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1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö ja tarkoitus
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 § käsittelee osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa seuraavas-
ti:

· Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen
ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusme-
nettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

· Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdolli-
suus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osal-
listumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituk-
sen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaa-
voituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 64 § käsittelee neuvottelua osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta:

· Kunta voi neuvotella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa osallistumis-
ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ja toteuttamisesta.

· Osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus
esittää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Jos suunnitelma on ilmeisesti puutteel-
linen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on viivytyksettä järjestettävä kun-
nan kanssa neuvottelu suunnitelman täydennystarpeiden selvittämiseksi.

· Nevotteluun on kutsuttava esityksen tehnyt osallinen ja tarpeen mukaan ne viran-
omaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan asia liittyy.
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2 Suunnittelualue ja sen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Alavuden aseman seudulla kuvan 1 mukaisella alueella.

Kuva 1: Asemakaava-alueen sijainti

3 Suunnittelun tavoitteet
Alavuden kaupunki on ostanut maa-alueen Alavuden aseman seudulta rajoittuen Asematien
ja rautatien väliseen alueeseen. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella mahdollistetaan
teollisuusalueen laajentaminen ja selvitetään alueella toimivien yritysten mahdolliset alueel-
liset laajenemistarpeet. Voimassa olevien asema- ja rakennuskaavojen rajaukset ja kiinteistö-
jen rajaukset edellyttävät alueen laajempaa tutkimista.

3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Alueen maankäytön suunnittelua koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT).
MRL 24 §:n 2 momentin mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden to-
teutumista.

Laadittaessa asemakaavaa alueelle, jolla ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on
asemakaavan selostuksessa esitettävä selvitys kaavan suhteesta valtakunnallisiin alueiden-
käyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan (MRA 25 §).
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Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ovat:

1) Toimiva aluerakenne
2) Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
3) Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
4) Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
5) Helsingin-seudun erityiskysymykset
6) Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet

3.2 Maakuntakaava

Kokonaismaakuntakaava 2005
Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavan 23.5.2005.

Kuva 2: Ote Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavasta, 2005
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Kokonaismaakuntakaavan kaavamerkintöjä kaavoitettavalla alueella ja sen tuntumassa:
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Vaihemaakuntakaava I
Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaava käsittelee tuulivoimaa. Kaava täydentää voimassa
olevia maakuntakaavoja osoittamalla 23 tuulivoimaloiden aluetta, voimajohtoverkoston ja
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeän alueen. Vaihemaakuntakaava on vahvistettu
Ympäristöministeriössä 31.10.2016. Korkein hallinto-oikeus antoi 30.11.2017 päätöksen I
vaihemaakuntakaavan vahvistamista koskevista valituksista hyläten kaikki valitukset. Kaava
on kuulutettu tulemaan voimaan MRL 201 § nojalla jo Ympäristöministeriön vahvistamispää-
töksen yhteydessä.

Kuva 3: Ote vaihemaakuntakaava I:stä

Vaihemaakuntakaavan I merkintöjä kaavoitettavalla alueella ja sen tuntumassa:
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Vaihemaakuntakaava II
Kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintoja käsittelevä Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaa-
va II on tullut voimaan elokuussa 2016. Vaihemaakuntakaavan II:n muutos käsittelee kaup-
paa ja keskustatoimintoja ja on tullut voimaan huhtikuussa 2020.

Kuva 4: Ote Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava II:sta
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Vaihemaakuntakaava III
Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaava käsittelee turvetuotantoa, suoluonnon suojelua,
bioenergialaitoksia, energiapuun terminaaleja ja puolustusvoimien alueita. Etelä-
Pohjanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi III vaihemaakuntakaavan 3.12.2018. Valtuuston
päätöksestä on jätetty 5 valitusta hallinto-oikeuteen, joten kaava ei ole vielä lainvoimainen.

Kuva 5: Ote vaihemaakuntakaava III:sta
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3.3 Yleiskaava
Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutukseton Alavuden Keskustan osayleiskaava.
Alavuden kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan 19.6.1995.

Kuva 6: Ote Keskustan osayleiskaavasta

http://www.alavus.fi/


11 / 15

Lasipelto II asemakaavan muutos ja laajennus
Alavuden kaupunki                                 Päivitetty 23.6.2020
Ympäristöpalvelut
Taitotie 1, 63300 Alavus www.alavus.fi

A Asuntoalue
T Teollisuus- ja varastoalue
T/res Teollisuus- ja varastoalue. Reservi.
V Virkistysalue
LR Rautatieliikenteen alue

3.4 Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa useita asemakaavoja sekä osia rakennuskaavoista, joita kä-
sitellään kuin asemakaavoja.

Kaavojen vahvistumis- / hyväksymisajankohdat:
Rakennuskaava  (Rak18), Vaasan lääninhallitus vahvistunut 30.6.1959
Rakennuskaava  (Rak19), Vaasan lääninhallitus vahvistunut 30.6.1959
Asemakaava  (10), Vaasan lääninhallitus vahvistunut 14.3.1979
Asemakaava (11), Vaasan lääninhallitus vahvistunut 21.10.1981
Asemakaava  (69), Vaasan lääninhallitus vahvistunut 8.11.1990
Asemakaava  (71), Vaasan lääninhallitus vahvistunut 17.7.1991
Asemakaava  (128), Alavuden kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.5.2011 § 7

Kuva 7: Ote voimassa olevien asema- ja rakennuskaavojen hakemistokartasta.
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Kuva 8: Ote ajantasa-asemakaavasta

3.5 Suunnittelualueen nykytilanne ja yhdyskuntatekniset verkostot
Suunnittelualue muodostuu rakennetuista teollisuuskiinteistöistä, rakentamattomista teolli-
suustonteista, kaupungin ostamasta teollisuuden laajennusalueesta, lähivirkistysalueesta ja
yhdestä omakotitalotontista sekä Väyläviraston omistamista alueista. Lasipelto II- alue kuu-
luu kunnallisen vesi- ja viemärijohtoverkoston piiriin ja osa alueesta on liitetty Alavuden
Lämpö Oy:n kaukolämpöverkostoon.
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Kuva 9: Alueen vesijohto-, viemärijohto- ja kaukolämpöverkostoa

4 Osalliset
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viran-
omaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Tämän kaavan osallisia ovat:
· Alueen maanomistajat, alueella asuvat ja lähialueen asukkaat sekä alueella toimivat

yritykset

Kaupungin viranomaiset:
· Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta

Valtion ja muut viranomaiset:
· Väylävirasto, Etelä-Pohjanmaan ELY- keskus, Etelä-Pohjanmaan Liitto, Etelä-

Pohjanmaan pelastuslaitos- liikelaitos ja Seinäjoen museo.

Yritykset ja yhteisöt:
· Alavuden Lämpö Oy, Caruna Oy, Telia Finland Oyj, Verkko- osuuskunta Kuuskaista,

naapurikiinteistöjen omistajat sekä muut mahdolliset yhteisöt ja henkilöt, joiden
oloihin ja etuihin kaava saattaa vaikuttaa.
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5 Kaavoituksen kulku, osallistumismenettely ja tiedottaminen
Aloitus- ja luonnosvaihe
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos asetetaan nähtäville 14 päivän ajak-
si. Nähtävillä olosta tiedotetaan julkisesti kuulutuksella Viiskunta- lehdessä, kunnan ilmoitus-
taululla ja kotisivulla. Suunnittelualueen maanomistajille, ulkopaikkakuntalaiselle maanomis-
tajille tai haltijalle ja naapureille tiedotetaan kirjeitse nähtäville tulosta. Osallisilla on mahdol-
lisuus antaa mielipiteitä kirjallisesti tai suullisesti (MRL 62 § ja MRA 30 §). Saadut mielipiteet
ja lausunnot käsitellään ja vastineet kirjataan selostukseen ehdotusvaiheessa. Osallisilla on
ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää Etelä-
Pohjanmaan elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä (MRL 64 §) osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus, PL 262, 65101 VAASA.

Ehdotusvaihe
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen jälkeen laaditaan kaavaehdotus, joka on virallisesti
nähtävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 30 päivää. Nähtävilläpidosta tiedotetaan julkisesti kuulu-
tuksella Viiskunta-lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kotisivulla. Maanomistajille, ulkopaik-
kakuntalaiselle maanomistajille tai haltijalle ja naapureille lähetetään kirjallinen ilmoitus en-
nen nähtäville tuloa. Osalliset voivat tehdä kaavaehdotuksesta muistutuksia, jotka tulee toi-
mittaa kirjallisina kuulutuksessa ilmoitettuun osoitteeseen määräaikaan mennessä. Muistu-
tuksiin laaditaan vastineet ja perustelut kaavaselostukseen ja päätöskäsittelyyn. Niille muis-
tutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, lähetetään perustellut vastineet.

Kaupunginhallitus päättää huomautusten ja lausuntojen johdosta tarkistetun asemakaava-
ehdotuksen asettamisesta nähtäville. Jos ehdotukseen tehdään oleellisia muutoksia, ehdotus
laitetaan uudelleen nähtäville (MRA 32§).

Hyväksyminen
Ehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeen kaupunginhallitus esittää asemakaavan kaupungin-
valtuuston hyväksyttäväksi. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaavan hyväksymis-
tä koskevasta päätöksestä kuulutetaan Viiskunta-lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kotisi-
vulla kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä
kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa (MRL 67 § ja MRA 94 §).

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on mahdollista valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Kaavan
saadessa lainvoiman, kuulutetaan siitä Viiskunta- lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja inter-
netissä.

6 Viranomaisyhteistyö
Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään lausuntomenettelyin tai erillisneuvot-
teluin.
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7 Laadittavat selvitykset ja vaikutusten arviointi
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja
selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkas-
teltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntata-
loudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alu-
eelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.

Alueelle on tarpeen laatia melu- ja hulevesiselvitys ennen kaavaehdotuksen nähtäville aset-
tamista.

8 Kaavoituksen aikataulu
Asemakaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tavoite saada nähtäville
loppukesästä 2020 ja kaavaehdotus loppuvuodesta 2020. Asemakaava olisi Alavuden kau-
punginvaltuuston hyväksyttävänä alkuvuodesta 2021 ja lainvoimainen keväällä 2021.

9 Yhteystiedot

Alavuden kaupunki

Saija Kärkkäinen Kimmo Toivola
Kaavoituspäällikkö Maankäyttöinsinööri
040 583 4970 044 550 2730
saija.karkkainen@alavus.fi kimmo.toivola@alavus.fi
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