
 

              

 

 

Vastaanottaja 

Laihian kunta 

 
Asiakirjatyyppi 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 

Päivämäärä 

20.11.2017                                                              

 

 

LAIHIAN KUNTA 

ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, 

OSAKORTTELI 122  

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAIHIAN KUNTA 

ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 122  

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.9.2017  
 
 

 

1 

1. JOHDANTO 

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. SUUNNITELUN KOHDE JA VAIKUTUSALUE 

Kaavan nimi on Asemanseudun asemakaavan muutos, osakortteli 122. Suunnittelualueen 

pinta-ala on noin 0,45 ha ja se sijaitsee Laihian Asemanseudulla Koivurannankujan ja Rantalan-

tien varressa. Suunnittelualueen sijainti on esitetty likimääräisesti kuvassa 1. ja 2. Tarkempi ra-

jaus löytyy kansikuvasta.  

Kaavan vaikutusalue ulottuu suunnittelualueen lähiympäristöön. 

 

 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti Laihian Asemanseudulla. 
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Kuva 2. Suunnittelualueen sijainti Laihian Asemanseudulla. Lähde: Fonecta Kartat. 

3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

3.1 Suunnittelutehtävä ja tavoite 

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

kennuslaissa määritellyn kaavaprosessin mukaisesti. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa 

nykyinen kaava siten, että se mahdollistaa korttelin 122 tontin 2 ja korttelin 125 tontin 3 yhdis-

tämisen yhdeksi 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. Tavoitteena on asettaa uudelle muodostuvalle tontille rakennusoikeudeksi 

yhteensä 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 lähiympäristön nykyinen toiminta sekä kaavatyön yh-

teydessä esiin tulevat muut asiat.  

 

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

§:ssä asemakaavoitukselle asetetut sisältövaatimukset. Maanomistajien kanssa on tehty kaavoi-

tussopimus ja kaavaehdotuksen valmistuttua tehdään maankäyttösopimus. 

3.2 Suunnittelualueen ympäristön nykytila 

Suunnittelualue sijaitsee Asemanseudun alueella Rantalantien varressa. Alueelle on rakentunut 

voimassaolevan asemakaavan mukaisesti I-kerroksinen omakotitalo (kortteli 122, tontti 2) ja va-

rastorakennus (kortteli 125, tontti 3). Korttelien 122 ja 125 välistä kevyen liikenteen yhteyttä 

virkistysalueelle ei ole rakennettu ja sitä on käytetty osana tonttia. Korttelin 122 tontille 1 on ra-

kentunut omakotitalo ja kaksi talousrakennusta. Piha-alueilla on puustoa.  

 

Suunnittelualueen lähiympäristö on omakotitalovaltaista asuinaluetta. Alue rajautuu lännessä ja 

idässä rakennettuihin tontteihin, pohjoisessa Rantalantiehen sekä etelässä viheralueeseen, jossa 

kulkee vesi- ja viemärijohtoja. 

3.3 Maanomistus 

Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa. 
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3.4 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan vuonna 2001. 

Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009.  

3.5 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 maakuntakaavan 2040 laatimisen. Tavoitteena on hyväksytty kaava vuonna 2018–

2019. Uusi maakuntakaava korvaa Pohjanmaan maakuntakaavan 2030 ja sen vaihemaakunta-

kaavat. 

Vahvistetussa kokonaismaakuntakaavassa suunnittelualue kuuluu taajamatoimintojen alueeseen 

(A). Lisäksi suunnittelualueen läheisyyteen on osoitettu vaihtoehtoinen tielinjaus (punainen kat-

koviiva). 

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

 

  

Kuva 2. Ote kokonaismaakuntakaavan ja vaihekaavojen yhdistelmästä. Suunnittelualueen likimääräinen 
sijainti on merkitty karttaan punaisella ympyrällä. Lähde: Maanmittauslaitos. 

 

3.6 Yleiskaavat 

Alueella on voimassa Kirkonseudun osayleiskaava, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 

16.2.2015. Kaava on tullut voimaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (25.11.2016) jäl-

keen voimaantulokuulutuksella 12.12.2016. Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu pien-

talovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP) sekä pieneltä osin virkistysalueeksi (V).  
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Kuva 3. Ote Kirkonseudun osayleiskaavasta. 

 

3.7 Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa kunnanvaltuuston 12.6.1990 hyväksymä Asemaseudun asema-

kaava, jossa alueelle on osoitettu erillispientalojen korttelialueita (AO), lähivirkistysaluetta (VL) ja 

katualueita. 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 

lähivirkistysaluetta. Suunnittelualueen eteläosaan, osittain virkistysalueelle ja osittain erillispien-

talojen korttelialueelle, on merkitty vesijohdon ja viemärin johtoalueet.  

 

Kuva 4. Ote asemakaavayhdistelmästä. 

3.8 Selvitykset ja suunnitelmat 

Suunnittelun yhteydessä ei lähtökohtaisesti laadita uusia selvityksiä. Kirkonseudun osayleiskaa-

vaa varten laaditut selvitykset katsotaan olevan riittävät.  
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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 ja antaa lausuntoja. 

 

Kaavahankkeen osallisia ovat MRL:n 62 §:n mukaan: 

Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

• Laihian kunnan eri hallintokunnat 

• Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) 

• Pohjanmaan liitto 

• Pohjanmaan museo 

• Pohjanmaan pelastuslaitos 

• Poronkankaan Vesi Oy 

• Vaasan Sähköverkko Oy 

• Anvia Oyj 

• Muut mahdolliset yritykset ja yhteisöt 

 

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 

6. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄ-

MINEN 

 

6.1 Aloitusvaihe 

Kaavan vireilletulosta tiedotetaan lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla (MRL 63 §). 

Osalliset voivat ottaa kantaa esillä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyteen an-

tamalla siitä kommentteja yhteyshenkilöille tai kirjallisesti kuntaan. Osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma lähetetään viranomaisille tiedoksi. 

 

MRA 26 §:n mukaisesti MRL 66 §:n 2 momentissa tarkoitettu viranomaisneuvottelu järjestetään 

tarvittaessa. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895#a895-1999
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6.2 Valmisteluvaihe (luonnosvaihe) 

Aloitusvaiheen yhteydessä samanaikaisesti pidettävässä valmisteluvaiheessa kaavaluonnos pide-

tään yleisesti nähtävillä (MRL 62 §) kunnanvirastolla ja kunnan Internet-sivuilla. Kuulutuksessa 

ilmoitetaan ajankohta, jolloin suunnitelmaan voi tutustua ja antaa kirjallisia tai suullisia mielipi-

teitä. Mielipiteiden tekotapa ja jättöpaikka ilmoitetaan kuulutuksessa. Viranomaisilta pyydetään 

lausunnot.  

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 viran-

omaisneuvottelu. Kunta lähettää perustellun vastineen niille muistutuksen tehneille, jotka ovat 

osoitteensa ilmoittaneet. Kaavaehdotus esitellään kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Valtuusto 

tekee hyväksymistä koskevan päätöksen. Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan MRL 67 §:n ja MRA 

94 §:n mukaan. Kaavan lähettämisestä tiedoksi on säädetty MRA 95 §:ssä. 

6.4 Hyväksymisvaihe 

Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n mukaan asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen 

haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään. 

7. KAAVOITUKSEN ALUSTAVA AIKATAULU 

Asemakaava laaditaan vuosien 2017–2018 aikana seuraavasti: 

 
• Vireilletulosta kuuluttaminen joulukuu 2017-tammikuu 2018 

• Valmisteluvaiheen kuuleminen joulukuu 2017-tammikuu 2018 
• Kaavaehdotus nähtävillä keväällä 2018 

• Kunnanvaltuuston hyväksyminen kesällä 2018 

8. YHTEYSTIEDOT 

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavilla Laihian kunnanvirastolta osoitteesta Lai-

hiantie 50, 66400 LAIHIA sekä kunnan Internet-sivuilta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 

päivitetään koko suunnitteluprosessin ajan aina tarpeen mukaan. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta seuraaville henkilöille: 

 

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 6315771 
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