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3 Lähtökohdat 
 

Suunnittelualueella on voimassa 23.5.2005 vahvistettu Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava, 
jossa Siltalan teollisuusalue on osoitettu maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäväksi 
teollisuus- ja varastotoimintojen alueeksi sekä teollisuuden kehittämisen kohdealueeksi. 

 
Keskustan osayleiskaavassa, joka on hyväksytty 21.9.1992, alue on keskustatoimintojen 
aluetta ja viheraluetta. Alueelle on osoitettu kaavassa kevyen liikenteen väylä. 
 
Osalla aluetta on voimassa Lääninhallituksen 28.10.1988 vahvistama asemakaava, jossa 
alueelle on osoitettu puisto- ja suojaviheralueen sekä katualueen merkinnät. 

 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 
3.1.1    Alueen yleiskuvaus

 
Suunnittelualue sijaitsee Siltalan yritysalueen pohjoispuolella rajoittuen kantatiehen 67 ja 
Siltalan asemakaava-alueeseen. Huoltoasemalle kulku tapahtuu kantatieltä. Siltalan yritysalue 
on suunniteltu käytettäväksi kokonaisuudessaan teollisuuden, varastotoiminnan ja näihin 
liittyvien palvelutoimintojen alueeksi.  
 
Suunnittelualueen pinta-ala on 2,84 ha. Laajennusalueelle on rakennettu Union –huoltoasema 
ja korjaamotilat vuonna 1962. Nykyinen Neste –huoltamo on ollut toiminnassa samoissa 
tiloissa vuodesta 1986 alkaen. 

 
3.1.2    Luonnonympäristö 
 

Maisemarakenne ja –kuva                      
 

Ilmajoen maisemarakenne noudattaa tyypillisen pohjalaisen jokivarsikylän mallia. Keskeisintä 
aluetta on jokilaakso, jonka ympärillä peltoaukeat avautuvat. Maisematilaa rajaavat joki-
laakson reunoilla kulkevat metsäiset selänteet. 
 
Ilmajoen keskustan taajama-alue on muodoltaan pitkänomainen, levittäytyen keskustassa joki-
rannoilta pelloille, paikoitellen selänteiden tuntumaan. Taajamaa jakavia tekijöitä ovat 
Kyrönjoki, kantatie 67 sekä rautatie. Siltalan yritysalue sijoittuu keskustan taajama-alueen  
koilliskulmaan kantatien 67 itäpuolelle.  

 
Maaperä ja pinnanmuodostus  

 
Ilmajoki sijoittuu Etelä-Pohjanmaan lakeusalueeseen, jolle on tyypillistä laajat, verrattain 
paksut postglasiaaliset savikerrostumat. Suunnittelukeskus Oy on suorittanut viereisellä 
Siltalan kaavarunkoalueella maaperätutkimuksia v. 1977. Tutkimuksen mukaan teollisuus-
alueen maanpinnassa on 1-2 metrin vahvuinen kuivakuorikerros, sen alapuolella pehmeää 
savea yhdestä viiteen metriin ja hieman sitkeämpää savea 7-11 metriä. Saven alapuolella 
pohjamaa muuttuu moreeniksi. Maaperä on routivaa. 

 
Suunnittelualueen maaperää ei ole kaavoituksen yhteydessä tutkittu, mutta tiedot keskusta-
alueen maaperästä yleisesti ja Siltalan alueelta viittaavat siihen, että savikerroksen paksuus on 
useista metreistä aina yli kahteenkymmeneen metriin. Yrittäjän mukaan alueelta on tehty saas-
tuneiden maa-alueiden selvitys, joka saadaan kaavoittajan käyttöön prosessin aikana. 
 
Suunnittelualue on tasaista ja sijaitsee tasoilla +42.0 - +43,3. 
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Kasvillisuus, eläimistö ja luonnon monimuotoisuus 

 
Huoltoaseman etupiha on asfaltoitu, rakennuksen takaosa on sorapintainen ja nurmialueille on 
istutettu lehtipuita ja pensaita. Alueen pohjoisnurkalla on iso kuusi. Osa suunnittelualueesta 
on maanviljelyskäytössä. 
 
Alueen vieressä olevilla peltoalueilla ja Kaaronojan puistoalueella vierailee rakennettua 
kulttuuriympäristöä suosivia eläimiä. Erityisiä eläinhavaintoja ei tältä alueelta ole tehty.  
    
PienIilmasto 
 
Paikallisilmasto on tuulinen alueen sijaitessa lakeudella. Vuoden keskilämpötila on noin +3,5 
ºC, tammi-helmikuun -7,5 ºC ja heinäkuun +16,5 ºC. Vuotuinen sademäärä on 600 - 650mm. 
Pysyvä lumipeite tulee alueelle keskimäärin 10-15.12 ja häviää 15-20.4.  
 
Vesistöt 
 
Pohjavedet 
Röyskölän vesiosuuskunnan vedenottamo nro 1014508 Luhtalanmäki sijaitsee 1,5 kilometrin 
päässä suunnittelualueesta. 
 

 
Röyskölän vedenottamo rajattuna (Vaasan vesi- ja ympäristöpiiri 1994). 
 
Suunnittelualueen lähin pohjavesialue, Alapään pohjavesialue nro 1014510, sijaitsee Jäpissä 6 
kilometrin päässä. Koskenkorvan pohjavesialueelle, nro 1014503, on matkaa huoltamoalueel-
ta 8,5 kilometriä.  
 
Pintavedet 
Huoltoaseman tontin eteläreuna rajoittuu Kaaronojanpuistoon, jonka keskellä virtaa vajaan 
kahden metrin levyinen Kaaronoja. 

 
Maiseman historialliset ominaispiirteet 
 
Suunnittelualueella on ollut huoltoasema jo vuodesta 1962. 
 
Luonnonsuojelu 

 
Huoltoaseman alueella ei ole luonnonsuojelukohteita eikä ole tavattu uhanalaisten eliölajien 
esiintymistä tai suojeltavia eläin- tai kasvilajeja. 
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3.1.3    Rakennettu ympäristö
  

Taajamakuva 
 

Tultaessa Ilmajoen keskustasta Siltalan liikennevaloristeykseen avautuu näkymä kantatien 
taakse Siltalan alueen kookkaisiin liike- ja teollisuusrakennuksiin. Itse suunnittelualue näkyy 
kauempana kantatien itäpuolella Seinäjoen suuntaan mentäessä.   
 

 Väestö, palvelut ja työpaikat 
 

Ilmajoen keskustataajaman alueella asuu 4145 asukasta (Tilastokeskus, Väestötilastotieto-
kanta 31.12.2006), joista 0-14 –vuotiaita  699, 15-64 –vuotiaita  2511 ja yli 65-vuotiaita 935 
henkilöä. Siltalan osa-alueella on asukkaita yhteensä 818, joista 0-14 –vuotiaita 185, 15-64 –
vuotiaita 512 ja yli 65-vuotiaita 121 henkilöä. 
 
Siltalan teollisuusalue on kehittynyt uudeksi erilliseksi yritysten ja kaupallisten palvelujen 
alueeksi, jolla on noin 200 työpaikkaa. Huoltoasemalla on noin kymmenen työpaikkaa. 

 
Virkistys 

 
Kaaronojanpuisto rajoittuu huoltoaseman tontin eteläreunaan. Siltalan yritysalueen puoleinen 
puiston osa on ojaan asti nurmetettu ja osalle alueesta on istutettu puita ja pensaita. 
Huoltoaseman puoleinen osa puistosta kasvaa osittain villinä rehottavaa heinää.  Nurmialueen 
etelänurkassa on  pylväsmuuntaja , johon päätyy 20 kV:n sähkölinja. 

 
Liikenne 

 
Liikennöinti huoltoasemalle tapahtuu kantatieltä. Kantatiellä on ryhmityskaistat huolto-
asemalle kääntymistä varten sekä Ilmajoen että Seinäjoen suunnasta tultaessa.   
 
                                                     

     
Näkymä Ilmajoen suunnasta.                                                    Huoltoaseman sisään- ja ulosajo.                    
 
Kantatien liikennemäärä Siltalan risteyksessä on Seinäjoen suuntaan 8 472 ajoneuvoa ja Kuri-
kan suuntaan 6 344 ajoneuvoa vuorokaudessa.  
       

 Tekninen huolto 
  

Suunnittelualueella on kunnallinen vesi- ja jätevesiverkosto. Lakeuden Vesi Oy:n runkovesi-
johto kulkee kantatien suuntaisesti Ahonkylän suuntaan. Jätehuollosta vastaa Lakeuden Etappi 
Oy. 
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Ympäristöhäiriöt 

 
Liikennemelu aiheuttaa alueella ympäristöhäiriötä. Alueen melutasoa ei ole mitattu, koska 
melulle herkkiä toimintoja ei ole tarkoitus rakentaa alueelle.  
 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

 
Alueella on suoritettu ennen vuotta 1920 valmistuneen rakennuskannan inventointi. Alueella 
ei ole suojeltavia rakennuksia eikä alueelta ole myöskään löydetty muinaismuistoja. 

 
3.1.4    Maanomistus
 

Ilmajoen kunta omistaa Kaaronojanpuiston alueen. Huoltoaseman alueet ovat yksityisomis-
tuksessa.  
 

 
Kunnan maanomistus rasteroitu. Huoltoasema osoitettu nuolella. 
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3.2 Suunnittelutilanne 
 
3.2.1    Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
  
 Maakuntakaava 
 

 
 
Suunnittelualueella on voimassa 23.5.2005 vahvistettu Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava, 
jossa Siltalan teollisuusalue on osoitettu maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäväksi 
teollisuus- ja varastotoimintojen alueeksi (t) sekä teollisuuden kehittämisen kohdealueeksi. 
 
Yleiskaava 

 

 
 
Alueella on voimassa keskustan osayleiskaava, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 
21.9.1992. Osayleiskaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta (C) ja viheraluetta 
(V). Alueelle on kaavassa osoitettu kevyenliikenteen väylä. 
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Asemakaava 

 
Osalla suunnittelualuetta on voimassa Lääninhallituksen 28.10.1988 vahvistama asemakaava.  
 

 
Ote voimassa olevasta kaavakartasta. 
 
Asemakaavassa alueelle on osoitettu puistoalueen (VP), vesialueen (W), suojaviheralueen 
(EV) ja katualueen  merkinnät. 
 
Rakennusjärjestys 

 
 Ilmajoen kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.6.2002. 
 
 Pohjakartta 
 

Kaavan pohjakarttana on käytetty 1:2000 mittakaavaista pohjakarttaa, jonka Ilmajoen kunnan 
maanmittausteknikko on hyväksynyt 31.3.2008. 

 
Suojelupäätökset 

 
Suunnittelualueella ei ole rakennussuojelulain perusteella tai asemakaavalla suojeltuja kohtei-
ta. 
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