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Suunnittelualueen sijainti  

Suunnittelualue sijaitsee Ilmajoen keskustasta kaakkoon Alaanentien varrella. Alu-

een pinta-ala on noin 64 ha. 
 

 
 

Kaavoitettava alue sijoittuu osittain keskustan asemakaavoitetulle alueelle. 
 

 
 

Kaavoituspäätös 

ja asemakaavan tavoitteet   

Kaavoituspäätös: 

Ilmajoen kunnanhallitus on päättänyt 20.12.2021 laatia asemakaavan Vakavuoren 

alueelle Siltalan kunnanosassa. Kunnalta kysytään säännöllisesti tontteja, jotka 
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mahdollistaisivat asumisen ja yritystoiminnan yhdistämisen siten, että asuinraken-

nuksen kanssa samalle tontille voisi toteuttaa esimerkiksi yritystoimintaan sovel-

tuvan varasto- tai tuotantorakennuksen. Vakavuoren alue on rakenteensa, sijain-

tinsa ja laajennettavuutensa vuoksi potentiaalisin kohde tämän tyyppiseen tarkaste-

luun. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista huomioida Vakavuoren teolli-

suusalueen laajentaminen.  

 

Kaavoitustyön tavoitteet: 

 kaavoittaa alueelle tontteja, jotka mahdollistavat asumisen ja yritystoiminnan sa-

malla tontilla 

 teollisuusalueen laajentaminen 

 

Kaavoitettavan alueen rajausta on päivitetty suunnittelun edetessä. 

 
Suunnittelualueen rajaus kaavoituspäätöksessä: 
 

 

 
Suunnittelualueen rajaus kaavoituskatsauksessa 2022: 
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Tarkistettu ja päivitetty suunnittelualueen rajaus, jota käytetään asemakaavaa laadittaessa: 
 

 
 

 

 

 

 

Suunnittelutilanne 

Yleiskaava 
 

Keskustan osayleiskaavassa vuodelta 1992 suunnittelualueelle on osoitettu teolli-

suus- ja varastoalueen (T) ja pientalovaltaisen asuntoalueen (AP) sekä virkistysalu-

een (V) merkinnät. 
 

  
Ote keskustan osayleiskaavasta vuodelta 1992. 
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Ilmajoen keskustan MRL:n mukainen yleiskaava on vireillä. Suunnittelualue sijoit-

tuu yleiskaava-alueelle.  
 

 
Suunnittelualue osoitettu punaisella. 

 

Keskustan yleiskaavan kaavaluonnos. Suunnittelualue rajattu punaisella. 
 

Luonnosvaihtoehdot A ja B ovat olleet nähtävillä 10.11.-11.12.2017. Molemmissa 

vaihtoehdoissa suunnittelualueelle on osoitettu seuraavat merkinnät: 

- teollisuus-ja varastoalue (T) 

- pientalovaltainen asuntoalue (AP) 

- virkistysalue (V) 

- kokoojakatu (kk) 

- ulkoilureitti                         
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Asemakaavat 
 

Suunnittelualue sijoittuu luoteessa seuraaville asemakaava-alueille: 

 Napustanmäki-Vakavuoren alue kortt. 302-307 (82), lääninhallitus vahvistanut 

11.5.1990 

 Napustanmäen alue kortt. 330-344 ja 310 (128), kunnanvaltuusto hyväksynyt 

4.4.2011 

 Napustanmäki-Vakavuoren alue kortt. 314 (148), kunnanhallitus hyväksynyt 

1.6.2020 
 

Suunnittelualue rajautuu Alaanentien liikennealueen asemakaavaan (116), jonka 

kunnanvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2006. 
 

 
Ote asemakaavojen yhdistelmäkartasta 

 

Asemakaavoissa suunnittelualueelle on osoitettu seuraavat merkinnät: 

- teollisuus-ja varastorakennusten korttelialue (T) 

- ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue (TY) 

- asuinpientalojen korttelialue; alueelle saa rakentaa enintään kolmeasuntoisia 

pientaloja (AP-4) 

- liikerakennusten korttelialue (KL) 

- lähivirkistysalue (VL) 

- urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU) 

- leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa; alueelle saa sijoittaa lasten hiihto-

maan (le-1) 

- ohjeellinen pysäköimispaikka (p) 

- rakennuspaikan osa, mikä tulee puustoltaan säilyttää luonnontilaisena; ainoas-

taan puuston hoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet sallitaan (s) 

- istutettava alueen osa 



- jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie 

- ulkoilureitti 

- sähköjohtoa varten varattu alue (z) ja siihen liittyvä vaara-alue (va) 
 

 
Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualue rajattu mustalla. 
                                        

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 

 luonnon monimuotoisuuteen 

 kunnan liikuntapalveluihin 

 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 
- Metsäkeskus 
- Fortum Sähkönsiirto Oy/Caruna Oy 
- Viria Oy 

 

 

 

- tekninen johtaja 
- rakennustarkastaja 
- kunnallistekniikan päällikkö 
- vapaa-aikatoimenjohtaja 
- elinkeinoasiamies 
- ympäristöinsinööri 
- sivistysjohtaja 
- varhaiskasvatusjohtaja 

 



 

Kaavoitusprosessi, osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Kaavoituksen 
kulku 

Vaiheen sisältö ja tiedottaminen Osallistuminen 
Tavoite- 

aikataulu 

Kaavan 
vireille tulo 

Kunnanhallitus päättää kaavan  
vireille tulosta 

 
Kaavoitus- 

päätös 
20.12.2021 

OAS 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

Laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
(OAS) ja 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 

6 / 2022 

 
Kaavaluonnos 

 

Kaavaluonnokset 
 

Valmistellaan kaavaluonnokset ja asetetaan 
luonnokset sekä kaavan lähtötiedot nähtäville 
kahden viikon ajaksi kunnan internetsivuille ja  

kaavoitustoimeen. 
 

Nähtävillä olosta ilmoitetaan Ilmajoki-lehdessä 
sekä kunnan internetsivuilla ja ilmoitustaululla. 

Mielipide 
 

Kaavaluonnoksesta voi jättää kirjallisen 
mielipiteen nähtävillä olon aikana  

kunnan kirjaamoon,  
kirjaamo@ilmajoki.fi. tai PL 23, 60801 ILMAJOKI 
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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 

10 / 2022 

Kaavan 
hyväksyminen 

Kunnanhallitus hyväksyy kaavan 

Valitus 
 

Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa  
Vaasan hallinto-oikeuteen 

12 / 2022 

Kaavan 
voimaantulo 

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

 

 

 

Kaavan laatija 

   Kimmo Sulonen     Anni Peltola     

Kaavoitusjohtaja     Kaavasuunnittelija    

044 4191 334      044 4191 340     

kimmo.sulonen@ilmajoki.fi   anni.peltola@ilmajoki.fi   

 

Kaavoitustoimi 

Ilkantie 17 

PL 20  

60801 ILMAJOKI  
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