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Suunnittelualue, noin 23 ha, sijaitsee Ilmajoen keskustan luoteisosassa Pappilantien pohjoispuolella. 

Laajennusalue on pääosin metsäistä aluetta ja tukeutuu Viertotien kautta Pappilantiehen.  
 

 
 

 

Suunnittelualueen sijainti 

Maanmittauslaitos 2020 ESRI Finland 

 



 

Kunnanhallitus päätti 6.3.2017 laatia asemakaavan Vesitornin alueelle. Syyskuussa 2019 Vesitornin 

alueen suunnittelua jatkettiin siten, että kaavasuunnittelun ensimmäinen vaihe rajattiin Pappilantien 

pohjoispuolelle Oksimäki II -alueelle, josta luonnos on ollut nähtävillä 14. - 27.11.2019. Kunnan ostet-

tua maata Pappilantien pohjoispuolelta kunnanhallitus päätti 15.6.2020 kaava-alueen laajentamisesta. 

Uusi alue nimettiin Saurunmäen alueeksi.  
 

 
 

Suunnittelualueella on voimassa keskustan 1. asteen osayleiskaava, jonka valtuusto on hyväksynyt 

21.9.1992. Keskustan alueelle on vireillä yleiskaava.  
 

  

Suunnittelutilanne 

Maanmittauslaitos 2020 ESRI Finland 

 

Maanmittauslaitos 2020 ESRI Finland 

 



Suunnittelualueella on voimassa Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava, jonka Ympäristöminis-

teriö on vahvistanut 23.5.2005. Maakuntakaavassa kaavoitettava alue sijoittuu taajamaan ja on osoitettu 

keskustatoimintojen alueeksi. Suunnittelualue on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kan-

nalta tärkeää aluetta sekä matkailun vetovoima-aluetta.    
 

Osalla suunnittelualuetta on voimassa Oksimäki I -rakennuskaava, joka on vahvistunut 9.5.1991:  

 

  

Ilmajoen kunnanhallitus päätti 15.6.2020 Herralan kunnanosan asemakaavan muutoksesta ja laajen-

nuksesta Saurunmäen alueelle. 
 

Kaavoitustyön tavoitteena on suunnitella alueelle pientalovaltainen asuntoalue jatkaen Oksimäen 

hyväksi havaittua aluerakennetta tonttien sijoitusta ja kokoa suunniteltaessa. 

 

 

Asemakaavan toteutumisen vaikutuksia arvioidaan kaavaprosessin aikana. MRL 9 §:n mukaisesti kaa-

vaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutuk-

set, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset vaikutukset. Kaavan arviointi-

työssä tullaan paneutumaan MRA 1 §:n mukaisesti kaavan merkittäviin vaikutuksiin. Tässä kaava-

hankkeessa alustavan tarkastelun perusteella huomioidaan kaavan vaikutuksia 

- ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

- luonnon monimuotoisuuteen 

- kyläkuvaan ja maisemaan 

- alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 

- liikenteeseen 

Kaavoituspäätös ja asemakaavan tavoitteet 

Arvioitavat vaikutukset 



Osalliset 

Asukkaat ja maanomistajat Viranomaiset, yritykset ja yhteisöt Ilmajoen kunta 

 

Kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen 
asukkaat ja maanomistajat sekä ne, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. 

 

 

- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
- Etelä-Pohjanmaan liitto 
- Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos 
- Fortum Sähkönsiirto Oy/Caruna Oy 
- Viria Oy 

 

 

- tekninen johtaja 
- elinkeinoasiamies 
- rakennustarkastaja 
- kunnallistekniikan insinööri 
- varhaiskasvatusjohtaja 
- sivistysjohtaja 

 

 

Kaavoitusprosessi, osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Kaavoituksen 
kulku 

Vaiheen sisältö ja tiedottaminen Osallistuminen 
Tavoite- 

aikataulu 

Kaavan 
vireille tulo 

Kunnanhallitus päättää kaavan vireille tulosta  
Kaavoitus- 

päätös 
15.6.2020 

 
OAS 

 

Kaavan vireille tulosta ilmoitetaan asettamalla  
osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

nähtäville 14 vrk ajaksi kunnan 
internetsivuille ja ilmoitustaululle 

 
Nähtävillä olosta ilmoitetaan Ilmajoki-lehdessä 
sekä kunnan internetsivuilla ja ilmoitustaululla 

PALAUTE 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
voi antaa palautetta vt.kaavoitusjohtajalle 

9 / 2020 

Kaavaluonnos 
Lähtötiedot 

Kaavaluonnos ja kaavan lähtötiedot asetetaan 
nähtäville 14 vrk ajaksi kunnan 

internetsivuille ja ilmoitustaululle 
 

Nähtävillä olosta ilmoitetaan Ilmajoki-lehdessä 
sekä kunnan internetsivuilla ja ilmoitustaululla 

MIELIPIDE 
 

Kaavaluonnoksesta voi jättää kirjallisen 
mielipiteen nähtävillä olon aikana 

kaavoitusjohtajalle 

12 / 2020 

Kaavaehdotus 

Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen 
julkisesti nähtäville 30 vrk ajaksi kunnan 

internetsivuille ja kaavoitustoimeen 
 

Nähtävillä olosta ilmoitetaan Ilmajoki-lehdessä 
sekä kunnan internetsivuilla ja ilmoitustaululla 

MUISTUTUS 
 

Kaavaehdotuksesta voi jättää kirjallisen 
muistutuksen nähtävillä olon aikana 

kunnanhallitukselle 

3 / 2021 

Kaavan 
hyväksyminen 

Kunnanhallitus hyväksyy kaavan 

 
VALITUS 

 
Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa  

Vaasan hallinto-oikeuteen 
 

5 / 2021 

Kaavan 
voimaantulo 

Kaava tulee voimaan, kun hyväksymistä koskeva päätös on lainvoimainen ja  
se on kuulutettu 

 

 

Tapio Mäntymaa      Kaavoitustoimi 

vt. kaavoitusjohtaja      Ilkantie 17 

044 4191 338       PL 20     

tapio.mantymaa@ilmajoki.fi    60801 ILMAJOKI 

Kaavan laatija 

mailto:tapio.mantymaa@ilmajoki.fi

