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1  Perus- ja tunnistetiedot 
 

1.1  Tunnistetiedot 
 

Kunta Ilmajoki 

Kunnanosa Herralan kunnanosa 

Alue Päivänsäteen alue 

Korttelit  160,161 ja osa korttelista 224 

Kaava Asemakaavan laajennus   

 

Kaavan laatija 

 

Henrik Turja                                                 Tapio Mäntymaa 

Maanmittausinsinööri                                 Kaavasuunnittelija YKS 480  

henrik.turja@ilmajoki.fi                          tapio.mantymaa@ilmajoki.fi 
puh. 044 4191 339                                       puh. 044 4191 338 

 

Kaavoitustoimi 

Ilkantie 17 

60800 ILMAJOKI 

PL 20 

 

Vireille tulo 
Kaavoituspäätös 5.10.2020 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 30.12.2020 - 22.1.2021   

Asemakaavan 

hyväksyminen 
Kunnanhallitus x.x.2020 §   

 
1.2  Kaava-alueen sijainti  
 

Suunnittelualue sijaitsee Ilmajoen keskustan länsipuolella Seppälänkujan varrella. Kaavoitettavan alu-

een pinta-ala on noin 2,5 ha.   
 

 

mailto:henrik.turja@ilmajoki.fi
mailto:tapio.mantymaa@ilmajoki.fi
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Suunnittelualue rajoittuu keskustan asemakaavoitettuun alueeseen.  

 
1.3  Kaavan tarkoitus 
 

Kaavoitustyön tavoitteena on 

- kehittää aluetta viihtyisänä pientalovaltaisena asuntoalueena Seppälänkujan aluerakennetta jatkaen 

- mahdollistaa alueen riittävä väljyys puistoalueiden avulla 

- kaavoittaa alueelle tontteja 1-2 -kerroksisille asuinrakennuksille 
 

1.4  Kaavaa koskevat suunnitelmat ja selvitykset 

- Keskustan oikeusvaikutukseton osayleiskaava. Ilmajoen kunta 1992. 

- Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava. Etelä-Pohjanmaan liitto 2005. 

- Keskustan vireillä olevan yleiskaavan luonnos. Ilmajoen kunta 2017. 

 
2  Tiivistelmä 
 

2.1  Kaavaprosessin vaiheet 
 

29.9.2020 
Teknisen lautakunnan esitys kunnanhallitukselle Herralan asemakaavan laajenta-
miseksi 

5.10.2020 Kunnanhallituksen kaavoituspäätös       

30.12.2020 - 22.1.2021  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnokset ja lähtökohdat nähtävillä 

22.2.2021 
Teknisen lautakunnan esitys kunnanhallitukselle hyväksyä kaavaehdotus ja  

asettaa ehdotus julkisesti nähtäville 

25.2.2021 Kunnanhallitus    

3.3. - 1.4.2021 Kaavaehdotus julkisesti nähtävillä 

x.x.2021 §  Kunnanhallituksen päätös asemakaavan hyväksymisestä 

 
 

Maanmittauslaitos 2020 © ESRI Finland 
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2.2  Asemakaava 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

2.3  Asemakaavan toteuttaminen 
 

Alueelle suunnitellut uudet rakennuspaikat sijaitsevat kunnan omistamalla alueella. Asuinalueen to-

teuttaminen aloitetaan kaavan saatua lainvoiman ja kunnan päätettyä kunnallistekniikan rakentami-

sesta. Kunta vastaa kunnallistekniikan suunnittelusta ja toteutuksesta.  

 
3  Lähtökohdat 
 

3.1  Alueen yleiskuvaus 
 

Asemakaavoitettava alue sijoittuu Kyrönjoen länsipuolelle Seppälänkujan varrelle viljelyksessä olevalle 

peltoalueelle rajautuen pohjoisessa ja idässä pientaloasuntoalueeseen.   
 

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

Asemakaavassa on osoitettu pientalo-

valtainen asuntoalue, joka suuntautuu lii-

kenteellisesti Seppälänkujan kautta kes-

kustaan.  
 

Suunnittelualueelle on osoitettu Iiriksen-

tien varteen kahdeksan tonttia 1-kerrok-

siselle pientalorakentamiselle ja kaksi 

Niittytiehen liittyvää tonttia, joille on 

mahdollista rakentaa myös 2-kerroksinen 

asuinrakennus. 
   

Alueella on virkistys- ja puistoaluetta se-

kä erityisaluetta pintavesien poisjohta-

miseksi. Alueen läpi kulkee maakaape-

loitu sähkölinja.    
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3.2  Luonnonympäristö 
        
3.2.1  Maisemarakenne  
 

Suunnittelualue sijoittuu tasaiselle peltoalueelle korkeustason ollessa +44,7 - +45,1 metriä mpy. Kaa-

voitettavan alueen maaperä on vallitsevasti savea. Kallioperä keskustan alueella on kiilleliusketta. 
 

Topografia 

 
 

Maaperä 

 

 
 

3.2.2  Pinta- ja pohjavedet sekä tulvariskikartoitus  
 

Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. Alueen pintavedet johdetaan Kyrönjokeen. Erittäin harvi-

nainenkaan tulva ei ulotu kaavoitettavalle alueelle.  

 
3.2.3  Pienilmasto 

 

Pienilmastoltaan suunnittelualue on suojaisa alue. 

 
3.2.4  Luonto ja luonnonsuojelu 
 

Alue on viljeltyä maatalousaluetta. 

Kaava- 

alue 

Maanmittauslaitos 2020 © ESRI Finland 

Kaava- 
alue 

+44,7 

+45,1 

Maanmittauslaitos 2020 © ESRI Finland 
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3.3  Rakennettu ympäristö 
 

3.3.1  Taajamakuva, yhdyskuntarakenne ja sosiaalinen ympäristö  
 

Ilmajoen keskustaajama on tyypillinen eteläpohjalainen joenvarsikylä sijaiten peltolaaksossa seläntei-

den välissä. Suunnittelualue on osa keskustaajaman täydentyvää asuntoaluetta ja lähiympäristö 1960-

luvulta lähtien rakentunutta pientaloaluetta.  
 

 
   

 

 

        
3.3.2  Palvelut ja virkistys 
 

Suunnittelualue tukeutuu keskustaajaman palveluihin. Terveyskeskus, päiväkodit, Herralan koulu, ylä-

koulu, lukio ja julkiset palvelut sekä nuoriso- ja liikuntatilat urheilukenttineen sijaitsevat noin kilomet-

rin säteellä suunnittelualueesta. Kaupan palveluihin on matkaa 1-2 kilometriä.   
 

 
YKR SYKE 2018 Maanmittauslaitos 2020 © ESRI Finland 

Maanmittauslaitos 2020 © ESRI Finland 
                 Corine Land Cover 2018 SYKE  

 

 

 

 

 

 

suunnittelualue 
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3.3.3  Liikenne 

 

Suunnittelualue tukeutuu liikenteellisesti kokoojakatuna toimivan Seppälänkujan kautta Kirkkotiehen, 

seututie 701.  
 

 
 

kevyenliikenteen väylästö 

 

 

 
3.3.4  Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

 

Suunnittelualueella ei sijaitse rakennuksia eikä muinaismuistoja. 

 
3.3.5  Ympäristönsuojelu 
 

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

 
3.3.6  Tekninen huolto 
 

Suunnittelualue on teknisen huollon piirissä.  
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3.4  Maanomistus 
 

Suunnittelualue on pääosin Ilmajoen kunnan omistuksessa.  
 

  
 
 

 

 

3.5  Suunnittelutilanne 

 
3.5.1  Maakuntakaava 

 

Suunnittelualueella on voimassa 2005 vahvistettu Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava, jossa 

suunnittelualue kuuluu kuntakeskuksen keskustatoimintojen alueeseen (c) ja sijaitsee taajamassa sekä 

matkailun vetovoima-alueella. Vuonna 2016 vahvistetuissa vaihemaakuntakaavoissa I ja II ei suunnit-

telualueelle ole osoitettu merkintöjä.   

 
 

  
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

Ote kokonaismaakuntakaavasta 
 

    Matkailun vetovoima-alue 
                                         Suunnittelumääräys:  

Alueen suunnittelussa tuetaan kuntien, seutukuntien ja ylimaakunnallisten virkistysalueiden ja matkai-

lualueiden muodostamia verkostoja ja niiden kehittämistä kokonaisuuksina. Kehittämistoimien tulee 
liittyä maakunnan matkailuelinkeinojen maankäytöllisten edellytysten tukemiseen sekä virkistykseen 

soveltuvien alueiden riittävyyden turvaamiseen. Kyrönjokilaakson ja Lapuanjokilaakson matkailun 

vetovoima-alueilla alueen runkoreittien suunnittelussa tulee hyödyntää jokilaaksoissa tai niiden lähei-

syydessä sijaitsevat virkistysalueet ja -kohteet, kulttuurimaisemat ja rakennettu kulttuuriympäristö 

 

Maanmittauslaitos 2020 © ESRI Finland 

 

        
 

 
 

 

Kuntakeskuksen keskustatoimintojen alue 

Taajama 
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3.5.2  Yleiskaava 
 

Keskustan oikeusvaikutuksettomassa osayleiskaavassa vuodelta 1992 suunnittelualue on osoitettu maa- 

ja metsätalousalueeksi (MT). Seppäläntien eteläpuolella on pieni kaista pientalovaltaista asuntoaluetta 

(AP).  
 

 Suunnittelualue rajattu punaisella. 
Ote keskustan osayleiskaavasta vuodelta 1992.  

 

Ilmajoen keskustan MRL:n mukainen yleiskaava on vireillä. Luonnosvaihtoehdot A ja B ovat olleet 

nähtävillä 10.11. - 11.12.2017. Molemmissa luonnosvaihtoehdoissa suunnittelualue on osoitettu pien-

talovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Suunnittelussa kiinnitetään huomiota toimivuuteen ja laatuun si-

ten, että yhdyskuntarakenne tukee sujuvaa arkea ja hyvinvointia. Viihtyisän elinympäristön säilyttä-

miseen ja kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.   
 
Luonnosvaihtoehto A:                                          

 Suunnittelualue rajattu punaisella. 
 

Luonnosvaihtoehto B: 

 Suunnittelualue rajattu punaisella. 
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3.5.3  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. 
 

 

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 13.1.2021. 

 
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 
 

Asemakaava toteuttaa yleiskaavan osoittamaa keskustan asumiselle tarkoitetun kaavoituksen laajenta-

mista. Keskustan tonttitarjonnan ylläpitämiseksi tarvitaan vaihtoehtoisia alueita. Tekninen lautakunta 

on esittänyt kunnanhallitukselle asemakaavan laatimista Päivänsäteen alueelle 29.9.2020. Kunnanhal-

litus on tehnyt kaavoituspäätöksen 5.10.2020.  

 
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 nähtävillä 30.12.2020 - 22.1.2021. 

 
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 

- varhaiskasvatusjohtaja 

- sivistysjohtaja 

 
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnokset ja lähtötiedot ovat olleet nähtävillä 30.12.2020 

– 22.1.2021. Osallisilla on ollut mahdollista ottaa kantaa kaavaluonnoksiin sen ollessa nähtävillä. Kaa-

van laatimisesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tiedotettu Ilmajoki-lehdessä sekä kunnan 

internetsivuilla ja ilmoitustaululla. Kommentit on pyydetty kunnan viranhaltijoilta.  

 
4.3  Asemakaavan tavoitteet 

 

Kunnanhallitus on asettanut asemakaavan tavoitteeksi 

 kehittää aluetta viihtyisänä pientalovaltaisena asuntoalueena Seppälänkujan aluerakennetta jatkaen 

 mahdollistaa alueen riittävä väljyys puistoalueiden avulla 

 kaavoittaa alueelle tontteja 1-2 -kerroksisille asuinrakennuksille 
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4.4  Kaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vertailu, valinta ja perustelut 

 
 

4.4.1  Kaavaluonnosvaihtoehdot A ja B 
 

Kaavoitettavalle alueelle on laadittu kaksi kaavaluonnosta. Molemmissa vaihtoehdoissa asemakaavan 

laajennusalue on osoitettu asumiseen sekä kaavatie- ja viheralueeksi. Kaavaluonnokset eroavat toisis-

taan kaavatien osalta.  
 

Kaavaluonnokset ovat olleet osallisten arvioitavana epävirallisessa kuulemisessa 30.12.2020 - 22.1.2021.  

 
Luonnosvaihtoehto A 

 
 

Luonnosvaihtoehto B 
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4.4.2  Lausunnot, mielipiteet ja palautteet sekä niiden huomioon ottaminen: 
 

Kaavoituspäätöksestä annettiin yksi palaute. Kaavaluonnoksista annettiin yksi lausunto ja yksi mieli-

pide, jonka allekirjoittajina 7 henkilöä. 

 
Palaute kaavoituspäätöksestä: 
 

Henkilöt 1-2 

Toiveena viherkaistale sekä asuintontin että Niittytien viereen. Kulku uudelle alueelle tulisi to-

teuttaa Seppälänkujan kautta eikä Niittytien loppupäästä, jotta rauhallinen katu pysyisi rauhalli-

sena myös jatkossa. Toivotaan uuden alueen rakennusten noudattavan ympäristön linjaa; 1-1½ 

-kerroksisia omakotitaloja. 
 

Kaavoittajan vastine: 

Palaute huomioidaan kaavaprosessissa. 

 
Lausunto kaavaluonnoksista: 
 

Caruna Oy 

Kaava-alueella on Caruna Oy:n sähkönjakeluverkko. Uuden kaavan myötä sähkön käyttö alu-

eella kasvaa, jonka myötä tarvitaan maakaapelointeja. Puistomuuntamolle tulee varata noin 20 

m2 maa-alue.   
 

Kaavoittajan vastine: 

Kaavassa VL-merkinnällä olevalle alueelle varataan ohjeellinen yhdyskuntateknistä huoltoa pal-

velevien rakennusten ja laitosten alue, jonne muuntamo on mahdollista sijoittaa. 

 
Mielipide kaavaluonnoksista: 

 

Henkilöt 1-7, 

Päivänsäteen kaava-alueeseen rajoittuvan alueen asukkaat: 
 

Vaatimukset: 

 Kaavaluonnos B hylättävä kokonaisuudessaan ja ratkaisuksi esitetään kaavaluonnoksen A 

pohjalta muokattu kaavaluonnos: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Kaavoittajan vastine: 

Asemakaavaehdotus on valmisteltu asemakaavaluonnoksiin A ja B pohjautuen.  

Mielipiteen jättäjien  
esittämä kaavaehdotus. 
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 Seppälänkujan alueen asemakaava tulee säilyttää täysin nykyisellään myös Niittytien/liitty-

mien osalta. Yhtään tie- tai tonttiliittymää Niittytieltä ei hyväksytä Päivänsäteen alueelle. 

Kulku Päivänsäteen alueelle toteutettava kokonaisuudessaan Seppälänkujan kautta.  
 

Kaavoittajan vastine: 

Asemakaavaehdotuksessa tarkastellaan asiaa kokonaisuuden näkökulmasta. Kaavoitetta-

van alueen muodosta johtuen on perusteltua, että Niittytiehen tulee uusia tonttiliitty-

miä. Tämä mahdollistaa alueen kustannustehokkaan suunnittelun. Ei ole perusteltua ra-

kentaa uutta katua kaavoitettavan alueen pohjoisosaan saakka, jos on mahdollista hyö-

dyntää olemassa olevaa katurakennetta alueen pohjoisosan osalta. Kaavaehdotuksessa on 

osoitettu vain kaksi uutta tonttia rajoittumaan Niittytiehen. 

 
 Jätettävä vähintään esitetyn kaavaehdotuksen kokoinen ja levyinen viheralue suojavyöhyk-

keeksi Kaunokintien eteläpuolen ja Niittytien kiinteistöjen sekä Päivänsäteen alueelle kaavoi-

tettavien tonttien väliin. Vilhelmiinanpuisto säilytettävä vähintään esitetyn kaavaehdotuksen 

mukaisena.   
 

Kaavoittajan vastine: 

Asemakaavaehdotuksessa on varmistettu viheralueiden riittävyys Iiriksenpuistolla (VL) 

ja Vilhelmiinanpuistolla (VP). Asemakaavaehdotuksessa puistoalueiden sijoittuminen 

muuttuu hieman luonnoksiin A ja B verrattuna. Muutos johtuu tonttisijoittelun muutok-

sesta, jolla pyritään vähentämään uusien tonttien sijoittumista Niittytien pohjoisosan län-

silaidalle verrattuna luonnosvaihtoehtoihin A ja B.  

 
 Kaavoituksen tavoitetta riittävästä väljyydestä uudella asemakaava-alueella ei tule toteuttaa 

heikentämällä nykyisten jo rakennettujen kaava-alueiden väljyyttä ja viihtyvyyttä. 
 

Kaavoittajan vastine: 

Asemakaavaehdotuksessa on osoitettu kaavoitettavalle alueelle Iiriksenpuisto (VL) ja 

Vilhelmiinanpuisto (VP) lisäämään alueen väljyyttä ja viihtyisyyttä. Puistojen hyödyn-

täminen on mahdollista alueen kaikille asukkaille.  

 
 Kaikki Päivänsäteen alueen rakennuspaikat tulee toteuttaa kaavaehdotuksessa kaavamerkin-

nällä AO, kuten kaavaluonnoksissa on esitetty. Sellaista rakentamista ei tule sallia, joka muut-

taisi alueen vakiintunutta pohjavedenpinnan korkeustasoa; esimerkiksi kellarirakentaminen 

kiellettävä. 
 

Kaavoittajan vastine: 

Asemakaavaehdotuksessa kaikki rakennuspaikat tulevat olemaan AO-kaavamerkinnällä. 

Rakennuslupavaiheessa selvitetään tarkemmat tonttiolosuhteet, joiden perustella arvioi-

daan kellarirakentamisen edellytyksiä. 

 
Perustelut: 
 

Liikenneturvallisuus 

 Seppälänkujan asemakaava-alue on suunniteltu siten, että Niittytien jyrkkä mutka yhdessä 

rakennetun ympäristön kanssa muodostaa vakavan turvallisuusriskin, jos liikennemäärä 

lisääntyy Niittytiellä nykyisestä 

 Traficom: tieturvallisuuden arvioinnissa korkeimpaan riskiluokkaan tulee luokitella riskit, 

jotka koskevat suojaamattomia tienkäyttäjiä kuten lapsia ja suunnitelmaa muutettava tie-

suunnitelman aiheuttaessa vakavan turvallisuusriskin 

 katutilan suunnittelussa liikenneturvallisuutta edistetään konfliktitilanteita vähentämällä 

esimerkiksi selkeällä ja yksinkertaisella liikenneympäristöllä 

 toteuttamalla Päivänsäteen alueen liikennejärjestelyt päättyvänä katuna ilman läpiajo-

mahdollisuutta, minimoidaan sekä uuden rakennettavan tien että Niittytien liikennetur-
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vallisuusriskit nopeuksien pysyessä maltillisena ja liikenteen määrän vähäisenä; liikenne-

järjestelyjen toteutuessa näin tien varrelle ei muodostu näkemäesteitä 
 

Kaavoittajan vastine: 

Asemakaavaehdotuksesta on poistettu luonnoksissa ollut katuliittymä Niittytielle. Niitty-

tien liikenneturvallisuutta on tarkoitus parantaa asemakaavaehdotuksessa siten, että Niit-

tytien jyrkän mutkan katualuetta levitetään asemakaavassa länsipuolelle päin. Tulevai-

suudessa tämä mahdollistaa kadun linjauksen tarkistamisen siten, että kadun varressa ole-

van kuusiaidan aiheuttama näkemäeste lievenee. 
 

Päivänsäteen kaava-alueen Iiriksentie on asemakaavaehdotuksessa päättyvä katu.  

 
Ympäristönäkökohdat 

 suora liittymä kaavoitettavalta alueelta Seppälänkujalle minimoi melun ja päästöt  

 aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuudet tulee huomioida minimoimalla varjostukset 

niin kaavoitettavalla alueella kuin alueen vieressä olevilla kiinteistöilläkin  
 

Kaavoittajan vastine: 

Asemakaavaehdotuksessa Iiriksentie tulee liittymään Seppälänkujaan. 

 
Taloudellisuus 

 selkeä tie- ja tonttijärjestely säästää sekä kunnallistekniikan rakentamisen että kunnossa-

pidon menoja  
 

Kaavoittajan vastine: 

Asemakaavaehdotuksessa oleva tie- ja tonttijärjestely on taloudellinen, koska sillä mini-

moidaan uuden kadun rakentamisen ja -ylläpidon tarve suhteessa tonttimäärään. 

 
Yhdenvertaisuusperiaate 

 keskustan alueella on viime vuosina tyypillisesti uusien kaava-alueiden tiejärjestelyt hoi-

dettu kokonaan uutena tienä uudelle alueelle, haittaamatta jo rakennettuja vanhoja alueita 

 tämä on maankäytöllisesti järkevää ja mahdollista myös Päivänsäteen alueella  

 Ilmajoelle muutetaan rauhallisen ja väljän ympäristön vuoksi 

 toteutuessaan luonnoksilla A ja B olisi elinympäristön laadun heikkenemisen lisäksi myös 

jo rakennettujen kiinteistöjen arvoa alentava vaikutus Päivänsäteen kaava-alueen reunoilla 
  

Kaavoittajan vastine: 

Uusien asemakaavojen tiejärjestelyjen toteuttaminen on tapauskohtaista. Olemassa ole-

van katuverkoston hyödyntäminen on mahdollista, jos sillä on merkitystä alueen suun-

nittelun kannalta, eikä se aiheuta kohtuutonta haittaa tms.  Tässä tapauksessa valtaosalle 

tonteista kulkeminen tapahtuu Iiriksentien kautta. Niittytielle on asemakaavaehdotuk-

sessa osoitettu kaksi uutta tonttia, jotka ovat kunnan yhdyskuntatalouden kannalta pe-

rusteltuja.  
 

Alueelle väljyyttä tuo Iiriksenpuisto (VL) ja Vilhelmiinanpuisto (VP), joihin on Niitty-

tieltäkin viheryhteys.  
 

Kiinteistön arvon alenemista asemakaava-alueella asemakaava-alueen laajenemisen joh-

dosta on vaikea osoittaa.  
 

Asemakaavan sisältövaatimukset, elinympäristön laatu 

 Päivänsäteen alue suunniteltava niin, että myös jo rakennetun alueen osalta toteutuu MRL 

54 §:n vaatimus terveellisestä, turvallisesta ja viihtyisästä elinympäristöstä sekä luonnon-

ympäristön vaalimisesta niin hyvin kuin se on mahdollista 

 luonnokset A ja B aiheuttaisivat jo rakennetulle alueelle merkityksellistä elin- ja luonnon-

ympäristön laadun heikkenemistä sekä useita vuosia jatkuvana rakentamisaikana että py-

syvästi sen jälkeen 
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 mielipiteen jättäjien esittämässä kaavaehdotuksessa on elinympäristön laatu ja luonnon-

ympäristö turvattu niin hyvin kuin se tämän kaavoitustarpeen osalta on mahdollista 

 viheralue Päivänsäteen alueen ja jo rakennetun alueen välissä mahdollistaa riittävän väl-

jyyden sekä jo rakennetun alueen asukkaille, että Päivänsäteen alueen asukkaille ja mini-

moi laadittavan asemakaavan aiheuttamaa jo rakennetun kaava-alueen elinympäristön 

laadun heikkenemistä 

 vireillä oleva keskustan yleiskaava mahdollistaa sen, että myös Päivänsäteen alueen vie-

reen kaavoitetaan uusi asuntoalue; kun Päivänsäteen alueen tulevat asukkaat näkevät sen, 

että Ilmajoki kaavoituksessaan huomioi myös jo rakennetun alueen viihtyisän elinympä-

ristön ja luonnonympäristön turvaamisen, se pienentää riskiä jättää tontti ostamatta siksi, 

että koetaan riskinä täysin tontteihin kiinni rakentuva mahdollinen uusi asuinalue  

 jos kulku Päivänsäteen alueelle toteutetaan osittainkin Niittytien kautta, alueen jo vuosia 

sitten valmiiksi rakentunut elinympäristö kärsisi huomattavaa haittaa rakennustyömaa-

liikenteestä, pysyvästi lisääntyneestä liikenteestä, melusta, päästöistä sekä liikenneturvalli-

suuden heikentymisestä 

 luonnokset A ja B ovat vastoin MRL:n periaatteita elinympäristön heikentämisen minimoi-

misen osalta 

 MRL:iin liittyvä hallituksen esitys liikenneväylästä elinympäristön laatua heikentävänä 

toimintona: ”Ratkaisun tulee olla sellainen, että toiminto sijoitetaan vähiten elinympäris-

töä heikentävällä tavalla ja sellaiseen paikkaan, jossa mahdollisimman vähäisen henkilö-

määrän elinympäristö heikkenee.” 

 kaavoituksen tavoite ”riittävä väljyys puistoalueiden avulla” toteutuu vähentämällä suun-

niteltua tonttimäärää Päivänsäteen alueen keskeltä 

 riittävää väljyyttä Päivänsäteen alueella ei tule toteuttaa heikentämällä jo rakennettujen 

kaava-alueiden väljyyttä ja viihtyisyyttä 

 Ilmajoen kunnalla on mahdollisuus tulevaisuudessa toteuttaa lähivirkistysalueiden/puis-

tojen lisärakentaminen koko lähialueen asukkaita palvelevasti Päivänsäteen alueen vierei-

sen peltoalueen kohdalla, jossa Ilmajoen kunnalla on maanomistusta ja vireillä oleva yleis-

kaava 
 

Kaavoittajan vastine: 

Keskustan asemakaava-alueella on kunnan velvollisuus toteuttaa yhdyskuntasuunnit-

telun keskeinen sisältö ja mahdollistaa uusien palvelujen ja asuinalueiden toteutuminen. 

Täten on tavanomaista, että asemakaava-alue voi laajeta ja alueelle voi tulla uutta asutus-

ta.  
 

Kaavaehdotuksessa ja kaavoitusmenettelyssä on huomioitu kunnan kaavoitukseen liit-

tyvät lakisääteiset velvollisuudet ja kaavoitukseen liittyvät sisältövaatimukset.  

 
Pohjavedenpinnan korkeustason säilyttämisen merkitys 

 alueen maaperä erittäin pehmeää savea 

 pohjaveden pinnan aleneminen voi aiheuttaa painaumia, mikä voisi vaurioittaa rakennuk-

sia ja viemäröintejä 

 rajoitettava kaavavaiheessa rakentamista, joka voisi aiheuttaa vaurioita lähiympäristössä 

(MRL 55 §) 

 viheraluesuojavyöhykkeet kaavoitettavan ja jo rakennettujen alueiden välillä minimoivat 

riskiä 
  

Kaavoittajan vastine: 

Rakennuslupavaiheessa selvitetään tarkemmat tonttiolosuhteet, joiden perustella ra-

kennuslupa käsitellään.  
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4.4.3  Kaavaehdotus 
 

Kaavaehdotus on laadittu luonnosvaihtoehtojen A ja B pohjalta huomioiden mahdollisuuksien mukaan 

luonnosvaiheen mielipiteet ja lausunnot.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5  Suunnitteluvaiheen käsittelyt ja päätökset 
 

Tekninen lautakunta päätti 22.2.2021 esittää kunnanhallitukselle kaavaehdotuksen hyväksymistä ja sen 

asettamista julkisesti nähtäville. Kunnanhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen 25.2.2021 ja päätti asettaa 

kaavaehdotuksen virallisesti nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista varten. Kaavaehdotus oli nähtävillä 

3.3. - 1.4.2020.  

 
5  Asemakaavan kuvaus 
 

5.1  Kaavan rakenne 
 

Asemakaavalla muodostetaan 10 omakotitonttia, puisto- ja lähivirkistysaluetta, erityisalue sekä kaava-

tie. Pientalovaltainen asuntoalue suuntautuu liikenteellisesti Seppälänkujan kautta keskustaan. Suun-

nittelualueelle on osoitettu Iiriksentien varteen kahdeksan tonttia 1-kerroksiselle pientalorakentami-

selle ja kaksi Niittytiehen liittyvää tonttia, joille on mahdollista rakentaa myös 1-2 -kerroksinen asuin-

rakennus. Kaavoitettavan alueen läpi kulkee maakaapeloitu sähkölinja. Erityisalue on varattu pinta-

vesien poisjohtamiseksi.  
 

Mitoitus 
 

Suunnittelualueen pinta-ala on 2,52 ha, rakennusoikeus 3392 k-m2 ja aluetehokkuus e = 0,13. Asema-

kaavalla muodostetaan 10 AO-tonttia. Alueelle on arvioitu tulevan noin 40 asukasta, kun mitoitus-

perusteena on käytetty 3-4 asukasta / asunto.  
 

Palvelut 
 

Suunnittelualue tukeutuu keskustaajaman palveluihin. Terveyskeskus, päiväkodit, Herralan koulu, ylä-

koulu, lukio ja julkiset palvelut sekä nuoriso- ja liikuntatilat urheilukenttineen sijaitsevat noin kilomet-

rin säteellä suunnittelualueesta. Kaupan palveluihin on matkaa 1-2 kilometriä.   
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5.2  Aluevaraukset  
 

   

   

 

  
   

 

   

   

 

 

 

   

 

   

 

 

5.3  Kaavan vaikutukset 
 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Luonnonolot ja  
luonnon moninaisuus 

Suunnittelualueen luonnonolot muuttuvat viljellystä pellosta rakennetuksi kulttuuri-
maisemaksi puistoineen ja puutarhoineen. 

Vesistöt ja vesitalous 
Suunnittelualuetta kiertävä valtaoja tulee säilymään. Alueella ei ole pohjavesialueita 
eikä alueelle kohdistu tulvauhkaa. 

Maisema Avoin peltomaisema muuttuu rakennetuksi maisemaksi. 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin  

Terveellisyys, turvallisuus,  
virkistys ja viihtyvyys 

Pientaloalue ja puisto laajenevat. Tuotantopelto muuttuu asutuksi alueeksi. Niittytien 
näkemäongelmallinen mutka parannetaan tielinjausta tarkistamalla. 

Sosiaalinen ympäristö 
Uusi pientaloalue tulee lisäämään läheisten liikuntapaikkojen käyttöä ja sosiaalista 
kanssakäymistä. 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntatalouteen 

Asuminen, palvelut, työpaikat 
ja elinkeinotoiminta 

Alueen toteutuminen lisää keskustan palvelukysyntää ja vahvistaa siten keskustan luon-
netta kehittyvänä palveluntarjoajana. 

Taajamakuva ja 
kulttuuriympäristö 

Suunnittelualue liittyy kiinteästi laajenevaan asuttuun keskustaan. 

Yhdyskuntarakenne,  
yhdyskuntatalous, liikenne  
ja tekninen huolto 

Asemakaava täydentää ja laajentaa keskustaajaman yhdyskuntarakennetta. Yhdyskun-
tarakenteen tiivistäminen on taloudellisesti kannattavaa. Kunnan rakentama kunnal-
listekniikka tulee tehokkaaseen käyttöön, kun alue liitetään olemassa olevan kunnallis-
tekniikan verkostoon.  Alue lisää liikennettä Seppälänkujalla. Alueen liikenneturvallisuus 
paranee, kun Niittytien näkemäaluetta parannetaan tielinjausta tarkentamalla. 

 

 

 

5.4  Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 

Kaava-alueelle toteutetaan laajat viheralueet.  

 

Erillispientalojen korttelialue 
- AO-tonteille saa rakentaa 1-2 -kerroksisen, yksi- tai kaksiasuntoisen asuinpientalon 
- tonttitehokkuus e = 0,20.  

 

 
 

Lähivirkistysalue 
- lähivirkistysalue, Iiriksenpuisto, muodostaa suojavyöhykkeen, joka jätetään avoimeksi. 

 

 
 

Puisto 
- alueen koilliskumaukseen sijoittuu Vilhelmiinanpuisto, jonne on varaus leikkipuistolle 
- puistoon istutetaan vain matalaa pensasmaista kasvillisuutta varjostuksen välttämiseksi 

 

 
 

Erityisalue 
- olemassa olevat valtaojat vierialueineen on merkitty erityisalueiksi.  
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5.5  Ympäristön häiriötekijät 
 

Maanviljelyksestä aiheutuvat ajoittaiset ympäristöhäiriöt saattavat olla mahdollisia. 

 
5.6  Nimistö 

 

Uusi kaavatie on nimetty Iiriksentieksi ja viheralueet Iiriksenpuistoksi ja Vilhelmiinanpuistoksi. 

 
5.7  Kaavamerkinnät ja –määräykset 
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6  Asemakaavan toteutus 

 
6.1  Toteuttaminen ja ajoitus 
 

Asemakaavan saatua lainvoiman voidaan alueen rakentaminen toteuttaa. Kunnan tekninen osasto 

vastaa alueen kunnallistekniikasta ja kunnossapidosta. 

 
6.2  Toteutusta ohjaavat suositukset 
 

Asemakaavassa on osoitettu ohjeelliset rakennuspaikat. 

 

 

 
  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 
 

238§ KAAVOITUSPÄÄTÖS JA ASEMAKAAVAN LAATIMINEN HERRALAN KUN-
NANOSAN PÄIVÄNSÄTEEN ALUEELLE 

 
TEK 29.9.2020 § 93 Alue on huomioitu Ilmajoen kunnan kaavoituskatsauksessa  

vuonna 2019 Seppälä III-nimellä. Kaavoitusohjelman mukaisen Sep-
pälä III-alue on perusteltua jakaa kahteen alueeseen, koska etelä-
osan maanhankinta on viivästynyt Aluehallintovirastoon etuosto-
oikeuspäätöksestä tehdyn valituksen vuoksi. Nyt kaavoitet-tava 
Seppälänkujan pohjoispuolinen alue nimetään Päivän-säteeksi. 
 
Alue sijaitsee keskustan länsilaidalla, Seppälänkujan varrella.  
Alueen sijainti ja rajaus: 
  

 
 
Alueen pinta-ala on noin 2,7ha. Alueelle on tarkoitus suunnitella tont-
teja pääasiassa omakoti- tai paritalorakentamiselle ja näin  
turvata keskusta-alueen tonttitarjontaa lähitulevaisuudessa.  
 
Vt. kaavoitusjohtajan ehdotus: 
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle kaavoitus-
päätöksen tekemistä ja asemakaavan laajentamista Päivän-säteen 
alueelle, Herralan kunnanosassa. Aluetta on tarkoitus suunnitella 
pientalotyyppisenä asuinalueena.  
 
Päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
(Lisätietoja: vt. kaavoitusjohtaja Tapio Mäntymaa, puh. 044 4191 
338).                                                           

LIITE 1



ILMAJOEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus 5.10.2020 2 
 

 

 

Pöytäkirjantarkistajien nimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto  Otteen pöytäkirjasta 
     oikeaksi todistaa 
 

 
 
----------------- 
 

KH 5.10.2020 § 238 Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. 
 
Käsittely: 
Kuultiin asiantuntijana teknistä johtaja Paavo Perälää.  
 
Päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin. 

 
 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
   Herralan kunnanosan asemakaavan laajennus  
 
 

 
 

   Päivänsäteen alue 
 

    
 

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi 

   20.12.2020                        

 
               LIITE 2 



Suunnittelualueen sijainti  
 

Suunnittelualue sijaitsee Ilmajoen keskustan länsipuolella, Seppälänkujan varrella.  
 

 
 

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

alueeseen. 
 

 

 
 

 

 Maanmittauslaitos 2020 © ESRI Finland 



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. 

Maanmittauslaitos 2020  
               © ESRI Finland 



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

  

mailto:henrik.turja@ilmajoki.fi
mailto:tapio.mantymaa@ilmajoki.fi


Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 145 Ilmajoki Täyttämispvm 17.02.2021

Kaavan nimi HERRALAN KUNNANOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS, PÄIVÄNSÄTEEN ALUE,
KORTTELIT 160-161 SEKÄ OSA KORTTELISTA 224

Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 30.12.2020
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus  
Generoitu
kaavatunnus   

Kaava-alueen pinta-
ala [ha] 2,5217 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 2,5217

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 2,5217 100,0 3392 0,13 2,5217 3392
A yhteensä 1,6961 67,3 3392 0,20 1,6961 3392
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 0,6006 23,8   0,6006  
R yhteensä       
L yhteensä 0,1357 5,4   0,1357  
E yhteensä 0,0893 3,5   0,0893  
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 2,5217 100,0 3392 0,13 2,5217 3392
A yhteensä 1,6961 67,3 3392 0,20 1,6961 3392
AO 1,6961 100,0 3392 0,20 1,6961 3392
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 0,6006 23,8   0,6006  
VP 0,2914 48,5   0,2914  
VL 0,3092 51,5   0,3092  
R yhteensä       
L yhteensä 0,1357 5,4   0,1357  
Kadut 0,1357 100,0   0,1357  
E yhteensä 0,0893 3,5   0,0893  
E 0,0893 100,0   0,0893  
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       


	Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

