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Hyväksyminen

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 vireille tulosta,
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

Vuoden 2021 aikana on tavoitteena saada
valmiiksi seuraavat kaavahankkeet:
 Ahonkylän Mettä
 Päivänsäteen alue

Valitusmahdollisuus
päätöksestä

 Saurunmäki
 Pappilantien liikennealue

Yleiskaavoitus

Yleiskaavan laatimisen valmistelu kantatien 67 yleissuunnitelma-alueelle
https://vayla.fi/etela-pohjanmaalla-suunnitteilla/kt-67-ilmajoki-seinajoki

Keskustan yleiskaava
Kaavoituspäätös: 20.3.2017
OAS nähtävillä: 13. - 26.9.2017
Kaavaluonnokset nähtävillä: 10.11. - 11.12.2017
Valmiit selvitykset:
 Arkeologinen inventointi
 Luontoselvitys
 Linnustoselvitys
Laadittavat selvitykset:
 Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys
 Liikenneselvitys kantatie 67 hankkeeseen liittyen
Suunnittelun perustana on olemassa oleva yhdyskuntarakenne, liikenne ja palvelut, rakennettu ympäristö, maisema ja luonnonarvot sekä ympäristöhaittojen vähentäminen. Suunnittelussa kiinnitetään erityishuomio alueen toimivuuteen ja laatuun niin, että yhdyskuntarakenne tukee sujuvaa arkea ja hyvin-

vointia. 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
Kaavoituspäätös: 8.10.2018
Valmiit selvitykset:
 Arkeologinen inventointi
 Linnustoselvitys
Laadittavat selvitykset:
 Luontoselvitys
 Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys
Yleiskaavan tavoitteena on esittää tavoitellut kehityksen periaatteet ja osoittaa tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.
Tavoitteena on osoittaa yleiskaavassa asemakaavoitettavat alueet ja toisaalta alueet, joilla yleiskaava
toimii suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena. Uusia omakotitontteja osoitetaan maastoltaan
ja sijainniltaan erilaisille paikoille pääosin kyläalueilla, joilla voidaan turvata kyläalueiden elinvoimaisuus.
Maankäytön laajennusalueiden suunnittelussa otetaan huomioon niiden energia-, vesi- ja jätehuollon
tarkoituksenmukainen järjestäminen. Virkistysalueet ja -reitit suunnitellaan niin, että ne muodostavat
järkeviä kokonaisuuksia. Luonnonsuojelu- ja rakennussuojelukohteet osoitetaan tutkimusten perusteella. Liikenneverkko pyritään säilyttämään pääosin nykyisellään. Maatalouden tuotantoalueilla otetaan huomioon eri tuotantosuunnat. Kotieläintuotannolle varataan alueita, joilla nykyaikaisen kotieläintuotannon häiriötön harjoittaminen on mahdollista.

Tuulivoiman vaiheyleiskaava
Kunnanvaltuusto on päättänyt 7.12.2020 hylätä Tuulivoiman vaiheyleiskaavan ja lopettaa sen valmistelun.

Asemakaavoitus
Asemakaava on yksityiskohtainen kaava, jolla ohjataan alueidenkäyttöä ja rakentamista pienemmällä alueella. Asemakaavan tarkoitus on osoittaa alueita eri tarkoituksiin ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä. Asemakaavaa laadittaessa tulee huomioida maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava.
Asemakaava on perusta rakennuslupien myöntämiselle ja kaava-alueen muulle toiminnalle.

Keskusta

1. Päivänsäteen alue
Kaavoituspäätös: 5.10.2020
OAS ja kaavaluonnokset nähtävillä: 30.12.2020 - 22.1.2021
Alueelle on tarkoitus suunnitella tontteja pääasiassa omakoti- tai paritalorakentamiselle ja näin turvata
keskusta-alueen tonttitarjontaa lähitulevaisuudessa.

2. Saurunmäki
Kaavoituspäätös: 15.6.2020
OAS nähtävillä: 30.9. -14.10.2020
Kunnan maanomistuksen muutoksen johdosta kaavoitettava alue laajentuu.
Asemakaavan laatii Sweco Oy.

3. Pappilantien liikennealue
Kaavoituspäätös: 5.10.2020
OAS nähtävillä: 19.11. - 2.12.2020
Herralan kunnanosan asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen. Kunnanvaltuusto on päättänyt
22.6.2020 hyväksyä kunnan sitoutumisen ottamaan osuuden Pappilantiestä, Könnintien risteyksestä
Parvintien risteykseen, kunnan hoitoon ja ylläpidettäväksi. Kaavamuutos- ja kumoamisalue sijaitsee
Pappilantiellä Paimenkujan ja Parvintien välisellä alueella. Kaavoitustyön tavoitteena on liikennealueen
(LYT) muuttaminen kaavatiealueeksi ja osittainen kumoaminen. Asemakaavan hyväksyminen tapahtuu
vuoden 2021 aikana.

4. Vesitornin alue
Kaavoituspäätös: 6.3.2017
Suunnittelualueen Pappilantien pohjoispuolisen osan OAS ja kaavaluonnos nähtävillä: 14. - 27.11.2019
Kaavoitettava alue on sittemmin jaettu kahteen osaan. Pappilantien pohjoispuolinen osa toteutettiin
Oksimäki II -alueena, joka on päivittynyt Saurunmäen suunnittelualueeksi. Vesitornin alueen Pappilantien eteläpuolisen alueen suunnittelu jatkuu kunnan tonttitarpeen niin vaatiessa.

5. Seppälä II
Kaavoituspäätös: 18.6.2018
Herralan kunnanosan 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 maa-alue.

6. Koulukeskuksen alue
Kaavoituspäätös: 12.3.2018
Koulukeskuksen alueen asemakaavan tarkistus on tarpeen asemakaavan saattamiseksi ajantasaiseksi ja
laajennustarpeiden huomioon ottamiseksi asemakaavassa.

7. Huoltoaseman ympäristön alue
Kaavoituspäätös: 3.9.2007
OAS ja kaavaluonnos nähtävillä: 8. - 21.4.2008
Kaavan muuttamiseen on ryhdytty maanomistajan esityksestä. Alueen kehittäminen liittyy valtion suunnitelmaan muuttaa kantatie 67 nelikaistaiseksi. ELY-keskus on aloittanut kantatien 67 selvitykset 2020.
Hankkeelle tullaan laatimaan vaihtoehtoiset suunnitelmat ja toteuttamaan YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi.

Ahonkylä
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1. Ahonkylän Mettä
Kaavoituspäätös: 4.11.2019
OAS nähtävillä: 30.9. - 14.10.2020
Kaavaluonnos ja lähtötiedot nähtävillä: 19.11. - 2.12.2020
Ahonkylän alueelle osoitetaan tontteja pientalorakentamiselle Ahonkylän keskustaan koulun läheisyyteen.

2. Isovuori 1
Kaavoituspäätös: 2.12.2019
OAS nähtävillä: 30.9. - 14.10.2020
Suunnittelualue on tarkoitus kaavoittaa yleiskaavan mukaisesti pientaloalueeksi ja Isovuoren laki virkistysalueeksi.

3. Koppelonmäki
Kaavoituspäätös: 2.12.2019
OAS nähtävillä: 30.9. - 14.10.2020
Ahonkylän Käpälämäen asuntoalueeseen liittyvä metsäinen asumisen laajennusalue. Suunnittelualueen
läpi tullaan osoittamaan kokoojatienä toimiva Ahonkyläntie. Alueen läpi kulkee esteetön liikuntareitti.
Alueella sijaitsee osa frisbyygolf-radasta. Alueelle tullaan osoittamaan virkistysalueita palveleva paikoitusalue. Tavoitteena on pientalotyyppinen asuinalue luontoarvot huomioiden. Alueelle osoitetaan tontteja, jotka soveltuvat maastosta riippuen 1-2 -kerroksisille asuinrakennuksille.

4. Mösinginrinne
Kaavoituspäätös: 26.8.2019
OAS nähtävillä: 30.9. - 14.10.2020
Tavoitteena on osoittaa alue omakotirakentamiselle ja virkistysalueeksi. Alueen maanomistusselvitykset
ja maanhankinnat ovat vireillä. Myös maansijoituspaikan kokonaissuunnittelun tarve on ollut esillä.

Koskenkorva

Havuselan puiston alue
Kaavoituspäätös: 11.3.2019
OAS, kaavaluonnos ja lähtötiedot nähtävillä: 29.8.- 11.9.2019
ELY:n pohjavesiryhmän lausunnon mukaan alueelle ei tulisi kaavoittaa lisää asumista, ettei pohjaveden
muodostumisalue pienenisi. Alueen kehittämisestä on oltu neuvotteluyhteydessä ELY-keskukseen loppuvuodesta 2020 ja todettu jatkoneuvottelun tarve.

Muut
Ranta-asemakaavan laatiminen Kyrkösjärvelle
Kaavoituspäätös: 5.10.2020
Ranta-asemakaava on tullut vireille yksityisen maanomistajan aloitteesta. Asemakaavan suunnittelee
Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oy.

Kantatie 67 -yhteishanke
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja yleissuunnitelman
laadinnan kantatien 67 parantamisesta Ilmajoen ja Seinäjoen välillä.
https://vayla.fi/etela-pohjanmaalla-suunnitteilla/kt-67-ilmajoki-seinajoki

Kantatie 67 -hanke välillä Ilmajoki - Seinäjoki
Yleissuunnitelman tavoitteena on osittainen nelikaistainen ja turvallinen kantatieyhteys
Kantatie 67 on keskeinen liikenneväylä alueellaan. Liikennemäärä suunnittelualueella on 7300-11800 ajoneuvoa/vrk (KVL 2019), josta raskaan liikenteen määrä on 530-830 ajon/vrk (7-8%). Liikenteen arvioidaan kasvavan vuoteen 2050 mennessä 12000-14000 ajoneuvoon vuorokaudessa. Suunnittelualueelta puuttuu osittain rinnakkaistieyhteydet, siksi nykyisellä väylällä kulkee merkittävästi maatalousliikennettä. Hankkeen
tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta vilkkaasti liikennöidyllä kaksikaistaisella tieosuudella korvaamalla tasoliittymiä eritasoliittymillä ja rakentamalla tielle toinen ajorata.
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.
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 henkilövahinko-onnettomuutta 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, tiedotus ja postituslista
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.
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.
Hankkeelle on perustettu postituslista, jonka kautta tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja osallistumistilaisuuksista. Postituslistalle ilmoittautuneille lähetetään sähköpostiviestillä tietoa ajankohtaisista asioista, kuten tiedotteista, nettisivuille päivitetyistä aineistoista ja tilaisuuksista. Ilmoittaudu postituslistalle täyttämällä
yhteystietosi lomakkeelle webropol.com/s/kt67postituslista
Yleisötilaisuudet
YVA-menettelyn ja yleissuunnitelman laadinnan aikana järjestetään yleisötilaisuuksia pandemiatilanne huomioiden. Koronavirustilanteen vuoksi YVA-ohjelman nähtävillä olon aikana ei järjestetä yleisötilaisuutta,
mutta esitys ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on katsottavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla.
Ympäristövaikutusten arviointiselostusta esitellään yleisölle sen valmistuttua kesällä 2021. Yleissuunnittelun
aikana loppuvuodesta 2021 ja alkukeväällä 2022 pidettävissä esittelytilaisuuksissa on esillä suunnittelun aikana valittavan vaihtoehdon tarkennetut suunnitelmat. Esittelytilaisuudet järjestetään valtakunnallinen koronatilanne ja viralliset suositukset huomioiden joko kasvokkain tapahtuvina tilaisuuksina tai virtuaalisesti.
Työpajat
Hankkeen aikana järjestetään 1-2 sidosryhmille suunnattua työpajaa, joiden tuottamaa aineistoa käytetään
hyödyksi suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa. Työpajat järjestetään valtakunnallinen koronatilanne ja
viralliset suositukset huomioiden joko kasvokkain tapahtuvina tilaisuuksina tai sähköisesti.
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. YVAohjelma valmistuu syksyllä 2020. YVA-selostus valmistuu tavoiteaikataulun mukaan kesällä 2021 ja koko YVAmenettely 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 tavoiteaikataulun mukaisesti kevääseen 2022
mennessä liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen yleissuunnitelma.
Kustannukset
Hankkeen alustava kustannusarvio on 80 M€ ja hankkeen toteuttamiskustannukset tarkentuvat jatkosuunnittelussa.

Vuonna 2020 valmistuneet kaavat
Rinta-Lopen alue
Kunnanhallitus hyväksynyt:
Kaava lainvoimainen:

16.12.2019
5.2.2020

Napustanmäki 2
Kunnanhallitus hyväksynyt:
Kaava lainvoimainen:

27.1.2020
16.3.2020

Käpälämäki III
Kunnanhallitus hyväksynyt:
Kaava lainvoimainen:

27.1.2020
16.3.2020

Napustanmäki-Vakavuori, kortteli 314
Kunnanhallitus hyväksynyt:
Kaava lainvoimainen:

1.6.2020
17.7.2020

Kestopuun alue, osa korttelia 87
Kunnanhallitus hyväksynyt:
Kaava lainvoimainen:

1.6.2020
17.7.2020

Yhteystiedot
Kaavoitusta koskevat tiedustelut:

Paavo Perälä
tekninen johtaja
p. 044 4191 300
paavo.perala@ilmajoki.fi

Kaavoituksen käyntiosoite:

Ilkanrati
Ilkantie 17
60800 ILMAJOKI

Kaavoituksen liittyvien
asiakirjojen postiosoite:

Ilmajoen kunta
PL 23
60801 ILMAJOKI
kirjaamo@ilmajoki.fi

