Ilmajoen kunta

Kaavoituskatsaus 2020
Ilmajoen kunnan kaavoituskatsauksessa kerrotaan vireillä olevista kaavoitusasioista niin, että
kaikki, joita kaavat koskevat, voivat vaikuttaa suunnitteluun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kaavoituskatsauksessa esitellään ne kaavat, joiden suunnittelu on aloitettu sekä ne
kaavat, jotka on tarkoitus laatia seuraavien kahden vuoden aikana. Lisäksi on listaus kaavoista, jotka on hyväksytty vuoden 2020 aikana. Käsittelyn kuluessa saattaa aluerajauksiin ja
aikatauluihin tulla muutoksia.
Kaavoitusmenettelyn kuluessa kunta tiedottaa suunnittelun vireilletulosta, kaavoituksen lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista niin, että osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun ja arvioida kaavoituksen vaikutuksia sekä lausua mielipiteensä
asiasta kirjallisesti ja suullisesti. Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen,
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Kaavoituksen alkaessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavaluonnokset ja ehdotukset asetetaan nähtäville määräajaksi, jolloin osalliset voivat tehdä suunnitelmasta
huomautuksia ja muistutuksia. Nähtävillä oloajoista tiedotetaan Ilmajoki-lehdessä sekä kunnan
internet-sivuilla osoitteessa www.ilmajoki.fi

Yleiskaavoitus

Keskustan yleiskaava
Kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen 20.3.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 13. - 26.9.2017. Yleiskaavan luonnosvaihtoehdot A ja B ovat olleet
nähtävillä 10.11. - 11.12.2017. Kaavan jatkovalmistelu on aloitettu saatujen mielipiteiden ja
lausuntojen pohjalta. Perusselvitykset jatkuvat vuonna 2021.
Suunnittelun perustana on olemassa oleva yhdyskuntarakenne, liikenne ja palvelut, rakennettu ympäristö, maisema ja luonnon arvot sekä ympäristöhaittojen vähentäminen. Suunnittelussa kiinnitetään erityishuomio alueen 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 viihtyisyys.
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.

Munakan yleiskaava
Kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen 8.10.2018. Yleisötilaisuus pidettiin Munakan
nuorisoseurantalolla 11.6.2019 ja osallistujia oli 27. Toinen yleisötilaisuus on suunniteltu pidettäväksi Könni-Kiikerin asukkaille, kun on saatu päätökseen kaavan perusselvitykset liittyen muun muassa luontoon, muinaismuistoihin, rakennusinventointiin ja palvelurakenteeseen sekä tulvasuojeluun ja liikenteeseen.

Tuulivoiman vaiheyleiskaava
Kunnanvaltuusto on päättänyt 14.5.2012, että Ilmajoen kuntaan laaditaan vaiheittain Ilmajoen yleiskaava. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava.
Alustava luonnos on ollut nähtävillä 5.2. - 6.3.2015 kuntalaisten ja tuulivoimatoimijoiden kiinnostuksen aktivoimiseksi. Luonnos vaiheyleiskaavaksi ja lähtötietomateriaalia sekä vaikutusarviointeja oli nähtävillä 15.4. - 31.5.2016, yleisötilaisuuksia järjestettiin neljänä iltana kuulemisen aikana.
Tekninen lautakunta on 23.11.2016 esittänyt kunnanhallitukselle kaavaehdotuksen hyväksymistä ja asettamista virallisesti nähtäville. Kunnanhallitus on jättänyt asian pöydälle
28.11.2016.
Vaiheyleiskaavan jatkokäsittely tulee budjettikeskusteluun 2020. Jatkosuunnittelu vaatii perusselvitysten ja vaikuttavuusselvitysten uudelleen arvioimista vuosien aikana tapahtuneiden teknisten muutosten ja vaikutustutkimusten vuoksi. Tuotantolaitosten koon ja tehon
muutokset tulevat vaikuttamaan kaavan sisältöön. Tuulivoimaloiden infraääni- ja terveyshankkeen tuloksien esittely kunnan hallintoelimille on pidetty hallituksen iltakoulussa
24.9.2020.

Asemakaavoitus
Keskusta

Seppälä II
Seppälä II -asemakaava-alueen muuttaminen ja laajentaminen. Alueelle on osoitettu AOtontteja, joista osa on yli 4000 m2. Kaavamuutoksella osoitetaan alueelle rivitalotontteja sekä
Y-tontti. Kaavoitettavaan alueeseen on liitetty vieressä sijaitseva kunnan omistama maaalue.

Seppälä III
Tavoitteena on osoittaa koulujen ja palveluiden läheisyydessä sijaitsevalle alueelle omakotija rivitalotontteja täydentämään keskustaajaman pientalovaltaista asuinaluetta. Alue on siirtynyt pääosin kunnan omistukseen kunnan 2019.

Koulukeskuksen alue
Kunnanhallitus teki kaavoituspäätöksen 12.3.2018 koulukeskuksen alueelle, koska alueen
kokonaisvaltainen maankäytön suunnittelu on tarpeen. Alueelle on rakennettu nuorisotila ja
koulutiloja on laajennettu.

Huoltoaseman ympäristön alue
Kaavan muuttamiseen on ryhdytty maanomistajan esityksestä. Kaavoituspäätös on tehty
2007 ja luonnos on ollut nähtävillä 2008. Alueen kehittäminen on kiinni Valtion suunnitelma
muuttaa kantatie 67 nelikaistaiseksi vaikuttaa kaava-alueen kehittämiseen. ELY-keskus on
aloittanut kantatien 67 selvitykset 2020. Hankkeelle tullaan laatimaan vaihtoehtoiset suunnitelmat ja toteuttamaan YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi.

Hansan kauppa-alue ja kaavarunko
Ilmajoen keskustan kaupallisen vetovoiman parantamiseksi Hansan kauppa-alueelle osoitetaan lisää kaupallisia palveluita. Alueella toimii K-Supermarket. Aluetta kehitetään maanhankinnan ja kantatien linjaratkaisujen edetessä.

Vesitornin alue ja Saurunmäki
Keskustaajaman omakotitonttitarjonnan lisäämiseksi ja vaihtoehtojen tarjoamiseksi laajennetaan Oksimäen asuntoaluetta Pappilantien ja Vesitornintien varsille. Kaavoitus toteutetaan
kaksivaiheisena. Pappilantien pohjoispuolinen osan kaavaluonnos on ollut nähtävillä 14. 27.11.2019. Kaava-aluetta on laajennettu ja uusi alue on nimetty Saurunmäen alueeksi. Kunnanhallitus teki 15.6.2020 Saurunmäen alueen kaavoituspäätöksen. Alueen perusselvitystyöt on aloitettu ja kaavaluonnos valmistuu alkuvuodesta 2021.

Ilmajoki Kampusalue

Sedu Ilmajoki -koulutuskeskuksella on lisärakentamisen tarpeita sekä Ilmajoentien että Etelä-Pohjanmaan Opiston alueilla. Alueen kokonaisvaltainen maankäytön suunnittelu on tarpeen. Alueelle laaditaan asemakaava hankkeiden edistymisen mukaisesti joko yhtenä kaavana tai erillisinä asemakaavoina. Toteutusaika 2022.

Kestopuun alue, kortteli 87
Maanomistajan kaavanmuutosesitys 17.1.2020 Kestopuun alueella olevan teollisuustontin
osan sekä Levytien liittämiseksi hakijan kiinteistöön. Kunnanhallitus teki kaavoituspäätöksen
10.2.2020 ja asetti kaavamuutosehdotuksen nähtäville 11. - 25.5.2020. Kunnanhallitus hyväksyi asemaavan 1.6.2020 § 131. Lainvoimainen 17.7.2020 alkaen.

Vakavuoren alue, kortteli 314
Maanomistajien kaavanmuutosesitys 17.1.2020 omistamalleen T-tontille Vakavuoren teollisuusalueella. Kunnanhallitus teki kaavoituspäätöksen 9.3.2020 ja asetti kaavanmuutosehdotuksen nähtäville 11. - 25.5.2020. Kunnanhallitus hyväksyi asemaavan 1.6.2020 § 130.
Lainvoimainen 17.7.2020 alkaen.

Ahonkylä

Ahonkylän Mettä
Ahonkylän keskustassa asumisen laajennusalue tulee olemaan vaihtoehto taajaman ydinalueella. Tavoitteena on osoittaa alue tiiviimmälle rakentamiselle suunnittelemalla alueelle
rivi- ja pientaloja sekä virkistysaluetta. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 4.11.2019. Luonnosta on työstetty 2020. OAS nähtävillä 30.9. - 14.10.2020.

Mösinginrinne
Tavoitteena on osoittaa alue omakotirakentamiselle ja virkistysalueeksi. Alueen maanomistusselvitykset ja maanhankinnat ovat vireillä. Samoin maansijoituspaikan kokonaissuunnittelun tarve on ollut esillä. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 26.8.2019. Kaavaluonnos on
vireillä. OAS nähtävillä 30.9. - 14.10.2020.

Isovuori 1
Luontevasti Ahonkylän kaava-alueeseen liittyvän alueen tavoitteena on kehittää aluetta pientalotyyppisenä asuinalueena ja osoittaa alueelle tontteja, jotka soveltuvat 1-2 -kerroksisille
asuinrakennuksille. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.12.2019. Luonnos kallioisen alueen tonteista keskelle luontoa työstettävänä. OAS nähtävillä 30.9. - 14.10.2020.

Koppelonmäki
Elämysreitin ja frisbyygolf-radan ympärille suunnitellaan asumisen laajennusta, kaavatien
jatkamista ja virkistysreitin alitusta. Tavoitteena on pientalotyyppinen asuinalue luontoarvot
huomioiden. Alueelle osoitetaan tontteja, jotka soveltuvat maastosta riippuen 1-2 -kerroksisille asuinrakennuksille. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.12.2019. OAS nähtävillä 30.9.
- 14.10.2020.

Koskenkorva
Havuselan puiston alue
Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 11.3.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja lähtötiedot nähtävänä 29.8. - 11.9.2019. ELY:n pohjavesiryhmän lausunnon mukaan alueelle ei tulisi kaavoittaa lisää asumista, ettei pohjaveden muodostumisalue pienenisi. Suunnittelualueen kaavoittamista jatketaan lisäselvityksillä. Alueen kehittämisestä on
oltu neuvotteluyhteydessä ELY-keskukseen loppuvuodesta 2020 ja todettu jatkoneuvottelun
tarve.

Yhteishankkeet

Pappilantien peruskorjaus
Pappilantien, mt 17451, peruskorjaus. Kunta ottaa maantien hoito- ja ylläpidon 1.10.2020 alkaen ja tekee kadunpitopäätöksen 31.12.2021 mennessä.

Kantatie 67 hanke välillä Ilmajoki-Seinäjoki, YVA ja yleissuunnitelma
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) ja yleissuunnitelman laadinnan kantatien 67 parantamisesta Ilmajoen ja Seinäjoen välillä.

Yleissuunnitelman tavoitteena on osittainen nelikaistainen ja turvallinen kantatieyhteys
Kantatie 67 on keskeinen liikenneväylä alueellaan. Liikennemäärä suunnittelualueella on
7300-11800 ajon/vrk (KVL2019), josta raskaan liikenteen määrä on 530-830 ajon/vrk (78%). Liikenteen arvioidaan kasvavan vuoteen 2050 mennessä 12000-14000 ajoneuvoon
vuorokaudessa. Suunnittelualueelta puuttuu osittain rinnakkaistieyhteydet, siksi nykyisellä väylällä kulkee merkittävästi maatalousliikennettä.
Yleissuunnitelman laatiminen on käynnistynyt
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on kuuluttanut hankkeen aloittamisesta 21.5.2018. Nyt
työssä on käynnistynyt ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) ja yleissuunnitelman laatiminen. Parannettava tiejakso sijoittuu Ilmajoen ja Seinäjoen väliselle alueelle ja
on pituudeltaan noin 16 kilometriä. Suunnittelualue alkaa Hannukselantien liittymästä Ilmajoelta ja päättyy kantatien 67 nelikaistaisen osuuden alkuun Seinäjoella. Yleissuunnitelmassa tarkoituksena on ratkaista alueen liikenteelliset ja tekniset ratkaisut tien toimivuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi.
Hanke ja tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta vilkkaasti liikennöidyllä kaksikaistaisella tieosuudella korvaamalla tasoliittymiä eritasoliittymillä ja rakentamalla tielle toinen ajorata.
Palvelutasoselvityksessä on esitetty seuraavat toimenpiteet:
 Siltalan risteykseen rakennetaan eritasoliittymä
 Ilmajoki-Nikkola väliselle 4,5 km osuudelle rakennetaan toinen ajorata
 Ahonkylän kohdalle rakennetaan eritasoliittymä
 Ahonkylän meluesteet 1,5 km (suojattava 70 rakennusta/200 asukasta, tietolähde YS
v.1995)
 Nikkola-Rintalanmäki väliselle 5,5 km osuudelle rakennetaan toinen ajorata
 Rintalanmäen kohdalle rakennetaan eritasoliittymä
 Rintalanmäki-Itikka väliselle 4,2 km osuudelle rakennetaan toinen ajorata
Toimenpiteiden yhteydessä toteutetaan tarvittavat rinnakkaistiejärjestelyt, kevyen liikenteen
järjestelyt ja meluesteet.
Vaikutukset
 Liikenteen sujuvuus paranee
 Liikenneturvallisuus paranee merkittävästi. Järjestelyt vähentävät 1,3 henkilövahinkoonnettomuutta vuodessa ja 1,9 kuolemaa kymmenessä vuodessa.
 Meluntorjunta vähentää liikennemelulle altistuvien määrää
 Hankkeen toteuttaminen mahdollistaa kuntien maankäytön laajentamisen ja suunnitelmallisen kehittämisen, mikä on nyt hyvin vaikeaa ongelmallisten liittymien vuoksi
 Tien vaatimat tilavaraukset aiheuttavat haittoja kiinteistönomistajille, erityisesti Ahonkylässä.
Vuoropuhelu
Alueen asukkailla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja
vaikutusten arviointiin. Näkemyksiä hankkeesta ja sen vaihtoehdoista kerätään koko
suunnittelun ajan. Tavoitteena on, että suunnitteluratkaisuilla ja niiden arvioiduilla vaikutuksilla on mahdollisimman laaja hyväksyttävyys.
Tiedotus
Hankkeesta tiedotetaan asukkaille ja muille sidosryhmille lehdistötiedotteiden, lehti-ilmoitusten, postituslistan sekä hankkeen internetsivujen välityksellä. Yleisötilaisuuksien ja
työpajojen esitykset ja työpajojen muistiot laitetaan internet-sivuille nähtäville.

Yleisötilaisuudet
YVA-menettelyn ja yleissuunnitelman laadinnan aikana järjestetään mahdollisuuksien
mukaan neljä yleisötilaisuutta. Ensimmäisessä yleisötilaisuudessa kerrotaan asukkaille
hankkeesta, sen tavoitteista, lähtökohdista ja alustavista vaihtoehdoista. Toisessa tilaisuudessa on esillä YVA-ohjelma ja vaihtoehdot, joiden vaikutuksia arvioidaan ja vertaillaan. Kolmannessa yleisötilaisuudessa esitellään arviointiselostuksessa esitettäviä vaihtoehtojen arvioituja vaikutuksia. Neljännessä yleisötilaisuudessa on esillä valitun vaihtoehdon tarkennetut suunnitelmat. Yleisötilaisuuksissa osallistujat voivat keskustella suunnittelijoiden kanssa, kysellä YVA-menettelystä ja kertoa näkemyksensä hankkeesta.
Työpajat
Hankkeen aikana pyritään järjestämään kaksi sidosryhmille suunnattua työpajaa, joiden
tuottamaa aineistoa käytetään hyödyksi suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa.
Hanke ei ole vielä toteuttamisohjelmissa
Yleissuunnitelman pohjalta voidaan tehdä maantielain mukainen tiesuunnitelma, jossa
määritellään tarkemmat tekniset ratkaisut ja väylien tarkka sijainti yksityiskohtaisesti. Tiesuunnittelu vaatii myöhemmin erillisen rahoituksen. Tiesuunnittelu ei ole vielä suunnitteluohjelmassa eikä jatkosuunnittelusta ole päätöksiä.
Hankkeen aikataulu
Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi ovat käynnistyneet samanaikaisesti
huhtikuussa 2020. YVA-ohjelma valmistuu syksyllä 2020. YVA-selostus valmistuu tavoiteaikataulun mukaan keväällä 2021 ja koko YVA-menettely päättyy, kun yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmän syksyllä 2021.
YVA-menettelyn jälkeen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tekee päätöksen jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta. Tämän jälkeen valitusta vaihtoehdosta laaditaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen yleissuunnitelma. Suunnitelma lähetetään hyväksyttäväksi Liikenne- ja viestintävirastoon keväällä 2022
Kustannukset
Hankkeen alustava kustannusarvio on 80 M€ (MAKU-ind.130,2010=100) ja hankkeen
toteuttamiskustannukset tarkentuvat jatkosuunnittelussa.
https://vayla.fi/etela-pohjanmaalla-suunnitteilla/kt-67-ilmajoki-seinajoki

Vuoden aikana hyväksytyt kaavat
Rinta-Lopen alue
Kunnanhallitus 16.12.2019. Kaava lainvoimainen 5.2.2020.

Napustanmäki 2
Kunnanhallitus 27.1.2020. Kaava lainvoimainen 16.3.2020.

Käpälämäki III
Kunnanhallitus 27.1.2020. Kaava lainvoimainen 16.3.2020.
Napustanmäki-Vakavuori, kortteli 314
Kunnanhallitus 1.6.2020. Kaava lainvoimainen 17.7.2020.
Kestopuun alue, osa korttelia 87
Kunnanhallitus 1.6.2020. Kaava lainvoimainen 17.7.2020.

Kaavoitus- ja mittaustoimen yhteystiedot
Kaavoitus- ja mittaustoimisto
Ilkantie 17
60800 ILMAJOKI
Ari-Pekka Laitalainen
kaavoitusjohtaja 15.7.2020 saakka
044 4191 334

Henrik Turja
maanmittausinsinööri
044 4191 339

Tapio Mäntymaa
vt. kaavoitusjohtaja
044 4191 338

Virpi Kiskola
kartoittaja
044 4191 341

Sonja Suvanto
projektipäällikkö/kiinteistösihteeri
044 4191 861
Helena Myllärinen
kaavapiirtäjä
044 4191 340
Ulla-Kaisa Mäntymaa
kaavoitusavustaja
044 4191 722
Sirkka Viitala
sihteeri, eläkkeellä 1.9.2020 lähtien

