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1. JOHDANTO 

Kaavoitusmenettely tulee järjestää niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, 

työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhtei-

söillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan 

valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä 

asiasta (MRL 62 §). Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan tulee kaavatyössä laatia kaavan 

laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenette-

lystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.  

2. SUUNNITELUN KOHDE JA VAIKUTUSALUE 

Kaavan nimi on Asemanseudun asemakaavan muutos, osakortteli 115. Suunnittelualueen 

pinta-ala on noin 0,45 ha ja se sijaitsee Laihian Asemanseudulla Kirstantien ja Asemamiehentien 

välisellä alueella. Suunnittelualueen sijainti on esitetty likimääräisesti kuvassa 1. ja 2. Tarkempi 

rajaus löytyy kansikuvasta.  

Kaavan vaikutusalue ulottuu suunnittelualueen lähiympäristöön. 

 

  

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti Laihian Asemanseudulla. Taustakartta © Maanmittauslaitos. 

 

 

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

korttelin 115 tontti 4 erillispientalojen korttelialueeksi (AO) ja tontin 3 käyttötarkoitus tulisi säily-

mään nykyisellään teollisuusrakennusten korttelialueena (TY). Tontilla 3 sijaitsee käytössä oleva 

huolto-/varastohalli. Tavoitteen mukainen kaava mahdollistaisi omakotitalon rakentamisen yrityk-

sen yhteyteen tontille 4. Samalla on tavoitteena tutkia tonttien 3 ja 4 välisen rajan sijaintia. Kaa-

vasuunnittelussa huomioidaan lähiympäristön 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. Maanomistajan kanssa on tehty kaavoitussopi-

mus ja kaavaehdotuksen valmistuttua tehdään maankäyttösopimus. 

3.2 Suunnittelualueen ympäristön nykytila 

Suunnittelualue sijaitsee Asemanseudun alueella Kirstantien varressa. Tontti 4 on rakennettua pi-

haa ja tontilla 3 sijaitsee 1950-luvulla rakennettu teollisuusrakennus, jota käytetään nykyisin 

huolto-/varastotilana. Tontilla 4 on aiemmin sijainnut omakotitalo, mikä on sittemmin purettu.  

Suunnittelualuetta reunustavat havu- ja lehtipuut. 

 

Suunnittelualueen pohjoispuolella on omakotitalovaltaista asuinaluetta, eteläpuolella avointa pel-

toaluetta ja lounaispuolella teollisuusaluetta. Alue rajautuu lännessä Kirstantiehen, pohjoisessa ja 

idässä rakennettuihin tontteihin ja koillisessa puustoiseen lähivirkistysalueeseen. 

3.3 Maanomistus 

Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa. 

3.4 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan vuonna 2001. 

Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita on uu-

distettu 14.12.2017 ja niiden on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2018. 

3.5 Maakuntakaava  

Laihian kunta kuuluu Pohjanmaan liiton alueeseen. Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu 

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

minen), joka on vahvistettu 4.10.2013 sekä vaihekaavalla 2 (Uusiutuvat energiamuodot ja niiden 

sijoittuminen Pohjanmaalla), joka on vahvistettu 14.12.2015. Maakuntakaavan 2040 luonnos on 

nähtävillä 5.2.2018-9.3.2018. Luonnoksessa alueelle on osoitettu taajamatoimintojen alue (A), 

Laihianjokilaakson kulttuurimaisema Kylänpää-Ruto (ma), Vaasan kaupunkikehittämisen vyöhyke 

(kk-1) ja Vaasa-Seinäjoki kehityskäytävä (mkk-1). Tavoitteena on hyväksytty kaava vuonna 2018–

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

vat. 

Vahvistetussa kokonaismaakuntakaavassa suunnittelualue kuuluu taajamatoimintojen alueeseen 

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

viiva). 

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

suunnittelua.  

3.6 Yleiskaavat 

Alueella on voimassa Kirkonseudun osayleiskaava, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 

16.2.2015. Kaava on tullut voimaan 12.12.2016. Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu 
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teollisuusalueeksi, jossa ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Lähiym-

päristöön on osoitettu pientalovaltaisia asuntoalueita (AP) ja työpaikka-alueita (TP).  

 

    

Kuva 5. Ote Kirkonseudun osayleiskaavasta. 

 

3.7 Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa kunnanvaltuuston 12.6.1990 hyväksymä Asemaseudun asema-

kaava, jossa alueelle on osoitettu ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten 

korttelialue (TY). Suunnittelualueelle on merkitty kerrosluvuksi II ja rakennusoikeus on osoitettu 

tehokkuuslukuna e=0,40. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennusoikeutta TY-korttelissa on noin 1840 

krsm2. Lisäksi luku 30% osoittaa, kuinka suuren osan alueesta saa käyttää rakentamiseen. Lä-

hiympäristöön on osoitettu erillispientalojen korttelialueita (AO), asuin-, liike- ja toimistorakennus-

ten korttelialue (AL), lähivirkistysalue ja teollisuusalue (TY).  

 

Kuva 6. Ote asemakaavayhdistelmästä. 

3.8 Selvitykset ja suunnitelmat 

Suunnittelun yhteydessä ei lähtökohtaisesti laadita uusia selvityksiä. Kirkonseudun osayleiskaa-

van yhteydessä laadituissa selvityksissä alueella ei ole todettu sijaitsevan luonnon- tai kulttuu-

riympäristön kohteita.  
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4. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 

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

arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Vaikutusten arvioinnin 

pohjana käytetään tehtyjä selvityksiä ja asiantuntijoiden sekä osallisiksi määriteltyjen kannanot-

toja. 

5. OSALLISET 

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

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 

• Viria Oyj 

• Muut mahdolliset yritykset ja yhteisöt 

 

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

vasti 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 §). Osal-

liset voivat ottaa kantaa esillä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyteen antamalla 

siitä kommentteja yhteyshenkilöille tai kirjallisesti kuntaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

lähetetään viranomaisille tiedoksi. 

 

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

tarvittaessa. 
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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 mielipiteitä. 

Mielipiteiden tekotapa ja jättöpaikka ilmoitetaan kuulutuksessa. Viranomaisilta pyydetään lausun-

not.  

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 vuoden 2018 aikana seuraavasti: 
 

• Vireilletulosta kuuluttaminen  Helmikuu 2018 

• Kaavaluonnoksen laatiminen  Helmikuu 2018 

• Valmisteluvaiheen kuuleminen  Helmi-maaliskuu 2018 

• Kaavaehdotus nähtävillä  Keväällä 2018 

• Kunnanvaltuuston hyväksyminen  Kesällä/syksyllä 2018 

8. YHTEYSTIEDOT 

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

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

vitetään koko suunnitteluprosessin ajan aina tarpeen mukaan. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta seuraaville henkilöille: 

 

KAAVOITTAJA: 

Laihian kunta 

Laihiantie 50 

66400 LAIHIA 

 
• Vs. Maanmittausinsinööri 

Juha Lehtimäki 

juha.lehtimaki@laihia.fi 

puh. 0500 868 127 

• Kaavan laatijan sijainen 

Päivi Märjenjärvi  

paivi.marjenjarvi@laihia.fi  

puh. 040 8366 511 

KAAVAKONSULTTI: 

Ramboll Finland Oy 

Pitkänsillankatu 1 

67100 KOKKOLA 

Ruukintie 54 

60100 Seinäjoki 

 

• Projektipäällikkö 

Jukka Silvola 

jukka.silvola@ramboll.fi 

    puh. 044 053 3333 

• Suunnittelija 

Stina Karhunmaa 

stina.karhunmaa@ramboll.fi 

puh. 040 631 5771 
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