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1

Perus- ja tunnistetiedot

1.1

Tunnistetiedot
Kunta

Ilmajoki

Kunnanosa

Ahonkylä

Alue

Koppelonmäki

Korttelit

246-249 ja osa korttelia 287

Kaava

Asemakaavan laajennus

Kaavan laatija

Kimmo Sulonen
kaavoitusjohtaja
kimmo.sulonen@ilmajoki.fi
p. 044 4191 334
Anni Peltola
kaavasuunnittelija
anni.peltola@ilmajoki.fi
p. 044 4191 340
Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi
Ilkantie 17
60800 ILMAJOKI

Vireille tulo

Kaavoituspäätös 2.12.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 30.9. - 14.10.2020

Asemakaavan
hyväksyminen

Kunnanhallitus x.x.2022 §
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1.2

Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Ahonkylän taajamassa noin yhdeksän kilometriä Ilmajoen keskustasta koilliseen. Alue liittyy luontevasti Ahonkylän asemakaava-alueeseen rajoittuen Käpälämäki II -asemakaavaan. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 9,5 ha.

Maanmittauslaitos 2022 ESRI Finland

Laajennusalue on pääosin metsäistä lakialuetta, jonka halki kulkee esteetön elämysreitti. Osa frisbeegolfradasta sijoittuu alueen itäiseen osaan. Käpälämäen päiväkotiin ja Tuomiahon kouluun on suunnittelualueelta matkaa vajaa kilometri.

Kaavoitettava
alue

KÄPÄLÄMÄEN
PÄIVÄKOTI

TUOMIAHON
KOULU

Maanmittauslaitos 2022 ESRI Finland
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1.3

Kaavan tarkoitus
Kaavoitustyön tavoitteena on
 kehittää aluetta pientalotyyppisenä korkeatasoisena asuinalueena
 kaavoittaa alueelle tontteja, jotka soveltuvat maastosta riippuen 1-2 -kerroksisille asuinrakennuksille
 luoda maankäytölliset edellytykset alueen kehittämiselle asuinalueena luontoarvot huomioiden

1.4

Kaavaa koskevat suunnitelmat ja selvitykset
 Luonto- ja maisemaselvitys. Ahonkylän osayleiskaava. Jaakko Pöyry Infra Maa ja Vesi Oy 2005.
 Kunnan teknisten verkostojen suunnitelmat ja tietokannat. Ilmajoen kunta 2019.
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Lähtökohdat

3.1

Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue on melko tasaista sekahavumetsää Isovuoren kaakkoisrinteellä.

3.2

Luonnonympäristö

3.2.1

Maisemakuva ja -rakenne

Ahonkylän yleiskaava-alueen maisemakuvan rungon muodostaa peltojen rajaama metsäselänne. Suunnittelualue kätkeytyy metsäselänteen suojaan rajoittuen lännessä Käpälämäki II:n toteutuneeseen omakotialueeseen. Esteetön elämysliikuntareitti kulkee alueen eteläosan halki kaakosta luoteeseen.

Maisemakuva

Maanmittauslaitos 2022 ESRI Finland
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Ahonkylän maisemarakenteessa suunnittelualue sijoittuu selänteelle, joka kohoaa loivasti lounaasta
koilliseen korkeustason ollessa välillä +64,2 - +70,4 metriä mpy. Käpälärämäkän kosteahko notkelma
kulkee alueen halki.

Maisemarakenne

PALANUT
KALLIO

ISOVUORI

VIHTAKALLIO

Maanmittauslaitos 2022 ESRI Finland

Ahonkylän kallioperä on kiilleliusketta ja -gneissiä ja maaperä vallitsevasti moreenia. Suunnittelualue
on kauttaaltaan moreenia kalliomaan työntyessä pohjoisessa kaava-alueen tuntumaan ja saraturvekosteikon hipoessa alueen luoteista nurkkaa.

Maaperä

Maaperä

Maanmittauslaitos 2022 ESRI Finland
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Topografia

+70,4

+64,2

Maanmittauslaitos 2022 ESRI Finland
3.2.2 Pintavedet, vedenjakajat ja pohjavesialueet

Suunnittelualueella ei ole pintavesiä eikä vedenjakajia. Lähimmälle pohjavesialueelle Jäppiin on etäisyyttä noin yhdeksän kilometriä.
3.2.3 Pienilmasto

Pienilmastoltaan suunnittelualue on Isovuoren etelän suuntaan avautuvaa rinnettä.
3.2.4 Luonto ja luonnonsuojelu

Ahonkylän luonto- ja maisemaselvityksessä yleiskaava-alue on jaettu kuuteen osa-alueeseen luonto- ja
ympäristötekijöiden perusteella. Käpälämäki II -alue sijoittuu Isovuoren ympäristön alueelle. SuunSuunnittelu-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole todettu arvokkaita suojelukohteita eikä
tavattu suojeltavia lajeja.
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3.3

Rakennettu ympäristö

3.3.1

Kyläkuva, yhdyskuntarakenne ja sosiaalinen ympäristö

Ahonkylä on vireä lähes kahden tuhannen asukkaan taajama Ilmajoen ja Seinäjoen rajalla. Luonnon
tarjoamat virkistysmahdollisuudet tekevät kyläalueesta viihtyisän asumismiljöön. Vanha kylämäinen
asutus 1890-1960 -luvuilta myötäilee tiiviinä nauhana metsäselänteen reunaa. Selänteen ensimmäinen
selkeä asuntoalue on rakentunut 1960-1970 -luvuilla Kanta-Ahon alueelle.
Uudemman taajama-asutuksen asuntokorttelit kätkeytyvät asuntokatuineen selänteen metsäiseen
ympäristöön. Yhdyskuntarakenne on tiivis, mutta maaseutumainen korttelialueiden muodostaessa yhtenäisen kylän. Väestön nuori keski-ikä ja aktiivinen kyläseura ovat sosiaalisen kehityssuunnan positiivisia tuntomerkkejä.
Ahonkylän yhdyskuntarakenteessa suunnittelualue sijoittuu sekametsäalueelle rajautuen rakennettuun asuinalueeseen.
MAANKÄYTTÖ

AHONKYLÄ

Maankäyttö

CORINE Land Cover 2018
SYKE 2022 ESRI Finland

Suunnittelualue rajattu mustalla.
3.3.2

Palvelut ja virkistys

Ahonkylässä toimii kaksi kyläkoulua; Ahonkylän yli 300 oppilaan koulu ja Tuomiahon noin 150 oppilaan koulu. Päiväkoti-ikäisille hoitoa tarjoaa Ahonkylässä kolme päiväkotia: Vanamo, Metsätähti ja
Käpälämäki. Kaavoitettavalta alueelta on matkaa Päiväkoti Käpälämäkeen ja Tuomiahon kouluun vajaa
kilometri.
Ahonkylän liikekeskuksessa toimii ympäri vuorokauden palveleva Mini Smart, miehittämätön digitaalinen lähiruokakauppa sekä kebab&pizzeria ja parturi-kampaamo -, kauneus- ja hyvinvointialan yrityksiä. Muut päivittäisasiointipalvelut sijaitsevat Ilmajoen keskustassa.
8

PALVELUT

Liikekeskus

Ahonkylän
koulu
Päiväkoti
Vanamo

PALVELUT

Päiväkoti
Metsätähti

Kaavoitettava
alue

Päiväkoti
Käpälämäki
Tuomiahon
koulu
Maanmittauslaitos 2022 ESRI Finland

Lähietäisyydellä suunnittelualueesta sijaitsevat Käpälämäen päiväkoti ja 2022 valmistunut Tuomiahon kyläkoulu.

Ahonkylässä on erinomaiset ulkoilumahdollisuudet; monipuoliset ulkoilumaastot ja -reitit sekä asuntoalueiden sisälle jätetyt pienpuistot leikkikenttineen. Ahonkylä liittyy kylästä itään päin kulkevan esteettömän valaistun elämysliikuntareitin välityksellä laajaan Kyrkösjärven alueen viheralueverkostoon. Osalle suunnittelualuetta sijoittuu 2020 valmistunut Ahonkylän Frisbeegolf -Teron kierros, joka
on 18 väylän monipuolinen, kangasmetsässä kulkeva frisbeegolfrata.
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ULKOILUREITISTÖ

AHONKYLÄ

Kaavaalue

Maanmittauslaitos 2022 ESRI Finland

Jouppilanvuori
Ahonkylä

Esteetön
elämysliikuntareitti

© Lakeuden elämysliikunta ry

Teron kierros -frisbeegolfrata on erittäin suosittu ja
aktiivisessa käytössä, keskimäärin radalla heitetään
117 kierrosta päivässä.

Maanmittauslaitos 2017 ESRI Finland
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3.3.3

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot

Suunnittelualueella ei sijaitse suojeltavia rakennuksia. Alueen pohjoisrajan tuntumaan sijoittuu tervahauta, joka on rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös.
3.3.4

Ympäristönsuojelu

Suunnittelualueella tai sen lähiympäristössä ei ole tavattu direktiivi- tai uhanalaislajeja.
3.3.5

Liikenne

Ahonkylä tukeutuu liikenteellisesti kantatiehen 67, joka takaa sujuvat liikenneyhteydet sekä Ilmajoen
että Seinäjoen suuntaan. Ahonkylään pääsee myös Tuomikyläntien kautta. Ahonkylän sisäisen liikenteen rungon muodostavat Koulutie, Isovuorentie, Äkkijuhantie ja Käpälämäentie. Suunnittelualue liittyy Ahonkylän liikenneverkkoon Käpälämäentien välityksellä.
Liikenneyhteydet ja keskimääräinen vuorokausiliikenne 2021
Henkilöliik ajon/vrk
Raskas liik ajon/vrk

KT 67
11 369
827

AHONKYLÄ

Nikkolantie

871
21

Kaavaalue

Tuomikyläntie

612
27

Väylävirasto 2021 Maanmittauslaitos 2022 ESRI Finland

Kevytliikennettä varten on rakennettu erilliset kevytväylät Koulu-, Äkkijuhan-, Isovuoren- ja Käpälämäentien varrelle. Kevyenliikenteen yhteys on rakennettu myös kantatien 67 varteen liittyen Seinäjoen kevyenliikenteen verkostoon.
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KEVYTVÄYLÄT

Kaavaalue

Maanmittauslaitos 2022 ESRI Finland

3.3.6

Tekninen huolto

Kunnan teknisen huollon verkosto ulottuu suunnittelualueen rajalle. Jätehuollon Ahonkylässä hoitaa
keskitetysti Lakeuden Etappi Oy.

Kaavoitettava
alue

Maanmittauslaitos 2022 ESRI Finland
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3.4

Maanomistus
Kaavoitettava alue on kunnan omistuksessa.

Kaavoitettava
alue

Maanmittauslaitos 2022 ESRI Finland

3.5

Suunnittelutilanne

3.5.1

Maakuntakaava

Ote kokonaismaakuntakaavasta
Suunnittelualueella on voimassa 2005 vahvistettu Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava sekä vaihemaakuntakaavat I, II ja
III. Kokonaismaakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle sekä kaupunkikehittämisen kohdealueelle.
Taajamatoimintojen alue

Kohdemerkintä:
Merkinnällä osoitetaan kunnanosa, jossa on taajamatoimintoihin kuuluvia kaupan, palvelujen, hallinnon ja
asumisen alueita sekä teollisuuden alueita. Taajamat ovat toiminnoiltaan monipuolisempia ja rakenteeltaan
tiiviimpiä kuin kylät.
Maanmittauslaitos ESRI Finland
Aluevaraus:
Merkintä koskee yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) mukaista olemassa olevaa, nykyistä taajama-asutusrajausta vuodelta 2000. YKR-taajama on vähintään 200 asukkaan alue, jossa rakennusten tiheys,
kerrosala ja ryhmittyminen muodostavat taajama-asutusta. YKR-taajamalla ei tarkoiteta vanhan rakennuslain
mukaista taajama-asutusta, vaan se on tilastollinen alue, jolla erotetaan taajamatoimintojen alue haja-asutusalueesta. Taajamatoimintojen alue näytetään tämänhetkisessä laajuudessaan. Merkintä ei pidä sisällään laajenemisalueita. Maakuntakaavamerkintä ei määrittele MRL 16 § mukaista suunnittelutarvealuetta, vaan sen muodostaminen ratkaistaan muiden lainkohtien mukaan.
Aluevarauksen suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, täydennysrakentamista ja taajamakuvan eheyttämistä.

13

Kaupunkikehittämisen kohdealue
Merkinnän kuvaus:
Merkintä koskee maakuntakeskusta ja sitä ympäröivää kaupunkiseutua, jolla on ylikunnallisia suunnittelu- ja
kehittämistarpeita.
Suunnittelumääräys:
Aluetta kehitetään maakuntakeskuksena ja sitä ympäröivänä kaupunkikeskuksena. Alueen valmiuksia parannetaan maakunnallisten palveluiden sijainti- ja liikenneyhteyksien solmupaikkana. Erityistä huomiota tulee kiinnittää alueella sijaitsevan matkakeskuksen ja lentoaseman sekä muun maakunnan välisten joukkoliikenneyhteyksien kehittämiseen. Kuntien yleiskaavoissa kevyen liikenteen verkostojen jatkuvuus on varmistettava.

3.5.2

Yleiskaava

Ahonkylän yleiskaavassa vuodelta 2006 suunnittelualue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi
(AP) ja virkistysalueeksi (V). Yleiskaavassa alueen läpi on suunniteltu kokoojakatu, jonka linjaukseen
kantatien 67 vireillä oleva suunnittelu saattaa vaikuttaa. Kevyen liikenteen reitti on osoitettu kokoojakadun varteen. Alueen läpi kulkee esteetön liikuntareitti Ahonkylä-Jouppilanvuori. Suunnittelualueen
pohjoiselle rajalle sijoittuu tervahauta, joka on rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös.

Ote Ahonkylän yleiskaavasta vuodelta 2006. Suunnittelualue rajattu sinisellä.
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3.5.3

Asemakaavat

Laajennusalue rajautuu lännessä Ahonkylän asemakaava-alueen Käpälämäki II -asemakaavaan, jonka
kunnanhallitus on hyväksynyt 13.8.2018

VIHTAKALLIO

KÄPÄLÄMÄKI
II

Suunnittelualue

KÄPÄLÄMÄKI

KÄPÄLÄMÄKI III
Ote asemakaavojen yhdistelmäkartasta.

Maanmittauslaitos 2022 ESRI Finland

Isovuorenpuisto
Kaavoitettava
alue

Ote ajantasa-asemakaavasta.
Suunnittelualue rajautuu Isovuorenpuistoon ja katualueeseen. Esteetön elämysreitti kulkee sekä suunnittelualueen
että Isovuorenpuiston halki.
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 17.8.2022.
3.5.5

Suojelupäätökset

Suunnittelualueella ei ole suojelukohteita.
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