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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

Asemakaavan selostus koskee 1.10.2018 päivättyä kaavakarttaa. 

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4031 ja 4032 sekä niihin liittyviä liikenne-, suojelu-, 
maa- ja metsätalous- sekä katualueita. 

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat korttelit 4031–4033 sekä niihin liittyvät 
virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet.  

1.1 Tunnistetiedot 

Kunta   Laihian kunta 
 
Kaavan nimi Hulmin asemakaavan muutos ja laajennus  
 
Kaavalaji/toimenpide  Asemakaavan muutos ja laajennus 
 
Yhteystiedot 
 
KAAVOITTAJA: 
Laihian kunta/tekninen osasto 
Laihiantie 50 
66400 LAIHIA 
puh. (keskus) 040 483 6300 
 
Anna Annila 
Maanmittausinsinööri 
puh. 0500 868 127 
s-posti: anna.annila@laihia.fi 
 

 KAAVAKONSULTTI: 
Ramboll Finland Oy 
Pitkänsillankatu 1 
67100 KOKKOLA 

Ruukintie 54 
60100 Seinäjoki 
 

 
Projektipäällikkö 
Päivi Märjenjärvi 
paivi.marjenjarvi@ramboll.fi 
puh. 050 328 7426 

Ryhmäpäällikkö 
Juha-Matti Märijärvi 
juha-matti.marijarvi@ramboll.fi 
puh. 040 825 6260 
 

 

 

  
Asemakaavan muutos toteutetaan yhteistyönä Laihian kunnan ja Ramboll Finland Oy:n kesken. 

1.2 Kaava-alueen sijainti ja laajuus 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 8,6 hehtaaria ja alue sijoittuu Hulmin alueelle valtatien 3 
varteen. Alueella on huoltoasema, korjaamo ja suojeltu Kapteenintalo sekä pysäköinti- ja puisto-
aluetta. 

mailto:anna.annila@laihia.fi
mailto:juha-matti.marijarvi@ramboll.fi
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Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti. Pohjakuva © Maanmittauslaitos 2018 

 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Kaavan nimi on Hulmin asemakaavan muutos ja laajennus. Asemakaavoituksen tavoitteena 
on muuttaa ja laajentaa asemakaavaa siten, että alueelle voidaan toteuttaa tiesuunnitelman mu-
kaisesti valtatien 3 eritasoliittymä ja siihen liittyvät uudet katuyhteydet. Lisäksi varaudutaan 
mahdolliseen myöhempään valtatien leventämiseen. Kaavoituksen yhteydessä tarkistetaan myös 
huoltoaseman korttelialueen käyttötarkoitusta korttelissa 4032 vastaamaan nykyistä toimintaa ja 
tarkistetaan alueen muuta maankäyttöä. Kaavasuunnittelussa otetaan huomioon alueen kulttuu-
rihistorialliset arvot ja luonnonympäristö. Yksityisen maanomistajan kanssa on tehty kaavoitus-
sopimus ja kaavaehdotuksen valmistuttua tehdään tarvittaessa maankäyttösopimus.  

Kaavoituksessa huomioidaan samanaikaisesti laadittava Hulmin alueen tiesuunnitelma (Vt 3 pa-
rantaminen Hulmin kohdalla), joka on osa valtatien 3 parantamissuunnitelmia.  
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2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Laihian kunnanhallitus on päättänyt elokuussa 2018 asemakaavan laatimisesta Hulmin alueelle. 
Kaavoituksen vireilletulosta ilmoitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottamalla ja 
asettamalla se nähtäville yhdessä kaavaluonnoksen kanssa elokuussa 2018. Asemakaavaehdotus 
asetettiin virallisesti nähtäville ____kuussa 2018. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan 
__.__.____.  

2.2 Asemakaava 

Asemakaavan muutos ja laajennus ovat tarpeen tiesuunnitelmaan liittyviä tie- ja katujärjestelyjä 
varten. Asemakaava-alueeseen on sisällytetty ne korttelit ja korttelin osat sekä niihin liittyvät 
alueet, joihin kaavassa on esitetty muutoksia. 

Alueelle on osoitettu toimitilarakennusten (KTY), huoltoaseman (LH) ja autopaikkojen (LPA) kort-
telialueita, lähivirkistysaluetta (VL), yleisen tien aluetta (LT), suojaviheralueita (EV), rakennus-
suojelualuetta (SR-1) sekä katualueita. Kaavassa on annettu määräyksiä mm. rakennustapaa 
koskien. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Alue on osittain rakennettua ympäristöä. Kaava toteutuu tarpeen mukaan kaavan saatua lain-
voiman. Tiesuunnitelmassa esitettyjen ratkaisujen toteuttaminen tapahtuu, kun tiesuunnitelma 
saa lainvoiman ja hankkeelle myönnetään rahoitus. 
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3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Kaavoitettava alue sijoittuu Laihian keskustasta 3 kilometriä Vaasan suuntaan valtatien 3 var-
teen. Alueen poikki kulkee valtatie 3 ja itäosassa Hulmintie.  

 

Kuva 2. Ilmakuva suunnittelualueelta. © Maanmittauslaitos 9/2016 

3.1.2 Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on osin rakennettua ympäristöä. Alueella sijaitsee Hulmin puisto. Alueen etelä-
puolella virtaa Laihianjoki. Maasto viettää pääosin jokea kohden korkeuden vaihdellessa noin vä-
lillä +9,6…10,5 metriä. Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella.  

Pintavedet 
Suunnittelualue ei sijoitu SYKE:n tulvakartan mukaan ny-
kyisen kevyen liikenteen alikulkua lukuun ottamatta kerran 
100 vuodessa toistuvan vesistötulvan alueelle. Laihianjoen 
vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman 2016–2021 
mukaan Hulmin polttoaineenjakeluasema on tulvan saarta-
ma vain erittäin harvinaisilla tulvatoistuvuuksilla, joten sitä 
ei ole merkitty karttaan tulvariskikohteeksi. 

Kuva 3. Tulvakartta. © Syke 5/2018 

 
Pohjatutkimus 2018 
Tiesuunnitelmaa varten on laadittu keväällä 2018 alustavat pohjatutkimukset, jotka tehtiin silta-
paikoille ja niiden tulopenkereille. Puristinheijarikairauksia tehtiin 11 pisteessä, siipikairauksia 5 
pisteessä ja näytteitä otettiin 39 kpl. Hulmin vanhan alikulun kohdalta oli käytettävissä vanhoja 
painokairauksia, siipikairauksia ja näytetuloksia.  
Pohjavesiputkia asennettiin 3 kpl. Pohjavesipinnan korkeus alueen pohjavesiputkissa oli keväällä 
2018 tasolla +8,3…+8,7 m. Pohjavettä johtava moreenikerros on laaja-alaisen vettä pidättävän 
liejuisen silttikerrostuman alapuolella. 
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Tutkimuksen mukaan luonnon maanpinta on tasaista peltomaastoa ja lehtomaista aluetta maan-
pinnan korkeustason vaihdellessa +9,6…10,5 m. Valtatien 3 korkeustaso on +10,7 m. Pohjamaa 
on liejuista silttiä, jonka pintaosissa on 1…1,2 metriä paksu kuivakuorikerros. 

Eritasoliittymän ja suunnitellun alikulkusillan alueella kuivakuorikerroksen alapuolella on pehme-
ää routivaa liejuista silttiä, jonka vesipitoisuus vaihtelee 52…84 % ja suljettu leikkauslujuus siipi-
kairalla mitattuna vaihtelee välillä 7…29 kPa. Puristinheijarikairaukset päättyivät kiveen tai kalli-
oon tasoille -5,5 ja -8,1 m. Kitkamaakerros on kivistä silttistä soramoreenia. Tiiviydeltään kerros-
tuma puristinheijarilla arvioituna vaihtelee yläosiltaan löyhästä alaosien tiiviisiin kerroksiin.  

Jokisillan ympäristössä maanpinnan korkeus on +10,0 m. Kuivakuorikerroksen paksuus vaihtelee 
välillä 1,2…2 metriä. Pehmeän kerrostuman alapinnan taso vaihtelee välillä -1,4…-5,4 m ja suljet-
tu leikkauslujuus siipikairalla määritettynä on 13…29 kPa. Pehmeiden kerrosten vesipitoisuus 
vaihtelee välillä 67…81 %. Pehmeikön alapuolella kitkamaakerros on hiekkaista soramoreenia. 
Tiiviydeltään moreenikerrostuma puristinheijarikairauksista arvioituna vaihtelee löyhästä tiivii-
seen. Kairaukset päättyivät kiveen tai kallioon tasoille -4,8 ja -11,1 m. Laihianjoen kerran 100 
vuodessa toistuvan tulvan tulvavesikorkeus on +9,28 m (N2000). Jokiuoman pohjan taso on 
+6,4 m. 

Nykyisen Hulmin alikulun kohdalla valtatien tasausviiva on nykyään tasolla +11,0 m ja luonnon 
maanpinnan korkeustaso on +10,3 m. Kuivakuorikerroksen paksuus on 1,5 m. Kuivakuorikerrok-
sen alapuolella on liejuinen savikerrostuma, jonka paksuus on 12 m (taso -3…-3,5 m) ja suljettu 
leikkauslujuus siipikairalla mitattuna on 17…47 kPa. Savikerrostuman vesipitoisuudet vaihtelevat 
välillä 62…86 %. Pehmeän kerrostuman alapuolella on moreenia. Vanha elementtirakenteinen 
alikulkusilta on perustettu maavaraisesti ja tulopenkereet kevennetty kevytsoralla. Laatan ala-
pinnan taso on noin +6,3 m.  

Luontoselvitys 2012 
Kirkonseudun osayleiskaavan laatimisen yhteydessä laadittiin luontoselvitys vuonna 2012. Selvi-
tyksessä ei kartoitettu asemakaavoitettuja alueita. Selvityksen mukaan alueella ei havaittu ar-
vokkaita luontokohteita tai uhanalaisia lajeja. 

Viitasammakko- ja lepakkoselvitys 2013 
Osayleiskaavan laatimisen yhteydessä selvitettiin myös viitasammakoiden ja lepakoiden esiinty-
mistä alueella keväällä ja kesällä 2013. Suunnittelualueelta ei tehty havaintoja viitasammakoista 
eikä lepakoista. Hulmintien sillan läheisyydessä havaittiin lepakkoja. 

 

Kuva 4. Lepakkokartoitusreitti ja saadut lepakkohavainnot 24.6. ja 21.8.2013 kartoituskäynneillä 

 
Luontoselvitys 2018 
Environ Oy on tehnyt Hulmin tiesuunnitelman yhteydessä alueelle luontoselvityksen kesällä 2018. 
Selvityksen mukaan alueella ei havaittu arvokkaita luontokohteita tai uhanalaisia lajeja. 

Liite 1. Luontoselvitys 2018  

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Yhdyskuntarakenne 
Suunnittelualue sijoittuu Hulmin alueelle noin 3 km päähän Laihian keskustaajama-alueesta. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja rakennuskanta 
Alueella sijaitseva Kapteenintalo on rakennussuojelulailla suojeltu kohde. Lisäksi alueen etelä-
osassa sijaitsee Vapaussodan muistomerkki. Suunnittelualue sijoittuu Laihianjokilaakson valta-
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kunnallisesti arvokkaalle kulttuurimaisema-alueelle sekä osittain osayleiskaavassa osoitetulle ky-
läkuvallisesti arvokkaalle alueelle. 

Kulttuuriympäristö- ja maisemaselvitys 2012 
Osayleiskaavan yhteydessä vuonna 2012 laaditussa kulttuu-
riympäristö- ja maisemaselvityksessä mainitaan suunnittelu-
alueen poikkeavan muusta alueesta luonnonläheisellä vanhalla 
kasarmialueella (Hulmin puisto), jossa sijaitsee myös vanhan 
kasarmialueen ainoa säilynyt rakennus Kapteenintalo. Kaptee-
nintalo on osoitettu osayleiskaavassa rakennussuojelulailla 
suojelluksi rakennukseksi. Kohteen tiedot rakennusinventoin-
nissa: 

Kuva 5. Kapteenintalo v. 2018 
C11 Kapteenintalo 
Kapteenin talo eli reservikomppanian päällikön asunto ja varuskunnan esikunta. Rakennusta 
alettiin kutsua Kapteenintaloksi 1920-luvulla, jolloin Hulmilla toimi Jääkäriprikaatin aliupseeri-
koulu. Talo peruskorjattiin vuosina 1990–95. Peruskorjauksissa pyrittiin palauttamaan raken-
nus mahdollisimman alkuperäiseen muotoon Museoviraston ohjeiden mukaisesti. Rakennus on 
valtioneuvoston päätöksellä määrätty valtakunnalliseksi suojelukohteeksi. Lokakuussa v. 1882 
Yleisten rakennusten ylihallituksessa arkkitehti M. Schjerfbeck sai valmiiksi tyyppipiirustukset 
kahtatoista erilaista varuskuntarakennusta varten. Kaikkien reservikomppanioiden rakennuk-
set valmistuivat aikanaan tyyppipiirustusten mukaisesti hyvin vähäisin poikkeamin. Kaikki 
Vaasan läänin reservikasarmit rakennutti arkkitehti Martin E. Wahlberg. Kapteenin talon ra-
kentaminen alkoi helmikuun lopulla 1883.  

Historialliset arvot; aatehistoriallisesti arvokas, henkilöhis-
toriallisesti arvokas, sosiaalihistoriallisesti arvokas; reservi-
komppanian päällikön asunto. Rakennuksessa on pidetty 
juhlia ja kokouksia. 

Rakennustaiteellisesti arvokas; varuskuntarakennusten 
tyyppipiirustusten mukaan. 

Kuva 6. Entisen varusvaraston kivijalka näkyy vielä osittain maas-
tossa. Taustalla nykyinen varasto. 

 
Alueinventointi 2018 
Ramboll Finland Oy on laatinut syksyllä 2018 alueelta inventoinnin, josta käyvät ilmi alueella si-
jaitsevat rakennukset, entisten rakennusten kivijalat, muut rakenteet ja rakennelmat. Selvitys on 
asemakaavaselostuksen liitteenä.  

Liite 2. Alueinventointi 2018  
 
Maisemaselvitys 2014 
Osayleiskaavan yhteydessä on vuonna 2014 laadittu maisemaselvitys, jonka mukaan Hulmin alue 
kuuluu taajamamaiseen alueeseen. Eteläpuolella Laihianjoen toisella puolella Rudontien varressa 
sijaitsee Hulmin uudempaa rakentamista edustava asuinalue. Alue sijoittuu keskelle jokivarren 
kulttuurimaisemaa, erottuen tiiviinä taajamana ja on kokonaisuutena vielä maisemasta hyvin ir-
rallinen. Kylää ympäröi laaja peltolakeus. Vedenojanluoman ja Laihianjoen yhtymäkohdassa on 
merkittävä kulttuurihistoriallinen solmukohta, johon on rakentunut Hulmin kyläkuvallisesti arvo-
kas ympäristö. Laihianjoen molemmin puolin sijoittuva alue koostuu kuudesta kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaasta pihapiiristä sekä Hulmin vanhasta kasarmialueesta. Alue muodostuu rakennus-
kannasta sekä niitä ympäröivästä perinteisestä peltomaisemasta.  

Muinaisjäännökset 
Osayleiskaavan yhteydessä vuonna 2012 laaditun arkeologisen selvityksen mukaan suunnittelu-
alueella ei sijaitse kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

Asuminen 
Alueella ei sijaitse asuinrakennusten pihapiirejä. Lähiympäristössä joen eteläpuolella on Hulmin 
asuntoalue. 
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Palvelut 
Alueella sijaitsee huoltoasema sekä entinen huoltoasema, jossa toimii nykyään korjaamo. Kap-
teenintaloa vuokrataan erilaisia tilaisuuksia varten. Muutoin kaupalliset ja julkiset palvelut sijait-
sevat noin 3 km etäisyydellä Laihian liikekeskustassa. 

Kaupallinen selvitys 2012 
Osayleiskaavan yhteydessä vuonna 2012 laaditussa kaupallisessa selvityksessä on tutkittu Laihi-
an kaupan palveluverkkoa. Selvityksen mukaan keskustahakuisen erikoiskaupan ja palveluiden 
kaikki lisätilantarve suositellaan sijoitettavaksi Laihian liikekeskustaan keskustatoimintojen alu-
eelle. Päivittäistavarakaupan osalta suositellaan, että keskustatoimintojen alueen ulkopuolelle si-
joittuu korkeintaan 500 k-m²:n myymälöitä. Osan lisäpinta-alan tarpeesta voidaan ajatella toteu-
tuvan lähempänä asuinalueita ja esimerkiksi liikennepalveluiden yhteydessä.  

Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Alueella sijaitsee huoltoasema sekä korjaamo.  

Liikenne 
Suunnittelualueen läpi kulkevat Vaasantie (vt 3) sekä Hulmintie. 

Nykyiset liikennemäärät ja liikenne-ennuste (Tiesuunnitelma 2018) 
Nyky- ja ennustetilanteen liikennemäärät nykyisellä ja suunnitellulla tieverkolla on esitetty taulu-
kossa 1 ja ennustetilanteen määrät karttakuvassa 7. Nykytilanteessa valtatien 3 keskivuorokausi-
liikenne suunnittelualueen kohdalla on 10 900 ajon./vrk ja Hulmintiellä 300 ajon./vrk. 

Liikenne-ennusteessa vuodelle 2040 keskivuorokausiliikenne valtatiellä 3 alueen kohdalla on 
14 000 ajon./vrk ja Hulmintiellä 100 ajon./vrk. Kapteenintien arvioitu liikennemäärä on 500 
ajon./vrk. Katuverkon keskivuorokausiliikennemäärä alueella ja lähiympäristössä on ennustetilan-
teessa 50…1200 ajon./vrk. 

Taulukko 1. Nykyiset ja ennustetut keskivuorokauden liikennemäärät (Lähde: VT 3 parantaminen Hulmin 
kohdalla, Alustava liikennemeluselvitys 2018, A-Insinöörit) 

 

 
Kuva 7. Ennustetilanteen 2040 liikennemäärät (Lähde: VT 3 parantaminen Hulmin kohdalla, Alustava lii-
kennemeluselvitys 2018, A-Insinöörit) 
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Virkistys 
Suunnittelualueella sijaitsee Hulminpuisto. Muuten alue tukeutuu ympäristön virkistysalueisiin. 

Tekninen huolto 
Alue on vesijohto-, hulevesi- ja viemäriverkoston piirissä. 

Ympäristön häiriötekijät 
Melu 
Tiesuunnitelmaa varten laaditussa meluselvityksessä (2018) on kuvattu melun leviäminen nykyi-
sillä tieratkaisuilla. Alueella ei ole nykyisin meluntorjuntaa. Kuvassa 8 on esitetty melutasot nyky-
tilanteessa päivällä klo 7-22 (lisää liitteessä 1). 

Liite 3. Liikennemeluselvitys 2018  
 

 
Kuva 8. Ote nykytilanteen melusta päiväaikaan (Lähde: VT 3 parantaminen Hulmin kohdalla, Alustava lii-
kennemeluselvitys 2018, A-Insinöörit) 

3.1.4 Maanomistus 

Yleiset liikenneväylät ovat valtion omistuksessa. Rakennetut tontit ja peltoalue ovat yksityisten 
omistuksessa. Muut alueet ovat kunnan omistuksessa. 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvoston päätös uudistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan 
1.4.2018.  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu viiteen kokonaisuuteen:  
• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
• Tehokas liikennejärjestelmä 
• Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
• Uusiutumiskykyinen energiahuolto 
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3.2.2 Maakuntakaava 

Pohjanmaan maakuntakaava 2030 
Maakuntakaavan tehtävä on määrittää alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja 
osoittaa aluevarauksia alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoit-
teiden taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamisen kannalta tar-
peellisessa laajuudessa ja tarkkuudella.  

Laihian kunta kuuluu Pohjanmaan liiton alueeseen. Pohjanmaan maakuntakaava 2030 on vahvis-
tettu 21.12.2010. Vahvistettua kaavaa on täydennetty vaihekaavalla 1 (Kaupallisten palvelujen 
sijoittuminen), joka on vahvistettu 4.10.2013 sekä vaihekaavalla 2 (Uusiutuvat energiamuodot ja 
niiden sijoittuminen Pohjanmaalla), joka on vahvistettu 14.12.2015. Kokonaismaakuntakaavassa 
suunnittelualueelle on osoitettu kylämerkintä (at). Hulmin puistoalue on osoitettu virkistys-
/matkailukohteena. Suunnittelualue kuuluu kaupunki–maaseutu –vuorovaikutusvyöhykkeeseen 
(kmk) ja Laihian matkailun vetovoima-alueeseen (mv-5). Suunnittelualue sijoittuu kulttuuriym-
päristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti arvokkaalle Laihianjoen kulttuuri-
maisema-alueelle. Valtatien varteen on osoitettu pyöräilyreitti. 

 

Kuva 9. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta 2030. 

Maakuntakaavan 2040 valmistelu 
Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 27.1.2014 käynnistää Pohjanmaan maakuntakaavan 
2040 laatimisen.  

Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 
12.5.2014. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on esitetty toimenpiteinä Laihian kohdalle tie- ja 
katujärjestelyjä sekä vt 3/vt 18 liittymäjärjestelyjä sekä koko valtatien 3 Tampere-Vaasa –
yhteysvälin paikallisen ja pitkämatkaisen liikenteen kehittämistä.  

Pohjanmaan liiton alueella on inventoitu valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti ar-
vokkaat kulttuurimaisemat vuosina 2010–2015. Päivitetyt ja tarkistetut valtakunnallisesti arvok-
kaat maisema-alueet ovat parhaillaan ympäristöministeriön vahvistettavana. Inventoinnissa on 
Laihianjoen maakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaisema-alueen rajausta muutettu mm. siten, 
että rajaus ei enää koske Laihian keskustaa. Samalla Laihianjoen kulttuurimaisemaa on ehdotettu 
valtakunnallisesti arvokkaaksi. (Ks. kuva 10) 

 

Kuva 10. Ote inventoinnista 2010–2015, Laihianjoen kulttuurimaisema-alueen ehdotettu uusi rajaus si-
nisellä rasterilla. 
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Maakuntakaavaluonnos 2040  
Maakuntakaavaluonnos 2040 oli nähtävillä 5.2.-9.3.2018. Suunnittelualue sijoittuu maakunta-
kaavaluonnoksessa osoitetulle taajamatoimintojen alueelle (A), Vaasan kaupunkikehittämisen 
vyöhykkeelle (kk-1) ja Vaasa-Seinäjoki kehityskäytävälle (mkk-1). Kaavaluonnoksessa Laihianjo-
kilaakson kulttuurimaisema on osoitettu maakunnallisesti arvokkaana kulttuurimaisemana. Kap-
teenintalon alue on osoitettu virkistys-/matkailukohteena. Valtatie 3 on osoitettu uutena tai pa-
rannettavana tielinjauksena liittymäjärjestelyineen. Lisäksi suunnittelualueen läheisyyteen on 
osoitettu päävesijohdon yhteystarve- ja Laihian-Tuovilanjoen melontareittimerkinnät. 

Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen 
myötä maakuntakaavassa seudullisesti mer-
kittävän suuren vähittäiskauppayksikön tai -
keskittymän alaraja keskustatoimintojen 
alueiden ulkopuolella on nostettu 2 000 k-
m²:stä 4 000 k-m²:iin ja enimmäismitoitus 
sekä kaupallisille kokonaisuudessaan ja yk-
sittäisille vähittäiskaupan suuryksiköille kes-
kustatoimintojen alueella on poistettu.  

Tavoitteena on saada maakuntakaava hy-
väksyttyä syksyllä 2019.  

Kuva 11. Ote maakuntakaavaluonnoksesta 
2040. 

3.2.3 Yleiskaava 

Alueella on voimassa Kirkonseudun osayleiskaava, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 
16.2.2015. Kaava on tullut voimaan 12.12.2016. Osayleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitet-
tu huoltoasema-alueita (LH), virkistysaluetta (V) sekä maatalousaluetta (MT). Kapteenintalo on 
merkitty rakennussuojelulailla suojelluksi kohteeksi (srs/1) ja sen ympäristö kyläkuvallisesti ar-
vokkaana alueena, jonka arvot liittyvät useimmin historialliseen tiehen ja sen ympäristö- ja taa-
jamakuvaan. Valtatie 3 on osoitettu suunnittelualueen kohdalla ohjeellisena uutena väylänä tai 
muuna ajoyhteytenä. Huoltoasematonttien väliin on osoitettu katu/yhdystie valtatieltä joen yli 
Rudontielle. Alue sisältyy maakuntakaavan mukaiseen valtakunnallisesti arvokkaaseen Laihianjo-
en maisema-alueeseen (ma). Laihianjoen ranta-alueille on merkitty tulvavaara-alue kerran 250 
vuodessa toistuvan tulvan mukaisesti. Lähiympäristöön on osoitettu pientalovaltaisia asuntoaluei-
ta (AP) ja teollisuusaluetta (TY), jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia 
sekä maatalousaluetta (MT).  

 

Kuva 12. Laihian Kirkonseudun osayleiskaavan päivitys (KV 16.2.2015). 

3.2.4 Asemakaava  

Osalla suunnittelualuetta on voimassa 14.1.1999 vahvistettu Hulmin 1. vaiheen asemakaava, 
jossa alueelle on osoitettu museorakennusten sekä huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevien raken-
nusten ja laitosten korttelialuetta (YMV/s-1), huoltoasemarakennusten korttelialueita (LH), ylei-
sen tien aluetta vierialueineen (LYT), yleistä pysäköintialuetta (LP), puutarha-aluetta (MP), mui-
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naismuistoaluetta (SM) sekä katualuetta. Museorakennusten sekä huvi- ja viihdetarkoituksia pal-
velevien rakennusten ja laitosten korttelialueella sijaitseva Kapteenintalo on merkitty suojelta-
vaksi rakennukseksi (sr-1). Kapteenintien jatke joen eteläpuolelta valtatielle 3 on osoitettu ylei-
sen tien alueena. Lähiympäristöön jokirantaan on osoitettu lähivirkistysalueita (VL) ja joen etelä-
puolelle asuinalueita (AO) sekä puistoa (VP). 

 

Kuva 13. Ote ajantasakaavasta. 

3.2.5 Rakennusjärjestys 

Laihian kunnan rakennusjärjestyksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.2.2002. Rakennusjär-
jestys tuli voimaan 28.3.2002. 

3.2.6 Kaavoituspäätös 

Kunnanhallitus on tehnyt 13.8.2018 kaavoituspäätöksen alueen kaavoituksesta. 

3.2.7 Pohjakartta 

Pohjakarttana on käytetty Laihian kunnan 1:2000-mittakaavassa olevaa kaavoituksen pohjakart-
taa, jota on täydennetty viimeksi syksyllä 2018. 

3.2.8 Tiesuunnitelma 

A-insinöörit Oy on laatinut alueelta alustavan tiesuunnitelmaluonnoksen lokakuussa 2018 (kuva 
14). Tiesuunnitelma on tulossa nähtäville myöhemmin. 

Liite 4. Tiesuunnitelma, luonnos 1.10.2018  
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Kuva 14. Ote alustavasta tiesuunnitelmaluonnoksesta 2018 (Lähde: A-insinöörit Oy). 

 
Melu 
Melun ohjearvot ja soveltaminen 
Valtioneuvoston melutason ohjearvoista antaman päätöksen (993/1992) mukaisesti asumiseen 
käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä melutaso ei 
saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB 
eikä yöohjearvoa 50 dB (klo 22–7). Alla olevassa taulukossa on esitetty yleiset melutason oh-
jearvot. 

Taulukko VnP 993/1992 mukaiset yleiset melutason ohjearvot 
 
 LAeq, enintään 
Ohjearvot ulkona  Päivällä 

(07–22) 
Yöllä 
(22–07) 

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden 
välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat 
alueet 

55 dB 50/45 
dB1) 

Loma-asumiseen käytettävät alueet3), leirintäalueet ja virkistysalu-
eet taajamien ulkopuolella sekä luonnonsuojelualueet 

45 dB 40 dB 2) 

 

Ohjearvot sisällä   

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet  35 dB 30 dB 

Opetus- ja kokoontumistilat  35 dB  - 

Liike- ja toimistohuoneet  45 dB - 

1) Uusilla asuinalueilla yöohjearvo on 45 dB ja vanhoilla 50 dB. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta 
yöohjearvoa. 

2) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon 
havainnointiin yöllä. 

3) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alueiden oh-
jearvoja 

LAeq = melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso). 
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Liikennemeluselvitys 2018 
Tiesuunnitelmaa varten laadittavassa meluselvityksessä on käytetty CadnaA2018 melumallinnus-
ohjelmistoa, jonka avulla on laadittu maastomalli. Maastomallissa on huomioitu maaston muodot, 
tiealueet, rakennukset ja akustisesti kovat alueet. Ennustetilanteessa on lisäksi huomioitu erita-
soliittymän toteuttaminen, uudistunut maankäyttö ja kasvavat liikennemäärät.  

Selvityksessä on tutkittu tieliikenteen tuottamia melutasoja alueen rakennusten julkisivuille ja ul-
ko-oleskelualueille nyky- ja ennustetilanteissa. Laskennallisen arvioinnin tuloksia on verrattu val-
tioneuvoston päätöksen 993/1992 ohjearvoihin. Tulosten perusteella melutasot Hulmin eritasoliit-
tymän ympäristössä tulevat kasvamaan ennustetilanteessa. Melutasojen kasvu aiheutuu kuiten-
kin valtatien 3 liikennemäärien kasvusta, eikä niinkään eritasoliittymän toteuttamisesta, sillä liit-
tymän ja sivuteiden liikennemäärät ovat ennustetilanteessa hyvin vähäiset. Melualueille sijoittuu 
ennustetilanteessa päiväaikana yhteensä 4 rakennusta enemmän kuin nykytilanteessa ja yöaika-
na 1 rakennus enemmän kuin nykytilanteessa. Mikäli eritasoliittymä toteutetaan, melualueille si-
joittuu ennustetilanteessa päiväaikana yhteensä 5 rakennusta enemmän kuin nykytilanteessa ja 
yöaikana 2 rakennusta enemmän kuin nykytilanteessa. 

Selvityksessä on esitetty myös meluntorjuntatoimenpiteet (ennustetilanteessa), joilla valtioneu-
voston päätöksessä 993/1992 esitetyt asuinrakennusten ulko-oleskelualueiden ohjearvot alittu-
vat. Selvitystyön yhteydessä mitoitettiin kaksi meluestettä asuinrakennusten suojaamiseksi. En-
nustetilanteessa kun eritasoliittymä on toteutettu ja melukaide rakennettu, jää asuinrakennusten 
välittömään ympäristöön valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ohjearvotasot alittavia alueita.   

Melualueille sijoittuvien asuinrakennusten lukumäärä on arvioitu rakennusten julkisivuille kohdis-
tuvien päivä- ja yöajan keskiäänitasojen perusteella. Menetelmä ei siten suoraan kuvaa melual-
tistumista tai asuinrakennusten ulko-oleskelualueille kohdistuvia tasoja. Oleskelualueiden melu-
tasot voivatkin erota merkittävästi julkisivuille kohdistuvista melutasoista. Menetelmällä voidaan 
kuitenkin karkeasti arvioida melutilanteen ja melualtistumisen muutosta nyky- ja ennustetilantei-
den välillä. 

 
Kuva 15. Ote meluennusteesta vuodelle 2040 päiväaikaan klo 7-22 meluntorjunnan kanssa (Lähde: VT 3 
parantaminen Hulmin kohdalla, Alustava liikennemeluselvitys 2018, A-Insinöörit Suunnittelu Oy) 

 

Liike- ja toimistohuoneistojen osalta sovelletaan Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaan 
päiväohjearvoa 45 dBA. Liikennemelu ei aiheuta suojaustarvetta sisämelun suhteen, sillä päivä-
ohjearvo 45 dBA ei ylity normaaleilla seinärakenteilla.  
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Geotekninen suunnittelu 
Tiesuunnitelman yhteydessä laaditun pohjatutkimuksen mukaan pohjarakennuskohteet liittyvät 
siltoihin ja valtatien väylän leikkaukseen. Väylät perustetaan maavaraisina ja pohjavahvistustar-
ve on vähäistä ja koskettaa vain tien reunojen esikuormituksia. Valtatietä 3 levennetään molem-
mille puolille mm. esikuormituspenkereitä käyttämällä.  

Tutkimuksen mukaan Hulmin risteyssilta sijoitetaan paalutettuun betonikaukaloon pehmeällä 
maaleikkausosuudella ja kaukalon ulkopuolisella osuudella parannetaan lamellipilaroinnilla ja 
luiskien kevennysleikkauksilla. Silta perustetaan kaukalon pohjalaattaan kiinnitettävillä teräsbe-
tonipaaluilla, jotka upotetaan tiiviiseen pohjamoreeniin. Kaukalorakenteella rajoitetaan pohjave-
den laskua ja estetään pohjan nousu. Sillan kohdalla silta voidaan joko rakentaa rengaskehä-
rakenteena tai silta tehdään erillisenä kaukalorakenteen yli. Kaukalorakenteen suunnittelussa 
tarkastellaan nostetta. Nostetarkastelu tehdään savikerrostuman alapinnalle ja toinen tarkastelu 
kaukalorakenteen alapinnassa. Pohjavesipainetta vastaan on oltava riittävä pehmeikköpaksuus, 
alimenevän tierakenteen paksuus, kaukalorakenteen paino ja vierustäytöt. Moreenikerrostumas-
sa esiintyvää pohjapainetta voidaan alentaa työnaikaisesti suodatinkaivoista pumppaamalla. Mi-
käli savikerros pysyy vettä läpäisemättömänä ja häiriintymättömänä voidaan myös saven lujuus 
ottaa huomioon. Tässä tapauksessa vettä kertyy kaukalon täyttöihin, josta aiheutuu noste kauka-
lolle. Nosteen suuruuteen vaikutetaan rajoittamalla veden nousu täytöissä salaojilla. Kaukalora-
kenne saattaa edellyttää pohjalaatan ankkurointia alueella, jossa pehmeikkökerros on ohuimmil-
laan.  Kaukalon täytöissä vedenpinnan korkeus voidaan säätää salaojituksella. Ehdotettu pohja-
vedenpinnan taso on +5m. 

Kapteenintien jokisillan tulopenkereisiin rakennetaan paalulaatat joen törmän heikon vakavuuden 
takia. Painumaeroja tasoitetaan rakentamalla kevennyskiilat siirryttäessä paalulaatalta pehmeälle 
pohjamaalle. Silta perustetaan porapaalujen välityksellä kallion varaan. 

Nykyinen alikulkusilta on maavarainen pehmeikön varaan v. 1987 rakennettu elementtirakentei-
nen silta. Sillan tulopenkereissä on kevytsorakerrokset. Sillan painuma on ollut 30 mm ensim-
mäisen mittausvuoden aikana. Myöhemmin tehtäviä painumamittauksia vanhan sillan kohdalta ei 
ollut saatavilla. Sillan tien pituussuunnassa tulopenkereissä painumaeroja tasoitetaan rakenta-
malla kevennyskiilat. Silta perustetaan teräsbetonipaalujen välityksellä tiiviin pohjamoreenin va-
raan. 
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET  

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Kaavoitustyöhön ryhdyttiin tarpeesta mahdollistaa alueelle suunnitellun eritasoliittymän ja siihen 
liittyvien katujen rakentaminen. Samalla on tarkoitus tarkistaa alueen maankäyttöä. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Laihian kunnanhallitus päätti asemakaavan muutoksen ja laajennuksen käynnistämisestä 
13.8.2018. Kaavoitustyö aloitettiin keväällä 2018. Yksityisen maanomistajan kanssa on tehty 
kaavoitussopimus. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia sekä lausua kaa-
vasta mielipiteitä ja antaa lausuntoja. Kaavahankkeen osallisia ovat MRL 62 §:n mukaan: 

Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 
• Laihian kunnan eri hallintokunnat 

Laihiantie 50 
66400 LAIHIA 
puh: 06 475 0411 
fax: 06 475 0405 
laihian.kunta@laihia.fi 

• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Korsholmanpuistikko 44, 65100 VAASA 

• Liikennevirasto 
PL 33 
00521 Helsinki 
Puh. 0295 34 3000 

• Pohjanmaan liitto 
Hietasaarenkatu 6 
65101 VAASA 
Puh. 06 320 6500  

• Pohjanmaan museo 
Museokatu 3 – 4 
65100 VAASA  
Puh. 06 325 3800 

• Museovirasto 
PL 913 
00101 Helsinki 
puh. 0295 33 6000 

• Pohjanmaan pelastuslaitos 
Sepänkyläntie 14-16 
65100 Vaasa 

• Vaasan Sähköverkko Oy 
PL 26, 65101 Vaasa 

Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavas-
ti vaikuttaa 
• Asemakaavan muutos- ja laajennusalueen sekä sen vaikutusalueen käyttäjät, haltijat, maan-

omistajat ja asukkaat 
• Yhdistykset ja yhteisöt, joiden toimintaan tai sidosryhmiin kaavalla saattaa olla vaikutuksia. 

mailto:laihian.kunta@laihia.fi
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4.3.2 Vireilletulo 

Asemakaavan muutos ja laajennus tuli vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottami-
sen yhteydessä.  

Liite 5. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut yhdessä kaavaluonnoksen kanssa laatimisvai-
heen materiaaleineen nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti 27.8.–25.9.2018. Osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma ja kaavaluonnos lähetettiin viranomaisille. Osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta ja kaavaluonnoksesta saatiin seitsemän lausuntoa ja viisi mielipidettä. 

- Yleisötilaisuus kaavaluonnoksesta järjestettiin 19.9.2018 Laihian kunnantalolla.  
- Kaavaehdotus on ollut MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä __.__.–__.__.____ välisen 

ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin/ei saatu muistutuksia. Ehdotuksesta saatiin ____ lausuntoa. 
- Kunnanhallitus päätti kokouksessaan __.__.____ esittää asemakaavaa kunnanvaltuuston hy-

väksyttäväksi.  
- Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan __.__.____. 

4.4 Viranomaisyhteistyö 

Alueen kaavoituksesta on järjestetty viranomaisneuvottelu 10.4.2018. Muuten viranomaisyhteis-
työ on hoidettu lausuntomenettelyllä.  

Viranomaisneuvottelussa 10.4.2018 keskusteltiin mm. seuraavista asioista: 
- Alueeseen sisältyy tulva-aluetta 
- Osayleiskaavan tarkistus jossain vaiheessa. Hulmin kohtaan mahdollisesti tulossa 2+2-

kaistainen ratkaisu, mihin olisi hyvä varautua jo asemakaavassa. 
- Asemakaavan alueella oleva LYT tulisi muuttaa kaduksi. 
- Valtatie toimii myös erikoiskuljetusreittinä. 
 

Lisäksi Pohjanmaan museo lähetti sähköpostilla kommentteja mm. seuraavista asioista: 
- Kaava-alueen inventointi/kulttuuriympäristöselvitys, erityisesti huomio Kapteenintaloon ja 

sen ympäristöön, arvotus ympäristölle. 
- Sotakoulun jäänteet maastossa. Voidaanko uusi tielinjaus viedä alueen läpi?  
- Muistomerkin merkinnäksi esim. muistomerkki/s, kaavamääräykseen mistä muistomerkistä 

on kyse ja miten sen kanssa tulee toimia. 
- Onko korttelin 4032 MP-alueelle suunnitteilla puutarhatoimintaa tai kasvihuoneita? 
- Asemakaavassa hyvä huomioida kapteenintalon lisäksi ympäröivä puistoalue aluemerkinnällä 

tms.  

Liite 6. Muistio viranomaisneuvottelusta 10.4.2018  

4.5 Asemakaavan tavoitteet 

4.5.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kunnan asettamat tavoitteet 
Kunnan tavoitteena on muuttaa ja laajentaa asemakaavaa siten, että alueelle voidaan toteuttaa 
tiesuunnitelman mukaisesti valtatien 3 eritasoliittymä ja siihen liittyvät uudet katuyhteydet. Li-
säksi tarkistetaan alueen maankäyttöä.  

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
Maakuntakaava 
Maakuntakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu kylämerkintä (at). Hulmin puistoalue on osoi-
tettu virkistys-/matkailukohteena. Suunnittelualue kuuluu kaupunki–maaseutu – vuorovaikutus-
vyöhykkeeseen (kmk) ja Laihian matkailun vetovoima-alueeseen (mv-5). Suunnittelualue sijoit-
tuu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti arvokkaalle Laihian-
joen kulttuurimaisema-alueelle. Hulmin eteläpuolelle on osoitettu ohjeellinen/vaihtoehtoinen tie-
linjaus moottoritien jatkeena. Valtatien varteen on osoitettu pyöräilyreitti.  

Vaihemaakuntakaavoissa 1 ja 2 ei ole esitetty aluetta koskevia merkintöjä tai määräyksiä.  
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Maakuntakaavaluonnos 2040 
Maakuntakaavaluonnoksessa alue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle (A), Vaasan kaupunkike-
hittämisen vyöhykkeelle (kk-1) ja Vaasa-Seinäjoki kehityskäytävälle (mkk-1). Kaavaluonnokses-
sa Laihianjokilaakson kulttuurimaisema on osoitettu maakunnallisesti arvokkaana kulttuurimai-
semana. Kapteenintalon alue on osoitettu virkistys-/matkailukohteena. Valtatie 3 on osoitettu uu-
tena tai parannettavana tielinjauksena liittymäjärjestelyineen. Lisäksi suunnittelualueen läheisyy-
teen on osoitettu päävesijohdon yhteystarve- ja Laihian-Tuovilanjoen melontareittimerkinnät.  
Osayleiskaava 
Osayleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu huoltoasema-alueita (LH), virkistysaluetta (V) 
sekä maatalousaluetta (MT). Kapteenintalo on merkitty rakennussuojelulailla suojelluksi kohteek-
si (srs/1) ja sen ympäristö kyläkuvallisesti arvokkaana alueena, jonka arvot liittyvät useimmin 
historialliseen tiehen ja sen ympäristö- ja taajamakuvaan. Valtatie 3 on osoitettu suunnittelualu-
een kohdalla ohjeellisena uutena väylänä tai muuna ajoyhteytenä. Huoltoasematonttien väliin on 
osoitettu katu/yhdystie valtatieltä joen yli Rudontielle. Alue sisältyy maakuntakaavan mukaiseen 
valtakunnallisesti arvokkaaseen Laihianjoen maisema-alueeseen (ma). Laihianjoen ranta-alueille 
on merkitty tulvavaara-alue kerran 250 vuodessa toistuvan tulvan mukaisesti. Lähiympäristöön 
on osoitettu pientalovaltaisia asuntoalueita (AP) ja teollisuusaluetta (TY), jolla ympäristö asettaa 
toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia sekä maatalousaluetta (MT). 

Asemakaava 
Voimassa olevassa asemakaavassa alueelle on osoitettu museorakennusten sekä huvi- ja viihde-
tarkoituksia palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta (YMV/s-1), huoltoasemaraken-
nusten korttelialueita (LH), yleisen tien aluetta vierialueineen (LYT), yleistä pysäköintialuetta 
(LP), puutarha-aluetta (MP), muinaismuistoaluetta (SM) sekä katualuetta. Museorakennusten se-
kä huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueella sijaitseva Kap-
teenintalo on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi (sr-1). Kapteenintien jatke joen eteläpuolelta 
valtatielle 3 on osoitettu yleisen tien alueena. Lähiympäristöön jokirantaan on osoitettu lähivirkis-
tysalueita (VL) ja joen eteläpuolelle asuinalueita (AO) sekä puistoa (VP). 

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
Kaavoituksessa huomioidaan mm. valtatien liikennemelu ja muut vaikutukset sekä alueen kult-
tuurihistorialliset arvot ja luonnonympäristö. 
 

4.6 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.6.1 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 

Kaavaluonnos 8.8.2018 
Alueelta laadittiin lähtötietojen sekä esitettyjen tavoitteiden ja käytyjen neuvottelujen perusteella 
kaavaluonnos, joka on päivätty 8.8.2018. Luonnoksessa alueelle on osoitettu toimitilarakennus-
ten (KTY), huoltoaseman (LH) ja autopaikkojen (LPA) korttelialueita, lähivirkistysaluetta (VL), 
yleisen tien aluetta (LT), suojaviheralueita (EV), rakennussuojelualuetta (SR-1) sekä katualueita.  

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä yhdessä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa 27.8.–
25.9.2018. Luonnoksesta saatiin lausunnot Laihian kunnan tekniseltä lautakunnalta, Vaasan kau-
pungin ympäristöosaston terveysvalvonnalta, Pohjanmaan pelastuslaitokselta, Vaasan Sähkö-
verkko Oy:ltä, Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselta, Pohjanmaan liitol-
ta ja Pohjanmaan museolta. Lausunnoissa ei Vaasan Sähköverkko Oy:tä, ELY-keskusta, Pohjan-
maan liittoa ja Pohjanmaan museota lukuun ottamatta ollut huomautettavaa kaavaluonnoksesta. 
Kaavaluonnoksesta saatiin lisäksi viisi mielipidettä. 

Lausunnot 
Vaasan Sähköverkko Oy:n mukaan alueen nykyisille runkojohdoille tulee varata väylä 3 m le-
veällä johtorasitteella. Tiealueelle jäävien johtojen siirrosta ja suojauksesta sovitaan Liikennevi-
raston kanssa erikseen.  

Vastine 
Esitetty sähköjohto lisätään kaavaehdotukseen. 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan viranomaisneuvot-
telussa esille nousseet asiat on pääosin huomioitu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ja 
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asemakaavaluonnoksessa. ELY-keskus katsoo kuitenkin, että kaavan laadinnassa tulisi vielä kiin-
nittää huomiota siihen, että asemakaavassa laajennusalueen kohdalla on yleisen tien aluetta (LT) 
sekä suojaviheraluetta (EV), jotka on Kirkonseudun osayleiskaavassa osoitettu pääosin maata-
lousalueeksi MT. Osayleiskaavan ohjausvaikutus tulisi vielä selvittää ennen asemakaavan laadin-
nan jatkamista. 

Vastine 
Asemakaava-alueen kohdalle tiesuunnitelmassa esitetyt ratkaisut vaativat asemakaavamuutosta. 
Asemakaavoittamattomilla alueilla tiesuunnitelmassa esitetyt järjestelyt perustuvat yleiskaavaan, 
jossa valtatie 3 on osoitettu suunnittelualueen kohdalla ohjeellisena uutena väylänä tai muuna 
ajoyhteytenä ja Kapteenintielle on osoitettu liittymä. Ympäristöministeriön yleiskaavamerkintä-
oppaan mukaan liittymän perusmerkintä mahdollistaa myös eritasoliittymän toteuttamisen. Tie-
suunnitelmassa esitetyt pienemmän mittaluokan tieyhteydet voidaan toteuttaa yleiskaavan yleis-
piirteisyyden perusteella, sillä yleiskaavassa ei pienempiä teitä ole tapana esittää. Yleiskaavan 
tarkistus tällä alueella ei ole vielä ajankohtainen. Kokonaistilanteen selventämiseksi alueelta laa-
ditaan yleiskaavallinen tarkastelu. 

Pohjanmaan liitto toteaa, että Laihia–Helsingby osuuden tiesuunnittelu ja VT 3:n linjaus ovat 
parhaillaan selvitettävänä ELY-keskuksessa. Yhtenä vaihtoehtona on parantaa tie nykyiselle pai-
kalleen. Toisena vaihtoehtona on rakentaa uusi tiekäytävä Hulmin eteläpuolelle moottoritien jat-
keena. Liiton mukaan asemakaavaluonnoksessa on hyvin huomioitu muu maankäyttö ja alueen 
liikenteelliset tarpeet. Liitto katsoo, että maakuntakaavan ratkaisut, erityisesti valtatien 3 osalta, 
tulee ottaa huomioon alueen jatkosuunnittelussa ja kaavoituksessa. Työn alla oleva Laihia–
Helsingby osuuden tiesuunnittelu sekä muut strategiset ratkaisut saattavat edellyttää myös 
osayleiskaavan päivittämistä. Liitto toteaa, että asemakaavaluonnoksessa esitetyt ratkaisut ovat 
liikenteen osalta tarpeellisia ja parantavat alueen liikenneturvallisuutta. Asemakaavan ratkaisut 
ovat Pohjanmaan maakuntakaavaluonnoksen 2040 mukaisia.  
Vastine 
Maakuntakaava tullaan huomioimaan myös jatkosuunnittelussa ja -kaavoituksessa. Yleiskaavan 
tarkistus tällä alueella ei ole vielä ajankohtainen. Kokonaistilanteen selventämiseksi alueelta laa-
ditaan yleiskaavallinen tarkastelu. 

Pohjanmaan museon mukaan kaavaselostuksessa esitetty tiesuunnitelmaluonnoksen kuva ei 
anna riittävällä tarkkuudella tietoa ratkaisuista ja tilatarpeista asemakaavallisten ratkaisujen ar-
vioimiseksi. Lisäksi museo on esittänyt viranomaisneuvottelun kommenteissa alueen inventointia/ 
kulttuuriympäristöselvitystä, jonka tulokset tulisi esittää erillisenä liitteenä tai kaavaselostukses-
sa, jotta kaavan toimenpiteiden ja kaavamääräysten riittävyyttä voidaan arvioida. Merkintöjen 
srs ja s määräyksiä tulee tarkentaa. Täydennystarpeiden lisäksi asemakaavan vaikutuksia tulee 
arvioida laajemmin alueen ja sen lähiympäristön arvokkaan valtakunnallisen ja paikallisen kult-
tuuriympäristön näkökulmasta sekä esittää havainnekuvin uusista tiejärjestelyistä tapahtuvaa 
maisemanmuutosta.  
Vastine 
Tiesuunnitelmaluonnoksen viimeisin piirustus liitetään selostuksen liitteeksi. Hulmin puiston enti-
sestä kasarmialueesta on laadittu inventointi, joka on liitteenä 1. Merkintöjen srs ja s määräyksiä 
tarkistetaan ehdotukseen. Tiesuunnitelmassa on uudet tie- ja katujärjestelyt suunniteltu siten, 
että niillä aiheutetaan mahdollisimman vähän haittaa maisemaan ja kulttuuriarvoihin, esim. esi-
tetty eritasoliittymän ramppiyhteys alittaa valtatien, jolloin näkemä säilyy avoimena ja vaikutus 
maisemaan on mahdollisimman vähäinen.  

Mielipiteet 
1) Korttelin 4031 maanomistajan mielestä luonnoksesta ei käy ilmi, miten liikenne valtatieltä 3 

alueen kiinteistöille tulee tapahtumaan eikä siinä ole merkintöjä siitä, miten liikenne kiinteis-
töiltä 4032 ja 4033 tulee tapahtumaan valtatielle 3 Vaasan sekä Seinäjoen suuntaan. Esittää 
tarkemman karttaselvityksen laatimista liikennejärjestelyistä. Nykyinen liittymä valtatieltä 3 
on sallittava nykyisen käytännön mukaan eli siten, että siitä pääsee ajamaan sisään. Poisajo 
voi tapahtua tontin eteläpuolelta tai Kapteenintielle luonnoksessa esitetystä kohdasta, josta 
tulisi sallia myös sisäänajo. Tällöin mahdollistetaan raskaan liikenteen pääsy kiinteistölle ja 
sieltä pois. Ei hyväksy luonnoksessa esitettyä yhteyden katkaisua valtatieltä 3. Kiertoliittymä 
Seinäjoen suunnasta on oltava valmiina ennen kuin kääntyminen kielletään. 

  



22 
LAIHIAN KUNTA – HULMIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 1.10.2018 
KAAVASELOSTUS 

 
 

 

 

Vastine 
Asiasta on keskusteltu Liikenneviraston kanssa, jonka mukaan nykyinen liittymä valtatien 3 
läheisyydessä voidaan sallia henkilöautoille ja lisäksi raskaan liikenteen sisäänajoliikenteelle, 
mutta raskaan liikenteen poisajo tulee järjestää tontin eteläpuolella olevan liittymän kautta. 
 

2) Huoltoasemakiinteistön omistajan mukaan nykyinen liittymä valtatien 3 läheisyydessä tulee 
säilyttää ennallaan. Sen lisäksi tulee olla uudet liittymät, jotka mahdollisen uuden tien yh-
teydessä tulevat ns. takapihalle. Myös polttoainesäiliöt sijaitsevat maan alla mittarikatoksen 
vieressä, joten niiden täyttö olisi erittäin hankalaa toteuttaa säiliöautoyhdistelmällä, jos ny-
kyistä liittymää ei voi käyttää. Raskaan liikenteen kulku pihaan ei saa mennä hankalaksi. Li-
säksi tiealue vie tontin ns. takapihalta niin paljon piha-aluetta, että esim. kiinteistön lämmi-
tysöljyn täyttö tapahtuu suunnitellulta tieltä. Myös jäteastioiden sijoittelu aiheuttaa melkoi-
sen ongelman, koska niiden paikka ei ole liikekiinteistön etupihalla. 
Vastine 
Asiasta on keskusteltu Liikenneviraston kanssa, jonka mukaan nykyinen liittymä valtatien 3 
läheisyydessä voidaan sallia henkilöautoille ja lisäksi raskaan liikenteen sisäänajoliikenteelle, 
mutta raskaan liikenteen poisajo tulee järjestää tontin eteläpuolella olevan liittymän kautta. 
Tontin eteläpuolella olevan liittymän kautta on myös sisäänajo sallittu. Jäteastiat on mahdol-
lista sijoittaa rakennuksen viereen.  
 

3) Lähiympäristössä asuvan maanomistajan mukaan tiesuunnitelma parantaa huomattavasti 
turvallisuutta valtatien 3 liittymissä ja nostaa koko Hulmin asuntoalueen arvoa. Esittää mie-
lipiteessään tiesuunnitelmaan pieniä muutoksia, mm. valtatien rinnakkaistien linjaamista 
suorana Hulmintielle, jossa vasta kääntyisi jyrkemmin kohti Hulmia, jolloin kevyen liikenteen 
turvallisuus paranisi, kun tiessä olisi jyrkkiä mutkia. Lisäksi esittää korotetun kevyen liiken-
teen väylän rakentamista nykyisen Hulmintien länsipuolelle poistuvan liittymän läheisyyteen. 
Hulmintien varren puusto tulisi säilyttää nykyisellään tien itäpuolella suojaamaan melulta ja 
liikenteeltä. Esittää myös meluaidan tai meluvallin rakentamista suojaamaan valtatien melul-
ta, jonka melu ei lisäänny pelkästään liikennemäärien kasvun vaan myös ajonopeuksien 
kasvun vuoksi. Valtatien rinnakkaistien eteläpuolelle sijoitettavan meluvallin rakentamiseen 
voitaisiin käyttää tien rakennustöistä jääneitä maa-aineksia. Meluvallin rakentamista tulisi 
harkita laajemminkin muutostyön alueella. Lisäksi Kapteenintien uudelle sillalle tulisi toteut-
taa vaikka kapeampi kevyen liikenteen väylä turvallisuussyistä. Maanomistaja on myös huo-
lissaan valtatien alta rakennettavan tien syvyydestä, sillä pohjavesien pumppaus suunnitel-
lulta syvyydeltä aiheuttaa alueen kuivumista ja siten vahinkoa rakennuksille. Valtatietä tulisi 
nostaa sillan kohdalla muutamalla metrillä, jotta aluetta ei kuivateta syvemmältä kuin joen 
keskisyvyys on. Sillan kaivantojen muutaman metrin nostolla saattaa olla merkittävä vaiku-
tus alueen rakennuksien kestävyydelle. 
Vastine 
Mielipiteessä on esitetty lähinnä tiesuunnitelmaan liittyviä asioita, kaavassa ei ole otettu 
kantaa rinnakkaistiehen. Tiesuunnitelmassa esitettyä valtatien rinnakkaistietä ei voi linjata 
Hulmintien läheisyydessä kovin jyrkästi, sillä rinnakkaistien on tarkoitus palvella myös eri-
koiskuljetuksia, jotka ohjattaisiin nykyisen Hulmintien liittymän kautta rinnakkaistielle. Hul-
mintien länsipuolelle pohjoisosaan ei ole katsottu olevan tarvetta kevyen liikenteen väylälle, 
koska Hulmintien liittymä tullaan poistamaan yleisen ajoneuvoliikenteen käytöstä ja sitä tul-
laan käyttämään vain satunnaisesti erikoiskuljetuksia varten. Hulmintien pohjoisosan poikki 
ainoastaan kuljetaan linja-autopysäkille, muuten kevyen liikenteen väylä ei jatku siitä 
eteenpäin. Hulmintien varren puustoa pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan. Tie-
suunnitelmassa on esitetty melukaiteen rakentamista valtatien 3 varteen suojaamaan asu-
tusta. Asemakaavan mukainen Kapteenintien leveys mahdollistaa kevyen liikenteen väylän 
sijoittamisen myös sillalle, mikäli tulevaisuudessa sille nähdään tarvetta. Nykyisellään ole-
massa olevan valtatien alittavan kevyen liikenteen väylän ja yhteyden Hulmintien varressa 
katsotaan olevan riittäviä turvaamaan kevyen liikenteen turvallinen liikkuminen alueella. Tie-
suunnitelman (A-insinöörit) yhteydessä on tehty pohjatutkimuksia ja tiesuunnitelman mu-
kaan sillat sijoitetaan paalutettuun betonikaukaloon ja kaukalorakenteen suunnittelussa tar-
kastellaan nostetta.  
 

4) Alueen länsiosan alueiden maanomistajat vastustavat peltoalueidensa pirstaloimista ja esit-
tävät tilusvaihtoa. Hyväksyvät kaavaehdotuksen vain, jos tilusvaihto toteutuu. 
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Vastine 
Keskustelu tilusvaihdon mahdollistamisesta on käynnissä yhteistyössä Maanmittauslaitoksen 
kanssa. 
 

5) Alueen itäpuolella sijaitsevien peltoalueiden maanomistaja esittää suunnitteilla olevan kevy-
en liikenteen väylän siirtämistä Kasarmintielle tai tilusvaihtoa, sillä peltoalue jää tiesuunni-
telman toteuduttua viljelykelvottomaksi.  
Vastine 
Keskustelu tilusvaihdon mahdollistamisesta on käynnissä yhteistyössä Maanmittauslaitoksen 
kanssa. 

 
Kuva 16. Ote kaavaluonnoksesta 8.8.2018 

Yleisötilaisuus 19.9.2018 
Kaavoituksesta pidettiin yleisötilaisuus Laihian kunnantalolla 19.9.2018. Tilaisuuteen osallistui 
kahdeksan henkilöä. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. tiesuunnitelmaan liittyvistä tiejärjestelyistä, 
kevyen liikenteen väylän sijoittamisesta myös uudelle sillalle, Kasarmintien käyttämisestä tiejär-
jestelyihin, tilusvaihdoista sekä huoltoasemien liittymien säilyttämisestä. 
 
Yleiskaavallinen tarkastelu 1.10.2018 
Ramboll Finland Oy on laatinut Hulmin asuntoalueen ja Potilantien väliseltä alueelta yleiskaavalli-
sen tarkastelun lokakuussa 2018. Yleiskaavallisessa tarkastelussa on tutkittu nyt laadittavaa 
asemakaavaa laajemmalta alueelta maankäyttöä ja liikennejärjestelyitä tiesuunnitelmaluonnok-
sessa 1.10.2018 ja asemakaavaehdotuksessa esitettyihin ratkaisuihin pohjautuen. Tarkastelussa 
on esitetty ratkaisu, jossa Potilantien yhteys kulkee Hulmin eritasoliittymän kautta. Lisäksi on 
esitetty rinnakkaistieyhteyden jatkamista Faaringintieltä uudelle Hulmin eritasoliittymälle. Ratkai-
sujen toteutuessa Potilantien ja Faaringintien valtatieliittymät poistuvat. Uudet tieyhteydet on 
esitetty punaisella värillä kuten voimassa olevassa yleiskaavassa, jonka merkintöjä on noudatettu 
myös yleiskaavallisessa tarkastelussa. Hulmin nykyinen kevyen liikenteen alikulku on esitetty pa-
rannettavaksi. Lisäksi tarkastelussa on otettu huomioon asemakaavaehdotuksessa esitetty 
maankäyttö.    
Yleiskaavan yleispiirteisyys huomioiden kaavaratkaisu toteuttaa yleiskaavan tavoitteita riittävällä 
tavalla. 
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Kuva 17. Yleiskaavallinen tarkastelu tiesuunnitelmaluonnoksen 1.10.2018 pohjalta 

 
Kuva 18. Ote Kirkonseudun voimassa olevasta osayleiskaavasta  

 
Kaavaehdotus 1.10.2018 
Alueelta laadittiin luonnoksesta saadun palautteen sekä kunnan ja viranomaisten kanssa käytyjen 
keskustelujen ja yleiskaavallisen tarkastelun perusteella kaavaehdotus 1.10.2018. Kaavaehdo-
tuksessa on tarkistettu tiesuunnitelmien tarkentumisen myötä yleisen tien alueen (LT) rajoja. Li-
säksi on tarkistettu kaavamääräyksiä mm. SR-1-alueen osalta sekä liittymäkieltoja KTY- ja LH-
tonttien kohdalla. Kaavaehdotus oli yleisesti nähtävillä __.__.–__.__.2018. Kaavaehdotuksesta 
pyydettiin lausunnot viranomaisilta sekä sähköyhtiöltä. Lausunnot saatiin …   
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne ja mitoitus 

Kaava-alueelle muodostuvat toimitilarakennusten ja huoltoasemarakennusten tontit, jotka ovat 
osittain ennestään rakennettuja. Kapteenintalon alue on muutettu rakennussuojelualueeksi. 

Liitteenä olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa on tarkemmat tiedot alueelle muodostu-
vista kerrosaloista ja pinta-aloista.  

Liite 7. Asemakaavan seurantalomake 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Alueelle on osoitettu suojaviheralueita. Kapteenintalon alue on osoitettu rakennussuojelualueena. 
Lisäksi on annettu mm. rakennustapaa koskevia määräyksiä. 

5.3 Aluevaraukset 

Alueelle on osoitettu toimitilarakennusten (KTY), huoltoaseman (LH) ja autopaikkojen (LPA) kort-
telialueita, lähivirkistysaluetta (VL), yleisen tien aluetta (LT), suojaviheralueita (EV), rakennus-
suojelualuetta (SR-1) sekä katualueita. 

5.3.1 Korttelialueet 

Toimitilarakennusten korttelialue KTY 
Kortteli 4032 osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY).  
− Korttelialueella saa rakentaa enintään I-kerroksisia rakennuksia. 
− Korttelissa 4032 tehokkuusluku on e = 0.20, mikä merkitsee noin 939 krsm2 rakennusoikeut-

ta. 
− Korttelialueen reunoille on määrätty istutettava alueen osa ja länsireunaan istutetta-

va/säilytettävä puurivi, jotka toimivat samalla suojavyöhykkeenä tiealueita vasten. 
− Korttelin 4032 pohjoisreunaan on merkitty maanalaista johtoa varten varattu alueen osa vesi-

johdolle (v).  
− Korttelin 4032 kulmaan on Kapteenintien valtatieliittymää vasten merkitty yleisen tien näke-

mäalue (nä). 
− Korttelialueen kulmaan Kapteenintien ja valtatien rampin risteystä vasten sekä korttelialueen 

länsiosaan ramppia vasten on merkitty katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää 
ajoneuvoliittymää. 

 
Huoltoaseman korttelialue LH 
Korttelin 4033 tontti 1 osoitettu huoltoasemarakennusten korttelialueeksi (LH).  
− Korttelin 4033 tontilla 1 saa rakentaa enintään I-kerroksisia rakennuksia. 
− Korttelin 4033 tontilla 1 tehokkuusluku on e = 0.20, mikä merkitsee noin 605 krsm2 raken-

nusoikeutta. 
− Korttelin 4033 tontin 1 kulmaan on Kapteenintien valtatieliittymää vasten merkitty yleisen 

tien näkemäalue (nä). 
− Korttelialueen reunaan Kapteenintien ja uuden rinnakkaistien risteystä vasten on merkitty ka-

tualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. 
 
Autopaikkojen korttelialue LPA 
Korttelin 4033 tontti 2 osoitettu autopaikkojen korttelialueeksi (LPA).  
− Korttelialueen reunaan on merkitty katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajo-

neuvoliittymää. 
 
Rakennussuojelualue SR-1 
Kortteli 4031 on varattu rakennussuojelualueeksi (SR-1). Alueella sijaitsee rakennussuojelulailla 
suojeltu Kapteenintalo sekä 1800-luvun kasarmialueen jäänteitä. Alue tulee säilyttää puistomai-
sena. Alueelle saa sijoittaa toimintoja, jotka tukevat kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kohteen 
säilymistä. Alueelle saa sijoittaa alueen pääkäyttötarkoitukseen soveltuvia rakennuksia, joiden 
rakennusoikeus on yhteensä enintään 600 krsm²:iä, yksittäinen rakennus saa kuitenkin olla enin-
tään 200 krsm²:n suuruinen. Rakennuksen sijoituksessa ja ulkoasun suunnittelussa tulee huomi-
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oida alueen kulttuurihistorialliset arvot. Aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museo-
viranomaisen lausunto.  
− Korttelialueen 4031 itäosaan on merkitty maanalaista johtoa varten varattu alueen osa hule-

vesijohdolle (s) sekä alueen keskiosan poikki maanalaista johtoa varten varattu alueen osa 
sähköjohtoa (z) varten. 

− Korttelialueen reunaan Kapteenintietä, Hulmintietä ja uutta rinnakkaistietä vasten on alueen 
pohjoispuolelle ja itäpuolelle osoitettuja liittymiä lukuun ottamatta merkitty katualueen rajan 
osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. 

− Kapteenintalo on merkitty rakennussuojelulain nojalla suojeltavaksi rakennukseksi (srs). Ra-
kennusta koskevat suojelumääräykset on annettu suojelupäätöksessä. Rakennusta koskevista 
suunnitelmista on pyydettävä Museoviraston lausunto.  

5.3.2 Muut alueet 

Lähivirkistysalue VL 
Voimassa olevan kaavan muinaismuistoalue Hulmintien varressa on muutettu lähivirkistysalueek-
si (VL). Vapaussodan muistomerkin alue on osoitettu suojeltavana alueen osana (s-2). 

Yleisen tien alue LT 
Valtatie 3 ja siihen liittyvien ramppien alue on osoitettu yleisen tien alueena (LT). Valtatien alitta-
van tieyhteyden kohtaan on osoitettu eritasoliittymä (e) ja nykyisen kevyen liikenteen alikulun 
kohtaan yleisen tien alittavan kevyen liikenteen alikulun merkintä (a). 

Suojaviheralue EV 
Alueelle on osoitettu suojaviheralueita (EV).  

Katualueet 
Kapteenintie on muutettu kaava-alueen kohdalla katualueeksi. Alueen poikki on osoitettu lisäksi 
uusi valtatien rinnakkainen katuyhteys (Hulmin puistotie) alueelta keskustan suuntaan.  
 

5.4 Kaavan vaikutukset 

5.4.1 Liikenteelliset vaikutukset 

Asemakaava perustuu yleiskaavaan, jossa valtatie 3 on osoitettu ohjeellisena uutena väylänä tai 
muuna ajoyhteytenä ja huoltoasematonttien väliin on osoitettu katu/yhdystie valtatieltä joen yli 
Rudontielle. Asemakaavan myötä valtatien ja Hulmin asuntoalueen liikenneyhteydet ja liikenteen 
sujuvuus paranevat.  

Nykyiset liittymät Kapteenintieltä KTY- ja LH-tonteille valtatien 3 läheisyydessä on sallittu henki-
löautoille sekä raskaan liikenteen sisäänajoliikenteelle, joiden poisajo tapahtuu tonttien eteläpuo-
lella olevien liittymien kautta. Tonttien eteläpuolella olevia liittymiä voidaan käyttää myös sisään-
ajoon. 

Liikenneturvallisuus 
Kaavan mahdollistaman eritasoliittymän ja rinnakkaisteiden sekä Kapteenintien jatkeen ja uuden 
sillan rakentamisen myötä liikenneturvallisuus Hulmin alueella paranee sekä valtatie- että paikal-
lisliikenteen osalta. Vasemmalle kääntymisten poistuessa kääntymisonnettomuuksien riski vähe-
nee valtatiellä.  

Kevyt liikenne 
Liikenneturvallisuus Hulmin koulun kohdalla paranee, kun ajoneuvoliikenne siirtyy Hulmintieltä 
Kapteenintielle ja sen kautta valtatien suuntaan. Tiesuunnitelmassa on esitetty nykyisen kevyen 
liikenteen alikulkusillan uusimista. 

5.4.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Yhdyskuntarakenne 
Kaava mahdollistaa maankäytön kehittymisen Hulmin alueella. Liikenneyhteydet paranevat. Alu-
een rakentaminen täydentää alueen nykyistä rakennetta ja maankäytöllistä kehitystä.  
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Kaavoitus 
Rakentaminen on maakuntakaavaluonnoksen 2040 ja osayleiskaavan mukaista.  

Taajamakuva, rakennettu kulttuuriympäristö ja rakennuskanta 
Alueen rakentaminen kehittää taajamakuvaa rakennetumman ympäristön suuntaan. Kaavassa 
osoitettu rakentaminen on luonteeltaan nykyistä rakennuskantaa täydentävää. Alueella sijaitseva 
valtakunnallisesti merkittävä Laihianjokilaakson kulttuurimaisema sekä rakennustapaa ja kasvilli-
suutta koskevin kaavamääräyksin. Kapteenintalon rakennussuojelulain mukainen suojelu on to-
dettu kaavassa, joka edesauttaa suojellun rakennuksen säilyttämistä. Hulmin puistoalueelle sal-
littu rakentaminen on tarkoitettu Kapteenintalon alueen pääkäyttötarkoitukseen soveltuvien ra-
kennusten rakentamiseen, esim. mikäli aluetta halutaan ennallistaa ja rakentaa uudelleen entisen 
kasarmialueen aikaista rakennuskantaa. Rakentamisesta alueelle on pyydettävä lausunto museo-
viranomaisilta.  

Asuminen 
Kaavassa ei ole osoitettu asumista.  

Palvelut 
Alueelle on osoitettu huoltoasema sekä toimitilarakennusten tontti. Kapteenintalossa on mahdol-
lisuus järjestää erilaisia tilaisuuksia. Muutoin alue tukeutuu Laihian keskustan julkisiin ja kaupalli-
siin palveluihin. 

Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Kaavan myötä alueelle on mahdollista muodostua jonkin verran lisää työpaikkoja.  

Virkistys 
Kaavassa on osoitettu lähivirkistys- ja suojaviheralueita. Ympäristön virkistysalueet ovat asuk-
kaiden käytössä. 

Tekninen huolto 
Alue on vesijohto-, hulevesi- ja viemäriverkoston piirissä. 

5.4.3 Vaikutukset maisemaan ja luontoon  

Maisema  
Alueen yleisilme muuttuu rakennetumpaan suuntaan. Eritasoliittymän lähiympäristö muuttuu, 
kun eritasoliittymä ramppeineen ja uudet katuyhteydet rakennetaan.  

Luonnonolot 
Kaava-alue on osin rakennettua ympäristöä. Kaavamuutoksella ei ole erityistä vaikutusta luon-
nonoloihin. Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin arvioidaan vähäisiksi. 

5.4.4 Vaikutukset maaperään, veteen, ilmanlaatuun 

Vesistö 
Vesistövaikutukset arvioidaan vähäisiksi, sillä tiesuunnitelman yhteydessä tutkitaan ja toteute-
taan alueen kuivatusjärjestelyt. Alueelta poiskaivettavan sulfidipitoisen saven kalkitustarve on 
selvitettävä ennen kaivua ja poiskuljetusta. 

Pohjavesi 
Tiesuunnitelmassa esitetyllä kaukalorakenteella ajoneuvoliikenteen alikulun kohdalla rajoitetaan 
pohjaveden laskua ja estetään pohjan nousu.   

5.5 Ympäristön häiriötekijät 

Melu  
Alueelle on osoitettu suojaviheralueita, joiden alueelle voidaan tarvittaessa toteuttaa meluntor-
juntarakenteita. Tarvittavat meluntorjuntaratkaisut selviävät tiesuunnittelun edetessä. 
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5.5.1 Sosiaaliset vaikutukset 

Osa alueen käyttäjistä saattaa kokea liikennejärjestelyihin liittyvät muutokset negatiivisina, eri-
tyisesti, jos järjestelyt muuttavat tuttua liikennekäyttäytymistä ja pidentävät tärkeitä kulkumat-
koja.  

5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset 

Kaavassa on annettu määräyksiä, jotka koskevat mm. rakentamistapaa ja kasvillisuutta sekä 
korkeusasemaa, ks. lisäksi kohta 5.3.1. Korttelialueet.  

Rakennustapa  
• Vanhan rakennuksen peruskorjauksessa tai laajennusosassa tulee käyttää samaa kattomuo-

toa, mikä rakennuksella on ollut aikaisemminkin. Tasakatto tai muu ympäristöön soveltuma-
ton kattomuoto voidaan kuitenkin muuttaa harjakatoksi. 

• Rakennusten yhtenäinen suora seinäpituus saa olla enintään 25 metriä. 
Kasvillisuus 
• Rakentamatta jäävä tontin osa, jota ei käytetä oleskelu-, varasto- tai liikennealueena, on is-

tutettava ja hoidettava puistomaisessa kunnossa. 
Korkeusasema 
• Rakennusten on korkeusaseman suhteen noudatettava maaston muodot huomioivaa yhte-

näistä linjaa. 

5.7 Nimistö 

Uusi tie on nimeltään Hulmin puistotie. Muuten nimistö on säilytetty ennallaan.  
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6. KAAVAN TOTEUTTAMINEN 

 
Asemakaava alkaa toteutua sen jälkeen, kun kaava on saanut lainvoiman. Tiesuunnitelmassa esi-
tettyjen ratkaisujen toteuttaminen tapahtuu, kun hankkeelle myönnetään rahoitus. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Seinäjoella 1.10.2018   
 
 
Ramboll  
Alue- ja kaupunkisuunnittelu 
 
 
 
    
Juha-Matti Märijärvi   Päivi Märjenjärvi 
Ryhmäpäällikkö   Projektipäällikkö 
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