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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1  Tunnistetiedot 

Asemakaavaselostus koskee 18.8.2017 päivättyä asemakaa-
vakarttaa. 

Kunta:   LAIHIA   

Kaavan nimi:  Maunulan teollisuusalueen asemakaavan   
  muutos ja laajennus 

Kaavan laatija:  Ramboll Finland Oy  
  Merja Isteri, arkkitehti SAFA, YKS 285
  Kiviharjunlenkki 1A, 90220 Oulu
  puh. 020 755 611 (vaihde)
	 	 etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Tilaaja:   Laihian kunta, tekninen osasto     
  Laihiantie 50  (PL 13),  66400 LAIHIA
  puh. keskus 06 4750 411
  Juha Lehtimäki, vs. maanmittausinsinööri
  puh. 0500 868 127
	 	 juha.lehtimaki@laihia.fi	
  kaavan laatijan sijainen Päivi Märjenjärvi  
  puh. 040 8366 511    
	 	 @mail:	paivi.marjenjarvi@laihia.fi
  

Vireille tulo:   11.5.2015 khall § 179

Kaavan päiväys:   18.8.2017   

OAS nähtäville  11.5.2016  khall § 179
   

kaavaluonnos nähtäville 30.11.2015 khall § 399 
kaavaehdotus nähtäville x.x.2017 khall   § xx

Hyväksymispäivämäärät:
Kunnanhallitus:   x.x..2017  § xx 
Kunnanvaltuusto:   x.x.2017    § xx 

Asemakaavan muutos koskee seuraavia kaava-alueita: 
Kortteleita 150, 151 ja 154-161,  korttelin 152 tonttia 2, sekä 
liikenne-, virkistys- ja katualueita. 

Asemakaavan laajennus koskee  neljää kiinteistöä  

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat:
* korttelit 114, 150, 151, 154-161, 162 ja 163
* korttelin 152 tontti 2
* sekä liikenne-, virkistys-, erityis- ja katualueita.  

1.2  Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee runsaan kilometrin päässä Laihian lii-
kekeskustan luoteispuolella Maunulan teollisuusalueella. Suun-
nittelualue rajautuu pohjoisessa Vaasan  ja Seinäjoen väliseen 
rataan,  idässä Asematien asutukseen, etelässä rakenteilla ole-
viin vt 3 ja vt 18 liikennejärjestelyihin ja lännessä peltoalueen 
halkaisevaan viljelystiehen.  Suunnittelualueen pinta-ala on 
noin 28,7 hehtaaria, josta asemakaavan laajennusaluetta on 
noin 7,3 ha. 

1.3  Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

Kaavaselostuksen osana:

* Asemakaavan seurantalomake 
* Asemakaava merkintöjen selityksineen    
 pienennöksenä 

Erillisinä liitteinä: 

* Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
* Asemakaava merkintöjen selityksineen 1: 2000
*  Havainnekuva 1:2000
*  Maunulan teollisuusalue, asemakaavan muutos ja   
 laajennus; luonnosvaihe, Kaavan laatijan vastineet   
 annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin 18.8.2017.
*  Maunulan teollisuusalueen asemakaavan muutos  
 ja laajennus, Laihian asemanseudun vanhat  
 rakennukset, 19.12.2016   
* Liikenneselvitys, Laihia, Maunulan teollisuusalueen   
 asemakaava,  11/2016

    
2. TIIVISTELMÄ

Kaavan tavoitteena on muuttaa ja laajentaa nykyistä  Maunulan 
teollisuusalueen asemakaavaa siten, että kaava mahdollistaa 
alueen kehittymisen ja laajentumisen jatkossakin pääosin teol-
lisuusalueena.   Alueelle sijoittuneiden toimijoiden toimintaedel-
lytykset huomioidaan kaavamuutoksessa ja laajennusalueelle 
varataan uusia teollisen toiminnan rakennuspaikkoja  ohjeel-
lisella tonttijaolla, jotta kaava olisi mahdollisimman joustava.  
Alueelle sijoittunut asuminen huomioidaan nykylaajuudessaan 
ja  asemanseudun vanhan rakennuskannan tilanne ja suojelu-
arvot huomioidaan  asemakaavoituksen edellyttämällä tasolla. 

Näkymä Hallintien ja Asematien 
liittymästä kaavamuutosalueen 
rakentamattomalle osalle.
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3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1  Selvitys suunnittelualueen oloista
 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus      

Suunnittelualue käsittää Laihian rautatieaseman ympäristön, 
Hallintien varteen rakentuneen nykyisen teollisuusalueen sekä  
maatalouskäytössä olevan laajennusalueen.  Asemanseutu ja 
Hallintien pohjoispuoli  ovat suhteellisen tiiviisti rakennettua 
taajamarakennetta.  Valtatien 3 ja nykyisen Maunulan teolli-
suusalueen väliin jää Laihianjokivarren maatalousmaisemaa 
peltoalueineen. 
Suunnittelualueen lähiympäristössä on peltoalan ohella  Ase-
matien varren nykyistä asutusta sekä  muutama yksittäinen 
pihapiiri Maunulan peltojen kupeessa.  Radan pohjoispuolella 
sijaitsee Maunulanmäen kyläkuvallisesti arvokas alue.   

3.1.2 Liikenne       

Nykyinen liikenneverkko kaava-alueella koostuu kokoojateistä 
(Asematie ja Maunulantie), jotka johtavat valtatieltä radan yli 
Maunulanmäelle ja Ratikylään,  sekä Hallintiestä, joka yhdis-
tää kokoojakadut ja toimii samalla syöttöväylänä nykyisille teol-
lisuustonteille. Asematien varressa on jalankulku- ja pyörätie. 
Asematien liikennemäärä on noin 1430 ajon./vrk ja Maunulan-
tien liikennemäärä noin 270 ajon./vrk. Alueen liikenneturvalli-
suuden kannalta ongelmallisimmat kohdat ovat kokoojakatujen 
rautatien tasoristeykset.

Junaliikenne: 
Junat eivät enää pysähdy Laihian asemalla: Henkilöliikenteen 
junavuorot on korvattu bussi tai taksiyhteyksillä 20.6.2016 alka-
en.   Vielä keväällä 2016 Laihian asemalla pysähtyi viikonpäi-
västä riippuen 12-13 matkustajaliikenteen junavuoroa kummat-
kin suunnat  yhteenlaskettuina. 

Suunnittelualueen rajaus taustakartalle (©Maanmittauslaitos). 
Asemakaavan muutosalue on esitetty sinertävällä värillä ja kaavan laajennusalue punertavalla väripinnalla. 
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3.1.3 Rakennettu ympäristö       

Rakennettu ympäristö alueella koostuu lähinnä erityyppisistä 
teollisuusrakennuksista, muutamasta asuinrakennuksesta sekä 
Laihian asemanseudun rautatierakennuksista. 
Kaavamuutosalueen teollisuustonteista on rakentunut runsaat 
puolet, joskin osalla tonteista on käyttämätöntä rakennus-
oikeutta.  Rakentamaton osa Hallitien eteläpuolella on pelto-
aluetta.  Teollisuustonttien rakennuskanta vaihtelee suurista 
hallirakennuksista pienimittakaavaisempiin, toimitilatyyppisiin 
rakennuksiin.  Asemanseudun pihapiirissä sijaitsee varsinainen 
asemarakennus piharakennuksineen sekä kirjurin talo pihara-
kennuksineen.  
Kirkonseudun osayleiskaavan päivityksen yhteydessä laaditus-
sa kulttuuriympäristö- ja maisemaselvityksessä Asemanseutu 
on määritelty kyläkuvallisesti arvokkaaksi alueeksi. Rakennus-
ten arvot ja tarkempi kuvaus on esitetty  syksyllä 2016 laaditus-
sa  Laihian asemanseudun vanhat  rakennukset -selvityksessä.  
Muulla  alueen rakennuskannalla ei ole sellaista kulttuurihistori-
allista arvoa, joka tulisi huomioida kaavassa.  
Pohjanmaan liiton alueella on inventoitu valtakunnallisesti, 
maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kulttuurimaisemat 
vuosina 2010–2015. Päivitetyt ja tarkistetut valtakunnallisesti 
arvokkaat maisema-alueet ovat parhaillaan ympäristöministe-
riön vahvistettavana. Inventoinnissa on Laihianjoen maakun-
nallisesti arvokkaan kulttuurimaisema-alueen rajausta muu-
tettu mm. siten, että Maunulantien itäpuolella oleva nykyinen 
teollisuusalue ei sisälly enää alueeseen. Samalla Laihianjoen 
kulttuurimaisemaa on ehdotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi.

3.1.4 Luonnonympäristö        

Kaavamuutosalueella ei sijaitse luonnontilaisia alueita. Hallitien 
eteläpuolen rakentamaton alue on peltomaata, jota halkoo poh-
jois-eteläsuunnassa muutama veto-oja. Asemanseudun ympä-
ristössä on jonkin verran istutettua puustoa sekä myös hoita-
matonta entistä asemapiha-aluetta.  Kaavan laajennusalue on 
avointa peltomaata.
Kirkonseudun osayleiskaavan päivityksen yhteydessä laadi-
tussa luontoselvityksessä ei alueella esiinny luonnonarvoiltaan 
merkittäviä kohteita tai ympäristöjä eikä alueella ole tiedossa 
valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisia tai erityisesti suo-
jeltavia lajeja.  

3.1.5 Muinaismuistot 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia muinaismuistoja.  

3.1.6 Maaperä   

Suunnittelualueen  maaperä on pääosin hienoa hietaa, liejua 
/savea. Maunulanmäkeä kohden maaperä muuttuu  moreeni-
muodostumaksi.   

3.1.7 Maisema  

Maisemamaakuntajaon mukaisesti Laihia kuuluu Pohjanmaan 
maisemakuntaan ja lukeutuu Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuk-
sien seutuun. 
Suhteellisen tasainen suunnittelualue  sijaitsee Laihianjoen 
laaksoalueen (tarkemmin Laihianjoen sivuhaaran Vedenoja-
nuoman) sekä Maunulanmäen ja Mäntymäen selännealueiden 
välissä. Suunnittelualue kuuluu periaatteessa Laihianjoen ym-
pärille muodostuneen peltoalueen suurmaisemaan, mutta vt 
3  ja sen tuntumaan rakentunut nauhamainen asutus eristävät   
kohdealueen selvästi  Laihiajoen maisemasta. Eriytymistä li-
säävät rakenteilla olevat vt 3 ja 18  liikenteen eritasoratkaisut. 

3.1.8 Palvelut ja elinkeinot    

Suunnittelualue tukeutuu Laihian keskustaajaman palveluihin, 
jotka sijaitsevat noin kilometrin etäisyydellä kohdealueesta.     

3.1.9 Ympäristöhäiriöt  

Suunnittelualueen pohjoisrajalla on Vaasa-Seinäjoki rautatie, 
jonka raideliikenne aiheuttaa melua ja suunnittelualueen poh-
joisosat sijoittuvat raideliikenteen mahdolliselle tärinäalueelle. 
Suunnittelualueella oleva teollinen toiminta aiheuttanee välittö-
mässä läheisyydessään jonkin verran ympäristöhäiriöitä,  kuten 
hajuhaittoja ja pölyä.  
Valtateiden 3 ja 18 parantamiseen tähtäävän tiesuunnitelman  
yhteydessä on tehty vuonna 2014 meluselvitys ja määritelty tar-
vittavat  melusuojaukset. Laaditun melusuojaussuunnitelman 
mukaan Maunulan teollisuusalueen asemakaavan AO tonteil-
la ei ylity Valtioneuvoston päätöksen (VnP 993/1992) mukaiset 
melun  ohjearvot. 

3.1.10 Tekninen huolto   

Kaavamuutosalue  on liitetty kunnan vesi- ja viemäriverkostoon. 
Asemakaavan laajennusalue on myös liitettävissä nykyiseen 
vesi- ja viemäriverkkoon.  

Ilmakuva vuodelta 
2014. 
Suunnittelualueen
rajaus on eistetty pu-
naisellaviivalla.
©Maanmittauslaitos.
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Suunnittelualueen rakennukset numeroituina.  Taustakartta  © Maanmittauslaitos.

Rakennukset 1 ja 2. Suojeltava rakennus nr:o 1 (rautatiepihan päära-
kennus eli asemarakennus) vasemmalla.  

Rakennus 1 (asemarakennus). 

Rakennus 3.                                                                     Rakennus 4. 

Rakennus 5. Suojeltava rakennus (asemapihan päärakennus). 
Taustalla rakennus 6.  Rakennus 7. 
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Rakennus 8.  Maatalousliike Puska Oy.   Rakennukset 9 ja 10.  Maatalousliike Puska Oy.  

Rakennus 11. Kiinteistö Oy Laihian Hallintie. Rakennus 12.  Maatalousliike Puska Oy.   

Rakennukset 13 ja 14.Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy. Näkymä  tontin piha-alueelle (näkymä f).
Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy. 

Rakennus 15.Yritystalo 2, Laihian kunta.
(ToniTec Ky, Pohjanmaan Puupalvelu).

Rakennus 16.  Yritystalo 3, Laihian kunta.  (AjoMoko ajoneuvoverhoo-
mo, Autokorjaamo MK auto ja metalli, EM Sellers).

Rakennus 17.  

Rakennus 19. Laihian Kone ja Puutavara Ky. 

Rakennus 18. Laihian LVI Ky. 

Rakennukset 20. Laihian Autokoulu Oy. 
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Rakennukset 21. Laihian Kone ja Puutavara Ky. Rakennukset 22.  

Yllä ja vasemmalla: 
Rakennusryhmä 23.  

Rakennusryhmä 24.   Rakennus 25.  
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3.2  Suunnittelutilanne

3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- 
ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestel-
mää. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  (Valtioneuvos-
ton päätös 30.11.2000) ovat saaneet lainvoiman 26.11.2001 ja 
niiden muutokset ovat tulleet voimaan 1.3.2009. 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat asemakaa-
voitusta erityistesti silloin, kun alueella ei ole sellaista oikeus-
vaikutteista yleiskaavaa, jossa ne olisi jo huomioitu. Lisäksi 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ns. erityistavoitteet 
sisältävät kaikkia kaavatasoja, myös asemakaavoitusta koske-
via velvoitteita, mikäli tavoitteita ei ole kohdennettu koskemaan 
tiettyä kaavatasoa. 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat Maunulan 
teollisuusalueen asemakaavan muutosta ja laajennusta  mm. 
seuraavilta osin: 

Toimiva aluerakenne: 

Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehit-
tämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen 
aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin 
olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön 
laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyö-
dyntämistä.  Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen 
perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintite-
kijöihin.
Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana 
sekä hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena.   

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu:

Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen 
ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyt-
tä. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä 
eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia. Taajamia eheytettäes-
sä parannetaan elinympäristön laatua.
Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työ-
paikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mah-
dollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että 
henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimmanvähäinen. Lii-
kenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 
edellytyksiä parannetaan.
Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyk-
siä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismah-
dollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyn-
täen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän 
toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen 
sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle.

Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten ter-
veydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen 
ja olemassa olevien haittojen poistamiseen. Alueidenkäytön 
suunnittelussa olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympä-
ristöhaitat ja poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden 
vaikutuksia ehkäistään. Alueidenkäytössä luodaan edellytykset 
ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.

Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja 
työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata.
Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työ-
paikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen 
olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. 
Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan 
rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hy-
välle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava 
siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia.
Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja 
pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatku-

vuutta, turvallisuutta ja laatua.

Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin 
myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin.
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheutta-
vien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille on 
jätettävä riittävän suuri etäisyys. Suuronnettomuusvaaraa aihe-
uttavat laitokset sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja nii-
tä palvelevat kemikaaliratapihat on sijoitettava riittävän etäälle 
asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta 
herkistä alueista.
Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman 
epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään 
jo olemassa olevia haittoja. 
Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uu-
siutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä.
Alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista 
ja ylläpitämistä.

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisi-
jaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja verkostoja.
Alueidenkäytössä on edistettävä matka- ja kuljetusketjujen toi-
mivuutta ja turvattava edellytykset julkiselle liikenteelle sekä 
eri liikennemuotojen yhteistyön kehittämiselle. Alueidenkäytön 
suunnittelussa on varattava
riittävät alueet tavara- ja henkilöliikenteen terminaalien ja mat-
kakeskusten toimintaa ja kehittämistä varten.
 

3.2.2 Maakuntakaava

Laihian kunta kuuluu Pohjanmaan liiton alueeseen. Pohjan-
maan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi 29.9.2008 Pohjan-
maan maakuntakaavan. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 
21.12.2010. 
Maakuntakaavassa alue kuuluu pääosin taajamatoimintojena-
lueeseen A.  Valtatie 18 on osoitettu parannettavana tielinjana 
(punamusta viiva) ja sille on merkitty ohjeellinen/vaihtoehtoinen 
tielinjaus (punainen katkoviiva). Alueen läheisyyteen on osoi-
tettu Kyrönkankaan kulttuurihistoriallisesti merkittävä vanha 
tielinjaus. Maakuntakaavassa on suunnittelualueen kohdalle 
osoitettu kohdemerkinnällä julkisen liikenteen liityntäasema. 
Kohdealue on osoitettu maakuntakaavassa myös kulttuuriym-
päristön tai maiseman vaalimisen kannalta osaksi valtakun-
nallisesti arvokasta aluetta. Lisäksi suunnittelualue kuuluu  
matkailun vetovoima-alueeseen ”Laihia” (mv-5) sekä kaupun-
ki-maaseutu -vuorovaikutusvyöhykkeeseen (kmk).  Viereisellä 
sivulla on listaus maakuntakaavan merkinnöistä suunnittelualu-
eella tai sen tuntumassa.  

VAIHEKAAVA T 1 JA 2: 
Vahvistettua maakuntakaavaa on täydennetty vaihekaavalla 
1 (Kaupallisten palvelujen sijoittuminen), joka on hyväksytty 
14.5.2012 ja vahvistettu 4.10.2013 sekä vaihekaavalla 2 (Uu-
siutuvat energiamuodot ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla), 
joka on hyväksytty 12.5.2014 ja vahvistettu ympäristöministe-
riössä 14.12.2015. 
Vaihekaavassa  1 ja 2 ei ole merkintöjä Maunulan kohdealueel-
la tai sen välittömässä läheisyydessä. 

MAAKUNTAKAAVA 2040:
Pohjanmaan maakuntahallitus on päättänyt käynnistää uuden 
maakuntakaavan laatimisen. Kaava tullaan laatimaan koko 
maakunnan ja sen eri yhteiskunnalliset toiminnot kattavana ko-
konaismaakuntakaavana, joka korvaa nykyisen maakuntakaa-
van ja sen vaihemaakuntakaavat. Tavoitteena on saada kaava 
hyväksyttyä vuonna 2018. Kaavan osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma on hyväksytty maakuntahallituksessa 21.12.2015. 
Maakuntahallitus  hyväksyi 23.5.2016 vastineet osallistumis- 
arviointisuunnitelmasta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin.
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Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta 
(vahvistettu 21.12.2010).

Julkisen liikenteen liityntäasema.
Alueella ei ole voimassa MRL 33 §:n mukaista rakentamisrajoitusta.

Yhdysrata.
Rata-alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

Matkailun vetovoima-alue / matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue. 
Merkinnällä osoitetaan matkailun kannalta vetovoimaisia alueita.
Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja kehitettäessä tulee ottaa huomioon alueen erityisominaisuudet ja hyödyntää nii-
den vetovoimaisuutta. Virkistysalueista ja -reitistöistä tulee muodostaa yhteistoimintaverkostoja. Matkailua ja virkistystä palveleva 
rakentaminen tulee sopeuttaa ympäristöön.
mv-5:  LAIHELA - LAIHIA
Kulttuuri: Ainutlaatuinen, rikas rakennus- ja muinaisjäännöskanta.

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti arvokas alue.
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt.
Alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee edistää alueiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymistä. 
Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on otettava huomioon maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuu-
det, erityispiirteet ja ajallinen kerroksellisuus.

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä tielinjaus.
Merkinnällä osoitetaan Rantatien ja Kyrönkankaan vanhat tielinjaukset.

Kaupunki  -maaseutu vuorovaikutusvyöhyke. 
Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuun liittyvää vyöhykettä, jolla kehitetään erityisesti kaupungin, hyvien liikenneyhteyksien ja 
maaseudun vuorovaikutukseen perustuvaa elinkeinotoimintaa, etätyötä ja asumista.
Suunnittelumääräys: Alueiden käytön suunnittelussa asutus, palvelut ja työpaikat tulee ohjata ensisijaisesti olemassa oleviin kun-
takeskuksiin ja kyliin. Alueen uudisrakentamista on ohjattava siten, että se sijoittuu yhdyskuntarakenteen kannalta edullisesti 
olemassa olevan asutuksen, palveluiden sekä liikenneyhteyksien läheisyyteen. Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota
joukkoliikenteen kehittämiseen. Maankäytön suunnittelussa on turvattava joki- ja kulttuurimaiseman sekä hyvien ja yhtenäisten 
peltoalueiden säilyminen. Alueidenkäytöllä tulee jokilaaksojen valumaalueilla tapahtuvat toiminnot ohjata niin, että edistetään ve-
sistöjen tilan paranemista. Rakentamista ei tule osoittaa tulvaherkille alueille.

Taajamatoimintojen alue.
Merkinnällä osoitetaan asemakaavoitettuja ja asemakaavoitettaviksi tarkoitettuja alueiden taajamatoiminta-aluetta.
Maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä.

Ohjeellinen / vaihtoehtoinen tielinjaus.
Merkinnällä osoitetaan ne tieyhteydet tai osuudet, joilla on erillisselvityksissä tai vahvistetussa seutukaavassa valtakunnallista, 
maakunnallista tai seudullista merkitystä ja joiden toteuttamiseksi on laadittu tarveselvitys tai yleissuunnitelma tai joiden sijaintia 
on tutkittu alemman tason kaavassa. Tiealueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

Päävesijohto.

Tietoliikenneyhteys.
Merkinnällä osoitetaan maakunnan kattava ohjeellinen tietoliikenneverkko sekä sen kytkeytyminen valtakunnalliseen ja kansain-
väliseen verkostoon.
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3.2.3 Yleiskaavatilanne 

Alueella on voimassa Laihian kirkonseudun osayleiskaavan päivitys, jonka kunnanvaltuusto 
on hyväksynyt 16.2.2015. Korkein hallinto-oikeus teki 25.11.2016 päätöksen, että kaava saa 
lainvoiman. Kaava tuli lainvoimaikseksi voimaantulokuulutuksen julkaisulla 12.12.2016.

Alla ote Kirkonseudun osayleiskaavan päivityksestä sekä suunnittelualuetta tai sen välitöntä lähiympäristöä koskevat merkinnät. 
Suunnittelualueen yleispiirteinen rajaus on esitty kuvassa punaisella. 

TYÖPAIKKA-ALUE.
Alueelle voidaan sijoittaa toimisto- ja palvelutyöpaikkojen tiloja, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta ja siihen 
liittyvää myymälätilaa sekä varastointia. Myymälätilojen maksimimäärä tulee osoittaa asemakaavassa. Kuitenkin yli 
2000 kerrosneliömetrin suuruisen vähittäiskaupan suuryksikön sijoittaminen alueelle on
kielletty.

TEOLLISUUSALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ ASETTAA TOIMINNAN LAADULLE ERITYISIÄ VAATIMUKSIA.

ASUINPIENTALOJEN JA MAATILOJEN ALUE.
Alue on varattu nykyisille asuinpientaloille ja maatiloille. Maa- ja metsätalouteen liittyvä täydennysrakentaminen on 
alueella sallittu. Rakennettujen alueiden väliset alueet suositellaan säilytettävän rakentamisesta vapaana.

RAUTATIELIIKENTEEN ALUE.

SUOJAVIHERALUE.

Ohjeellinen uusi väylä tai muu ajoyhteys.

Ohjeellinen uusi, 2. vaiheessa toteutettava väylä.

Päärata.

Suojeltavat kohteet.  sr = Suojeltava rakennus.

Pohjanmaan maakuntakaavan mukainen valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. 
Yksityiskohtaisemman suunnittelun kautta tulee edistää alueiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymistä. 
Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on otettava huomioon maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen 
kokonaisuudet, erityispiirteet ja ajallinen kerroksellisuus.

Kyläkuvallisesti arvokas alue, jonka arvot liittyvät useimmin historialliseen tiehen ja sen ympäristö- ja taajamakuvaan.
Maankäyttö- ja rakennuslain 127§ nojalla määrätään, että alueen rakennuksia ei saa purkaa ilman purkamislupaa.

Melualue.
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3.2.4 Asemakaava 

Suunnittelualueen itäosassa voimassa oleva asemakaava on vuo-
delta 1990. Kaavaan on tehty muutos Kirjurintien osalta v. 2007, 
jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.11.2007 § 91. 
Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualueelle on osoi-
tettu erillispientalojen korttelialue (AO), asuin-, liike- ja toimisto-
rakennusten korttelialue (AL), teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialueita (T-1), rautatiealuetta (LR), lähivirkistysalueita (VL), 
katualuetta sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.
Suurin osa kaavamuutosalueesta on osoitettu voimassa olevassa 
kaavassa Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi mer-
kinnällä T-1, jonne saa kaavamääräyksen mukaan sijoittaa myös-
kin omistajan muuhun toimintaan liittyviä liiketiloja. Liiketilojen 
osuus saa olla enintään 50 % tontin enimmäisrakennusoikeudes-
ta. Lisäksi luku 30 % osoittaa, kuinka suuren osan alueesta saa 
käyttää rakentamiseen.

3.2.5 Valtateiden 3 ja 18 parantaminen Laihian koh-
dalla 

Valtateiden 3 ja 18 parantaminen Laihian kohdalla on al-
kanut syksyllä 2015. Tiesuunnitelman mukaiset toimenpi-
teet muuttavat  Maunulan teollisuusalueen asemakaavan 
muutoksen ja laajennuksen lähiympäristöä oleellisesti:  
Maunulan kohdalle rakennetaan uusi eritasoliittymä, vt 
18 linjataan uusille sijoilleen  aivan kohdealueen kylkeen. 
Asematien kulkuyhteys etelään katkaistaan ja kulkuyhteys 
Maunulan teollisuusalueelle toteutetaan uutta katua (Hallin-
tien jatketta) pitkin idän suunnalta Ratikyläntieltä. 
Uudistuksilla aikaansaadaan aiempaa paremmat lähtökoh-
dat liike- ja teollisuusrakentamiselle hyvien liikenneyhteyk-
sien varrelle valtateiden välittömään läheisyyteen. 

Ote voimassaolevien asemakaavojen kaavayh-
distelmästä ja suunnittelualueen rajaus mustalla 
katkoviivalla.

Ote valtateiden 3 ja 18 uusista linjauksista suh-
teessa  Maunulan teollisuusalueen asemakaavan 
muutokseen ja laajennukseen. 

Ote Maunulan teollisuusalueen asemakaava- alu-
eeseen osin rajautuvasta valtatien 18 asemakaa-
van muutoksesta ja laajennuksta, joka on hyväk-
sytty kunnanvaltuustossa 22.5.2017, mutta kaava 
ei ole lainvoimainen, sillä kaavasta on valitettu 
hallinto-oikeuteen. Asian käsittely on vielä kesken.    
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3.2.6 Maanomistus 

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

3.2.7 Rakennusjärjestys

Laihian  kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanval-
tuustossa 11.2.2002  § 9. 

3.2.8 Pohjakartta

Pohjakarttana käytetään 18.8.2017 hyväksyttyä 1:2000 asema-
kaavan pohjakarttaa. 

3.3  Tehdyt selvitykset / tarkastelut

3.3.1  Laihian asemanseudun vanhat rakennukset   
   -selvitys   

Osana asemakaavatyötä laadittiin Laihian asemanseudun 
vanhoja rakennuksia koskeva erillistarkastelu (Maunulan teol-
lisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus, Laihian ase-
maseudun vanhat rakennukset, 19.12.2016 /Ramboll).  
Tarkastelun tavoitteena oli selvittää asemanseudulla sekä tilalla  
korttelin 150 tontilla 5 olevien vanhojen rakennusten kulttuuri-
historiallinen sekä maisemallinen arvo suhteessa nykytilantee-
seen ja sitä kautta  määritellä laadittavan asemakaavan suojel-
tavat rakennukset ja -alueet. 
Selvityksen perusteella suojeltaviksi esitetään seuraavia raken-
nuksia (numerot viittaavat vanhat rakennukset -selvitykseen 
sekä alla olevaan kuvaan): 

*  asemarakennus (rakennus nro 1)
*  tavaramakasiini (rakennus nro 2)
*  kirjurin talo (rakennus nro 6)
*  kirjurin talon piharakennukset; varasto ja maakellari   
 (rakennukset  nro 8 ja 9)
* uusi makasiini (rakennus nro 7)

Yllä listatulla rakennuskokonaisuudella on selkeä paikallinen 
merkitys ja ne muodostavat merkittävän ja yhtenäisen kokonai-
suuden joka tulisi säilyttää. 

Maunulan teollisuusalueen asemakaavan muu-
tos ja laajennus, Laihian asemaseudun vanhat 
rakennukset -tarkastelussa suojeltaviksi esitetyt 
rakennukset. 
Rakennusten numerointi viittaa ko. selvitykseen. 

Kirjurin talo. 

Asemarakennus.   



tulvariskialu
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3.3.2  Hulevesitarkastelu   

Asemakaavatyön yhteydessä laadittiin alueelle hulevesitarkaste-
lu, jonka tarkoitus oli varmistaa, ettei hulevesistä aiheudu kaavan 
toteutuessa ongelmia (Maunulan kaava-alue, Hulevesiselvitys / 
Ramboll).  
Olevan teollisuusalueen hulevedet puretaan nykyään alueen ete-
läpuolella olevaan Vedenojanluomaan, josta ne virtaavat edel-
leen Laihianjokeen.  Nykyiselläänkin, ilman lisärakentamista, 
Vedenojanluoma tulvii Hongistonojan ja Maunulantien alituksen 
välisellä alueella.  Maunulan teollisuusalueen laajentaminen  lisää 
hulevesiä kyseisellä luomavälillä, jossa tilanne on tosin parane-
massa valtatien 18 rakentamisen yhteydessä asennettujen uusien 
suurempien rumpujen myötä. Toimenpiteinä tulvariskien hallintaan 
ehdotetaan selvityksessä hulevesien viivyttämistä teollisuuston-
teilla, joko läpäisevillä pinnoilla tai vaihtoehtoisesti maanalaisilla 
järjestelmillä. Yhdessä kiinteistökohtaisten menetelmien kanssa 
selvityksessä ehdotetaan laskuojien parantamista ja rakentamista 
siten, että niihin muodostuu viivytystilavuutta ennen Vedenojan-
luomaan laskemista (mm. viivytysaltaat). Tällöin Maunulantien 
yläpuolella tapahtuvat vedenkorkeuden nousut saadaan hallintaan 
lisäämättä tulvariskiä edessäpäin.    

3.3.3  Maunulan teollisuusalueen asemakaavan 
   liikenneselvitys  

Asemakaavatyön yhteydessä laadittiin alueelle liikenne-
selvitys, jossa tarkasteltiin nykyisen ja uuden maankäytön 
tarvitsemat yhteydet, katualueiden mitoitus, rataturvallisuus 
sekä kaavan liikenteelliset vaikutukset.   Selvityksessä var-
mennetaan mm. katualueiden riittävät tilaratkaisut, huomi-
oidaan radan läheisyydestä aiheutuvat liikenneturvallisuus-
kysymykset ja arvioidaan kaavaratkaisun liikennemääriä.  
(Liikenneselvitys, Laihia, Maunulan teollisuusalueen ase-
makaava, 11/2016  / Ramboll)

Ote tulva-alueeista suunnittelualueella ja 
sen lähiympäristössä.  
Kaava-alueen rajaus on esitetty 
kuvassa mustalla katkoviivalla. 
Lähde: SYKE  © MML. 

tulvariskialueet 

tulvavaaravyöhykkeet 
-vesistötulva

tulvavaaravyöhykkeet 
-meritulva

Ote suunnittelualueelle laaditusta huleve-
sitarkastelun toimenpidekartasta.  

Maunulantien rummun parannus

hulevesien hallinta kiinteistöillä

ojien parannus ja viivytystilavuuden parantaminen 

suositellut virtaussuunnat tonttien vesille
ehdotetut viivytysaltaat  
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4.  ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1  Asemakaavan suunnittelun tarve 

Asemakaavan suunnittelun tarve on lähtenyt Laihian kunnan 
tarpeesta lisätä teollisen tuotannon tonttivarantoa kuntakes-
kustan välittömässä läheisyydessä hyvien liikenneyhteyksien 
varrella    

4.2  Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat   
  päätökset 

Maunulan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus 
on Laihian kunnan kaavoituskatsausten 2014 ja 2016 sekä 
kaavoitusohjelman 2017-2019 mukainen hanke.  Kunnanhalli-
tus teki 11.5.2015 § 179  päätöksen asemakaavan muutoksen 
ja laajennuksen laatimisesta Maunulan alueelle. Kaavatyö on 
tehty kunnan ohjaamana konsulttityönä. 

4.3  Osallistuminen ja yhteistyö  

4.3.1  Osalliset

Kaavoitusprosessin osalliset on määritelty maankäyttö- ja ra-
kennuslain 62 §:ssä. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaa-
van valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja ilmaista 
mielipiteensä joko kirjallisesti tai suullisesti sekä jättää tarvitta-
essa kaavaehdotusvaiheessa muistutus kaavasta. 
Tässä kaavahankkeessa osallisia ovat mm.:

-  kaava-alueen maanomistajat, asukkaat ja alueella   
  työskentelevät  
-  kaava-alueen naapurit, asukkaat ja maanomistajat
-  viranomaiset ja muut tahot: 

   - Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö- 
     keskus  
 - Pohjanmaan liitto 
   - Pohjanmaan museo
   - Liikennevirasto
   - Pohjanmaan pelastuslaitos
 - Laihian kunnan eri hallintoelimet 
 - Vaasan kaupungin ympäristöosasto
 - Vaasan Sähköverkko Oy
 - Laihian Nuuka Lämpö Oy
 - Anvia Oy
 

-  muut mahdolliset tahot, joiden asumiseen, työntekoon   
 tai muihin oloihin kaava voi huomattavasti vaikuttaa 

4.3.2  Vireille tulo 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 § 2 momentin mukainen kaa-
voituksen vireille tuloilmoitus on julkaistu 26.5.2015.  
Kaavaprosessin lakimääräisen kuulemisen lisäksi suunnittelu-
alueen ja sen välittömän vaikutusalueen osallisille lähetettiin 
tieto asemakaavan vireille tulosta kirjeitse. 

4.3.3  Viranomaisyhteistyö 

Kaavan viranomaisohjeistus on saatu nähtävilläolojen lausun-
tokierroksilla.  Lisäksi nähtävillä olleen kaavaluonnoksen pa-
lautteesta ja työn jatkosta on neuvoteltu Etelä-Pohjanmaan ELY 
-keskuksen kanssa työneuvottelussa 21.4.2016.   

4.4  Asemakaavan tavoitteet 

Kaavan tavoitteena on muuttaa ja laajentaa nykyistä asema-
kaavaa siten, että kaava mahdollistaa alueen rakentumisen 
jatkossakin pääosin teollisuusalueena. Kaavalla toteutetaan 
Laihian kunnan elinkeinopolitiikkaa tarjoamalla eri kokoisia ja 
vetovoimaisia yritystontteja näkyvältä paikalta vt 3 ja vt 18 var-
relta.  
Kaavatyö pyritään tekemään tiiviissä yhteistyössä alueen yrit-
täjien ja asukkaiden kanssa. Kaavaprosessin tavoitteena on 
kuunnella alueen yrittäjiä ja toimijoita niin, että laadittava kaava 
vastaa mahdollisimman hyvin myös nykyisten yrittäjien tarpeita  
parantaen heidän toimintaedellytyksiään alueella.   Kaavatyös-
sä pyritään myös tarkistamaan voimassa olevan asemakaavan 
epäkohtia ja kaavamerkintöjä (mm. piha-alueen ja rakennetta-
van alueen suhde, turhat katualueet, rakennusoikeuden puuttu-
minen korttelista 161 jne.).  

4.5  Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 

4.5.1  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Kunnanhallitus hyväksyi hankkeen osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman 11.5.2015 § 179 ja päätti asettaa sen nähtäville. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 28.5.-
26.6.2015 välisen ajan sekä myös myöhemmin, kaavan muiden 
nähtävillä olojen yhteydessä.  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta  antoivat lausuntonsa 
Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan museo sekä Vaasan Sähkö-
verkko Oy. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtä-
villäolon aikana saatiin yksi kirjallinen mielipide.   

4.5.2  Kaavan valmisteluvaihe (kaavaluonnos) 

Kaavatyötä valmisteltaessa laadittiin  2 alustavaa luonnosta, 
jotka erosivat toisistaan lähinnä uusien teollisuustonttien luku-
määrän ja  koon suhteen.   
Alustavia luonnoksia esiteltiin alueen toimijoille suunnatussa 
työpajassa /yleisötilaisuudessa 22.4.2015.  Paikalla oli noin 20 
osallistujaa, joista n. 15 alueen maanomistajia. Kommentteina 
esiin nousi seuraavia asioita:

•  Nykyisten teollisuustonttien kaavamääräys, jonka mukaan   
  enintään 30 % tontin pinta-alasta voidaan käyttää rakentamiseen,  
  rajoittaa tontin käyttöä. Em. rajoitus tulisi poistaa.

•  Korttelien 156 ja 160 (Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy) yhdistämi-
   nen ja Kirjurintien poistaminen kaavasta. Alueet ovat nykyisin 
   käytössä yhtenä alueena.

•  Läpikulkumahdollisuuden mahdollistaminen laajennusalueen 
   eteläosasta ja liittyminen uuden valtatien liikennejärjestelyihin.

Asemakaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä 19.1.2016-
19.2.2016 välisen ajan. Asemakaavaluonnoksen esittelytilai-
suus pidettiin kunnanviraston valtuustosalissa 26.1.2016. 
Nähtävillä oloaikana luonnoksesta  annettiin 10 lausuntoa ja 
kaksi mielipidettä.  Lausunnot ja mielipiteet  sekä niihin laaditut 
kirjalliset vastineet on koottu erilliseksi liitteeksi (Maunulan teol-
lisuusalue, asemakaavan muutos ja laajennus; luonnosvaihe 
Kaavan laatijan vastineet annettuihin lausuntoihin ja mielipitei-
siin 18.8.2017).   

Alustavaa kaavaehdotusta esiteltiin alueen maanomistajille, 
asukkaille ja  toimijoille 14.12.2016 pidetyssä työpajassa.  

Luonnosvaiheen palautteen, laadittujen selvitystarkastelujen   
ja 14.12. pidetyssä työpajassa käydyn keskustelun perusteella, 
museoviranomaisen kanssa käytyjen keskustelujen perusteel-
la sekä kaavateknisten korjausten vuoksi tehtiin kaavaan  mm. 
seuraavat muutokset kaavaehdotusta työstettäessä: 

* Asemanseudun alueelle korttelit SR 160 ja  TY-2 114 
* rakennussuojelumerkintöjen tarkistukset 
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Alustava kaavaluonnos Ve A.  

Alustava kaavaluonnos Ve B.  

Nähtävillä olleen kaavaluonnoksen 
(22.6.2015) havainnepiirros.  

Nähtävillä ollut kaavaluonnos          
(22.6.2015).  
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* Verstastien ja Asematien eteläpään poisto, kääntöpaikkojen sijainnit
* rakennetut muuntamot, muuntamovaraukset sekä viemäriverkostot   
  kaavaan
* VL-alueiden muutokset EV:ksi
* katu- liikennealueiden,  suojavirhealueiden ja korttelialueiden rajojen       
  tarkistukset  
* kortteli 161 sekä korttelin 152 tontti 2 mukaan kaava-alueeseen
* tekniset merkintämuutokset 
* muut detaljitason  merkintätarkistukset mm. ohjeelliset hulevesialueet

4.5.3 Kaavaehdotus  

Kaavaehdotus laadittiin luonnosvaiheen palautteen, kunnan 
viranhaltijoiden ja sekä 21.4.2016 ELY -keskuksen kanssa pi-
detyn työneuvottelun annin perusteella.  Lisäksi 14.12.2016 pi-
detty keskustelutilaisuus alueen maanomistajille ja yrittäjille toi 
kaavaehdotuksen sisältöön pieniä muutoksia.  
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä xx.xx.2017-xx.xx.2017 väli-
sen ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin xx kirjallista lausunto ja  x 
muistutusta.   

4.5.4 Kaavan hyväksyminen   

Maunulan teollisuusalueen asemakaavan muutoksen ja laajen-
nuksen hyväksyi kunnanvaltuusto ___.___.2017  § _____. 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1  Kaavakartan sisältö 

Maunulan teollisuusalueen muutoksen ja laajennuksen keskei-
simmän alueen muodostavat Hallintien varren nykyinen teolli-
suusalue, joka on osoitettu asemakaavassa nykyiseen toimin-
taansa perustuen  teolliseen toimintaan pääosin merkinnällä 
T-2 sekä Maunulantien  varren uudisaluevaraukset pääosin 
merkinnällä  TY-2, mutta kahden rakennuspaikan osalta mer-
kinnällä T-2.   T-2 ja TY-2 korttelialueille saa sijoittaa myös toi-
mintaan liittyviä liiketiloja, joiden osuus saa olla enintään  15 % 
tontin  enimmäisrakennusoikeudesta. Kaikkien korttelien tont-
tirajat on esitetty ohjeellisina, jolloin tontteja voidaan yhdistää 
tarpeen mukaan.
Asemanseutu  ja muu asuinrakentaminen:
Pääosa  Laihian rautatieaseman pihapiiristä on osoitettu kaa-
vassa rakennussuojelualueeksi merkinnällä SR.  Lisäksi ne 
rakennukset, joilla on merkittävää kulttuurihistoriallista arvoa, 
on osoitettu  suojeltaviksi rakennuksiksi sr-1 tai sr-2  -merkin-
nällä.   Suojeltavaksi osoitettuja rakennuksia on asemanseu-
dulla kaikkineen kuusi kappaletta. Entisen asemapihan itäpää 

on osoitettu   ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden 
korttelialueeksi merkinnällä TY-2. 
Suunnittelualueen muut nykyiset asuinrakennukset on osoitettu 
asumiseen voimassa olevan asemakaavan mukaisesti merkin-
nöillä AO ja  AL.   Uutta asuinrakentamista alueelle ei asema-
kaavalla osoiteta.  

Suojaviheralueet ja lähivirkistysalue 
Teollisuuskortteleiden väliset viherkaistat sekä teollisuusalu-
een ja etelään rajoittuvan valtatien tiealueen välinen alue on 
osoitettu asemakaavassa suojaviheralueiksi merkinnällä EV.  
Maunulantien sisäkehälle jäävä nykyinen peltoalueen korttelin 
162 tonttien 1-4 eteläpuolella on osoitettu lähivirkistysalueeksi 
merkinnällä VL.  

Liikenne    
Maunulan teollisuusalue tulee liittymään Laihian taajamara-
kenteeseen suunnittelualueen itäpuolelle rakennettavan uuden 
katuyhteyden kautta (Hallintien jatke), joka risteää Ratikylän-
tiehen.  Nykyiset Asematien ja Maunulantien risteykset vt 3:lle 
tulevat poistumaan rakenteilla olevien muutostöiden kautta. 
Hallintiestä tulee Maunulan teollisuusalueen keskeisin pääväy-
lä.  Liikenneyhteys kaavan laajennusalueelle tapahtuu Maunu-
lantien kautta, joka on linjattu kehämäisesti laajennusalueen ja 
kaavamuutosalueen väliin jäävän pellon ympärille suunnilleen 
nykyisen peltotien sijoille.   Maunulantien nykyinen radan yli 
menevä osuus Maunulanmäen suuntaan on muutettu nimel-
tään Maunulanmäentieksi ja teollisuusalueen laajennusalueelle 
kulkeva tie on nimetty Maunulantieksi.
Liikennejärjestelyissä on huomioitu teollisuusalueen laaje-
nemismahdollisuudet ja siihen liittyvät katulinjaukset osayleis-
kaavan päivityksen mukaisesti.  Asematien eteläosa on osoitet-
tu siltä osin kun katualuetta ei enää tarvita suojaviheralueeksi, 
jonne on varattu kevyen liikenteen alueen osa valtatien varren 
joukkoliikennepysäkille kulkua varten. Lisäksi  Asematien ka-
tualuetta on laajennettu pohjoisessa asemapihan puolelle niin, 
että katualueelle mahtuu bussin kääntöpaikka sekä muutamia 
saattoliikenteen pysäköintipaikkoja. 
Suunnittelualueen etelärajalla, Korttelin 158 eteeläpuoleisen 
EV -alueen lounaiskulmassa on pieni pala yleisen tien tiealuetta 
merkinnällä LT.  Merkintä liittyy Vt 18 asemkaavan muutokseen 
ja laajennukseen. 

Tekninen huolto  

Asemakaavassa on osoitettu alueelle rakennetut muuntamot 
sekä uusille muuntamoille varatut alueet ohjeellinen sähkö-
muuntamoa varten varattu alueen osa -merkinnällä (et-1).   Muu 
yhdyskuntatekninen infra pyritään rakentamaan pääosin katu-
alueille.Nähtäville tuleva /nähtävillä ollut  kaavaehdotus.  
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5.2  Kaavan vaikutukset    

5.2.1 Suhde yleiskaavaan ja  valtakunnallisiin alueiden-
käyttötavoitteisiin 

Maunulan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus 
on alueella voimassa olevan Kirkonseudun osayleiskaavan pä-
vityksen ohjaavan yleispiirteisyyden  mukainen.  Laadittu ase-
makaava toteuttaa myös valtakunnallisia alueidenkäyttötavoit-
teita. 

5.2.2  Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen

Maunulan teollisuusalueen asemakaavan toteuttaminen laa-
jentaa ja tiivistää Laihian keskustan tuntuman yhdyskuntara-
kennetta nykyisestään nostaen  yhdyskuntateknisen verkoston 
käyttöastetta. Tiivistäminen kunnan keskeisillä alueilla on kes-
tävän kehityksen mukaista ja kaavaratkaisu edistää mahdolli-
suuksia nykyisen vajaasti rakentuneen teollisuusalueen täy-
dentymisessä ja  rakentumisessa valmiiksi.
Kaava täydentää ja laajentaa Laihian keskustan pohjoispuolista 
teollisuusvyöhykettä huomioiden valtateiden uudet  linjaukset ja 
luoden sitä kautta  potentiaalista näkyvyyttä  alueelle sijoittuville 
yrityksille. Maunulan teollisuusalueesta on mahdollisuus muo-
dostaa laadukkaalla toteuttamisella kokonaisuus, joka viestittää 
uuden valtatien käyttäjille positiivista imagoa Laihian keskustan 
ja kunnan elinvoimaisuudesta.

5.2.3  Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Asemakaavan toteutumisen myötä laajennusalueen nykyinen 
maaseutumainen luonne muuttuu teolliseksi ympäristöksi. Kaa-
van laajennusalueesta ja kaavamuutosalueista kasvaa yhdes-
sä kohtuullisen tiivis teollisuusalue, joskin laajennusalueen ja 
muutosalueen väliin jää edelleen kaavoittamatonta avointa pel-
toaluetta. Yhtenäisellä ja laadukkaalla rakentamisella on mer-
kittävä vaikutus alueen rakennetusta ympäristöstä syntyvään 
mielikuvaan. Kaavamuutosalueen luonne ei oleellisesti muutu 
nykyisestä, mutta nykyisten teollisuustonttien käyttömahdolli-
suudet tehostuvat rakentamiseen käytettävän rakennuspaikan 

pinta-alan kasvaessa.
Asemanseudun kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kokonaisuu-
den säilyminen on turvattu asemakaavan suojelumerkinnöil-
lä.  Asemapihan itäpuolelle sijoittuva uusi TY-2 kortteli tiivistää 
aluetta nykyisestään, mutta ei vähennä arvokkaan asemanseu-
dun taajamakuvallista tai kulttuurihistoriallista merkittävyyttä 
nykyisestään, sillä kyseisellä alueella on aiemminkin ollut   ase-
manseudun rakennuksia (mm. asuinrakennuksia ja saunara-
kennus), eikä alue (kortteli 114) ole koskaan ollut pelkästään 
hoidettua asemapuistoa.    Lisäksi teollinen toiminta on virin-
nyt alkujaankin asemanseudun ympärille juuri rautatieaseman 
logistisen vetovoiman siivittämänä, joten uuden teollisuuskort-
telin sijoittaminen asemapihan välittömään läheisyyteen ei ole 
alueen luonteen vastaista.   

5.2.4  Vaikutukset luontoon

Alueella ei ole tiedossa huomioon otettavia kasvi- tai eläinlaje-
ja, eikä kaavan toteutumisella ole oleellisia vaikutuksia luonto-
arvoihin.  

5.2.5  Vaikutukset maisemaan

Suunnittelualue sijoittuu v. 2010 vahvistetussa maakuntakaa-
vassa osoitetulle valtakunnallisesti arvokkaalle kulttuurimaise-
ma-alueelle.  Joulukuussa 2016 lainvoiman saaneessa Laihian 
Kirkonseudun osayleiskaavan päivityksessä valtakunnallisesti 
arvokkaan  maisema-alueen merkintäselitystekstissä todetaan, 
että 
 * Yksityiskohtaisemman suunnittelun kautta tulee   
   edistää alueiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen  
   säilymistä. 
 * Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on otettava   
    huomioon maisema-alueiden ja rakennettujen   
     kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet, erityispiirteet ja  
   ajallinen kerroksellisuus.   

Koska kirkonseudun osayleiskaavan päivitys on v. 2010 vah-
vistettua maakuntakaavaa tuoreempi, ei maakuntakaavassa 
osoitetun valtakunnallisesti  arvokkaan maisema-alueen ole 
katsottu olevan este osayleiskaavan mukaisille alue- ja valtatie-

Maunulan teollisuusalueen 3d-mallikuva kaakosta.  
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ratkaisuille.  Laihian kirkonseudun osayleiskaavaan pävityksen 
kaavaselostuksen vaikutusarvio-osuudessa todetaan mm. että 
Maunulan teollisuusaluevarausten kohdalla olevat peltoalueet 
ovat tavanomaista peltoaluetta, joiden rakentamiselle ei ole 
maisemallista estettä. Näin ollen myöskään nyt laadittavan kaa-
van ja kaavamuutoksen osalta ei ole ristiriitaa maakuntakaavan 
valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen suhteen. 
Pohjanmaan liiton alueella on inventoitu valtakunnallisesti, 
maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kulttuurimaisemat 
vuosina 2010–2015. Päivitetyt ja tarkistetut valtakunnallisesti 
arvokkaat maisema-alueet ovat parhaillaan ympäristöministe-
riön vahvistettavana. Inventoinnissa on Laihianjoen maakun-
nallisesti arvokkaan kulttuurimaisema-alueen rajausta muu-
tettu mm. siten, että Maunulantien itäpuolella oleva nykyinen 
teollisuusalue ei sisälly enää alueeseen. Samalla Laihianjoen 
kulttuurimaisemaa on ehdotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi.

Kaavan laajennusalueen osalta vaikutukset maisemaan ovat 
kuitenkin selkeitä: nykyinen pääosin maaseutumainen pelto-
miljöö muuttuu uuden rakentamisen myötä tiiviisti rakennetuksi 
teollisuusalueeksi. Toisaalta jo rakenteilla olevat vt 3 ja vt 18 
linjausmuutokset  ja eritasoliittymäjärjestelyt muokkaavat mai-
semaa hyvin rankasti pirstoen nykyisiä peltoalueita ja muuttaen 
lähinäkymiä.  Maunulan teollisuusalueen asemakaavan toteut-
taminen jatkaa tätä maisemamuutosta. 
Elinympäristön muutoksen voimakkuus riippuu siitä kuinka te-
hokkaasti alue tulee rakentumaan. Muutoksen mahdollisesti 
negatiivisia vaikutuksia voidaan vähentää yhtenäisellä raken-
tamistavalla sekä alueen yleisilmettä pehmentävillä istutuksilla.
Laadukkaalla toteuttamisella alueesta on mahdollista muo-
dostaa uuden valtatien sekä myös rautatien suuntaan korkea-
tasoinen ja Laihian taajaman elinvoimaisuutta ja kehittymistä 
ilmentävä toimintaympäristö. Taajamakuvallisesti alue tulee 
muodostamaan uuden rakennetun reunavyöhykkeen, joka rajaa 
uudistuvan valtatien pohjoisreunaa ja tiivistää teollisuusalueen 
selkeäksi näkyväksi reunavyöhykkeeksi valtateiden suuntaan.  
Yhtenäisellä ja laadukkaalla rakentamisella on merkittävä vai-
kutus alueen rakennetusta ympäristöstä syntyvään mieliku-
vaan.

5.2.6  Vaikutukset liikenteeseen

Alueen rakentumisen myötä Hallintien ja Maunulantien sekä 
Ratikyläntien liikennemäärät tulevat lisääntymään. Raskaan 
liikenteen määrän lisääntyminen riippuu alueelle sijoittuvien yri-
tysten luonteesta.

Kaavan toteuttamisen vaikutukset liikenteen sujuvuuteen: 
Asemakaava-alueen matkatuotoksiin perustuvan liikenne-
ennusteen mukaan Hallintien ja Ratikyläntien kiertoliittymään 
saapuva liikennemäärä on noin 2200 ajon/vrk. Ratikyläntiellä 
liikennettä on pohjoisen liittymähaaralla arvioitu olevan noin 
4000 ajon/vrk ja eteläisellä liittymähaaralla noin 8000 ajon/vrk 
vuonna 2040. Valtatien 18 rampilla liikennemäärä on arviolta 
noin 2000 ajon/vrk vuonna 2040.
Hallintien ja Ratikyläntien kiertoliittymän toimivuustarkastelun   
perusteella liittymän käyttösuhde on 0,33. Keskimääräinen vii-
vytys liittymässä on 6 sekuntia ja jonopituus 1 kpl. Palvelutaso-
luokituksen mukaan liittymän palvelutaso on A (erittäin hyvä). 
Alueen muissa liittymissä liikenne on niin vähäistä että niissä ei 
arvioida olevan riskiä toimivuushäiriöihin.

Vaikutukset liikenneturvallisuuteen
Alueen liikenteellisen sijainnin muuttuminen läpiajettavasta 
alueesta yhden sisääntulon varassa olevaksi alueeksi vaikut-
taa myös liikenneturvallisuuteen. Asematien ja Mallastien lii-
kenneturvallisuus paranee, kun rautatien tasoristeys suljetaan 
Ratikyläntien rakentamisen myötä ja läpiajoliikenne poistuu. 
Hallintiellä liikennemäärät kasvavat nykyisestä ja sen myötä 
onnettomuusriski voi hiukan nousta. Kaavassa osoitettu katu-
alue mahdollistaa Hallintien leventämisen 7,0 metriä leveäksi 
kun se nykyisin on noin 6,0 m. 

Alueella on melko vähän jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Maunu-
lantien asukkaiden matka lähimmälle jalankulku- ja pyörätielle 
pysyy keskimäärin yhtä pitkänä, mutta erityisesti raskaan liiken-
teen määrä kasvaa, mikä heikentää jalankulkijoiden ja pyöräi-
lijöiden turvallisuutta. Maunulanmäentiellä asuville on ennen 
tasoristeyksen poistumista jo mahdollisuus jalan ja pyörällä 
vaihtoehtoiseen reittiin radan pohjoispuolelta.
Maunulantien jatkeen linjaamisessa rautatien läheisyyteen on 
huomioitu tarvittava etäisyys rata-alueesta. Liikenneturvalli-
suuden kannalta rautatien läheisyys vaikuttaa Maunulantien ja 
Maunulanmäentien liittymän sijaintiin, koska kaavan toteutu-
misen alkuvaiheessa Maunulanmäentien rautatien tasoristeys 
ei ole vielä poistunut. Tieliittymän vähimmäisetäisyys rautatien 
tasoristeyksestä on 55 m (Tien suunnittelu tasoristeyksessä, 
Liikennevirasto 2012).

5.2.7  Vaikutukset teknisen huollon järjestämiseen

Kaava-alueen kaikki rakennuspaikat ovat liitettävissä kunnallis-
teknisten verkostojen piiriin. 
Mikäli kaikki rakennusoikeus toteutetaan yksikerroksisena T-2, 
TY-2  ja AL rakennuspaikoilla, tonttien vapaat piha-alueet jäävät 
suhteellisen vähäisiksi.  Teollisuusrakennuspaikoilla usein ha-
lutaan myös asfaltoida pihamaat laajalta alueelta, mikä vaikut-
taa hulevesien hallintaan negatiivisesti muutoinkin tulva-alttiilla 
alueella. Tämän vuoksi kaavan yleismääräyksissä on suosituk-
sena välttää kovia pihapäällysteitä mahdollisuuksien mukaan. 
Lisäksi kaavan viheralueille on osoitettu kaksi ohjeellista hule-
vesialuetta, jonne mm. tulvatilanteiden vesille voidaan rakentaa 
hulevesialtaita.  
Maunulan asemakaavan toteuttamisella voi olla vaikutuksia 
tulvatilanteissa Vedenojanuoman vedenpintaan, mikäli alueen 
kaikki  pihamaat päällystetään vettä läpäisemättömiksi eikä hu-
levesien viivyttämiseksi esitettyjä toimenpiteitä suoriteta.  

5.2.8  Vaikutukset talouteen

Alueen infran rakentamisen kulut saataneen takaisin tontti-
myynnin tai vuokratuottojen myötä tulevina vuosina. Riittävän 
ja monipuolisen tonttitarjonnan myötä kuntaan on mahdollista 
saada uusia yrityksiä ja sitä kautta myös verotuloja.  Kaavan 
laajennusalue tarjoaa mahdollisuuksia uusien työpaikkojen si-
joittumiseen Laihian keskustan välittömään läheisyyteen.

5.2.9  Vaikutukset terveyteen, sosiaalisiin oloihin ja ih-
misten elinoloihin 

Kaavan toteutumisen myötä alueen elinympäristö muuttuu 
merkittävästi erityisesti  laajennusalueen osalta (korttelit  162 
ja 163).  Nykyinen avoin peltomaisema muuttuu tiiviihköksi 
teollisuusympäristöksi. Muutos voi tuntua erityisen suurelta ja 
negatiiviseltakin teollisuusalueen ympäröimäksi jäävien asuin-
kiinteistöjen osalta.  Maisemamuutoksen välittömään vaikutus-
piiriin sijoittuu kuitenkin vain muutamia asuinkiinteistöjä, joten 
em. vaikutusten kohderyhmä on suppea.  Myös kaavamuutos-
alueella muutos on suhteellisen voimakas alueen tiivistymisen 
ja peltoalueen rakentumisen myötä. Toisaalta alueen elinympä-
ristöä tulee muokkaamaan erittäin voimakkaasti myös uuden 
valtatien ja sen liittymäjärjestelyjen toteutuminen, joten Mau-
nulan asemakaavan toteuttamisen elinympäristöön kohdistuvat 
muutokset ovat liittyvät kiinteästi liikennejärjestelyjen muutok-
sen aiheuttamiin vaikutuksiin. 
  

Junaliikenne aiheuttaa melua ja mahdollisesti myös jonkin 
verran tärinää välittömässä lähiympäristössään. Laaditussa 
asemakaavassa alueelle ei kuitenkaan osoiteta sellaista uutta 
toimintaa, joka olisi erityisen melu- tai tärinäherkkää.  Häiriöte-
kijöitä tulevat olemaan myös laajennusalueen rakentamisaikai-
set meluhäiriöt sekä koko alueen toteutumisen myötä lisäänty-
vä liikenne sekä sen aiheuttama melu. 
Myös alueelle tuleva yritystoiminta saattaa aiheuttaa häiriöitä 
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riippuen toiminnan laadusta. Lähistöllä olevia häiriintyviä koh-
teita, kuten asutusta,  on kuitenkin suhteellisen vähän. Asu-
misen viihtyisyystekijät on pyritty huomioimaan osoittamalla 
teollisuustonttien ja asutuksen väliin mahdollisuuksien mukaan 
viheralueita ja istutettavaa suojapuustoa.  

5.2.1  Vaikutukset ilmastonmuutokseen

Ilmastonmuutoksen myötä mahdollisesti lisääntyviä sään ääri-
ilmiöiden hallintaan, kuten rankkasateista johtuvien taajamatul-
vien hallintaan,  on osoitettu kaavassa suosituksia (ks. kohta 
Vaikutukset teknisen huollon järjestämiseen).   
Kokonaisuuden kannalta Maunulan asemakaavan toteutuksella 
ei ole oleellisia  vaikutuksia globaaliin ilmastonmuutokseen. 

5.3  Nimistö 

Kaavassa Asematien itäpään katunimi on muutettu Mallastiek-
si. Maunulantie jatkuu kehätienä uudelle kaava-alueelle ja Mau-
nulanmäelle tasoristeyksen yli Maunulanmäentienä.   

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Maunulan teollisuusalue rakentunee hiljalleen kysynnän mu-
kaan tulevien vuosien saatossa. Kunnan tavoitteena on, että 
uusien tonttien luovutus toimijoille voi alkaa vuoden 2017 ai-
kana.  

6.1  Toteutuksen seuranta

Alueen rakennuskannan osalta valvonta kuuluu Laihian kunnan  
rakennusvalvonnalle. Kunnallistekniikan suunnittelusta ja ra-
kennusaikaisesta valvonnasta huolehtii katujen osalta Laihian 
kunnan tekninen osasto  ja vesi- ja viemäröinnin osalta Laihian 
kunnan vesihuoltolaitos.  
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Asemakaavan seurantalomake.    
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Maunulan teollisuusalueen asemakaavakartta pienennöksenä. 

Maunulan teollisuusalueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen havainnepiirros.   
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Maunulan teollisuusalueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen merkintöjen selitykset pienennöksenä. 


