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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1. Tunnistetiedot

KUNTA: Lavia
KYLÄ: Lavian kylä
ALUE: Asemakaavan muutos koskee hautausmaan aluetta sekä osaa

korttelista 121 ja niihin liittyviä puisto- ja katualueita.
Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 97 ja osa korttelista 121
sekä niihin liittyvät hautausmaa-, pysäköinti- ja viheralueet.
Asemakaavan selostus koskee 23.11.2005 päivättyä, ja 11.1.2006 tar-
kistettua asemakaavakarttaa.

1.2. Kaava-alueen sijainti
Asemakaavan muutos koskee Lavian keskusta-alueella sijaitsevaa kirkon ja hautausmaan
aluetta sekä sen itäpuolella sijaitsevaa seurakuntakeskusta.  Alueen pinta-ala on noin 2,7
hehtaaria.

Kuva 1: Alueen sijainti

1.3. Kaavan tarkoitus
Kaavamuutoksen tarkoituksena on laajentaa hautausmaa-aluetta viereiselle puistoalueelle.
Samoin laajennetaan kirkon ja hautausmaan pysäköintialuetta Tampereentien pohjois-
puolella.

1.4. Liiteasiakirjat
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2. Muutettava kaava
3. Saadut lausunnot  / Satakunnan Museo (muut liitetään myöhemmin)
4. Tilastolomake



3(7)

LAVIAN KUNTA          HAUTAUSMAAN  ASEMAKAAVAMUUTOS 2006

2. TIIVISTELMÄ
2.1. Kaavaprosessin vaiheet

− Aloite kaavan laatimiseksi on tehty Lavian seurakunnan toimesta
− Kaavoituspäätös on tehty kunnassa 31.5.2005
− Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittu 24.10.2005
− Vireilletulo ilmoitettu ja OAS nähtävillä 4.11.2005 – 18.11.2005 (MRL 62 §)
− Kaavaluonnos oli nähtävillä 1.12.2005 – 16.12.2005 välisenä aikana (MRA 30 §)
− Kaavaehdotus nähtävillä   .2006 – 2006 välisenä aikana (MRA 27 §)
− Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan    .------- (MRL 52§)

2.2. Asemakaava
Tavoitteen mukaisesti hautausmaa-aluetta on laajennettu puistoalueelle siten, että vanhan
pappilan ja kirkkoherranviraston sekä hautausmaan väliin jää kapeahko puistoalue.
Kaava-alue on rajattu koskemaan hautausmaa-alueen lisäksi myös Seurakuntakodin ja
kirkkoherranviraston tonttia, koska pysäköintialuetta laajennetaan ko. tontin puolelle.

2.3. Asemakaavan toteuttaminen
Alueen toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan hyväksymispäätöksen tultua lainvoimai-
seksi. Tavoitteena on saada kaava hyväksyttyä siten, että työt alueella voidaan aloittaa
kesällä 2006.

3. LÄHTÖKOHDAT

3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1. Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee leveähköllä kannaksella Naarasen ja Lavijärven välissä.
Alue on Tampereentien pohjoispuolella Lavian keskustan itäosassa. Alueen pinta-ala
on noin 2,7 hehtaaria.

3.1.2. Luonnonympäristö
Alue on maisemallisesti erittäin kauniilla paikalla. Rakennukset sijaitsevat puistomai-
sen kyläraitin varrella. Alueen käytössä tulisi mahdollisuuksien mukaan säilyttää ole-
massa olevaa puustoa.

3.1.3. Rakennettu ympäristö
Lavian kirkonkylän miljöö kuuluu valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön.
Museoviraston ja ympäristöministeriön Rakennettu kulttuuriympäristö – kirjassa mai-
nitaan erityisesti kirkko sekä lainajyvästön makasiini.
Lavian puinen kirkko, joka sijaitsee hallitsevalla paikalla keskustassa, valmistui vuon-
na 1823. Malliltaan kirkko on länsitornillinen, tasavartinen ristikirkko. Kirkon torni sai
uuden muodon vuosisadan vaihteen korjauksissa.
Hautausmaan ympäröimän kirkon itäpuolella sijaitseva pappilan päärakennus (nykyi-
nen seurakuntakoti) on rakennettu 1870-luvulla. Uusrenessanssityylistä rakennusta
on jatkettu myöhemmin.
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Kirkon länsipuolella, aivan tien tuntumassa, sijaitsee hirsinen lainajyvästön makasiini
vuodelta 1853. Rakennuksessa toimii Lavian kotiseutumuseo. Rakennus sijoittuu
kaava-alueen ulkopuolelle.

3.1.4. Maanomistus
Kaava-alue on seurakunnan omistuksessa.

3.1.5. Suunnittelutilanne
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Valtakunnalliset lähtökohdat
Kaava-aluetta koskevat valtioneuvoston 1.1.2002 voimaan tulleen periaatepäätöksen
mukaiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Alue on osa valtakunnallisesti
merkittävää kulttuuriympäristöä.

Maakuntakaava
Satakunnan maakuntakaava on valmisteluvaiheessa.

Seutukaava
Seutukaavassa alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi sekä kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaaksi alueeksi (kh).

Kuva 2. Ote seutukaavasta

Yleiskaava
Lavian kunnan keskusta-alueella ei ole yleiskaavaa.

Asemakaava
Voimassa oleva asemakaava (liitteenä) on seurakuntakodin ja kirkkoherranviraston
osalta vahvistettu 17.7.1981. Kaavassa alue on merkitty Kirkkojen ja muiden seura-
kunnallisten rakennusten korttelialueeksi (YK). Kirkon ja hautausmaan osalta asema-
kaava on vahvistettu 4.5.1970. Alue on merkitty hautausmaa-alueeksi (H). Samassa
kaavassa on YK-alueen ja H-alueen välissä puistoalue. Pysäköintialue on osoitettu
liikennealueen laajennuksena.
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve

Hautausmaan laajentaminen on ajankohtainen hanke Laviassa ja nykyisessä kaavassa
hautausmaaksi osoitettu alue on kokonaan toteutettu.

4.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Asemakaavan laatimisesta on päätetty 31.5.2005. Varsinainen asemakaavasuunnittelu
käynnistyi lokakuussa 2005 osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla, joka oli nähtävillä tu-
tustumista varten marraskuun alussa.

4.3. Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1. Osalliset

− Suunnittelualueen sekä siihen rajautuvien alueiden kiinteistöt ja asukkaat
− Suunnittelualueella sijaitsevat yritykset ja niiden työntekijät
− Lounais-Suomen ympäristökeskus
− Satakuntaliitto
− Satakunnan maakuntamuseo
− Tiehallinto / Turun tiepiiri
− Lavian kunnan tekninen lautakunta

4.3.2. Vireilletulo
Aloitteen kaavamuutokseen on tehnyt Lavian seurakunta.
Kunnan ja seurakunnan välille on laadittu maankäyttösopimus koskien kaavamuutok-
sen laatimista alueelle.

4.3.3. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 4.11. – 18.11.2005. Tänä aikana
suunnitelmasta ei jätetty kirjallisia mielipiteitä. Kaavasuunnittelusta ei katsottu tar-
peelliseksi järjestää yleisötilaisuutta.
Kaavaluonnos oli nähtävillä joulukuussa 2005 kahden viikon ajan ajan. Kaavaehdotus
on nähtävillä helmi – maaliskuussa.

4.3.4. Viranomaisyhteistyö
Kunnan edustajat ovat neuvotelleet kaavasuunnittelusta ennen varsinaista suunnit-
telun aloittamista Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ja Satakunnan maakunta-
museon edustajien kanssa. Luonnosvaiheessa saatiin ympäristökeskukselta kom-
mentit, jossa esitettiin, että ”kaavaselostukseen tulee kirjata muutokseen suhteutettu
arvio kuinka valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet otetaan huomioon, etenkin kun
kyseessä on valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön sisältyvä osa-
alue”.

Satakunnan Museo antoi luonnosvaiheessa lausunnon, jossa otettiin kantaa kaavan
merkintöihin. Lausunto on kaavaselostuksen liitteenä.

4.4. Asemakaavan tavoitteet
Tavoitteena on hautausmaan laajentaminen ja toimivan pysäköintialueen rakentaminen
kirkon ja hautausmaan tarpeisiin.
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4.5. Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot
Alueen pienuuden vuoksi vaihtoehtoisia suunnitelmia ei ole laadittu.

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1. Kaavan rakenne

Kaavan rakenne on tavoitteiden mukainen, hautausmaata ja siihen liittyvää pysäköintialu-
etta on laajennettu itään päin.

5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Tampereentien maisema ja raitin varren puut säilyvät pääosin, samoin hautausmaan laa-
jennuksessa pyritään välttämään tarpeetonta puiden kaatamista. Kirkkoherranviraston se-
kä vanhan pappilarakennuksen ja maantien välinen alue on jätetty rakennusalan rajan ul-
kopuolelle, jotta puusto voidaan mahdollisimman hyvin säilyttää tietä rajaavana elementti-
nä.

5.3. Aluevaraukset
5.3.1. Korttelialueet

Alueella sijaitsevat seurakuntakoti ja kirkkoherranvirasto on osoitettu Kirkkojen ja
muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi (YK). Koska Lavian kirkko on
ennen vuotta 1917 rakennettu, on se kirkkolain perusteella suojeltu. Tältä osin kaa-
vamuutosalue on merkitty Kirkkolain 14 luvun 5 §:n nojalla suojeltujen kirkollisten ra-
kennusten korttelialueeksi, missä alueen ympäristön ominaispiirteet tulee säilyttää
(YK/s-1). Alueiden pinta-ala on yhteensä 13.750 m2.

5.3.2. Muut alueet
Hautausmaalla sijaitsevat vuotta 1917 vanhemmat rakenteet, esimerkiksi hautaus-
maan aita ja portti, ovat myös kirkkolain nojalla suojeltuja. Tämän perusteella hauta-
usmaa on merkitty EH/s-1 –alueeksi, eli Hautausmaa-alue, jolla sijaitsee kirkkolain 14
luvun 5 §:n nojalla suojeltuja kirkollisia rakennuksia ja rakenteita. Alueen ominaispiir-
teet tulee säilyttää. Alueen pinta-ala on 9.370 m2.

Hautausmaan ja seurakuntakodin väliin jäävä alue on merkitty Puisto (VP) –merkin-
nällä ja pysäköintiin tarkoitettu alue merkinnällä Yleinen pysäköintialue (LP).

5.4. Kaavan vaikutukset
Kaavan suurimmat vaikutukset ovat sosiaalisia ja liikenteellisiä. Kirkolla ja hautausmaa-
alueella on yleensäkin melko suuri vaikutus ihmisten sosiaaliseen elämään. Hautausmaa-
alue toimii useille vanhuksille myös ulkoilualueena. Alueen riittävä laajuus ja viihtyisyys
ovat tärkeitä sekä helppo saavutettavuus. Tätä parantaa laajentuva pysäköintialue. Riittä-
vät pysäköintitilat saattavat jopa lisätä kirkossa kävijöiden määrää sekä hautausmaalla vie-
railijoita. Samoin se vähentää tarvetta pysäköidä tien varteen, jolloin liikenneturvallisuus
paranee.

 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslain 24.2 §:n mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huo-
lehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (Valtioneuvoston päätös
30.11.2000) huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Tavoit-
teet on ryhmitelty sisällön perusteella seuraaviin kokonaisuuksiin:
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1. Toimiva aluerakenne
2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Alue kuuluu osana valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön. Tämä on
otettu huomioon osoittamalla kirkolliset rakennukset ympäristöineen asianmukaisesti
suojelluiksi. Nykyisessä kaavassa ei suojelumerkintöjä ole. Kulttuuriperinnön lisäksi
luonnonympäristö on huomioitu osoittamalla itäisen YK-korttelin rakennusalan raja
kauaksi tiestä toisin kuin voimassa olevassa kaavassa. Tavoitteena on säilyttää
puustoinen rinne rakentamattomana edelleenkin. Tämä on merkittävä ympäristön
viihtyvyyden ja maiseman kannalta. Hautausmaan laajennus lisää alueen virkistys-
käyttöarvoa.

5.5. Ympäristön häiriötekijät
Alueen suurin häiriötekijä on Tampereentie, jonka liikennemelu saattaa joskus häiritä
hautausmaalla vierailijoita tai toimituksia hautausmaalla. Muita häiriötekijöitä ei alueelta
tunneta.

5.6. Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavamerkinnät ja -määräykset on osoitettu kaavakartassa. Merkinnät ovat pääosin ase-
tuksen mukaisia (2000).

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavapäätöksen lainvoimaisuuden jälkeen. Ta-
voitteena on, että laajennuksen toteuttaminen voitaisiin aloittaa kesällä 2006.

Tampereella 23.11.2005, tarkistettu 25.1.2006.

Kirsti Peill
Arkkitehti SAFA, YKS-267 


