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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 

 

Markku Koivusaari                                            

suunnittelija 

markku.koivusaari@ilmajoki.fi 

p. 044 4191 524 

 

Vireille tulo 
Kaavoituspäätös 2.12.2019 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 30.9. - 14.10.2020   

Asemakaavan 

hyväksyminen 
Kunnanhallitus x.x.2022 §   

 

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 

 

Anni Peltola 

kaavasuunnittelija  

anni.peltola@ilmajoki.fi  

p. 044 4191 340 

 
Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi 

Ilkantie 17 

60800 ILMAJOKI 

 

mailto:kimmo.sulonen@ilmajoki.fi
mailto:markku.koivusaari@ilmajoki.fi
mailto:anni.peltola@ilmajoki.fi
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Laajennusalue on pääosin metsäistä lakialuetta, jonka halki kulkee esteetön elämysreitti. Osa frisbee-

golfradasta sijoittuu alueen itäiseen osaan. Käpälämäen päiväkotiin ja Tuomiahon kouluun on suun-

nittelualueelta matkaa vajaa kilometri.  
 

  
 

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. 

2. Tiivistelmä 
 

2.1. Kaavaprosessin vaiheet 
 

25.11.2019 
Teknisen lautakunnan esitys kunnanhallitukselle Ahonkylän asemakaavan 
laajentamiseksi  

2.12.2019 Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 

30.9. - 14.10.2020 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 

15. - 28.9.2022 Kaavaluonnos, päivitetty OAS ja lähtökohdat nähtävillä  

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 

x.x.2023 § xx Kunnanhallitus hyväksyy asemakaavan 

TUOMIAHON 

KOULU 

KÄPÄLÄMÄEN 

PÄIVÄKOTI 

Maanmittauslaitos 2022 ESRI Finland 

 

Kaavoitettava 
alue 



6 

 

 

2.2. Asemakaava 
 

 
 

Asemakaavassa on alueelle osoitettu asuin- ja erillispientalojen korttelialueet, lähivirkistysalueet sekä 

urheilu- ja virkistyspalvelujen alue, johon sijoittuu frisbeegolfrata paikoitus- sekä myymälä- ja varasto-

rakennusalueineen. Esteetön elämysliikuntareitti kulkee alueen poikki lähivirkistysaluetta myöten. 

Liikenteellisesti alue tukeutuu Käpälämäen kokoojatiehen.   

 

2.3. Asemakaavan toteuttaminen 

Alueelle suunnitellut uudet rakennuspaikat sijaitsevat kunnan omistamalla alueella. Asuinalueen 

toteuttaminen aloitetaan kaavan saatua lainvoiman ja kunnan päätettyä kunnallistekniikan 

rakentamisesta.  

3. 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 halki kaakosta luoteeseen.  
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Ahonkylän taajamaa. Suunnittelualue keltaisella ympyröitynä. Kuva Mika Ruutiainen 2007. 
 

Maisemakuva 

 

Maanmittauslaitos 2022 ESRI Finland 
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Ahonkylän kallioperä on kiilleliusketta ja -gneissiä ja maaperä vallitsevasti moreenia. Suunnittelualue 

on kauttaaltaan moreenia kalliomaan työntyessä pohjoisessa kaava-alueen tuntumaan ja saraturvekos-

teikon hipoessa alueen luoteista nurkkaa. 
 

 

 Maaperä 

 

 

 

Maaperä 

 

Maisemarakenne 

 

ISO- 
VUORI 

 

 
PALANUT 
KALLIO 

 
 

VIHTA- 
KALLIO 

 

Maanmittauslaitos 2022 ESRI Finland 

 

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. 
 

 
 

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. Suun- 

Suunnittelu-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole todettu arvokkaita suojelukohteita eikä 

tavattu suojeltavia lajeja. 
 

  
 

 

1 

3 

5 

6 

4 

2 

Topografia 
 

+70,4 

+64,2 

Maanmittauslaitos 2022 ESRI Finland 

 

Maanmittauslaitos 2022 ESRI Finland 
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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.  
 

 
Suunnittelualue rajattu mustalla. 

 

3.3.2. Palvelut ja virkistys 

Ahonkylässä toimii kaksi kyläkoulua; Ahonkylän yli 300 oppilaan koulu ja Tuomiahon noin 150 op-

pilaan 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.  
 

 Maankäyttö 

 

 

 

 

 

 
 

 

MAANKÄYTTÖ 

 

AHONKYLÄ 
 

CORINE Land Cover 2018  
SYKE 2022 ESRI Finland 
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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 e-teettömän valaistun elämysliikuntareitin välityksellä laajaan Kyrkösjärven alueen 

viheralueverkostoon. Osalle suunnittelualuetta sijoittuu 2020 valmistunut Ahonkylän Frisbeegolf -

Teron kierros, joka on 18 väylän monipuolinen, kangasmetsässä kulkeva frisbeegolfrata. 

PALVELUT 

 

Ahonkylän 
koulu 

 PALVELUT 

Tuomiahon 
koulu 

 

Päiväkoti 
Käpälämäki 

 

Liikekeskus 
 

Päiväkoti 
Metsätähti 

 

Päiväkoti 
Vanamo 

 

Kaavoitettava 
alue 

Maanmittauslaitos 2022 ESRI Finland 
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Maanmittauslaitos 2017 ESRI Finland 

Esteetön 
elämysliikuntareitti 

Ahonkylä 

© Lakeuden elämysliikunta ry 

ULKOILUREITISTÖ 

 

Kaava- 
alue 

AHONKYLÄ 
 

Maanmittauslaitos 2022 ESRI Finland 

 

 

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

 

Jouppilanvuori 

            esteetön eläymysliikuntareitti 
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3.3.3. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueella ei sijaitse suojeltavia rakennuksia. Suunnittelualueen pohjoiselle rajalle 

yleiskaavassa sijoittunut tervahauta on Seinäjoen museoiden 3.10.2022 tekemän maastokäynnin 

perusteella todettu hävinneeksi eikä tervahautamerkintää enää ole Museoviraston 

muinaisjäännösrekisterissä eikä Maanmittauslaitoksen maastotietokannassa.  

 

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.  

 

 

 

 
 

 

Kevytliikennettä varten on rakennettu erilliset kevytväylät Koulu-, Äkkijuhan-, Isovuoren- ja 

Käpälämäentien varrelle.  Kevyenliikenteen yhteys on rakennettu myös kantatien 67 varteen liittyen 

Seinä-joen kevyenliikenteen verkostoon.  

KT 67 
11 369 

827 

Tuomikyläntie 

612 
27 

Nikkolantie 

871 
21 

Liikenneyhteydet ja keskimääräinen vuorokausiliikenne 2021 

 

Henkilöliik ajon/vrk 

Raskas liik ajon/vrk 

 

Väylävirasto 2021 Maanmittauslaitos 2022 ESRI Finland 

 

Kaava- 
alue 

AHONKYLÄ 
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3.3.6. Tekninen huolto 

Kunnan teknisen huollon verkosto ulottuu suunnittelualueen rajalle. Jätehuollon Ahonkylässä hoitaa 

keskitetysti Lakeuden Etappi Oy. 
 

 

 

 

 

Kaavoitettava 
alue 

KEVYTVÄYLÄT 

 

Maanmittauslaitos 2022 ESRI Finland 

 

Kaava- 
alue 

Maanmittauslaitos 2022 ESRI Finland 
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3.4. Maanomistus 

Kaavoitettava alue on kunnan omistuksessa.  
 

 
 

 

3.5. Suunnittelutilanne 
 

3.5.1. Maakuntakaava 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 
 
       

                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. 

 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 taajama-

kuvan eheyttämistä.  

 

Maanmittauslaitos ESRI Finland 

Kaavoitettava 
alue 

Maanmittauslaitos 2022 ESRI Finland 

 

Ote kokonaismaakuntakaavasta 

Suunnittelualueella on voimassa 2005 vahvistettu Etelä-Pohjan-

maan kokonaismaakuntakaava sekä vaihemaakuntakaavat I, II ja 

III. Kokonaismaakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu taajama-

toimintojen alueelle sekä kaupunkikehittämisen kohdealueelle.  
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         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 yleiskaavassa sijoittunut tervahauta on Seinäjoen museoiden 

3.10.2022 tekemän maastokäynnin perusteella todettu hävinneeksi eikä tervahauta-merkintää enää ole 

Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä eikä Maanmittauslaitoksen maastotietokannassa.  

 

 
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 
 

 
Ote asemakaavojen yhdistelmäkartasta. 
 

 
 

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.  

 

KÄPÄLÄ- 

MÄKI 

II 

KÄPÄLÄMÄKI 

 

VIHTAKALLIO 

Isovuorenpuisto 

KÄPÄLÄMÄKI III 

 

Suunnittelu-

alue 
 

Maanmittauslaitos 2022 ESRI Finland 

 

Ote ajantasa-asemakaavasta. 

Suunnittelualue rajautuu Isovuorenpuistoon ja 

katualueeseen. Esteetön elämysreitti kulkee sekä 

suunnittelualueen että Isovuorenpuiston halki.  
 

Kaavoitettava 

alue 
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4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet        
 

4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen sekä sitä koskevat päätökset 

Ahonkylä on suosittua omakotialuetta. Tekninen lautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle 

asemakaavan laatimista Koppelonmäen alueelle 28.10.2019 ja kunnanhallitus on tehnyt 

kaavoituspäätöksen 2.12.2019.  

 

4.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

 
Vireille tulo 

Asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu Ilmajoki-lehdessä julkaistulla kuulutuksella, jossa on 

ilmoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 30.9. - 14.10.2020. 

 
Osalliset 

 kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen asukkaat ja maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, 

työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
 

 viranomaiset, yritykset ja yhteisöt, 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 

- yritysasiamies 

- rakennustarkastaja 

- kunnallistekniikan päällikkö 

- liikunta- ja vapaa-aikakoordinaattori 

- varhaiskasvatusjohtaja 

- sivistysjohtaja 

 
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät 

Kaavaluonnos, päivitetty OAS ja lähtötiedot ovat olleet nähtävillä 15. - 28.9.2022. Osallisilla on ollut 

mahdollista ottaa kantaa kaavaluonnokseen sen ollessa nähtävillä. Kaavan laatimisesta ja osallistumis- 

ja arviointisuunnitelmasta on tiedotettu Ilmajoki-lehdessä sekä kunnan internetsivuilla ja 

ilmoitustaululla.  
 

4.3. Asemakaavan tavoitteet 

Kunnanhallitus on asettanut asemakaavan tavoitteeksi 

 kehittää tiiviimpää ja tehokkaampaa pientalotyyppistä asuinaluetta Ahonkylän koulun yhteyteen 

 kaavoittaa alueelle tontteja, jotka soveltuvat maastosta riippuen 1-2 -kerroksisille rivitalo-, paritalo- 

ja mahdollisesti omakotiasumiseen 

 luoda maankäytölliset edellytykset alueen kehittämiselle asuinalueena luontoarvot huomioiden 
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4.4. Kaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vertailu, valinta ja perustelut 

 
 

4.4.1. Kaavaluonnos 

Kaavoitettavalle alueelle on laadittu yksi kaavaluonnos, joka on ollut osallisten arvioitavana  

15. - 28.9.2022.  
 

 
 

Kaavaluonnoksessa on osoitettu 12 AO-tonttia ja neljä AP-tonttia, jotka sijoittuvat Metso- ja Teerikujan 

sekä Harjukalliontien varteen. Lähivirkistysalueille (VL), Korpimetsonpuistoon ja Käpälärämäkkään, 

on osoitettu esteettömän elämysliikuntareitin ja virkistyspolkujen olemassa oleva kulku. Frisbeegolf-

radan alue, Frisbeepuisto, on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU).  Frisbeepuistoon 

on osoitettu pysäköimispaikka sekä rakennusala, jolle saa sijoittaa myymälän. Frisbeegolfradan toinen 

pysäköimispaikka on osoitettu Käpälärämäkän alueelle. Terontie ja Käpälämäentie toimivat 

suunnittelualueen kokoojateinä.  

  
Lausunnot ja mielipiteet kaavaluonnoksesta 

Kaavaluonnoksesta saatiin kolme lausuntoa ja kaksi mielipidettä.  

 

Lausunnot: 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

 Asemakaavaluonnoksen kaavaratkaisu poikkeaa aluerakenteen ja liikenteen järjestämisen osalta 

merkittävästi Ahonkylän vuoden 2006 osayleiskaavassa osoitetusta perusrakenteesta. Asema-

kaavan toteuttaminen luonnoksen mukaisena voi heikentää suunnittelualueen pohjoispuolisen, 

vielä kaavoittamattoman alueen jatkosuunnittelua yleiskaavan linjausten mukaisesti. 

Yleiskaavassa ei ole osoitettu mahdollisia uusia aluevarauksia, jonne kaavaluonnoksen mukainen 

tieyhteys idän suuntaan voisi johtaa. Yleiskaavasta poikkeavat ratkaisut tulisi perustua riittäviin 
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yleiskaavallisiin selvityksiin ja tarvittaessa yleiskaavan päivitykseen ja yleiskaava-alueen 

laajentamiseen. 
 

Kokoojakadun linjausten jatkuvuuden lisäksi on tarpeen kiinnittää huomiota kevyenliikenteen 

ja ulkoilureittien kattavuuteen, turvallisuuteen ja johdonmukaisuuteen. Seudullisesti 

merkittävän esteettömän elämysliikuntareitin turvallinen ja esteetön ympärivuotinen käyttö 

tulee huomioida ja osoittaa kaavassa reitille riittävät aluevaraukset ja etäisyydet sekä toteuttaa 

alikulku yleiskaavan mukaisena.  
 

Hulevesien hallintaa on tarpeen tarkastella kaavan laadinnan yhteydessä mahdollisesti 

laajempana kokonaisuutena alueen erilaiset käyttötarpeet ja tavoitteet huomioiden. Sään ääri-

ilmiöiden lisääntymiseen voisi varautua osaltaan myös mahdollisesti hyödyntämällä alueen 

maasto-muotoja sekä alueen läpi menevää kosteahkoa painannetta.  
 

Uusiutuvien energiamuotojen, kuten aurinkoenergian, hyödyntämismahdollisuuksia voisi 

tarkastella kaavan yhteydessä. Luonnoksessa osoitetut ohjeelliset rakennusten sijoittelut 

näyttäisivät olevan suotuisia aurinkopaneelien hyödyntämiselle. 
 

Koppelonmäen alueella näyttäisi olevan tarvetta eri toimintojen ja tavoitteiden 

yhteensovittamiseen, joissa voisi hyödyntää myös osallistavia suunnittelukäytäntöjä jo 

kaavoitusvaiheessa. 
 

ELY-keskus pitää myös 20 vuotta vanhan rakennusjärjestyksen päivittämistä tarpeellisena.  
 

Kaavoittajan vastine: 

Asemakaavaratkaisu poikkeaa jossain määrin olemassa olevasta yleiskaavasta, sillä alueen 

maankäyttötavoite on muuttunut. Alueella on toiminut merkitystään kasvattanut Frisbee-golf 

toiminto, joka on tuonut Ahonkylän virkistyskäytölle uusia positiivisia vaikutuksia. Tästä 

johtuen osa yleiskaavan asumiseen tarkoitetusta alueesta on muutettu virkistyskäyttöön 

soveltuvaksi ja maankäytöltään vähäisemmäksi. Vaikutuksia on ollut myös liikenteen ja 

pysäköinnin osalta, jolloin nämä ratkaisut on otettu huomioon kaavoituksessa, olemassa olevan 

asumisen rauhoittamiseksi. Nämä huomioiden osa kaavan itäisen alueen asumisesta on nyt 

maankäytöltään osoitettu kaavaehdotuksessa virkistystoimintaa tukevaksi alueeksi mm. uuden 

puiston, pysäköinnin ohjaamisen tukemiseksi. 

 

Alueen pääasiallinen kulkuyhteys on alueen pohjoisosan kautta, joka noudattelee yleiskaavan 

mukaista tielinjausta mahdollisimman paljon, tukien alueen pohjoispuolen toteuttamista. 

Katuleveys on huomioitu kaavaehdotuksessa sopivaksi. Samoin varaus tieyhteydelle kohti itää, 

joskin tämän kaavan osalta tieyhteys palvelee vain virkistystoimintaa- ja pysäköintiä. 

Yleiskaavan mukaisesti tieyhteys ohjautuu myös tulevan asumisen suuntaan. Tästä huolimatta, 

alueen kokonaistarkastelussa yleiskaavallinen tarkastelu on hyödyllistä. 

 

Seudullisen elämysliikuntareitin kulku on tärkeää alueelle ja yhteyden säilyttäminen on 

huomioitu kaavaehdotuksessa. Kaavassa on osoitettu nykyisen elämysreitin sijainti huomioiden 

sopivat etäisyydet muuhun toimintaan ja yhteys liikenteen risteyskohdan ali Käpälämäentien ja 

Koppelonraitin yhtymäkohdan läheisyydestä. 

 

Hulevesien kerääminen alueella on hoidettu olemassa-olevien ojitusten osalta ja osittain tämä 

tarkoittaa myös muutosta nykyiseen verkkoon mm. asumisen käyttötarkoitusalueilla. Keskeinen 

reitti kulkee samansuuntaisesti elämysreitin kanssa ja hulevesien imeytykseen auttaa tässä myös 

laaja virkistysalueverkko. On selvää, että ääri-ilmiöiden lisääntyminen tarkoittaa myös sitä, että 

kaavoituksella tulee varautua muuttuviin tilanteisiin ehkäisevästi ja mahdollistaa muutoksia 

ongelmien lievitystöissä mahdollisimman nopeasti, jos niitä alueella ilmenee. 
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Virkistysalueverkko ja asumistoiminnallisten alueiden vähentyminen alueella tuovat 

mahdollisuuksia sopeuttaa muuttuvia tarpeita paremmin.  

 

Kaavaehdotus mukailee auringon suuntia rakentamisessa ja mahdollistaa rakennusten sijoittelun 

uusiutuvien energiansaantimuotojen osalta monipuolisesti. Tuleva energian tarve ja 

omavaraisuus kaavoitusta laadittaessa todennäköisesti lisääntyy merkittävästi 

lähitulevaisuudessa.  

 

Kaavoituksen kuluessa ja sitä ennen alueella olevat toimijat ovat olleet aktiivisia. 

Kaavoittamiskäytännöt Ilmajoella ovat korostaneet osallistuvuutta koko kaavoitusprosessin 

aikana, virallisten hallintotoimien lisäksi. Osallistaminen hyvät ja turvallisen alueen 

suunnittelussa on tärkeää ja tuottaa arvokasta tietoa suunnitteluun. 

 

Rakennusjärjestyksen uudistaminen on ajankohtaista ja valmistelussa, odottaen Maankäyttö- ja 

rakennuslainsäädännön kokonaisuudistusta. Lainsäädäntötyö tuonee muutoksia myös 

kaavoituskäytäntöihin. 

 
Seinäjoen kaupunki, liikuntapalvelut 

Asemakaavassa on tarpeen huomioida ja turvata seudullisesti merkittävän esteettömän elämys-

liikuntareitin turvallinen ja esteetön ympärivuotinen käyttö, osoittaa reitille riittävät alue-

varaukset ja etäisyydet sekä huomioida alikulun toteuttaminen yleiskaavan mukaisesti. Alikulun 

koossa tulisi huomioida esteettömyys ja alikulun koko latukoneen kulku huomioiden.  
 

Kaavoittajan vastine: 

Elämysliikuntareitin sijoittelussa on kaavaehdotuksessa mukailtu nykyisen reitin sijaintia ja 

erityishuomiota reitin osalta on kiinnitetty kohtaan, jossa reitti risteää liikenneväylän kanssa. 

Tässä kaavoitus huomioi reitin alikulun turvallisuus huomioiden. Alikulun mittakaava ja tarve 

on myös reitin huoltotoimille.  

 
Seinäjoen museot 

Ahonkylän osayleiskaavassa (2006) Koppelonmäelle, suunnittelualueen pohjoisrajan tuntumassa 

on osoitettu rauhoitettu muinaisjäännös, tervahauta. Tervahauta on merkitty vuoden 2000 

Maanmittauslaitoksen topografiseen karttaan. Nykyisillä Maanmittauslaitoksen perus- tai 

maastokartoilla tervahauta-merkintää ei ole. Tervahautaa ei ole myöskään Museoviraston 

muinaisjäännösrekisterissä tai Maanmittauslaitoksen maastotietokannassa, eikä se erotu maaston 

digitaalisessa korkeusmallissa. Seinäjoen museoiden 3.10.2022 tekemän maastokäynnin 

perusteella topografisen kartan osoittamassa paikassa tai sen lähiympäristössä ei ole tervahautaa. 

Suunnittelualueella ei ole epäiltyjä tai tunnettuja muinaisjäännöksiä. Alueen arkeologinen 

potentiaali on historiallisten karttojen ja maalajin (kivinen hiekkamoreeni) vuoksi vähäinen, 

eikä kaava-hankkeeseen näin ollen liity arkeologisen inventoinnin tarvetta.  
 

Kaavoittajan vastine: 

Rauhoitetun muinaisjäännösmerkinnän poistuminen Museoviraston muinaisjäännösrekisteristä 

on otettu huomioon kaavaselostuksessa.  

 

Mielipiteet: 
 

Mielipide 1 

Kaavaluonnos koetaan mahdollisuutena kehittää rataa yhteistyössä kunnan kanssa tavoitteena 

alueen paras frisbeegolfalue. Palautteessa korostetaan frisbeegolfradan kokonaiskustannuksia 

yhtä liikunnallista käyntikertaa kohti, 0,26 e/lkk, mikä on tuoreen tutkimuksen mukaan pienin 

kaikista liikuntapaikoista. Rata ylläpidetään vapaaehtoisvoimin, laji liikuttaa kaiken ikäisiä 

sukupuoleen katsomatta ja on yksi suosituimmista lajeista koko maassa. Radan ylläpitäjät 
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toivovat pääsevänsä tekemään tarvittavia muokkauksia poistuvien väylien osalta 

mahdollisimman pian.  
 

Kaavoittajan vastine: 

Kaavoituksessa on merkittävästi huomioitu radan mahdollisuudet jatkaa toimintaansa ja myös 

mahdollistaa sen merkityksen kasvu alueella. Uusi virkistysalue tarjoaa mahdollisuuden myös 

alueelle ja käyttötarkoitukseen sopivaan kohtuulliseen rakentamiseen mm. myynti- ja 

huoltotoimille. 

 
Mielipide 2  

Palautteessa korostetaan huomioimaan alueen suunnittelussa alueelta lähtevät kolme polku-

reittiä sekä virallinen ulkoilureitti. Virkistysreittien toivotaan olevan käytettävissä myös 

maatöiden aikana. Elämysliikuntareitin ylitys/alitus suunniteltava siten, ettei tieltä talvella 

aurattaessa tai autoilla ajettaessa tipu lunta ladulle. Hiekka pilaa ladut. Palautteessa myös 

kyseenalaistetaan Ahonkylän laajentuminen edelleen ja virkistysalueiden siirtyminen yhä 

etäämmälle olemassa olevasta asustuksesta.  
 

Kaavoittajan vastine: 

Kaavaehdotuksessa huomioidaan elämysliikuntareitin nykyinen sijainti ja sen tärkeys alueen 

asumiselle ja käyttämiselle. Toisaalta alueen monipuolisen käytön tukemiseksi 

kaavamuutoksessa korostetaan myös muita liikunta- ja virkistysmuotoja, oleellisena frisbee-golf. 

Tämä kaavaehdotus poikkeaa yleiskaavasta siinä, että asumisen sijoittelua tapahtuu nyt 

yleiskaava vähemmän. 
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4.4.2. Kaavaehdotus 
 

Kaavaehdotus on laadittu huomioiden mahdollisuuksien mukaan kaavaluonnosvaiheen lausunnot ja 

mielipiteet. 

 

 
 

 
4.5. Suunnitteluvaiheen käsittelyt ja päätökset 

 

Asemakaavasta valmisteltiin yksi kaavaluonnos. Tekninen lautakunta esitti 25.10.2022 

kunnanhallitukselle kaavaluonnoksen pohjalta valmistellun kaavaehdotuksen hyväksymistä ja 

nähtäville asettamista. Kunnanhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti 7.11.2022 asettaa 

kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. Kaavaehdotus oli nähtävillä 24.11.2022 - 2.1.2023. 

Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan x.x.2023 § xx. 
 

 

5. Asemakaavan kuvaus 
 

5.1. Kaavan rakenne 

Asemakaavalla muodostetaan 11 asuinpientalotonttia, joista 4 tukeutuu Metsotiehen/Koppelonraittiin, 

6 Teeritiehen ja yksi Harjukalliontiehen. Vastaavasti AP-käyttötarkoituksella olevia tontteja on kolme 

Metsotiellä ja kaksi Teeritiellä. Frisbeepuiston ympärillä ei ole asutusta. 
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Mitoitus 

Suunnittelualueen pinta-ala on 9,456 ha, rakennusoikeus 6000 k-m2 ja aluetehokkuus e = 0,06. Ase-

makaavalla muodostetaan 11 AO-tonttia, viisi AP-tonttia ja neljä kaavatietä sekä urheilu- ja 

virkistyspalvelujen alue ja lähivirkistysaluetta. Alueelle on arvioitu tulevan noin 70-90 asukasta, kun 

mitoitusperusteena on käytetty 3-4 asukasta/asunto.  

 

Palvelut 

Lähietäisyydellä suunnittelualueelta, vajaan kilometrin päässä, sijaitsevat Päiväkoti Käpälämäki sekä 

2022 valmistunut Tuomiahon kyläkoulu. Ahonkylän päiväkoteihin Metsätähteen ja Vanamoon on 

matkaa 2,5-3 km. Ahonkylän liikekeskus on noin kolmen kilometrin päässä. Terveyskeskus, yläaste-

lukio, kaupalliset ja hallinnolliset palvelut sijaitsevat Ilmajoen keskustassa noin yhdeksän kilometrin 

päässä Koppelonmäestä. Seinäjoen Ideaparkkiin on matkaa kuusi kilometriä.  

 
5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Alue on suunniteltu asetettujen tavoitteiden mukaisesti pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi ja 

lähivirkistysalueeksi ja siten jatkettu Ahonkylälle ominaista rakennetta; asuntotonttien välittömässä 

läheisyydessä on yhteys virkistysreitistöille ja -alueille.  

 
5.3. Aluevaraukset 

  

   

 
  

 

 

  

 

 

 

 
  

 

                    

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähivirkistysalue 
- lähivirkistysalue on tarkoitus jättää luonnontilaiseksi 

 

 
 

Asuinpientalojen korttelialue 
- AP-tonteille saa rakentaa 1-2 -kerroksisen, enintään neliasuntoisen rivitalon tai kytketyn 

asuinrakennuksen  
- tonttitehokkuus e = 0,22 

 

 
 

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue 
- osa frisbeegolfradasta sijoittuu suunnittelualueelle 

 

 
 

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

 

 
 

Rakennusala, jolle saa sijoittaa alueelle sopivaa myymälä- ja huoltotoimintaan 
tarkoitettua rakentamista 

 

 

 
 

Pysäköintipaikka 
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5.4. Kaavan vaikutukset 

  

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Luonnonolot ja  
luonnon moninaisuus 

Tontti- ja tiealueet muuttuvat pääosin rakennetuksi alueeksi, lähivirkistysalueet ja 
frisbeegolfrata-alue pysyvät lähes luonnontilaisina. Alueella ei ole merkittäviä 
luontoarvoja.  

Vesistöt ja vesitalous 
Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. Alueen pintavesille on runsaasti 
imeytymistilaa. 

Maisema Kaava muuttaa metsäistä lenkkimaisemaa rakennetuksi ympäristöksi. 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin  

Terveellisyys, turvallisuus,  
virkistys ja viihtyvyys 

Alue on poikkeuksellista luonto- ja virkistysalueiden ulottuessa lähes kotiovelle.  

Sosiaalinen ympäristö Pientaloalue liittyy Ahonkylään rakentuneeseen laajaan omakotialueeseen. 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntatalouteen 

Asuminen, palvelut, työpaikat 
ja elinkeinotoiminta 

Monipuoliset palvelut kuten päiväkoti, koulu, leikkipuistot, pallokenttä ja frisbeegolf-
rata sekä virkistyspolut ovat kävelyetäisyydellä. Noin kolmen kilometrin päässä 
sijaitsevassa liikekeskuksessa on muun muassa itsepalveluruokakauppa, parturi-
kampaamo, kauneus- ja hyvinvointialan palveluita sekä pizzeria. Alueen toteutuminen 
lisää Ahonkylän palveluiden kysyntää ja hyödyntämistä. 

Taajamakuva ja 
kulttuuriympäristö 

Maalaismainen kyläkuva säilyy ennallaan kuin myös alueelle tyypillinen asutuksen 
muokkaama kulttuuriympäristö.  

Yhdyskuntarakenne, liikenne 
ja tekninen huolto sekä 
yhdyskuntatalous 

Asemakaava täydentää Ahonkylän taajaman yhdyskuntarakennetta, tukee alueen 
palvelurakennetta ja hyödyntää olemassa olevaa kaavatiestöä ja pyörätieverkostoa. 
Alue liitetään olemassa olevaan kunnallistekniseen verkostoon, jonka hyötysuhde 
tehostuu.  

 

 

 

5.5. Ympäristön häiriötekijät 

Merkittäviä häiriöitä alueella ei ole tiedossa.  

 

5.6. Nimistö 

Uusi kokoojatie on nimetty Koppelonraitiksi, uudet kaavatiet Metso-, Teeri- ja Terontieksi ja 

lähivirkistysalueet Korpimetsonpuistoksi ja Käpälärämäkäksi. Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue on 

Frisbeepuisto.  
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5.7. Kaavamerkinnät ja –määräykset 

   

6. Asemakaavan toteutus 

6.1. Toteutusta ohjaavat suositukset 

Asemakaavassa on osoitettu ohjeelliset rakennuspaikat. 
 

6.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Asemakaavan saatua lainvoiman voidaan alueen rakentaminen toteuttaa. 

  
Liiteasiakirjat 

Liite 1. Kaavoituspäätös 

Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Liite 3. Asemakaavan seurantalomake 

Liite 4. Kunnanhallituksen hyväksymispäätös 


