
 
 
 
 

 

21.11.2014 

LAIHIAN KUNTA 
VT3 –ASEMAKAAVAN MUUTOS 
 

EHDOTUSVAIHEEN KUULEMISEN LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ 
NIIHIN KAAVAN LAATIJAN ANTAMAT VASTINEET 

Luonnosvaiheessa kuvattiin vt3 ja vt18 kaava-alueet (alueet A-E) yhdessä. 
Osa-alueet eriytettiin kaavaehdotusvaiheessa kahdeksi erilliseksi asemakaavaksi; 
vt3 asemakaavan muutos ja vt18 asemakaavan muutos ja laajennus. 
 
VT3-asemakaavan muutoksen kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 4.7.2014-20.8.2014 
välisen ajan. Seuraavaan on kirjattu ehdotusvaiheen lausunnot (6 kpl) ja muistutukset (6 kpl) 
sekä kaavan laatijan vastineet.  
 

 
1. LAUSUNNOT 
 

1.1  

Vaasan sähköverkko Oy, 31.7.2014 

Muuntamoita varten varattuja alueita ei ole merkitty ohjeellisina. Joissakin tapauksissa tuo ei-
ohjeellinen merkintä olisikin riittävä, mutta taas toisinaan se on turhan rajoittava. Voisiko 
muuntamoiden rakennusalat muuttaa ohjeellisiksi, jos ne eivät sitä vielä ole? 

Kaavan laatija: 

Muuntamoiden rakennusalat voidaan muuttaa ohjeellisiksi. 

1.2  

Vaasan kaupunki; Ympäristöosasto, Terveysvalvonta, 8.8.2014 

Ei huomautettavaa 

Kaavan laatija: 

Ei tarvetta antaa vastinetta. 

  



 
 
 
 

 

1.3  

Laihian kunta; Rakennus- ja ympäristölautakunta, 19.8.2014 

Ei huomautettavaa 

Kaavan laatija: 

Ei tarvetta antaa vastinetta. 

1.4  

Pohjanmaan liitto, 20.8.2014 

Kaavamuutoksen asiakirjat ovat olleet asianmukaisesti nähtävillä. Pohjanmaan liitto katsoo, että 
asemakaavamuutos edistää alueen yhdyskuntarakenteen eheytymistä ja kaavamuutosehdotus 
toteuttaa voimassa olevaa maakuntakaavaa.  

Aiemmat lausuntomme huomioiden, Pohjanmaan liitolla ei ole kaavamuutosehdotuksesta uutta 
lausuttavaa. 

Kaavan laatija: 

Ei tarvetta antaa vastinetta. 

1.5  

Pohjanmaan museo, 2.10.2014 

Vt 3 asemakaavan muutoksessa kaavaehdotus huomioi Laihian kirkonseudun valtakunnallisesti 
merkittävän alueen ja vaikutukset arvokkaaseen ympäristöön jäävät vähäisiksi. Museolla ei ole 
huomautettavaa kaavasta.  

Kaavan laatija: 

Ei tarvetta antaa vastinetta. 

1.6  

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 19.11.2014 

ELY-keskusksella ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta. 

Kaavan laatija: 

Ei tarvetta antaa vastinetta. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

2. KIRJALLISET MUISTUTUKSET 
 

2.1  

Sanna ja Jani Ala-Luhtala, 4.8.2014 

Emme hyväksy liikennesuunnitelman mahdollistavaa yleiskaavaehdotusta emmekä asemakaavan 
muutosta koskien valtatie 3:n osaa. Asemakaavan muutos veisi suunnitelman mukaan palan 
tonttimme kulmasta. Tarkoituksena on ilmeisesti oikaista olematon mutka tiessä, mikä on täysin 
tarpeetonta tiesuunnitelman kannalta. Olen kysynyt tästä tiesuunnittelija Johanna Plihtari-
Siltaselta, jonka mukaan tiejärjestelyt päättyvät ennen kiinteistöämme ja toimenpiteitä 
Laihiantielle ei tule tuolle kyseiselle kohdalle (kiinteistö 20:20).  

Haluamme kuitenkin olla varmoja, ettei tämä vaikuta tonttimme rajaan tai raja-aitaan 
myöhemminkään.  

  
Ote asemakaavaehdotuksesta Nykyinen asemakaava 
 

Kaavan laatija: 

Korttelin 67 ja kadun välinen raja muutetaan kiinteistörajan mukaiseksi. 

  



 
 
 
 

 

2.2 

RTV Yhtymä Oy, 5.8.2014 

Vaadin, että toimipisteemme (kortteli 1, tontti 2; 399-416-7-41) liittymä Tampereentielle 
säilytetään asemakaavan muutoksen yhteydessä. 

  
Ote asemakaavaehdotuksesta Nykyinen asemakaava 
 

Kaavan laatija: 

Tämä asemakaava mahdollistaa lähinnä tiesuunnitelman toteuttamisen. Tiesuunnitelman 
keskeinen tavoite on parantaa liikenneturvallisuutta Laihian taajamajaksolla mm. poistamalla 
tonttiliittymät ja muuttamalla katuliittymät suuntaisliittymiksi. Tämän vuoksi liittymän 
säilyttäminen Tampereentielle on poistettu ja kulku järjestetty Iipposentien kautta. 

  



 
 
 
 

 

2.3 

Yrittäjät, 7.8.2014 

Asemakaavan muutos esitetyssä muodossa ja sen seurauksena toteutettavat Vt 3 muutokset ovat 
mielestämme toteuttamiskelvottomia. Vt3:n liittymien poistaminen aiheuttaa kohtuutonta haittaa 
Vt3:n varrella olevien kiinteistöjen liiketoiminnalle, koska yritysten näkyvyys ja saavutettavuus 
heikkenevät. Esitetty suunnitelma vaikeuttaa oleellisesti VT3:n varrella sijaitsevien yritysten 
toimintamahdollisuuksia, joten suunnitelma on lainvastainen, koska kaavoituksella ei saa 
vaikeuttaa elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia. 

Liikenteen ohjaaminen kulkemaan Kauppatien kautta kasvattaa sen liikennettä niin paljon, että 
Kauppatietä olisi vahvistettava ja levennettävä massiivisin toimenpitein. Niiden vaikutuksesta 
Kauppatien kiinteistöjen pysäköinti vaikeutuu sekä melu- ja pölyhaitat lisääntyvät, jolloin 
liikkeiden toimintamahdollisuudet heikkenevät. 

Suunniteltujen eritasoristeysten vaikutusta pohjaveden korkeuksiin ei ole riittävästi tutkittu. 
Lisäksi raskaan liikenteen lisääntyminen Kauppatiellä lisää rakennuksiin vaikuttavaa haitallista 
tärinää. 

VT3:n nopeusrajoituksen nosto tulee aiheuttamaan meluhaittaa. Lisäksi suunnitelmissa esitetty 
tienpinnan nosto risteysalueilla sekä suunnitellut meluaidat aiheuttavat erittäin suuren 
maisemavaurion ja huonontavat tien vaikutusalueella asuvien elämänlaatua, mikä on vastoin 
lainsäädäntöä.  

Voimassa olevassa yleiskaavassa, jonka vaikutusaika on vuoteen 2017 asti, liittymät Vt 3:lle on 
sallittu. Kansalaisten ja yritysten on voitava luottaa voimassa oleviin päätöksiin ja suunnitella 
toimintaansa ja investointejaan niihin perustuen.  

Kaavan laatija: 

Muistutuksen sisältämät asiat käsitellään tarkemmin tiesuunnitelmassa. Tällä asemakaavalla 
mahdollistetaan lähinnä tiesuunnitelman toteuttaminen. 

Alueella on tiesuunnittelun yhteydessä suoritettu tärinämittaukset ja melutarkastelut. 
Tärinämittausten tulosten perusteella alueen rakennuksiin kohdistuu tärinää, joka voi 
vaikuttaa häiritsevältä, mutta tärinä ei kuitenkaan aiheuta rakennusten rakenteiden 
vaurioitumisriskiä. Melutarkastelujen perusteella on laadittu melutorjuntasuunnitelma ja melu 
torjutaan valtioneuvoston määrittämän ohjearvon mukaisille melutasoille. 

Voimassa oleva osayleiskaava on parhaillaan päivitettävänä ja kaavaehdotus on ollut yleisesti 
nähtävillä. Osayleiskaavan päivitys kulkee kiinteässä yhteydessä tämän asemakaavaprosessin 
ja siihen liittyvän tiesuunnittelun kanssa.  

 

2.4 

Sinikka Rinnaston puolesta Ahti Rinnasto 12.8.2014 

Aikaisemmissa asema- ja yleiskaavan mielipiteissä ja muistutuksissa olen esittänyt huomautukset 
kaavojen laatimisen perusteena olevan tiesuunnitelman laatimismenettelyyn. Toistan nämä 
aikaisemmat esitykseni (asemakaavaluonnoksen mielipide 1.4.2014 ja yleiskaavaehdotuksen 
muistutus 1.7.2014). 



 
 
 
 

 

Asemakaavaehdotus perustuu vt3 tiesuunnitelmaan. Tosiasiallisesti koko tiesuunnitelmaa ja sen 
hyväksymiseksi kunnan laatimia yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen muutosprosesseja 
johtaa/ohjaa Liikennevirasto/ELY. Viraston/ELY:n tuleekin toimia täysin YVA-lainsäädännön 
mukaisessa ympäristövaikutusten arvioinnissa hankevastaavana. VT3 tiesuunnitelman toteutus 
vaatii kuntakeskuksen taajama-alueeseen ja yhdyskuntarakenteeseen sekä asuinolosuhteisiin 
näkyviä ja niitä koskettavia ja muuttavia pitkäaikaisia ja pysyviä vaikutuksia. Suunnitelmaa 
toteutetaan vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja se liittyy oleelliselta osaltaan vt3 ja vt18 
muutossuunnitelmiin. Hankevastaava ei kuitenkaan ole käynnistänyt lain 4§/2 edellyttämää 
edellä luetelluista syistä tiehankkeessa tarvittavaa YVA-menettelyä. Maantielain 17§ mukaan 
yleis- ja tiesuunnitelma tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen 
oikeusvaikutteiseen kaavaan, missä sijainti ja tulevan tien suhde muuhun alueiden käyttöön on 
vuonna 2010 selvitetty. On väärin vuosina 2012-2014 suunnitella tietä vuoden 2040 
liikennetarpeita varten vuonna 1956 perustetulle ja rakennetulle tiepohjalle kuntakeskuksen 
asutustaajaman läpi.  

YVA on otettava huomioon lain 13§:n mukaan. Viranomainen (Liikennevirasto, kunta) ei voi 
myöntää lupaa tai tehdä päätöstä ennen yhteysviranomaisen lausuntoa. Päätöksessä on käytävä 
ilmi mitenkä arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon. 
Valitusmahdollisuus on 17§ mukaan. 

Kiinteistön 399-405-20-22 tontti on supistunut voimassa olevan asemakaavan  tierajoitusten 
(7.9.1988 ja 6.3.2001) jälkeen 1760m2:stä 1450m2:öön. Lisärajoituksia tontille ja koko 
asuinalueen käyttöalaan ja istutuksiin sekä rasituksia melun, tärinän ja painumavaaran, pölyn 
sekä suolasumun ei voi hyväksyä. 

Mielipide asemakaavaluonnoksesta 1.4.2014: 

Kaavaluonnos ei ole maakuntakaavan ja yleiskaavan mukainen seuraaviin seikkoihin viitaten:  

 Ampujantien 5 metriä syvät alikulkurakenteet ja tienlinjan nosto 
 Pitkät tielevennykset kiihdytys- ja jarrutuskaistoille 
 Liittymien aiheuttamat risteystulpat Laihiantielle ja Ampujantielle 
 Tunneli aiheuttaa näkymäesteen ja liikennevaarat kasvavat 
 Kevyen liikenteen vaaran paikat lisääntyvät 
 3,5 metriä korkeat meluseinät koko keskustaajaman matkalle muuttaa koko taajama-

kulttuurimaiseman 
 Nopeuden nosto 80km/h ja autopaino 76 tn lisäävät vt3 kuormituksen nykyisestä 2,25 kertaiseksi 
 Kuormitus, rakenteet ja nopeuden nosto lisäävät tienvarsirakenteiden tärinä- ja 

painumavaurioriskiä, tiepöly- ja pohjavesivahinkoja 

Keskustaajamatoimintojen ja taajamatoimintojen alueilla kaavoituksen tulee edistää 
yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja suunnittelussa kiinnittää huomiota mm. taajamakuvaan. 
Alitustunnelirakenteet ja taajaman halkovat tiet meluaitatunneleineen sopivat huonosti kuvaan.   

Parannusesityksenä ehdotetaan, että: 

 maanpinnan tasoon kiertoliittymää, mikä osoittaa vt3 etelästä tuleville saapumisen Laihian 
taajama-alueelle. Kaavaluonnoksen korttelin 40 AR merkintä ja LT –merkintä vaihtavat paikkaa ja 
paloaseman korttelin 401 YP II aluetta supistetaan liittymän tarpeiden mukaan. Mattilan ja 
Hakolan talojen kaavamerkinnät AOI ja AOII palautetaan ja LT alue sekä purkamisuhat poistuu. 
AP kortteleissa 34, 36,37,67,68 kaavamuutostarve poistetaan tarpeettomana.  

 Koko kylätaajaman alueen osalla Vt3:n nopeus rajataan 60km/h. Nykyinen ajorata tarkistetaan ja 
korjataan. 



 
 
 
 

 

 Tunnelirakenteista luovuttaessa nopeudet rajataan ja tien pinta tasataan. Näin vähenevät 
pohjaveden pinnan alenema, nopeuden kuormitusvaikutukset sekä savipohjanmaan vakavuus-, 
painuma- ja tärinäriskit sekä pöly-, roiske- ja meluvaikutukset. 

 Kiertoliittymäratkaisu ja sen mukainen asemakaavamuutostarve on kustannusvaikutuksiltaan 
taloudellisempi ja joustavampi. 
 
Muistutus osayleiskaavaehdotuksesta 1.7.2014: 

Kirkonseudun taajama-alueen kaavamuutossuunnitelmaa ollaan totuttamassa Liikenneviraston 
vt3 määräysten vastaisen tiesuunnitelman (TS2) toteuttamiseksi. Tiesuunnitelman laatiminen on 
käynnistetty 5.12.2012 ja sitä toteutetaan Liikennevirastossa maankäyttö- ja rakennuslain 
vastaisesti. Voimassa olevan maakuntakaavan (Ympäristöministeriön vahvistama 21.10.2010) 
mukaan (kohta 7.5) MRL 32.1§ (kohta 7.6) ja (kohta 7.7) MRL 33.1§ ja 30.2§ ohjaa alueiden 
käytön suunnittelua. Liikenneviraston käynnistämä suunnitelma rikkoo MRL 32.1§ sekä tielain 
133/1999 säännöksiä ja se on käynnistetty sekä ollaan toteuttamassa TITL 10.2§ vastaisesti. 
Maakuntakaavasta poikkeavaa tiesuunnitelmaa ei voi hyväksyä ennen maakuntakaavan 
muutoksen vahvistamista YITL 26a.2§. 

Toivon, ettei Laihian kunta jatka määräystenvastaista osayleis- ja asemakaavan muuttamisen 
suunnittelua ja edesauta vt3 TS2 toteuttamisen etenemistä.  

Kaavan laatija: 
 
Muistutuksessa tuodaan laajasti esille jo aiemminkin asianomaisen esiintuomia asioita kuten 
muistutuksesta selviääkin. 

Tällä asemakaavalla mahdollistetaan lähinnä tiesuunnitelman ja sen ratkaisujen 
toteuttaminen. Lisäksi voimassa oleva osayleiskaava on parhaillaan päivitettävänä. 
Osayleiskaavan päivitys kulkee kiinteässä yhteydessä tämän asemakaavaprosessin ja 
tiesuunnittelun kanssa. 

Muistuttaja puhuu hieman epäselvästi eri lakikohdista, mm. YVA –laista. Tässä yhteydessä on 
kysymys maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta asemakaavasta. Alueella voimassa oleva 
osayleiskaava on osin vanhentunut mutta sitä ollaan parhaillaan päivittämässä, myös sen 
osalta lähtökohtana tiejärjestelyissä on meneillään oleva tiesuunnittelu. 

Maakuntakaavan liikenteelliset ratkaisut Laihian kohdalla on osoitettu vaihtoehtoisen 
suunnittelun mahdollistavina, joten tiesuunnittelun ei ole pakko perustua maakuntakaavassa 
ja osayleiskaavassa ohjeellisena esitettyyn ratkaisuun. Muutoinkin suunnitteluprosessit ovat 
edenneet lakien ja asetusten mukaisesti. 

Muistutuksessa tuodaan esille laajasti myös tiesuunnitteluun liittyviä erilliskysymyksiä joita ei 
suoraan ratkaista asemakaavalla vaan tiesuunnitelmahankkeen toteutussuunnittelun 
yhteydessä. 

 

2.5 

Juha Kari, 20.8.2014 

Tampereentien melusuojauksen tulee kattaa kiinteistön 399-405-1-104 koko nykyisen 
ulkorakennuksen ja kaavan mukaisen AL-kiinteistön rakennusala. Risteysalueelta tullaan 
poistamaan osa nykyisestä ulkorakennuksesta, jolloin tiesuunnittelun yhteydessä tehdyt 
melumittaukset eivät vastaa melutasoa kiinteistöllä ulkorakennuksen purkamisen jälkeen. 



 
 
 
 

 

Haluamme säilyttää piirroksen mukaisen kolmion muotoisen osan ulkorakennuksesta, jotta 
suojainen kulku saunaan ja muihin varastotiloihin voidaan säilyttää. Seinälinja myötäilee uutta 
liikennealueen rajaa, mutta ei miltään osin mene liikennealueelle. Asiasta on keskusteltu 
myönteisesti Laihian kunnan Mikael Yrityksen ja Seppo Lamminahon sekä tiesuunnittelija Johanna 
Plihtari-Siltasen kanssa, joka lupasi säilyttää kuvailemani toteutuksen tiesuunnitelmaan. Kyse ei 
ole uudisrakentamisesta, vaan lunastuksen rajoittamisesta koskemaan vain uudelle tiealueelle 
ulottuvaa osaa rakennuksesta ja siinä yhteydessä tarvittavaa ulkoseinän uudelleen rakentamista.  

  
Piirros ulkorakennuksesta Ote asemakaavaehdotuksesta 
 

Kaavan laatija: 

Kaavaehdotuksessa koko nykyisen ulkorakennuksen ja kaavan mukaisen AL-alueen 
rakennusala on merkitty varustettavaksi meluvallilla tai muulla melua estävällä rakenteella 
(aaltomainen viiva).  

Tontin rakennusala voidaan rajata piirroksen mukaisen suunnitelman mukaisesti. 

 

2.6 

Saija ja Antero Wallius, 20.8.2014 

Vastustamme VT3 hankkeen Valtatie 3:n, Ampujantien ja Laihiantien risteystä: 

- VT3:lta tuleva ja menevä liikenne pysähtyy ja kiihdyttää talomme (Kiinteistö 399-413-5-64) 
kohdalla uudessa T-risteyksessä.  

- Ampujantien kohdalla VT3:lta tulevan liikenteen valot osoittavat suoraan kotiimme aiheuttaen 
epäsäännöllisen valoilmiön ympäri vuorokauden. 

- Ampujantiellä kotimme kohdalla liikenne vilkastuu huomattavasti ja muuttuu näin 
vaarallisemmaksi 

Mikäli kaavaehdotus vastustelusta huolimatta toteutetaan, vaadimme kiinteistön arvonalennuksen 
takia hyvitystä ja vähintään korkean valo-/meluaidan kiinteistömme kohdalle Ampujantielle. 



 
 
 
 

 

 
Ote asemakaavaehdotuksesta 
 

Kaavan laatija: 

Tällä asemakaavalla mahdollistetaan lähinnä tiesuunnitelman toteuttaminen. Alueella tulee 
olemaan muutoksia liikennekäyttäytymisessä, mikä onkin suunnittelun tavoite. Liikennemäärät 
tulevat jonkin verran lisääntymään Ampujantiellä kyseisessä kohtaa mutta alhaisien 
nopeuksien johdosta vaikutukset jäänevät vähäisiksi. Uusi ramppiliittymä ei tule 
suuntautumaan aivan kohtisuoraan kiinteistön pääjulkisivua kohtia vaikkakin hetkittäisiä 
välähdyksiä valoista tullee olemaan kun liikenne rampilta kääntyy Laihiantien suuntaan.   

Kaiken kaikkiaan vaikutuksia ei voitane pitää kohtuuttomina eikä asemakaava ota suoraan 
kantaa mahdollisiin korvauskysymyksiin. 

 

2.7 

Laihian rukoushuoneyhdistys Saalem ry, 21.11.2014 (saapunut kuulemisajan jälkeen) 

Katsomme, että Kirkkotie-Vallintien alikulun osoittaminen vain kevyen liikenteen käyttöön 
vaikeuttaa autoilla tapahtuvaa kulkua rukoushuoneelle. Toivommekin, että alikulun kautta voisi 
kulku tapahtua myös jatkossa, vaikka alikulku tulisi kaavaehdotuksen mukaisesti vain kevyen 
liikenteen käyttöön. Käytännössä tämän voisi toteuttaa liikennemerkin lisäkilvellä, joka sallisi 
kiinteistölle ajon. 

Kaavan laatija: 

Merkitään tiedoksi. Muistutus ei aiheuta muutoksia kaavaehdotukseen. Kunnan kanssa on 
kuitenkin mahdollista neuvotella, että ajoneuvoliikenne kiinteistölle sallittaisiin liikennemerkein 
alikulun kautta myös jatkossa.  

 

 



 
 
 
 

 

 
21.11.2014 Jouni Laitinen 

 Kaavan laatija 

 jouni.laitinen@ramboll.fi 

 


