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               LIITE 2 



Suunnittelualueen sijainti  
 

Suunnittelualue sijaitsee Ilmajoen keskustan länsipuolella, Seppälänkujan varrella.  
 

 
 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2,7 ha. Alue rajoittuu keskustan asemakaava-

alueeseen. 
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Suunnittelutilanne 

Yleiskaava 

Suunnittelualue sijoittuu keskustan osayleiskaava-alueelle, jonka valtuusto on hy-

väksynyt 21.9.1992. Keskustan alueelle on vireillä yleiskaava.   
 

 

 
 

Keskustan oikeusvaikutuksettomassa osayleiskaavassa vuodelta 1992 suunnittelu-

alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (MT) ja pieneltä osin Seppälänkujan 

eteläpuolella pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP).  
 

 
Ote keskustan osayleiskaavasta vuodelta 1992. Suunnittelualue ympyröity punaisella. 
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Keskustan MRL:n mukainen yleiskaava on vireillä. Luonnosvaihtoehdot A ja B ovat 

olleet nähtävillä 10.11. - 11.12.2017. Molemmissa kaavaluonnoksissa suunnittelu-

alue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Suunnittelussa kiinnite-

tään huomiota toimivuuteen ja laatuun siten, että yhdyskuntarakenne tukee sujuvaa 

arkea ja hyvinvointia. Viihtyisän elinympäristön säilyttämiseen ja kehittämiseen 

kiinnitetään erityistä huomiota.   
 

Luonnosvaihtoehto A: 

 
Ote keskustan vireillä olevasta yleiskaavasta (Ve A). Suunnittelualue rajattu punaisella. 

 
Luonnosvaihtoehto B: 

 
Ote keskustan vireillä olevasta yleiskaavasta (Ve B). Suunnittelualue rajattu punaisella 



Asemakaavat 

Suunnittelualue rajautuu asemakaavoitettuun alueeseen pohjoisessa ja idässä; 

 Lauroselankujan alue (113), kunnanvaltuusto hyväksynyt 9.12.2005 

 Seppälänkujan alue (94), Länsi-Suomen Ympäristökeskus vahvistanut 7.8.1995  

 Seppälän alue (141), Rypsitie, kunnanhallitus hyväksynyt 18.12.2017  
 

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Otteet asemakaavojen hakemistokartasta. 

 

Kaavoituspäätös 

ja asemakaavan tavoitteet   

Kaavoituspäätös: 

Ilmajoen kunnanhallitus on päättänyt 5.10.2020 laatia asemakaavan Päivänsäteen 

alueelle Herralan kunnanosassa. Aluetta on tarkoitus suunnitella pientalotyyppise-

nä asuinalueena. 
 

Kaavoitustyön tavoitteet: 

 Kehittää aluetta viihtyisänä pientalovaltaisena asuntoalueena Seppälänkujan 

aluerakennetta jatkaen. 

 Mahdollistaa alueen riittävä väljyys puistoalueiden avulla. 

 Kaavoittaa alueelle tontteja 1-2 -kerroksisille asuinrakennuksille. 
 

Arvioitavat vaikutukset 

Asemakaavan toteutumisen vaikutuksia arvioidaan kaavaprosessin aikana. MRL 9 

§:n mukaisesti kaavan arviointityössä tullaan paneutumaan kaavan merkittäviin 

vaikutuksiin (MRA 1 §). Tässä kaavahankkeessa alustavan tarkastelun perusteella 

huomioidaan kaavan vaikutuksia 

 ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

 taajamakuvaan ja maisemaan 

 alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
 



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 
- rakennustarkastaja 
- kunnallistekniikan insinööri 
- elinkeinoasiamies 
- 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 
5.10.2020 

 
OAS 

Kaavaluonnos 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Kaavaluonnokset 

 
Laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

(OAS) ja valmistellaan kaavaluonnokset 
 

OAS, kaavaluonnokset ja kaavan lähtötiedot 
asetetaan nähtäville kahden viikon ajaksi  

kunnan internetsivuille ja  
kaavoitustoimeen. 

 
Nähtävillä olosta ilmoitetaan Ilmajoki-lehdessä 

sekä kunnan internetsivuilla ja  
ilmoitustaululla. 

Palaute 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
voi antaa palautetta kunnan kirjaamoon, 

kirjaamo@ilmajoki.fi tai  
PL 23, 60801 ILMAJOKI 

 

Mielipide 
 

Kaavaluonnoksesta voi jättää kirjallisen 
mielipiteen nähtävillä olon aikana  

kunnan kirjaamoon,  
kirjaamo@ilmajoki.fi. tai  
PL 23, 60801 ILMAJOKI 

12 / 2020 

Kaavaehdotus 

Kaavaehdotuksen valmistelu 
 

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 kunnan kirjaamoon,  
kirjaamo@ilmajoki.fi tai  
PL 23, 60801 ILMAJOKI 

 

1 / 2021 

Kaavan 
hyväksyminen 

Kunnanhallitus hyväksyy kaavan 

 
Valitus 

 
Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa  

Vaasan hallinto-oikeuteen 
 

3 / 2021 

Kaavan 
voimaantulo 

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

 

Kaavan laatija 

   Henrik Turja   Tapio Mäntymaa    Kaavoitustoimi 

Maanmittausinsinööri  Kaavasuunnittelija YKS 480  Ilkantie 17  

044-4191 339    044 4191 338     PL 20   

henrik.turja@ilmajoki.fi  tapio.mantymaa@ilmajoki.fi  60801 ILMAJOKI
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