan lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla (MRL 63§). 
Keskeisille maanomistajille lähetetään myös kirje. Osallisella on ennen kaavaehdotuksen asetta-
mista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää ELY-keskukselle neuvottelun käymistä osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä (MRL 64 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lä-
hetetään viranomaisille tiedoksi. 
 
MRA 26 §:n mukaisesti MRL 66 §:n 2 momentissa tarkoitettu viranomaisneuvottelu järjestetään 
tarvittaessa. 

6.2 Valmisteluvaihe (luonnosvaihe) 

Kaavaluonnos pidetään yleisesti nähtävillä (MRL 62§) kunnantalolla. Kuulutuksessa ilmoitetaan 
ajankohta jolloin suunnitelmaan voi tutustua ja siitä antaa kirjallisia tai suullisia mielipiteitä. Kes-
keisille maanomistajille lähetetään myös kirje. Tässä yhteydessä pidetään myös yleisötilaisuus tai 
kaavan laatijan vastaanotto. Mielipiteiden tekotapa ja jättöpaikka ilmoitetaan kuulutuksessa. 
Osallisilta (viranomaiset ja yhteisöt) pyydetään virallinen lausunto. 

6.3 Ehdotusvaihe 

Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville MRL 65§:n ja MRA 27§:n mukaisesti. Tällöin osalli-
silla on mahdollisuus antaa kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus. Eri viranomaistahoille lähe-
tetään lausuntopyynnöt. Viranomaistahojen kanssa pidetään tarvittaessa vielä erillinen viran-
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omaisneuvottelu. Muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoit-
taneet osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn muistutukseen. 
 
Kaavaehdotus esitellään kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Valtuusto tekee hyväksymistä kos-
kevan päätöksen. Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan MRL 67§ ja MRA 94§ mukaan niille viran-
omaisille, kunnan jäsenille ja muistutuksen tehneille jotka ovat sitä pyytäneet. Kaavan lähettämi-
sestä tiedoksi on säädetty MRA 95§:ssä. 

6.4 Valitusmahdollisuus 

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

7. KAAVOITUKSEN ALUSTAVA AIKATAULU 

Kaavamuutos laaditaan seuraavasti: 
 
   
• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  helmikuu 2012 
  Vireilletulosta ilmoittaminen  12.3.2012 

• Kaavaluonnos   21.3.2012 
  Valmisteluvaiheen kuuleminen  20.9.-19.10.2012 

• Kaavaehdotus   3.12.2012 
• Kaavaehdotus nähtävillä  14.1. – 14.2.2013 
 Toinen kaavaehdotus  27.5.2015 
 Toinen kaavaehdotus nähtävillä 18.6. – 7.8.2015 

•  Kolmas kaavaehdotus  joulu-tammikuu 2016-2017 
 Kolmas kaavaehdotus nähtävillä helmi-maaliskuu 2017 
 Kaavan hyväksyminen  maalis-huhtikuu 2017  

8. YHTEYSTIEDOT 

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

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

KAAVAKONSULTTI: 
Ramboll Finland Oy 
Pitkänsillankatu 1  
67100 KOKKOLA 
 
 Projektipäällikkö, Jukka Silvola 

jukka.silvola@ramboll.fi 
puh. 044 053 3333 
 

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

 
 


