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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

Asemakaavan selostus koskee 20.11.2017 päivättyä kaavakarttaa. 

1.1 Tunnistetiedot  

Kunta   Laihian kunta 

Kaavan nimi Asemanseudun asemakaavan muutos, osakortteli 122  

Kaavalaji/toimenpide  Asemakaavan muutos 

 

Vireilletulo- ja hyväksymispäivämäärät  

Vireilletulo    xx.xx.2017 

Valmisteluvaiheen kuuleminen  xx.xx.2017 

Ehdotusvaiheen kuuleminen  xx.xx.xxxx 

Kunnanvaltuuston hyväksyminen xx.xx.xxxx 

1.2 Alueen määrittely 

Asemakaavan muutos koskee korttelin 122 tonttia 2, korttelin 125 tonttia 3, korttelin 122 tonttia 1 

sekä niiden välisiä katualueita ja korttelin 125 tontin 3 eteläpuolella sijaitsevaa lähivirkistysaluetta.  

 

Asemakaavan muutoksella muodostuu kaksi erillispientalotonttia, joista toiselle saa sijoittaa omista-

jaa palvelevan säilytys-, korjaus- ja huoltohallin sijoittamisen.  

1.3 Suunnittelun kohde ja vaikutusalue 

Asemakaavan muutosalueen koko on noin 0,45 ha ja se sijaitsee Asemanseudun alueella Laihian 

keskustasta 2 km pohjoiseen. Alue rajautuu lännessä ja idässä rakennettuihin tontteihin, pohjoisessa 

Rantalantiehen sekä etelässä viheralueeseen, jossa kulkee vesi- ja viemärijohtoja. 

 

Kaavan vaikutusalue ulottuu suunnittelualueen lähiympäristöön.  

 

Suunnittelualueen sijainti on esitetty kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti merkitty punaisella ympyrällä. ©Maanmittauslaitos 2016 
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2. YHTEYSTIEDOT 

KAAVOITTAJA: 

Laihian kunta 

Laihiantie 50 

66400 LAIHIA 

 
• 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 

Kampusranta 9 C 

60320 Seinäjoki 

 

• Projektipäällikkö, Jukka Silvola 

jukka.silvola@ramboll.fi 

    puh. 044 053 3333 

• Suunnittelija, Stina Karhunmaa 

stina.karhunmaa@ramboll.fi 

puh. 040 631 5771 

 

 

  

mailto:paivi.marjenjarvi@laihia.fi
mailto:maria.niemi@ramboll.fi
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3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

3.1 Suunnittelutehtävä ja tavoite 

Suunnittelutehtävänä on laatia asemakaavan muutos Asemanseudun alueelle maankäyttö- ja raken-

nuslaissa määritellyn kaavaprosessin mukaisesti. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa nykyinen 

kaava siten, että se mahdollistaa korttelin 122 tontin 2 ja korttelin 125 tontin 3 yhdistämisen yhdek-

si erillispientalotontiksi. Lisäksi tavoitteena on laajentaa korttelin 125 AO-aluetta etelään tontin 3 

osalta mahdollistaen 340 m2 suuruisen korjaus- ja huoltohallin rakentamisen.  Tonttien 2 ja 3 välinen 

yleiselle jalankululle varattu katualue on tarkoitus liittää osaksi uutta muodostuvaa tonttia. Tavoit-

teena on asettaa uudelle muodostuvalle tontille rakennusoikeudeksi 500 k-m2 ja kerroskorkeudeksi 

II. Lisäksi Koivurannankuja liitetään osittain uuteen muodostuvaan tonttiin ja osittain viereiseen 

korttelin 122 tonttiin nro 1. Kaavasuunnittelussa huomioidaan VL-alueella kulkevat johdot ja lähiym-

päristön nykyinen toiminta sekä kaavatyön yhteydessä esiin tulevat muut asiat.  

 

Asemakaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti siten, että se täyttää MRL 54 §:ssä 

asemakaavoitukselle asetetut sisältövaatimukset. Maanomistajien kanssa on tehty kaavoitussopimus 

ja kaavaehdotuksen valmistuttua tehdään maankäyttösopimus. 

3.2 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.2.1 Suunnittelualueen ympäristön nykytila 

Suunnittelualue sijaitsee Asemanseudun alueella Rantalantien eteläpuolella. Alueelle on rakentunut 

voimassa olevan asemakaavan mukaisesti I-kerroksinen omakotitalo (kortteli 122, tontti 2) ja varas-

torakennus (kortteli 125, tontti 3). Korttelien 122 ja 125 välistä kevyen liikenteen yhteyttä virkistys-

alueelle ei ole rakennettu ja sitä on käytetty osana tonttia. Korttelin 122 tontille 1 on rakentunut 

omakotitalo ja kaksi talousrakennusta. Piha-alueilla on puustoa. Suunnittelualueen lähiympäristö on 

omakotitalovaltaista asuinaluetta.  

 

 

Kuva 2. Ilmakuva suunnittelualueelta. © Maanmittauslaitos 9/2016 
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Kuvapari 3. Koivurannankujaa kuvattuna Rantalantien suunnasta. 

3.2.2 Luonnonolot 

Suunnittelualue on lähes kokonaan ihmisen muovaamaa piha-aluetta. Alueen etelä- ja länsiosat ovat 

puustoisia. Kirkonseudun osayleiskaavan yhteydessä vuonna 2013 laaditun luontoselvityksen (Luon-

topalvelu Kraakku, Marika Vahekoski) mukaan suunnittelualueella ei ole erityisiä luonnonarvoja. 

 

Alue muodostuu kolmesta jo rakennetusta tonttimaasta, joita reunustaa eteläosasta puustoinen vir-

kistysalue. Alue sijoittuu selännealueelle. Alueen maaperä on kalliomaata ja hiekkamoreenia. 

3.2.3 Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema 

Suunnittelualueen ympäristön maisemakuva koostuu puistomaisesta omakotialueesta. Suunnittelu-

alueella ei ole merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita.  

 

Suunnittelualueen läheisyydessä Rantalantien pohjoispuolella sijaitsee Kirkonseudun osayleiskaavas-

sa säilytettäväksi suositeltu rakennus (s/26) 1950-luvulta. Päärakennus on tyypillinen 1950-luvun 

hyvin alkuperäisessä muodossaan säilynyt ns. rintamamiestyyliä edustava talo. Rakennuksen pää-

dyssä on kissanpenkit ja pienet neliönmuotoiset ikkunat. Ympäristön rakennuskanta on melko kirja-

vaa, rakennuksia on 1910-luvulta aina 2000-luvulle saakka. Alueella on muutakin 1950-luvun raken-

nuskantaa, mutta päärakennukset eivät ole hyvin säilyneet alkuperäisessä muodossaan. Pihapiirissä 

on lisäksi kaksi piharakennusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kuva 4. Kirkonseudun osayleiskaavassa säilytettäväksi suositeltu 1950-luvun rakennus piharakennuksi-

neen. 
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3.2.4 Väestö 

Suunnittelualueella sijaitsee kaksi omakotitaloa. Muutoin alue sijoittuu Laihian melko tiiviisti asutulle 
Ratikylän alueelle. 

3.2.5 Palvelut 

Kaupalliset ja julkiset palvelut sijaitsevat Laihian liikekeskustassa 2 km päässä suunnittelualueesta. 

3.2.6 Työpaikat 

Suunnittelualueelle ei sijoitu työpaikkoja.  

3.2.7 Virkistys 

Alueelta on hyvät yhteydet taajaman eri puolilla oleville virkistys- ja liikunta-alueille. Lähiympäris-
tössä on mm. lähiliikunta-alue sekä virkistysreitti. Laihian keskustan liikuntapalvelut sijaitsevat noin 
2 km päässä suunnittelualueesta etelään.  

3.2.8 Liikenne 

Suunnittelualueelta on yhteys Rantalantieltä Ratikyläntielle, joka toimii alueellisena pääkokoojakatu-
na. Rantalantiellä on voimassa 30 km/h nopeusrajoitus. Suunnittelualueelle ei ole rakennettu kevyen 
liikenteen reittejä, mutta Ratikyläntien länsipuolella on kevyen liikenteen väylä. 

 
Kirkonseudun osayleiskaavaa 2040 varten tehdyn liikenneselvityksen tarkoituksena on parantaa 
erityisesti kokoojakatujen asemaa. Suunnittelualueen läheisyyteen suunniteltu uusi kokoojakatu, 
Ratikyläntie, on valmistunut kesällä 2017 Jarrumiehentielle saakka. Kokoojakatu sujuvoittaa kulku-
yhteyksiä valtateille ja Laihian keskustaan. Uuden kadun yhteyteen on tullut myös jalankulku- ja 
pyörätiet, joten alue on hyvin saavutettavissa kevyen liikenteen yhteyksien kautta. Kuvassa 4. on 
ote liikenneselvityksen tavoiteverkko 2040 -kartasta. 

 

 

 

Kuva 5. Tavoiteverkko 2040. Lähde: Liikenneselvitys. Ramboll, 2014.  

3.2.9 Tekninen huolto 

Suunnittelualue on kunnallisteknisten verkostojen piirissä.   
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3.2.10 Maanomistus 

Suunnittelualue on pääosin yksityisten omistuksessa.   

3.2.11 Häiriöt 

Alueelle ei sijoitu häiriötä aiheuttavia kohteita. 

 

 

 

 

4. SUUNNITTELUTILANNE 

4.1 Maakuntakaava 

Laihian kunta kuuluu Pohjanmaan liiton alueeseen. Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu 

21.12.2010. Vahvistettua kaavaa on täydennetty vaihekaavalla 1 (Kaupallisten palvelujen sijoittumi-

nen), joka on vahvistettu 4.10.2013 sekä vaihekaavalla 2 (Uusiutuvat energiamuodot ja niiden sijoit-

tuminen Pohjanmaalla), joka on vahvistettu 14.12.2015. Pohjanmaan liitto on aloittanut Pohjanmaan 

maakuntakaavan 2040 laatimisen. Tavoitteena on hyväksytty kaava vuonna 2018–2019. Uusi maa-

kuntakaava korvaa Pohjanmaan maakuntakaavan 2030 ja sen vaihemaakuntakaavat. 

Vahvistetussa kokonaismaakuntakaavassa suunnittelualue kuuluu taajamatoimintojen alueeseen (A). 

Lisäksi suunnittelualueen läheisyyteen on osoitettu vaihtoehtoinen tielinjaus (punainen katkoviiva). 

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

 

Kuva 6. Ote kokonaismaakuntakaavan ja vaihekaavojen yhdistelmästä.  

4.2 Yleiskaava 

Alueella on voimassa Kirkonseudun osayleiskaava, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 16.2.2015. 

Kaava on tullut voimaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (25.11.2016) jälkeen voimaantu-

lokuulutuksella 12.12.2016. Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu pientalovaltaiseksi asun-

toalueeksi (AP) sekä pieneltä osin virkistysalueeksi (V).  
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Kuva 7. Ote Kirkonseudun osayleiskaavasta 

4.3 Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa kunnanvaltuuston 12.6.1990 hyväksymä Asemaseudun asemakaa-

va, jossa alueelle on osoitettu erillispientalojen korttelialueita (AO), lähivirkistysaluetta (VL) ja katu-

alueita. Alueen pinta-ala on noin 4500 m2, kerrosluvuksi on merkitty molemmille kortteleille I 5/6 ja 

rakennusoikeudeksi 250 kerrosalaneliömetriä tonttia kohden.  

Suunnittelualueelle kortteleiden väliin on osoitettu katualue yleiselle jalankululle ja eteläpuolelle lähi-

virkistysaluetta. Suunnittelualueen eteläosaan, osittain virkistysalueelle ja osittain erillispientalojen 

korttelialueelle, on merkitty vesijohdon ja viemärin johtoalueet.  

  

Kuva 7. Ote asemakaavayhdistelmästä. 
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4.4 Rakennusjärjestys 

Laihian kunnan rakennusjärjestyksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.2.2002. Rakennusjärjestys 

tuli voimaan 28.3.2002. 

4.5 Pohjakartta 

Pohjakarttana käytetään Laihian kunnan 1:2000-mittakaavassa olevaa kaavoituksen pohjakarttaa. 

5. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

5.1 Osalliset 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia sekä lausua kaavasta 

mielipiteitä (luonnosvaihe) ja muistutuksia (ehdotusvaihe) sekä viranomaisten ja yhteisöjen antaa 

lausuntoja. 

 

Kaavahankkeen osallisia ovat MRL: 62§:n mukaan: 

Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavas-

ti vaikuttaa: 

 

• Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat ja asukkaat 

• Muut osalliset ja osalliseksi ilmoittautuvat 

 

Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

 

• Laihian kunnan eri hallintokunnat 

• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

• Pohjanmaan liitto 

• Pohjanmaan museo 

• Vaasan Sähköverkko Oy 

• Poronkankaan Vesi Oy 

• Anvia Oyj 

• Pohjanmaan pelastuslaitos 

• Muut mahdolliset yritykset ja yhteisöt 

5.2 Vireilletulo 

Asemakaavan muutos tuli vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedottamisen yhteydessä.  

5.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

5.3.1 Valmisteluvaiheen kuuleminen 

Kaavan vireilletulosta kuulutetaan ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään yleisesti nähtävil-

lä samanaikaisesti kaavaluonnoksen ja –selostuksen kanssa joulukuussa 2017-tammikuussa 2018. 

5.3.2 Ehdotusvaiheen kuuleminen 

Keväällä 2018. 

5.3.3 Kaavan hyväksyminen 

Kesällä 2018. 
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6. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

6.1 Asemakaavaluonnos  

Asemakaavaluonnoksella muodostuvat osakorttelin 122 tontit 1 ja 2. Tontin 1 pinta-ala on noin 2000 
m2 ja rakennusoikeutta 250 k-m2 sekä suurin sallittu kerrosluku on I 5/6. Tontin 2 pinta-ala on noin 
2450 m2 ja alueelle on osoitettu yhteensä 500 k-m2 rakennusoikeutta, josta 340 k-m2 on osoitettu 

(h) rakennusalalle, jolle saa sijoittaa omistajan toimintaa palvelevan säilytys-, korjaus- ja huoltohal-
lin. Suurin sallittu kerrosluku on II. Tontin 2 eteläosaan on merkitty vesi- ja viemärijohtoa varten 
varattu alueen osa sekä pieni lähivirkistysalue (VL). Suunnittelualueen eteläosan korttelinrajaa on 
tarkistettu tontin 2 kohdalla kiinteistörajojen mukaisesti.    

 

 

Kuva 8. Asemakaavaluonnos. 

6.2 Asemakaavaehdotus  

Asemakaavaehdotus laaditaan tavoitteiden sekä valmisteluvaiheessa saadun palautteen perusteella.  

7. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET 

Osakorttelin kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen luonnonympäristöön, eläimis-
töön, maisemaan, kulttuuriympäristöön tai ihmisten elinoloihin. Osakorttelin 122 tontin 2 kerroskor-
keuden muuttumisella I 5/6 kerroksisesta täydeksi II kerrokseksi ei arvioida olevan suurta vaikutus-

ta ympäröivään maisemaan tai ihmisten elinoloihin, sillä sallittu kerroskorkeus ei suuressa määrin 
poikkea voimassa olevan kaavan suurimmasta sallitusta kerroskorkeudesta.  
 
Osakorttelin 122 tontille 2 sallitaan enintään 340 k-m2 suuruisen omistajan toimintaa palvelevan 

säilytys-, korjaus- ja huoltohallin rakentaminen. Sallittu rakentaminen on mittakaavaltaan linjassa 
ympäröivän rakennuskannan kanssa. Ympäröivä rakennuskanta, ihmisten elinolot sekä maiseman 
muutos on huomioitu rajaamalla rakennusala merkinnällä h, jolle saa rakentaa omistajan toimintaa 

palvelevan säilytys-, korjaus- ja huoltohallin, tontin eteläosaan etäämmälle lähimpänä sijaitsevista 
olemassa olevista asuinrakennuksista. Osakorttelin eteläpuolella sijaitseva kapeimmillaan noin 12 m 
levyinen puustoinen lähivirkistysalue puolestaan suojaa näkyvyyttä osakorttelin eteläpuolella sijait-
sevalta pientaloalueelta.  
 
Noin 164 m2 suuruinen alue lähivirkistysalueesta tontin lounaisosassa liitetään osaksi erillispientalo-
jen korttelialuetta (A0-5). Kaakkoisosassa puolestaan noin 50 m2 erillispientalojen korttelialueesta 

liitetään osaksi lähivirkistysaluetta (VL). Lähivirkistysalueen pinta-ala pienenee kaavamuutoksen 
myötä noin 0,25%, jolloin sillä ei arvioida olevan merkitystä virkistykseen tai luonnonympäristöön.  
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Voimassa olevassa asemakaavassa tonttien keskellä sijainnut yleiselle jalankululle varattu katualue 
on liitetty osaksi tonttia 2 nykytilanteen ja -käytön mukaisesti. Katualuetta ei ole koskaan käytetty 

voimassa olevan asemakaavan mukaisesti lähivirkistysalueelle kulkuun, jolloin alueen liittämisellä 
osaksi tonttia ei arvioida olevan vaikutusta yleiseen jalankulun/kevyenliikenteen verkostoon. Muu-
toksella on positiivisia vaikutuksia maanomistajalle, jonka omistamat kaksi tonttia yhdistyvät yhte-
näiseksi alueeksi. Koivurannankujan liittämisellä osittain uuteen muodostuvaan tonttiin nro 2 ja osit-
tain tonttiin nro 1 korttelissa 122 ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia, sillä alueen käyttö säilyy 
nykytilanteen mukaisena. Kaavamuutos kasvattaa tonttien kokoa hieman. 
 

Vaikutuksia liikenteeseen ei arvioida olevan, sillä alueen käyttötarkoitus ja asuinrakennusten luku-
määrä säilyy nykytilanteen mukaisena. 

8. KAAVAMERKINNÄT- JA MÄÄRÄYKSET 

Kaavamerkintöinä on käytetty asetuksen 2000 mukaisia merkintöjä. Lisäksi kaavassa on annettu 
yleismääräyksiä. 

9. ALUEEN TOTEUTTAMINEN 

Asemakaava tulee valtuuston hyväksyttäväksi kesällä 2018.  
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