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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

Asemakaavan selostus koskee 23.1.2017 päivättyä asemakaavakarttaa. 

1.1 Tunnistetiedot 

Kunta   Laihian kunta 

 Kaavan nimi  Asemakaavan muutos – Kortteli 80 

Kaavatunnus     

Kaavalaji/toimenpide  Asemakaavan muutos 

 
Vireilletulo- ja hyväksymispäivämäärät 
 
 Vireilletulo       12.3.2012 

Valmisteluvaiheen kuuleminen 20.9. – 19.10.2012 
Ehdotusvaiheen kuuleminen  14.1. – 14.2.2013 
Toisen ehdotuksen kuuleminen 18.6. – 7.8.2015 

 Kunnanvaltuusto     28.9.2015 § 79 
 ELY:n oikaisukehotus  3.11.2015 dnro EPOELY/1156/07.01/2012 
 Kolmannen ehdotuksen kuuleminen  
 Kunnanvaltuuston hyväksyminen 

1.2 Alueen määrittely 

Asemakaavan muutos koskee korttelia 80.  
 
Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 80, lähivirkistysaluetta, pysäköintialuetta sekä kevyen 
liikenteen aluetta. 

1.3 Suunnittelun kohde ja vaikutusalue 

Asemakaavan muutosalue (noin 2,4 hehtaaria) sijaitsee Laihian keskustan länsiosassa Ruutintien ja 
Laihianjoen välisellä alueella. Alue rajautuu etelässä Ruutintiehen ja länsi-pohjois-itäsuunnassa 
Napuenpuistoon. Alueella sijainneet entinen kirkkoherranvirasto ja siihen liittyvät rakennukset ovat 
vastikään purettu. 
 
Kaavan vaikutusalue ulottuu suunnittelualueen lähiympäristöön. 
 
Suunnittelualueen sijainti on osoitettu kuvassa 1 ja rajaus kuvassa 2. 
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Kuva 1. Kaava-alueen sijainti. 

 

 
Kuva 2. Kaava-alueen rajaus. © Maanmittauslaitos 

2. YHTEYSTIEDOT 

Asemakaavan muutos toteutetaan yhteistyönä Laihian kunnan ja Ramboll Finland Oy:n kesken. 
 
KAAVOITTAJA: 
Laihian kunta 
Laihiantie 50 
66400 LAIHIA 
Puh. (keskus) 06-475 0411 
 
 Maanmittausinsinööri, Anna Annila 

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

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

 
Yhteyshenkilö: 
Ville Vihanta 
Puh. 050 590 6214 
s-posti: ville.vihanta@ramboll.fi 
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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 Selvitys suunnittelualueen oloista 

 
3.2.1 Suunnittelualueen ympäristön nykytila 

Alueella sijainneet entinen kirkkoherranvirasto ja siihen liittyvät rakennukset ovat vastikään purettu. 
Alueen yleisilme on puistomainen. Osa alueesta on rakennettua pihaa ja osa puistomaisesti hoidettua 
aluetta.  
 
Välittömästi alueen pohjoispuolella sijaitsevassa Napuenpuistossa on historiallisen ajan muinaisjään-
nös Laihian toinen kirkko. Sijaintipaikka on nykyisin tasoitettua nurmialuetta, jonka ympärillä on kivi-
aita. Aitauksen sisäpuolella reunoilla on joitakin vanhoja hautakiviä. Aitauksen keskelle on pystytetty 
1925 Napuen taistelussa 1714 kaatuneiden muistomerkki.  
 

 
Kuva 3. Ilmakuva suunnittelualueelta. Kaava-alue on rajattu sinisellä rajauksella. © Maanmittauslaitos 
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Kuva 4. Näkymä Laihianjokirannasta muinaismuistoalueen yli kohti suunnittelualuetta. Kuvassa näkyy Napuen 
taistelun muistomerkki 

 
3.2.2 Luonnonolot 

Alueelta on laadittu luontoselvitys syksyllä 2013 (Luontoselvitys Kraakku, Marika Vahekoski). Sen 
tuloksena todettiin, että selvitysalue on lähes kokonaan ihmisen muovaamaa piha- ja peltoaluetta. 
Kivikkoinen mäkialue kaava-alueen luoteisosassa on alueen luonnontilaisinta osaa.  Selvitysalueella ei 
ole metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai luonnonsuojelulailla suojeltuja 
luontotyyppejä.  Alueella ei myöskään kasvanut uhanalaisia tai luonnonsuojeluasetuksessa 
rauhoitettuja kasvilajeja. Alueella havaittiin siilejä ja orava, mutta liito-oravasta ei löydettyjä 
merkkejä. Pesivä linnusto on tyypillistä pihoilla ja peltojen laidoilla esiintyvää lajistoa.   Laadittu 
luontoselvitys on tämän kaavaselostuksen liitteenä 4. 
 
3.2.3 Rakennettu kulttuuriympäristö 

Osittain suunnittelualueella alueen itäpuolella sijaitsee vanha kevyen liikenteen väylänä käytetty 
kulttuurihistoriallisesti arvokas tielinja, joka kulkee kohti kiviaidattua muinaisjäännösaluetta ja Napuen 
taistelun muistomerkkiä. Tielinjaus on reunustettu kivipylväillä ja aitaketjulla. 
 

Kuva 5. Tielinjausta sekä kivipylväsriviä aitaketjuineen kuvattuna Napuen taistelun muistomerkin suuntaan. 
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3.2.4 Väestö 

Suunnittelualueella ei sijaitse asutusta. Muutoin alue sijoittuu Laihian keskustaajamaan, joten 
lähiympäristön asuinalueilla asuu useita satoja henkilöitä. 
 
3.2.5 Palvelut 

Kaupalliset ja julkiset palvelut sijaitsevat Laihian liikekeskustassa suunnittelualueen välittömässä 
läheisyydessä. 
 
3.2.6 Työpaikat 

Suunnittelualueelle ei sijoitu työpaikkoja. 
 
3.2.7 Virkistys 

Alueelta on hyvät yhteydet taajaman eri puolilla oleville virkistys- ja liikunta-alueille. Laihian 
urheilukeskus, monitoimitalo sekä uimahalli palveluineen sijaitsevat alle kilometrin päässä 
suunnittelualueesta. 
 
3.2.8 Liikenne 

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

Laihian kunnan vesi- ja viemäriverkosto kattaa kaava-alueen eikä kaavan toteuttaminen tule 
aiheuttamaan suuria kynnyskustannuksia. Vesi- ja viemärilinja kulkee suunnittelualueen varrella 
alueen pohjoispuolella sekä vesilinja myös alueen eteläpuolella (kuva 6). Alueella sijainnut ja nykyisin 
purettu entinen kirkonherranvirasto on myös ollut liitettynä kaukolämpöverkostoon (kuva 7). Lisäksi 
alueella kulkee Anvian tiedonsiirtokaapeleita (kuva 8). Alueen toteuttaja vastaa mahdollisista 
kaapeleiden siirtokustannuksista rakennustöiden yhteydessä. 
 

Kuva 6. Vesi- ja viemäriverkosto suunnittelualueen lähei-
syydessä. 

Kuva  7. Kaukolämpölinja osoitettu katkolinjalla. 
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Kuva 8. Anvian tiedonsiirtokaapelit suhteessa kaavaratkaisuun. 

 
3.2.10 Maanomistus 

Asemakaavan muutosalueen maanomistaja on Laihian seurakunta. 
 
3.2.11 Häiriöt 

Alueelle ei sijoitu häiriötä aiheuttavia kohteita. 
 
 
 

4. SUUNNITTELUTILANNE 

4.1 Maakuntakaava 

Laihian kunta kuuluu Pohjanmaan liiton alueeseen. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi 
29.9.2008 Pohjanmaan maakuntakaavan. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 21.12.2010. 
Vahvistettua kaavaa on täydennetty vaihekaavalla 1 (Kaupallisten palvelujen sijoittuminen), joka on 
hyväksytty 14.5.2012 ja vahvistettu 4.10.2013 sekä vaihekaavalla 2 (Uusiutuvat energiamuodot ja 
niiden sijoittuminen Pohjanmaalla), joka on hyväksytty 12.5.2014 ja vahvistettu 14.12.2015 (ei 
merkintöjä suunnittelualueelle). Lisäksi Pohjanmaan liitto on aloittanut Pohjanmaan maakuntakaava 
2040 laatimisen. Tavoitteena on saada kaava hyväksyttyä vuonna 2018. 
 
Vahvistetussa maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueeseen (A), 
kaupunkimaaseutu –vuorovaikutusvyöhykkeeseen (oranssi katkoviiva kmk-merkinnällä), matkailun 
vetovoima-alue/matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen (vihreä viiva mv-merkinnällä) 
sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti arvokkaaseen alueeseen 
(sininen vaakarasteri). Lisäksi suunnittelualueen läheisyyteen on osoitettu pyöräilyreitti (punainen 
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palloviiva). 1.vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueen tuntumaan on osoitettu keskustatoimintojen 
alue –merkintä.  
 
Suunnittelualueella on voimassa oleva yleiskaava, joten maakuntakaava ei suoraan ohjaa alueen 
suunnittelua. 
 

 

 

Kuva 9. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta (vahvistet-
tu 21.12.2010). Vihreällä ympyrällä on esitetty suunnit-
telualueen likimääräinen sijainti. 

Kuva 10. Ote Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta 
(vahvistettu 4.10.2013). 

4.2 Yleiskaava 

Alueella on voimassa Kirkonseudun osayleiskaavan päivitys, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 
16.2.2015. Kaava on tullut voimaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (25.11.2016) jälkeen 
voimaantulokuulutuksella 12.12.2016. Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu uudeksi kerros- 
tai tiiviiksi rivitalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AK). Alue kuuluu kerrostalovyöhykkeeseen (ak V), jossa 
rakennusten maksimikerrosluku AK- ja C-alueilla on 5. Lisäksi suunnittelualueelle on osoitettu kevyen 
liikenteen reitti (musta palloviiva) ja leikkikenttä/taajamapuisto (vihreä kolmio). Asemakaavaratkaisu 
on päivitetyn osayleiskaavan mukainen. 
 

 
Kuva 11. Ote voimassa olevasta Kirkonseudun osayleiskaavan päivityksestä. 



11 
LAIHIAN KUNTA 
ASEMAKAAVAN MUUTOS; KORTTELI 80 
KAAVASELOSTUS 

 

        
LAIHIAN KUNTA               RAMBOLL 

4.3 Asemakaava 

Alueella on voimassa kunnanvaltuuston 28.1.2008 vahvistama asemakaava. Ote asemakaavasta on 
esitetty kuvassa 12. Kaavassa suunnittelualueelle on osoitettu seuraavia merkintöjä; 
asuinpientalojen korttelialue (AP), rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue 
(AR) ja autopaikkojen korttelialue (LPA-1). AP-korttelialueelle on tehokkuudeksi e=0,2 ja AR-
kortteleista tontille 5 e=0,25. Molemmissa kerroskorkeus on I. Ruutintien varren AR-korttelin 
tehokkuus on e=0,35 ja kerroskorkeuden on määritetty olevan ehdottomasti II. 
 
Suunnittelualueeseen rajautuen (itäpuolelle) on laadittu asemakaavan muutos, Ruutintie 5, joka on 
ollut ehdotuksena yleisesti nähtävillä 8.12.2016-15.1.2017. Kaavamuutoksella alueelle muodostuu 
kaksi erillispientalotonttia (AO).  
 
 

  
Kuva 12. Ote muutettavasta kaavasta (hyväksytty 
28.1.2008). 

Kuva 13. Ote Ruutintie 5:n kaavaehdotuksesta, joka ra-
jautuu suunnittelualueeseen. 

 

4.4 Rakennusjärjestys 

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

4.5 Pohjakartta 

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

4.6 Kerrostaloselvitys 

Kerrostaloselvitys on laadittu osana Laihian Kirkonseudun osayleiskaavatyötä vuonna 2014 ja se 
pohjautuu vuonna 2011 laadittuun karttapohjaiseen tarkasteluun kerrostaloasumiseen soveltuvasta 
vyöhykkeestä Laihian ydinkeskustan alueella. Selvityksessä on lyhyesti kuvattu alueen nykytilaa, sekä 
niitä kriteerejä, joita maankäytön ohjauksen osalta tulisi yleiskaavatasolla huomioida Laihian 
keskustan alueelle. Selvityksen lopuksi osoitetaan ne taajamarakenteen osat, joille kerrostaloasumista 
voitaisiin osoittaa sekä annetaan suosituksia osayleiskaavaratkaisulle. 
 
Kerrostaloselvityksen perusteella on määritelty kerrostalovyöhyke siten, että kaikki kerrostaloasumista 
tukevat osakokonaisuudet toteutuvat mahdollisimman hyvin. Taajamakuva on otettava huomioon 
kerrostaloalueiden sijoittamisessa. Laihian keskustan osalta keskeisen taajamakuvallisen elementin 
muodostaa Laihian kirkko. Kirkko ympäristöineen on myös valtakunnallisesti merkittävä 
kulttuurihistoriallinen ympäristö. Julkisena rakennuksena kirkko edellyttää ympärilleen avointa tai 
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matalamman rakentamisen vyöhykettä, joka korostaa kirkkorakennuksen asemaa taajamakuvassa. 
Korkeamman rakentamisen alueet on sijoitettava riittävän kauas kirkon ympäristöstä, joten 
kerrostalovyöhykkeeseen muodostuu kirkon lähivaikutusalueen kattava "reikä". Kerroskorkeuden 
kannalta oleellista on suhde taajamakuvaan ja kortteliin muodostuva kokonaistehokkuus. 
Taajamakuvallisesta näkökulmasta puustokorkeus on keskeisessä osassa, koska Laihian taajama on 
luonteeltaan varsin väljä ja laajoja puustoalueita sisältävä. Puustovaltaisessa taajamakuvassa V – 
kerroksiset rakennukset (18 m harjakorkeus) eivät vielä nouse puustorajan yli, mutta VI -
kerroksisessa rakenteessa vaarana jo on että kattorakenteita nousee puustorajan yläpuolelle. 
Kerrostaloselvityksen suosituksena on, että maksimikerroskorkeus olisi viisi. 
 
Korttelin 80 alue sijaitsee kerrostalovyöhykkeellä, joten selvityksen perusteella 
kerrostalorakentaminen alueella on mahdollista. Lisäksi suunnittelualue on näytetty 
kerrostaloselvityksessä täydennysrakentamisen alueeksi. 
 
Kerrostaloselvitys on kaavaselostuksen liitteenä 3. 
 

Kuva 14. Kerrostaloselvityksen suositus kerrostalo-
vyöhykkeen rajaukseksi. 

Kuva 15. Kerrostaloselvityksessä osoitettu korkeamman 
rakentamisen sijoittuminen ja kehärakenteen muodostu-
minen. 

 
Kuva 16. Kirkon suhde suunniteltuun kortteliin 80 taajamaleikkauksessa. 

4.7 Laihianjoen kulttuurimaisema 

Ympäristöministeriössä on meneillään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja 
täydennysinventointi, jonka perusteella koostetaan uusi ehdotus valtakunnallisesti arvokkaiksi maise-
ma-alueiksi. Ehdotuksen pohjalta valmistellaan uusi valtioneuvoston päätös maisema-alueista. Etelä- 
ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakunnissa tehdyssä päivitysinventoinnissa tarkasteltiin 
aluevalikoimaa, alueiden arvoluokkia ja rajauksia. Päivitysinventoinnissa sanotaan, että Laihianjoen 
kulttuurimaisema on laaja ja erittäin edustava viljelykäyttöön otettu tasanko. Alueella on säilynyt run-
saasti vanhaa pohjalaista rakennuskulttuuria, joka sijoittuu komeasti maiseman edustaville paikoille. 
Inventoinnissa valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajaus säilyy pääpiirteissään ennallaan. 
Laihian keskusta-alue on maakuntakaavasta poiketen rajattu maisema-alueiden ulkopuolelle. 
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Kuva 17. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventoinnin rajaukset Laihianjoen 
alueella 
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5. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

5.1 Osalliset 

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

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

 
 Kaikki kuntalaiset, joita asia koskee 
 Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat ja asukkaat 
 Muut osalliset ja osalliseksi ilmoittautuvat 

 
Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

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

 

5.2 Vireilletulo 

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu 12.3.2012 

5.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

5.3.1 Valmisteluvaiheen kuuleminen 

Kaavaluonnos päivämäärällä 21.3.2012 pidettiin yleisesti nähtävillä 20.9.-19.10.2012 välisen ajan. 
Kuulemiseen liittyi myös yleisötilaisuus 26.9.2012. Kaavaluonnoksesta saatiin 5 lausuntoa ja 3 mieli-
pidettä. Kuulemisen yhteydessä lausunnot saatiin seuraavasti: 
 
Laihian seurakunta – Kirkkoneuvosto, 19.9.2012 

 Ei huomautettavaa 
 

Pohjanmaan pelastuslaitos, 19.9.2012 
 Lähin puomitikasauto on Vaasassa, n. 20min toimintavalmius on liian pitkä matka 
 Kerrostalojen toteuttaminen edellyttää ratkaisua jossa uloskäytävä- ja varatieratkaisu mah-

dollistaa omatoimisen pelastautumisen 
 

Vaasan sähköverkko Oy, 26.9.2012 
 Kortteliin 80 tarvitaan muuntamo, tontin koko 6,5m * 8 m 

 
Vaasan kaupunki, ympäristöosasto 28.9.2012 

 Ei huomautettavaa 
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Pohjanmaan museo, 2.11.2012 
 Suunnittelussa on otettava huomioon korkeiden rakennusten vaikutus ympäröivään ympäris-

töön ja maisemaan 
 
Tiivistelmät saaduista mielipiteistä: 
 

 Napuen puistoa palveleva parkkialue häviää, mihin autot laitetaan? 
 Vastustetaan korkeaa kerrostalorakentamista 
 Toivotaan alueen itäosaa vapaaksi rakentamisesta, sillä alue on nykyisellään hieno puisto-

mainen ympäristö 
 

Yleisötilaisuudessa 25.9.2012 Napuenpuiston rajaa vastaan tapahtuvaa rakentamista vastustettiin liian 
korkeana ja ympäristökuvaa turmelevana. Lisäksi esitettiin parkkipaikkaa Napuenpuistolle. 

 
Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen esille nousseita/jatkosuunnittelussa huomioitavia asioita: 

 Kerrostalorivistöä voidaan siirtää länteen päin, rakennusmassoja voidaan näin siirtää vajaan 
sijansa verran 

 Osa korttelista voidaan osoittaa lähivirkistysalueeksi (VL) ja yleiseksi pysäköintialueeksi 
(LPA, noin 10 pysäköintitaskua) 

 Rakentaminen ei todennäköisesti merkittävästi heikennä kirkon ja sen ympäristön kulttuu-
riarvoja, etäisyys n.250m 

 Vaatimus varauloskäyntijärjestelyistä tulee huomioitavaksi rakennussuunnittelun yhteydessä 
 Muuntoasemaesitys voitaneen huomioida 

5.3.2 I ehdotusvaiheen kuuleminen 

Kaavaehdotus päivämäärällä 3.12.2012 pidettiin yleisesti nähtävillä 14.1. – 14.2.2013. Kaavaehdo-
tuksesta saatiin 7 lausuntoa ja 1 muistutus. Kuulemisen yhteydessä lausunnot saatiin seuraavasti: 
 
Maakuntamuseo, 15.1.2013 

 Kerrostalot eivät sovi maisemaan ja että jokimaiseman arvot voivat kärsiä 
 
Laihian seurakunta-kirkkoneuvosto, 16.1.2013 

 Ei huomautettavaa 
 
Anvia, 17.1.2013 

 Kortteli 80 on raskaasti kaapeloitu. Anvia ei vastaa siirtokustannuksista. 
 
Vaasan sähköverkko, 17.1.2013 

 Muuntoaseman paikka ei ole hyvä mutta menettelee. Merkintä sen sijainnille tulisi olla oh-
jeellinen 

 
Pohjanmaan pelastuslaitos, 18.1.2013 

 Ei huomautettavaa 
 
Vaasan kaupunki, ympäristöosasto, 25.1.2013 

 Ei huomautettavaa 
 
ELY-keskus, 4.3.2013 

 Kerrostalorakentaminen on yleiskaavan vastaista eikä sovi maisemaan 
 kaavoituksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota taajakuvaan 
 Yksi kuvasovite ei ole riittävä vaikutusten arvioimiseksi 
 kerroskorkeus on voimassa olevan osayleiskaavan vastainen ja asettaa maanomistajat eriar-

voiseen asemaan 
 1 ap/ 1,2 asuntoa ei ole riittävä 
 Luontoinventointia ei ole tehty 
 Vesivaurioille alttiin rakenteet tulee sijoittaa tasolle N60+14,50 m (N2000 + 14,93 ) 
 Ruutintie osalta ei voida käyttää yleisen tien merkintää (LYT) vaan se tulee muuttaa kaduksi 
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Tiivistelmät saaduista muistutuksista: 
 

 Vastustetaan korkeaa kerrostalorakentamista 
 

I ehdotusvaiheen kuulemisen jälkeen esille nousseita/jatkosuunnittelussa huomioitavia asioita: 
 Osayleiskaavaan on laadittu päivitys (ei vielä lainvoimainen, valitus hallinto-oikeuteen; koh-

distuu lähinnä tiesuunnitelmaan) ja asemakaavaratkaisu on uuden osayleiskaavan mukainen 
 Osayleiskaavan yhteydessä laadittu kerrostaloselvitys, jossa osoitetaan ne taajamarakenteen 

osat, joille kerrostaloasumista voitaisiin osoittaa. Suunnittelualue kuuluu kerrostalovyöhyk-
keeseen. Kerrostalorakentaminen ei kilpaile kirkon kanssa 

 Autopaikkamääräys on 1,2 ap/as, joten se on enemmän kuin yksi/asunto 
 Luontoselvitys alueelle on tehty syksyllä 2013, kaavaselostuksen liitteenä 4. 
 Tulvamääräys voidaan lisätä asemakaavaan 
 Ruutintie on jätetty kokonaan kaava-alueen ulkopuolelle. LYT –alueiden muuttaminen kaduk-

si olisi selvin tehdä erillisellä kaavamuutoksella 
 Muuntamon sijainti voidaan osoittaa ohjeellisena 
 Alueen toteuttaja vastaa kaapeleiden siirtokustannuksista rakennustöiden yhteydessä 

5.3.3 Työneuvottelu 

26.5.2015 järjestettiin työneuvottelu kunnan ja Ely-keskuksen välillä kaavan etenemisestä. 

5.3.4 II ehdotusvaiheen kuuleminen 

Kaavaehdotus päivämäärällä 27.5.2015 pidettiin yleisesti nähtävillä 18.6. – 7.8.2015. Kaavaehdotuk-
sesta saatiin 6 lausuntoa. Muistutuksia ei saatu. Kuulemisen yhteydessä lausunnot saatiin seuraavasti: 
 
Anvia, 18.6.2015 

 Kortteli 80 on raskaasti kaapeloitu ja kaapelit tulisi huomioida kaavassa. Anvia ei vastaa siir-
tokustannuksista. 

 
Laihian kunta, Rakennus- ja ympäristölautakunta, 23.6.2015 

 Ei huomautettavaa 
 
Laihian kunta, Tekninen lautakunta, 19.8.2015 

 Ei huomautettavaa 
 
Pohjanmaan liitto, 16.7.2015 

 Kaavamuutos on osayleiskaavan mukainen 
 
Pohjanmaan pelastuslaitos, 22.7.2015 

 Asuinkerrostalojen varatiejärjestelyt olisi hyvä huomioida kaavamääräyksellä 
 
Pohjanmaan museo, 18.8.2015 ja 30.6.2016 

 sm-alue ei ensisijaisesti viittaa Napuen taistelun muistomerkkiin, vaan muinaismuistorekiste-
riin merkittyä historiallisen ajan muinaisjäännöstä Laihian toinen kirkko. 

 Kerrostalojen rakentaminen alueelle ei sovellu muinaismuistoalueen ympäristöön ja jokimai-
semaan 

 
ELY-keskus, 16.9.2015 

 Kerrostalorakentaminen on yleiskaavan vastaista eikä sovi maisemaan. Kaava ei tulisi viedä 
loppuun ennen kuin tarkistettu kirkonseudun osayleiskaava on tullut voimaan 

 Mikäli kaavoitussopimus on tehty kunnan ja maanomistajan välillä, tulisi siitä tiedottaa 
OAS:ssa. 

 OAS:n tiedot yhteyshenkilöistä ja aikataulusta on vanhentunut 
 Asemakaavassa tulisi osoittaa miten kerrostalojen uloskäynti- ja varatiet ratkaistaan. 
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 Kaava-alue sijaitsee osittain tulvavaara-alueella. Rakennettavien talojen rakenteet tulisi si-
joittaa korkeuden N60+13,5m (N2000+13,95m) yläpuolelle. 

 Selostukseen tulisi lisätä tietoa entisestä kirkkoherranvirastosta sekä perustelut rakennuksen 
purkamiselle 

 Kerrostaloselvityksessä kirkon lähivaikutusalue on arvioitu alakanttiin 
 Kuvasovite ei paljasta sitä miten rakentaminen sopeutuu lähivaikutusalueella kirkkoon ja 

ympäristön kulttuuriarvoihin 
 

II ehdotusvaiheen kuulemisen jälkeen esille nousseita/jatkosuunnittelussa huomioitavia asioita: 
 Alueen toteuttaja vastaa kaapeleiden siirtokustannuksista rakennustöiden yhteydessä 
 Vaatimus varauloskäyntijärjestelyistä tulee huomioitavaksi rakennussuunnittelun yhteydessä. 

Tällöin tulee pyytää myös erillinen lausunto pelastusviranomaiselta ilman erillistä kaavamää-
räystä. Kaavaselostusta on täydennetty varatiejärjestelyiden osalta. 

 Sm-alue ei sijoitu nyt käsittelyssä olevalle kaava-alueelle, kuvausta voidaan kuitenkin tar-
kentaa 

 Laihian kirkonseudun osayleiskaava on tullut voimaan 12.12.2016 ja suunnittelualue on osoi-
tettu kerros- tai tiivis rivitalovaltainen asuntoalue-merkinnällä ja ollen myös osa kerrostalo-
vyöhykettä, jolla rakennusten maksimikerrosluku on viisi. Näin ollen asemakaavaratkaisu 
vastaa yleiskaavaratkaisua. 

 OAS on päivitetty 
 Tulvamääräystä on tarkennettu 
 Selostukseen lisätty tieto, että suunnittelualueen rakennukset on jo purettu 
 Suunnittelualueelta on laadittu uusi havainnekuva 
 Vaikutusarviointia on täydennetty erityisesti kulttuuriperinnön ja rakennetun ympäristön 

osalta 

5.3.5 Oikaisukehotus 3.11.2015 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus teki oikaisukehotuksen Laihian kunnanvaltuuston 28.9.2015 (§ 79) te-
kemästä päätöksestä koskien asemakaavan muutosta korttelissa 80. ELY-keskus katsoo oikaisukeho-
tuksessaan, että asemakaavan muutos alueella on voimassa olevan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan 
vastainen. Asemakaavassa tehdyt ratkaisut poikkeavat käyttötarkoituksen osalta yleiskaavassa esite-
tystä. Asemakaavaratkaisu johtaisi myös huomattavasti tehokkaampaan rakentamiseen, kuin mitä 
yleiskaavan ohjausvaikutus edellyttää. Asemakaava-alueen välittömässä läheisyydessä on kyläkuvalli-
sesti ja historiallisesti arvokkaita kohteita, joihin nähden kaavaratkaisun vaikutustenarviointi on puut-
teellinen. Alueen arvojen huomioimiseksi kaavaratkaisua tulee uudelleen tarkastella alueelle soveltu-
van rakentamisen tehokkuuden ja korkeuden osalta yhteen sovittaen ne ympäröivien alueiden arvoi-
hin. 
 
Oikaisukehotuksen johdosta Laihian kunnanhallitus päätti kokouksessaan 18.4.2016 §122 keskeyttää 
kaavaprosessin. Kaavaprosessia tullaan jatkamaan, kun Kirkonseudun osayleiskaavan päivitys on saa-
nut lainvoiman.  

5.3.6 III Ehdotusvaiheen kuuleminen 

Helmi-maaliskuussa 2017 

5.3.7 Kaavan hyväksyminen 

Maalis-huhtikuussa 2017 
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6. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

6.1 Laaditut vaihtoehdot 

Alueen suunnittelu perustuu sekä kunnan että seurakunnan tavoitteisiin alueen rakennusoikeuden li-
säämiseksi. Alueelta on alustavasti laadittu kaksi vaihtoehtoa, jossa yhdessä kerrostalot on sijoitettu 
Laihianjoen puolelle ja toisessa Ruutintien puolelle.  

6.2 Kaavaluonnos 

Vaihtoehdoista kaavaluonnoksen pohjaksi valikoitui kunnan ja seurakunnan kommenttien perusteella 
vaihtoehto 1. Kaavaluonnoksessa alueelle on osoitettu yksi asuinkerrostalojen korttelialue (AK), jossa 
kolme tonttia, kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR), jossa kaksi tonttia, autopaikkojen kort-
telialue (LPA), jonka kautta voidaan järjestää kulku siihen rajoittuville tonteille, sekä yleisen tien alue 
vierialueineen (LYT). AK-korttelialueen kerroskorkeudeksi on osoitettu IVu¾ ja tehokkuudeksi e=0,8 
sekä AR-korttelialueen kerroskorkeudeksi II ja tehokkuudeksi e=0,4. Lisäksi alueelle on näytetty oh-
jellisia rakennuspaikkoja, auton säilytyspaikan rakennusaloja (a), leikki- ja oleskelualueeksi varttuja 
alueen osia (le), pysäköimispaikkoja (p), suojeltava alueen osa (s), alueen sisäiselle jalankululle va-
rattu alueen osa (jk) sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varttuja katuja (pp).  
 
Asemakaavaluonnos laadittiin päivämäärällä 21.3.2012. Kaavaluonnos on esitetty kuvassa 20.  
 

 
Kuva 20. Kaavaluonnos 21.3.2012 

 
Kuva 18. Vaihtoehto 1 

 
Kuva 19. Vaihtoehto 2 
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6.3 Ensimmäinen kaavaehdotus 

Kaavaehdotus perustuu kaavaluonnokseen ja valmisteluvaiheen kuulemisen aikana saatuihin lausun-
toihin ja mielipiteisiin. Ehdotuksessa kerrostalorivistöä on siirretty länteen päin, jolloin ohjeelliset ra-
kennuspaikat on siirtynyt vajaan sijansa verran. Kerrostalokorttelin siirron myötä alueen itäosaan on 
voitu osoittaa lähivirkistysalue (VL) sekä yleinen pysäköintialue (LP). Autopaikkojen korttelialueen 
muotoa on myös muokattu lisäämällä viisteet Ruutintietä vasten. Lisäksi ehdotuksessa on näytetty 
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten tai laitosten alue (et-1) sekä johtolinjoja varten 
varattuja alueen osia (j=jätevesiviemäri, k=kaukolämpö). Suojeltava alueen osa sekä AK-
korttelialueen läpi muinaisjäännökselle kulkevalle tielinjalle menevä kevyen liikenteen väylä on pois-
tettu. 

 
Ensimmäinen kaavaehdotus laadittiin päivämäärällä 3.12.2012. Ensimmäinen kaavaluonnos on esitet-
ty kuvassa 21. 

 

 
Kuva 21. Ensimmäinen kaavaehdotus 3.12.2012. 

 

6.4 Toinen Kaavaehdotus 

Ensimmäisen kaavaehdotuksen jälkeen jäätiin odottamaan Laihian kirkonseudun osayleiskaavan päivi-
tystä ennen toisen kaavaehdotuksen laatimista. Kirkonseudun osayleiskaavan yhteydessä selvitettiin 
kerrostalorakentamisen soveltumista Laihian keskusta-alueella. Toinen kaavaehdotus perustuu en-
simmäiseen kaavaehdotukseen ja ehdotusvaiheen kuulemisen aikana saatuihin lausuntoihin ja muistu-
tuksiin sekä kerrostaloselvitykseen. Toista kaavaehdotusta varten alueelle on laadittu myös luontosel-
vitys. Kaavaehdotuksien välissä Ruutintien alueelle on laadittu asemakaavan muutos, jossa Ruutintie 
on osoitettu kaduksi. Tämän vuoksi Ruutintietä ei ole syytä pitää mukana kaavassa ja se rajataan alu-
een ulkopuolelle. Lisäksi yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue on 
muutettu ohjeelliseksi ja kaavaan on lisätty suunnittelumääräys, että vesivaurioille alttiit rakenteet tu-
lee sijoittaa korkeustason N60+14,50 m (N2000+14,93 m) yläpuolelle. 
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Toinen kaavaehdotus laadittiin päivämäärällä 27.5.2015. Toinen kaavaehdotus on esitetty kuvassa 
22. 

 
 

 
Kuva 22. Toinen kaavaehdotus 27.5.2015 

6.5 Kolmas Kaavaehdotus 

Toinen kaavaehdotus hyväksyttiin kunnanvaltuustossa, mutta ELY-keskus jätti päätöksestä oikaisuke-
hotuksen. Oikaisukehotuksen johdosta jäätiin odottamaan Laihian kirkonseudun osayleiskaavan päivi-
tyksen vahvistumista ennen kolmannen kaavaehdotuksen laatimista. Kolmas kaavaehdotus perustuu 
toiseen kaavaehdotukseen ja toisen ehdotusvaiheen kuulemisen aikana saatuihin lausuntoihin ja muis-
tutuksiin sekä kerrostaloselvitykseen. Kolmannessa ehdotuksessa Napuenpuistolle kulkeva kivipylväillä 
ja aitaketjulla reunustettu kevyen liikenteen väylä alueen itäosassa on osoitettu suojeltuna jalankululle 
ja polkupyöräilylle varattuna katuna, joka tulee säilyttää sitä reunustavine kivipylväineen ja aitaket-
juineen. Merkittävistä muutoksista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto (pp-1). Lisäksi tulva-
määräys on muutettu muotoon, että vesivaurioille alttiit rakenteet tulee sijoittaa korkeustason 
N60+13,50 m (N2000+13,95 m) yläpuolelle. Kaavaehdotus on voimassaolevan osayleiskaavan mu-
kainen. 
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6.6 Laajuustiedot 

Kaavaluonnos, 
käyttötarkoitus 

kerroslu-
ku 

tehokkuus- 
luku  

Rak.oik. Pinta-ala 

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) IV u3/4 e=0.80 10724 13405 m2 

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen 
asuinrakennusten korttelialue (AR) 

II e=0.40 2913 7283 m² 

Autopaikkojen korttelialue (LPA)    2341 m² 

Lähivirkistysalue (VL)    603 m² 

Yleinen pysäköintialue (LP)    512 m² 

Jalankululle ja polkupyöräilylle va-
rattu katu (pp-1) 

   83 m² 

YHTEENSÄ   13637 24 227 m² 

Laajuustiedot on esitetty tarkemmin liitteenä 2 olevalla seurantalomakkeella 

7. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET 

Vaikutusten arvioinnin osakohteet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lain 9 §:n ja -asetuksen 
1 §:n mukaan kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutuksia: 

 
1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön  
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen  
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 

 
Em. listassa on kaavan laadinnan yhteydessä todennäköisesti merkittävimmiksi muodostuvat vaiku-
tukset lihavoitu. 
 
Ihmisten elinolot ja elinympäristö 
Yksi keskeisimmästä vaikutuksista on maisemallinen/taajamakuvallinen. Uudet rakennukset, varsinkin 
kerrostalot, tulevat muuttamaan taajamakuvaa tiiviimpään suuntaan. Muutos havaitaan erityisesti Na-
puen puistossa, Laihianjoen rannan asuinrakennuksissa, Laihianjoen vastarannan kortteleissa sekä lä-
hestyttäessä kaava-aluetta etelästä. Sen sijaan laajemmassa taajamakuvassa muutoksen merkittä-
vyys vähenee lähinnä puustovaikutuksen (Napuenpuisto) johdosta (kuva 4).  Muutosta on hahmotettu 
kuvasovitteen avulla (kaavaselostuksen lopussa). Huomattavaa on, että rakentaminen ei nouse puus-
toa korkeammaksi. Taajamakuvallisesta näkökulmasta puustokorkeus on keskeisessä osassa, koska 
Laihian taajama on luonteeltaan varsin väljä ja laajoja puustoalueita sisältävä. Puuston korkeus luon-
nollisesti vaihtelee mutta laajemmassa taajamakuvassa yli 20 metriset koivut ja hieman matalammat 
havupuut ovat luonteenomaisia. Mm. kirkon ympäristössä puusto nousee vielä korkeammallekin lä-
hestyen 35 metristä kirkon tornia. Puustovaltaisessa taajamakuvassa V –kerroksiset rakennukset (18 
m harjakorkeus) eivät vielä nouse puustorajan yli. Viime vuosien asuinkerrostalorakentamisen myötä 
Laihian keskustaan on muodostumassa uusi taajamakuvallinen elementti. Korkeampi rakentaminen 
muuttaa taajaman ilmettä kaupunkimaisempaan suuntaan. Uusien kerrostalojen harkitulla sijoittami-
sella voidaan muodostaa yhtenäisempi korkean rakentamisen vyöhyke, joka liittää korkeamman ra-
kentamisen selvemmin osaksi taajamakuvaa. Kerrostalorakentamista Laihian taajamaan on käsitelty 
myös kerrostaloselvityksessä, joka on kaavaselostuksen liitteenä 3. Kerrostaloselvityksen suositukse-
na on, että Laihian taajaman maksimikerroskorkeus olisi viisi. 
 
Suunnittelualueen itäpuolelle on osoitettu viheraluetta siten, että selkeä ja yhtenäinen viheryhteys 
alueella tulee säilymään myös Ruutintie 5 asemakaavan muutoksen jälkeenkin. Laihianjokivarren vi-
hervyöhykkeen yhtenäisyys on varmistettu. 
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Alue- ja yhdyskuntarakenne 
Kaavaratkaisua voidaan pitää yhdyskuntarakennetta tiivistävänä. Kortteli sijoittuu Laihian kirkonseu-
dun taajamassa keskeiselle paikalle, keskustan palvelujen lähietäisyydelle. Voimassa olevassa 
osayleiskaavassa alue on merkitty uudeksi kerros- tai tiiviiksi rivitalovaltaiseksi asuntoalueeksi ja ky-
seisessä kaavassa on tutkittu myös laajasti kerrostalorakentamismahdollisuuksia palvelujen tuntu-
massa. 
 
Yhdyskunta- ja energiatalous ja liikenne 
Uusien asukkaiden myötä alueen sisäiset ja alueelle suuntautuvat liikennemäärät kasvavat. Raken-
nusaikana alueelle voidaan olettaa suuntautuvan raskastakin liikennettä, tämän jälkeen lähinnä henki-
löautoliikennettä. Alueelle on arvioitu sijoittuvan noin 120 asuntoa. Tämä lisää Ruutintien liikennettä 
arviolta noin 240 ajoneuvolla vuorokaudessa. Ruutintien kunto ja mitoitus erillisine kevyen liikenteen 
väylineen mahdollistaa kuitenkin lisääntyvän liikenteen. 
 
Alue on liitettävissä nykyiseen kaukolämpöverkkoon. 
 
Kulttuuriperintö ja rakennettu ympäristö 
Suunnittelualue sijoittuu maakuntakaavassa kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta 
valtakunnallisesti arvokkaalle alueelle. Sen vuoksi korkeampi rakentaminen tulee Laihianjoen lounais-
puolella osoittaa mahdollisimman tiiviisti nykyisen taajamarakenteen yhteyteen. Näin vaikutukset alu-
een laajempaan maisemakuvaan on selvimmin rajattavissa.  
 
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäristö Laihian kirkko sijaitsee n. 250m etäisyydellä suun-
nittelualueesta. Laihian kirkonseudun osayleiskaavan päivityksessä alue sijoittuu kyläkuvallisesti ar-
vokkaiden alueiden väliin. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee Napuen puisto; alueella on Mui-
naismuistorekisteriin merkitty historiallisen ajan muinaisjäännös Laihian toinen kirkko sekä vuonna 
1925 pystytetty Napuen taistelun muistomerkki.  
 
Alueen maisemakuva muuttuu asemakaavan toteutumisen myötä rakennetumpaan suuntaan. Kerros-
taloselvityksen mukaan suunnittelualue sijoittuu Laihian kirkon kaukovaikutusalueelle, kuitenkin lähi-
vaikutusalueen tuntumaan, joka määritellään n. 200 m etäisyydeksi. Keskeisenä näkyvyyskanavana 
kirkolta suunnittelualueen suuntaan toimii Ruutintie. Ruutintien/Rudontien kaareva tielinja ja se, että 
korkeammat rakennukset sijaitsevat etäämmällä tiestä, muodostavat yhdessä puuston kanssa (erityi-
sesti kesäaikaan) suojaavia näkymiä kirkolta suunnittelualueelle (vrt. havainnollistaminen). Enintään V 
–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 taajamaku-
vassa. Vaikutukset kirkon ympäristön kulttuurihistoriallisiin arvoihin arvioidaan hyvin vähäisiksi eikä 
kerrostalorakentaminen vähennä merkittävästi kirkon asemaa taajamakuvassa. 
 
Suunniteltu korkea rakentaminen poikkeaa lähiympäristön matalasta rakennuskannasta ja muuttaa 
tältä osin alueen maisemakuvaa ja luonnetta. Osayleiskaavan päivitystä varten laaditun kulttuuriym-
päristö- ja maisemaselvityksen mukaan Ruutintien eteläpuolen kyläkuvallisesti arvokkaan alueen San-
taloukontien kulttuurihistoriallisten arvojen merkitys on vähentynyt alueen uudisrakentamisen myötä. 
Näkymiä suunnittelualueelle suojaa Santaloukontien kaareva linja ja ympäristön puusto. Alueen ra-
kennuskannan ollessa jo lähtökohtaisesti vaihtelevaa ja alueelle muodostuvien näkymien rajoittuneita 
uudisrakentamisella arvioidaan olevan vähäisiä vaikutuksia alueen kulttuurihistorialliseen arvoon. Na-
puen puistoon suunnitelluilla rakennuksilla on läheisen etäisyyden vuoksi välittömämpi vaikutus, mikä 
saattaa vaikuttaa puistossa vierailevan henkilön kokemukseen alueesta. Napuen puistoa suunnittelu-
alueen suuntaan ympäröi puusto, mikä hieman lieventää maisemallisia vaikutuksia. Näkymät puistolta 
joen suuntaan säilyvät. Vaikutukset Napuen puistoon ja tämän kyläkuvallisesti arvokkaaseen aluee-
seen muinaisjäännöksineen arvioidaan kohtalaisiksi. 
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8. HAVAINNOLLISTAMINEN 

Asemakaavan taajamakuvallisen muutoksen havainnollistamiseksi on laadittu kaksi kuvasovitetta ete-
lästä. Santaloukontieltä laadittu havainnekuvan kuvakulma on ainut, mistä kirkko näkyy Ruutintien 
kaarevan linjan takia korttelin 80 suunniteltujen rakennusten kanssa samassa kuvassa. 
 

 

 
Kuvapari 23. Nykytilanne (rakennukset nykyisin purettu) ja tuleva tilanne Länsitien pohjoispäästä (kaavan laatijan 
näkemys, ei rakennussuunnitelma).  
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Kuvapari 24. Nykytilanne ja tuleva tilanne Santaloukontien pohjoispäästä (kaavan laatijan näkemys, ei rakennus-
suunnitelma).  
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9. KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 
Kaavamerkintöinä on käytetty asetuksen 2000 mukaisia merkintöjä. Lisäksi kaavassa on annettu 
yleismääräyksiä. 

10. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Aluetta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon pelastustoimen erityistarpeet mm. pelastusteiden mitoi-
tuksen, toiminnan ja huollon kannalta. Kerrostalojen huoneistoissa tulee olla normaalin uloskäynnin li-
säksi varatie, jonka kautta pelastautuminen on mahdollista ilman palokunnan toimenpiteitä. 
 
Asemakaavan muutoksen toteuttaminen alkaa kaavan hyväksymisen jälkeen, tavoitteellisesti alku-
vuonna 2017.  
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