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1. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄH-
TÖKOHDAT

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

Kaavan nimi on Kalliolan alueen asemakaavan laajennus. Suunnittelualueen pinta-ala on n.
11 hehtaaria ja se sijaitsee Laihian keskustaajama-alueella Tammelassa n. 1,5 km Laihian liike-
keskustasta itään. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa ja idässä tiehen, etelässä viljelyaluee-
seen ja lännessä asuinalueeseen.

Kaavan vaikutusalue ulottuu suunnittelualueen lähiympäristöön.

Alla on esitetty suunnittelualueen sijainti ja kansikuvassa alustava rajaus.

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti.
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3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

3.1 Suunnittelutehtävä ja tavoite

Suunnittelutehtävänä on laatia asemakaavan laajennus Tammelan itäpuoleiselle alueelle. Suun-
nittelun tavoitteena on laatia toimiva, viihtyisä ja ympäristöään huomioiva erillispientalojen ja ri-
vitalojen korttelialue.

Kaavoituksessa huomioidaan lähialueen nykyinen toiminta sekä kaavatyön yhteydessä esiin tule-
vat muut asiat. Asemakaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti siten, että se
täyttää MRL 54 §:ssä asemakaavoitukselle asetetut sisältövaatimukset.

3.2 Suunnittelualueen ympäristön nykytila

Suunnittelualue on nykytilassaan topografialtaan tasaista rakentumatonta viljelyaluetta, jolla si-
jaitsee yksi pienempi ja toinen hieman laajempi lehtipuuvaltainen metsäinen saareke. Alueen lä-
vistää lännessä pohjois-eteläsuuntaisesti avo-oja.

Lähin asutus on suunnittelualuetta lännessä rajaava asuinalue sekä Ampujantien pohjoispuolen
asuinalue, jossa sijaitsee pääosin 1980-luvulla rakennettuja rivitaloja ja pientaloja sekä uudem-
paa rakennuskantaa. Peräläntien varrella suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee kolme 1950-
luvulla rakentunutta pihapiiriä. Peräläntien itäpuolelle puolestaan avautuvat laajat viljelyalueet.
Suunnittelualueen eteläpuoli on niin ikään viljelyaluetta.

Kuva 3. Ilmakuva alueelta. Suunnittelualue on osoitettu punaisella rajauksella.

3.3 Maanomistus

Suunnittelualueen omistaa Laihian kunta.
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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 sekä
Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti arvokkaaseen alueeseen
(sininen viivarasteri).

Kuva 4. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta (vahvistettu 21.12.2010).

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

3.5 Yleiskaava

Alueella on voimassa Kirkonseudun osayleiskaavan päivitys. Kaava on kunnanvaltuuston on hy-
väksymä 16.2.2015. Kaavasta tehtiin yksi valitus, jonka hallinto-oikeus hylkäsi 7.4.2016. Tämän
jälkeen kaavasta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa kaava hyväksyttiin
25.11.2016. Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu uudeksi pientalovaltaiseksi asuntoalu-
eeksi (AP), josta pääosa tulee toteuttaa omakotitaloina, rivitaloina tai kytkettyinä pientaloina se-
kä virkistysalueeksi (V).
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Kuva 5. Ote Kirkonseudun osayleiskaavan päivityksestä. Suunnittelualue on osoitettu punaisella rajauk-
sella.

3.6 Asemakaava

Alueella ei ole asemakaavaa, mutta alue rajoittuu asemakaavoitettuun alueeseen pohjoisessa ja
lännessä.  Pohjoisessa alue rajoittuu tiehen ja lännessä erillispientalojen korttelialueisiin (AO),
Tammelantiehen sekä puistoon, joka on avoimena pidettävä luonnonniitty (VP-1).

Kuva 6. Ote voimassaolevien asemakaavojen kaavayhdistelmästä. Suunnittelualue on osoitettu punaisel-
la rajauksella.

3.7 Selvitykset ja suunnitelmat
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3.7.1 Laadittavat selvitykset ja suunnitelmat

Alueelta on tehty tavanomainen asemakaavatasoinen luontoselvitys 13.12.2016.

3.7.2 Laaditut selvitykset ja suunnitelmat

Alueelle on laadittu mm. seuraavia selvityksiä ja suunnitelmia:
· Kulttuuriympäristö- ja maisemaselvitys. Ramboll, 2012
· Rakennemalliselostus. Ramboll, 2013
· Liikenneselvitys. Ramboll, 2014
· Selvitys kevyen liikenteen järjestelyistä. Oy Talentek Ab, 2009
· Kyrönmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Tiehallinto, 2007
· Maisemaselvitys. ProAgria Etelä-Pohjanmaa, 2014
· Vesihuollon kehittämissuunnitelma, Laihian kunta, 2004

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.

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.

Tämän asemakaavan laajennuksen tärkeimmät vaikutukset liittyvät avoimen viljelyalueen muut-
tuessa rakentuneeseen alueeseen, jonka myötä liikenne alueella kasvaa sekä maisema muuttuu.
Suunnittelualue sijaitsee asemakaavoitetun alueen reuna-alueella, jolloin alueen yhteensovitta-
minen olemassa olevaan aluerakenteeseen on otettava huomioon. Lisäksi noin 250m suunnittelu-
alueen rajasta etelään sijaitsee säilytettävä kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, jonka piha-
piiri on kyläkuvallisesti arvokas.

5. 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
• Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
• Pohjanmaan liitto
· Pohjanmaan museo
· Vaasan Sähköverkko Oy
· Porokankaan Vesi Oy
· Anvia Oyj
· Nuukalämpö Oy
· Pohjanmaan pelastuslaitos
· Muut mahdolliset yritykset ja yhteisöt
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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

6. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄ-
MINEN

6.1 Aloitusvaihe

Kaavan vireilletulosta tiedotetaan lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla (MRL 63 §).
Osalliset voivat ottaa kantaa esillä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyteen an-
tamalla siitä kommentteja yhteyshenkilöille. Osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista
julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää ELY-keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja
arviointisuunnitelman riittävyydestä (MRL 64 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään
viranomaisille tiedoksi.

MRA 26 §:n mukaisesti MRL 66 §:n 2 momentissa tarkoitettu viranomaisneuvottelu järjestetään
tarvittaessa.

6.2 Valmisteluvaihe (luonnosvaihe)

Aloitusvaiheen yhteydessä samanaikaisesti pidettävässä valmisteluvaiheessa kaavaluonnos pide-
tään yleisesti nähtävillä (MRL 62 §) kunnanvirastolla ja kunnan Internet-sivuilla. Kuulutuksessa
ilmoitetaan ajankohta, jolloin suunnitelmaan voi tutustua ja antaa kirjallisia tai suullisia mielipi-
teitä. Mielipiteiden tekotapa ja jättöpaikka ilmoitetaan kuulutuksessa. Viranomaisilta pyydetään
virallinen lausunto.

6.3 Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaan yhdeksi kuukau-
deksi. Tällöin osallisilla on mahdollisuus antaa kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus. Eri viran-
omaistahoille lähetetään lausuntopyynnöt. Viranomaistahojen kanssa pidetään tarvittaessa viran-
omaisneuvottelu. Kunta lähettää perustellun vastineen niille muistutuksen tehneille, jotka ovat
osoitteensa ilmoittaneet. Kaavaehdotus esitellään kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Valtuusto
tekee hyväksymistä koskevan päätöksen. Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan MRL 67 §:n ja MRA
94 §:n mukaan. Kaavan lähettämisestä 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 kuin kuntalaissa säädetään.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895#a895-1999
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7. KAAVOITUKSEN ALUSTAVA AIKATAULU

Asemakaava laaditaan vuoden 2016-2017 aikana seuraavasti:

Työohjelman mukainen tavoitteelli-
nen aikataulu
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Aloitusvaihe ja valmisteluvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman
laatiminen
Kaavaluonnoksen laatiminen

Vireilletulosta kuuluttaminen

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavan ehdotusvaihe

kaavaehdotuksen laatiminen

Kaavaehdotus nähtävillä

Ehdotusvaiheen jälkeiset työt

Hyväksymiskäsittely

8. YHTEYSTIEDOT

Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on saatavilla Laihian kunnanviraston tekniseltä osas-
tolta osoitteesta Laihiantie 50, 66400 LAIHIA sekä kunnan Internet-sivuilta. Osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmaa 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

· Hankkeen vastuuhenkilö
Jukka Silvola

    jukka.silvola@ramboll.fi
    puh. 044 0533333

· Kaavasuunnittelija, Stina Karhunmaa
    stina.karhunmaa@ramboll.fi

puh. 040 631 5771
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