
Luonnosvaiheen selostus! 

1 Perus- ja tunnistetiedot        

1.1 Tunnistetiedot 
 
Kunta ja alue:  Ilmajoki 

Kaava: Ilmajoen keskustan yleiskaava 

Yleiskaavan laatija 
Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi 
Ilkantie 17, PL 20 
60800 ILMAJOKI       

 

Yhteystiedot 
 Kaavoitusarkkitehti  Kaisa Sippola 
 puh.  044 - 4191 334 
 sähköposti  kaisa.sippola@ilmajoki.fi 

 
 Kaavasuunnittelija Tapio Mäntymaa 
 puh.  044 - 4191 338 
 sähköposti  tapio.mantymaa@ilmajoki.fi 
 
 Kaavoitusavustaja Ulla-Kaisa Mäntymaa 
 puh.  044 - 4191 722 
 sähköposti  ulla-kaisa.mantymaa@ilmajoki.fi 
 

Kaavapiirtäjä  Helena Myllärinen 
puh.  044 - 4191340 
sähköposti  helena.myllarinen@ilmajoki.fi 

 
Vireille tulo 
 Kaavoituspäätökset 

*     Keskustan yleiskaava   20.3.2017 § 92 
*     Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13.9. - 26.9.2017 

 

Yleiskaavan hyväksyminen 
 
 Tekninen lautakunta x.x.xxxx 
 Kunnanhallitus x.x.xxxx 
 Kunnanvaltuusto x.x.xxxx 
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1.2 Kaava-alueen sijainti 
 
Ilmajoki sijaitsee Etelä-Pohjanmaan maakunnassa johon kuuluu yhteensä 18 kuntaa.  
Ilmajoen naapurikunnat ovat Isokyrö, Kurikka, Laihia ja Seinäjoki. Yleiskaavoitettava alue sijaitsee 
Ilmajoen keskustassa kantatien  67 molemmin puolin, myötäillen pohjoisessa Kyrönjoen asutusta. Idässä  
Laskunmäen asemakaava-alue kuuluu kaavoitettavaan alueeseen ja lännessä alueeseen kuulu Etelä-
Pohjanmaan opiston alue Rannanmäessä.  
 
Alue rajautuu Koskenkorvan yleiskaavaan, Ahonkylän yleiskaavaan ja Tuomikylän - Rengon - Pojanluoman 
yleiskaavaan. Näin muodostuu laaja yhtenäinen yleiskaava-alue, joka jatkuu Seinäjoen rajasta Kurikan 
rajaan.  
  

 
            
 

1.2 Kaavan tarkoitus ja tarpeellisuus         
 
Ilmajoen keskustan yleiskaavan tarkoituksena on Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kuntakeskustan 
yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen.  
 
Ilmajoen keskustan osayleiskaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 1992. Kaava on silloin voimassa olleen 
rakennuslain mukainen ns. ensimmäisen asteen yleiskaava, jolla ei ole oikeusvaikutuksia. Kaava on monilta 
osin vanhentunut kuluneen 25 vuoden aikana. 
 
Ilmajoen kunnan ja myös keskusta-alueen väkiluku on kasvanut vuosittain ja on syytä olettaa kehityksen 
jatkuvan samankaltaisena. Maankäytön järkevän ja kestävän kehityksen turvaamiseksi on tarpeellista laatia 
yleiskaava. 
 



Ilmajoen keskustan yleiskaavassa osoitetaan tarpeelliset alueet asumiselle, elinkeinoelämälle, palveluille ja 
liikenteelle sekä turvataan virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. Yleiskaavan tarkoituksena on myös 
vähentää ympäristöhaittoja ja vaalia rakennettua ympäristöä, maisemaa ja luonnonarvoja. 
 

1.4 Liiteasiakirjat 

1.5 Kaavaa koskevat taustaselvitykset ja lähdeaineisto 
 
 
 

2 Tiivistelmä    

 

VAIHTOEHTO A 



  

VAIHTOEHTO B 

2.1  Kaavaprosessin vaiheet    
Kaavoituspäätösesitys Tekninen lautakunta   14.3.2017 
Kaavoituspäätös Kunnanhallitus  20.3.2017 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 13.9. - 26.9.2017 
Luonnos nähtävillä   10.11 – 11.12.2017 
Tekninen lautakunta   x.x. – x.x.xxxx 
Kunnanhallitus   x.x. – x.x.xxxx 
Kaavaehdotus nähtävillä   x.x. – x.x.xxxx 
Tekninen lautakunta   x.x. – x.x.xxxx 
Kunnanhallitus   x.x. – x.x.xxxx 
Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös  x.x. – x.x.xxxx 
Yleiskaava lainvoimainen   x.x. – x.x.xxxx 
 

2.2 Yleiskaavan sisältö 
 
Yleiskaavan kaavarakennetta ja suunnitteluperiaatteita on kehitetty niin, että samassa yleiskaavassa 
osoitetaan alueet asemakaavan laatimisen pohjaksi ja toisaalta alueet, joilla yleiskaava voi toimia suoraan 
rakennusluvan myöntämisen perusteena. Samoin kehitetty ratkaisumalli, jolla kotieläintalouden 
suuryksikköjen rakennusluvat voidaan myöntää yleiskaavan perusteella, eikä suunnittelutarveratkaisuja 
näille olisi tarve käsitellä. 
 
Yleiskaava-alueen pinta-ala on noin 4410 hehtaaria.  
 



3 Lähtötiedot              

3.1 Alueen yleiskuvaus     
Yleiskaava kattaa Ilmajoen kunnan pinta-alasta noin 4410 ha mikä on noin 7,6 % koko kunnan kokonais- 
pinta-alasta. Koko kunnan pinta-ala oli 579,68 km2 josta vettä 2,90 km2 (1.1.2016, pinta-alat kunnittain).  

 
Yleiskaava-aluerajaus sijaitsee 17:sta eri osa-alueella koko kunnan osa-aluejakoon (33 kpl) nähden. 
Yleiskaavarajaus sijaitsee kokonaan neljällä osa-alueella, osittain tai pienet palat ovat yhdeksällä osa-
alueella ja neljällä osa-alueella jää vähän pois. 

 Osa-aluejakokartta 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Luonnonympäristö 

Yleiskaava-alueen huomionarvoiset luontokohteet: 
 

 

 

3.3 Maisema  
Suomen maisemamaakunnallisen jaon mukaan Ilmajoki kuuluu Pohjanmaan maisemamaakunnan Etelä-
Pohjanmaan viljelylakeuksien seutuun ja Kyrönmaan peltotasangon maisemaruutuun, jolle on tyypillistä 
sedimenttien kattamien viljavien jokivarsien tasaiset lakeudet, joet sekä jokilaaksojen lähes asumattomat, 
korkokuvaltaan tasaiset selännealueet.  Maisemarakenteelle ominainen tasaisuus aiheutuu kallioperän 
muotojen laajoista ja tasoittuneista piirteistä sekä jokilaaksoja peittävistä paksuista savi-, hiekka- ja 
turvekerrostumista.   
  
Asutus ja tiestö ovat Etelä-Pohjanmaalla perinteisesti sijoittuneet ensin laaksoihin jokirantojen 
korkeimmille ja tulvimattomimmille kohdille, missä talojen nauha muodosti isojakoon saakka yhtenäisiä 
raittikyliä ja laajentui 1800-luvun lopulta alkaen vähitellen selänteiden vaihettumisvyöhykkeille. Pellot on 
raivattu viljelyyn pääasiassa suoraivaamisen kautta.   



 

  
Esimerkkikartat Ilmajoen keskustasta 

 

3.3.1 Maisemarakenne 
Ilmajoen maisema rakentuu pelloista, selänteen metsistä ja soista sekä rakennetusta ympäristöstä, 
vesipinta-ala on vähäinen. Maisemarakenne on kaikkiaan selväpiirteinen. Pellot ja metsät muodostavat 
omat kokonaisuutensa, rakennettu ympäristö muodostaa taajamia ja nauhamaista tienvarsiasutusta. 
Korkeuserot ovat vähäisiä, maasto tosin nousee selänteitä kohti ja metsäisillä alueilla edelleen, mutta 
nousu on loivaa. 
   

 
Pellot 
Peltoja Ilmajoella on n. 190 km2, joka on n. 33 % kunnan pinta-alasta. Yhtenäisenä peltoaukea ulottuu jokea 
myötäillen kunnan halki lounaasta koilliseen. Laajimmillaan pellot levittäytyvät joen molemmille puolille 



Alajoella. Ilmajoella pelloista on salaojitettu 90-95 %, joten maisema on peltovaltaisella alueella 
suurimittakaavainen. 
 
Keskustan yleiskaavan alueella peltojen osuus on n. %. Pellot sijoittuvat välittömästi keskustarakentamisen 
ja jokirantarakentamisen liepeille ja jatkuvat selänteille tai selänteen reuna-asutukseen saakka. Pelloilla on 
merkittävä osuus keskustankin maisemarakenteessa. 
 
Metsät 
Metsiä Ilmajoella on n. 372 km2, joka on n. 64 % kunnan pinta-alasta. Metsät ovat valtaosaltaan 
talousmetsiä ja ne ovat loivia, lähes tasapohjaisia alueita. Suunnittelualueella metsien osuus on 
huomattavasti pienempi. Ne sijoittuvat alueen itäosaan, länsiosassa on vain yksi metsäsaareke Oksimäessä.  
 
Suot 
Suunnittelualueen suot ovat pienialaisia ja matalia. Turvetuotantoa ei alueella ole. 

 
Vesistöt  
Maisemarakenteen kannalta merkittävin on Kyrönjoki, joka virtaa kunnan halki lounaasta koilliseen. 
Maisemaa jakavat myös Kyrönjokeen laskevat luomat, joita suunnittelualueella ovat Tuoresluoma, 
Härkiluoma ja Nahkaluoma. Joki ja luomat virtaavat jyrkähköjen töyräiden välissä.  
   
Topografia 
Maanpinnan korkeus vaihtelee jokirannan +37,5 mpy ja itäisen osan metsäalueen korkeimman +80 mpy 
välillä.  

 
Rakennettu ympäristö   
Ilmajoki sai pysyvän asutuksensa Kyrönjokea myöten Satakunnasta ja Hämeestä. Harjujen lämpimät 
etelärinteet olivat tosin olleet suosittuja asuinpaikkoja jo kivikaudella noin 7000 – 1500 eKr.  Varsinaisena 
pohjalaiskylien muodostumisaikana pidetään 1600-lukua. Tyypillistä oli sijoittaa rakennukset joen ja tien 
väliin, jolloin molempia voitiin käyttää kulkureitteinä. Maanviljely yleistyi suoalueiden käyttöönoton myötä 
1600-luvulta alkaen. Historiallinen asutus on muodostanut yhtenäisiä raittikyliä aina isoonjakoon saakka ja 
laajentunut 1800-luvun lopulta alkaen vähitellen selänteiden tuntumaan tiivistyen kauttaaltaan 1900-luvun 
kuluessa.  
 
Rakennettu ympäristö jakautuu taajamiin, kyliin ja haja-asutukseen. Keskustaajamassa asuu 44,6 % 
asukkaista. Ilmajoen keskustassa asemakaavoitettua aluetta on 630,38 ha.  
 
Asuntorakentaminen Ilmajoella on pientalovaltaista. Omakotitalojen osuus kaikista asuinrakennuksista on 
n. 94 %. Suurin osa kerrostaloista ja rivitaloista sijaitsee keskusta-alueella, joten täällä omakotitalojen osuus 
on pienempi kuin koko kunnassa. Omakotitalot sijaitsevat omilla tonteillaan, kaavoitetuilla alueilla 
tonttikoko on keskimäärin 1400 m2, kylissä ja haja-asutusalueella tonttikoko on 2000 m2 tai suurempi. 
Ilmajokisen tavan mukaan tonteilla on runsaasti istutuksia, puita ja pensaita, jotka ovat tehokas näköeste 
naapuriin ja myös laajemmin maisemaan.  
 
Julkiset rakennukset sijoittuvat pääosin asemakaavoitetuille alueille. Peltoniemen ja Luoman koulut, 
Peuralan päiväkoti, Etelä-Pohjanmaan Opisto sekä Sedun ja SeAMK:n maatalousalan oppilaitokset 
sijaitsevat asemakaavan ulkopuolella. 
 
Tuotantorakentamisesta teollisuus- ja varastointi sijoittuvat asemakaavoitetuille yritysalueille. 
Maatalouden tuotantorakennukset ovat pääosin osa kylärakennetta. Suuria sikaloita ja 
broilerikasvattamoja on rakennettu viime vuosina taajamaan ja kyläalueiden ulkopuolelle. 
 
 



 
      
Kotieläintalouden tuotantoyksiköiden sijainti Ilmajoella. Karttaan on merkitty tumman sinisellä siipikarjan tuotantotilat, vaalean 
sinisellä ympyrällä siat, vihreällä naudat ja viininpunaisella hevoset ja lampaat. 

   

 
Erityisalueet 
Yleiskaavoitettavan alueen erityisalueita ovat Lakeuden Etapin jätteenkäsittelylaitos, puolustusvoimien 
varikko, Ilmajoen Lääkintävarikko, kaukolämpölaitoksen alue ja hautausmaa. 
 
Seutukunnan jätteenkäsittelylaitos sijaitsee Laskunmäessä asemakaavoitetulla alueella, aivan 
yleiskaavoitettavan alueen itälaidalla. Alueelle on lisäksi kaavoitettu teollisuusaluetta. 
Jätteenkäsittelyalueen pinta-ala on noin 71 ha (EJ-1 ja EJ-2). Lisäksi on suojaviheralueita. 
 
Puolustusvoimien varikko sijaitsee Tuomikylässä.  
 
Ilmajoen Lääkintävarikko sijaitsee keskustan kaava-alueella Siltalan kunnanosassa Kestopuun alueella, 
kuten myös Ilmajoen kaukolämpölaitoksen alue.  
 
Hautausmaa sijaitsee Herralan kunnanosassa Kirkkotien ja joen välissä kirkon vieressä ja vanha hautausmaa 
Ilkan kentällä Ilkan patsaan, oopperakatsomon ja Ilkantien välissä. 
 
Maa-ainesten ottoalue, missä louhitaan sekä murskataan kalliota sijaitsee Välimäessä kantatie 67 
itäpuolella.  

 

3.3.2 Maisemakuva    
Solmukohdat 



Merkittävät maiseman solmukohdat kaksi kappaletta löytyvät keskustaajamasta: Kirkkotien ja 
Kauppilantien risteys ja Palontien kiertoliittymän alue Kauppatien kohdalla.  

3.3.3 Arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt 
Ilmajoen Alajoen lakeusmaisema on kunnan alueella sijaitseva valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, 
mikä ulottuu eteläosastaan yleiskaava-alueelle jatkuen Seinäjoen puolelle saakka.  

 
 
 
Valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia alueita ja rakennuksia yleiskaavoitettavalla alueella ovat 
Nikkolan jokivarsiasutus, Pirilän jokivarsiasutus, Yli-Laurosela pihapiireineen, Ilmajoen asema, Ilmajoen 
kirkko ja kirkonseutu. 
Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö Ilmajoella seuraa Kyrönjokea keskustasta eteläiseen 
kuntarajaan levittäytyen peltolakeudelle. Myös erikseen mainitut maakunnalliseti arvokkaat kohteet 
sijaitsevat tällä alueella, vain Perälän mäkitupa jää yleiskaavarajauksen ulkopuolella.         
 
Alajoki   
Alajoki on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, sillä on myös kansallismaiseman status. Alajoki on 
selväpiirteinen Kyrönjoen ja sen sivu-uomien laaksoihin levittäytyvä viljelylakeus. 
Alajoki on maatalousaluetta, sen maisemallinen merkitys säilyy, muuttuu tai häviää maatalouden mukana. 
Alajoki on raivattu suosta pelloiksi. 1900-luvun alkuvuosikymmeninä se vielä oli pääosin heinämaana. 
Maiseman rakenne ja maisemakuva poikkesivat tällöin jonkin verran nykyisestä: Alue oli avo-ojitettua, 
ojanpientareilla kasvoi runsas lajisto, alueelle oli rakennettu tuhansia heinälatoja ja satoja jokisaunoja. 
Heinän korjuun jälkeen maisemaa elävöittivät laiduntavat lehmät aina myöhäissyksyyn asti.  
 
Nyt alue on viljanviljelyssä, salaojitetut pellot muodostavat laajoja ja yhtenäisiä kokonaisuuksia. Alajoki on 
voimaperäisen viljelyn aluetta, se on tuotantoaluetta. Se on kulttuurimaisemaa, joka elää ajan mukana. 



Ladot ja jokisaunat on suurimmaksi osaksi purettu tarpeettomina.  Teitä on levennetty ja kantavuutta 
parannettu, koska pääasiallinen kulkuneuvo alueella on traktori. Latojen sijaan alueelle on rakennettu 
lietelantaloita. Maisema on elänyt maatalouden kehittymisen myötä. Alueella tehdään työtä, siellä ei asuta, 
oleskella muuten eikä se ole virkistysalue. 
 
 
Kyrönjoen kulttuurimaisema-alue    
Kyrönjoen kulttuurimaisema‐alue on maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Sen tunnusmerkkejä ovat joki 
ja sen ympärillä levittäytyvät laajat peltoaukeat. Jokivarsipellot ulottuvat laajana ja yhtenäisenä, 
harjumuodostelman rajaamana alueena joen molemmille puolille ja joen pituussuunnassa kauaksi 
yläjuoksulle. 
 

Kulttuurialue käsittää Ilmajoen keskustan ja Koskenkorvan taajaman sekä niiden välisen peltoalueen. 
Kyrönjoen rannoilla talot pihapiireineen erottuvat lakeusmaisemassa saarekemaisina taloryhminä. Pellot 
ovat viljelykäytössä. Alue on myös voimakasta kotieläintalouden aluetta, suuret kotieläinrakennukset 
leimaavat aluetta. 
 

Maiseman mittakaava on suuri etenkin tasankojen pituussuunnassa, koska maanpinnan muodot ovat 
vähäisiä ja maiseman maamerkkejä ovat lähinnä suuret kotieläinrakennukset. Maisemaa rajaavat elementit 
ovat kaukana. 
 
Maiseman luonteen määrittää Kyrönjoki, jokivarsiasutus ja viljelyssä olevat pellot. Alue sopeutuu hyvin 
muutoksiin, rakentamisen sijoittaminen ei tuota vaikeuksia. Koskenkorvalla, Piirtolassa jokirantapelloille 
rakentaminen vaikuttaa maisemakuvaan eniten. 
 

 
 

3.5 Rakennettu ympäristö 

3.5.1 Yhdyskuntarakenne   
Ilmajoen kunnan yhdyskuntarakenne on tyypillinen maatalousvaltaisen kunnan rakenne. Elinvoimaiset kylät 
jakaantuvat tasaisesti kunnan alueelle. Taajamia on kuntakeskuksen lisäksi Koskenkorva ja Ahonkylä.  
 
Ilmajoen kunta on osa Etelä-Pohjanmaan kasvukäytävää, joka ulottuu Kauhajoelta Kauhavalle. 
Kasvukäytävän rungon Seinäjoen eteläpuolella muodostaa kantatie 67, jonka varrelle sijoittuvat Ilmajoella 
kaikki kolme taajamaa. Taajamat eivät ole selvärajaisia, vaan ne lomittuvat maatalousalueiden kanssa siten, 
että pellot tuovat väljyyttä myös taajamiin.  
 

3.5.2 Taajama- ja kyläkuvat 
Taajamakuvan hallitsevia elementtejä keskustassa ovat väljä rakenne ja rakennuksia ympäröivät istutukset.  
 
Asuminen, tuotanto ja palvelut ovat eriytyneet omiksi kokonaisuuksikseen, jopa niin, että kaupalliset 
palvelut sijaitseva Kyrönjoen itäpuolella ja kunnalliset palvelut joen länsipuolella. Teollisuus on omalla 
vyöhykkeellään kantatien itäpuolella. Kaupan hakeutuminen kantatien varrelle on alkanut, Ilmajoella se 
kuitenkin on edelleen laskettavissa keskusta-alueeksi.  
 
Keskustaa ympäröivien kylien ilmeen muodostavat suuret kotieläinrakennukset, uudet ja vanhat maatilojen 
päärakennukset sekä omakotitalot. Kylät ovat rakenteeltaan edelleen väljempiä kuin taajamat, 
puutarhakulttuuri on molemmissa samankaltainen. 



3.5.3 Asuminen, väestö ja työpaikat 
Asuntorakentaminen Ilmajoella on pientalovaltaista. Omakotitalojen osuus kaikista asuinrakennuksista on 
noin 94 %. Omakotitalot sijaitsevat omilla tonteillaan.  Kaavoitetuilla alueilla tonttikoko on keskimäärin 
1400 m2, kylissä ja haja-asutusalueella tonttikoko on 2000 m2 tai suurempi.  
Yleiskaava-alueen asukasluku, kartalta väestötietojen mukaan, syyskuussa 2016 oli 5022 henkilöä. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

         

Koko kunnan väkiluku on edelleen jatkanut nousuaan ja ennakkotiedon mukaan se oli Ilmajoella 
vuoden 2015 lopulla 12253 asukasta ja ennusteen mukaan vuonna 2020 se olisi 12609 asukasta, 
vuonna 2030 se olisi 13171 ja 2040 ennusteen mukaan 13453. Ennusteen mukaan Seinäjoki, Lapua 
ja Ilmajoki kasvattaisivat väkilukuaan ja muut Etelä-Pohjanmaan kunnat menettäisivät. 
(Tilastokeskus, väestötiedot).   

 

         

          

      Asutus 1/2017          



Työpaikat Ilmajoella löytyvät pääosin julkisista ja yksityisistä palveluista, teollisuudesta, maa- ja 

metsätaloudesta, rakennus-, terveys- ja sosiaalialalta. Teollisuutta löytyy useammalta eri alueelta 

keskustasta ja Laskunmäen alueelta. 
         

Vuoden 2013 työpaikkatilaston mukaan Ilmajoella alkutuotannossa oli 13 % (maa- ja metsätalous) 
439 työpaikkaa, jalostuksessa 19 % (teollisuus ja rakennustoiminta) 651 työpaikkaa, palveluissa  
66 %, työpaikkoja 2239 ja tuntemattomissa 2 %, työpaikkoja 41. 
Yhteensä työpaikkoja on 3370. (Tilastokeskus, työpaikkatiedot) 
          

          

3.5.4 Liikenne 
 
Maantieliikenne      

 
Liikennevirasto, tienumerokartta 1.1.2015 

Liikenneviraston liikennemääräkartoissa 2014 vanhat 2015 näkyy Ilmajoen teiden liikennemäärät valta- ja 
seututeillä ja erikseen raskaan liikenteen määrät. (irrotettu koko Suomen kartasta, Etelä-Pohjanmaan ELY)  
 

     

Liikennemäärät 2014                                              Raskaan liikenteen määrä 2014 



 

 

Liikennemääräkartta 2016 

 
Liikennemääräkartta 2016, raskas liikenne 
 

 
 



Rautatieliikenne 
Seinäjoki-Kaskinen rata, ns. Suupohjan rata on pituudeltaan 112,6 km, mistä Ilmajoella noin 20 km. Tämä 
rata kulkee Ilmajoen taajaman halki ja toimii pääasiassa tavarakuljetuksissa.  
Rataosuudella on Kaskisten matkailu ja Haapamäen museoveturiyhdistys järjestänyt Museojunakuljetuksen 
kerran kesässä Seinäjoen asemalta Kaskisten kalarantapäiville ja takaisin. Myös Joulupukin junalla on 
matkustettu Koskenkorvalle, järjestäjinä Haapamäen Museoveturiyhdistys ja Koskenkorva-seura.  Nämä 
junamatkat ovat olleet varsin suosittuja.  

  

3.5.5 Yhdyskuntatekniikka 
Kunnan vesilaitos toimittaa talousvettä lähes koko kunnan alueelle noin 890.000 m3 vuodessa. Vesilaitos 
ostaa vettä Lakeuden Vesi Oy:ltä. Kunnan alueella toimii lisäksi useita yksityisiä vesiosuuskuntia ja 
yksittäiset vesiyhtymät ottavat tarpeen tullen lisävettä kunnan verkostosta.  
 
Viemärilaitoksen toiminta-alue on vahvistettu kunnanvaltuuston päätöksellä 2.4.2009 § 57 ja 
toimintasuunnitelmassa on esitetty osa-alueittainen rakentamisohjelma aikatauluineen, mikä hyväksyttiin 
tavoitteellisena. Haja-asutusalueen viemäröintiprojekti on aloitettu vuonna 2009 ja sitä toteutetaan 
määrärahojen puitteissa ja erillispäätöksillä. Ohjeellisen aikataulun mukaan se jatkuu ainakin vuoteen 2020.  
 
Kunnan alueella toimivat siirtoyhtiöt ovat yksityisiä. Alla oleviin karttoihin on merkitty vesijohdot, 
viemärijohdot ja sähköjohdot. Caruna Oy suunnittelee uutta 110 kV siirtojohtoa Seinäjoen aseman ja Jurvan 
aseman välille. Suunnittelu on vireillä ja YVA - kuulutus päätöksestä on annettu 15.9.2016.  
 

        

Tekninen huolto, jätevesi punertava ja vesijohto sininen 11/2015                 Sähköjohdot 3 / 2016 

 
       

3.5.6 Ympäristöhäiriöt 
 
  



3.5.7 Rakennettu kulttuuriympäristö 
Ilmajoen kunnan rakennuskulttuuriselvitys, keskustan yleiskaava 2017. 
 
Ilmajoen keskustan osayleiskaavaan vuodelta 1991 on sisällytetty vuoteen 1960 saakka alkuperäisen asunsa 
säilyttäneet sekä huomattavat rakennukset ja rakennelmat kuten esimerkiksi Herkooli, vanhainkoti ja Etelä-
Pohjanmaan opisto. Yleiskaavassa on määritelty myös huomattavat aluekokonaisuudet kuten Ilkan kenttä, 
Könnintie ja Nikkolan sillan tienoo. Päivitettyyn vuoden 2017 yleiskaavainventointiin on otettu mukaan 
valtakunnallisten ja maakunnallisten alueiden lisäksi myös paikallisesti merkittäviä alueita, joissa korostuu 
pienehköt, rakennustavaltaan yhtenäiset ja alkuperäisen asunsa säilyttäneet asuntoalueet sekä joitakin 
1800-luvun lopulla rakentuneita maatalousympäristöjä. Neljä aluetta sijaitsee asemakaava-alueella ja muut 
sen ulkopuolella. Alueet, jotka ovat osittain päällekkäisiä valtakunnallisten 
tai maakunnallisten inventointien kanssa on merkitty vain rakennusinventointikarttoihin. 
 
Ilmajoen ennen vuotta 1920 rakennettua rakennuskantaa on inventoitu varsin kattavasti 1990-luvun 
loppupuolella. Lisäksi on tehty julkaisut Ilmajoen rakennusperintö; osa I, Keskusta vuonna 1999.  Julkaisut 
on tehty inventointien pohjalta, valikoiden parhaiten säilynyttä  ja edustavaa, ennen vuotta 1920 valmis-
tunutta rakennuskantaa.  
 
Uusia aluekohtaisia inventointeja on Ely- keskuksen toimesta tehty 2000-luvulla sekä maakuntaliiton ja 
museoviraston toimesta 2010-luvulla. 
Ilmajoen keskusta-alueen vuosina 1920 - 1960 välisenä aikana rakennettujen rakennusten ja rakenteiden 
inventointi on aloitettu joulukuussa 2004/ tammikuussa 2005. Tuolloin inventoitiin rakennustarkkuudella 
14 kohdetta sekä 2006 inventoidusta alueesta Ilmajoen keskusta ja asemanseutu. 
 
Ilmajoen rakennuskanta on digikuvattu kesällä 2017 paikkatietoaineistosta saadun tiedon perusteella. 
Rakentamisajankohta määriteltiin ennen 1920 luvun ja 1920-70 luvun selvitysjaksoiksi, mikä vastaa noin  
50- 100 vuoden aikarajoitusta. 
1960-70 lukujen rakennuskanta on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta huomioitu aluemerkinnällä, 
jolloin rakennusajankohdan asemakaava-alueilla sijaitsevat kohteet ovat muodostuneet ehyiksi rakennus-
tyypin tai ajankohdan esimerkkikohteiksi.  
 
Yleiskaavaluonnoksen merkinnät on laadittu olemassa olevan aineiston perusteella, joka aineiston laajuu-
den vuoksi tarkentuu kaavoitusprosessin ja lähdeaineistojen päivityksen edetessä. 
 
Alueiden ja kohteiden valinta on suoritettu seuraavin perustein: 

o Kulttuurihistorialliset arvot 
o Rakennushistorialliset, ja -taiteelliset arvot 
o Historialliset arvot 
o Säilyneisyys- ja edustavuusarvot 
o Ympäristölliset ja kyläkuvan kannalta merkitykselliset arvot 
o Identiteetti- ja symbolimerkitykset 
o Lisäksi arvotuksessa huomioidaan alueen tai kohteen edustavuus, harvinaisuus, tyypillisyys, 

alkuperäisyys, historiallinen todistusvoima ja kerroksisuus Ilmajoen kunnan kulttuuriympäristössä. 
 
Valtioneuvoston päätöksessä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista todetaan, että maankäytön 
suunnittelussa on varmistettava valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön 
arvojen säilyminen. Viranomaisten laatimat kulttuuriympäristöinventoinnit ovatkin yksi alueidenkäytön 
suunnittelun lähtökohdista. 
http://www.ymparisto.fi/fiFI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Elinymparisto/Kulttuuriymparisto/Kulttuuriy

mpariston_hoidon_keinot/Valtakunnalliset_inventoinnit 

http://www.ymparisto.fi/fiFI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Elinymparisto/Kulttuuriymparisto/Kulttuuriympariston_hoidon_keinot/Valtakunnalliset_inventoinnit
http://www.ymparisto.fi/fiFI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Elinymparisto/Kulttuuriymparisto/Kulttuuriympariston_hoidon_keinot/Valtakunnalliset_inventoinnit


Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) aineisto  

Museovirasto ajantasaistaa parhaillaan rekisteriä. Toistaiseksi rekisteri sisältää myös tarkistamattomia, 
vanhentuneita tai puutteellisia tietoja. Lisätietoja palvelusta: paikkatieto@nba.fi 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) on Museoviraston laatima inventointi, 
joka on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön 
osalta 1.1.2010 alkaen. www.rky.fi 

Rakennettuja ympäristöjä suojellaan yleisimmin kaavoituksella. Kohteen suojelutilanteen voi selvittää 
kunnan kaavoittajalta. Lisätietoa www.kulttuuriymparistomme.fi  

Ilmajoen kirkko ja kirkonseutu 

Kuvaus 
Kyrönjoen keskijuoksulla oleva Ilmajoen kirkko muodostaa entisen laajan emäpitäjän kirkko- ja asutus-
historiallisen keskustan.  
Kyrönjoen rantamaisemassa sijaitsevan 1760-luvun puukirkon ja tapulin lisäksi kirkkomiljööseen liittyy 
kirkkotarha siunauskappeleineen. Ilmajoen kirkko sijaitsee nykyisen Ilmajoen keskustaajaman eteläosassa, 
jokea seuraavan maantien varrella.  

 
Ilmajoen seurakunnan järjestyksessään kolmas kirkko valmistui rakennusmestari Matti Hongan johdolla 
1766.  Samassa yhteydessä rakennettiin myös tapuli.  
Kaiteeseen liittyvät korkeatasoiset evankelista- ja enkeliveistokset vuodelta 1766 ovat tukholmalaisen 
kuvanveistäjä J. Klerckin tekemät. Alttaria vastapäätä oleva saarnastuoli on vuodelta 1765. Jaakko 
Juhonpoika Könnin tekemä pendyylikello lehterin rintamuksessa on vuodelta 1819. Sisätilojen nykyasu, 
johon kuuluvat koristetaiteilija Urho Lehtisen maalaukset, on 1930-luvulta. Kirkon sisätiloissa 1900-luvulla 
tehdyistä muutoksista viimeisin tehtiin 1998-1999.  Sisätilat ovat pääosiltaan arkkitehti Kauno S. Kallion 
suunnitteleman ja 1934 toteutetun uudistuksen mukaisessa asussa, johon kuuluvat koristetaiteilija Urho 
Lehtisen maalaukset.  
 
Kirkon vieressä on pohjalaistyyppinen renessanssitapuli, jonka kirkonkelloista kaksi on tukholmalaisen 
Jörgen Putenssonin 1650-luvulla valamaa. Kirkon vieressä oleva pohjalaistyyppinen renessanssitapuli 
vuodelta 1804 on sekin Hongan johdolla rakennettu.  
Kirkkomaalla on Könni-suvun hautakappeli ja arkkitehti Kauno S. Kallion piirtämä ja 1939 rakennettu 
siunauskappeli.  
Kirkon koillispuolella on nykyiselle paikalle seurakuntataloksi 1910-luvulla siirretty rakennus. 

    

mailto:paikkatieto@nba.fi
http://www.rky.fi/
http://www.kulttuuriymparistomme.fi/


Ilmajoen rautatieasema 

       
 
Kuvaus 
 

  

Ilmajoki on Seinäjoki-Kristiinankaupunki -radan V luokan asema, Asema-alueella on asemarakennuksen 
lisäksi siihen kuuluva talousrakennus ja tavaramakasiini.  
Rakennusvuosi:1910, Suunnittelija: Thure Adolf Hellström,  

Suojelun väline:  Rautatiesopimus 1998 
Rautatiesopimuksella suojeltujen kohteiden tullessa myyntiin tulee ratkaistavaksi 
onko suojelun välineenä asemakaava vai rakennusperintölaki tai luovutaanko 
suojelusta. 

 

 

 

 
Yli-Lauroselan pihapiiri 

           
Kiinteistötunnus: 145-410-7-172; 145-410-4-181;  

Muu tunnus: 145-012 VARR_  RN:o 7:172  

 
Kuvaus 
Yli-Lauroselan talo on Suomen tärkeimpiä talonpoikaisen rakennuskulttuurin muistomerkkejä. Se myös 
näyttää, miten empirestä omaksuttiin ja yhdistettiin tyylipiirteitä paikalliseen rakennusperinteeseen. 
Kohteen useissa hirsirakennuksissa on myös rakennusteknisesti mielenkiintoisia ratkaisuja, kuten kaarevia 
vesikattoja.  
Yli-Lauroselan taloon on enimmillään kuulunut päärakennus ja 25 muuta rakennusta. Valtiolle 1971 
ostetulla ja erotetulla tilalla, joka käsittää pihapiirin ja sen välittömän lähiympäristön, on alkuperäisillä 
paikoillaan päärakennus ja yhdeksän muuta rakennusta. 
Yli-Lauroselassa on ollut talomuseo keväästä 1978 lähtien.  
Yli-Lauroselan pihapiiri on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY-kohde). 

 
Suojelun väline:  Asetus 480/85   

 
 
Kohdentuminen ja keskeinen sisältö: S 4 Rakennettu alue suojellaan 
Alueella on suojeltavien rakennusten ohella muitakin rakennuksia. Alue rajataan suojelupäätöksessä. 

 



 Nikkolan ja Pirilän jokivarsiasutus 

 

   

Kuvaus 

Ilmajoen Nikkolan ja Pirilän taloryhmien edustavat eteläpohjalaisella viljelylakeudella sijaitsevan 
jokivarsiasutuksen kylärakennetta ajalta, jolloin Kyrönjoki toimi alueen pääkulkureittinä. Pohjalaistalojen 
päärakennusten julkisivut avautuvat joelle ja talousrakennukset on ryhmitetty niiden taakse. Tiiviisti 
rakennettua jokivarsikylää komeine puolitoista- tai kaksifooninkisine talonpoikaistaloineen on säilynyt 
muutamana ryhmänä.  
Parhaiten vanha asutusrakenne on säilynyt Pirilän, Fossilan ja Nikkolan alueilla, jossa talonpoikastalot 
pihapiireineen sijaitsevat vieri vieressä jokitöyräällä. Päärakennusten pitkät sivut ja puutarhat rajaavat 
pihaa joen puolelta talousrakennusten jäädessä tien puolelle.  
 
Ilmajoen rikasta talonpoikaista rakennuskulttuuria edustavat Nikkolassa Latva-Nikkolan ja Ala-Nikkolan 
talot 1800-luvun päärakennuksineen ja runsaine talousrakennuksineen. Joen vastakkaisella puolella on 
Herkoolin kartanomainen päärakennus vuodelta 1893.  
 
Pirilässä Ala-Pirilän, Pirilän, Keski-Pirilän, Rinta-Pirilän ja Yli-Pirilän päärakennukset muodostavat yhä 
erittäin tiiviin joen suuntaisesti rakennetun rivistön. Talousrakennukset on ryhmitetty maantien puolelle. 
Taloryhmän vastapäätä joen toisella rannalla ovat Ala-Fossi ja Keski-Fossi ja kaksikerroksinen Fossila. 
Nikkolan, Pirilän ja Fossilan pohjalaistaloista vanhimmat ovat 1800-luvun alkupuolelta.  
 
Joen länsirantaa seuraa ainakin 1600-luvulta samalla paikalla kulkenut Könnintie ja itäpuolella, 
kauempana rannasta nuorempi Nikkolantie. Nikkolantien varressa tien ja vanhan jokivarsiasutuksen 
väliin jää peltovyöhyke. Jokirannan asutuksen pohjoispuolella avautuu Kyröjoen Alajoen lakeus lukuisine 
latoineen ja jokisaunoineen. Nikkolan ja Pirilän jokivarsiasutus sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaalle 
Ilmajoen Alajoki -maisema-alueelle. 

  

Ilmajoen tärkein silta 1800-luvun alussa oli Nikkolan silta. Ainoa tie kulki silloin joen länsirannalla, ja 
Könnintien varrella maatilojen asuin- ja liikerakennusten pääjulkisivut rakennettiin tien suuntaan jo 
1800-luvun loppupuolella.  
Rakennettuja ympäristöjä suojellaan yleisimmin kaavoituksella. Kohteen suojelutilanteen voi selvittää 
kunnan kaavoittajalta. Lisätietoa www.kulttuuriymparistomme.fi  

 

http://www.kulttuuriymparistomme.fi/


Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen rakennusinventointi 2016-2017, LUONNOS 

ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO, 2017 

Inventointi on järjestelmällistä tiedon hankintaa ja tallentamista maisemasta, rakennetusta ympäris-
töstä, muinaisjäännöksistä tai perinnebiotoopeista. (www.kulttuuirymparistomme.fi) Maakunnallisesti 
merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointien kohdeluettelo on muodostettu 
ympäristöministeriön suosituksia noudattaen. Sen mukaan rakennettua kulttuuriympäristöä koskeviin 
selvityksiin on tärkeää sisällyttää yksittäisten kohteiden lisäksi myös laajempia maakunnan ominais-
luonnetta ja erityispiirteitä korostavia kokonaisuuksia sekä taajamien ja kylien osalta taajama- ja kylä-
kuvallinen näkökulma. 

Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen inventoinnin tärkeimpinä lähtöaineistoina olivat Vaasan Seutukaava-
liiton 1978 julkaisema luettelo Vaasan läänin kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaista kohteista. 
Maakuntakaavaa (2005) varten laadittu inventointi täydensi vuoden 1978 luettelon kohteista laadittua 
listaa erityisesti uusimpien kohteiden osalta. Maakunnallisia sektori-inventointeja olivat mm. Suomen 
rautatieasemat vuosina 1857–1920 (Valanto 1982). Niiden lisäksi käytössä olivat luettelot Museoviraston 
valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä RKY 1993 ja 2009. 
Kuntainventoinneissa oli käytössä sekä KIOSKI- tietokantaan tallennettuja että muille sovelluksilla laa-
dittuja inventointeja. Lähteinä käytettiin myös Kiinteistötietojärjestelmää (KTJ) pitäjänkartta-aineistoa 
1840–1900 luvulta (KA) ja vanhoja peruskarttoja 1950–1990-luvuilta (MML). 
 
Maakuntakaavaan liittyvän inventoinnin yhteydessä arvottamisella pyritään luomaan puitteita paitsi 
kaavan toteuttamiselle myös kuntien kulttuuriympäristöjä huomioivalle kehittämistoiminnalle. 
Suositusten mukaan arviointien tulisi tukea alueiden käytön yleistä ohjausta sekä osoittaa 
kulttuuriperinnön erityisiä arvoja, joiden säilyminen ja nykyinen käyttö tulisi turvata. Arvioinnilla 
osoitettavien suojeluarvojen tarkempi määrittely tulee huomioida kuntasuunnittelun yhteydessä 
(Kulttuuriympäristö maakuntakaavoituksessa 2011, 60; Härö-Forsius, kommentoitu versio 2013; 
vapriikki.fi/kyy/kulttuuriymparisto/; Tuominen 2002) 
 
Kohteiden arvottamisessa sovelletaan Rakennussuojelulain (§8) käyttämiä kriteerejä suojelun 
edellytyksistä:  

o Harvinaisuus tai ainutlaatuisuus (harvinaisuus)  

o Historiallinen tyypillisyys alueelle (tyypillisyys)  

o Aluetta tai tiettyä aikaa kuvaavat tyypilliset piirteet (edustavuus)  

o Alkuperäistä tai sitä vastaavan käytön, rakentamistavan, arkkitehtuurin tai tyylin ilmeneminen ja 
jatkuminen (alkuperäisyys)  

o Merkitys historiallisen tapahtuman tai ilmiön todisteena tai siitä kertovana ja tietoa lisäävänä 
esimerkkinä (historiallinen todistusvoimaisuus)  

o Näkyvissä olevat eri aikakausien rakenteet, materiaalit ja tyylipiirteet, jotka ilmentävät 
rakentamisen, hoidon ja käytön historiaa ja jatkuvuutta (historiallinen kerroksisuus)  

 
Arvottamisprosessin voi tässä inventoinnissa jakaa kolmeen vaiheeseen:  

o I Kohdevalinnat  
o II Kohteiden arviointi  
o III Päätös kohdeluetteloon valittavista kohteista  

 
Uusia kohteita valikoitiin kunnissa laadittujen ja Kioski-sovellukseen vietyjen inventointi-aineistojen 
joukosta. Rakennetun kulttuuriympäristön selvityksiin on tärkeää sisällyttää yksittäisten kohteiden  
lisäksi myös laajempia maakunnan ominaisluonnetta ja erityispiirteitä korostavia kokonaisuuksia sekä 
taajamien ja kylien osalta taajama- ja kyläkuvallinen näkökulma. Alueiden sisään merkityt kohteet 
kuvastavat alueen kulttuurihistoriallisten piirteiden kirjoa ja kertovat alueiden historian vaiheista, 
ilmiöistä ja tapahtumista. Inventointihankkeen aikana esiteltiin kunnissa inventointiaineistoja ja 



aluerajauksia. Tapaamisissa oli läsnä kuntien kaavoituksesta ja rakennusvalvonnasta vastaavat tahot. 
 
Rakennettuun kulttuuriympäristöön vaikuttava lainsäädäntö: 

o Perustuslaki (731/1999) 20 §  
o Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu 

kaikille  
o Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999  
o Laki rakennusperinnön suojelemisesta 498/2010  
o Etelä-Pohjanmaalla on 56 lailla suojeltua rakennusta  
o Kirkkolaki (1993/1054)  
o Sopimus rautatiealueiden suojelusta 1998  
o Erilaisilla kaavoilla suojellut rakennukset  
o Lisäksi kulttuuriympäristöön vaikuttaa energiataloutta, liikennettä, maa-taloutta ja maaseudun 

kehittämistä koskevien säädösten soveltaminen.  
 
Inventointialueet maakuntakaavassa: 

 
Kohteet maakuntakaavassa: 
 
36  Asematie ja Kauppatien varsi  
Aluetyyppi:  Liikenneympäristö, taajamaympäristö  
Arvot : Liikenne- ja elinkeinohistoriallinen, rakennusperinteinen, arkkitehtoninen, taajamakuvallinen  
Arvojen perustelu : Asematien ja Kauppatien varren asemakylä liike- ja asuinrakennuksineen sekä 
näyttävine seurantaloineen 1900-luvun alkupuolelta muodostaa historiallisesti ja taajamakuvallisen 
ehyen kokonaisuuden   



  
37 Ilmajoen keskusta  
Aluetyyppi : Taajamaympäristö, järvi- ja jokivarsiympäristö  
Arvot :        Elinkeinohistoriallinen, henkilöhistoriallinen, tapahtumahistoriallinen, rakennusperinteinen,  
arkkitehtoninen, taajamakuvallinen  
Arvojen perustelu :  Arvoalueen solmukohtaan, tapahtumahistoriallisesti merkittävälle Jaakko Ilkan 
kentälle tiivistyy muistumia 1500-luvulla soditun Nuijasodan ajalta. Alueelle rakennettiin myöhemmin 
kirkko, josta on jäljellä vanha hautausmaa. Kentän laidalle perustettiin 1914 kotiseutumuseo, joka on 
yksi Suomen vanhimmista. Rakennuksen arkkitehtuuri viittaa paikalta purettuun kirkkoon. Kentällä on 
vietetty Ilmajoen musiikkijuhlia vuodesta 1977 alkaen.  Alueen reunalla sijaitsee v. 1965 rakennettu 
kunnantalo.  Alue ulottuu sillan toisella puolella jatkuvalle liikekeskustan alueelle, jossa on säilynyt 
historiallisesti kerroksinen liikerakennuskokonaisuus 1900-luvun alusta vuosisadan puoliväliin. 

 
 
 
41 Kyrönjoen kulttuurimaisema, keskustan pohjoispuoli  
Aluetyyppi :    Taajamaympäristö  
Arvot :  Asutushistoriallinen, sosiaalihistoriallinen, sivistyshistoriallinen, rakennusperinteinen, 
arkkitehtoninen, taajamakuvallinen  
Arvojen perustelu : Satoja vuosia vanhan Könnintien linjauksen varressa on säilynyt vanhaa liikeraken-
nuskulttuuria. Kunnantalon tontilla sijaitsevat alueella harvinaiset, uusrenessanssityyliset tyttö- ja 
poikakoulu; Herrala ja Rouvala ja niitä vastapäätä entisen vanhainkodin miljöö 1920-luvun klassistisine 
päärakennuksineen. Niistä joen suuntaan sijaitsee Maurion kartano puukujanteineen ja puistoineen. 



 
 

 
                                                                                            
68  Mattila (Kartano) 
Sijainti Ilmajoen keskusta 
Rakennusvuosi: 1860, 1800-luku 
Mahdollisesti 1800-luvun puolivälin jälkeen rakennettu asuinrakennus ja samalta aikakaudelta olevat 
aitta ja talli. 
 
211 Etelä-Pohjanmaan opisto 
Kaupunkien ja keskustojen kouluympäristöt muodostuvat kansakoulujen ohella myös oppikoulujen ja 
lukioiden rakennuksista sekä eri alojen ammattiopistoista, kuten Ilmajoella sijaitseva Etelä-Pohjanmaan 
opisto, 1895 rakennettu, arkkitehti Josef Stenbäckin suunnittelema luentorakennus. Päärakennuksen 
ympäristössä on useita matalia asunto- ja opistorakennuksia 1960-luvulta alkaen. Vanhempi rakennus-
kanta on pääosin hävinnyt. 
Opistolla on huomattava merkitys paikkakunnan kulttuurihistoriassa ja yhtenä ensimmäisistä suomen-
kielisistä kansanopistoista. 
 



    
 
 
 
 

 

Alueraportti Länsi-Suomen ympäristökeskus, Pohjanmaan inventointi, EPO, 2006 
ILMAJOEN KESKUSTA JA ASEMANSEUTU 
 
Ilmajoen keskustan katukuvaa  
kauppakadun varrella.  

Kauppakatua: entinen osuuspankin talo 
1950-luvulta 

 
Äärysen liikekiinteistö 1930-luvulta on 
säilynyt poikkeuksellisen hyvin 
alkuperäisessä asussa. 

Asematien varren puutaloja 1900-luvun 
lkupuolelta

 
Pääas. kylä: Palo 
Aluetyyppi: Kyläympäristö 
Arvotus: ei määritelty 
 
 



Alueen sisältämät kohteet: 
 
Anttola 
ent. Lottakahvila (rek.nimi 
Koivulahti) 
Hakala (Ent. Ketosen 
liikekiinteistö) 
Hamrenin kauppa ? 
Ilmajoen osuuskaupan 
viljavarasto 
Ilmajoen rautatieasema 
Jouppila 
Kalmu 
Kasvio 
Kemi 
Kenkkilä 
Ketonen 
Kipula 
Koti 
Kotila 
Kuistio 
Kulmatalo (Ilmajoen entinen 
osuuspankki) 
Kuusisaari 
Laine 
Luhtasalo 
Mattila (rek. nimi Kartano) 
Mehilä 
Metsä-Ketelä 
Neliö 
Niemelä 
Palo-Ojala (Honkasalon 
kelloliike) 
Paloasema (rek. nimi Torimaa) 
Palonkortteeri 
Pikkuposti 
Pohjola ( ent. säästöpankin 
talo) 
Putka 
Päivälä (Kaukosen Rauta) 
Rahkola 
Rajala 
Rantala 
Rantamaa (Latva-Kiskola) 
Rinta-Laurosela (Säilän 
liikekiinteistö) 
Saari 
Sepänmaa 
Sillanpää (ent. Roosin 
kirjakauppa) 
Sillansuu (ent. postitalo) 

Työväentalo (rek. nimi 
kansantalo) 
Vanha-Tontti (Ilmajoen 
krouvi) 
Vierula (Ent. Kokon 
liikekiinteistö) 
Virtanen 
YritysÄärynen (rek. nimi 
Rintamaa) 
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Kuvaus: 
Ilmajoen keskustan nykyinen liikekiinteistöjen keskittymä sijaitsee pääasiassa Kauppatien, mutta myös siitä 
erkanevien pienempien teiden varsilla, Ilmajoen Palonkylässä. Kauppatien rakennuskanta on hyvin eri-
ikäistä ja kerroksellista. Alueen nykyinen rakennuskanta on pääosin 1930 -90-luvuilla rakennettuja asuin- 
ja/tai liikekiinteistöjä. Vanhimpia puurakenteisia liike-ja asuinrakennuksia Kauppatien varrella ovat Äärysen 
2-kerroksinen liikekiinteistö 1930-luvulta, Kuusisaaren pienasumus 1900-luvun alusta ja Sepänmaan asuin-
rakennus 1930-luvulta. 1930-luvun funktionalista, julkista rakentamista edustavat Ilmajoen kantakrouvi, 
"Putka" ja Ilmajoen paloasema.  
Parhaiten on säilynyt Ilkantien varren rakennuskanta ja katukuva. Myös Asematiellä on säilynyt vanhoja, 
puurunkoisia asuin- ja liikerakennuksia. Niistä parhaimpana esimerkkinä Honkasalon kelloliikkeen päära-
kennus 1920-luvulta, joka on alkuaan rakennettu Itikan teurastamon lihamyymäläksi. 
Modernimpaa liikerakentamista edustaa Kaukosen Raudan 2-kerroksinen, rapattu asuin- ja liikerakennus 
1940-luvun lopulta. Rakentaminen Asematien, Kauppatien, Heikkilänkujan ja Ilkantien varsille oli voima-
kasta 1920- ja varsinkin 1930-luvulla. 1930-luvun rakennuskantaa on säilynyt alueella edelleen paljon. 
 
Historia: 
Rautatien ja aseman rakentaminen 1900 – ja 1910-luvun vaihteessa vakiinnuttivat kauppakeskuksen 
nykyiselle paikalle, Palonkylään. Vielä vuosisadan alkupuolella sijaitsi Ilmajoen liikekeskusta joen 
länsipuolella, Kirkkotien ja Könnintien varrella. Kun asema vihittiin vuonna 1911, alkoi kaupallinen elämä 
hiljalleen siirtyä Palonkylän alueelle.  Vuonna 1919 Ilmajoen osuuskauppa rakensi liikekiinteistönsä  
Kauppatien varteen ja viljavaraston aseman läheisyyteen. Myös pankit rakensivat uudet kiinteistönsä joen 
itäpuolelle: mm. säästöpankki Ilkantien varteen vuonna 1937. Kauppatiellä sijaitsi 1920-luvulla kolme 
kauppaa sekä Eteläpohjan ja Ilmajoen Osuuskaupat. Uutta Osuuskaupparakennusta vanhalle paikalle 
alettiin rakentamaan 1960-luvun lopulla. Asematielle on laitettu pitäjän ensimmäiset katuvalot.  
 
Alueinventoinnissa on inventoitu kevyesti kohdetarkkuudella Ilmajoen keskustan ja asemanseudun alueen 
ennen vuotta 1940 rakennettuja rakennuksia sekä alkuperäisessä asussa säilyneitä jälleenrakennusajan 
rakennuksia vuosilta 1940 - 1960. Lisäksi alueeseen on liitetty 14 kohdetta, jotka on inventoitu rakennus-
tarkkuudella joulukuussa 2004 ja tammikuussa 2005 (keskusta; Ilmajoen keskusta-alueen inventointia). 
 
Lähteitä: 
Niilo Liakka, Ilmajoen pitäjä, piirteitä sen synnystä, hallinnollisesta, elinkeinollisesta ja kirkollisesta kehityksestä sekä 
hajautumisesta. Vaasa 1934. 
Heikki Klemetti, Suomalaisia kirkonrakentajia 1600- ja 1700-luvuilla. Porvoo 1927.  
Aulis J. Alanen, Ilmajoki vuoden 1809 jälkeen. Tiennäyttäjänä maakunnalle maamiesseura-aikana. Vaasa 1953. 
Elias Härö ja Panu Kaila, Pohjalainen talo. Rakentajan opas. Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto. 1976. 
Sirkka Valanto, Suomen rautatieasemat vuosina 1857-1920. Museovirasto, rakennushistorian osasto. Julkaisu 11/1982. 
Harri Turunen, Lakeuden joet. Kytösavut XV. Lakeuden joet. Kurikka 1985. 
Ostanko pyörän vai lähärenkö Amerikkahan eli Matkustus Ilmajoella. Museoviraston näyttelyluetteloita. Teksti Leena Mattila. 
Kirjapaino IL-MO - Ilmajoki 1994. 
Tutkimus tiiviisti rakennettujen perinteisten kylien rakenteesta ja asukkaiden kokemuksista. Teknillisen korkeakoulun arkkitehti-
osaston julkaisuja 41/1997. 
Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96). 
Ilmajoen rakennusperintö; osa I, Keskusta. Inventointien pohjalta ennen vuotta 1920 valmistunutta rakennuskantaa. Toimittanut 
Maaria Mäntysaari, Kaavoitustoimi, Ilmajoen kunta 1999. 
Maaria Mäntysaari, Alajoen jokisaunat ja luhtaladot. Rakennetun ympäristön säilyttäminen ja ohjeet lisärakentamiselle Ilmajoen-
Seinäjoen Alajoella.  Länsi-Suomen ympäristökeskus 1999. 
Kurikan-Ilmajoen jokimaisemasuunnitelma. Mikko Ranto. Länsi-Suomen Ympäristökeskus. Alueelliset ympäristöjulkaisut 122/1999. 
Helena Teräväinen, Lakiaa ja komiaa. Kohti kulttuuriympäristön uusia arvoja Etelä-Pohjanmaalla.  Länsi-Suomen ympäristökeskus 
2003. 
Ilmajoki Maatalouden Mahtipitäjä. Kirjapaino IL-MO - Ilmajoki 2006. 

 
http://www.kulttuuriymparisto.fi/sovellus/ki/sik_alue_raportti.asp?ALUE_ID=20771 
http://www.nba.fi/fi/tietopalvelut/tietojarjestelmat/kympariston_tietojarjestelma/aineistojen_kuvaus 

 

http://www.kulttuuriymparisto.fi/sovellus/ki/sik_alue_raportti.asp?ALUE_ID=20771
http://www.nba.fi/fi/tietopalvelut/tietojarjestelmat/kympariston_tietojarjestelma/aineistojen_kuvaus
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3.5.8 Kiinteät muinaisjäännökset 
Museoviraston luokittelemia muinaisjäännöksiä löytyy keskustan yleiskaavoitettavan alueen eteläosasta 

Koskenkorvan suuntaan mentäessä yhteensä neljä kappaletta. 

1. Peurala Soldats Torp, asuinpaikat, torpat, historiallinen, tunnus: 1000014135. 

2. Peurala Hoppala, asuinpaikat, kylänpaikat, historiallinen, tunnus: 1000014138. 

3. Peuralan luoteisin torppa, asuinpaikat, torpat, historiallinen, tunnus: 1000014137. 

4. Lahdenkylä-Lahti, asuinpaikat, kylänpaikat, historiallinen, tunnus: 1000014140. 
Museovirasto/Muinaisjäännösrekisteri/Kulttuuriympäristö/Liiteri-tietopalvelu 

 

3.6 Maanomistus 
Kunnan maanomistus on osoitettu kartassa rasterilla.  Lisäksi maata omistavat valtio, seurakunta sekä 
yksityiset maanomistajat. 
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Maanomistus 9/2016 

 
 

3.7 Suunnittelutilanne 

3.7.1 Maakuntakaavat 
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Suunnittelualueella on voimassa 23.5.2005 vahvistettu Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava. 
 
 
Maakuntavaltuusto on 30.5.2016 hyväksynyt vaihemaakuntakaava II ja se on tullut voimaan elokuussa 
2016. Päätös on lainvoimainen. Vaihemaakuntakaavalla uudistetaan kokonaismaakuntakaavan kauppaa, 
liikennettä ja keskustatoimintoja käsittelevät maakuntakaavamerkinnät ja – määräykset. Lisäksi kaavalla 
kumotaan vanhentuneita merkintöjä. 
 

 Vaihekaava II 

Yleiskaavoitettavalla alueella on vaihekaava II:ssa mm. seuraavat merkinnät: Keskustatoimintojen alue, (C), 
merkittävästi parannettava kantatie Ilmajoki - Koskenkorva (puna - musta tieviiva, Kt. 67), uusi 
eritasoliittymä tai merkittävästi parannettava liittymä (punainen ympyrä, joukkoliikenteen laatukäytävä 
(JL), Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava-käytävän kehittämisalue (lila katkoviiva). http://www.epliitto.fi/kaavakartta 2 

 

Vaihemaakuntakaava I - Tuulivoima on vahvistettu Ympäristöministeriössä 31.10.2016. Sillä ohjataan 
vaikutuksiltaan merkittävien tuulivoimala-alueiden sijoittumista. Kaava ei ole lainvoimainen. 

     
Vaihekaava I - Tuulivoima on tehty myös teemakartta johon on osoitettu muun muassa tuulivoimapuiston 
alueet, maakuntakaavassa huomioitavat kohteet ja muut huomioitavat kohteet sekä sähkölinjat.  

 

http://www.epliitto.fi/kaavakartta%202
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Vaihemaakuntakaava III - turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialaitokset, energiapuun terminaalit 
ja kulttuurimaisemat. Kaavan vireille tulopäätös, maakuntahallitus 18.2.2013. Luonnosvaiheen 
valmisteluaineisto on ollut nähtävänä 11.1. - 10.3.2017. 

 Luonnosvaiheen kartta 
Yleiskaavoitettavalla alueella on vaihekaava III:ssa mm. seuraavat merkinnät: Puolustusvoimien alue, (EP) ja 
suojavyöhyke (sv), turvetuotantoalue (aniliini rasteri EO-tu) ja turvetuotantoon soveltuva alue (aniliini 
viivarasteri tu-1), maakunnallisesti arvokas maisema-alue (ma) ja valtakunnallisesti arvokkaaksi esitetty 
maisema-alue (mv).  http://www.epliitto.fi/kaavakartta                                                                                                                                                                                                         

 

3.7.2 Yleiskaavat 
 

Osayleiskaavat  / yleiskaavat jotka ovat oikeusvaikutteisia (4 kpl). 

 Pojanluoma - Renko osayleiskaava, muutos Lentoaseman alue 18.12.2003 § 119. 

 Ahonkylän yleiskaava muutos ja laajennus 15.12.2006 § 123. 

 Koskenkorvan yleiskaava, 1.vaihe, kantatien itäpuoli 14.12.2012 ja jatkokokous 20.12.2012 § 87. 

 Tuomikylä - Renko - Pojanluoma 9.11.2015 § 43.  
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Keskustan yleiskaava yhdistää oikeusvaikutteiset yleiskaavat yhtenäiseksi alueeksi. 

 

 
 

Ilmajoen kunnan alueella on 9 kunnanvaltuuston hyväksymää osayleiskaavaa ja niiden muutosta, jotka 
eivät ole oikeusvaikutteisia. Nämä ovat Munakka, Kalajaisjärvi, Pojanluoma - Renko, Kyrkösjärvi, 
Pojanluoma - Renko muutos Hautapakka ja Honkamäki, Ahonkylä, Koskensalo, Merikaarto ja Ilmajoen 
keskusta.  
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3.7.3 Asemakaavat  
Asemakaavoitettua aluetta kunnan alueella on yhteensä 1489,97 ha, tilanne 31.12.2016. 
ja ne ovat seuravilla alueilla:  
 

 Ilmajoen keskustan alue  

 Koskenkorvan asemanseudun alue 

 Ahonkylän alue  

 Laskunmäen alue 

 Ilmailutien alue, Rengonharjun kunnanosassa 

                                    
Ilmajoen kirkon- ja asemanseudun ensimmäinen kaava on vahvistettu Lääninhallituksessa 12.7.1965  
B-1273. 
Alueelle on tehty useita muutoksia, laajennuksia ja osittaisia kumoamisia vuosien varrella ja  
viimeisin kaava on kunnanvaltuuston hyväksymä 7.11.2016 § 59 ja on järjestysnumeroltaan N:o 140. 
 
Laskunmäen alueen kaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 2.4.2001 § 55 ja Kho:n päätös tuli 1.4.2003. 
Alueelle on tehty kaavanmuutos ja laajennus ja sen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 20.6.2016 § 26.  
 
 
 

3.7.4 Maankäytön rakennemalli / Muut suunnitelmat       
 

Seinäjoen kaupunkiseudun rakennemalli 
Seinäjoen kaupunkiseudulla johon kuuluvat Seinäjoen lisäksi Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kuortane, Kurikka 
ja Lapua on laadittu yhteinen maankäytön rakennemalli 2009, tavoitevuosi on 2014. Yhteisen 
rakennemallin tarkoituksena on, että kunnat sovittavat yhteen maankäytön, asumisen ja liikenteen.   
Rakennemallin tulevaisuuskuva: 
 
Väestöä on K-7 alueella 162 000 henkeä. Suomeen on muuttanut 300 000 ulkomaalaista vuoden 2010 
jälkeen. Ulkomaalaisperäistä muuttovoittoa on K-7 alueelle saatu 6 600 henkeä (220/a).  
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Energiasektorilla on saavutettu merkittävä läpimurto, jonka lisäksi erilaiset energian talteenottojärjestelmät 
ja energiaa säästävät tekniset ratkaisut ovat pysäyttäneet ilmaston lämpenemisen. Edistys 
ympäristöystävälliseen suuntaan on ylittänyt odotukset ja ilmaston lämpenemisen odotetaan tasaantuvan 
vuoteen 2100 mennessä. Ilmaston lämpeneminen näyttäisi jäävän 2 asteeseen vuoteen 2050 
mennessä. Sademäärät ovat lisääntyneet 10 % vuoteen 2050 mennessä. 
 
Ilmajoen kunnan rakennemalli 
Ilmajoen kunnan rakennemallia on työstetty työryhmissä alueittain ja teemoittain. Ilmajoen keskustan, 
Koskenkorvan, itäisten kylien ja maatalouden työryhmät ovat tehneet esityksensä alueidenkäytöstä. 
 

   
 
Alueelta on valmistunut Maankäytön rakennemallin raportti, jossa on hahmoteltu keskustan aluerakenteen 
tavoitteita. Karttaan on merkitty rakennemallissa eri toiminnoille esitettyjä laajennusalueita sekä keskustan 
toimintojen tiivistämisalue. 
 
 

3.7.5 Rakennusjärjestys ja pohjakartta   
 
Ilmajoen kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.6.2002. Pohjakarttana on käytetty 
maanmittauslaitoksen peruskarttaa 1:10 000. 
 
 

4  Yleiskaavan suunnittelun vaiheet   

4.1 Yleiskaavan suunnittelun tarve 
Maankäyttö- ja rakennuslain ( § 36) mukaan kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta 
ja sen pitämisestä ajan tasalla. Ilmajoen keskustan oikeusvaikutuksettoman osayleiskaavan on kunnan-
valtuusto hyväksynyt 1992 ja se on monilta osin vanhentunut. 
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Maankäytön järkevän ja kestävän kehityksen turvaamiseksi on tarpeellista laatia yleiskaava, koska kunnan 
ja myös keskusta-alueen väkiluku on kasvanut vuosittain ja on syytä olettaa kehityksen jatkuvan samankal-
taisena. 
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat suunnitelmat, 

päätökset ja selvitykset 
 

Tekninen lautakunta on 14.3.2017 esittänyt kunnanhallitukselle kaavoituspäätöksen tekemistä keskustan 
yleiskaavan laajentamiseksi. Kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen 20.3.2017 § 92. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö    
 

4.3.1 Osalliset  
Osallisia ovat suunnittelualueen ja siihen rajoittuvan alueen maanomistajat ja kaikki ne, joiden asumiseen, 
työhön tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. 

 
4.3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät                               
Kaavoituksen suunnitteluun on mahdollista osallistua muun muassa osallistumalla yleisötilaisuuksiin, 
ottamalla yhteyttä kaavoittajaan tai esittämällä mielipiteen kaavasta sen nähtävilläoloaikana. Kaikista 
merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan Ilmajoki-lehdessä sekä kunnan internet-
sivuilla ja ilmoitustaululla.  
 

4.3.3 Viranomaisyhteistyö   
vuosittaiset kehittämiskeskustelut 
lausunnot 
neuvottelut 

 

4.4 Yleiskaavan tavoitteet         
 
Kunnanhallituksen kaavoituspäätös ja tavoitteet: 
1.  Ilmajoen keskustan yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.  
2.  Kaava-alueen rajaus on alla olevan kartan mukainen. 
 

 
  
3.  Yleiskaavassa määrätään alueet, joilla sitä käytetään rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 44§). 
4.  Suunnittelualueelle ei määrätä MRL 38 §:n mukaista rakennuskieltoa. 
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5.  Osayleiskaavalle asetetaan seuraavat tavoitteet: 
 
Suunnittelun perustana on olemassa oleva yhdyskuntarakenne, rakennettu ympäristö, maisema ja luonnon 
arvot sekä ympäristöhaittojen vähentäminen. Suunnittelussa kiinnitetään erityishuomio toimivuuteen ja 
laatuun niin, että yhdyskuntarakenne tukee sujuvaa arkea ja hyvinvointia. Toimintojen sijoittamisessa 
otetaan huomioon rakenteen taloudellisuus ja ekologinen kestävyys sekä elinympäristön turvallisuus, 
terveellisyys ja tasapaino. 
 
Aluerakenne 
Suunnittelualueen keskeisten osien aluerakennetta tiivistetään. Kauppatien, Aamukujan ja Hansatien 
kauppa-alueita kehitetään niin, että ne muodostavat yhtenäisen palvelujen alueen. Aluerakenteessa 
säilytetään perinteinen, ilmajokinen kyläkuva, jossa tiiviit ja väljät alueet lomittuvat muodostaen 
monipuolisen asumisen ja yrittämisen kokonaisuuden. Viihtyisän elinympäristön säilyttämiseen ja 
kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. 
 
Aluerakennetta suunniteltaessa otetaan huomioon keskustan ja maatalouden rakennemallitöissä kehitetyt 
periaatteet. 
 
Asumisen alueet 
Palveluiden saavutettavuus ja virkistysalueiden läheisyys ohjaavat asuntoalueiden suunnittelua. Keskeisille 
alueille lähimmäksi palveluja osoitetaan tiivistä asumista. Rivi- ja kerrostalojen rakentamiselle etsitään 
vaihtoehtoisia paikkoja. Virkistysalueiden osuutta asuntoalueilla lisätään, kun etäisyys palveluihin kasvaa. 
Omakotitontteja osoitetaan maastoltaan ja sijainniltaan erilaisille paikoille taajamassa ja sitä ympäröivillä 
kyläalueilla.  
 
Yritysalueet 
Yritysalueet suunnitellaan vaihtoehtoisia ratkaisuja tarjoaviksi.  
 
Julkisen toiminnan alueet 
Julkisten palvelujen alueiden mitoitus ja sijainnit määritellään yleiskaavan kanssa samanaikaisesti 
laadittavan eri hallintokuntien palveluverkkosuunnitelman pohjalta.  
 
Maatalous 
Maatalouden tuotantoalueilla otetaan huomioon eri tuotantosuunnat. Kotieläintuotannolle varataan 
alueita, joilla nykyaikaisen kotieläintuotannon häiriötön harjoittaminen on mahdollista. 
 
Virkistys 
Virkistysalueet ja virkistysreitit suunnitellaan niin, että ne muodostavat järkeviä kokonaisuuksia. Niissä 
otetaan huomioon asukkaiden tarpeiden lisäksi luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät viher-
käytävät. Kyrönjoen rannasta osoitetaan virkistysalueita, jotka takaavat riittävästi asukkaiden pääsyn 
jokirantaan. 
 
Suojelu 
Luonnonsuojelu- ja rakennussuojelukohteet osoitetaan tutkimusten perusteella. 
 
Liikenne 
Liikenneverkko pyritään säilyttämään pääosin nykyisellään, vain täydentävää tiestöä rakentaen. Kantatien 
liittymiä ei muuteta oleellisesti keskustataajaman kohdalla, tutkitaan kuitenkin ns. suuntaisliittymien 
mahdollisuutta Hansatielle ja Siltalan kauppa-alueelle. 
 
Kevyen liikenteen verkostoa muodostettaessa otetaan huomioon ajoteiden yhteyteen sijoitettavat väylät ja 
asuntoalueiden sisälle sijoitettavat väylät. 
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Kunnallistekniikka 
Maankäytön laajennusalueiden suunnittelussa otetaan huomioon niiden energia, vesi- ja jätehuollon 
tarkoituksenmukainen järjestäminen. 
 
Kaavan laatimisen aikana syntyneet tavoitteet: 
 
 

4.5 Yleiskaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vertailu 
4.5.1 Kaavaluonnokset   

Kaavaluonnoksia on laadittu kaksi. Ne eroavat toisistaan vain asumisen laajennusalueiden osalta. 
Ehdotusvaiheessa valitaan jatkotyön pohjaksi toinen vaihtoehdoista tai vaihtoehtojen yhdistelmä. 
 
Aluerakenne ja mitoitus 
Ilmajoen keskustan yleiskaavan suunnittelun lähtökohtana on olemassa oleva yhdyskuntarakenne, 
rakennettu ympäristö, maisema ja luonnon arvot sekä ympäristöhaittojen vähentäminen.  
 
Aluerakennetta on tiivistetty. Yleiskaavalla pyritään muodostamaan Kauppatien ympäristöstä, Hansan 
kauppa-alueesta ja Siltalan yritysalueesta mahdollisimman yhtenäinen kaupan ja yrittämisen keskusta-alue. 
Erilaisten yritysalueiden jatkumo on suunniteltu Laskunmäen teollisuusalueelta Vakavuoren kautta Siltalaan 
ja siitä edelleen Kauppatielle.  
 
Vaihtoehdot eroavat toisistaan pääosin mitoituksen osalta. Vaihtoehdossa A on rakennetta täydennetty 
selännealueille ja olemassa olevien teiden varsille, selänteen ja asemakaava-alueen väliin on osoitettu 
peltoalueita maatalousalueiksi. Vaihtoehdossa B asuntorakentamista on osoitettu myös näille ns. välipel-
loille.  
 
Olemassa oleva rakennettu ympäristö on yleiskaavassa otettu huomioon tukeutumalla rakennettuun 
tieverkkoon ja osoittamalla laajennusalueet mahdollisimman lähelle nykyistä rakennetta.  
 
Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen on suunnittelussa ollut keskeisessä asemassa. Maatalous-
alueiden osoittamisen lähtökohtana on ollut tuotanto. Samalla maatalousalueet kuitenkin myös antavat 
Ilmajoen keskustalle sen oman tunnistettavan ilmeen. 
 
Asumisen, palvelujen ja yrittämisen laajennusalueiden mitoitus ei perustu teoreettiseen laskentaan. 
Laajennusalueet on mitoitettu toteutuneen väestökehityksen, kaupallisten selvitysten, kunnan 
vetovoimatekijöiden ja kunnan kehittämismyönteisen tahtotilan mukaisesti. Lisäksi suunnittelussa on 
otettu huomioon mahdollisuudet vaihtoehtoisiin alueisiin ja aikatauluihin. 
 
Maatalouden kehittymisen mitoitukseen ovat paikalliset asiantuntijat antaneet lähtökohtia.  
 
Koulu-, päiväkoti- ja nuorisotila-alueiden riittävyyteen sekä virkistysalueiden tarpeisiin on antanut 
lähtökohtia sivistysosaston henkilökunta laajassa kyselytutkimuksessa. 
 
Asuminen 
Asumisen laajennusalueet on sijoitettu laajentamalla ja tiivistämällä nykyisiä asuntoalueita. Mahdolli-
suuksien mukaan kaikki laajennusalueet tukeutuvat olemassa olevaan tieverkkoon. Asumisen laajennus-
alueita on osoitettu taajaman itäosiin ja länsipuolelle sekä pohjoispuolelle ja jokirantaan. Taajaman 
eteläpuoleisiin osiin Koskenkorvan suuntaan on osoitettu lähinnä vain täydennysrakentamista. Perusteena 
on kotieläintuotannon huomattava osuus alueella. 
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Asuminen on tarkoitus pääsääntöisesti sijoittaa asuntoalueille. Asumista ei ole luokiteltu asumistavan tai 
asukkaiden perusteella vaan kaikki, myös erityisryhmien asunnot sijoitetaan asuntoaluemerkintöjen 
osoittamille alueille. Poikkeuksena ovat jo toteutetut opiskelupaikkojen yhteyteen rakennetut asuntolat ja 
vanhainkoti asuntoyksikköineen. 
 
Kerrostalorakentamiselle ei ole varattu selkeää aluekokonaisuutta. Kerrostalot sijoitetaan keskustaan niille 
varatuille pienehköille alueille ja keskustatoimintojen alueelle Kauppatien ja Asematien varsille. 
  
Pientalovaltaisille asuntoalueille on tarkoitus rakentaa erillispientaloja, pientaloja ja rivitaloja. 
Laajennusalueita on osoitettu enimmillään Oksimäkeen Vesitornintien tuntumaan, Huhtimäkeen ja 
Palonkylän koulun lähialueille sekä Röyskölänkujan ja Tuoresluomantien ympäristöön. Myös Napustanmäen 
ja Kiikkalan alueille sekä Lauroselankujan ja Seppälänkujan varsille.  
 
Vaihtoehdossa B on osoitettu rakenteen välisiä peltoalueita asumiseen Lauroselankujan ja Seppälänkujan 
välille sekä Savitien tuntumaan, laajennusalue on osoitettu Röyskölänkujan molemmille puolille. 
Metsäalueille on osoitettu pienehköt laajennusalueet Huhtimäkeen ja Vesitornin alueen jatkolle. 
 
Kyläalueeksi on osoitettu tutkittuja hyviä rakennuspaikkoja taajaman reuna-alueilta. Rakennuspaikat tukeu-
tuvat olemassa olevaan tieverkkoon. Ne ovat pienkylien ja jokirannan täydennysrakentamista. 
 
Kerrostalorakentaminen ja rivitalorakentaminen toteutetaan asemakaavan mukaisesti. Pientalovaltaiset 
alueet toteutetaan pääsääntöisesti asemakaavoituksella. Mikäli alueille, joille ei ole vielä laadittu 
asemakaavaa, haetaan erillispientalolle rakennuslupa, tutkitaan rakentamisen edellytykset 
suunnittelutarveratkaisulla. Kyläalueille ei ole tarvetta laatia asemakaavaa.  Rakentaminen toteutetaan 
rakennusluvalla tämän yleiskaavan osoittamassa laajuudessa rakentajien ja rakennusvalvonnan 
ammattitaidolla.  
 
Palvelut 
Keskustan palvelut sijoittuvat pääosin keskustatoimintojen alueelle, julkisten palvelujen alueelle ja 
palvelujen alueelle. Palveluja voi olla myös muilla alueilla, ainakin työpaikka-alueilla ja erityisalueilla. 
 
Nykyisten kunnan, kuntayhtymien, seurakunnan ja Korpisaaren säätiön alueet on osoitettu julkisten 
palvelujen alueiksi. Suunnittelualueen neljä alakoulua pysyvät nykyisillä paikoillaan, eikä niille ole osoitettu 
laajentumisaluetta. Pääosa asumisen laajennusalueista sijaitsee Herralan ja Palonkylän koulujen 
läheisyydessä. Peltoniemen ja Luoman koulujen läheisyyteen on osoitettu jokirantaan ja kyliin 
täydennysrakentamista.  
 
Palvelujen alueille voidaan rakentaa kunnallisia palveluja ja yksityisiä palveluja. Palvelujen laatua ei 
kaavassa ole eroteltu, merkintä sisältää palvelut päiväkodeista maatalouskonekauppaan. Tarvittaessa 
aluemerkintöjä täsmennetään asemakaavassa. Palvelujen alueet on tarkoitettu pääosin toteutettavaksi 
liikerakentamisena niin, ettei palvelujen laajentamisalueelle juurikaan tule asuntoja. 
 
Keskustatoimintojen alueelle Kauppatien tuntumassa ja Siltalan risteyksen ympäristössä keskittyvät 
nykyisin päivittäistavarakauppa ja erikoisliikkeet. Keskustatoimintojen alueelle sijoittuu palvelujen lisäksi 
keskustamaista asumista. 
 
Pääosa julkisista palveluista sijaitsee perinteen mukaisesti joen länsipuolella Kirkkotien ja Könnintien 
varsilla. Kaupan palvelut taas ovat perinteisesti sijainneet joen itäpuolella ja rautatien länsipuolella. 
Palveluiden lisärakentamisen alueet, jotka todennäköisesti toteutetaan kaupallisina palveluina, sijaitsevat 
kantatien tuntumassa, sen molemmilla puolilla. 
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Tuotanto 
Tuotantoalueita on osoitettu kolmella eri merkinnällä; teollisuusalueet, työpaikka-alueet ja maa- ja metsä-
talousvaltainen yritysalue. Suurimmat teollisuusalueiden laajennukset on osoitettu Alaanentien varrelle 
Laskunmäkeen ja Vakavuoreen. Myös Siltalan aluetta on laajennettu pohjoista kohti. Työpaikka-alueita on 
laajennettu Siltalassa. Maa- ja metsätalousvaltainen yritysalue yhdistää Vakavuoren ja Laskunmäen sijoit-
tuen niiden välille Alaanentien eteläpuolelle. 
 
Teollisuus- ja varastoalueiden laajennukset on sijoitettu siten, että asumista tai muita ympäristövaikutuk-
sille herkkiä toimintoja ei ole lähettyvillä. Näin teollisuusalueita ei ole ollut tarvetta jakaa vaikutusten 
perusteella. 
 
Työpaikka-alueiksi on Siltalassa osoitettu alueet, jotka ovat lähellä asumista tai palveluja. Näin työpaikka-
alueet toimivat puskurina teollisuuden ja muiden toimintojen välissä. 
 
Maa- ja metsätalousvaltaiselle yritysalueelle saa sijoittaa kotieläintalouden suuryksiköitä sekä teollisuus- ja 
varastotiloja. Alue sijoittuu Alaanentien varrelle Vakavuoren yritysalueen laajennuksen rajalle ja jatkuu 
Laskunmäkeen saakka. Alue on tarkoitettu suurta tilaa vaativalle toiminnalle. Teollisuus- ja varastotoimin-
nan tulee olla sellaista, että se soveltuu samalle alueelle elintarviketuotannon kanssa. Tarvittaessa aluetta 
voidaan jakaa eri toimintojen kesken. Alueen soveltuvuus kotieläintuotantoon on tutkittu kaavan laatimisen 
yhteydessä sillä tarkkuudella, että alueelle voidaan myöntää tähän tarkoitukseen rakennusluvat.  
 
Maa- ja metsätalous 
Maa- ja metsätalousalueet on jaettu kuuteen alueeseen; maa- ja metsätalousvaltaiset alueet, maa- ja 
metsätalousvaltaiset alueet, (joille saa rakentaa vain maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia), maa- ja 
metsätalousvaltaiset alueet, (joille saa sijoittaa kotieläintalouden suuryksiköitä), maatalousalueet, 
kotieläintalouden suuryksikköjen alueet ja maa- ja metsätalousvaltaiset yritysalueet alueet. 
 
Maa- ja metsätalousvaltaiset alueet sijoittuvat pääosin kaava-alueen itäosaan. Näille alueille voidaan 
rakentaa haja-asutuksena muitakin rakennuksia kuin maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia. Maa- ja 
metsätalousvaltaisille yritysalueille saa sijoittaa muitakin tuotantorakennuksia kuin maatalouden 
tuotantorakennuksia. Muut maa- ja metsätalousalueet on tarkoitettu vain maatalouden käyttöön. 
 
Kotieläintalouden suuryksikköjen alueille, maa- ja metsätalousvaltaisille alueille, joille saa sijoittaa 
kotieläintalouden suuryksiköitä sekä maa- ja metsätalousvaltaisille yritysalueille saa myötää Alueen 
soveltuvuus kotieläintuotantoon on tutkittu kaavan laatimisen yhteydessä sillä tarkkuudella, että alueelle 
voidaan myöntää tähän tarkoitukseen  
 
Virkistys 
Yleiskaavaan on merkitty laajimmat virkistysalueet ja virkistysaluekäytävät. Laidunalueen virkistysaluetta on 
laajennettu niin, että se yhtyy Oksimäen virkistysalueisiin ja muodostaa yhtenäisen vyöhykkeen ”Turhuu-
rentorilta” Oksimäen asuntoalueelle. Tämä virkistysalue käsittää sekä rakennettuja puistoja että metsäalu-
etta. Palonkylän virkistysalue jatkuu koululta vanhan kaatopaikan seutuville. Tämä alue on tarkoitus säilyt-
tää mahdollisimman metsäisenä. 
 
Kyrönjoen ranta on merkitty virkistysalueeksi siellä, missä on asemakaava tai asemakaava on tarkoitus 
laatia. Puistot hautausmaalta urheilukentälle, vanhalle urheilukentälle ja edelleen Ilkankentälle ja museon 
rantaan muodostavat joen länsipuolella keskustapuiston. Joen itäpuolella vastaava keskustapuisto sijoittuu 
Tuoresluoman rantaan ja jatkuu siitä luoman rantaa pitkin viherkäytävänä aina Myllykylään saakka sekä 
Kaarronojaa myötäillen Siltalan yritysalueelle. Riistavallin alue on merkitty virkistysalueeksi. 
 
Ulkoilupolku, Ilkan polku on merkitty kaavakarttaan. Kyrönjoen rantaa ei sen sijaan ole merkitty erikseen 
ulkoilureittejä vaikka niitä alueella tulleekin muodostumaan. 
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Liikenne 
Tieliikenteen päätiet ovat kantatie 67, Palontie-Alaanentie (mt 701), Ilmajoentie-Kirkkkotie-Könnintie (mt 
7000) ja Kauppatie-Nikkolantie. Seututeitä ovat myös Kauppilankuja, Idänpuolentie ja Pappilantie. 
Kokoojatieverkko muodostuu pääosin olemassa olevista teistä. Uudet kokoojatiet sijoittuvat teollisuus- ja 
yritysalueille Hansan kauppa-alueelle, Siltalaan, Vakavuoreen ja Laskunmäkeen. Yleiskaavaan on merkitty 
yksi eritasoliittymä, se sijoittuu Siltalaan. Kantatielle on osoitettu kolme suoraa liittymää; Idänpuolentien 
liittymä, Hannukselantien liittymä ja uutena Hansatien liittymä, joka on tarkoitus rakentaa yhdensuuntai-
sena kantatieltä Hansatielle. 
 
Tässä yleiskaavaluonnoksessa ei ole osoitettu maatalousliikenteelle omaa reittiä Alajoen suuntaan, koska 
kantatien parannussuunnitelma on vireillä ja maatalousliikenne tullaan ratkaisemaan siinä. 
 
Kantatien suuntaisesti kulkevalle radalle on esitetty rakennettavaksi kaksi kevytliikenteen ylitystä. Se, 
tuleeko kulku järjestää alituksena vai tasossa ratkaistaan radan tulevan käytön mukaan. Nykyinen käyttö ei 
välttämättä vaadi suuria turvallisuusjärjestelyjä. Kevytliikenteen kulku on kuitenkin perusteltua Asematien 
kohdassa ja Tuoresluoman tien kohdassa. 
 
Kevytliikenteen pääreitit on merkitty kaavaan. Suurimmaksi osaksi ne on sijoitettu pääteiden kanssa 
samoihin käytäviin. Kortteleiden sisäisistä reiteistä tärkeimmät ovat koulukeskuksen ja ”Turhuurentorin” 
välinen reitti ja siitä edelleen Oksimäkeen kulkeva reitti sekä Kirkkotieltä Seppälänkujan asuntoalueelle 
johtava reitti. 
 
Kyrönjokeen on merkitty veneväylä.  
 
Erityisalueet 
Erityisalueita kaavaan on merkitty yhdeksän sekä kaksi hautausmaa-aluetta. Erityisalueista suurin on 
Laskunmäen jätteenkäsittelyalue, muita saman merkinnän alueita ovat vanha kaatopaikka, jota on 
laajennettu mm. maa-ainesten välivarastointia varten, ja Kestopuun kapseloitu vaarallisen jätteen alue. 
Puolustusvoimien alueita ovat varastoalue Navettamäessä ja lääkintävarikko Kestopuun alueella. 
Toiminnassa olevia maa-ainesten ottoalueita ovat Välimäessä ja Laskunmäessä olevat kallion louhosalueet. 
Kaukolämpölaitos ja sähköasema ovat Kestopuun alueella.  
 
Hautausmaa ”Kauppilan vainio” on käytössä. Vanhalle hautausmaalle museon rannassa ei enää haudata. 
 
Suojelu 
Luonnonsuojelulain mukaisia luontokohteita kaava-alueella ovat liito-oravareviirit. Ne sijoittuvat pääosin 
Välimäen ja Röyskölänkujan väliselle metsä- ja metsänreuna-alueille. Hastinkalliolla on myös laajahko alue. 
Muita luontokohteita ovat Kyrönjoen ”paisunta-alue” ja Tuoresluoman ranta-alue kantatieltä Myllykylään 
sekä yksittäiset merkittävät puut. 
 
Kyläkuvallisesti arvokkaat alueet on jaettu kolmeen luokkaan; valtakunnallisesti arvokkaat, maakunnallisesti 
arvokkaat ja paikallisesti arvokkaat alueet. Suojeltavissa rakennuksissa on käytetty samaa luokitusta. Lähtö-
kohtatiedoissa on luettelot valtakunnallisista ja maakunnallisista kohteista. Paikallisten kohteiden luette-
lointi on tässä luonnosvaiheessa keskeneräinen. 
 
Vesialueet 
Vesialueiksi on merkitty Kyrönjoki, Nahkaluoma, Härkiluoma, Tuoresluoma ja Tuomiluoman oikaisu-uoma. 
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5 Yleiskaavan kuvaus      

6 Yleiskaavan toteutus 
  


