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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Perustiedot

Asemakaavan laajennus koskee tiloja 4:126, 6:27 sekä osaa tilasta 2:163.
Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 740-746, sekä virkistys-, erityis- ja katualueita.

1.2 Suunnittelualueen määrittely

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 11 hehtaaria ja se sijaitsee Laihian keskustaajama-alueella n. 1,5
km Laihian liikekeskustasta itään. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Ampujantiehen ja idässä Pe-
räläntiehen, etelässä viljelyalueeseen ja lännessä asuinalueeseen.

Suunnittelualueen sijainti on esitetty kuvissa 1 ja 2.

Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti merkitty punaisella ympyrällä.

Kuva 2. Suunnittelualueen alustava  rajaus. © Maanmittauslaitos
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1.3 Tunnistus- ja yhteystiedot

TUNNISTUSTIEDOT:

Alueen nimi: Kalliolan alue
Kunta/Kaupunki: Laihian kunta
Kaavan nimi: Kalliolan alueen asemakaavan

laajennus
Kaavalaji/toimenpide: asemakaava laajennus

YHTEYSTIEDOT:

Kaavoittaja: Laihian kunta
Laihiantie 50
66400 LAIHIA

Yhteyshenkilö:
Maanmittausinsinööri, Anna Annila
anna.annila@laihia.fi
puh. 0500 868 127

Konsultti: Ramboll Finland Oy
Pitkänsillankatu 1
67100 KOKKOLA

Yhteyshenkilöt:
Hankkeen vastuuhenkilö
Jukka Silvola
jukka.silvola@ramboll.fi
puh. 044 0533333

Kaavasuunnittelija
Stina Karhunmaa
stina.karhunmaa@ramboll.fi
puh. 040 631 5771

VIREILLETULO JA HYVÄKSYMISPÄIVÄMÄÄRÄT:
Vireilletulo:
Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus:

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2.1 Suunnittelutehtävä ja tavoite

Suunnittelutehtävänä on laatia asemakaavan laajennus Tammelan itäpuoleiselle alueelle. Suunnitte-
lun tavoitteena on laatia toimiva, viihtyisä ja ympäristöään huomioiva erillispientalojen ja rivitalojen
korttelialue.

Kaavoituksessa on huomioitu lähialueen nykyinen toiminta sekä kaavatyön yhteydessä esiin tulevat
muut asiat. Asemakaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti siten, että se täyttää
MRL 54 §:ssä asemakaavoitukselle asetetut sisältövaatimukset.
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2.2 Suunnittelualueen ympäristön yleiskuvaus

Suunnittelualue on nykytilassaan topografialtaan tasaista rakentumatonta viljelyaluetta, jolla sijait-
see yksi pienempi ja toinen hieman laajempi lehtipuuvaltainen metsäinen saareke. Alueen lävistää
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 uudempaa
rakennuskantaa. Peräläntien varrella suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee kolme 1950-luvulla
rakentunutta pihapiiriä. Peräläntien itäpuolelle puolestaan avautuvat laajat viljelyalueet. Suunnitte-
lualueen eteläpuoli on niin ikään viljelyaluetta.

Kuva 3. Ilmakuva suunnittelualueelta.

Kuva 4. Viistoilmakuva etelästä Vuorelantieltä päin kuvattuna.
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2.3 Luonnonympäristö

Suojelualueet
Suunnittelualueella tai tämän läheisyydessä ei sijaitse suojelualueita.

Pohja- ja pintavedet
Suunnittelualue kuuluu Laihianjoen vesistöalueeseen ja Karkkimalan valuma-alueeseen. Alueen läpi
kulkee pohjois-eteläsuuntainen avo-oja, joka toimii myös alueella kokoojaojana. Suunnittelualue ei
sijaitse pohjavesialueella.

Maa- ja kallioperä
Alueen maaperä koostuu suurimmalta osalta savesta sekä pieneltä osalta kalliomaasta, liejusavesta,
hienosta hietamaasta, jonka pohjamaalajina on savea, hiekkamoreenista sekä hiesusta, jonka poh-
jamaalajina on savea. Alueen kallioperä koostuu Kiillegneissistä, suonigneissistä.

Kuva 5. Alueen maaperän kuvaus. (Lähde: http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/)

Kasvillisuus ja eläimistö
Suunnittelualue sijaitsee eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä, Pohjanmaan rannikkomaan kas-
vimaantieteellisellä alueella, ja se kuuluu Etelä-Pohjanmaan eliömaakuntaan. Selvitysalue on valta-
osaltaan avonaista, aktiivisessa viljelykäytössä olevaa peltoaluetta. Varsinaisia metsiä suunnittelu-
alueella ei ole mutta kaksi lehtipuuvaltaista saareketta sinne sijoittuu. Metsäsaarekkeista pohjoisem-
pi on valtaosin lehtipuiden kuten haapojen, raudus- ja hieskoivujen sekä tuomien peittämää, joukos-
sa yksittäisiä kuusia. Pensaskerros on melko ryteikköisen tiheää ja nuoret tuomen alut ovat valloit-
taneet pohjan. Saarekkeeseen on aikojen saatossa kasattu runsaasti irtokiviä, osa isohkojakin, ja
niiden pintaosat ovat sammaloituneet. Kenttäkerros on rehevää ja kasvillisuustyyppi vastaa lähinnä
tuoretta lehtoa. Pohjakerroksessa esiintyy mm. lehtomaisille metsäsaarekkeille tyypillisesti runsaasti
mm. palmusammalta.



9
LAIHIAN KUNTA
KALLIOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS
KAAVASELOSTUS

Kuva 6. Suunnittelualueen pohjoisempi lehtipuusaareke.

Eteläisempi metsäsaareke on hieman pohjoisempaa isompi mutta samalla tavoin eristyksissä ja vail-
la suoraa yhteyttä yhtenäisempiin metsiin. Puusto saarekkeessa on lehtipuuvaltaista mm. runsaasti
haapaa (osa järeää), koivut, tuomi ja raita sekä yksittäisiä kuusia. Pensaskerroksessa on runsaasti
nuorta haapavesaa sekä tuomea, jokseenkin yleisesti taikinamarjaa, lisäksi pellon reunavyöhykkeellä
esiintyy katajaa, yksittäinen nuori tammen alkukin on päässyt kasvamaan pellon laiteelle. Saarek-
keen itäosassa on vanhaa umpeenkasvanutta niittyä. Saarekkeessa on runsaasti järeää vanhaa haa-
paa, etenkin sen eteläisimmässä osassa, joka jää kaava-alueen ulkopuolelle. Haavoissa on myös kä-
pytikankoloja sekä kääpiä. Kenttäkerros on peltosaarekkeille tyypilliseen tapaan hyvin rehevää ja
lehtomaista. Kasvillisuudessa on merkkejä myös laidunnuksesta mm. ahomansikka ja nurmitädyke
esiintyvät runsaina, pohjalla mm. palmusammal. Länsiosassa saareketta kalliopinta on todennäköi-
sesti hyvin lähellä maanpintaa.

Kuva 7. Suunnittelualueen eteläisempi lehtipuusaareke.

Suunnittelualueen linnustossa on maatalousvaltaisille alueille ja asutusalueille tyypillistä lajistoa.
Maastokäynnin ajankohdan (13.12.2016) vuoksi pesimälinnustoa ei voitu kartoittaa mutta reheville,
peltoalueen keskellä oleville lehtipuusaarekkeille tyypillistä lajistoa ovat mm. rastaat, tiaiset, fasaani,
kertut, peippo ja pajulintu. Pelloilla viihtyvät mm. töyhtöhyyppä ja kiuru. Nisäkkäistä tyypillisimmät
alueelle ovat mm. rusakko ja orava. Liito-oravasta ei tehty havaintoja, vaikka saarekkeet puulajisuh-
teiltaan ja rakenteeltaan lajille sopisivatkin. Saarekkeet ovat liian erillään yhtenäisistä metsistä ja lä-
himmistä tunnetuista liito-oravaesiintymistä.

2.4 Rakennettu ympäristö

Suunnittelualueen lähiympäristössä on viljelyalueita sekä asuinalueita, joissa on pientaloja sekä rivi-
taloja. Tammelantien varrella suunnittelualueen länsipuolella on leikkipuisto. Suurempi urheilualue
sijaitsee Ampujantien varrella noin kilometrin etäisyydellä. Laihian urheilukeskus, monitoimitalo sekä
uimahalli palveluineen sijaitsevat hieman yli kahden kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta.

Ampujantien varrella n. 0,5 km länteen suunnittelualueesta sijaitsee teollisuusrakennus. Terveyspal-
velut sijaitsevat suunnittelualueesta n. 1,3 km länteen. Lähimmät koulut sijaitsevat Länsitien varrella
Katajahaassa linnuntietä noin kaksi kilometriä länteen sekä Perälässä linnuntietä n. 1,5 km lounaa-
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seen. Lähin päiväkoti sijaitsee Alkiontiellä noin 2 km suunnittelualueelta luoteeseen. Kaupalliset ja
muut julkiset palvelut sijaitsevat Laihian liikekeskustassa noin kahden kilometrin etäisyydellä.

Kuva 8. Suunnittelualue sekä rakennettu ympäristö kuvattuna.

2.5 Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema

Suunnittelualue sijaitsee rakennetun taajaman reuna-alueella, jolloin ympäristön maisemakuvassa
on sekä tiiviimpää rakennettua ympäristöä että maaseutumaisempaa haja-asutusta ja laajoja viljely-
alueita. Ympäristön rakennuskanta on iältään vaihtelevaa (kappale 2.2). Vanhempi rakennuskanta
sijaitsee Peräläntien varrella suunnittelualueen itäpuolella sekä Vuorelantien varrella suunnittelualu-
eesta noin 300 metriä etelään.
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Kuva 9.  Ote MML peruskartasta vuodelta 1970, jossa alueen vanhempi rakennuskanta on tunnistettavissa.

Suunnittelualueella ei sijaitse kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita eikä tunnettuja muinais-
jäännöksiä. Lähin kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde on Vuorelantiellä sijaitseva Laihian kirkon-
seudun osayleiskaavassa s/22 -säilytettävä rakennus merkinnällä kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi
kohteeksi todettu rakennus. Pihapiiri on perinteinen neliöpiha, joka on osayleiskaavaan merkitty ky-
läkuvallisesti arvokkaaksi. Säilytettäväksi suositeltu rakennus on rakennusperinteisesti arvokas hirsi-
runkoinen 1 ½ kerroksinen pohjalaistalo, joka on siirretty nykyiselle paikalleen 1900-luvun alussa.
Pihapiiriä ympäröivät viljelyalueet sekä rehevä suojaisa puusto (katso ilmakuvat).

Kuva 10.  Kallion pihapiiri, kuvattu vuonna 2012.

Kuva 11. Navetta ja
varasto (O3).

Kuva 12. Ait-
ta/navetta/solarivi
(O5).

Kuva 13. Sauna. Ei
merkitty sijaintiku-
vaan.

Kuva 14. Aitta
(O2).
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2.6 Liikenne

Suunnittelualue sijaitsee hyvien yhteyksien varrella Ampujantien ja Peräläntien risteyksessä. Ampu-
jantie yhdistyy lännessä Laihian keskusta-alueen läpi kulkevaan VT 3 (Tampereentiehen). Peräläntie
kiertää Laihian taajaman ja yhdistyy etelässä VT 3 ja pohjoisessa VT 18 (Kyröntie). Liikenneviraston
vuoden 2015 tilastojen mukaan Peräläntien keskimääräinen vuorokausiliikenne Tammelan alueen
kohdalla on 151 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Ampujantiellä on kevyenliikenteen väylä suunnittelualueen länsirajaan saakka. Suunnittelualueen
eteläpuolella sijaitsevalla Vuorelantiellä on niin ikään kevyenliikenteen väylä. Lisäksi nykyisellä
Tammelan alueella, Tammelantiellä, on kevyenliikenteenväylä, joka yhdistää Ampujantien ja Vuore-
lantien.

Kuva 15.  Alueen tiestö sekä kevytliikenne kuvattuna.

2.7 Tekninen huolto

Suunnittelualue on kunnallisteknisten verkostojen piirissä.  Alueen viemärijärjestelmänä on erillis-
viemäröinti. Viemäröinti perustuu viettoviemäröintiin, joka johdetaan olemassa olevalle pumppaa-
molle. Alueelle on tehty alustava viemäröintiselvitys, jonka mukaan nykyiseltä pumppaamolta lähte-
vä paineviemärin kapasiteetti riittää hoitamaan Tammelan alueen lisäyksestä johtuvan jätevesimää-
rän kasvun.

2.8 Maanomistus

Suunnittelualue on Laihian kunnan omistuksessa.
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3. SUUNNITTELUTILANNE

3.1 Maakuntakaava

Laihian kunta kuuluu Pohjanmaan liiton alueeseen. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi
29.9.2008 Pohjanmaan maakuntakaavan. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 21.12.2010. Vahvis-
tettua kaavaa on täydennetty vaihekaavalla 1 (Kaupallisten palvelujen sijoittuminen), joka on hy-
väksytty 14.5.2012 ja vahvistettu 4.10.2013 sekä vaihekaavalla 2 (Uusiutuvat energiamuodot ja nii-
den sijoittuminen Pohjanmaalla), joka on hyväksytty 12.5.2014 ja vahvistettu 14.12.2015 (ei mer-
kintöjä suunnittelualueelle). Lisäksi Pohjanmaan liitto on aloittanut Pohjanmaan maakuntakaava
2040 laatimisen. Tavoitteena on saada kaava hyväksyttyä vuonna 2018.

Vahvistetussa maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueeseen sekä Kult-
tuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti arvokkaaseen alueeseen (sini-
nen viivarasteri).

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

Kuva 16. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta (vahvistettu 21.12.2010).

3.2 Yleiskaava

Alueella on voimassa Kirkonseudun osayleiskaavan päivitys. Kaava on kunnanvaltuuston on hyväk-
symä 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 asuntoalueeksi (AP), josta
pääosa tulee toteuttaa omakotitaloina, rivitaloina tai kytkettyinä pientaloina sekä virkistysalueeksi
(V).
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Kuva 17. Ote Kirkonseudun osayleiskaavan päivityksestä. Suunnittelualue on osoitettu punaisella rajauksel-
la.

3.3 Asemakaava

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

Kuva 18. Ote voimassaolevien asemakaavojen kaavayhdistelmästä. Suunnittelualue on osoitettu punaisella
rajauksella.
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3.4 Rakennusjärjestys

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

3.5 Pohjakartta

Pohjakarttana käytetään 1:2000 asemakaavan pohjakarttaa.

3.6 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 mui-
hin oloihin kaava saattaa huomattavasti 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

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

Vireilletulo
Kaavan vireilletulosta kuulutetaan ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan yleisesti nähtä-
ville samanaikaisesti kaavaluonnoksen ja –selostuksen kanssa.

Valmisteluvaiheen kuuleminen
Kaavaluonnos pidetään yleisesti nähtävillä yhdessä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa
tammi - helmikuussa 2017.

Ehdotusvaiheen kuuleminen
Huhti-toukokuussa 2017

Kaavan hyväksyminen
Touko-kesäkuussa 2017
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Aloitusvaihe ja vaihtoehtojen vertailu

Aloitusvaiheessa alueelle laadittiin kolme idealuonnosta 16.6.2016, joissa pyrittiin löytämään erilaisia
ratkaisuja alueelle. Luonnosvaihtoehdot erosivat toisistaan tonttimäärän, rivitalokorttelin sijainnin,
viheralueiden koon sekä liittymien määrän ja sijainnin suhteen. Kaikissa vaihtoehdoissa alueella si-
jaitseva kokoojaoja on otettu huomioon. Vaihtoehtoa A, jossa metsäiset alueet säilytettäisiin sekä
vaihtoehtoa B, jossa viljelyalue jätettäisiin osayleiskaavan mukaisesti virkistysalueeksi (V) lähdettiin
suunnittelemaan eteenpäin.

Kuva 19. Idealuonnosvaihtoehdot 16.6.2016.

Kaavaluonnoksen pohjaksi laadittiin 22.9.2916 uusi ideasuunnitelma, joka toimi pienillä muutoksilla
asemakaavaluonnoksen pohjana.

Kuva 20. Ideasuunnitelma 22.9.2016, joka toimi kaavaluonnoksen pohjana.
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5.2 Asemakaavaluonnos

Asemakaavaluonnoksen runko on osayleiskaavan mukainen ja se on toteutettu pientalovaltaisena
asuinalueena, johon on osoitettu 29 uutta tonttia viiteen erillispientalojoen korttelialueeseen (AO)
sekä kaksi tonttia rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeseen (AR). AO -
tonttien suurin sallittu kerrosluku on Iu3/4, mikä tarkoittaa, että ullakon tasolla saa käyttötilaksi ra-
kentaa ¾ rakennuksen ensimmäisen kerroksen alasta.  AR- korttelin suurin sallittu kerroskorkeus on
yksi.

Asemakaava-alue jakaantuu kokoojaojan itä- ja länsipuoleiseen alueeseen, joita yhdistää jalankululle
ja polkupyöräilylle varattu katu/tie (pp). Yhtenä luonnoksen lähtökohtana on ollut nykyisten puusto-
alueiden säilyttäminen lähivirkistysalueina (VL) sekä ojan länsipuoleisen alueen säilyttäminen vuok-
raviljeltävänä alueena (VL-1). Viljelytoiminnan loputtua aluetta voidaan kehittää virkistys- ja ulkoilu-
alueena. Lisäksi ojan ympäristöön sekä Tammelantien nykyisen ja uuden tontin väliin on jätetty ka-
pea viherkaistale.

Kaavaluonnoksen Itäpuoleinen alue koostuu pohjois-etelä suunaisesta päätiestä (xxxxxxtie) sekä
kahdesta tästä poikkeavasta umpikadusta (xxxxxkatu ja xxxxxkatu). Päätie päättyy suojaviheraluee-
seen (EV). Alueelle on osoitettu 26 uutta AO tonttia sekä kaksi AR tonttia. AO tonttien keskimääräi-
nen tonttikoko on noin 1700-2000m2. Muutama tonteista on keskimääräistä suurempia. Alueen ra-
kennusoikeudet on määritelty tonttikoon mukaisesti siten, että suuremmilla tonteilla on enemmän
rakennusoikeutta. Lisäksi ympäröivien asuinalueiden rakennustiheys on otettu huomioon. Kaava-
luonnoksen länsipuoleiselle alueelle on nykyiselle Tammelantielle osoitettu kolme uutta erillispienta-
lojen tonttia (AO). Tonttien keskikoko on noin 1540m2.

Kuva 21. Kaavaluonnos 2.12.2016.
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5.3 Asemakaavaa havainnollistavat suunnitelmat

Alueelta on laadittu kuvasovite viistoilmakuvaan.

Kuva 22. Kuvasovite viistoilmakuvaan. Viistoilmakuva © Röni-Kuva Oy.

5.4 Mitoitus ja väestönkehitysarvio

Asemakaava-alueelle muodostuu 29 uutta pientaloa sekä kolme uutta rivitaloa. Arviolla 4 asukasta
/pientalo (116 henkeä) ja 1 asukas/25m2 rivitaloissa (46 henkeä) muodostuu alueen väestömääräksi
162 uutta asukasta.

Keskimääräisesti omakotitalo pyritään toteuttamaan ennen lapsien kouluun menoa tai hyvin pian sen
jälkeen. Näin ollen alueen lapsien osuus on todennäköisesti alkuvuosina varsin suuri. Muuttohetkellä
perheessä olisi arviolta keskimäärin 2 aikuista, 1 päiväkoti-ikäinen ja 0,5 ala-asteikäistä lasta. Luku
täydentyy parin vuoden asumisen jälkeen täyteen neljään henkeen. Rivitaloissa lasten keskimääräi-
nen lukumäärä voidaan arvioida olevan omakotitalon kaltainen, asuntotyypeistä riippuen. Todennä-
köisesti lasten lukumäärä on hieman pienempi, mikä otetaan huomioon arviossa.

Alueen rakentaminen kestänee 2-3 vuotta. Tuolloin alueella asuisi noin 36 päiväkoti-ikäistä ja noin
18 ala-asteikäistä lasta. Muutaman vuoden kuluttua (2-3 v) saavutetaan päiväkoti-ikäisten maksi-
mimäärä noin 54 lasta. Tästä muutama vuosi eteenpäin noin vuonna 2020 saavutetaan ala-
asteikäisten maksimilukumäärä n. 50-60 lasta. Tämän jälkeen lasten painopiste alkaa kääntyä ylä-
kouluikäisiin.

Asemakaavan laajuustiedot on esitetty liitteenä 2 olevalla seurantalomakkeella.
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6. ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset
arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Vaikutusten arvioinnin poh-
jana käytetään tehtyjä selvityksiä ja asiantuntijoiden sekä osallisiksi määriteltyjen kannanottoja.

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.

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
Suunnittelualueen ympäristön asukkaiden elinympäristö muuttuu viljelyalueen muuttuessa rakentu-
neeksi ympäristöksi. Asemakaavan laajennuksessa on pyritty huomioimaan nykyinen Tammelan alue
siten, että alueella tapahtuva muutos ja Tammelan asuinalueen laajennus sopeutuisi mahdollisim-
man hyvin alueen luonteeseen. Alueen pienimuotoiset metsät säilytetään ja osoitetaan kaavassa lä-
hivirkistysalueiksi (VL). Lisäksi ojan länsipuoleinen alue on jätetty nykytilanteen mukaisesti viljeltä-
väksi alueeksi (VL-1).  Nykyinen Tammela ja suunnittelualue on yhdistetty kevyenliikenteen väylällä,
mikä mahdollistaa helpomman kulun alueiden välillä. Väylän ansiosta uuden alueen asukkaat voivat
helpommin hyödyntää nykyisen Tammelan alueella sijaitsevaa leikkipuistoa. Leikkipuistossa on myös
tarvittaessa laajennusvaraa. Tammelantiellä nykyiset tontit on huomioitu jättämällä viheraluetta uu-
sien ja nykyisten tonttien väliin, mikä lisää väljyyttä ja siten asuinviihtyvyyttä tulevien ja nykyisten
asuintonttien välillä. Suunnittelussa on huomioitu myös ympäristön rakentamistiheys.

Vaikutukset luonnonympäristöön
Viljellyt peltoalueet varataan suunnittelualueella pääosin rakentamisen tarpeisiin. Peltoalueet ovat
kuitenkin aktiivisessa viljelykäytössä, joilla ei ole erityisiä luontoarvoja. Avoimen peltoympäristön la-
jistolle löytyy korvaavaa elinympäristöä mm. suunnittelualueen itäpuolelta. Pienet lehtipuuvaltaiset,
lehtomaiset metsäsaarekkeet lisäävät suunnittelualueen maisemallista vaihtelua ja ovat luonnon
monimuotoisuudenkin kannalta tärkeitä. Metsäsaarekkeissa esiintyvä lajisto rikastuttaa ympäröivää
luontoa ja tarjoaa mm. useille lintulajeille ja nisäkkäille ravinto-, suoja- ja lisääntymispaikkoja. Esite-
tyssä kaavaratkaisussa nykyiset metsäsaarekkeet jäävät rakentamisen ulkopuolelle ja ne varataan
säilytettäväksi puustoisina lähivirkistysalueina. Kaavaratkaisussa on pyritty huomioimaan mahdolli-
simman hyvin luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, jolloin vaikutukset luonnonympäristöön
jäävät vähäisiksi.

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
Suunnittelualue sijaitsee asemakaava-alueen reuna-alueella, jolloin asemakaavan laajennuksen to-
teutumisen myötä yhdyskuntarakenne laajenee ja täydentyy. Suunnitelma on osayleiskaavan mu-
kainen. Ympäristön aluerakenne on pyritty pitämään yhtenäisenä mm. sijoittamalla rivitalojen ja
muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR) uuden alueen aluerakenteeseen siten, että
Peräläntielle rajautuvat tontit ovat erillispientalotontteja.

Vaikutukset liikenteeseen ja tekniseen huoltoon

Liikenne
Ympäröivien teiden eli Ampujantien ja peräläntien liikennemäärät tulevat jonkin verran lisäänty-
mään. Rakentamisen volyymi huomioiden vaikutukset liikenneturvallisuuteen ovat vähäisiä. 29 uu-
den tontin sekä rivitalotonttien liikennettä nostava vaikutus on noin 146 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Rivitalotontit on osoitettu xxxxxtien alkuosuudelle siten, että alueen läpiajoa tapahtuisi mahdolli-
simman vähän.

Kaavan toteutumisen myötä alueen kevyenliikenteen verkko täydentyy Ampujantiellä. Lisäksi suun-
nittelualueelta on kevyenliikenteenväylä nykyiselle Tammelan alueelle.
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Tekninen huolto
Kaava-alueella ei nykyisellään sijaitse teknisen huollon verkostoja, mutta se on liitettävissä kunnal-
listekniseen verkostoon, jolloin verkosto asemakaavan toteutumisen myötä laajenee.

Vaikutukset maisemaan
Alueen maisemakuva tulee muuttumaan viljelyalueen rakentuessa pientalo- ja rivitaloalueeksi. Suo-
jaisten puustoisten alueiden sekä viljeltävän alueen säilyttäminen suunnittelualueella lieventävät
hieman maiseman muutosta. Suunnittelualue sijaitsee rakennetun taajaman reuna-alueella, mikä on
huomioitu suunnitelmassa rakentamisen laajuudessa, tiheydessä ja kerrosluvussa.

Vaikutukset kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön
Vuorelantiellä sijaitsevaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen pihapiiriin arvioidaan olevan vähäisiä
vaikutuksia, sillä suunnittelualue pienentää vain vähäiseltä osin ympäröivää viljeltävää kulttuurimai-
semaa. Lisäksi pihapiirin ympärillä kasvaa suojaava puusto, joten lähietäisyydellä maisemavaikutuk-
sia ei synny, eikä suunnittelualueen rakentuminen näin ollen varsinaisesti vaikuta kulttuuriympäris-
tön kokemiseen. Peräläntien 50-luvun rakennuskanta on huomioitu suunnittelemalla tietä vasten
olevalle alueelle erillispientalojen korttelialuetta.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Alueelle rakennettavasta uudesta katuverkosta sekä teknisen huollon verkostosta aiheuttavat kus-
tannuksia Laihian kunnalle. Kunta saa kuitenkin tuloja asemakaavan mahdollistamista tonttikaupois-
ta.

7. ALUEEN TOTEUTTAMINEN

Tavoiteaikataulun mukaisesti asemakaava tulee valtuuston hyväksyttäväksi kesällä 2017 ja
rakentaminen alueella voi alkaa kun kaava on saanut lainvoiman.

Kokkolassa, 14.12.2016

Anne Koskela Stina Karhunmaa
Kaavan laatija Kaavasuunnittelija
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