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KOKKOLA 2.9.2015/23.1.2017 

 
LAIHIAN KUNTA – Asemakaavan muutos – Kortteli 80 
 
KAAVAN LAATIJAN VASTINEET ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN JA 
MUISTUTUKSIIN 
 
Kaavaehdotus päivämäärällä 27.5.2015 on ollut yleisesti nähtävillä 18.6. – 
7.8.2015 välisen ajan. Seuraavaan on kirjattu ehdotusvaiheen lausunnot (6 kpl) 
sekä kaavan laatijan vastineet, muistutuksia kaavasta ei saatu. 
 
LAUSUNNOT: 

1. Anvia Oyj, 18.6.2015 

Anvia Oyj:n omistamia kaapeleita, kaapelinsuojaputkia ja verkostoon kuuluvia 
oheiskomponentteja sijaitsee liitteenä olevissa kartoissa, niihin merkityissä kohdissa. 
Verkosto on sijoitettu voimassa olevan kaavan mukaisesti, kulloisenkin maanomistajan 
luvalla tarkoituksen mukaisiin paikkoihin. Mikäli myöhemmin alueella tapahtuvista 
muutoksista johtuen verkostoa joudutaan joko siirtämään tai muuttamaan, Anvia ei 
vastaa siirtokustannuksista, vaan kustannukset tulevat muutosta haluavan tahon 
kustannettavaksi. Poikkeuksena tiealueella (ely) oleva kaapeli-infra. Anvian tahto on, että 
nämä otetaan huomioon kaavaa laatiessa. 
 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE: 

Anvian nykyisten kaapelilinjojen suhde kaavaehdotukseen on esitetty yllä olevassa 
kuvassa, joka voidaan lisätä myös kaavaselostukseen (kuva 8). Alueen toteuttaja vastaa 
kaapeleiden siirtokustannuksista rakennustöiden yhteydessä. 
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2. Laihian kunta – Rakennus- ja ympäristölautakunta, 23.6.2015 

Lautakunnalla ei ole huomauttamista kaavaehdotuksesta. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE: 

Merkitään tiedoksi. 
 

3. Laihian kunta – Tekninen lautakunta, 19.8.2015 

Lautakunnalla ei ole huomauttamista kaavaehdotuksesta. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE: 

Merkitään tiedoksi. 
 

4. Pohjanmaan liitto, 16.7.2015 

Pohjanmaan liitto ei anna lausuntoa asemakaavamuutosehdotuksesta, koska 
kaavamuutos on osayleiskaavan mukainen. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE: 

Merkitään tiedoksi. 
 

5. Pohjanmaan pelastuslaitos, 22.7.2015 

Pohjanmaan pelastuslaitos toteaa lausuntonaan seuraavaa:  
 
- Pelastuslaitoksen aikaisempiin lausuntoihin viitaten tulvavaara huomioidaan 

kaavaehdotuksessa suunnittelumääräyksellä. 
 

- Asuinkerrostalojen varatiejärjestelyt olisi hyvä huomioida kaavamääräyksellä, jossa 
kehotetaan neuvottelemaan pelastusviranomaisen kanssa varatiejärjestelyistä, jos 
kerrostalon varapoistuminen hoidetaan varatiejärjestelyin (parveke, avattava ikkuna) 
kuten kerrostaloissa yleensä. Pohjanmaan pelastuslaitoksen lähimmän 
puomitikasauton sijaintipaikka on Vaasa, eikä pelastuslaitos siten riittävän nopeasti 
ehdi pelastaa esimerkiksi parvekkeelta – vaan varapoistumiseen on oltava 
mahdollisuus omatoimisesti. Osayleiskaavan kerrostaloselvitysliitteessä uloskäynti ja 
varatiejärjestelyt on huomioitu kaavamääräyssuosituksella kohdassa 8.4 
"Asemakaavoituksessa tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten uloskäynti- ja 
varatieratkaisuihin."   

KAAVAN LAATIJAN VASTINE: 

Vaatimus varauloskäyntijärjestelyistä tulee huomioitavaksi rakennussuunnittelun 
yhteydessä. Tällöin tulee pyytää myös erillinen lausunto pelastusviranomaiselta ilman 
erillistä kaavamääräystä. Asemakaavaratkaisussa asiaa huomioidaan tilavarausten kautta 
eli rakennuksille, tiestölle, paikoitukselle ja piha-alueille varatut alueet muodostavat myös 
pelastustyön kannalta toiminnallisen kokonaisuuden. Kaavaselostusta on täydennetty 
varatiejärjestelyiden osalta. 
 

6. Pohjanmaan museo, 18.8.2015 ja 30.6.2016 

Pohjanmaan museo haluaa nostaa esille, että sm-alue ei ensisijaisesti viittaa Napuen 
taistelun muistomerkkiin, joka on paikalle pystytetty vuonna 1925, vaan sm-alueella 
tarkoitetaan Muinaismuistorekisteriin merkittyä historiallisen ajan muinaisjäännöstä 
Laihian toinen kirkko. Laihian vanha kirkkomaa on jäänyt pois käytöstä uuden kirkon 
rakentamisen myötä 1800-luvulla, mutta kirkkomaa on säilynyt aidattuna kokonaisuutena. 
Kirkkomaalla on jäljellä vanha luuhuone sekä alueelle myöhemmin pystytetty Napuen 
taistelun muistomerkki. 
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Maakuntamuseo pysyy aiemmassa lausunnossaan ja toteaa, että kerrostalojen 
rakentaminen alueelle ei sovellu muinaismuistoalueen ympäristöön ja jokimaisemaan. 
Alueelle sopii paremmin pienimittakaavaisempi omakoti- ja rivitalorakentaminen. kaavan 
toteutumisen vaikutuksia tulee arvioida muistomerkin sijasta muinaisjäännökseen sekä 
siihen liittyvään kulttuuriympäristöön nähden. Museo katsoo, että kaava toteutuessaan 
muuttaa Laihian vanhan kirkkomaan ja sillä sijaitsevan Napuen muistomerkin alueen 
ympäristöä voimakkaasti. 
 
Maakuntamuseo antoi täydentävän lausunnon korttelin 80 asemakaavasta Ruutintie 5:n 
asemakaavamuutoksen kuulemisen yhteydessä 30.6.2016: 
 
Kaavaehdotuksessa on osittain huomioitu maakuntamuseon edellisen lausunnon huomiot 
ja tarkennettu selostusta esitetyn mukaisesti. Alueen käytön osalta maakuntamuseo 
pysyy aiemmassa lausunnossaan ja toteaa, että kerrostalojen rakentaminen alueelle ei 
sovellu muinaismuistoalueen ympäristöön ja jokimaisemaan. Alueelle sopii paremmin 
pienimittakaavaisempi omakoti- ja rivitalorakentaminen. 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE: 

Kyseessä oleva Sm-alue ei sijoitu nyt käsittelyssä olevan alueelle, kuvausta voidaan 
kuitenkin syventää kaavaselostukseen tuoden myös vaikutusarvioinnissa esille 
lausunnossa esitettyjä näkökohtia. Läheinen muinaismuistoalue on nykytilassaan 
hoidettua puistomaista aluetta, joten viereisen alueen rakentumisella e katsota olevan 
merkittäviä vaikutuksia sm-alueen luonteeseen. Lisäksi sm-alueen ja rakennettavien 
kerrostalojen väliin jää sankka puustoinen kaistale, joka vähentää alueen rakentumisen 
vaikutuksia. Kaavan tavoitteena on kuitenkin alueen tehokkuuden nostaminen ja 
kerrostalojen osoittaminen alueelle, jonka päivitetty yleiskaava myös mahdollistaa. Alueen 
asemakaavoitus on tullut vierille jo vuonna 2012 ja se on jäänyt odottamaan laajempaa 
osayleiskaavallista ratkaisua nimenomaan rakentamisen tehokkuuteen ja 
kerroskorkeuteen liittyen. Laihian kirkonkylän alueelle laaditussa yleiskaavassa 
suunnittelualue on osoitettu kerros- tai tiivis rivitalovaltainen asuntoalue-merkinnällä ja se 
on myös osa kerrostalovyöhykettä, jolla rakennusten maksimikerrosluku on viisi. Näin 
ollen asemakaavaratkaisu siis vastaa yleiskaavaratkaisua. Osayleiskaava on tullut voimaan 
korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (25.11.2016) jälkeen voimaantulokuulutuksella 
12.12.2016. Asemakaavaratkaisu on päivitetyn osayleiskaavan mukainen.  

 

7.  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 16.9.2015 

ELY-keskus viittaa edelliseen lausuntoonsa ja huomauttaa, että korkea 
kerrostalorakentaminen ei sovellu kortteliin 80 maisemallisista ja taajamakuvallisista 
syistä. ELY-keskus totesi myös, että kaavaehdotukseen osoitettu kerrostalorakentaminen 
on voimassa olevan yleiskaavan vastaista. Kirkonseudun osayleiskaavaa on sen jälkeen 
tarkistettu, mutta kaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen. ELY-keskuksen kanta on, että 
asemakaavan muutosta korttelissa 80 ei tulisi viedä päätökseen, ennen kuin tarkistettu 
kirkonseudun osayleiskaava on tullut voimaan.  
 
Mikäli kaavoitussopimus on tehty kunnan ja maanomistajan välillä tulisi siitä tiedottaa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Jos maankäyttösopimuksesta ei ole tiedotettu 
OAS:ssa, tulee tästä tiedottaa osallisten tiedonsaannin kannalta sopivalla tavalla. 
Maankäyttösopimuksessa ei voida kuitenkaan sitovasti sopia kaavojen sisällöstä. Koska 
OAS:ssa ja kaavaselostuksessa on mainittu maanomistajan tavoitteet kaavalle, on 
kaavaprosessissa toimittu virheellisesti. Kunnalla on kaavoitusmonopoli ja tulisi johtaa 
kaavoitusta sekä asettaa sille tavoitteet. 
 
OAS:aa ei ole päivitetty 10.2.2012 jälkeen. Suunnitelman tiedot yhteyshenkilöistä sekä 
aikataulusta ovat vanhentuneet. Vuorovaikutus on yksi maankäyttö- ja rakennuslain 
tärkeimpiä näkökohtia kaavaa valmisteltaessa ja se tulisi huomioida. 
 
ELY-keskus huomautti edellisessä lausunnossaan, että MRL 54§ mukaan asemakaavalla 
tulee luoda paitsi viihtyisä asumisympäristö, myös turvallinen. Pohjanmaan pelastuslaitos 
on lausunnossaan todennut, että korkean kerrostalorakentamisen ongelma Laihialla on 
lähimmän puomitikasyksikön sijainti Vaasassa. Kerrostalorakentamisen toteuttaminen 
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edellyttää näin ollen asukkaiden omatoimista pelastautumista niin että parvekkeet 
varustetaan kierreportailla tai kuiluilla ja luukuilla. Tulevassa Kirkonseudun 
osayleiskaavassa kerrostalovyöhykkeen kaavamääräyksissä määrätään, että 
asemakaavoituksessa tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten uloskäynti- ja 
varatieratkaisuihin. Asemakaavassa koskien korttelia 80 tulisi näin ollen erityisesti osoittaa 
miten uloskäynti- varatiet on ajateltu ratkaistavan.  
 
ELY-keskus lausui aiemmin tulvavaara-alueen rakentamiskorkeuksista. Uusia 
virtausmalleja on tehty vuoden 2013 lopulla ja on myös ilmestynyt uusia ohjeita koskien 
alimpia rakentamiskorkeuksia ranta-alueilla. Näiden mukaan tulisi kortteliin 80 
rakennettavien talojen kastuessaan vaurioituvat rakenteet sijoittaa korkeuden N60+13,5m 
(N2000+13,95m) yläpuolelle. 
 
Seurakunnan omistamassa korttelissa sijaitsee entinen kirkkoherranvirasto. Selostukseen 
tulisi lisätä tietoa virastorakennuksesta sekä perustelut rakennuksen purkamiselle. 
 
Osayleiskaavaa varten tehdyn kerrostaloselvityksen perusteella ei voida vetää 
johtopäätöstä, että korkeat kerrostalot korttelissa 80 sopeutuisivat maisemaan. 
Selvityksessä todetaan, että taajamakuvan kannalta on erityisen tärkeää, että 
korkeampaa rakentamista ei sijoiteta kirkon ympäristöön, että laajemmat ja yhtenäiset 
kyläkuvallisesti arvokkaat alueet tulisi ottaa huomioon ja että myös huomioidaan 
Laihianjokivarren avoimia näkymiä. Vaikutuksen arvioinnissa todetaan, että 
kyläkuvallisesti arvokkaille alueille vaikutukset kaavasta ovat paikoitellen merkittäviä 
korkeamman rakentamisen sijoittuessa niiden läheisyyteen. 
 
Kerrostaloselvityksessä lähivaikutusalueena pidetään noin 200 metrin etäisyyttä kirkosta. 
Lähivaikutusalueen etäisyys on arvioitu alakanttiin. Yleinen käytäntö on, että 
lähivaikutusalueen etäisyys lasketaan 9-12 kertaa korkeutta, eli etäisyys olisi 315-420 
metriä (kirkontornin ollessa 35 m). Korttelin 80 kaavaehdotuksessa lähin kerrostalo tulisi 
olemaan noin 250 metriä kirkosta, eli selvästi lähivaikutusalueella, jossa kirkko muodostaa 
keskeisen elementin. 
 
Kuvasovite korttelin kerrostalorakentamisesta on tehty ainoastaan yhdestä suunnasta 
Länsitieltä pohjoiseen, joka ei paljasta sitä miten rakentaminen sopeutuu 
lähivaikutusalueella olevaan kirkkoon ja ympäristön kulttuuriarvoihin. 
 
ELY-keskus toistaa aikaisemmassa lausunnossaan ollutta kantaansa, että korkea 
kerrostalorakentaminen ei sovellu kortteliin 80 ja että rakentaminen aiheuttaisi vahinkoa 
kulttuuriympäristölle. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE: 

Kirkonseudun osayleiskaavan päivitys on tullut voimaan korkeimman hallinto-oikeuden 
päätöksen (25.11.2016) jälkeen voimaantulokuulutuksella 12.12.2016. 
Asemakaavaratkaisu on päivitetyn osayleiskaavan mukainen. 
 
Maanomistaja ja kunta ovat laatineet sopimuksen asemakaavoituksen käynnistämisestä ja 
siihen liittyvistä ehdoista. Maanomistajan tavoitteet on muutettu OAS:ssa ja 
kaavaselostuksessa muotoon maanomistajan toiveet. Nämä on haluttu tuoda esille, koska 
kaavamuutoksen laatiminen on lähtenyt Laihian seurakunnan hakemuksesta. 
Sopimusosapuolet ovat tietoisia siitä, että maanomistajan esittämät toiveet eivät sido 
kuntaa kaavoittajana. 
 
OAS on päivitetty 27.5.2015 ja 23.1.2017. 
 
Vaatimus varauloskäyntijärjestelyistä tulee huomioitavaksi rakennussuunnittelun 
yhteydessä. Tällöin tulee pyytää myös erillinen lausunto pelastusviranomaiselta ilman 
erillistä kaavamääräystä. Asemakaavaratkaisussa asiaa huomioidaan tilavarausten kautta 
eli rakennuksille, tiestölle, paikoitukselle ja piha-alueille varatut alueet muodostavat myös 
pelastustyön kannalta toiminnallisen kokonaisuuden. Kaavaselostusta on täydennetty 
varatiejärjestelyiden osalta. 
 
Kaavamääräys alimmasta rakentamiskorkeudesta on muutettu muotoon: " Vesivaurioille 
alttiit rakenteet tulee sijoittaa korkeustason N60+13,5m (N2000+13,95m) yläpuolelle." 
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Suunnittelualueella sijainneet entinen kirkkoherranvirasto ja siihen liittyvät rakennukset 
ovat vastikään purettu. Tämä on tuotu esille kaavaselostuksessa. 
 
Suunniteltu korkea rakentaminen poikkeaa lähiympäristön matalasta rakennuskannasta ja 
muuttaa tältä osin alueen maisemakuvaa ja luonnetta. Taajamakuvallisesta näkökulmasta 
puustokorkeus on keskeisessä osassa. Puustovaltaisessa taajamakuvassa V –kerroksiset 
rakennukset (18 m harjakorkeus) eivät vielä nouse puustorajan yli. Korkeampi 
rakentaminen muuttaa taajaman ilmettä kaupunkimaisempaan suuntaan. Uusien 
kerrostalojen harkitulla sijoittamisella voidaan muodostaa yhtenäisempi korkean 
rakentamisen vyöhyke, joka liittää korkeamman rakentamisen selvemmin osaksi 
taajamakuvaa. Kerrostalorakentamista Laihian taajamaan on käsitelty 
kerrostaloselvityksessä. 
 
Suunnittelualue sijoittuu Laihian kirkon kaukovaikutusalueelle, kuitenkin 
lähivaikutusalueen tuntumaan, joka määritellään kerrostaloselvityksessä ja 
osayleiskaavassa n. 200 m etäisyydeksi. Keskeisenä näkyvyyskanavana kirkolta 
suunnittelualueen suuntaan toimii Ruutintie. Tielinja on kaareva ja korkeammat 
rakennukset sijaitsevat etäämmällä tiestä. Tämä ja puuston suojavaikutus erityisesti 
kesäaikaan suojaavat näkymiä kirkolta suunnittelualueelle. Enintään 5–kerroksiset 
rakennukset (korkeus n. 18 m) ovat noin puolta matalampia kuin kirkon torni (35 m) ja 
samaa korkeusluokkaa kuin kirkkosali sekä alueen puusto. Kirkon keskeinen asema säilyy 
taajamakuvassa. Vaikutukset kirkon ympäristön kulttuurihistoriallisiin arvoihin arvioidaan 
hyvin vähäisiksi eikä kerrostalorakentaminen vähennä merkittävästi kirkon asemaa 
taajamakuvassa. 
 
Alueelta on laadittu uusi kuvasovite Santaloukontieltä, jossa on havainnollistettu 
rakentamisen sopeutumista kirkkoon ja ympäristön kulttuuriarvoihin. Ruutintien/Rudontien 
kaarevan linjan ja ympäristön puuston suojaavien vaikutusten vuoksi Santaloukontien 
kuvakulma on ainut, mistä kirkko näkyy kortteliin 80 suunniteltujen rakennusten kanssa 
samassa havainnekuvassa. 

 


