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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Perustiedot 

 

Asemakaavan muutoksella muodostuu Pöpelikön teollisuusalueen kortteli 2100 ja siihen liittyvä ka-

tualue. 

1.2 Suunnittelualueen määrittely 

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 7 hehtaaria ja se sijaitsee Laihian Isonkylän länsipuolella noin 3,8 

kilometrin etäisyydellä valtatieltä 3. Laihian keskusta sijaitsee noin 6,8 kilometrin päässä alueen 

pohjoispuolella. Suunnittelualue rajautuu pohjoispuolella Isonkyläntiehen. 

 

Suunnittelualueen sijainti on esitetty kuvissa 1 ja 2. 

 

 

Kuva 1.  Suunnittelualueen likimääräinen sijainti merkitty punaisella ympyrällä.  

 



6 

LAIHIAN KUNTA 

PÖPELIKÖN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 

KAAVASELOSTUS 

 

 

 

 

  

 

Kuva 2.  Suunnittelualueen alustava  rajaus. © Maanmittauslaitos 

Kuva 3.  

1.3 Tunnistus- ja yhteystiedot 

 

 

TUNNISTUSTIEDOT:  

  

Alueen nimi: Pöpelikön teollisuusalue 

Kunta/Kaupunki: Laihian kunta 

Kaavan nimi: Pöpelikön teollisuusalueen asemakaava 

Kaavalaji/toimenpide: asemakaava 

  

YHTEYSTIEDOT:  

  

Kaavoittaja: Laihian kunta 

Laihiantie 50 

66400 LAIHIA 

  

 Yhteyshenkilö: 

 • Maanmittausinsinööri, Juha Lehti-

mäki 

juha.lehtimaki@laihia.fi 

puh. 0500 868 127 

• Kaavan laatijan sijainen,  

Päivi Märjenjärvi  

paivi.marjenjarvi@laihia.fi  

puh. 040 8366 511 

 

  

mailto:paivi.marjenjarvi@laihia.fi
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Konsultti: Ramboll Finland Oy 

Pitkänsillankatu 1  

67100 KOKKOLA 

 

 Yhteyshenkilöt: 

 Hankkeen vastuuhenkilö  

Jukka Silvola 

jukka.silvola@ramboll.fi 

puh. 044 0533333  

VIREILLETULO JA HYVÄKSYMISPÄIVÄMÄÄRÄT:  

 Vireilletulo:  

 Kunnanhallitus: 

 Kunnanhallitus: 

 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

2.1 Suunnittelutehtävä ja tavoite 

Suunnittelutehtävänä on laatia asemakaava Laihian Isonkylän länsipuolelle suunnitellulle teollisuus-

alueelle. Suunnittelun tavoitteena on kaavallisesti mahdollistaa lähinnä jätteiden uusiokäyttöön ja 

muuhun kiertotoimintaan keskittyvän teollisuusalueen rakentaminen.  

Alueelle suunnitellaan jätemuovin kierrätykseen liittyvien teollisuusrakennusten rakentamista. Muo-

vin kierrätys ja käsittely edellyttää laajoja katettuja halleja. Kiertotalouteen liittyvän teollisuuden li-

säksi alueelle saattaa tulevaisuudessa sijoittua myös muuta teollisuutta, esim. raskasta metalliteolli-

suutta. Alueella on toiminnassa oleva biokaasulaitos. Kaavaratkaisun lähtökohtana ovat hanketoimi-

jan hankesuunnitelmat. Alueelle sijoittuvista hankkeista on laadittu YVA-tarveharkintahakemus. 

Suunnittelun yhteydessä laaditaan yleiskaavallinen tarkastelu samanaikaisesti asemakaavan kanssa 

käynnistettävän osayleiskaavan selvitysaineiston pohjalta. 

 

Kaavoituksessa on huomioitu lähialueen nykyinen toiminta sekä kaavatyön yhteydessä esiin tulevat 

muut asiat. Asemakaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti siten, että se täyttää 

MRL 54 §:ssä asemakaavoitukselle asetetut sisältövaatimukset. 

2.2 Suunnittelualueen ympäristön yleiskuvaus 

Suunnittelualue ja sen ympäristö ovat suurimmalta osaltaan metsätalouskäytössä. Puusto on suurel-

ta osin poistettu alueen eteläosaa lukuun ottamatta. 

 

Alueella on toiminnassa oleva biokaasulaitos sekä testikäyttöön suunniteltu muovipyrolyysilaitos. 

Isonkyläntien toisella puolella on vuonna 2001 suljettu kaatopaikka. 

 

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 900 metrin päässä.  

 

2.3 Luonnonympäristö 

Alueen luonnonympäristön tilaa on tutkittu Biologitoimisto Jari Venetvaaran toimesta  

Venetvaara on laatinut alueelle liito-oravaselvitys 28.1.2016, kasvillisuusselvityksen 5.9.2016, Pesi-
mälinnustoselvityksen 15.7.2016, Viitasammakkoselvityksen 15.7.2016 ja lepakkoselvityksen 
4.9.2016. Selvitysraportit ovat kaavaselostuksen liitteenä. 
 
Kasvillisuusselvityksessä ei löytynyt uhanalaisia tai harvinaisia kasvilajeja. Huomionarvoisia kohteita 
havaittiin kolme, jotka kaikki edustivat lähteitä tai tihkupintoja. Kaava-alueelle näistä sijoittuu yksi 
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kohde, jonka ei enää katsottu olevan luonnontilainen. Pesimälinnustoselvityksessä saatiin havainto 

yhteensä 35 eri lintulajista, joista kartoitusalueella pesiviä tulkittiin olevan 29 lajia ja suunnittelualu-
eella 11 lajia. Selvityksen yhteydessä tarkistettiin myös mahdollinen liito-oravan läsnäolo kartoitus-

alueella. Mitään havaintoja liito-oravasta ei kuitenkaan saatu. Kaava-alueen linnusto on pääsääntöi-
sesti metsätalousvaltaiselle alueelle tavanomaista. Havaittujen palokärjen ja harmaapäätikan ei kat-
sottu pesivän kaava-alueella. Huomionarvoisimmista lajeista havaittiin räystäspääsky (EN), töyhtöti-
ainen (VU), hömötiainen (VU) ja punatulkku (VU), joista ainoastaan räystäspääsky kaava-alueella 
pesivänä. 
 
Viitasammakkoselvityksen mukaan suunnittelualueella ei saatu havaintoja viitasammakosta. Selvi-

tyksen johtopäätöksissä todetaan myös, että suunnittelualueella ei ole viitasammakolle sopivaa 
elinympäristöä. Lepakkoselvityksessä havaittiin pohjanlepakoita ja siippalajia. Havainnot kertyivät 
Isonkyläntien varresta, koska kaava-alueella ei juuri esiinny lepakoiden kannalta merkityksellisiä 
kohteita. Havaintojen kertymiseen vaikuttaa myös käytetty tutkimusmenetelmä.  

 

 

 

2.4 Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueen lähiympäristö on pääosin metsätalousmetsää sekä maatalouskäytössä olevaa pel-

toa. Kaava-alueella sijaitsee Laihian kunnan omistama biokaasulaitos, sekä vuonna 2017 prosessin 

testaamista varten valmistunut pyrolyysilaitos. Lähimmät asuinrakennukset sijoittuvat n.900 metrin 

päähän kaava-alueesta 

 

2.5 Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema 

 

Suunnittelualue sijaitsee rakennetun taajaman ulkopuolella, jolloin ympäristön maisemakuva koos-

tuu metsätalousmetsistä ja viljelyalueista. Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole merkittä-

viä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita eikä muinaisjäännöksiä.  

 

2.6 Liikenne 

Suunnittelualue sijaitsee Isonkyläntien varressa, noin neljän kilometrin etäisyydellä valtatiestä 3 
(Tampereentie). Isonkyläntie yhdistyy valtatiehen 3 Isonkylän ja Jakkulan kohdalla. Isonkyläntiellä 
keskimääräinen vuorokausiliikenne (kvl) on Valtatie 3:n liittymässä 599 ajon./vrk ja raskaan liiken-

teen määrä (kvlras) 20 ajon./vrk. Suunnittelualueen kohdalla liikennemäärät ovat 135 ajon./vrk 
(kvl) ja 13 ajon./vrk (kvlras). Isonkyläntien liittymän kohdalla VT3:n keskimääräiset vuorokausilii-
kenteen määrät ovat 3199 ajon./vrk (kvl) ja 229 ajon./vrk (kvlras). 
 
Isonkylän kohdalla nopeusrajoitus on 50 km/h, kun taas suunnittelualueen kohdalla on voimassa 
yleisrajoitus 80 km/h. Isokyläntien varressa on kyläasutusta ja Isokylän koulu, jossa koulua käy noin 

80 oppilasta luokilla 0-6. Isonkyläntien leveys koulun kohdalla on 6 metriä ja sen varressa ei ole ke-
vyenliikenteen väylää. Koulun ja Isonkylän kohdalla on valaistus. Suunnittelualueen kohdalla leveys 
on 5,5 metriä ja kulutuskerroksena sora. Asemakaavoitetulle alueelle Isonkyläntien varteen on 
suunniteltu kevyen liikenteen väylän rakentamista. 
 

Isonkyläntiellä on kaksi siltaa, 4 metriä pitkä Sahaluoman silta ja 24 metriä pitkä Jakkulan silta, joka 
ylittää Laihianjoen. Silloilla ei ole painorajoituksia. 
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Kuva 4. Kuvaus liikenneyhteyksistä ja liikennemääristä 

 

Liikennevaikutuksista on tekeillä laajempi selvitys Valtateiden vaikutusalueen yleiskaavan päivityk-

sen ja laajennuksen yhteydessä. Selvityksessä tullaan huomiomaan suunnittelualueen mahdollinen 
laajeneminen.  

2.7 Tekninen huolto 

Alueella on kunnallinen vesijohto sekä Biokaasulaitokselle rakennettu sähköliittymä, joka on johdettu 

Vaasan sähköverkkoyhtiön omistamalta 20kV sähkölinjalta. 20kV linja kulkee suunnittelualueen luo-

teispuolella n. 250m etäisyydeltä suunnittelualueesta. 

Suunnittelualueella ei ole kunnallista jätevesiverkkoa. Alueen viemärijärjestelmänä on erillisviemä-

röinti.   

2.8 Maanomistus 

Suunnittelualueen kiinteistöt ovat yksityisessä, Laihian kunnan sekä osakaskunnan omistuksessa. 

Yksityisten omistajien kanssa on tehty kaavoitussopimus.  
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3. SUUNNITTELUTILANNE 

3.1 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 matkailun vetovoima-

alueeseen/matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen (mv-5, Laihia). Muuten suunnitte-

lualueelle ei kohdistu kokonaismaakuntakaavassa tai vaihemaakuntakaavoissa osoitettuja merkintö-

jä. Noin 1,3 km päähän suunnittelualueen itäpuolelle sijoittuu Sahanlähteen tärkeä vedenhankintaan 

soveltuva pohjavesialue (pv). 

 

 

Kuva 5. Ote kokonaismaakuntakaavan ja vaihekaavojen yhdistelmästä. Suunnittelualueen likimääräinen si-
jainti on merkitty karttaan punaisella pisteellä. 

3.2 Yleiskaava 

Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Valtateiden vaikutusalueiden osayleiskaava-alue sijoit-

tuu noin 1,5 kilometrin etäisyydelle itäpuolelle. Osayleiskaava on hyväksytty 27.3.2006. 

Osayleiskaavan päivitys ja laajennus Isonkylän teollisuusalueelle on käynnistetty selvitysten 

laatimisella samanaikaisesti teollisuusalueen kaavoituksen kanssa. 
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Kuva 6. Ote Valtateiden vaikutusalueen osayleiskaavasta KV 27.3.2006. 

 

3.3 Asemakaava 

Suunnittelualueella ei ole ennestään asemakaavaa. Lähin asemakaavoitettu alue sijaitsee noin 3 km 

etäisyydellä idässä, jossa sijaitsevien Isonkylän ja Jakkulan alueiden asemakaavat on vahvistettu 

vuosina 1989–2012.  

 

 

Kuva 7.  Ote Jakkulan-Isonkylän asemakaavayhdistelmästä. 
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3.4 Rakennusjärjestys 

Laihian kunnan rakennusjärjestyksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.2.2002. Rakennusjärjestys 

tuli voimaan 28.3.2002. 

 

3.5 Pohjakartta 

Ramboll Finland Oy on laatinut pohjakartan alueelta kesäkaudella 2017 mittakaavassa 1:2000. Poh-

jakartan on hyväksytty 30.10.2017. 

 

3.6 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 mui-

hin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa: 

 

• Kaikki kuntalaiset, joita asia koskee 

• 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 

• Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) 

• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

• Pohjanmaan liitto 

• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) 

• Pohjanmaan museo 

• Pohjanmaan pelastuslaitos 

• Vaasan kaupungin ympäristöosasto (terveysviranomainen) 

• Aronkylän vesiosuuskunta 

• Vaasan Sähköverkko Oy 

• Anvia Oyj 

• Muut mahdolliset yritykset ja yhteisöt 

4. LAADITUT JA LAADITTAVAT SELVITYKSET 

Alueelle on laadittu Jari Venetvaaran toimesta liito-oravaselvitys 28.1.2016, kasvillisuusselvityksen 
5.9.2016, Pesimälinnustoselvityksen 15.7.2016, Viitasammakkoselvityksen 15.7.2016 ja lepakkosel-
vityksen 4.9.2016. Ennen varsinaisen kaavoitustyön aloittamista on laadittu seuraava selvitykset: 
 

• Fenergy Oy ja Pohjanmaan muovikierrätys Oy. YVA-tarveharkintapyyntö Laihian Isonky-

läntien teollisuusalueesta/Pyrolyysilaitos ja muovien granulointilaitos. Ramboll, 2017 
• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn sovelta-

misesta (Fenergy Oy ja Pohjanmaan Muovikierrätys Oy) EPOELY/426/2017.  
• Laihian Isonkylän teollisuusalueen maankäytön suunnittelun esiselvitys. Ramboll, 2016 
• Tiesuunnitelma, Mt 17503 (Isonkyläntie) parantaminen välillä Isokylä - Pyrolyysilaitos, 

Laihia. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Laihian kunta, Aluetaito Oy. 8.12.2016. 

• Luontoselvitykset Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä (lii-
to-orava, viitasammakko, pesimälinnusto, lepakko, kasvillisuus). Biologitoimisto Jari Ve-
netvaara Ky 2016 
 

 
 



13 

LAIHIAN KUNTA 

PÖPELIKÖN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 

KAAVASELOSTUS 

 

 

 

 

  

Lisäksi kaavoituksen yhteydessä alueelle laaditaan Hulevesiselvitys. Valtateiden vaikutusalueen 

osayleiskaavatarkistuksen ja laajennuksen yhteydessä päivitetään ja täydennetään seuraavat perus- 
ja erillisselvitykset: 

 
▪ maisema  
▪ luonto 
▪ ympäristön häiriötekijät (tulvat, melu, eläintilat, maisemahäiriöt) 
▪ väestö- ja työpaikat 
▪ rakennettu ympäristö (asutusrakenne, liikenne, tekniset verkostot) 
▪ maanomistus 

▪ palvelut ja työpaikat 
▪ rakennuskantainventointi 

 
 

Lisäksi kaavoituksen taustamateriaaleina on käytetty seuraavia asiakirjoja: 
 

• Isonkyläntien katusuunnitelma, Mt 17503 (Isonkyläntie) parantaminen välillä Isokylä - 

Pyrolyysilaitos, Laihia. Laihian kunta, Aluetaito Oy. 20.1.2017. 

• Valtatie 3 Tampere-Vaasa, palvelutasoinen kehityskäytäväselvitys, Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen raportteja 33/2015 

• Laihianjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021. Laihianjo-
en vesistöalueen tulvaryhmä 2015 

• Laihian kirkonseudun osayleiskaava, liikenneselvitys. Ramboll 2014  

• Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet, ehdotukset Pohjanmaan, Etelä- ja 
Keski-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 2013. 

• Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys. Ramboll 2013 
• Hulevesitulvariskien alustava arviointi. Ramboll 2011 
• Tulvariskien alustava arviointi Laihianjoen vesistöalueella. Etelä-pohjanmaan ELY-keskus 

2011 
• Skogens kulturarv i kvarkenregionen (SKAIK), Botnia-atlantica-ohjelman Innovaatiopro-

jekti 1.1.2009 – 31.3.2010, Suomen osuuden loppuraportti, Museovirasto 
• Ehdotus Laihian kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaksi. Laihian kunta, Länsi-

Suomen ympäristökeskus 2009 
• Kyrönmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Tiehallinto 2007 
• Valtateiden vaikutusalueiden osayleiskaavan perusselvitykset, Sigma konsultit 2005 

• Valtateiden vaikutusalueiden osayleiskaavan rakennusinventointi, Sigma konsultit 2005 
 

 

5. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

 

• Laihian kunta on hyväksynyt maanomistajien kanssa laaditun asemakaavoituksen käynnis-

tämissopimuksen 26.6.2017 § 119 ja § 220. 

 

 

 

 

 

Päivämäärä Tapahtuma 

27.11.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

27.11.2017 Asemakaavaluonnos 

 Tuleva aikataulu 

XX.XX.XXXX Kunnanhallitus > Kaavan vireille tulosta ilmoittaminen 

XX.XX.XXXX Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos nähtävillä 

XX.XX.XXXX Asemakaavaehdotus 

XX.XX.XXXX Asemakaavehdotus nähtävillä 

XX.XX.XXXX Ehdotusvaiheen kuuleminen 

XX.XX.XXXX Kaavan hyväksyminen 



14 

LAIHIAN KUNTA 

PÖPELIKÖN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 

KAAVASELOSTUS 

 

 

 

 

  

6. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

 

6.1 Alustava tontinkäyttösuunnitelma  

 

 

Kuva 8. Alustava tontinkäyttöluonnos (Rakennussuunnittelu H.Lapiolahti Ky 2017) 

 

 

6.2 Asemakaavaluonnos  

 

 

Asemakaavaluonnoksessa muodostuu katualueen lisäksi T (Teollisuus- ja varastorakennusten kortte-

lialue) ja T/kem –korttelialuetta. T/kem- käyttötarkoitusmerkintä sallii teollisuus- ja varastoraken-

nusten lisäksi vaarallisia kemikaaleja valmistavan ja varastoivan rakennuksen rakentamisen. Asema-

kaavaluonnos on suunniteltu rakentamisen kannalta joustavaksi. Suunniteltu toiminta edellyttää pal-

jon katettua tilaa ja tontin tehokkuusluku on sen vuoksi kauttaaltaan korkeahko 0,5. Tonttien raken-

nusalat on rajattu pääasiassa 8 metrin etäisyydelle tontin rajoista. Katualueen ja rakennusalan etäi-

syys on viisi metriä. Isonkyläntien varressa on 10 metrin levyinen istutettava alueen osa.  
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Kuva 9.  Asemakaavaluonnos 27.11.2017 

 

7. ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET 

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset 

arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Vaikutusten arvioinnin poh-

jana käytetään tehtyjä selvityksiä ja asiantuntijoiden sekä osallisiksi määriteltyjen kannanottoja. 

 

Lain 9 §:n ja –asetuksen 1 §:n mukaan kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutuksia: 

 

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 

2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 

3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 

4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; 

5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 

 

Kaavan vaikutusarviota täydennetään ehdotusvaiheeseen 
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Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

 

Suunnittelualueen ympäristön asukkaiden elinympäristö muuttuu metsätalousalueen muuttuessa ra-

kennetuksi teollisuusympäristöksi. Koska kaavoitettavan alueen ja nykyisen asutuksen välinen etäi-

syys on suuri ja koska aluetta ympäröi edelleen laajat metsä- ja maatalousalueet, ei kaavaratkaisun 

mukainen rakentaminen aiheuta merkittäviä vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön. 

 

 

 

Vaikutukset luonnonympäristöön 

 

Suunnittelualueen rakentuva ja muutospaineen alla oleva osa on entistä metsätalousmaata. Maanra-

kennustyöt ovat käynnistyneet ja maanpinnan eloperäinen aines on kuorittu ja alue on tasattu 

murskepinnalle. Luontoselvitysten perusteella suunnittelualueella sijaitsevat luontoarvot ovat muut-

tuneita tai seurausta alueelle rakentumisesta (mm. pääskyset). Hankkeen vaikutukset luonnon mo-

nimuotoisuuteen tai uhanalaisten ja harvalukuisten eläin- ja kasvilajien osalta ovat vähäiset. Hank-

keella ei ole vaikutuksia liito-oravan elinympäristöihin. 

 

Kaavan tavoitteiden mukaisten laajojen rakennusten sekä isojen asfalttikenttien rakentaminen vaatii 

tehokkaan hulevesijärjestelmän. Hulevedet johtuvat nykyisiä metsien ja peltojen kuivatuskanavia 

pitkin Sahanluomaan ja sitä kautta Laihianjokeen. Koska laitosten lähes koko toiminta tapahtuu ka-

tetuissa halleissa, ei hulevesiin liukene raaka-aineista, lopputuotteista tai käytetyistä laitteista haital-

lisia aineita. 

 

Hankkeen vaikutuksia ilmaan tutkitaan testipyrolyysilaitoksen avulla. Ulkomailta vastaavista laitok-

sista saatujen tietojen perusteella laitosten ilmastovaikutukset ovat vähäiset. 

 

 

 

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 

Suunnittelualue sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella. Oleellisin vaikutus alue- ja yhdyskuntara-

kenteeseen syntyy uusien työpaikkojen myötä. Toisaalta kyseessä olevan teollisuustoiminnan laatu 

edellyttää toiminnan sijoittamista etäälle tiiviistä yhdyskuntarakenteesta. Vaikutukset alue- ja yh-

dyskuntarakenteeseen ovat vähäiset, mutta jatkokehityksen myötä alueelle voi syntyä enemmänkin 

työpaikkoja. 

 

Vaikutukset liikenteeseen ja tekniseen huoltoon 

 

Liikenne 

Laitosten toiminta lisää Isonkyläntien liikennettä huomattavasti. Liikennemäärät tarkentuvat hanke-

suunnitelmien tarkentumisen myötä. Laihian kunta teettää ELY:n hallinnoimalle Isonkyläntiellä tie-

suunnitelman. Tiesuunnitelmassa läheisen Isonkylän tiiviimmälle asutusalueelle on suunniteltu kevy-

en liikenteen väylät negatiivisten liikennevaikutusten vähentämiseksi. 

 

Tekninen huolto 

 

Laitosten vesitalous toimii ns. suljetussa kierrossa, jolloin toiminnassa käytetty vesi puhdistetaan lai-

tosten omilla järjestelmillä ja käytetään uudelleen. Suljettuun kiertoon tarvittava vesi otetaan laitos-

ten omista porakaivoista. Toiminnalla ei näin ollen ole vaikutusta kunnallisen vesi- ja viemäriverkos-

toon. 

 

Vaikutukset maisemaan 

Alueen muuttuminen metsätalousalueesta teollisuusalueeksi vaikuttaa maisemakuvaan selvästi. Toi-

saalta alueen sijainti on syrjäinen ja alueen muutos on käynnistynyt jo jonkin aikaa sitten ja muutos 

on näin ollen jo alkanut. Myös hakkuu- ja maanrakennustyöt Isonkyläntien varressa ovat jo käynnis-

tyneet. Kaavaluonnoksessa isonkyläntien varteen merkitty istutettava alueen osa lieventää maise-

mallista vaikutusta. 

 

Vaikutukset kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 
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Alue on etäällä arvokkaista kulttuuriperintökohteista ja rakennetuista ympäristöistä. Vaikutuksia ei 

näin ollen synny. 

 

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 

Alueelle rakennettavasta uudesta katuverkosta sekä teknisen huollon verkostosta ei lähtökohtaisesti 

aiheudu kustannuksia Laihian kunnalle. Alueen laajentuessa kunta saattaa joutua kehittämään lii-

kenneyhteyksiä, mutta kunta saa kuitenkin merkittävää taloudellista hyötyä asemakaavan mahdol-

listamista uudesta teollisuusyksiköstä. 

 

 

8. ALUEEN TOTEUTTAMINEN 

Tavoiteaikataulun mukaisesti asemakaava tulee valtuuston hyväksyttäväksi kesällä 2018 ja 

rakentaminen alueella voi alkaa kun kaava on saanut lainvoiman. 

 

 

 

 
Kokkolassa, 27.11.2017 

 

 

 

    

Jukka Silvola   Stina Karhunmaa 

Projektipäällikkö  Kaavasuunnittelija 

 


