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1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1

Tunnistetiedot
Asemakaavan muutos koskee Ilmajoen Saurunmäen asemakaavan kortteleita 276-278,
osaa korttelista 141, 142, 143, 400 ja 401 sekä niihin liittyviä erityis-, katu- ja virkistysalueita.
Asemakaavan laajennuksella muodostuu Ilmajoen Saurunmäen asemakaavan korttelit
141-143 ja 400-417 sekä niihin liittyvät katu-, erityis- ja virkistysalueet.

1.2

Kaava-alueen sijainti ja laajuus
Suunnittelualue sijaitsee Ilmajoen keskustan luoteispuolella Pappilantien varrella liittyen
keskustan asemakaava-alueeseen. Suunnittelualue tukeutuu keskustaajaman palveluihin.
Terveyskeskus, päiväkodit, Herralan koulu, yläkoulu ja lukio sekä nuoriso- ja liikuntatilat
urheilukenttineen sijaitsevat 1-2 kilometrin päässä suunnittelualueesta. Kaupan palveluihin on matkaa 2-3,5km ja julkisiin palveluihin noin 1,5 km. Suunnittelualueen pinta-ala on
noin 33 ha.

1.3

Kaavaa koskevat suunnitelmat ja selvitykset
·
·
·
·
·
·
·

Alueellinen maaperätutkimus Pappilantien alueella. Maa ja Vesi Oy 24.8.1990.
Ilmajoen kunnan luontoselvitys. Luontotutkimus Enviro Oy 1988.
Keskustan osayleiskaava. Ilmajoen kunta 1992.
Keskustan yleiskaava-alueen rakennuskannan inventointi. Ilmajoen kunta 1999.
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava. Etelä-Pohjanmaan liitto 2005.
Kaava-alueiden muinaisjäännösinventointi. Mikroliitti Oy 2008.
Keskustan yleiskaava. Luontoselvitys. Tuomisto H. 2009.
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Asemakaava-alueen ohjeellinen rajaus.
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Suunnittelualueen sijainti kuntarakenteessa, kuvaan merkitty 1,2 ja 3:km:n etäisyydet suunnittelualueelta. Asemakaava-alueen alustava rajaus punaisella.
3 (31)
KAA VAS ELOS TUS

(KAA VALUONNOS 2021/06)

2

TIIVISTELMÄ
Kaavaprosessin vaiheet
·
·
·
·
·
·
·
·
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Kunnanhallitus päätti käynnistää 15.6.2020 (§ 235) asemakaavan
Vireilletulokuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä xx välisen ajan.
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä laatimisvaiheen kuulemista varten xx välisen ajan
kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla. Kaavaluonnoksesta annettiin x
lausuntoa ja x mielipidettä.
Kunnanhallitus käsitteli luonnosvaiheessa saapuneet palautteet ja niihin laaditut
vastineet sekä päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville xx.
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä xx välisen ajan.
Kunnanhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen xx §.
Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen xx §

3

LÄHTÖKOHDAT
Kunnanhallitus päätti 6.3.2017 laatia asemakaavan Vesitornin alueelle. Syyskuussa 2019
Vesitornin alueen suunnittelua jatkettiin siten, että kaavasuunnittelun ensimmäinen
vaihe rajattiin Pappilantien pohjoispuolelle Oksimäki II -alueelle, josta luonnos on ollut
nähtävillä 14. - 27.11.2019. Kunnan ostettua maata Pappilantien pohjoispuolelta kunnanhallitus päätti 15.6.2020 kaava-alueen laajentamisesta.
Uusi alue nimettiin Saurunmäen alueeksi.
Kaavoitustyön tavoitteena on kaavoittaa suunnittelualueelle pientalovaltainen asuntoalue jatkaen Oksimäen hyväksi havaittua aluerakennetta tonttien sijoitusta ja kokoa suunniteltaessa ja suunnitella virkistysalueet niin, että niiltä muodostuu hyvät yhteydet olemassa oleviin Oksimäen virkistysalueisiin ja Laidunalueen virkistysalueiden suuntaan.
Asemakaavatyössä tutkitaan laadukkaan ja vetovoimaisen pientaloasumisen kaavoittamista suunnittelualueelle, tutkitaan tieliikenneyhteystarpeet viheryhteyksien jatkuvuus ja
hulevesien hallinta.

Suunnittelualue sijaitsee Ilmajoen keskustan luoteispuolella. Suunnittelualueen rajaus on esitetty
yllä olevassa kuvassa.
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3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista
Suunnittelualueen osoittaminen asumiseen täydentää olevaa yhdyskuntarakennetta. Oksinmäki on vetovoimaista asumisen aluetta ja kaavalla lisätään pientalotonttitarjontaa
alueella. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä on Vesitornin ulkoilualueet.

3.1.1 Luonnonympäristö
Kaava-alueen lähistöllä ei sijaitse Natura-alueita, luonnonsuojelualueita tai luonnonsuojeluohjelmien kohteita. Suunnittelualue on pääosin metsäaluetta rajautuen pohjoisosiltaan Alajoen laajaan peltoalueeseen. Alueella sijaitsee muutama erityisen komea mänty,
jotka on kartoitettu ja huomioitu kaavaratkaisussa.
3.1.2 Maisemarakenne ja maisemakuva
Yleiskuvaus
Ilmajoki kuuluu Suomen maisemamaakuntajaossa Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuksien
seutuun. Aluetta kuvaillaan sedimenttien kattamien viljavien jokivarsien maisemaksi, joka
avautuu tasaisena lakeutena. Maisemarakenteen kannalta merkittävin on Kyrönjoki, joka
virtaa kunnan halki lounaasta koilliseen. Maisemaa jakavat myös Kyrönjokeen laskevat
luomat, joita ovat mm. Tuoresluoma, Härkiluoma ja Nahkaluoma. Joki ja luomat virtaavat
jyrkähköjen töyräiden välissä. Viljelylakeuksille liittyy oleellisesti Kyrönjoen tulviminen.
Ilmajoen maisema rakentuu pelloista, selänteen metsistä ja soista sekä rakennetusta ympäristöstä, vesipinta-ala on vähäinen. Maisemarakenne on kaikkiaan selväpiirteinen. Pellot ja metsät muodostavat omat kokonaisuutensa, rakennettu ympäristö muodostaa taajamia ja nauhamaista tienvarsiasutusta.
Korkeuserot ovat vähäisiä, maasto tosin nousee selänteitä kohti ja metsäisillä alueilla
edelleen, mutta nousu on loivaa.
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(MML Paikkatietoikkuna. Vinovalovarjoste. Haettu 5.5.2021). Suunnittelualueen korkeuserot ovat
loivia. Suunnittelualue rajautuu pohjoisosastaan Alajoen peltoalueeseen. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on korostettu punaisella soikiolla.

Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat
Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita on Suomessa listattu yhteensä 156. Niihin
kuuluvat edustavimmat maaseudun kulttuurimaisemat. Ilmajoelle ulottuu Ilmajoen Alajoen valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Se on laaja, erittäin edustava viljelykäyttöön otettu tasanko. Alajoki on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, sillä on myös
kansallismaiseman status. Alajoki on selväpiirteinen Kyrönjoen ja sen sivu-uomien laaksoihin levittäytyvä viljelylakeus. Alajoen peltoalue rajautuu suunnittelualueen pohjoisosaan. Suunnitelualueelta avautuu näkymiä Alajoen peltoalueelle.
Maakunnallisesti arvokkaat maisemat
Maakunnallisesti arvokkaita maisemia ovat ne alueet, jotka on mainittu voimassa olevassa
maakuntakaavassa tai erillisissä selvityksissä maakunnallisesti maisemallisesti arvokkaana. Kyrönjoen kulttuurimaisema-alue on maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Sen
tunnusmerkkejä ovat joki ja sen ympärillä levittäytyvät laajat peltoaukeat. Jokivarsipellot
ulottuvat laajana ja yhtenäisenä, harjumuodostelman rajaamana alueena joen molemmille puolille ja joen pituussuunnassa kauaksi yläjuoksulle.
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Kulttuurialue käsittää Ilmajoen keskustan ja Koskenkorvan taajaman sekä niiden välisen
peltoalueen.
Maaperä
Suunnittelualueen maaperä on pääosin hiekkamoreenia (vaalean ruskea) sekä osittain
hienoa hietaa (punainen). Maaperän kannalta alue soveltuu hyvin rakentamiselle. Rakennettavuudeltaan parhaita alueita ovat moreeni, sora sekä hiekka-alueet.

Maaperä 1:20000. Suunnittelualueen sijainti on korostettu mustalla katkoviivalla.

Maisemakuva
Maisemakuvan muodostavat maiseman fyysiset, havaittavat elementit. Maisematilat, näkymät, maisemapuut, maamerkit, reunavyöhykkeet sekä mahdolliset maisemavauriot.
8 (31)

Maisemakuvaan vaikuttaa myös vahvasti ihmisvaikutus, eli rakennettu ympäristö ja liikenneverkosto.
Saurunmäen alue koostuu laajahkosta metsäalueesta, jossa on monipuolista puustoa.
Alue tarjoaa lähialueen asukkaille hyvät mahdollisuudet lähivirkistäytymiseen, ulkoilun,
marjastuksen ja sienestyksen merkeissä. Alueen säilyminen alavaa peltoaluetta rajaavana
metsäisenä alueena tulisi turvata ja välttää laajoja avohakkuita. Alueella voidaan lisä- tai
täydennysrakentaa hienovaraisesti maisemallisia arvoja kunnioittaen.
Pinta- ja pohjavedet
Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. Alueen pintavedet johdetaan avo-ojissa Kyrönjokeen.
Pienilmasto
Pienilmastoltaan suunnittelualue on suojaisa ja suljettu alue.
3.1.3 Rakennettu ympäristö
Kaava-alueen eteläpuoli on kokonaisuudessaan Oksinmäen rakennettua pientalovaltaista
aluetta. Muilta osin alue on rakentumaton. Kaavamuutosalue rajautuu Vierto- ja Pappilantiehen
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Rakennettua kulttuuriympäristöä eli rakennusperintöä ovat rakennukset ja rakennetut
alueet sekä erilaiset rakenteet, kuten tiet, sillat tai vaikkapa kanavat. Kaava-alueella ei sijaitse kulttuurihistoriallisesti arvokasta ympäristöä.
Suunnittelualueella ei sijaitse kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa, arvokkaita kohteita tai kiinteitä muinaismuistoja.
Suunnittelualueella sijainnut suojeltava rakennus (sr-2 keskustan yleiskaavaluonnos) on
purettu.
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Yhdyskuntatekninen huolto
Kaava-alue on keskitetyn vesihuollon vaikutuspiirissä. asemakaava-alue saadaan liitettyä
hyvin olemassa olevaan katuverkostoon. Kaukolämpöverkko ulottuu noin kilometrin päähän suunnittelualueesta. Jätehuollosta vastaa Lakeuden Etappi Oy. Suunnittelualue tukeutuu liikenteellisesti Pappilantiehen, seututie 17451. Pappilantien varteen on suunnitteilla kevytliikenteen väylä. Suunnittelualue sijaitsee runsaan 2 km:n etäisyydellä kantatie
67:stä.
Sosiaalinen ympäristö ja palvelut
Alue tukeutuu Ilmajoen keskustan palveluihin.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Suunnittelualueella ei ole ympäristöhäirötä aiheuttavaa toimintaa. Suunnittelualueesta
itään sijaitsee maatilan suuryksikkö.
3.1.4 Maanomistus
Kaavoitettava alue on pääosin Ilmajoen kunnan omistuksessa.
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3.2

Suunnittelutilanne

3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet eli VAT:t ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtion ja kuntien viranomaisten on otettava tavoitteet huomioon toiminnassaan ja edistettävä niiden toteuttamista. Viranomaisten tulee myös arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden suhteen.
Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista
14.12.2017. Päätös korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman
päätöksen. Valtioneuvoston päätös on tullut voimaan 1.4.2018.
Keskeiset teemat uusissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa ovat toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen, tehokas liikennejärjestelmä, terveellinen ja turvallinen
elinympäristö, elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja uusiutumiskykyinen energiahuolto.
Kaavamuutokseen liittyvät etenkin seuraavat tavoitteet:
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan
edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä. Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan
alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä.
Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne
ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa.
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin.
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Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä.
Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta.
Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää
hyödyntämistä.
3.2.2 Maakuntakaava
Suunnittelualueella on voimassa 2005 vahvistettu Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava. Kaavamuutosalue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (c) ja sijaitsee taajamassa sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeällä alueella ja
matkailun vetovoima-alueella. Vuonna 2016 vahvistetuissa vaihemaakuntakaavoissa I ja
II ei suunnittelualueelle ole osoitettu merkintöjä.
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Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta

Matkailun vetovoima-alue

Suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa tuetaan kuntien, seutukuntien ja ylimaakunnallisten virkistysalueiden ja matkailualueiden 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 läheisyydessä sijaitsevat virkistysalueet ja -kohteet, kulttuurimaisemat ja rakennettu kulttuuriympäristö.
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Maakuntakaavojen uudistamisen vaihekaavat ovat valmistelussa seuraavasti: Vaihemaakuntakaava I: Tuulivoima (hyväksytty mvalt 11.5.2015) Vaihemaakuntakaava II: Kauppa,
liikenne ja keskustatoiminnot (hyväksytty mvalt 30.5.2016)
Vaihemaakuntakaava III: Turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialaitokset, energiapuun terminaalit ja kulttuurimaisemat (valmistelussa)
3.2.3 Yleiskaava
Keskustan osayleiskaavassa vuodelta 1992 suunnittelualue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP) ja virkistysalueeksi (V) sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi
alueeksi (M).
Ilmajoen keskustan MRL:n mukainen yleiskaava on vireillä. Luonnosvaihtoehdot A ja B
ovat olleet nähtävillä 10.11.-11.12.2017. Kaavaluonnoksissa suunnittelualue on osoitettu
pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Alueen pohjoisosaan ulottuu maisemallisesti arvokas alue (ma). Lisäksi suunnittelualueelle on osoitettu Suojeltava rakennus/ Kulttuurihistoriallinen rakennusinventointikohde / Paikallisesti arvokas kohde (sr-2). Rakennus on
purettu

Ote luonnosvaiheessa olevasta Ilmajoen keskustan yleiskaavasta (VEA).
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3.2.4 Asemakaava
Kaavamuutosalueella on voimassa asemakaava, jonka Lääninhallitus on vahvistanut
9.5.1991.
Kunnanhallitus päätti 6.3.2017 laatia asemakaavan Vesitornin alueelle. Syyskuussa 2019
Vesitornin alueen suunnittelua jatkettiin siten, että kaavasuunnittelun ensimmäinen
vaihe rajattiin Pappilantien pohjoispuolelle Oksimäki II -alueelle, josta luonnos on ollut
nähtävillä 14. - 27.11.2019. Kunnan ostettua maata Pappilantien pohjoispuolelta kunnanhallitus päätti 15.6.2020 kaava-alueen laajentamisesta. Uusi alue nimettiin Saurunmäen
alueeksi.
3.2.5 Rakennusjärjestys
Ilmajoen kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.6.2002.
3.2.6 Asemakaavan perusselvitykset
Kaavoitusta varten tarvittavat lähtötiedot saadaan pääosin Ilmajoen kunnalta. Asemakaavatyössä hyödynnetään mm yleiskaavan perusselvityksiä. Suunnittelutyön edetessä uusia
selvityksiä laaditaan tarpeen mukaan. Laadittuja selvityksiä ja suunnitelmia ovat:
·
·
·
·

Alueellinen maaperätutkimus Pappilantien alueella. Maa ja Vesi Oy 24.8.1990.
Ilmajoen kunnan luontoselvitys. Luontotutkimus Enviro Oy 1988.
Keskustan yleiskaava-alueen rakennuskannan inventointi. Ilmajoen kunta 1999.
Keskustan yleiskaava. Luontoselvitys. Tuomisto H. 2009.

15 (31)
KAA VAS ELOS TUS

(KAA VALUONNOS 2021/06)

4

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve
Tavoitteena on laatia asemakaava, joka mahdollistaa väljähkön pientalorakentamisen.

4.2

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon, virkistykseen tai muihin oloihin
valmisteilla oleva kaavanmuutos saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa
kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä. Tässä kaavahankkeessa osallisia ovat mm:
·

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

·

Etelä-Pohjanmaan liitto

·

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos

·

Fortum Sähkönsiirto Oy/Caruna Oy

·

Viria Oy

- Lakeuden Etappi Oy
- Lakeuden Vesi Oy
Etelä-Pojanmaan maakuntamuseo

Kaavan valmistelusta ja kaavatyön edistymisestä tiedotetaan julkisilla kuulutuksilla niin
kuin kunnalliset ilmoitukset Ilmajoen kunnassa ilmoitetaan.
Kaava-aineisto pidetään nähtävillä kaavoitustoimessa ja kunnan internetsivuilla www.ilmajoki.fi
4.3

Viranomaisyhteistyö
Viranomaisilta pyydetään tarvittaessa lausunnot kaavan valmisteluaineistosta sekä -ehdotuksesta.
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4.4

Asemakaavan tavoitteet
Kaavahankkeen tavoitteena on uuden asuinalueen suunnittelu olemassa olevan asuinalueen läheisyyteen. Tavoitteena on suunnitella taajamakuvallisesti korkeatasoinen Saurunmäen luonteeseen sopiva asuinalue sekä kehittää aluetta ensisijaisesti omakotialueena.
Asemakaavan tavoitteena on laatia ajantasainen asemakaava, joka vastaa kunnan maankäytön kehittämisen tarpeisiin. Asemakaavamuutoksella lisätään pientalotonttitarjontaa
Saurunmäen alueella. Rakentuessaan alue liittyy olevaan katurakenteeseen sekä vesi- ja
viemäriverkkoon.

4.4.1 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
Alueen käyttötavoitteita ja -mahdollisuuksia on tutkittu rakennemallien avulla. Aluksi alueen mahdollisuuksia kartoitettiin tutkimalla ilmakuvia ja karttoja
Aluerakennetta on tutkittu asemakaavoitettavaa aluetta laajemmin. Kaavarunkomallit on
laadittu asemakaava-aluetta laajemmin siten, että esitetty asemakaava on mahdollista
toteuttaa, vaikka kaavarunkomallissa olevaa laajennusaluetta ei toteutettaisi ollenkaan.
Suunnittelutyötä varten perustettiin Teams-seurantaryhmä, mihin ovat kuuluneet konsultin lisäksi Ilmajoen kaavoitustoimesta vastaavat viranhaltijat. Teams-ryhmä on kokoontunut säännöllisesti arvioimaan laadittuja suunnitelmia.

Alustavaa kaavaratkaisun hakua
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Alustavaa kaavaratkaisun hakua

Aluksi laadittiin kolme kaavarunkomallia VE1, VE2 ja VE3. Malleissa asutuksen sijainti on
kaikissa lähes samanlainen, erot syntyvät ehdotetuista liikenneratkaisuista. Kaikissa malleissa perusideana on muodostaa kolme viheralueiden erottamaa asuinaluetta.
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Rakennemalli VE1
Mallissa muodostuu kolme asuinalueryhmää, joiden välissä olevilla viheralueilla on ulkoilureitistöt.
Alueelle saavutaan autoilla Parvintien kautta ja Vierto- ja Ajurintie kautta on alueelle kevyenliikenteen yhteys. Viheralueille on esitetty yhtenäinen ulkoiluverkosto. Kaikki rakennuspaikat rajautuvat viheralueisiin. Asuinaluekokonaisuuksien keskelle muodostu puolijulkiset viher-/ulkoilualueet, joiden luonne muokkautuu ympäröivien asuinpaikkojen tarpeiden myötä.
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Rakennemalli VE2
Mallissa muodostuu kolme asuinalueryhmää, joiden välissä olevilla viheralueilla on ulkoilureitistöt.
Läntiselle alueelle saavutaan autoilla Parvintien kautta ja keskimmäiselle ja itäiselle alueelle Ajurintie kautta. Viertotien kautta alueelle on kevyenliikenteen yhteys. Viheralueille
on esitetty yhtenäinen ulkoiluverkosto. Kaikki rakennuspaikat rajautuvat viheralueisiin.
Asuinaluekokonaisuuksien keskelle muodostu puolijulkiset viher-/ulkoilualueet, joiden
luonne muokkautuu ympäröivien asuinpaikkojen tarpeiden myötä.
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Rakennemalli VE3
Mallissa muodostuu kolme asuinalueryhmää, joiden välissä olevilla viheralueilla on ulkoilureitistöt.
Läntiselle alueelle saavutaan autoilla Parvintien kautta, keskimmäiselle Viertotien ja itäiselle alueelle Ajurintie kautta. Viheralueille on esitetty yhtenäinen ulkoiluverkosto. Kaikki
rakennuspaikat rajautuvat viheralueisiin. Asuinaluekokonaisuuksien keskelle muodostu
puolijulkiset viher-/ulkoilualueet, joiden luonne muokkautuu ympäröivien asuinpaikkojen
tarpeiden myötä
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Rakennemalli VE4
Saadun palautteen pohjalta laadittiin malli, missä alueelle saavutaan Viertotien kautta siten, että jatkossa on mahdollista osoittaa yhteys myös Parvintielle, jolloin Viertotien kuormitus vähenee. Asemakaavoitettava alue (vihreällä korostettu) mitoitettiin tässä vaiheessa jo tarkemmin ja asemakaava-alueen ulkopuoliset alueet tutkittiin suurpiirteisemmin, kuitenkin siten, että ne on mahdollista liittää aluekokonaisuuteen myöhemmin.
Mallissa muodostuu kolme asuinalueryhmää, joiden välissä olevilla viheralueilla on ulkoilureitistöt. Viheralueille on esitetty yhtenäinen ulkoiluverkosto. Kaikki rakennuspaikat rajautuvat viheralueisiin. Asuinaluekokonaisuuksien keskelle muodostu puolijulkiset viher/ulkoilualueet, joiden luonne muokkautuu ympäröivien asuinpaikkojen tarpeiden myötä.
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Rakennemalli VE5
Saadun palautteen pohjalta mallia tarkennettiin mm. siten, että alueen luoteisosassa sijaitseva metsän ja pellon laidalla oleva uoma huomioitiin paremmin. Suunnittelussa on
pyritty huomioimaan alueella sijaitsevat uomat ja ojat, joiden kautta ohjataan mm. tulevia hulevesiä. Uomat ovat myös oleellisena osana virkistysalueita.
Tässä vaiheessa myös tarkennettiin mitoitusta. Alueelle syntyy n. 53 uuta rakennuspaikkaa.
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Rakennemalli VE6 (asemakaavan pohjaksi valittu rakennemalli)
Kunta osti lisämaata alueen pohjoisosasta, joten mallia laajennettiin hankituille maille.
Kaava-alueeseen liitettiin myös pääsytiealue Parvintielle. Alkuvaiheessa kulku alueelle
osoitetaan Viertotien kautta, mutta alueen rakentuessa ajoneuvoyhteys osoitetaan Parvintien kautta, jolloin Viertotielle on ainoastaan kevyenliikenteen yhteys.
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4.5

Asemakaavaratkaisu (kaavaluonnosvaihe)
Asetettujen tavoitteiden, saadun palautteen sekä karttarkastelujen pohjalta tarkennettiin
rakennemallia vielä siten, että rakennetta väljennettiin suurentamalla alueen tonttikokoja
ja mallia hienosäädettiin siten, että alueella sijaitsevat erityisen komeat männyt jäivät viheralueille. Lisäksi alueelle varattiin muutama rakennuspaikka rivitaloille (AP).
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4.6
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Asemakaavaratkaisu (kaavaehdotusvaihe)

5

ASEMAKAAVAN MITOITUS
Asemakaavalla muodostuu AO-korttelialueille 72 uutta erillispientalotonttia tonttikoon
ollessa keskimäärin 1697m2. (Pappilantien varressa korttelissa 143 tonttikoko on keskimäärin 4392 m2) Alla AO- ja AP-tonttien pinta-alat sekä rakennusoikeudet ja -tehokkuudet.

Saurunmäki
AO-korttelit
Kortteli 400
m2
AO-korttelit

e=x
5485

k-m2 (rak.oik.)
0,2

tontteja

1097

tonttikoko ka
3

k-m2/tontti (rak.oik.)

1828

366

Kortteli 401
m2
AO-korttelit

e=x
5876

k-m2 (rak.oik.)
0,2

tontteja

1175

tonttikoko ka
4

k-m2/tontti (rak.oik.)

1469

294

Kortteli 402
m2
AO-korttelit

e=x
8354

k-m2 (rak.oik.)
0,2

tontteja

1671

tonttikoko ka
5

k-m2/tontti (rak.oik.)

1671

334

Kortteli 403
m2
AO-korttelit

e=x
1807

k-m2 (rak.oik.)
0,2

tontteja

361

tonttikoko ka
1

k-m2/tontti (rak.oik.)

1807

361

Kortteli 404
m2
AO-korttelit

e=x
2850

k-m2 (rak.oik.)
0,2

tontteja

570

tonttikoko ka
2

k-m2/tontti (rak.oik.)

1425

285

Kortteli 407
m2
AO-korttelit

e=x
5918

k-m2 (rak.oik.)
0,2

tontteja

1184

tonttikoko ka
4

k-m2/tontti (rak.oik.)

1480

296

Kortteli 408
m2
AO-korttelit

e=x
12975

k-m2 (rak.oik.)
0,2

tontteja

2595

tonttikoko ka
7

k-m2/tontti (rak.oik.)

1854

371

Kortteli 409
m2
AO-korttelit

e=x
10962

k-m2 (rak.oik.)
0,2

2192

tontteja

tonttikoko ka
6

1827

k-m2/tontti (rak.oik.)
365
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Kortteli 410
m2
AO-korttelit

e=x
8821

k-m2 (rak.oik.)
0,2

tontteja

1764

tonttikoko ka
5

k-m2/tontti (rak.oik.)

1764

353

Kortteli 412
m2
AO-korttelit

e=x
5040

k-m2 (rak.oik.)
0,2

tontteja

1008

tonttikoko ka
3

k-m2/tontti (rak.oik.)

1680

336

Kortteli 413
m2
AO-korttelit

e=x
6603

k-m2 (rak.oik.)
0,2

tontteja

1321

tonttikoko ka
4

k-m2/tontti (rak.oik.)

1651

330

Kortteli 414
m2
AO-korttelit

e=x
6843

k-m2 (rak.oik.)
0,2

tontteja

1369

tonttikoko ka
4

k-m2/tontti (rak.oik.)

1711

342

Kortteli 415
m2
AP-korttelit

e=x
8000

k-m2 (rak.oik.)
0,2

tontteja

1600

tonttikoko ka
5

k-m2/tontti (rak.oik.)

1600

320

Kortteli 416
m2
AO-korttelit

e=x
8636

k-m2 (rak.oik.)
0,2

tontteja

1727

tonttikoko ka
5

k-m2/tontti (rak.oik.)

1727

345

Kortteli 417
m2
AO-korttelit

e=x
8094

k-m2 (rak.oik.)
0,2

tontteja

1619

tonttikoko ka
5

k-m2/tontti (rak.oik.)

1619

324

Kortteli 141
m2
AO-korttelit

e=x
2306

k-m2 (rak.oik.)
0,2

tontteja

461

tonttikoko ka
1

k-m2/tontti (rak.oik.)

2306

461

Kortteli 142
m2
AO-korttelit

YHTEENSÄ

28 (31)

e=x
10187

118757

k-m2 (rak.oik.)
0,2

tontteja

tonttikoko ka

2037

6

23751

70

k-m2/tontti (rak.oik.)

1698

29116
tonttikoko ka
rak oik keskiarvo
1697

340

5823
339

Saurunmäki
AO-korttelit
Kortteli 143
m2

e=x

AO-korttelit

26353

YHTEENSÄ

26353

k-m2 (rak.oik.)
0,2

tontteja

tonttikoko ka

5271

6

5271

6

k-m2/tontti (rak.oik.)

4392

878

4392
tonttikoko ka
rak oik keskiarvo
4392

878
878

Saurunmäki
AP-korttelit

huom. 1-kerroksisena rakennemallissa

Kortteli 405
m2
AR-korttelit

e=x
4715

k-m2 (rak.oik.)
0,20

asunto m2

autopaikat
80
12
0,0

943
0,0

1 ap/asunto
asunnon koko m2
asuntoja kpl

29 autopaikat metreinä
295 autopaikat m2 tarve

oletuksena 25m2/ap

Kortteli 406
m2
AR-korttelit

e
6398

k-m2 (rak.oik.)
0,20

asunto m2

autopaikat
80
16
0,0

1280
0,0

1 ap/asunto
asunnon koko m2
asuntoja kpl

35 autopaikat metreinä
400 autopaikat m2 tarve

oletuksena 25m2/ap

Kortteli 411
m2
AR-korttelit

e
7370

k-m2 (rak.oik.)
0,20

1474
0,0

asunto m2

autopaikat
80
18
0,0

1 ap/asunto
asunnon koko m2
asuntoja kpl

46 autopaikat metreinä
461 autopaikat m2 tarve
Yhteensä

18483

k-m2 (rak.oik.)
3697

oletuksena 25m2/ap

asuntoja
46
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5.1

Kaavan vaikutukset

5.1.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Asemakaavan muutos on asetettujen tavoitteiden mukainen. Yhdyskuntarakenne eheytyy. Kaava edistää Saurunmäen kehittämistä. Asemakaava-alue on kohtuullisen etäisyyden (n. 2 km) päässä ydinkeskustasta. Uusi asemakaavoitettava alue on pyöräilymatkan
päässä ydinkeskustasta, mikä mahdollistaa tarvittaessa täysin autottoman elämäntavan.
5.1.2 Sosiaaliset vaikutukset ja palvelujen saavutettavuus
Alue tukeutuu Ilmajoen kuntakeskuksen palveluihin sijaiten n. 2 km:n etäisyydellä kaikista
keskeisistä palveluista. Alue sijaitsee Ilmajoen keskustan välittömässä läheisyydessä ja
alueella on erinomaiset ulkoilumahdollisuudet mikä lisää asukkaiden viihtymismahdollisuuksia.
5.1.3 Vaikutukset liikenteeseen
Rakentaminen lisää liikennettä Saurunmäen alueella sekä erityisesti Pappilantiellä.
5.1.4 Vaikutukset luontoarvoihin
Kaava-alue muuttaa toteutuessaan rakentamatonta metsäaluetta.
5.1.5 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, kulttuuriympäristöihin ja taajamakuvaan
Uudet rakennukset tulee sovittaa keskenään mittakaavaltaan, väritykseltään ja massoittelultaan, jolloin syntyy harmonista ympäristöä.
Myös pihojen ja pysäköintialueiden jäsennöintiin ja materiaaleihin tulee kiinnittää huomiota.
Tonttialueet tulee rajata katutilasta selkeästi esim. laadukkailla rakenteilla ja istutuksilla.
5.1.6 Vaikutukset virkistyskäyttöön
Alueen virkistyskäyttömahdollisuudet ovat hyvät. Viheralueen ympäristöä voidaan käyttää monipuolisesti virkistykseen. Laajempia viher- ja ulkoilualueita on ympäristössä laajalti.
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6

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1

Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Toteutusta ohjaavat kaavaan liittyvät kaavamääräykset. Kaavassa uudet rakennukset ja
muiden toimintojen sijoittuminen on esitetty pääosin ohjeellisin kaavamerkinnöin.

6.2

Toteuttaminen ja ajoitus

6.3

Toteutuksen seuranta
Kunnan rakennusvalvonta ja muut viranomaiset valvovat kaavan toteutusta mm. rakennuslupien myöntämisen ja rakennusvalvonnan yhteydessä.

Oulussa

3.6.2021

Iikka Ranta, arkkitehti SAFA, YKS-298
Sweco Infra & Rail
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