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1. Perus- ja tunnistetiedot 
 

1.1. Tunnistetiedot 
 

Kunta Ilmajoki 

Kunnanosa Herrala 

Alue Kortteli 21 rakennuspaikka 11 

Kaava Asemakaavan muutos 

 

Kaavan laatija 

 

Kimmo Sulonen 

kaavoitusjohtaja  

kimmo.sulonen@ilmajoki.fi 

p. 044 4191 334 

 

Markku Koivusaari                                            

suunnittelija 

markku.koivusaari@ilmajoki.fi 

p. 044 4191 524 

 

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi 

Ilkantie 17 

60800 ILMAJOKI 

 

Vireille tulo Kaavoituspäätös 12.9.2022 

Asemakaavan 

hyväksyminen 
Kunnanhallitus xx.xx.2022 § xxx 

 

1.2. Kaavamuutosalueen sijainti 
 

 Kaavamuutosalue, Herralan kunnanosan korttelin 21 tontti 11, sijaitsee keskustaajamassa Jaakonkujan 

varrella. Tontti rajautuu erillispientalojen (AO) ja asuinkerrostalojen (AK) korttelialueisiin sekä 

puistoon (VP). 
 

 

mailto:kimmo.sulonen@ilmajoki.fi
mailto:markku.koivusaari@ilmajoki.fi
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2. Tiivistelmä 
 

2.1. Kaavaprosessin vaiheet 
 

7.9.2022 
Teknisen lautakunnan esitys kunnanhallitukselle Herralan kunnanosan 
asemakaavan muuttamiseksi  

12.9.2022 Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 

25.10.2022 
Teknisen lautakunnan esitys kunnanhallitukselle hyväksyä kaavaehdotus ja 
asettaa ehdotus julkisesti nähtäville 

7.11.2022 
Kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen ja päättää asettaa ehdotuksen 
julkisesti nähtäville 

24.11.2022 - 2.1.2023 Kaavaehdotus julkisesti nähtävillä 

xx.x.2022 § xx Kunnanhallitus hyväksyy asemakaavan 

 
2.2. Asemakaavan muutos 

 

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa palvelurakennusten korttelialue asuin- ja pientaloalueen 

korttelialueeksi, jolla on mahdollista toteuttaa palvelutoimintaa käyttötarkoituksella (AP/P) Kuva 

Esitetty tämän dokumentin kappaleessa Kaavaehdotus 4.4. 
 

Kyseessä on pienimuotoinen, vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutos. MRL 50 §:n mukaan 

asemakaavaa voidaan muuttaa vaiheittain käyttötarkoituksen tai tehokkuuden muutostarpeesta. 

Kaavahanke täyttää MRL 50 §:n periaatteet.  

 
2.3. Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaava toteutuu muutoksen osalta, kun kaava on saanut lainvoiman. 
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3. Lähtökohdat 
 

3.1. Alueen yleiskuvaus, luonnonympäristö ja rakennettu ympäristö 

   
 

Suunnittelualue sijaitsee rakennetulla asuinalueella ja kaavamuutosalueella on kolme asuinrakennusta.  

Liikenteellisesti kaavamuutosalue tukeutuu Jaakonkujan kautta Kirkkotiehen/Palontiehen. 

Suunnittelualue on teknisen huollon piirissä.  

 

 
 

 

Maanmittauslaitos ESRI Finland 

 

 

 

 

Kaavamuutos- 
alue 



6 

 

3.2. Maanomistus 

Kaavamuutosalue on kunnan omistuksessa. 
 

 

   
 

3.3. Suunnittelutilanne 
 

3.3.1. Maakuntakaava 
Kokonaismaakuntakaava 

Kaavamuutosalue sijaitsee Ilmajoen keskustan alueella. jossa on voimassa 2005 vahvistettu Etelä-

Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava.  
 

Kokonaismaakuntakaavassa alueelle on osoitettu seuraavat merkinnät: 
 

  
Ote kokonaismaakuntakaavasta, keskustan alue. 

 

Maanmittauslaitos ESRI Finland 

 

 

 

 

 

 

Keskustatoimintojen alue 
 
Taajamatoimintojen alue 
 
Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava –
käytävän kehittämisalue 
 
Matkailun vetovoima-alue 
 
Kulttuuriympäristön tai maiseman 
vaalimisen kannalta tärkeä alue 
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3.3.2. Yleiskaava 

Keskustan osayleiskaavassa vuodelta 1992 kaavamuutosalue sijoittuu julkisten palvelujen ja hallinnon 

alueelle (PY) alueen rajautuessa pientalovaltaiseen asuinalueeseen (AP) sekä keskustatoimintojen alu-

eeseen (C).   

 

   
Ote keskustan osayleiskaavasta vuodelta 1992. Suunnittelualue rajattu sinisellä.  

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

nähtävillä 10.11.-11.12.2017. Kaavaluonnoksissa kaavamuutosalue on osoitettu palvelujen ja hallinnon 

alueeksi (P). Alue rajautuu pientalovaltaiseen asuntoalueeseen (AP), kerrostalovaltaiseen asuntoaluee-

seen (AK) ja palvelujen ja hallinnon alueeseen (P).  
 

 
Ote keskustan vireillä olevasta yleiskaavaluonnoksesta. Suunnittelualue rajattu sinisellä.  
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3.3.3. Asemakaavat 
 

Kaavamuutosalueella on voimassa Lauroselankujan alueen asemakaava, jonka kunnanvaltuusto on hy-

väksynyt 9.12.2005.  
 

 
Ote asemakaavojen yhdistelmäkartasta. 
 

Asemakaavassa kaavamuutosalueelle on osoitettu palvelurakennusten korttelialue (P). Korttelialue 

rajautuu erillispientalojen (AO) ja asuinkerrostalojen korttelialueisiin sekä puistoon (VP). 
 

 
Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Kaavamuutosalue rajattu sinisellä. 

 
3.3.4. Rakennusjärjestys, pohjakartta ja suojelupäätökset 

 

Ilmajoen kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.6.2002. Kaavan pohjakarttana on käytetty 

1:2000 mittakaavaista pohjakarttaa, jonka kunnan maanmittausinsinööri on hyväksynyt 19.10.2022. 
 

Alueella ei ole suojelukohteita. 
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4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet        
4.1. Kaavamuutoksen tarve, suunnittelun käynnistäminen sekä sitä koskevat päätökset 

Asemakaavoitus on lähtenyt kunnan kehittämistarpeista siten, että asemakaavan käyttötarkoitusta 

muutetaan palvelutoiminnasta vastaamaan uusia tarpeita, mahdollistaa jatkossa myös pääsääntöisen 

asumisen.  
 

Tekninen lautakunta on päättänyt 7.9.2022 esittää kunnanhallitukselle kaavoituspäätöksen tekemistä 

kohdealueelle.   
 

4.2. Osallistuminen ja yhteistyö 
 

Vireille tulo 
Kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen 12.9.2022 § 199.  
 

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 

- Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos 

- Fortum Sähkönsiirto Oy / Caruna Oy 

- Viria Oyj  

 Ilmajoen kunta 

-   tekninen johtaja 

- rakennustarkastaja 

- kunnallistekniikan päällikkö 
 

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät 
 

Kaavaehdotus on asetettu julkisesti nähtäville 30 vrk ajaksi.   
 

4.3. Asemakaavan tavoitteet 

Kaavamuutoksen tavoitteena on edesauttaa keskustan kaava-alueiden toteutumista.  
 

4.4. Kaavaehdotus 
 

   
 

4.5. Suunnitteluvaiheen käsittelyt ja päätökset 

Kunnanhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen 7.11.2022 ja päätti asettaa sen nähtäville ehdotusvaiheen 

kuulemista varten. Kaavaehdotus oli nähtävillä 24.11.2022 - 2.1.2023. Kunnanhallitus hyväksyi 

asemakaavan x.x.2023 § x. 
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5. Asemakaavan kuvaus 
 

5.1. Kaavan rakenne ja mitoitus 

Kaavamuutoksella suunnittelualue osoitetaan asuin- ja pientaloalueen korttelialueeksi (AP/P), jolla on 

mahdollista toteuttaa palvelutoimintaa.   
 

5.2. Kaavan vaikutukset 

Taajamakuva tiivistyy ja eheytyy. Asemakaava täydentää yhdyskuntarakennetta ja hyödyntää olemassa 

olevaa teknistä verkostoa. 
  

5.3. Ympäristön häiriötekijät 

Alue rajoittuu muuhun asuinalueeseen ja ei lisää rakennuspaikkoja. 
 

5.4. Nimistö 

Kaavamuutos ei vaikuta nimistöön.  
 

5.5. Kaavamerkinnät ja –määräykset 
 

   
 

6. Asemakaavan toteutus 
 
6.1  Toteuttaminen ja seuranta 

Asemakaava toteutuu rakentajan hankeaikataulun mukaisesti. Rakentaminen ja rakentamisen seuranta 

tapahtuvat rakennuslupamenettelyn kautta. 
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