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1  Perus- ja tunnistetiedot 
 
1.1  Tunnistetiedot 
 

Kunta Ilmajoki 

Kunnanosa Ahonkylä 

Alue Ahonkylän Mettä 

Korttelit 200 - 202  

Kaava Asemakaavan laajennus  

 

Kaavan laatija 

 

Tapio Mäntymaa 

kaavasuunnittelija YKS 480  

tapio.mantymaa@ilmajoki.fi 

p. 044 4191 338 

 

 

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi 

Ilkantie 17 

60800 ILMAJOKI 

 

Vireille tulo 
Kaavoituspäätös 4.11.2019 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 30.9. - 14.10.2020   

Asemakaavan 

hyväksyminen 
Kunnanhallitus x.x.2020 §   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tapio.mantymaa@ilmajoki.fi
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1.2  Kaava-alueen sijainti  
 

Suunnittelualue sijaitsee Ahonkylän taajamassa Isovuorentien varrella asemakaavoitetun alueen ympä-

röimänä noin yhdeksän kilometriä Ilmajoen kunnan keskustasta koilliseen.   
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Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2 ha, josta kapea kaista itäreunalla on asemakaavoitettua aluetta. 

Laajennusalue on metsää, peltoa ja kalliota. Alueen halki kulkee polkuja vanhan puuston suojassa. Alu-

een itäosassa kulkee 110 kV sähkölinja.  
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1.3  Kaavan tarkoitus 
 

Kaavoitustyön tavoitteena on 

- kehittää tiiviimpää ja tehokkaampaa pientalotyyppistä asuinaluetta Ahonkylän koulun läheisyy-

teen 

- kaavoittaa alueelle tontteja, jotka soveltuvat maastosta riippuen 1-2 -kerroksisille rivitalo- ja pari-

taloille sekä omakotitaloille 

- luoda maankäytölliset edellytykset alueen kehittämiselle asuinalueena luontoarvot huomioiden 
 

1.4  Kaavaa koskevat suunnitelmat ja selvitykset 
 

- Ilmajoen kunnan luontoselvitys. Luontotutkimus Enviro Oy 1988. 

- Luonto- ja maisemaselvitys. Ahonkylän osayleiskaava. Jaakko Pöyry Infra Maa ja Vesi Oy 2005. 

- Ahonkylän yleiskaava 2006 

- Palanutkallion rakennuskaava, jonka Länsi-Suomen Ympäristökeskus vahvistanut 20.6.1995.  

 
 
 
 
 
 
 
2  Tiivistelmä 
 
2.1  Kaavaprosessin vaiheet 

 

28.10.2019 
Teknisen lautakunnan esitys kunnanhallitukselle Ahonkylän asemakaavan 

laajentamiseksi  

4.11.2019 Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 

30.9. - 14.10.2020 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 

19.11. - 2.12.2020 Kaavaluonnos ja lähtökohdat nähtävillä  

25.1.2021 
Teknisen lautakunnan esitys kunnanhallitukselle hyväksyä kaavaehdotus ja asettaa 

ehdotus julkisesti nähtäville 

1.2.2021 Kunnanhallitus 

10.2. - 11.3.2021 Kaavaehdotus julkisesti nähtävillä 

x.x.2021 § x Kunnanhallituksen päätös asemakaavan hyväksymisestä 
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2.2  Asemakaava 
 

 
 

2.3  Asemakaavan toteuttaminen 
 

Alueelle suunnitellut uudet rakennuspaikat sijaitsevat kunnan omistamalla alueella. Asuinalueen 

toteuttaminen aloitetaan kaavan saatua lainvoiman ja kunnan päätettyä kunnallistekniikan rakenta-

misesta.  

 

3  Lähtökohdat 
 

3.1  Alueen yleiskuvaus 
 

Suunnittelualue on rakentamatonta metsää ja peltoa Ahonkylän asemakaava-alueen keskellä. Alue 

sijoittuu Isovuorentien ja Tapiolantien väliselle alueelle. Alueen itäreunalla kapea virkistysalue on 110 

kV:n sähkölinja. 
 

 
Näkymä itään. Suunnittelualue ympyröitynä keltaisella. Kuva Mika Ruutiainen 2007. 

Asemakaavassa on osoitettu asuinpientalo-

alue, joka tukeutuu liikenteellisesti Isovuoren-

tiehen. Isovuorentiellä on kevyen liikenteen 

väylä kyläkoululle saakka. Viheralueet ympä-

röivät suunnittelualuetta. 
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3.2  Luonnonympäristö 
        
3.2.1  Maisemarakenne ja -kuva  

 

Ahonkylän kallioperä on kiilleliusketta ja -gneissiä. Suunnittelualueen maaperä on vallitsevasti kalli-

ota, lounaiskulmauksessa on moreenia ja koillislaidalla savea. Kaavoitettava alue viettää loivasti kaakos-

ta luoteeseen lähtien alueen kaakkoiskulmalta tasolta +54,4 m mpy ollen luoteiskulmassa tasolla +48,8 

m mpy.   
 

Maaperä 

 
 
 

Topografia 

 
             korkeuskäyrä 
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Ahonkylän maisemarakenteessa kaavoitettava alue sijoittuu Ahonkylän toiminnalliseen keskukseen. 
 

Ahonkylän yleiskaava-alueen maisemarakenne 

  
 

 
3.2.2  Pohjavedet  

 

Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella.  
 

3.2.3  Pienilmasto 
 

Pienilmastoltaan suunnittelualue on suojaisa alue. 
 

3.2.4  Luonto ja luonnonsuojelu 
 

Kaavoitettavalla alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse arvokkaita luontokohteita. Alueen 

läpi kulkee vanhan puuston suojassa polku, joka ovat aktiivisessa käytössä. Itäosan viheralueella on toi-

nen käytössä oleva polku. Polut ovat maisemallisesti virkistysalueina arvokkaita ja vaikuttavat myös 

naapuruston elinympäristön viihtyisyyteen.  
 

 

 

Maanmittauslaitos 2020 © ESRI Finland 

Maanmittauslaitos 2020 © ESRI Finland 



10 

 

3.3  Rakennettu ympäristö 

 
3.3.1  Kyläkuva, yhdyskuntarakenne, väestö, palvelut ja sosiaalinen ympäristö  

 

Ahonkylä on luonnonläheinen, vireä lähes 2000 asukkaan asuintaajama Ilmajoen ja Seinäjoen rajalla. 

Ahonkylän saavuttaa autolla noin 10 minuutissa sekä Ilmajoen että Seinäjoen keskustoista. Kyläkuvaa 

muodostavat rauhalliset asuntokadut ja metsäinen ympäristö. Upea luonnonympäristö tekee kyläalu-

eesta viihtyisän asumismiljöön. Kylässä toimii aktiivinen kyläseura, jonka tavoitteena on kehittää kylän 

asukkaiden yhteisöllisyyttä ja myös nuorten toimintaedellytyksiä.  
 

Rakentamaton suunnittelualue sijaitsee Ahonkylän läpi kulkevan kantatien 67 lähellä. Lähietäisyy-

dellä alueesta ovat sekä koulukeskus että liikekeskus Ilmajoen Portti.  Hiljattain remontoidussa ja laa-

jennetussa Ahonkylän koulussa on vuosiluokat 1-6. Kyläkoulun yhteydessä toimii neuvola. Liikekiin-

teistössä toimii kebab&pizzeria ja kauneuskeskus sekä muita yksityisiä palvelun tuottajia. Päivittäis-

tavarakauppa on tällä hetkellä tauolla. Kaupan palveluihin on matkaa noin 8 km Ilmajoelle ja 6 kilo-

metriä Jouppiin.  
 

Ahonkylässä toimii kolme päiväkotia; Vanamo ja Metsätähti sekä 2010 valmistunut 127-paikkainen 

Käpälämäen päiväkoti. Uusi Tuomi-Ahon kyläkoulu valmistuu 2022 Käpälämäkeen. Lääkäriasema pal-

veluineen sijaitsee Ahonkylän keskustassa. Kylässä on monipuolista yritystoimintaa ja yksityisiä pal-

veluntuottajia. 
 

Palvelut 
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3.3.2  Virkistys 
 

Ahonkylässä on erinomaiset ulkoilumahdollisuudet; monipuoliset ulkoilumaastot ja -reitit sekä asuin-

alueiden sisälle jätetyt pienpuistot leikkikenttineen. Ahonkylästä on valaistu, esteetön elämysliikunta-

reitti Kyrkösjärven ja Jouppilanvuoren virkistysalueille. Käpälämäen alueen itäpuolelle on 2020 valmis-

tunut Ahonkylän Frisbeegolf - Teron kierros, joka on 18 väylän monipuolinen, kangasmetsässä kulkeva 

frisbeegolfrata. 

 
Ulkoilureitit 

 

 

 

 
 

3.3.3  Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
 

Suunnittelualueella ei sijaitse rakennuksia eikä muinaismuistoja. 

 
3.3.4  Ympäristönsuojelu 

 

Suunnittelualueella tai sen lähiympäristössä ei ole tavattu direktiivi- tai uhanalaislajeja.  
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3.3.5  Liikenne  
 

Ahonkylä tukeutuu liikenteellisesti kantatiehen 67, joka takaa hyvät liikenneyhteydet sekä Ilmajoen 

että Seinäjoen suuntaan. Suunnittelualuetta sivuaa kokoojatienä toimiva Isovuorentie ja etelässä alue 

liittyy Tapiolantiehen.  
 

Liikenneyhteydet ja keskimääräinen vuorokausiliikenne 2019 

 
 

 

Suunnittelualuetta sivuavalla Isovuorentiellä on kevytliikenneväylä. Tapiolantie toimii Koulutien 

kautta yhteytenä koulukeskukseen.  
 

Ahonkylän kevyenliikenteen väylästö 

 
Maanmittauslaitos 2020 © ESRI Finland 

Väylävirasto 2019 Maanmittauslaitos 2020 © ESRI Finland 

631 
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898 
21 

11 843 
827 

Henkilöliikenne ajoneuvoa/vrk 

Raskas liikenne  ajoneuvoa/vrk 
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3.3.6  Tekninen huolto 
 

Suunnittelualue on teknisen huollon piirissä.  
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Sadevesiviemäriverkosto 

 

 

 
 

 

Johtoverkosto 
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3.4  Maanomistus 
 

Suunnittelualue on Ilmajoen kunnan omistuksessa.  
 

 
 

 

 

3.5  Suunnittelutilanne 

 
3.5.1  Maakuntakaava 

 

Suunnittelualueella on voimassa 2005 vahvistettu Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava, jossa 

suunnittelualue sijoittuu sekä Ahonkylän taajamatoimintojen alueelle että kaupunkikehittämisen koh-

dealueelle. Suunnittelualueen halki kulkee 110 kV voimajohto. Vuonna 2016 vahvistetuissa vaihemaa-

kuntakaavoissa I ja II ei suunnittelualueelle ole osoitettu merkintöjä.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 
        Ote kokonaismaakuntakaavasta.  

  
            
                Taajamatoimintojen alue 
 
 Kohdemerkintä:  

Merkinnällä osoitetaan kunnanosa, jossa on taajamatoimintoihin kuuluvia kaupan, palvelujen, hallinnon ja 

asumisen alueita sekä teollisuuden alueita. Taajamat ovat toiminnoiltaan monipuolisempia ja rakenteeltaan 

tiiviimpiä kuin kylät. 

 Aluevaraus:  

Merkintä koskee yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) mukaista olemassa olevaa, nykyistä 

taajama-asutusrajausta vuodelta 2000. YKR-taajama on vähintään 200 asukkaan alue, jossa rakennusten tiheys, 

 

 

Maanmittauslaitos ESRI Finland 
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kerrosala ja ryhmittyminen muodostavat taajama-asutusta. YKR-taajamalla ei tarkoiteta vanhan rakennuslain 

mukaista taajama-asutusta, vaan se on tilastollinen alue, jolla erotetaan taajamatoimintojen alue haja-

asutusalueesta. Taajamatoimintojen alue näytetään tämänhetkisessä laajuudessaan. Merkintä ei pidä sisällään 

laajenemisalueita. Maakuntakaavamerkintä ei määrittele MRL 16 § mukaista suunnittelutarvealuetta, vaan sen 

muodostaminen ratkaistaan muiden lainkohtien mukaan. 

 Aluevarauksen suunnittelumääräys:  

Alueen suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, täydennysrakentamista ja 

taajamakuvan eheyttämistä.  

 

         Kaupunkikehittämisen kohdealue 

 

Merkinnän kuvaus: 

Merkintä koskee maakuntakeskusta ja sitä ympäröivää kaupunkiseutua, jolla on ylikunnallisia suunnittelu- ja 

kehittämistarpeita. 

Suunnittelumääräys: 

Aluetta kehitetään maakuntakeskuksena ja sitä ympäröivänä kaupunkikeskuksena. Alueen valmiuksia paran-

netaan maakunnallisten palveluiden sijainti- ja liikenneyhteyksien solmupaikkana. Erityistä huomiota tulee kiin-

nittää alueella sijaitsevan matkakeskuksen ja lentoaseman sekä muun maakunnan välisten joukkoliikenne-

yhteyksien kehittämiseen. Kuntien yleiskaavoissa kevyen liikenteen verkostojen jatkuvuus on varmistettava.   

 

   Voimajohto 110 kV 

 

 

 

 

3.5.2  Yleiskaava 
 

Ahonkylän yleiskaavassa vuodelta 2006 suunnittelualue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueek-

si (AP), virkistysalueeksi (V) ja 110 kV:n voimalinjan johtoaukeaksi.   
 

 
Ote Ahonkylän yleiskaavasta vuodelta 2006.   
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3.5.3  Asemakaavat 
 

Suunnittelualueen itäisellä reunamalla on voimassa kaistale Palanutkallion rakennuskaavaa, jonka Län-

si-Suomen Ympäristökeskus on vahvistanut 20.6.1995. Rakennuskaavassa alueelle on osoitettu lähi-

virkistysalue (VL) ja voimajohtoalue.  
 

 
Asemakaavoitettava alue rajattu punaisella asemakaavojen hakemistokarttaan. 

 
3.5.4  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 19.11.2020. 

 
3.5.5  Suojelupäätökset 

 

Alueella ei ole suojelukohteita. 
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4  Asemakaavan suunnittelun vaiheet        

 
4.1  Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen sekä sitä koskevat päätökset 
 

Ahonkylä on suosittua omakotialuetta. Asemakaava toteuttaa Ahonkylän yleiskaavaa, jossa kaavoitet-

tava alue on osoitettu asumisen alueeksi.  Tekninen lautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle asema-

kaavan laatimista Ahonkylän Mettä -alueelle 28.10.2019 ja kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätök-

sen 4.11.2019.  

 
4.2  Osallistuminen ja yhteistyö 

 
Vireille tulo 
 

Asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu Ilmajoki-lehdessä julkaistulla kuulutuksella, jossa on il-

moitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitel-

ma on ollut nähtävillä 30.9. - 14.10.2020. 

 
Osalliset 
 

 kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen asukkaat ja maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, 

työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
 

 viranomaiset, yhteisöt ja yhtiöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 

- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

- Etelä-Pohjanmaan liitto 

- Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos 

- Fortum Sähkönsiirto Oy / Caruna Oy 

- Viria Oyj  
 

 Ilmajoen kunta 

- tekninen johtaja 

- rakennustarkastaja 

- kunnallistekniikan insinööri 

- elinkeinoasiamies 

- varhaiskasvatusjohtaja 

- sivistysjohtaja 

 
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät 
 

Kaavaluonnos ja lähtötiedot ovat olleet nähtävillä 19.11. - 2.12.2020. Osallisilla on ollut mahdollista 

ottaa kantaa kaavaluonnokseen sen ollessa nähtävillä. Kaavan laatimisesta ja osallistumis- ja arviointi-

suunnitelmasta on tiedotettu Ilmajoki-lehdessä sekä kunnan internetsivuilla ja ilmoitustaululla.  
 

 
4.3  Asemakaavan tavoitteet 

 

Kunnanhallitus on asettanut asemakaavan tavoitteeksi 

 kehittää tiiviimpää ja tehokkaampaa pientalotyyppistä asuinaluetta Ahonkylän koulun yhteyteen 

 kaavoittaa alueelle tontteja, jotka soveltuvat maastosta riippuen 1-2 -kerroksisille rivitalo-, paritalo- 

ja mahdollisesti omakotiasumiseen 

 luoda maankäytölliset edellytykset alueen kehittämiselle asuinalueena luontoarvot huomioiden 
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4.4  Kaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vertailu, valinta ja perustelut 
 

 

4.4.1  Kaavaluonnos 
 

Kaavoitettavalle alueelle on laadittu yksi kaavaluonnos, joka on ollut osallisten arvioitavana  

19.11. - 2.12.2020.  
 

 
 

Kaavaluonnoksessa on osoitettu viisi AO-tonttia ja kaksi AP-tonttia, tonttien kerrosluku I-II, sekä kaa-

vatieliittymä Isovuorentielle, jossa on myös kevyen liikenteen väylä. Yksi AO-tontti liittyy Tapiolan-

tiehen. Virkistysalueet sijoittuvat olemassa olevien polkujen yhteyteen. Sähkölinjan ympäristö on osoi-

tettu lähivirkistysalueeksi (VL). 

  
Lausunnot, mielipiteet ja palautteet sekä niiden huomioon ottaminen 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin yksi lausunto ja yksi palaute. Kaavaluonnoksesta 

annettiin kolme lausuntoa. 
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Lausunto ja palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta: 
 

Etelä-Pohjanmaan ELY 

Suunnittelualueen asemakaavoitusta ohjaavan yleiskaavan aluevaraukset, yleiskaavamääräykset 

ja muut yleiskaavassa osoitetut kehittämistarpeet sekä tavoitteet ovat oleellisia suunnittelun läh-

tökohtia, jotka olisi hyvä esittää OAS:n yhteydessä selkeästi, esim. yleiskaavaotetta hyödyntäen. 
 

Mahdollisesti kaavaa varten laadittavat selvitykset tai muut selvitykset, kuten luontoselvitykset, 

joita hyödynnetään asemakaavaa laadittaessa, olisi hyvä tuoda esiin myös OAS:n yhteydessä. 

Näin osallisilla ja viranomaisilla olisi paremmat mahdollisuudet arvioida tulevan kaavahankkeen 

sisältöä ja vaikutuksia mm. ympäristöön. 
 

Kaavoittajan vastine: 

Kaavaluonnos laaditaan ottaen huomioon lausunnon suositukset. 

 

Henkilöt 1-3 

Palautteessa toivotaan, että liittymä uudelle alueelle ei tule Tapiolantien kautta, vaan Tapiolantie 

säilyy tulevaisuudessakin rauhallisena ja turvallisena katuna alueen asukkaille. Tapiolantie on 

arvioitu maisemallisesti erittäin onnistuneeksi tieksi. Talojen sijoittelu sekä tien kaartavuus ja 

mäkisyys tekevät siitä erityisen viihtyisän. Tapiolantie on suosittu koululaisten käyttämä oikai-

sureitti kouluun.  
 

Kaavoitettavan Ahonkylän Mettä -alueen sisällä kulkee suosittu ulkoilupolku, joka toimii myös 

oikaisureittinä Ahonkylän liikekeskukseen. Toivotaan, että reitti säilyy nykyisellä paikallaan ja 

ko. kohtaan jätettään viheralue. Tapiolantien asukkaiden viihtyisyydelle metsäkaistaleella on 

tärkeä merkitys. 
 

Tapiolantien ja metsäpolun säilyminen nykyisellään vaikuttavat sekä elinympäristöön, viihtyi-

syyteen ja maisemaan että liikenteeseen. 
 

Palautteessa esitetään myös ehdotus, että kaavojen nähtävillä oloista ilmoitettaisiin myös kun-

nan somekanavissa, koska kunnan ilmoitustaulu saavuttaa nykypäivänä huonosti asukkaita. Toi-

votaan myös vuorovaikutteista tilaisuutta, esimerkiksi Teams-verkkotapaamisena, jossa kaava-

luonnos esitellään asukkaille. 
 
Kaavoittajan vastine: 

Kaavaluonnos laaditaan liikenne- ja viheralue huomioiden. 

 
Lausunnot kaavaluonnoksesta: 

 

Caruna Oy 

Kaavan myötä sähkönjakelu alueella kasvaa. Tämän myötä tarvitaan mahdollisesti uusi muun-

tamo ja kaapelointeja.  
 

Kaavoittajan vastine: 

Kaavaluonnoksessa huomioidaan sähkönjakelun vaatima tilantarve. 

 
EPV Alueverkko Oy 

Kaava-asiakirjojen mukaan EPV Alueverkko Oy:n 110 kV voimajohdon johtoalueelle ei kaavassa 

olla kohdistamassa mitään rakentamisen toimenpiteitä, joten EPV Alueverkko Oy:llä ei ole kaa-

vasta huomautettavaa. 

 
Fingrid Oyj 

Kaava-alueella ei ole Fingrid Oyj:n voimajohtoja eikä muita toimintoja. Fingridillä ei ole siten 

tarvetta lausua asemakaavan sisällöstä. 
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4.4.2  Kaavaehdotus 
 

Kaavaehdotus on laadittu huomioiden mahdollisuuksien mukaan osallistumis- ja arviointisuunnitel-

masta saatu lausunto ja palaute sekä kaavaluonnosvaiheen lausunnot. 

 

 

 

 
4.5  Suunnitteluvaiheen käsittelyt ja päätökset 

 

Asemakaavasta valmisteltiin yksi kaavaluonnos. Tekninen lautakunta esitti 25.1.2021 kunnanhalli-

tukselle kaavaluonnoksen pohjalta valmistellun kaavaehdotuksen hyväksymistä ja nähtäville asetta-

mista. Kunnanhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti 1.2.2021 asettaa kaavaehdotuksen julkisesti 

nähtäville. Kaavaehdotus oli nähtävillä 10.2.-11.3.2021.  
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5  Asemakaavan kuvaus 
 
5.1  Kaavan rakenne 
 

Asemakaavalla muodostetaan kuusi Hiihtotiehen tukeutuvaa pientalotonttia, yksi Tapiolantiehen tu-

keutuva pientalotontti ja kaavatie sekä lähivirkistysaluetta.  

 
Mitoitus 
 

Suunnittelualueen pinta-ala on 1,76 ha, rakennusoikeus 2036 k-m2 ja aluetehokkuus e = 0,12. Ase-

makaavalla muodostetaan kaksi AP-tonttia, viisi AO-tonttia ja kaavatie sekä lähivirkistysaluetta. Alu-

eelle on arvioitu tulevan noin 40 asukasta, kun mitoitusperusteena on käytetty 3-4 asukasta / asunto.  

 

Palvelut 
 

Ahonkylän koulu sijaitsee noin puolen kilometrin etäisyydellä. Käpälämäkeen 2022 valmistuvaan uu-

teen kyläkouluun on matkaa reilu pari kilometriä. Ahonkylän kolme päiväkotia sijaitsevat 1-2 kilo-

metrin etäisyydellä alueesta. Ilmajoen keskustassa sijaitsevaan terveyskeskukseen ja yläkoulu-lukioon 

on matkaa noin yhdeksän kilometriä. Ilmajoen keskustan kaupan palvelut sijaitsevat noin kahdeksan 

kilometrin päässä ja Seinäjoen Joupin kauppapalvelut noin kuuden kilometrin päässä.  Lääkäriasema 

palveluineen sijaitsee lähietäisyydellä. Kylässä on monipuolista yritystoimintaa ja yksityisiä palvelun-

tuottajia. 

 
5.2  Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 

Alue on suunniteltu asetettujen tavoitteiden mukaisesti pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi ja lähivir-

kistysalueeksi ja siten jatkettu Ahonkylälle ominaista rakennetta; asuntotonttien välittömässä lähei-

syydessä on yhteys virkistysalueille ja -reitistöille.  

 
5.3  Aluevaraukset  

   
                     

 

 

 
 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erillispientalojen korttelialue 
- AO-tonteille saa rakentaa 1-2 -kerroksisen, yksi- tai kaksiasuntoisen asuinpientalon 
- tonttitehokkuus e = 0,18  

 

 
 
Lähivirkistysalue 
- lähivirkistysalue on tarkoitus jättää luonnontilaiseksi 

 

 
 

Asuinpientalojen korttelialue 
- AP-tonteille saa rakentaa 1-2 -kerroksisen, enintään neliasuntoisen rivitalon tai kytketyn 

asuinrakennuksen  
- tonttitehokkuus e = 0,20.  

 

 
 



22 

 

5.4  Kaavan vaikutukset 
  

 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Luonnonolot ja  
luonnon moninaisuus 

Rakennettava alue on osittain peltoa, talousmetsää ja joutomaata. Alueen kalliot on 
osoitettu viheralueeksi. 

Vesistöt ja vesitalous Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. 

Maisema Alue on näkyvästi Ahonkylän sisääntulotien näkymänä. 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin  

Terveellisyys, turvallisuus,  
virkistys ja viihtyvyys 

Alueen rakentamisen vaikutukset kohdistuvat virkistysalueiden käytön ja koululaislii-
kenteen lisääntymiseen. 

Sosiaalinen ympäristö 
 
Uusi pientaloalue tulee olemaan osa Ahonkylän keskustaajamaa. 
  

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntatalouteen 

Asuminen, palvelut, työpaikat 
ja elinkeinotoiminta 

Alueen toteutuminen lisää Ahonkylän keskustan palveluiden hyödyntämistä ja kysyntää.  

Taajamakuva  Ahonkylän taajamakuva vahvistuu. 

Yhdyskuntarakenne, liikenne 
ja tekninen huolto sekä 
yhdyskuntatalous 

Asemakaava täydentää Ahonkylän taajaman yhdyskuntarakennetta. Alue hyödyntää 
olemassa olevaa kaavatiestöä. Alueen täydentyessä liikenne lisääntyy ja kevyen liiken-
teen verkosto tulee hyödynnettyä. Alue liitetään olemassa olevaan kunnallistekniseen 
verkostoon, jonka hyötysuhde tehostuu.  

Yhdyskuntatalous 
Alue hyödyntää valmista kunnallistekniikan runkoa ja jo olemassa olevaa kaavatiestöä 
sekä tukee alueen palvelurakennetta. 

 

 

 

5.5  Ympäristön häiriötekijät 
 

Merkittäviä häiriöitä alueella ei ole tiedossa.  

 

 

5.6  Nimistö 
 

Uusi kaavatie on nimetty Hiihtotieksi. 
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5.7  Kaavamerkinnät ja –määräykset 
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6  Asemakaavan toteutus 

 
6.1  Toteutusta ohjaavat suositukset 
 

Asemakaavassa on osoitettu ohjeelliset rakennuspaikat.  

 
6.2  Toteuttaminen ja ajoitus 
 

Asemakaavan saatua lainvoiman voidaan alueen rakentaminen toteuttaa. 
 

 
  Liiteasiakirjat 
 

Liite 1. Kaavoituspäätös 
Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Liite 3. Kunnanhallituksen hyväksymispäätös 



ILMAJOEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus 4.11.2019 1 
 

 

 

Pöytäkirjantarkistajien nimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto  Otteen pöytäkirjasta 
     oikeaksi todistaa 
 

220§ KAAVOITUSPÄÄTÖKSEN TEKEMINEN ASEMAKAAVAN LAATIMISEKSI 
AHONKYLÄN MEHTÄ -NIMISELLE SUUNNITTELUALUEELLE 

 
TEK 28.10.2019 § 83 Ahonkylä on suosittua pientalovaltaista asuinaluetta. Nyt on tarkoitus 

laajentaa asemakaavaa Isovuorentien varteen. Asemakaavalla on 
tarkoitus osoittaa alue tiiviimmälle rakentamiselle, lähinnä rivitalo- ja 
paritaloille sekä virkistysalueeksi. Asemakaava-alue on kunnan 
omistamaa maata. Suunnittelualueen nimi on Ahonkylän Mehtä. 
 
Alla olevaan karttaan on rajattu kaavoitettava alue: 
 

 
 
Nyt suunnitteilla olevan asemakaavan on tarkoitus mahdollistaa te-
hokkaampaa pientalomaista asumista hyvien kulkuyhteyksien varrel-



ILMAJOEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus 4.11.2019 2 
 

 

 

Pöytäkirjantarkistajien nimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto  Otteen pöytäkirjasta 
     oikeaksi todistaa 
 

le noin 400 metriä Ahonkylän koulusta itään. Suunnittelualue liittyy 
luontevasti Ahonkylän keskustan vanhaan asemakaava-alueeseen. 
Asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on yhteensä noin 2 hehtaaria. 
Tontin maastonmuodot ovat tasaiset ja maanpinta laskeutuu loivasti 
kohti etelää, Ilmajoen kunnan keskustan suuntaan. Suunnittelualuet-
ta halkoo sähkölinja, joka huomioidaan asemakaavoituksessa.  
  
Kaavoitusjohtajan ehdotus: 
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle kaavoitus-
päätöksen tekemistä asemakaavan laatimiseksi Ahonkylän Mehtä-
alueelle. 
 
Asemakaavan tavoitteet ovat: 
 
1. Aluetta on tarkoitus kehittää tiiviimpänä ja tehokkaampana pienta-
lotyyppisenä asuinalueena koulun välittömään läheisyyteen. 
 
2. Tavoitteena on saada kaavoitettua alueelle tontteja, jotka soveltu-
vat maastosta riippuen 1-2 kerroksisille rivitalo-, paritalo- ja mahdolli-
sesti omakotitaloasumiseen. 
 
3. Kaavahankkeen tavoitteena on luoda maankäytölliset edellytykset 
alueen kehittämiselle asuinalueena luontoarvot huomioiden. 
 
Päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
(Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Ari-Pekka Laitalainen,  
puh. 044 4191 334) 
 
------------------ 
 

KH 4.11.2019 § 220 Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. 
 
Käsittely:  
Kunnanhallituksen puheenjohtaja esitti puheenvuorossaan, että 
suunnittelualueen nimeksi tulisi Ahonkylän Mettä. Esitystä kannatet-
tiin yksimielisesti. 
 
Päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yllä mainitulla lisäyksellä. 

 
 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
   Ahonkylän asemakaavan muutos ja laajennus 
 

 

     Ahonkylän Mettä 
 

 
 

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi 
   10.9.2020                                   LIITE 2 



Suunnittelualueen sijainti  
 

Suunnittelualue sijaitsee Ahonkylän keskustassa Isovuorentien varrella.   
 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2 ha, josta kapea kaista kaakossa on asemakaavoitettua aluetta. 

Laajennusalue on peltoa ja metsää sekä kalliota. Alueen itäisellä laitamalla kulkee 110 kV voimalinja.  
 

 
 

   
 Maanmittauslaitos 2020 ESRI Finland 

 



Suunnittelutilanne 

 

Suunnittelualueella on voimassa Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava, jonka Ympäristömi-

nisteriö on vahvistanut 23.5.2005. Kaavoitettava alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi, jon-

ka suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja täydennysrakentamista sekä 

taajamakuvan eheyttämistä.  

 

Suunnittelualue sijoittuu Ahonkylän yleiskaava-alueelle. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt yleis-

kaavan 15.12.2006. Yleiskaavassa alue on osoitettu asuinalueeksi. 

 

 

 
 

Osalla suunnittelualuetta on voimassa Palanutkallion rakennuskaava, jonka Länsi-Suomen Ympäris-

tökeskus on vahvistanut 20.6.1995. Kaavoitettu alue on virkistysaluetta (VL). Suunnittelualue ra-

jautuu Ahonmäki II -rakennuskaavaan, jonka Lääninhallitus on vahvistanut 15.2.1982.  

 

Maanmittauslaitos 2020 ESRI Finland 

 



 
 

 

Kaavoituspäätös ja asemakaavan tavoitteet 
   

Ilmajoen kunnanhallitus on päättänyt 4.11.2019 Ahonkylän asemakaavan muutoksesta ja laajen-

nuksesta Ahonkylän Mettä -alueella.  
 

Kaavoitustyön tavoitteena on 

- kehittää tiiviimpää ja tehokkaampaa pientalotyyppistä asuinaluetta Ahonkylän koulun läheisyy-

teen 

- kaavoittaa alueelle tontteja, jotka soveltuvat maastosta riippuen 1-2 -kerroksisille rivitalo-, pari-

talo- ja mahdollisesti omakotitaloasumiseen 

- luoda maankäytölliset edellytykset alueen kehittämiselle asuinalueena luontoarvot huomioiden 
 

 

Arvioitavat vaikutukset 

 

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

kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristö-

vaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset vaikutukset. Kaavan 

arviointityössä tullaan paneutumaan MRA 1 §:n mukaisesti kaavan merkittäviin vaikutuksiin. Tässä 

kaavahankkeessa alustavan tarkastelun perusteella huomioidaan kaavan vaikutuksia 

- ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

- luonnon monimuotoisuuteen 

- kyläkuvaan ja maisemaan 

- alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 

- liikenteeseen 

Maanmittauslaitos 2020 ESRI Finland 

 



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 
4.11.2019 

 
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 

11 / 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 

12 / 2020 

Kaavan 
hyväksyminen 

Kunnanhallitus hyväksyy kaavan 

 
VALITUS 

 
Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa  

Vaasan hallinto-oikeuteen 
 

4 / 2021 

Kaavan 
voimaantulo 

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

 

 

 

Kaavan laatija        

Tapio Mäntymaa    Kaavoitustoimi 

vt. kaavoitusjohtaja    Ilkantie 17 

044 4191 338     PL 20    

tapio.mantymaa@ilmajoki.fi  60801 ILMAJOKI 
 

mailto:tapio.mantymaa@ilmajoki.fi


Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 145 Ilmajoki Täyttämispvm 21.01.2021
Kaavan nimi AHONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS, AHONKYLÄN METTÄ
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 30.09.2020
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus  
Generoitu kaavatunnus   
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,7639 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 1,7639
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]  
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 1,7639 100,0 2036 0,12 1,7639 2036
A yhteensä 1,0906 61,8 2036 0,19 1,0906 2036
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 0,4740 26,9   0,4740  
R yhteensä       
L yhteensä 0,1993 11,3   0,1993  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 1,7639 100,0 2036 0,12 1,7639 2036
A yhteensä 1,0906 61,8 2036 0,19 1,0906 2036
AP 0,3655 33,5 731 0,20 0,3655 731
AO 0,7251 66,5 1305 0,18 0,7251 1305
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 0,4740 26,9   0,4740  
VL 0,4740 100,0   0,4740  
R yhteensä       
L yhteensä 0,1993 11,3   0,1993  
Kadut 0,1993 100,0   0,1993  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       


