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Perus- ja tunnistetiedot

1.1

Tunnistetiedot
Kunta:
Kunnanosa:
Kaava-alue:
Korttelit:
Kaava:

Ilmajoki
Västilä
Koskenkorva
Kortteli 32
asemakaavan muutos

Kaavan laatija
Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi
Ilkantie 17
PL 20, 60801 Ilmajoki
Kaavoitusarkkitehti
puh.
sähköposti

Kaisa Sippola
044 4191 334
kaisa.sippola@ilmajoki.fi

Vireille tulo
Kaavoituspäätös
OAS nähtävillä

25.3.2013
8 - 21.5.2014

Asemakaavan hyväksyminen
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

1.7.2015
24.8.2015
xx.xx.xxxx

1.2

Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualueen pinta-alat vaihtelevat eri vaihtoehdoissa 1,21 - 4,62 ha. Alue sijaitsee
Koskenkorvalla Lasipajantien ympäristössä.

Sijaintikartta

1.3

Kaavan tarkoitus
Kaavoituksen tavoitteena on
- Kortteli 32 osoitetaan liike- ja toimistorakennusten rakentamiselle
- Kortteliin 32 saa rakentaa asuinhuoneistoja enintään 20 % kokonaiskerrosalasta
- Lasipajantielle pyritään löytämään kaikkia alueen toimijoita tyydyttävä nimiratkaisu

1.4

Selostuksen sisällysluettelo
1. Perus- ja tunnistetiedot
2. Tiivistelmä
3. Lähtökohdat
4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet
5. Asemakaavan kuvaus
6. Asemakaavan toteutus

1.5
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Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
Liite 1. Kaavoituspäätös ja tavoitteet
Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3. Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös
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2

Tiivistelmä

2.1

Kaavoitusprosessin vaiheet
Jari Mäen ja Katariina Tallgren-Mäen esitys ja lisäperusteet
nimen muuttamiseksi Lännentieksi
7.6.2012 ja 4.2.2013
Jari Mäki Oy:n esitys kaavanmuutoksesta, kortteli 32
6.2.2013
Kaavoituspäätös
25.3.2013
Neuvottelu Lasipajantien kiinteistöjen omistajien kanssa 14.5.2013
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä
8 - 21.5.2014
Kaavaluonnokset ja lähtötiedot nähtävänä
8 - 21.5.2014
Asemakaavaehdotus tekninen lautakunta
24.11.2014
Asemakaavaehdotus kunnanhallitus
1.12.2014, 2.3.2015 pöydälle
Neuvottelu, kunta ja aloitteen tekijät
24.3.2015
Tekninen lautakunta, asemakaavaehdotus
1.7.2015
Kunnanhallitus, asemakaavaehdotus
24.8.2015
Asemakaavaehdotus julkisesti nähtävänä
3.9. - 2.10.2015
Kunnanhallitus
x.x.2015
Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös
x.x.2015 § x

2.2

Asemakaava
Kortteli 32 on osoitettu liike- ja toimistorakennusten (K-12) korttelialueeksi. Korttelialueen
sallitusta kerrosalasta saa käyttää enintään 20 % rakennuspaikan pääkäyttötarkoitukseen
liittyviä asuntoja varten. Korttelialueelle on myös osoitettu rakennusala, jolle saa sijoittaa
kotieläinrakennuksen. Asemakaavan muutosalue ei sisällä kaavateitä. Alueen pinta-ala on
1,21 ha.
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2.3

Asemakaavan toteuttaminen
Alue on pääosin toteutettu, kaavatiet on rakennettu. Korttelissa 32 on rakennettu liikerakennuksia poikkeamapäätöksillä. Rakennusoikeutta on vielä jäljellä.
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Lähtökohdat

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1

Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Koskenkorvalla, Lasipajantien ympäristössä, Vt 3:n länsipuolella.

3.1.2

Luonnonympäristö- ja suojelu
Maisemakuvaa hallitsee rakennettu ympäristö ja peltoalueet alueen itä- ja länsipuolella sekä
valtatie 3. Suunnittelualueelta ei ole löydetty suojeltavia lajeja. Suunnittelualue on
rakennettua ympäristöä.

3.1.3

Rakennettu ympäristö
Palvelut ja työpaikat
Suunnittelualueen ympäristössä on yksityisyrityksiä teollisuuden ja kaupan alalta, yksi
maatila ja 12 omakotitaloa.
Yhdyskuntarakenne, asuminen, liikenne ja muinaismuistot
Suunnittelualueen ympäristön vanhimmat asuinrakennukset on rakennettu 40 - 60-luvuilla,
uudemmat 1990 - 2000 luvuilla.
Entinen lasipajan rakennus on valmistunut 1980 ja teollisuusrakennukset on rakennettu
vuosien 1987 – 2000 aikana. Viimeisin myymälärakennuslaajennus on valmistunut vuonna
2013. Alueelle kuljetaan Lasipajantieltä ja se toimii alueen kokoojatienä. Muut kaavatiet;
Katajatie, Kaapoontie ja Aleksintie erkanevat Lasipajantieltä.
Alueella ei ole muinaismuistoja.
Tekninen huolto ja ympäristöhäiriöt
Alueella on osittain kunnallinen vesi- ja viemäriverkosto. Katajatien kolmella kiinteistöllä ei
ole kunnallista viemäriä. Osalle kiinteistöjä tulee myös Mäen vesiosuuskunnan vesi.
Jätehuollon hoitaa Lakeuden Etappi Oy. Koskenkorvan taajamassa on keräyspisteet paperille,
lasille ja pienmetallille.
Sosiaalinen ympäristö
Ympäristössä on asuin-, teollisuus- ja liikerakennuksia sekä yksi maatila.

3.1.4

Maanomistus
Yksityinen maanomistaja omistaa korttelialueen.
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3.2

Suunnittelutilanne

3.2.1

Suunnittelualuetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Maakuntakaava
Alueella on voimassa 23.5.2005 vahvistettu Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava, jossa Koskenkorva on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (ca), maaseudun kehittämisen kohdealueeksi (mk-2) ja matkailun vetovoima-alueeksi (mv).
Yleis- ja asemakaava
Muutosalueella ei ole yleiskaavaa. Koskenkorvan yleiskaava on vireillä ja se on ollut julkisesti
nähtävänä 20.3. - 18.4.2012.
Muutosalueella on voimassa Lääninhallituksen 12.8.1986 vahvistama rakennuskaava.

Voimassa oleva rakennuskaava.

Rakennusjärjestys
Ilmajoen kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.6.2002.
Pohjakartta
Kaavan pohjakarttana on käytetty 1:2000 mittakaavaista pohjakarttaa, jonka Ilmajoen kunnan mittaustyönjohtaja on hyväksynyt 24.11.2014.
Suojelupäätökset
Alueella ei ole suojelupäätöksiä.
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4

Asemakaavan suunnittelun vaiheet

4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve
Jari Mäki ja Katariina Tallgren - Mäki ovat esittäneet kirjeellään 7.6.2012, että Lasipajantien
alkuosan ja Kaapoontien nimet muutetaan Lännentieksi.
Jari Mäki ja Katariina Tallgren - Mäki ovat esittäneet lisäperusteita nimen muuttamiseksi
kirjeellään 4.2.2013.
Jari Mäki Oy on esittänyt kirjeellään 6.2.2013, että sen omistamalle tontille korttelissa 32
tehdään kaavan muutos siten, että nykyisen liikerakennuksen laajentaminen on mahdollista.

4.2

Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset
Kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen 25.3.2013.

4.3

Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset
Osallisia ovat
▫ kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon, yritystoimintaan tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa
▫ viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
▫ yhteisöt ja yritykset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään
Vireille tulo
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä 8 - 21.5.2014.
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja viisi erilaista asemakaavaluonnosta ovat olleet nähtävänä 8 - 21.5.2014.

4.4

Asemakaavan tavoitteet
Kunnanhallitus on antanut kaavatyölle seuraavat tavoitteet:
- Kortteli 32 osoitetaan liike- ja toimistorakennusten rakentamiselle.
- Kortteliin 32 saa rakentaa asuinhuoneistoja enintään 20% kokonaiskerrosalasta.
- Lasipajantielle pyritään löytämään kaikkia alueen toimijoita tyydyttävä nimiratkaisu.

4.5

Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet

4.5.1

Kaavaluonnokset
Vaihtoehtoiset kaavaluonnokset ovat olleet nähtävänä 8 - 21.5.2014.
Kaavaluonnosvaihtoehtojen vertailu
Kaikissa vaihtoehdoissa asuinpientalojen korttelialue AP-1 on muutettu liike – ja
toimistorakennusten korttelialueeksi. Tienimet vaihtelevat eri vaihtoehdoissa tai pysyvät
kokonaan tai osittain entisellään.
Ve A vaihtoehdossa tiet pysyvät entisellään nimien osalta.
Ve B vaihtoehdossa koko Lasipajantie on muutettu Lännentieksi.
Ve C1 vaihtoehdossa Katajatie on muutettu Lännentieksi.
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Ve C2 vaihtoehdossa Lasipajantien alkupää ja Katajatie on muutettu Lännentieksi. Lisäksi
tässä vaihtoehdossa on mukana Katajatien ympäristön omakotitalot (AO) ja maatila (AM).
Ve D vaihtoehdossa Lasipajantien alkuosa Kaapoontielle saakka sekä Kaapoontie on
muutettu Lännentieksi.

Vaihtoehto A

Vaihtoehto B

Vaihtoehto C1
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Vaihtoehto C2

Vaihtoehto D

Kaavaluonnoksista on pyydetty mielipiteitä / kommentteja;
Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitoksen Ilmajoen paloaseman päälliköltä, Ilmajoen kunnan
yritysasiamieheltä ja tiemestarilta.
Alueen kaikille asukkaille ja yrityksille, joita mm. teiden nimimuutokset tulevat koskemaan
lähetettiin asia tiedoksi kirjeitse 6.5.2014. Kirjeitä lähetettiin yhteensä 21.

Neuvottelu 14.5.2013
Kutsutuista Lasipajantien asukkaita ja toimijoista paikalla olivat Jari Mäki, Antti Alho ja Jorma
Vainionpää. Mäki on esittänyt, että Lasipajantie muutetaan Lännentieksi ja kaava muutetaan
niin, että se mahdollistaa liike- ja toimistorakentamisen. Alho ja Vainionpää hyväksyvät
kaavanmuutoksen mutta nimenmuutosta he eivät hyväksy. Matti Talvitie on puhelimitse
ilmoittanut kunnanjohtajalle, ettei hyväksy kaavatien nimenmuutosta mutta
kaavanmuutoksen muilta osin hän hyväksyy. Lasse Hattula ja Riina Jouppila ovat
sähköpostilla ilmoittaneet kj:lle että hyväksyvät nimenmuutoksen.

8

Lausunnot
Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos-liikelaistos on lausunnossaan ilmoittanut, ettei
pelastusviranomainen ota kantaa Lasipajantien nimiratkaisua koskevaan asiaan. Muuten
lausunto sisältää yleisiä ohjeita turvallisuudesta.
Ilmajoen kunnan tiemestari ei näe tarkoituksenmukaisena esitettyjä katujen
uudelleennimeämisiä, vaan suosittelee, että pitäydytään nykyisissä katunimissä. Perusteluna
se, että nykytilanteen katujen jäsentely ja katunimet tukevat rakennettua liikenneympäristöä
huomioiden katuluokituksen eli kokoojatie erottuu selvästi tonttikaduista.
Mielipiteet
Kaisu Mäki esittää, että Katajatien nimeä ei saa vaihtaa, koska se on tullut nimeksi
ensimmäisten tällä mäellä asuneiden mukaan. Lisäksi hän esittää, että Kaapoontie saisi olla
Eerontie, Petterintie Metallitie, Liisintie Kaisantie. Perusteluna sille, että Lasipajantien nimi
vaihdettaisiin Lännentieksi hän tuo esiin sen, että Ilmajoella on jo Idänpuolentie ja Sahantie
on muutettu Trahteerintieksi.
Jari Mäki ja Katariina Tallgren-Mäki kannattavat Lasipajantien nimen muuttamista
Lännentieksi valtatieltä Kaapoontien risteykseen ja edelleen Kaapoontien muuttamista
kokonaan Lännentieksi. Perusteluiksi Jari Mäki ja Katariina Tallgren-Mäki, jotka ovat myös
kaavanmuutoksen hakijoita, esittävät useita seikkoja mm. sen, että nimi tukisi heidän
liiketoimintaansa.
Mielipidettä puoltavat Lasse Haukkala sekä 17 muuta Lasipajantien, Kaapoontien ja
Katajatien asukasta.
Erja ja Jorma Vainionpää ilmoittavat, etteivät he hyväksy Lasipajantien nimenmuutosta, tie
säilyköön 3-tieltä asti Lasipajantienä. Kaavavaihtoehdoista he hyväksyvät ve A (ei
nimenmuutoksia) ja C1 (Katajatie Lasipajantieksi). Perusteluna on mm. se, että Lasipajantien
asukkaille ei tule osoitteenmuutoksia sekä hälytysajoneuvojen ohjaaminen.
Matti Talvitie pyytää, että kaavassa osoitetaan tasapuolisesti rakennusoikeutta myös
kortteliin 124. Hän esittää myös, että Lasipajantien nimeä ei tarvitse muuttaa ja jos se
muutetaan, tulisi nimen olla Sähkökojeentie.
Antti Alho ja Mikko Alho ovat sitä mieltä, että hyväksyttävä vaihtoehto on ve A. Perusteluna
on, että Ilmajoen Sähkökoje Oy on ensimmäinen yhtiö, joka rakensi teollisuushallin
Lasipajantien varteen.
Mielipiteiden huomioon ottaminen
Mielipiteissä ja lausunnoissa ei ole vastustettu kaavan muuttamista esitetyllä tavalla
korttelissa 32 vaikka joitain kysymyksiä onkin esitetty. Toisaalta mikään esitetyistä viidestä
vaihtoehdosta Lännentien nimen sijoittamisesta alueelle ei ole tyydyttänyt kaikkia alueen
toimijoita ja asukkaita.
Kaavaehdotus on valmisteltu vaihtoehdon A mukaisesti. Lasipajantie samoin kuin muutkin
alueet tiet on rajattu muutoksen ulkopuolelle, joten nimet pysyvät ennallaan.
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4.5.2

Kaavaehdotus
Kaavaehdotus valmisteltiin vaihtoehdon D mukaisesti. Siinä pitkään jatkunut prosessi tulee
ratkaistuksi siten, että nimen muuttamista vastustavien kiinteistöjen omistajista vain yksi
joutuu muuttamaan koko osoitteensa ja muiden Lasipajantien kiinteistöjen osoitteissa vain
numero muuttunee.

Tekninen lautakunta, ehdotus 24.11.2014

Teknisen lautakunnan päätös 24.11.2014.

Tekninen lautakunta päätti esittää yksimielisesti esittelijän ehdotuksesta poiketen
vaihtoehdon A: n mukaista kaavaehdotusta, jonka mukaan tiet pysyvät entisellään nimien
osalta.
Kunnanhallitus käsitteli kaavaehdotusta 1.12.2014 ja 2.3.2015 ja jätti asian pöydälle.
Hallintotoimi on pyytänyt esteellisyysasiasta lausunnon ja lisälausunnon kuntaliitosta.
Ensimmäisen lausunnon mukaan henkilö ei ole ollut esteellinen ja toisen lausunnon mukaan
henkilö saattaa olla esteellinen päättämään asiasta. Tästä johtuen kaavaehdotus vietiin
teknisen lautakunnan käsittelyyn 1.7.2015. Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle
toistamiseen vaihtoehdon A mukaisen kaavaehdotuksen.
Kunnanhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen kaavaehdotuksesta 24.8.2015 ja
päätti asettaa sen julkisesti nähtäville.
Kaavaehdotus julkisesti nähtävänä 3.9. - 2.10.2015.

4.5.3

Suunnitteluvaiheen käsittelyt ja päätökset
Asemakaavasta valmisteltiin viisi erilaista kaavaluonnosta. Tekniseen lautakuntaan
24.11.2014 valmisteltiin kaavaehdotus vaihtoehto D:n pohjalta. Tekninen lautakunta hyväksyi
vaihtoehto A:n mukaisen kaavaehdotuksen. Kaavaehdotusta käsiteltiin 1.7.2015 toistamiseen
teknisessä lautakunnassa ja lautakunta pitäytyi aiemmassa päätöksessään ja päätti esittää
kunnanhallitukselle vaihtoehto A:n mukaista kaavaehdotusta. Kunnanhallitus hyväksyi
kaavaehdotuksen 24.8.2015 ja päätti asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville
ehdotusvaiheen kuulemista varten. Kaavaehdotus nähtävänä 3.9. – 2.10.2015.
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5

Asemakaavan kuvaus

5.1

Kaavan rakenne
Asemakaavan muutoksella on korttelin 32 käyttötarkoitus asuinpientalojen korttelialue
(AP-1), e= 0,20 muutettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K-12), e=0,30.
Mitoitus
Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 1,21 ha. Rakennusoikeuden määrä on 3493 k-m2, josta
lisäystä on 1072 k-m2.
Palvelut
Liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi varatulla tontilla toimii amerikkalaisuuteen ja
amerikkalaisiin tuotteisiin erikoistunut yritys sekä Koskenkorva West Ranch, jossa kesäaikana
on myös hevosia.

5.2

Aluevaraukset
K-12 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue
Korttelialueella toimii yritys. Korttelin 32 pinta-ala on 11 644 m2 ja sen rakennusoikeus on
3493 k-m2. Tonttitehokkuus on e=0.30. Alueelle on osoitettu ohjeellisena rakennusalat ja
autopaikoitus sekä määräävänä rakennusalueen raja ja rakennusala kotieläinrakennukselle.
LT

5.4

Yleisen tien alue
Valtatie 3:n reunaan on rakennettu kevytväylä ja se on osoitettu yleisen tien alueeksi.

Kaavan vaikutukset
Asemakaavan vaikutukset ympäristöön ovat vähäiset. Alue on toteutunut asumisen, kaupan
ja teollisuuden lomittaisena rakentamisena. Tämä asemakaava muuttaa toimintojen suhteita
jonkin verran: Asuminen alueella vähenee ja liikerakentaminen lisääntyy.
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5.5

Kaavamerkinnät ja määräykset

6

Asemakaavan toteutus ja toteutuksen seuranta
Asemakaava sisältää yhden maanomistajan korttelialueen, joten sen toteuttaminen
tapahtuu maanomistajan tarpeiden mukaisessa aikataulussa.
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