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1  Perus- ja tunnistetiedot 
 

1.1  Tunnistetiedot 
 

Kunta Ilmajoki 

Kunnanosa Herrala 

Alue Pappilantien liikennealue 

Kaava Asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen  

 

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 5.10.2020     

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 19.11. - 2.12.2020   

Asemakaavan 

hyväksyminen 
Kunnanhallitus x.x.2021 § 

 

1.2  Kaava-alueen sijainti 
 

 
 

 

1.3  Kaavan tarkoitus 
 

Kaavoitustyön tavoitteena on liikennealueen (LYT) muuttaminen kaavatiealueeksi.  
 

1.4  Kaavaa koskevat suunnitelmat ja selvitykset 
 Keskustan osayleiskaava. Ilmajoen kunta 1992. 

 Pappilantien tiesuunnitelma. Aluetaito Oy 2020. 

Maanmittauslaitos 2020 © ESRI Finland 

Kaavamuutoksen ja osittaisen 
kumoamisen alue sijaitsee Ilma-
joen keskustassa Pappilantiellä 
Paimenkujan ja Parvintien väli-
sellä alueella.  
 

mailto:tapio.mantymaa@ilmajoki.fi
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2  Tiivistelmä 
 

2.1  Kaavaprosessin vaiheet 

 

29.9.2020 
Teknisen lautakunnan esitys kunnanhallitukselle Herralan asemakaavan 

muuttamiseksi Herralan kunnanosan Pappilantien liikennealueella 

5.10.2020 Kunnanhallituksen kaavoituspäätös       

19.11. - 2.12.2020  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  

9.2.2021 
Teknisen lautakunnan esitys kunnanhallitukselle hyväksyä kaavaehdotus ja  

asettaa ehdotus julkisesti nähtäville 

15.2.2021 Kunnanhallitus    

24.2. – 25.3.2021 Kaavaehdotus julkisesti nähtävillä 

x.x.2021 §  Kunnanhallituksen päätös asemakaavan hyväksymisestä 

 
2.2  Asemakaava 
 

Asemakaavassa Pappilantien liikennealue on muutettu kaavatiealueeksi, pieni alue liikennealuetta on 

kumottu ja osoitettu vastaamaan todellista tielinjausta. Tiealue on mitoitettu siten, että kevytväylän 

rakentaminen on mahdollista. Kaava-alueen pinta-ala on 2,49 ha. LYT-aluetta on kumottu 378 m2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.3  Asemakaavan toteuttaminen 
 

Kunta toteuttaa Pappilantien kevytliikenneväylän rakentamisen investointiohjelman aikataulussa. 
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3  Lähtökohdat 
 

3.1  Alueen yleiskuvaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Kaavamuutosalue, Pappilantie, on yksi Ilmajoen keskustaajaman sisäisistä pääväylistä. Pappilantie on 

perusparannettu vuonna 2020. Osalle Pappilantietä on tehty jalkakäytävä. 

 

3.2  Rakennettu ympäristö 
 

Kaavamuutosalueen lähiympäristö on pääosin toteutunutta asuntoaluetta.  

 

3.3  Maanomistus 
 

Tiealue siirtyy kunnan omistukseen. 

 

3.4  Suunnittelutilanne 
 
3.4.1  Maakuntakaava 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Suunnittelualueella on voimassa Etelä-Pohjanmaan kokonaismaa-

kuntakaava, jonka Ympäristöministeriö on vahvistanut 23.5.2005. 

Kaavamuutosalue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (c) ja si-

jaitsee taajamassa sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 

kannalta tärkeällä alueella ja matkailun vetovoima-alueella.  

 
 

 

 
Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta 

 

Maanmittauslaitos 2020 © ESRI Finland 
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3.4.2  Yleiskaava 
 

 
 

  

3.4.3  Asemakaava 
 

Kaavamuutosalueella on voimassa asemakaavat, jotka Lääninhallitus on vahvistanut 7.9.1981, 15.7.1983 

ja 9.5.1991. 
 

 
Kaavamuutosalue, yleisen tien tiealue (LYT), rajattu punaisella asemakaavojen hakemistokarttaan. 

 
3.4.4  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 22.1.2021. 

 
3.4.5  Suojelupäätökset 

 

Alueella ei ole suojelukohteita. 

Maanmittauslaitos 2020 © ESRI Finland 

Suunnittelualue sijoittuu keskustan 
osayleiskaava-alueelle, jonka kunnan-
valtuusto on hyväksynyt 21.9.1992. 
Keskustan alueelle on vireillä yleis-
kaava.   
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4  Asemakaavan suunnittelun vaiheet 

 
4.1  Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen 
 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on 17.6.2020 ehdottanut kunnalle Pappilantien, mt 17451, alkuosan 

noin 2,1 km tieosan siirtämisestä sopimuksella kunnan hallintaan kaavatienä ylläpidettäväksi kaduksi. 

Kunnanvaltuusto on päättänyt 22.6.2020 hyväksyä kunnan sitoutumisen ottamaan osuuden Pappilan-

tiestä, Könnintien risteyksestä Parvintien risteykseen, kunnan hoitoon ja ylläpidettäväksi. ELY-kes-

kuksen ja Ilmajoen kunnan välisessä neuvottelussa on sovittu, että Ilmajoen kunta ottaa vastaan Pappi-

lantien em. osuuden 1.10.2020 alkaen ja tekee kadunpitopäätöksen 31.12.2021 mennessä.  
 

Asemakaavassa Pappilantie on Könnintien risteyksestä Oksimäen asuntoalueen alkuun asti kaavatietä 

ja siitä eteenpäin Parvintien risteykseen saakka yleisen tien tiealuetta (LYT). 
 

Kunnanhallitus päätti 5.10.2020 asemakaavamuutoksesta tavoitteena muuttaa Pappilantien yleisen tien 

liikennealue (LYT) kaavatiealueeksi. Samalla asemakaava kumotaan pieneltä osalta. 

 
4.2  Osallistuminen ja yhteistyö 

 
Vireille tulo 
 

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

tettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 

ollut nähtävänä 19.11. - 2.12.2020. 

 
Osalliset 
 

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

tekoon 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 

- yritysasiamies 

- sivistysjohtaja 

- varhaiskasvatusjohtaja 

 
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä 19.11. - 2.12.2020. Osallisilla on ollut mahdol-

lista ottaa kantaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sen ollessa nähtävillä. Nähtävillä olosta on tie-

dotettu Ilmajoki-lehdessä sekä kunnan internetsivuilla ja ilmoitustaululla. Kommentit on pyydetty 

kunnan viranhaltijoilta.  

 
4.3  Asemakaavan tavoitteet 

 

Kunnanhallitus on asettanut asemakaavan tavoitteeksi muuttaa Pappilantien liikennealue (LYT) kaava-

tiealueeksi.  
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4.4  Kaavan valmistelu 
 

Kaavamuutoksen vähäisyyden vuoksi ehdotusvaiheen kuuleminen on riittävä.  

 
4.4.1  Kaavaehdotus 
 

Voimassa olevan kaavan liikennealue on muutettu kaavatiealueeksi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.5  Suunnitteluvaiheen käsittelyt ja päätökset 
 

Tekninen lautakunta päätti 9.2.2021 esittää kunnanhallitukselle kaavaehdotuksen hyväksymistä. 

Kunnanhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen 15.2.2021 ja päätti asettaa kaavaehdotuksen virallisesti 

nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista varten. Kaavaehdotus oli nähtävänä x.x.-x.x.2021.  

 

 

 

5  Asemakaavan kuvaus 
 

Pappilantien Paimenkujan ja Parvintie välinen liikennealue (LYT) on muutettu kaavatieksi ja osittain 

kumottu. 
 

5.1  Kaavan rakenne 
 

Asemakaavan muutoksella muodostuu Pappilantien Paimenkujan ja Parvintien väliselle alueelle kaava-

tiealue. Kaava-alueen pinta-ala on 2,49 ha. Voimassa olevan kaavan mukaista liikennealuetta kumotaan 

0,0378 ha. 

 
5.2  Aluevaraukset  
 

Pappilantie on merkitty kaavatieksi. 

 
5.3  Kaavan vaikutukset 
 

Kaavan liikennealueen muuttamisella kaavatiealueeksi ei ole merkitystä yhdyskuntarakenteeseen. 
 
Kun yleinen tie muuttuu kaavatieksi, tarkoittaa se lisäkustannuksia kunnalle samalla kun nämä kus-

tannukset poistuvat valtiolta. Pappilantie luovutetaan kunnalle uudelleen päällystettynä ja osittain kor-

jattuna ELY-keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kevyen liikenteen rakentaminen tie-

osuudelle on suunniteltu investointiohjelmassa vuosille 2021 ja 2022. 
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5.4  Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 

Tiesuunnitelman mukainen kevyen liikenteen väylä toteutuu kunnan investointiohjelman mukaisesti. 

 
5.5  Ympäristön häiriötekijät 

 

Pappilantie on yksi keskustaajaman pääväylistä ja sen kevyen liikenteen määrä tulee lisääntymään. 
 

5.6  Nimistö 
 

Ei muutoksia nimistöön. 

 

5.7  Kaavamerkinnät ja –määräykset 

 
 

   

6  Asemakaavan toteutus 
 

6.1  Toteuttaminen ja seuranta 
 

Kunnan tekninen osasto vastaa alueen kunnallistekniikasta ja kunnossapidosta.  
 

 

 

 

  Liiteasiakirjat 
Liite 1. Kaavoituspäätös 
Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Liite 3. Kunnanhallituksen hyväksymispäätös 

 



ILMAJOEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus 5.10.2020 1 
 

 

 

Pöytäkirjantarkistajien nimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto  Otteen pöytäkirjasta 
     oikeaksi todistaa 
 

237§ KAAVOITUSPÄÄTÖKSEN TEKEMINEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMISEKSI 
HERRALAN KUNNANOSAN PAPPILANTIEN LIIKENNEALUEELLA 

 
TEK 29.9.2020 § 92 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on 17.6.2020 ehdottanut kunnalle 

Pappilantien, mt 17451, alkuosan noin 2,1 km tieosan siirtämisestä 
sopimuksella kunnan hallintaan kaavatienä ylläpidettäväksi  
kaduksi. Kunnanvaltuusto on päättänyt 22.6.2020 hyväksyä  
kunnan sitoutumisen ottamaan osuuden Pappilantiestä, Könnintien 
risteyksestä Parvintien risteykseen, kunnan hoitoon ja ylläpidettä-
väksi. ELY-keskuksen ja Ilmajoen kunnan välisessä neuvottelussa 
on sovittu, että Ilmajoen kunta ottaa vastaan Pappilantien em. osuu-
den 1.10.2020 alkaen ja tekee kadunpitopäätöksen 31.12.2021 
mennessä.  
 
Asemakaavassa Pappilantie on Könnintien risteyksestä Oksimäen 
asuntoalueen alkuun asti kaavatietä ja siitä eteenpäin Parvintien ris-
teykseen saakka yleisen tien tiealuetta (LYT).  
 

 
 
 
Vt. kaavoitusjohtajan ehdotus: 
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle kaavoitus-
päätöksen tekemistä Pappilantien osalle yllä olevan kartan mukai-
sesti Herralan kunnanosassa. Tavoitteena on liikenne-alueen (LYT) 
muuttaminen kaavatiealueeksi. 

LIITE 1



ILMAJOEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus 5.10.2020 2 
 

 

 

Pöytäkirjantarkistajien nimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto  Otteen pöytäkirjasta 
     oikeaksi todistaa 
 

 
Päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
(Lisätietoja: vt. kaavoitusjohtaja Tapio Mäntymaa, puh. 044 4191 
338).     
 
----------------- 
 

KH 5.10.2020 § 237 Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. 
 
Käsittely: 
Kuultiin asiantuntijana teknistä johtaja Paavo Perälää.  
 
Päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin. 
                                                       
 



    
 

 

 

 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Herralan kunnanosan asemakaavan muutos  

 

 

Pappilantien liikennealue 
Maantie kaduksi 

 

 
 

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi 
11.11.2020                                                        LIITE 2 



Suunnittelualueen sijainti 
 

Kaavamuutosalue sijaitsee Ilmajoen keskustassa Pappilantiellä Paimenkujan ja Parvintien välisellä alueella.  
 

 
 

Suunnittelutilanne 
 

  
 

       Kuntakeskuksen keskustatoimintojen alue 

  Taajama 

  Kulttuurin tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue 

Suunnittelumääräys:  

Kulttuuriympäristön ja maiseman arvot on otettava huomioon siten, että varmistetaan näihin liittyvien arvojen säilyminen 

yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin vaikuttavissa hankkeissa on pyydettävä 

museoviranomaiselta ja ympäristökeskukselta lausunto. 

 Matkailun vetovoima-alue 
Suunnittelumääräys:  

Alueen suunnittelussa tuetaan kuntien, seutukuntien ja ylimaakunnallisten virkistysalueiden ja matkailualueiden muodos-

tamia verkostoja ja niiden kehittämistä kokonaisuuksina. Kehittämistoimien tulee liittyä maakunnan matkailuelinkeinojen 

maankäytöllisten edellytysten tukemiseen sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyden turvaamiseen. Kyrönjoki-

laakson ja Lapuanjokilaakson matkailun vetovoima-alueilla alueen runkoreittien suunnittelussa tulee hyödyntää jokilaak-

soissa tai niiden läheisyydessä sijaitsevat virkistysalueet ja -kohteet, kulttuurimaisemat ja rakennettu kulttuuriympäristö. 

Maanmittauslaitos 2020 © ESRI Finland 

Suunnittelualueella on voimassa Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava, 

jonka Ympäristöministeriö on vahvistanut 23.5.2005. Kaavamuutosalue on osoi-

tettu keskustatoimintojen alueeksi (c) ja sijaitsee taajamassa sekä kulttuuri-

ympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeällä alueella ja matkailun 

vetovoima-alueella.  

 

 

 

 
Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta 

 



Suunnittelualue sijoittuu keskustan osayleiskaava-alueelle, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 21.9.1992. Kes-

kustan alueelle on vireillä yleiskaava.   
 

  
 

 

Kaavamuutosalueella on voimassa asemakaavat, jotka Lääninhallitus on vahvistanut 7.9.1981, 15.7.1983 ja 9.5.1991. 
 

 
Kaavamuutosalue rajattu punaisella asemakaavojen hakemistokarttaan. 

 

Maanmittauslaitos 2020 © ESRI Finland 



 
 

 

Kaavoituspäätös ja asemakaavan tavoitteet 

 

Ilmajoen kunnanhallitus on päättänyt 5.10.2020 Herralan kunnanosan asemakaavan muutoksesta Pappilantien lii-

kennealueella. Kaavoitustyön tavoitteena on liikennealueen (LYT) muuttaminen kaavatiealueeksi.  

 
Arvioitavat vaikutukset 
 

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

on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskun-

tataloudelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset vaikutukset. Kaavan arviointityössä tullaan paneutumaan MRA 1 §:n mu-

kaisesti kaavan merkittäviin vaikutuksiin. Tässä kaavahankkeessa alustavan tarkastelun perusteella huomioidaan 

kaavan vaikutuksia 

- ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

- alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 

- liikenteeseen 

- kevyen liikenteen järjestämiseen muutosalueella 

 

 

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 

- Fortum Sähkönsiirto Oy/Caruna Oy 

- Viria Oy 

- Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos 

 

- tekninen johtaja 

- rakennustarkastaja 

- kunnallistekniikan insinööri 

- elinkeinoasiamies 

- sivistysjohtaja 

- varhaiskasvatusjohtaja 

 

 

 

 

 

Maanmittauslaitos 2020 © ESRI Finland 

Asemakaavassa on kaavamuutos-
alue osoitettu kaavamerkinnällä 
LYT, yleisen tien tiealue. 



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 

 

 
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 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 
 

1 / 2021 

Kaavan 
voimaantulo 

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

 

 

 

 

Yhteystiedot 
 

Paavo Perälä     Tapio Mäntymaa      

tekninen johtaja    kaavasuunnittelija YKS 480     

044 4191 300     tapio.mantymaa@ilmajoki.fi    

paavo.perala@ilmajoki.fi    

 

 

   

Kaavoitustoimi 

Ilkantie 17 

PL 20     

60801 ILMAJOKI 

mailto:tapio.mantymaa@ilmajoki.fi
mailto:paavo.perala@ilmajoki.fi


Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 145 Ilmajoki Täyttämispvm 25.01.2021

Kaavan nimi HERRALAN KUNNANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN
KUMOAMINEN PAPPILANTIE

Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 19.11.2020
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus  
Generoitu kaavatunnus   
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 2,4870 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] -0,0378
Maanalaisten tilojen pinta-
ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 2,5248

 

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 2,4870 100,0   -0,0378  
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 2,4870 100,0   -0,0378  
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 2,4870 100,0   -0,0378  
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 2,4870 100,0   -0,0378  
Kadut 2,4870 100,0   2,4870  
LYT     -2,5248  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       


	Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

