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18.8.2017 /MI 

 
 
 
 

 

LAIHIAN KUNTA – Maunulan teollisuusalue, 
asemakaavan muutos ja laajennus; luonnosvaihe 
 
KAAVAN LAATIJAN VASTINEET ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN JA 
MIELIPITEISIIN 
 
Maunulan teollisuusalueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kaavaluonnos 
päivämäärällä 15.10.2015 on ollut yleisesti nähtävillä 19.1. – 19.2.2016 välisen ajan. 
Seuraavaan on kirjattu luonnosvaiheessa annetut lausunnot (9+1 kpl) ja suulliset 
mielipiteet (2 kpl) sekä kaavan laatijan vastineet.  
 
 
LAUSUNNOT: 

 
 
19.2.2016 Etelä-Pohjanmaa ELY -keskus 
 
Laihian uusi kirkonseudun osayleiskaava 2030 ei ole lainvoimainen, joten osayleiskaava 
2017 ohjaa vielä asemakaavoitusta. Sekä uudessa että vanhassa osayleiskaavassa 
Maunulan teollisuusalue on kaavoitettu työpaikka-alueeksi TP, jonne voidaan sijoittaa 
toimisto- ja palvelutyöpaikkoja sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta ja 
varastointia. Yleiskaavamääräyksen mukaan alueelle voidaan sijoittaa myymälätiloja 
korkeintaan 200 k-m2/tontti. 
 

Yleistä 
a) Kaavamuutosalueelle on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita 

T-1. Ratkaisu ei ole yleiskaavan mukainen. Yleiskaavan ohjausvaikutus edellyttäisi, 
että muutosalueelle suunniteltaisiin pääosin toimitilarakennusten korttelialueita KTY. 
KTY -alueille voidaan rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriötä 
aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia tai niiden yhdistelmiä. 
Teollisuusalue rajoittuu myös asemanseudun asutukseen, jolloin alueelle sijoittuva 
teollisuus ei saisi aiheuttaa melua, ilman veden tai maaperän saastumista, raskasta 
liikennettä tai muita ympäristöhäiriöitä. 

b) Muutos- ja laajennusalueen teollisuuskortteleiden määräyksessä lukee, että alueelle 
saa sijoittaa myöskin omistajan muuhun toimintaan liittyviä liiketiloja, joiden osuus 
saa olla enintään 50 % tontin rakennusoikeudesta, kuitenkin alle 2000 k-m2. 
Määräys ei ole yleiskaavan mukainen, sillä yleiskaavamääräyksen mukaan alueelle 
voidaan sijoittaa myymälätiloja korkeintaan 200 k-m2/tontti. 

c) Kohdan b mukainen kaavamääräys sallisi teollisuuskortteleihin liiketiloja jopa 50 % 
rakennusoikeudesta, jolloin alueesta muodostuisi kaupan suuryksiköiden keskit-
tymä. Maksimissaan laajennusalueelle syntyisi yli 8700 m2 ja muutosalueelle jopa 
13 990 m2 kaupan kerrosalaa. Muutosalueen kaikkiin kortteleihin olisi 
kaavaluonnoksen mukaan mahdollista rakentaa enintään 1999 m2 liiketilaa/tontti. 
Yli 10 000 m2 myymäläkeskittymillä on yleensä varsin merkittäviä vaikutuksia. 

d) Kaavaluonnokseen on osoitettu lähivirkistysalueita lähelle rautatietä ja valtatietä. 
Mikäli em. alueet sijoittuvat melualueelle, tulisi ne merkitä suojaviheralueiksi EV. 

 
Liikenne 
e) Valmisteluvaiheen materiaaleissa olisi syytä olla kartta, jossa yhdistetty 

asemakaava ja tiesuunnitelma (Valtateiden 3 ja 18 parantaminen Laihian kohdalla, 
hyv. 18.6.2015). 

f) Liikennesuunnitelman toteutumisen myötä kulkuyhteys Maunulan teollisuusalueelle 
on Hallitien kautta. Liike- ja myymälätilojen myötä alueen liikenne todennäköisesti 
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kasvaa, joiden vaikutukset tulee arvioida liikenteellisessä selvityksessä. 
g) Erityisesti Rinta-Karjalan ja Maunulan kohdalla tulisi tarkistaa, että suojaviher-

alueille ei ole osoitettu tierakenteita, kuten esim. luiskia. 
h) Tulee tarkistaa, että esitetty liittymä Maunulantielle täyttää rataturvallisuus-

määräykset. 
i) Asemakaavan laajennuksen länsireunan katu on tiesuunnitelmassa esitetty 

viljelystienä, joilta on pääsy muutamille kiinteistöille ja viljelypalstoille. Tulee 
varmistaa, että viljelystie ja katu eivät mahdollista läpikulkua Maunulan 
teollisuusalueelle/alueelta Potilantien liittymästä valtatielle. Em. mahdollisuus 
heikentäisi valtatien rinnalla kulkevan kevyen liikenteen väylän liikenne-
turvallisuutta. 
 

Maisema 
j) Kaava-alue sijaitsee maakuntakaavan kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 

kannalta valtakunnallisesti arvokkaalla alueella. Maakuntakaavaan on merkitty 
kulttuurihistoriallisesti merkittävä tielinjaus Kyrönkangas, jonka linjaus tulisi 
kaavassa huomioida. 

k) Kaavaa on hyvin valmisteltu ja havainnekuva + kuvamallinnukset ilmentävät 
rakentamisen sopeutumista maisemaan. Tehokkuutta havainnollistavien kuvien 
perusteella tehokkuusluku e=0,30 sopeutuu parhaiten peltolakeuteen. 

l) Yleiskaavoihin on osoitettu teollisuusalueen laajennusta radan varteen. 
Asemakaavan laajennusalue tulee todennäköisesti riittämään pitkään teollisuus-
tonttien varantona, huomioiden että nykyisistä teollisuustonteista on rakentunut 
vasta puolet ja osalla tonteista on käyttämätöntä rakennusoikeutta. Näin ollen 
saattaa laajennusalue näyttäytyä kauan pitkänä yksittäisenä kiilana pelto-
maisemassa. Rakentaminen tulisi mieluummin osoittaa pienimittakaavaisena 
peltomaisemassa ja välttää suuria hallirakennuksia. Suunnittelussa tulisi harkita 
suurten tonttien sijoittamista radan varteen ja pienempien avoimelle peltoalueelle. 
Kaavaan merkityt puuistutukset ovat hyvä lisä rakentamisen sopeuttamiseksi 
pellolle. 
 

Rakennussuojelu 
m) Yleiskaavoissa asemanseutu on merkitty kyläkuvallisesti arvokkaaksi. 

Kaavaluonnoksessa rautatiepihan ja asemanpihan päärakennukset on esitetty 
suojeltaviksi. Selostuksessa viitataan tarkemman kuvauksen ja arvotuksen osalta 
osayleiskaavoituksen selvityksiin. Ottaen huomioon että alue on yksityisten 
omistuksessa ja että uuden osayleiskaavan selvitykset pohjautuvat vanhoihin 
selvityksiin vuodelta 2003, eivät selvitykset ole tältä osin riittäviä. 

n) Yleiskaavan yleispiirteinen selvitys tulisi päivittää ja tarkentaa vastaamaan 
asemakaavan vaatimuksia suojelusta. Asemakaavaa varten tehtyyn selvitykseen 
tulisi myös huomioida rakennusten ympäristö ja talousrakennukset. 

o) Yleiskaavan ohjauksen perusteella tulisi harkita kyläkuvallisesti arvokkaan 
asemanseudun merkittävän asemakaavaan merkinnällä /s, alue jolla ympäristö 
säilytetään. 

p) Suojeltava rakennus on kaavaluonnoksessa merkitty sr:ksi. MRL:n purkamisluvan 
myöntämisen edellytysten (MRL 139§) vuoksi ei asemakaavamääräyksissä enää 
käytetä sanontaa ”ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä”. Säilyttämis- ja 
suojelumääräysten kohtuullisuus maanomistajalle tulisi selvittää ja selostuksesta 
tulisi ilmetä, että kaavaa laadittaessa kohtuullisuus on tutkittu. Määräysten 
antaminen tulisi perustua MRL:n 57.2 §:ään, jolloin ne eivät johda korvauksen 
mahdollisuuteen. 

q) Asema-alueen rakennusala t-2:n osalta olisi suositeltavaa osoittaa kaavakartalle 
havainnekuvan mukaisesti kaksi pienempää rakennusalaa, jotka paremmin 
sopeutuvat kulttuuriympäristöön. 

r) Rautatieaseman alue on yksityisten omistuksessa ja sekä rautatiepihan että 
asemapihan päärakennukset lienevät asuntokäytössä. Tällöin on epäselvää voiko 
alue kuulua rautatiealueeseen LR. Rautatien melu- ja tärinävaikutuksista johtuen 
aluetta ei kuitenkaan voida osoittaa asuinkäyttöön. 

 
Asemakaavaluonnoksen monista vaikeista kysymyksistä johtuen ELY-keskus suosittelee 
kunnan kanssa yhteisen työneuvottelun pitämistä, ennen kuin kaavaa jatkotyöstetään 
ehdotukseksi. 
 
KAAVAN LAATIJAN VASTINE: 
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Yleistä 
 

a) Kaavamuutosalueella on säilytetty nykyinen voimassa olevan asemakaavan T -
merkintä, joka mahdollistaa alueella nykyisin toimivien yritysten toiminnan 
jatkumisen.  KTY -merkinnän käyttöä alueella tutkittiin kaavaehdotuksen työstön 
yhteydessä, mutta kunnassa on tarvetta ennen kaikkea teollisen toiminnan 
rakennuspaikoille, ei toimistotiloille, jonka vuoksi asemakaavassa on käytetty T-2 ja 
TY-2 merkintää.  
Koska yleiskaava on asemakaavaa yleispiirteisempi, tarkoituksenmukaisen 
joustavuuden tulisi olla asemakaavaa muutettaessa mahdollista ja  mikäli 
yleiskaavan perustavoitteet eivät vaarannu.  Näin etenkin kun alueella on jo T-
merkintää edellyttävää toimintaa.  Hallintien ympäristö säilyy 
asemakaavamuutoksen myötä edelleen työpaikkoja tarjoavana alueena, eikä 
asemakaavamuutoksen käyttötarkoitusmerkinnät estä Laihian kirkonseudun 
osayleiskaavan päivityksen toteutumista lähiympäristön osalta.  
 

b) 12.12.2016 lainvoiman saaneen Kirkonkylän osayleiskaavan päivityksen TP –
kaavamääräystekstissä sanotaan, että "myymälätilojen maksimimäärä tulee 
osoittaa asemakaavassa" ja että yli 2000m2 ei voida mennä.  
Kaavaehdotustyöstössä on huomioitu lainvoiman saaneen kaavaan määräys.  

 
c) Teollisuustonteilla sallittavien liiketilojen määrää on tutkittu kaavan 

ehdotustyöstössä ja niiden osalta on päädytty seuraavaan: T-2 ja TY-2 –
rakennuspaikoilla myymälätilojen enimmäismääräksi on määritelty 15 % 
rakennuspaikan enimmäisrakennusoikeudesta, jolloin liikerakentamisen määrä jää 
isoimmassakin korttelissa alle 2000 kerrosneliömetrin.   
Asemakaavan rakennuspaikat on tarkoitettu erillisille pienemmille toimijoille, eikä 
kaavan tarkoitus ole myymäläkeskittymän syntyminen. Todennäköisesti joillekin 
tonteille tulee liiketiloja, mutta ei kaikille.  14.12.2016 pidetyssä yrittäjien 
työpajassa osa alueen nykyisistä toimijoista oli huolissaan sallittavien 
myymälätilojen määrän vähenemisestä suhteessa voimassa olevaan asemakaavaan, 
joka sallii niitä 50% tontin rakennusoikeudesta. Kaavaehdotukseen on pyritty 
löytämään myymälätilojen osalta ratkaisu, joka tukee riittävästi tavoiteltavaa 
yhdyskuntakehitystä, mutta joka on myös kohtuullinen alueen toimijoille.  
Periaatteessa ohjeellinen tonttijako mahdollistaa suuriakin tontteja ja sitä kautta 
isohkoja myymäläkeskittymiä, mutta kunta voi tarpeen vaatiessa hallita asiaa tontin 
luovutus- ja myyntiprosessien myötä.  Ks. seuraavalla sivulla olevat kuvat 
teemakartoista  T-2 ja TY-2 –tonttien kokonaisrakennusoikeuksista sekä  
mahdollisista liiketilojen määristä.  
 

d) EV -merkinnän ja VL merkintöjen suhdetta on tarkistettu kaavaehdotukseen niin, 
että pääosa viheralueista on osoitettu EV -merkinnällä. Ainoastaan Kirkonseudun 
osayleiskaavan päivityksessä Maunulantien tuntumaan osoitetun A -aluevarauksen 
pohjoispuolelle on jätetty VL –alue.  
 

Liikenne 
e) Teemakartta tiesuunnitelmista suhteessa kaavaehdotukseen on lisätty 

kaavaselostukseen (s. 13). 
 

f) Kaavan ehdotustyöstön aikana on tehty asemakaavasuunnittelua palveleva 
liikennetarkastelu, jossa mm. mitoitetaan katuleveydet. Tarkastelun perusteella  
tielinjat on merkitty kaavaan ohjeellisina.  Liikenneselvityksessä on selvittetty 
alueen toteuttamisen liikenteelliset vaikutukset. 

 
g) Tiedossa olevien tiesuunnitelmien perusteella EV –alueelle ei sijoitu tierakenteita. 

Kaavaehdotukseen on myös korjattu EV-alueen rajaus Maunulantien kohdalla ja 
muutettu aiemman kaavan katualueen osa LT-alueeksi.  
 

h) Asia on tarkistettu tehdyn liikenneselvityksen myötä ja katulinjauksia on muutettu 
tarvittavilta osin.   
 



 4

 

 
        

  



 5

 
 

i) Maunulan teollisuusalueen liikennöinnin kannalta on oleellista, että laajennus-
alueelta on myöhemmässä vaiheessa mahdollista järjestää sujuva ajoyhteys valtatie 
3:lle ja edelleen Vaasan suuntaan.  Laihian Kirkonseudun osayleiskaavan 
päivityksessä on osoitettu ohjeellisena uutena väylänä /ohjeellisena 2. vaiheessa 
toteutettavana väylänä yhteys Potilantien liittymästä Maunulan teollisuusalueelle. 
Maunulan teollisuusalueen asemakaava ei sulje pois mahdollisuutta rakentaa em. 
yhteyttä, mutta yhteys ei sijoitu nyt laadittavan kaavan alueelle, eikä siltä osin ole 
tämän kaavan puitteissa ratkaistava asia.  
 

Maisema 
j) Uuden osayleiskaavan maisemaselvityksen (v.2014) mukaan tie olisi kulkenut 

Vedenojan-luoman eteläpuolella Perälästä Kupparlaan, joten sen perusteella se ei 
sijoitu kaavaluonnosalueelle. Maakuntakaavassa (vahvistettu 2010) on esitetty tien 
yleispiirteinen linjaus, mutta maakuntakaavan mittakaavan johdosta siinä esitettyä 
linjausta ei voida suoraan soveltaa asemakaavaan. Kaavaluonnosalueen maastossa 
ei ole havaittavissa merkkejä tien kulkureitistä.  
12.12.2016 lainvoiman saaneessa Kirkonseudun osayleiskaavan päivityksessä LR –
alueella oleva viivoitusmerkintä ei näin ollen tarkoittane vanhaa tielinjausta vaan 
Asemanseudun taajama- /kyläkuvallisesti arvokasta aluetta. Maunulanmäentiellä 
oleva viivoitus liittyy historialliseen tiehen, mutta ko. viivoitus sijaitsee selvästi 
Maunulan teollisuusalueen asemkaavan ulkopuolella, radan pohjoispuolella.    
 

k) Kaavamuutosalueella tehokkuusluku on voimassa olevan kaavan mukaisesti e=0.50. 
Siinä kuinka suuri osa tontin pinta-alasta voidaan käyttää rakentamiseen on 
huomioitu maanomistajien tavoite nostaa em. alaa (voimassa olevassa kaavassa 30 
%). Kaavamuutosalueella 40 % tontin pinta-alasta voidaan käyttää rakentamiseen. 
Kaavanlaajennusalueella tehokkuusluku e=0.40 eli myös siellä enintään 40 % tontin 
pinta-alasta käytetään rakentamiseen. Em. mahdollistaa maanomistajien tavoitteen 
toteutumisen säilyttäen samalla riittävän väljyyden alueella.  
 

l) Kaavan laajennusalueen rajaus on määräytynyt kunnan maanhankinnan myötä. 
Kaavaratkaisussa on huomioitu alueen mahdollinen laajentuminen myöhäisemmässä 
vaiheessa. Laajennusalueen tonttien toteutumisen ajankohta määräytyy kysynnän 
/tarjonnan mukaan ja tonttien koko /rakennettavien rakennusten koko alueen 
tulevien toimijoiden tarpeiden mukaan. Em. syystä kaavan tonttijako on ohjeellinen 
eikä rajoita tonttien yhdistämistä /jakamista. Näkyvyys valtatielle on ko. 
näkymäakselille sijoittuvalle yritykselle imagoetu.  Uuden osayleiskaavan laajat TY –
varaukset nyt suunniteltavan alueen länsipuolella tulevat jokatapauksessa 
toteutuessaan muuttamaan nykyisen peltomaiseman rakennetuksi. Valtatien 
suuntaan tavoitellaan korkeatasoista ja näkyvää toimintaympäristöä.  Maisemalliset 
tekijät on pyritty  huomioimaan osoittamalla alueelle puuistutuksia sekä esittämällä 
havainnekuvin tavoitteellinen visio rakentamisen yhtenäisyydestä. 
 
 

Rakennussuojelu 
m) Asemanseudun vanhojen rakennusten sekä korttelin 150 tontin 5 osalta on laadittu 

inventointiselvitys, jonka perusteella kaavaehdotuksen suojelumerkintöjä on 
tarkistettu.     
 

n) Viitataan edelliseen kohtaan. 
 

o) Viitataan edelliseen kohtaan. 
 

p) Kaavassa suojeltaviksi ehdotettujen rakennusten omistajia on tiedotettu 
suojelumerkinnöistä. Kaavan suojelumerkintöjä on muokattu seuraaviksi:   

 
sr-1   Suojeltava rakennus.  
Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja kyläkuvallisesti arvokas 
rakennus. Maankäyttö- ja rakennuslain 57 pykälän 2 momentin perusteella 
määrätään, ettei rakennusta saa purkaa, eikä siinä saa suorittaa sellaisia 
korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat rakennuksen historiallisia tai 
taiteellisia  arvoja.  
sr-2   Suojeltava rakennus.  
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Kyläkuvallisesti  arvokas rakennus. Maankäyttö- ja rakennuslain 57 pykälän 2 
momentin perusteella määrätään, ettei rakennusta saa purkaa. Korjaus ja 
muutostöissä rakennuksen ulkoasu tulee säilyttää.   
 

q) Asema-alueen itäpuoli on muutettu kaavaehdotuksessa omaksi korttelialueekseen. 
Kapeahkon korttelin rakennusaluetta ei ole lähdetty joustavuuden vuoksi 
erittelemään osiin.  Kortteli mahdollistaa alueelle rakennettavan vain suhteellisen 
kapean rakennuksen (kun otetaan huomioon myös tarvittavat kulkutiet), mikä on 
hyvä taajamakuvan kannalta. 
 

r) Kaavamerkintöjen, myös rakennusalueen rajauksen, tulee olla mahdollisimman 
joustavia, sillä  tässä vaiheessa ei tiedetä, millaista rakennusta alueelle sijoittuva 
toiminta tulee edellyttämään.  

 
Kunnan ja ELY -keskuksen välillä on järjestetty työneuvottelu  21.4.2016. 
 
 
 
 
15.2.2016 Pohjanmaan liitto 
 

Yleistä 
a) Pohjanmaan liitto on esittänyt lausunnossaan OAS:sta sen täydentämistä 

maininnalla, että asemakaava-alue kuuluu kaupunki-maaseutu –vuorovaikutus-
vyöhykkeeseen ja sijaitsee kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta 
valtakunnallisesti arvokkaalla alueella. Em. on jäänyt päivittämättä. 
 

Maakuntakaava 
b) Asemakaavaselostuksesta puuttuu kohdan a) maininta. 
c) Maakuntakaavaa on päivitetty vaihekaavoilla. Vaihekaava 1, joka käsittelee 

kauppaa, vahvistettiin ympäristöministeriössä 4.10.2013. Vaihekaava 2 joka 
käsittelee uusiutuvia energiamuotoja, erityisesti tuulivoimaa, vahvistettiin 
ympäristöministeriössä 14.12.2015. Em. päivitettävä OAS:aan ja kaavaselostuk-
seen.  
 

Yleiskaava 
Kirkonseudun osayleiskaavassa 2040 on esitetty Pohjanmaan liiton lausunnon 
mukaisesti maakuntakaavan arvokasta kulttuurimaisemaa koskeva suunnittelumääräys. 
Osayleiskaavasta on valitettu ja se on hallinto-oikeuden käsiteltävänä, joten kaava ei 
ole lainvoimainen. 
 
Asemakaavaluonnos 
d) Selostuksesta ei ilmene millä tavalla kaavaratkaisussa on otettu huomioon se, että 

alue sijoittuu vahvistetussa maakuntakaavassa osoitetulle valtakunnallisesti 
arvokkaalle kulttuurimaisema-alueelle. 

e) Osayleiskaavan ma -merkintää ei ole kuvattu selostuksen osayleiskaavan kohdassa. 
f) Valtakunnallisten maisema-alueiden inventoinnissa (2013) Laihianjoen kulttuuri-

maisema on arvioitu valtakunnalliseksi. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-
alueiden päivitysinventoinnissa on parhaillaan menossa kuuleminen. Ehdotuksessa 
aseman alue on rajattu alueen ulkopuolelle, mutta asemakaavan laajennusalue 
sisältyy Laihianjoen kulttuurimaiseman aluerajaukseen. Asemakaavaluonnoksessa 
laajennusalue on osoitettu teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö 
asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-1). Kaavaselostuksessa olisi 
hyvä kuvata tarkemmin kaavamerkintää, mihin sillä pyritään ja minkälaisia erityisiä 
vaatimuksia kulttuuriympäristö asettaa toiminnan laadulle. 

g) Kaava-asiakirjoista ei ilmene, kuinka hulevesien hallinta on aiottu ratkaista. 
Hulevesien järjestäminen tulisi osoittaa kaavaan. 

h) Kaava-asiakirjoista ei ilmene, että asemakaava-alue sijoittuu merkittävälle tulva-
riskialueelle. Kartta tulvariskialueesta tulisi liittää kaava-asiakirjoihin. 

i) Pohjanmaan maakunnassa on hyvät mahdollisuudet siirtyä käyttämään yhä 
enenevässä määrin uusiutuvia energiamuotoja. Tavoitteena on, että Pohjanmaa on 
energiatuotannon osalta omavarainen v. 2030 ja että kaikki energia tuotetaan 
uusiutuvilla energiamuodoilla. Asemakaavamääräyksiin voitaisiin ottaa mukaan 
uusiutuvia energiamuotoja koskevia määräyksiä kuten: Rakennusten katoille ja 
julkisivuille saa sijoittaa aurinkokeräimiä ja -paneeleja. 
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j) Havainnekuva ei vastaa viheralueiden osalta kaavaluonnosta, nykyisellään koko 
alue on puutonta. Kaavan laajennusalue on kokonaan kunnan omistuksessa, joten 
lähi-virkistysalueet ja suojaviheralueet voidaan toteuttaa, mutta kaavamuutosalue 
on toistaiseksi yksityisten omistuksessa. 

k) Kaava-alueen eteläosa liittyy uuteen valtatien tiealueeseen ja on osoitettu suoja-
viheralueeksi, jonka eteläreunassa on su-merkintä, yleisen tien suoja-alueeksi 
varattu alueen osa. Liitto esittää EV -merkintään lisättäväksi istutettavaan 
kasvillisuuteen liittyvää määräystä tai maarakennuskohteeseen (meluvalli) liittyvää 
lisämerkintää. 

 
Lopuksi 
l) Kaavaratkaisua olisi hyvä kuvata esitettyä tarkemmin erityisesti kulttuurimaiseman 

ja liikennejärjestelyjen osalta. Kuinka valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema ja 
valtatien liikennejärjestelyt on otettu huomioon kaavaratkaisussa. 

 
Koska kaavaratkaisun myötä avoin peltomaisema muuttuu teollisuusympäristöksi ja kaava-
alueeseen liittyy valtatien uudet liikennejärjestelyt, painottuvat kaavan vaikutukset maise-
maan, taajamakuvaan ja liikenteeseen. Valtatien rakentumisen myötä teollisuusalueesta 
muodostuu Laihian keskustan yleisilmettä kuvaava alue. Laadukkaalla toteuttamisella 
alueesta on mahdollista muodostaa uuden valtatien varteen yhtenäisesti rakennettu 
teollisuusympäristö, jota suojaviheralueet reunustavat. 
 
KAAVAN LAATIJAN VASTINE: 
 

Yleistä 
a) OAS päivitetään ennen kaavaehdotuksen asettamista nähtäville. 

 
Maakuntakaava 
b) Ko. kohta on lisätty kaavaselostukseen. 
c) Ko. kohta on lisätty kaavaselostukseen. OAS päivitetään ennen kaavaehdotuksen 

asettamista nähtäville. 
 

Yleiskaava  
Yleiskaavan ma -määräys on huomioitu kaavaa laadittaessa. Yleiskaava on tullut 
lainvoimaiseksi 12.12.2016. 
  
Asemakaavaluonnos 
d) Kaavaselostustuksen maisemavaikutusarvioita on täydennetty tältä osin.  
e) Merkintä on lisätty kaavaselostukseen. 
f) Kaavaselostuksen maisemavaikutusarviota on täydennetty.  Valtatieden 3 ja 18 

linjausmuutokset muokkaavat lähialueen maisemaa voimakkaasti ja kirkonseudun 
osayleiskaavan päivityksen toteutuminen ajansaatossa myös lisää. Näiden 
muutosten myötä perinteisen maiseman vaalimista tärkeämmäksi noussee 
valtateiden näkymä-alueille avautuvan taajamakuvan taso.   Tästä on lisätty 
yleismääräys kaavaan.  

g) Ehdotustyöstön aikana asemakaava-alueelle on laadittu hulevesiselvitys.  Kaavan 
yleismääräyksiin on lisätty hulevesiä koskeva suositus. Lisäksi kaavaan on osoitettu 
kaksi ohjeellista hulevesiallasta.  

h) Kartta tulvariskialueesta on lisätty kaavaselostukseen. 
i) Kaavan yleismääräyksiin on lisätty teksti aurinkokeräimistä ja –paneeleista.  
j) Havainnekuva kuvaa alueen tavoitteellista tilannetta, jossa istutuksia sijoittuu myös 

VL-alueille. 
k) Valtatien tiealueen ja siihen liittyvien EV –alueiden käsittely ratkaistaan 

kokonaisuutena tiesuunnitelmassa ja sitä tarkentavassa rakennussuunnitelmassa.  
 
Lopuksi 
l) Kaavaselostusta on täydennetty tältä osin.  

 
 
 
18.2.2016 Pohjanmaan museo 
 
Kaavaluonnoksessa on jonkin verran huomioitu alueen arvokas ympäristö. Kaavan 
vaikutuksia on arvioitu erityisesti avoimen peltoalueen sulkeutumisen suunnasta. 
 



 8

Rautatiealueen vanhempi rakennuskanta sekä asema-alue puistoineen ovat jääneet 
vähäiselle huomiolle. Suojeltavaksi (sr) on esitetty kaksi yksittäistä rakennusta, 
mutta aluekokonaisuutta ei ole huomioitu millään tavoin. Sr- merkinnän 
suunnittelumääräys on riittämätön turvaamaan kohteiden arvoa. 
Pohjanmaan maakuntamuseo on aiemmassa lausunnossaan todennut, että alueen 
suunnittelussa tulee huomioida alueen merkittävät rakennukset ja niiden säilyminen 
huolimatta maankäytön painottumisesta teollisuustoimintaan. Kaavaluonnoksen 
osalta em. ei toteudu ja siten rautatiealueen ja sen rakennuskannan sekä viereisen 
asuinliikerakennuksen (kohde 7) osalta tulee suunnittelutyötä jatkaa. Alueen sekä 
sen rakennuksien arvot tulee tarkemmin selvittää sekä esittää ja turvata niiden 
säilyminen parhaalla mahdollisella tavalla. 
Museo esittää, että asema-alue puistoineen sekä alueen säilynyt rakennuskanta 
sekä Asematiellä sijaitseva asuinliikerakennus inventoidaan tai niiden 
inventointitiedot päivitetään asemakaavaselvityksen edellyttämällä tarkkuudella. 
Alue sekä rakennukset arvotetaan ja huomioidaan todetut arvot alueen 
suunnittelussa esimerkiksi alueellisen suojelun ja tarkempien kohdesuojelu-
määräyksien avulla. 
 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE: 
Asemanseudun vanhojen rakennusten sekä tilan korttelin 150 tontin 5 osalta on 
laadittu inventointiselvitys, jonka perusteella kaavaehdotuksen suojelumerkintöjä on 
tarkistettu. 
 
 
 

11.2.2016 Vaasan kaupunki, ympäristöosasto/Laihian ja Vähänkyrön toimipiste, 
Terveysvalvonta 
 
Ei huomautettavaa. 
 
KAAVAN LAATIJAN VASTINE: Ei aiheuta muutoksia kaavaehdotusvaiheessa. 
 
 
 
20.1.2016 Pohjanmaan pelastuslaitos 
 

a) Tontin rajat on kaavakartalla esitetty ohjeellisena. Tontin omistajien tasapuolisen 
kohtelun vuoksi olisi hyvä määritellä rakennuksien etäisyydet tonttien rajoista 
kaavamääräyksissä. Erityisesti tulee huomioida Suomen rakentamismääräys-
kokoelman E1 kohdan 9. vaatimukset palon leviämisen estämiseksi naapuri-
rakennuksiin. 

b) Kaava mahdollistaa, että rakennuskanta T-1 ja TY-1 -kortteleissa muodostuu varsin 
tiiviiksi, jolloin aluepalovaarariski kasvaa. Suositeltavaa olisi että rakennusten 
korkeus huomioitaisiin rakennusten välisten etäisyyksien määrittelyssä. Esim. 
kaavamääräys ”rakennusten välinen etäisyys on oltava vähintään sama kuin 
korkeamman rakennuksen, kuitenkin vähintään 8 m”, edistäisi aluepalovaarariskin 
hallintaa. Kaavan mukaan toteutuvat VL- ja EV -alueet edistävät myös 
aluepaloriskin hallintaa. 

c) Aluepalovaarariskin voisi huomioida mainitsemalla kaavamääräyksissä, että palavaa 
materiaalia ei saa säilyttää tontin rajoilla niin, että se lisää aluepalon vaaraa. 

 
KAAVAN LAATIJAN VASTINE 

a) Rakentamisessa tulee aina noudattaa voimassa olevia rakentamiseen liittyviä 
määräyksiä, myös  palomääräyksiä.   Niitä ei ole erikseen syytä kirjata kaavaan.    

b) Kaavasta on pyritty tekemään mahdollisimman joustava ja siten mahdollisia 
toimijoita parhaiten palveleva, eikä suosituksia rakennusten välisistä etäisyyksistä 
ole katsottu tarpeelliseksi lisätä kaavaan.   

c) On lisätty kaavan yleismääräyksiin.   
 
 
 
 
28.1.2016 Rakennus- ja ympäristölautakunta 
 
Lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta. 
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KAAVAN LAATIJAN VASTINE: Ei aiheuta muutoksia kaavaehdotusvaiheessa. 
 
 
 
20.1.2016 Tekninen lautakunta 
 
Lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta. 
 
KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  Ei aiheuta muutoksia kaavaehdotusvaiheessa. 
 
 
 
19.1.2016 Anvia Oyj 
 
Kaava-alueen rajoilla olevat kaapelireitit on otettava huomioon alueen rakentamisessa.  
 
Liitekartassa olevat reitit on mitattu tarkasti GPS -laitteilla (keltainen väri) tai digitoitu 
vanhoista paperikartoista (vihreä väri). Reiteillä kulkee pääasiassa valokuitukaapeleita, 
lisäksi putkitusta ja kuparikaakeleita. 
Ratapihalla ja Maunulantien ja Asematien varrella kulkee runkokuituyhteyksiä, Hallintien 
itäpäässä risteilee kaapeleita kiinteistöjen välissä liitekartan mukaisesti. 
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 ne tulevat muutosta haluavan tahon kustannettavaksi. 
 
KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  Lausunto merkitää tiedoksi.  
 

 
 
19.1.2016 Vaasan Sähköverkko Oy 
 
Asemakaavan muutosalueella on käynnissä valtatie 18 johtosiirtoihin liittyvä kaapelointityö. 
Muutosalueelle on haettu toimenpidelupaa neljälle muuntamolle lausunnon liitteenä olevan 
asemapiirroksen mukaisesti. 
Liitteenä olevaan kaavaluonnokseen on sijoitettu em. muuntamopaikat ja tulevaisuutta 
varten varattavat muuntamopaikat sekä sähköverkkoa varten tarvittavat pääjohtoreitit, 
jotka tulee huomioida. 
Korttelien 162 ja 163 muuntamoiden rakentaminen olisi hyvä mahdollistaa ohjeellisena 
rakennusalana siten, että paikka tontilla ei ole sitova. 
 
KAAVAN LAATIJAN VASTINE: 
Muuntamot ja kaapelireitit on huomioitu kaavaehdotusvaiheessa lausunnon liitepiirroksen 
periaatteiden  ja toteutuneen tilanteen  mukaisesti. 
 
 
 
 
5.4.2016 Liikennevirasto  
 
Asemakaavaluonnoksessa Laihian rautatieaseman ympäristö on osoitettu 
kokonaisuudessaan rautatiealueeksi (LR). Liikennevirasto/RHK on viimeisen 
vuosikymmenen aikana siirtänyt aseman alueen kiinteistöjä radan eteläpuolta Senaatti-
kiinteistöjen hallintaan, joka on myynyt kiinteistöt edelleen yksityisille. Liikenneviraston 
näkemyksen mukaan rautatiekäytöstä vapautuneet alueet voidaan asemakaavassa osoittaa 
muuhun käyttötarkoitukseen kuin rautatiealueeksi. Uutta käyttötarkoitusta harkittaessa 
tulee huomioida rautatieliikenteestä alueelle aiheutuvat melu- ja tärinähaitat sekä osoittaa 
nykyiset kulkuyhteydet laiturialueelle. Liikenneviraston hallintaan jäänyt saattopysä-
köintialue voidaan kaavassa osoittaa esimerkiksi pysäköintialueeksi LP.  

 
KAAVAN LAATIJAN VASTINE: 
Lausunnossa mainittujen yksityiseen omistukseen siirtyneiden alueiden 
käyttötarkoitukset on muutettettu kaavaehdotusvaiheessa. Kaavassa on annettu 
myös määräyksiä melun ja tärinän huomioimisesta. 

 



 10

VT 18 asemakaavan muutoksessa ja laajennuksessa on Laihian asema-alueen itäpäässä 
sijaitsevan Aseman ylikulun tasoristeyksen kohdalle osoitettu rautatiealue merkinnällä LR-
1, jolla ei sallita tasoylityksen (sekä ajoneuvo- että kevyt liikenne) toteuttamista.  Maunulan 
teollisuusalueen asemakaavaluonnoksessa kyseinen merkintä on jäänyt huomioimatta ja 
rautatie on osoitettu  LR-merkinnällä ilman indeksiä. Myös kaava-selostuksessa esitetystä 
voimassaolevien asemakaavojen kaavayhdistelmästä puuttuu edellä mainittu VT 18 
asemakaavan muutos ja laajennus.  

 
KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  
Valtatien 18 asemakaavan muutos ja laajennus on hyväksytty 
kunnanvaltuustossa 22.5.2017, mutta kaava ei ole lainvoimainen, sillä kaavasta 
on valitettu hallinto-oikeuteen. Asian käsittely on vielä kesken. VT 18 
asemakaavan muutoksen ja laajennuksen sisältö LR-1 merkinnän osalta on 
korjattu Maunulan teollisuusalueen asemakaavakarttaan.   

 
Maunulan asemakaavaluonnoksessa on asema-alueen länsipäähän Maunulan tasoristeyksen 
ympäristöön Maunulantielle osoitettu uusi liittymä. Asemakaavan tavoitteena on ilmeisesti 
Maunulan tasoristeyksen poistaminen, mutta tämä ei käy selvästi ilmi kaava-aineistosta. 
Myös Maunulan tasoristeyksen osalta voisi soveltaa samaa edellä mainittua merkintää, kuin 
Aseman ylikulun tasoristeyksen alueella. Mikäli Maunulan tasoristeys säilyy alueella, 
sijoittuu uusi liittymä Liikenneviraston ohjeisiin nähden (Tien suunnittelu tasoristeyksessä, 
Liikenneviraston ohjeita 3/2012) liian lähelle tasoristeystä.  
Liikennevirastolla ei ole muuta huomautettavaa kaavahankkeesta. Maanteiden osalta 
lausunnon antaa toimivaltainen ELY-keskus.  
 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  
Maunulan teollisuusalueen kaavaluonnoksen kaava-alue ei ulotu ko. tasoristeyksen 
alueelle. Myöskään kunnan nykyinen asemakaava-alue ei ulotu ko. kohtaan (ks. ote 
ajantasakaavasta alla). Asemakaavaa ei ole tarpeen laajentaa tältä osin, mutta  
kaavaluonnoksen LR merkintä muutetaan kauttaaltaan LR-1 merkinnäksi. Lisäksi 
kaavaselostuksessa tuodaan tavoitteellinen liikenneverkko (kirkonseudun 
osayleiskaavan päivityksen mukaisesti) selkeämmin esille.  
 

            Ote Laihian ajantasakaavasta kohdealueella.  
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MIELIPITEET (suulliset): 
 
  

19.1.2016 MIELIPIDE 1  
 
Mikäli sähkömuuntamo tulee x:n tilan maalle, tulisi se sijoittaa kokonaan asemakaavan 
viheralueelle. Myös x.x:n maa-alueen Asematien varressa voisi selvittää, olisiko tämä 
sopiva paikka muuntamolle. 
 
KAAVAN LAATIJAN VASTINE 
Muuntamo sijoittuu Vaasan Sähköverkko Oy:n suunnitelmien mukaisesti korttelien 151 ja 
159 väliselle viheralueelle (VL). 
 
 
 
20.1.2016 MIELIPIDE 2  
 
Mielipiteen antajan mielestä teollisuustonttien tehokkuusluku pitäisi olla 0.30, jotta liian 
tukkoista rakentamista ei syntyisi. 
VT18-tiejärjestelyjen vuoksi liikkuminen Maunulaan vaikeutuu huomattavasti ja matka mm. 
Kirkonkylälle pitenee selvästi. 
Asemakaavan vaikutuksia mielipiteen antajan omistamien maa-alueiden ympäristölle ovat 
erityisesti kohdat 4 ja 5 kaavaselostuksen luvussa 6 ja nämä vaikutukset ovat negatiivisia. 
 
KAAVAN LAATIJAN VASTINE 
Kaavassa esitetty tehokkuusluku 0.40 perustuu asemakaavalle asetettuun tavoitteeseen, 
jonka mukaan tontin pinta-alasta tulisi osoittaa suurempi osa rakentamiseen kuin mitä 
voimassa oleva asemakaava mahdollistaa. Laaditun tehokkuustarkastelun perusteella 
kaavan laajennusalueen tehokkuusluku 0.40 mahdollistaa em. tavoitteen säilyttäen samalla 
alueella kohtuullisen väljyyden. 
Asemakaavaluonnos pohjautuu tiesuunnitelmissa esitettyihin tiejärjestelyihin, joiden 
yhteydessä on osoitettu miten Maunulan alue tulee liittymään muuhun tieverkkoon. 
Asemakaavatyön yhteydessä pyritään minimoimaan lähialueelle syntyvät mahdolliset 
negatiiviset vaikutukset. Liikenteen osalta ratkaisu perustuu laadittuihin tiesuunnitelmiin. 
Kaupunkikuvan, maiseman ja rakennetun ympäristön osalta mahdollisia negatiivisia 
vaikutuksia on pyritty lieventämään istutuksilla sekä pyrkimyksellä muodostaa alueelle ja 
rakennuksille yhtenäistä yleisilmettä. 

 
 

 
 
 
Oulussa 16.3.2016  ja   18.8.2017 
       

 
 

Kari Siipola     Merja Isteri  
arkkitehti, SAFA  arkkitehti, SAFA  
   
kaavan laatija (luonnosvaihe) kaavan laatija ehdotusvaiheessa  


