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1

Perus- ja tunnistetiedot

1.1

Tunnistetiedot
Kunta

Ilmajoki

Kunnanosa

Koskenkorva

Alue

Havuselan puiston alue

Korttelit

57, 137-139 ja osa kortteleista 59 ja 60

Kaava

Asemakaavan muutos

Kaavan laatija

Ari-Pekka Laitalainen
kaavoitusjohtaja
ari-pekka.laitalainen@ilmajoki.fi
p. 044 4191 334

Tapio Mäntymaa
kaavasuunnittelija
tapio.mantymaa@ilmajoki.fi
p. 044 4191 338

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi
Ilkantie 17
60800 ILMAJOKI

Vireille tulo

Kaavoituspäätös 11.3.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 29.8. - 11.9.2019

Asemakaavan
hyväksyminen

Kunnanhallitus x.x.2019 §
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1.2

Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Koskenkorvan keskustan tuntumassa Korvanharjulla liittyen Asevelikylän
asuntoalueeseen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 10,9 ha, joka on pääosin kunnan omistuksessa.

Maanmittauslaitos ESRI Finland

Asemakaavan muutosalueeseen kuuluu Valtionmetsän alue sekä Talaskujan loppuosa. Suunnittelualue on havupuuvaltaista hiekkakangasta.

Maanmittauslaitos ESRI Finland
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Suunnittelualueen hiekkakangasta.
1.3

Kaavan tarkoitus
Asemakaavan tavoitteena on kehittää aluetta pientalotyyppisenä korkeatasoisena asuinalueena kaavoittamalla alueelle tontteja, jotka soveltuvat maastosta riippuen 1-2 -kerroksisille asuinrakennuksille
sekä luoda maankäytölliset edellytykset alueen kehittämiselle asuinalueen luontoarvot huomioiden.

1.4

Kaavaa koskevat suunnitelmat ja selvitykset
 Ilmajoen kirkonkylän, Koskenkorvan ja Ahonkylän alueiden alustava maaperän rakennuskelpoisuuskartoitus. Suunnittelukeskus Oy 1977.
 Ilmajoen kunnan luontoselvitys. Luontotutkimus Enviro Oy 1988.
 Koskenkorvan osayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys. Turkka Korvenpää, Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy 2003.
 Ilmajoen rakennusperintö, osa II, Koskenkorva. Maaria Mäntysaari, Ilmajoen kunta 2005.
 Kaava-alueiden muinaisjäännösinventointi. Timo Jussila, Mikroliitti Oy 2008.
 Koskenkorvan linnusto-, viitasammakko- ja lepakkoselvitys. Marika Vahekoski. Luontopalvelu
Kraakku 2010.
 Koskenkorvan yleiskaava 2. vaihe, 2018.
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3

Lähtökohdat

3.1

Luonnonympäristö

3.1.1

Maisemarakenne

Suunnittelualue sijoittuu tasaiselle hiekkaharjulle korkeustason ollessa noin +54,3 - 56,8 mpy.

Maanmittauslaitos ESRI Finland

Suunnittelualueen maaperä on vallitsevasti karkeaa hietaa. Kallioperä Koskenkorvan alueella on kiilleliusketta.

Maanmittauslaitos ESRI Finland
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3.1.2

Pinta- ja pohjavedet

Suunnittelualue sijaitsee pohjavesialueella.

Maanmittauslaitos ESRI Finland

Alue sijaitsee Koskenkorvan luokan I vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella. Alueella rakentamisesta on Ilmajoen kunta ja Länsi-Suomen ympäristökeskus laatineet 2005 Tervahaminan,
Salonmäki A:n ja B:n sekä Koskenkorvan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman (Maa ja Vesi Oy).
Pohjaveden kansallista suojelua ohjaavat pääasiassa ympäristönsuojelulaki (86/2000) ja -asetus (169 /
2000) sekä vesilaki 264/1961.
Koskenkorvan pohjavesialuemuodostuma on lounas‐koillinen -suuntainen harjumuodostuma, jonka
lounaisosa on peitteellinen ja koillisosa peitteetön. Alueen pohjoisosassa on paikoin jopa 10 metrin
paksuinen savisilttikerros, joka peittää hyvin vettä johtavia kerroksia. Asiantuntija-arvioinnin perusteella riskitekijöitä pohjavedelle ovat muun muassa ojitus, paikoitusalueet, öljysäiliöt, jätevesiviemäröinnit, tiet ja liikenne, pylväsmuuntajat sekä pilaantuneet maa-alueet. Alueelle laaditussa suojelusuunnitelmassa on esitetty pohjavedelle riskiä aiheuttaville toiminnoille toimenpideohjelma pohjaveden suojelemiseksi.
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3.2

Rakennettu ympäristö

3.2.1

Yhdyskuntarakenne

Suunnittelualue on täydentyvää asuintaajama-aluetta teollisuuden vaikutusalueella.

Maanmittauslaitos ESRI Finland

3.2.2

Palvelut ja virkistys

Koulu sijaitsee lähietäisyydellä ja muut Koskenkorvan palvelut noin kilometrin päässä. Koskenkorvan
urheilukentälle on matkaa noin 1,5 km ja Konnanmontun uimapaikalle noin puoli kilometriä. Kyrönjoen luonto retkeily-, kalastus- ja virkistyspalveluineen on lähellä.
3.2.3

Liikenne

Suunnittelualue tukeutuu liikenteellisesti asuntoteiden kautta Santavuorentiehen, joka liittyy yhdystie Havuselantiehen.

Maanmittauslaitos ESRI Finland
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3.2.4

Tekninen huolto

Suunnittelualue on kunnan vesi- ja viemäriverkoston piirissä. Kaukolämpöverkko kulkee suunnittelualueen läpi. Jätehuollosta vastaa Lakeuden Etappi Oy.

Maanmittauslaitos ESRI Finland

vesijohto
jäteviemäri

Maanmittauslaitos ESRI Finland

kaukolämpöverkko
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3.2.5

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot

Suunnittelualueella ei sijaitse suojeltavia rakennuksia eikä muinaismuistoja.
3.2.6

Ympäristönsuojelu

Suunnittelualueella ei ole tavattu direktiivi- tai uhanalaislajeja.
3.3

Maanomistus
Suunnittelualue on pääosin kunnan omistuksessa.

Maanmittauslaitos ESRI Finland

3.4

Suunnittelutilanne

3.4.1

Kokonaismaakuntakaava

Suunnittelualueella on voimassa 2005 vahvistettu Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava.

Ote kokonaismaakuntakaavasta. Suunnittelualueen sijainti keltaisella.
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Kokonaismaakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee seuraavien kaavamerkintöjen alueella:
Keskustatoimintojen alakeskus
Teollisuus- ja varastoalue
Taajama
Maaseudun kehittämisen kohdealue
Alueen suunnittelussa tuetaan hyvien peltoaukeiden säilyttämistä viljelykäytössä ja kulttuurimaiseman kehittämisedellytyksiä sekä maatilataloutta ja sen liitännäiselinkeinoja. Alueilla tulee kiinnittää erityistä huomiota
laajenevan asutuksen ja tilaa vaativien elinkeinojen, kuten teollisuuden ja suurimuotoisen eläintuotannon, välisten maankäyttötarpeiden yhteensovittamiseen. Asutuksen sijoittumista tulee ohjata olemassa olevia kyliä ja
taajamia tukevaksi. Uudet tielinjaukset on sovitettava alueen kulttuuriympäristön ja maiseman erityispiirteisiin.

Matkailun vetovoima-alue
Alueen suunnittelussa tuetaan kuntien, seutukuntien ja ylimaakunnallisten virkistysalueiden ja matkailualueiden
muodostamia verkostoja ja niiden kehittämistä kokonaisuuksina. Kehittämistoimien tulee liittyä maakunnan matkailuelinkeinojen maankäytöllisten edellytysten tukemiseen sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyden
turvaamiseen. Kyrönjokilaakson ja Lapuanjokilaakson matkailun vetovoima-alueilla alueen runkoreittien suunnittelussa tulee hyödyntää jokilaaksoissa tai niiden läheisyydessä sijaitsevat virkistysalueet ja -kohteet, kulttuurimaisemat ja rakennettu kulttuuriympäristö.

Vaihemaakuntakaava II
Suunnittelualueella on voimassa 30.5.2016 hyväksytty vaihemaakuntakaava II; kauppa, liikenne ja
keskustatoiminnot.

Ote Vaihemaakuntakaavasta II. Suunnittelualueen sijainti keltaisella.
Vaihemaakuntakaava II:ssa suunnittelualue sijaitsee seuraavien kaavamerkintöjen alueella:
Taajama
Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava -käytävän kehittämisalue
Merkinnällä osoitetaan Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava -vyöhykkeen kasvualueet, jossa sijaitsevat merkittävimmät asutus-, työpaikka- ja palvelukeskittymät. Alueet rakentuvat yhä tiiviimmäksi tie- ja yritys- sekä asuinalueiden vyöhykkeeksi.
Suunnittelumääräys: Alueiden maankäyttö- ja liikenneratkaisuihin on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta
varmistetaan lähi- ja kaukoliikenteen sekä maankäytön toimiva ja turvallinen yhteensovittaminen siten, että
alueiden läpi kulkevan päätieverkon (vt 19 ja kt 67) liikennöitävyys säilyy korkeatasoisena. Suunnittelussa on
huomioitava arvokkaat maisema-alueet, ympäristö ja melunsuojaus.

Joukkoliikenteen laatukäytävä
Merkinnällä osoitetaan työ-, opiskelu- ja asiointimatkojen sekä matkailun kannalta tärkeimmät joukkoliikenteen laatukäytävät päätie- ja päärataverkolla.
Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa joukkoliikenteen tarpeet huomioon
mahdollistamalla eri liikennemuotoja ja -linjoja yhdisteleviä matkaketjuja. Palvelutasoa tulee kehittää joukkoliikenteen saavutettavuutta, pysäkkitiheyttä, esteettömyyttä, infrastruktuuria ja vuorotarjontaa kehittämällä.
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3.4.2

Yleiskaava

Suunnittelualue sijoittuu Koskenkorvan yleiskaava-alueelle, jonka valtuusto on hyväksynyt
25.6.2018.

Ote Koskenkorvan yleiskaavasta vuodelta 2018. Suunnittelualue rajattu punaisella.
Yleiskaavassa asemakaavan muutosalueelle on osoitettu seuraavat merkinnät:
Pientalovaltainen asuntoalue
Virkistysalue
Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
Pohjaveden muodostumisalueen raja
Kevyen liikenteen raitti
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3.4.3

Asemakaavat

Suunnittelualueella on voimassa Koskenkorvan asemanseudun rakennuskaava, jonka Lääninhallitus
on vahvistanut 7.7.1965 (1). Rakennuskaavassa alueelle on osoitettu luonnonsuojelualuetta (EL) ja
omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialuetta (Ao) sekä puistoaluetta (P).

Ote ajantasakaavan hakemistokartasta. Suunnittelualue rajattu sinisellä.

3.4.4

Rakennusjärjestys ja pohjakartta

Ilmajoen kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.6.2002. Kaavan pohjakarttana on käytetty
1:2000 mittakaavaista pohjakarttaa, jonka kunnan maanmittausinsinööri on hyväksynyt 15.5.2019.
3.4.5

Suojelupäätökset

Suunnittelualue on pääosin vuoden 1965 rakennuskaavan mukaisesti luonnonsuojelualuetta.

13

