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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.  

2. SUUNNITTELUN KOHDE JA VAIKUTUSALUE 

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 28,7 hehtaaria, josta asemakaavan laajennusaluetta on n. 7,4 
ha. Suunnittelualue sijaitsee n. kilometrin päässä Laihian liikekeskustan luoteispuolella Maunulan 
teollisuusalueella. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Vaasan ja Seinäjoen väliseen rataan, 
idässä Asematien asutukseen, etelässä rakenteilla oleviin vt 3 ja vt 18 liikennejärjestelyihin ja 
lännessä peltoalueen halkaisevaan viljelystiehen. 
 
Kaavan vaikutusalue ulottuu suunnittelualueen lähiympäristöön. 
 
Suunnittelualueen sijainti on esitetty seuraavissa kuvissa. 
 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti. ©Maanmittauslaitos. 
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Kuva 2. Suunnittelualueen rajaus. Asemakaavan muutosalue on esitetty sinertävällä värillä ja kaavan 
laajennusalue punertavalla väripinnalla. ©Maanmittauslaitos. 

3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

3.1 Suunnittelutehtävä ja tavoite 

Suunnittelutehtävänä on laatia asemakaavan muutos ja laajennus Maunulan teollisuusalueelle. 
Asemakaavan muutos koskee kortteleita 150, 151 ja 154-161, korttelin 152 rakennuspaikkaa 2, 
rautatiealuetta (LR), lähivirkistysaluetta (VL), katualuetta sekä jalankululle ja polkupyöräilylle va-
rattua katua. Kaavan tavoitteena on muuttaa ja laajentaa nykyistä Maunulan teollisuusalueen 
asemakaavaa siten, että kaava mahdollistaa alueen kehittymisen ja laajentumisen jatkossakin 
pääosin teollisuusalueena. Alueelle sijoittuneiden toimijoiden toimintaedellytykset huomioidaan 
kaavamuutoksessa ja laajennusalueelle varataan uusia teollisen toiminnan rakennuspaikkoja oh-
jeellisella tonttijaolla, jotta kaava olisi mahdollisimman joustava. Alueelle sijoittunut asuminen 
huomioidaan nykylaajuudessaan ja asemanseudun vanhan rakennuskannan tilanne ja suojeluar-
vot huomioidaan asemakaavoituksen edellyttämällä tasolla. Rautatiealueen koillisosa on tarkoi-
tuksena muuttaa alueeksi, jolle voidaan rakentaa varastotiloja.  
 
Lisäksi tavoitteena on osallisten ottaminen mukaan suunnitteluun järjestämällä kaksi työpajaa tai 
keskustelu-/ideointitilaisuutta. 

3.2 Suunnittelualueen ympäristön nykytila 

Suunnittelualue sijoittuu nykyiseen taajamarakenteeseen liittyen myös maisemallisesti osaksi ra-
kennettua kaupunkikuvaa. Luonnonympäristöltään alue on kaavan laajennusalueen osalta pitkälti 
viljeltyä peltoaluetta. Rakennettu ympäristö alueella koostuu lähinnä erityyppisistä teollisuusra-
kennuksista sekä muutamasta asuinrakennuksesta. Suunnittelualueeseen kuuluvan Vaasan radan 
Laihian asema-alueella sijaitsee suojeltavia rakennuksia. 
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Kuva 3. Ilmakuva suunnittelualueelta. Suunnittelualueen rajaus punaisella. ©Maanmittauslaitos, 2016 

3.3 Maanomistus 

Asemakaavan muutosalue on pääosin yksityisten omistuksessa lukuun ottamatta rata-aluetta, 
joka on valtion omistuksessa sekä muutamaa tilaa, jotka omistaa Laihian kunta. Kaavanlaajen-
nusalue on kokonaan Laihian kunnan omistuksessa. 

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, kau-
punki-maaseutu –vuorovaikutusvyöhykkeeseen, matkailun vetovoima-alue/matkailun ja virkis-
tyksen kehittämisen kohdealueeseen sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta 
valtakunnallisesti arvokkaaseen alueeseen. Suunnittelualueelle on osoitettu myös julkisen liiken-
teen liityntäasema ja alueen läpi kulkee yhdysrata. Suunnittelualueen eteläpuolelle on osoitettu 
ohjeellinen/vaihtoehtoinen tielinjaus ja alueen läheisyydessä kulkee kulttuurihistoriallisesti mer-
kittävä tielinjaus, tietoliikenneyhteys ja päävesijohto. 
 
Suunnittelualueella on voimassa oleva yleiskaava, joten maakuntakaava ei suoraan ohjaa alueen 
suunnittelua. 

3.5 Yleiskaava 

Alueella on voimassa Kirkonseudun osayleiskaavan päivitys, jonka kunnanvaltuusto on hyväksy-
nyt 16.2.2015. Kaava on tullut voimaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen 
25.11.2016.  Yleiskaava on saanut lainvoiman 12.12.2016.  
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Osayleiskaavassa suunnittelualueen keski- ja itäosa on osoitettu työpaikka-alueeksi (TP), jolle 
voidaan sijoittaa toimisto- ja palvelutyöpaikkojen tiloja, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teolli-
suutta ja siihen liittyvää myymälätilaa sekä varastointia. Suunnittelualueen laajennusosa on osoi-
tettu teollisuusalueeksi, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). 
Alueen pohjoisosaan sijoittuu myös rautatieliikenteen alue (LR) ja itäosaan asuinpientalojen ja 
maatilojen alue (A). Lisäksi osayleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu ohjeellinen uusi 
väylä tai muu ajoyhteys (punainen viiva), ohjeellinen uusi, 2. vaiheessa toteutettava väylä (pu-
nainen katkoviiva), päärata (musta viiva poikkiviivoin), suojeltavia kohteita (sininen neliö), kylä-
kuvallisesti arvokas alue (vinorasteri) sekä melualue (pisterasteri).  
 
 

 

Kuva 4. Ote voimassa olevasta Kirkonseudun osayleiskaavasta. 
 

3.6 Asemakaava 

Suunnittelualueen itäosassa voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1990. Kaavaan on tehty 
muutos Kirjurintien osalta v. 2007, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.11.2007 §91. Voi-
massa olevassa asemakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu erillispientalojen korttelialue 
(AO), asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL), teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialueita (T-1), rautatiealuetta (LR), lähivirkistysalueita (VL), katualuetta sekä jalankululle 
ja polkupyöräilylle varattu katu. 
 
Teollisuus- ja varastoalueiden korttelialueelle (T-1) saa kaavamääräyksen mukaan sijoittaa 
myöskin omistajan muuhun toimintaan liittyviä liiketiloja. Liiketilojen osuus saa olla enintään 
50% tontin enimmäisrakennusoikeudesta. Lisäksi luku 30% osoittaa, kuinka suuren osan aluees-
ta saa käyttää rakentamiseen. 
 
Suunnittelualueen länsiosassa ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. 
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Kuva 5. Ote voimassaolevien asemakaavojen kaavayhdistelmästä ja suunnittelualueen rajaus. 

3.7 Laaditut ja laadittavat suunnitelmat 

Selvityksinä huomioidaan alueen aikaisemman suunnittelun yhteydessä laaditut selvitykset. Kaa-
voituksen yhteydessä on laadittu Laihian asemanseudun vanhat rakennukset –selvitys suojelta-
vista rakennuksista, hulevesiselvitys sekä liikenneselvitys vuoden 2016 aikana. 

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. 

5. OSALLISET 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia sekä lausua kaa-
vasta mielipiteitä (luonnosvaihe) ja muistutuksia (ehdotusvaihe) sekä viranomaisten ja yhteisö-
jen antaa lausuntoja. 

 
Kaavahankkeen osallisia ovat MRL:n 62 §:n mukaan: 
 
Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

 
• Laihian kunnan eri hallintoelimet 
• Etelä-Pohjanmaan ELY 
• Pohjanmaan liitto  
 Pohjanmaan museo 
• Liikennevirasto 
 Vaasan kaupungin ympäristöosasto 
 Pohjanmaan pelastuslaitos 
 Vaasan Sähköverkko Oy  
 Laihian Nuuka Lämpö Oy 
 Anvia Oyj 
 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 ja kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla (MRL 63§). 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään viranomaisille tiedoksi. Aloitusvaiheessa pidetään 
myös osallisille työpaja tai keskustelu-/ideointitilaisuus. 
 
MRA 26§ mukaisesti maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n 2 momentissa tarkoitettu viranomais-
neuvottelu järjestetään kaavaa valmisteltaessa, ennen kuin kunta varaa osallisille tilaisuuden 
mielipiteen esittämiseen. 

6.2 Valmisteluvaihe (luonnosvaihe) 

Valmisteluvaiheessa kaavaluonnos pidetään yleisesti nähtävillä (MRL 62§) kunnantalolla sekä ko-
tisivuilla. Kuulutuksessa ilmoitetaan ajankohta, jolloin suunnitelmaan voi tutustua ja siitä antaa 
kirjallisia tai suullisia mielipiteitä. Mielipiteiden tekotapa ja jättöpaikka ilmoitetaan kuulutuksessa. 
Viranomaisilta pyydetään virallinen lausunto. Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen pidetään 
myös toinen osallisille tarkoitettu työpaja tai keskustelu-/ideointitilaisuus ennen kaavaehdotuksen 
asettamista julkisesti nähtäville. 

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 myös 
erillinen viranomaisneuvottelu, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä sekä sitä koskevat 
mielipiteet ja lausunnot on saatu. Kaupunki lähettää perustellun vastineen niille muistutuksen 
tehneille, jotka ovat osoitteensa ilmoittaneet. Kaavaehdotus esitellään kunnanhallitukselle ja -
valtuustolle. Valtuusto tekee hyväksymistä koskevan päätöksen. Kaavan hyväksymisestä ilmoite-
taan MRL 67§ ja MRA 94§ 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 kun kuntalaissa säädetään. 
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7. KAAVOITUKSEN ALUSTAVA AIKATAULU 

Kaavamuutos laaditaan vuosien 2015-2017 aikana seuraavasti: 
   
 Työpaja 1/2    22.4.2015 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)  

ja vireilletulosta kuuluttaminen  11.5.2015 
 Kaavaluonnos     15.10.2015 
 Valmisteluvaiheen kuuleminen 19.1.-19.2.2016 
 Työpaja 2/2   14.12.2016 
 Kaavaehdotus   ekokuu 2017 
 Ehdotusvaiheen kuuleminen  syyskuu   2017 
 Kunnanvaltuuston hyväksyminen marraskuu 2017 

8. YHTEYSTIEDOT 

Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on saatavilla Laihian kunnanvirastolta osoitteesta Lai-
hiantie 50, 66400 LAIHIA sekä kunnan Internet-sivuilta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
päivitetään koko suunnitteluprosessin ajan aina tarpeen mukaan. 
 
Asemakaavan muutos toteutetaan yhteistyönä Laihian kunnan ja Ramboll Finland Oy:n kesken.  
 
Yhteystiedot: 
  
KAAVOITTAJA: 
Laihian kunta 
Laihiantie 50 
66400 LAIHIA 
 
 vs, maanmittausinsinööri  

Juha Lehtimäki 
juha.lehtimaki@laihia.fi  
puh. 0500 868 127 

 
 Kaavan laatijan sijainen  

Päivi Märjenjärvi  
paivi.marjenjarvi@laihia.fi  
puh. 040 8366 511 
 
 

KAAVAKONSULTTI: 
Ramboll Finland Oy 
Pitkänsillankatu 1  
67100 KOKKOLA 
 
 kaavan laatija, Merja Isteri 

merja.isteri@ramboll.fi 
puh. 040 822 4270 
 

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

 


