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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 Tunnistetiedot

Kunta:
Alueen nimi:
Korttelit/alueet:
Päiväys:

Kaavan laatija:

Asemakaavamuutos
Kurikka
Kaupunginosa 19 Jalasjärvi (Juustoportin alue)
500, 501, 502, 503, 537 /Liikennealueet /Viheralueet
Kurikassa 30.10.2020

________________________________________
Jukka Peltoniemi, toimistoarkkitehti, YKS-557

1.2 Kaava-alueen sijainti

Kaava-alue sijaitsee Kurikan kaupungissa Jalasjärven kirkonkylässä, valtatie 19 tuntumassa.

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus
Asemakaavan nimi on ”Asemakaava 19 Jalasjärvi, korttelit 501-503, 537 (Juustoportin alue)”.
Etelä-Pohjanmaan ELY –keskus on valmistelemassa suunnitelmia valtateiden 3 ja 19
risteysjärjestelystä. Valtateiden tiejärjestelyiden myötä Kurssitien katuliittymä valtatie 3:lle
poistuu ja korvaavia tiejärjestelyitä muodostetaan siten, että Rantatie jatkuu suoraan valtatie 3
ali. Lisäksi Trikookujan jatkeeksi rakennetaan rinnakkaistie, joka liittyy valtatie 3:lle vt3-vt19
-risteyksen luoteispuolella.
Elinkeinoelämän, mm. Juustoportin, toimintaedellytyksiä pyritään parantamaan kaavallisten
esteiden poistamisella ja tehostamalla maankäyttöä. Tähän liittyy katuverkoston (Trikookujan,
Meijeri- ja Kurssitien) uudelleen järjestelyä sekä korttelirakenteen yhtenäistämistä
yhdyskuntarakenteeseen sopivaksi.
Suunnittelun tavoitteena on luoda yritystoiminnalle aluevaraukset sekä järjestää kortteli- ja
katuverkosto asemakaava-alueella tiejärjestelyihin sopivaksi.
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja
lähdemateriaalista
2. Osayleiskaava

3.

4.
5.
6.

 Jalasjärven kirkonkylän osayleiskaava
 Kulttuuriympäristöselvitys (Pöyry 2007)
 Maisemaselvitys (Jaakko Pöyry infra 2006)
 Muinaisjäänneinventointi (Mikroliitti 2006)
Asemakaava:
 Jalasjärvi, Kivistönkylän asemakaava (Jalasjärven kunnanvaltuusto
25.9.2014 §63).
Tiesuunnitelma koskien Vt3 ja Vt19 risteysaluetta, Jalasjärvi
(Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/ Ramboll Finland Oy 2018).
Tiesuunnitelman melumallinnus (Ramboll Finland Oy).
Pöytäkirjan otteet, joista ilmenevät asemakaavan muutoksen käsittelyvaiheet.
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2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Asemakaavamuutoksen
aloitus
Valmisteluvaihe
(MRL62§, MRA30§)

Ehdotusvaihe
(MRL65§, MRA27§)

Hyväksyminen
(/muutoksenhaku)
(MRL52§)

1. Huhtikuu 2018
2. Ympäristölautakunnan käsittely
3. Vireille 29.7.2018
4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä
yhdessä kaavaluonnoksen kanssa (30vrk)
/palaute mielipiteinä.
5. Ympäristölautakunta
6. Kaavaehdotus nähtävillä (30vrk)
/palaute muistutuksina
7. Erilliskuuleminen. Kuultu niitä osallisia, joita
muutos koskee (MRA32§)
8. Kaupunginhallitus
9. Kaupunginvaltuuston päätös hyväksymisestä
10. Muutoksenhakumahdollisuus kaavaehdotuksen
hyväksymisen jälkeen Vaasan hallinto-oikeudesta
(30vrk).

2.1.1 Kaavan valmistelu
Kunnallisessa organisaatiossa maankäytön suunnittelusta vastaa kaupunginhallitus. Kaavan
valmistelee ympäristölautakunta. Kurikan kaupungin kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavat,
merkitykseltään vähäisissä kaavoissa ympäristölautakunta (Kurikan kaupungin
hallintosääntö).
Kaavan laatii Kurikan kaupungin Tekninen osasto / Ympäristötoimi.
2.1.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavan nähtävillä olo
Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos olivat yhdessä
nähtävillä 27.9-29.10.2018 välisenä aikana.
Asemakaavaehdotus on ollut nähtävänä __. __ 202__ - __. __.202__.
2.1.3 Kaavasta annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet
Annetuista palautteista laaditaan erillinen vuorovaikutusraportti kaavanlaadinnan yhteydessä.

2.2 Asemakaavan muutos
Asemakaavan muutoksella poistetaan Kurssitie. Maidonjalostustoiminnan
toimintaedellytyksien edistämiseksi asemakaavassa muodostetaan yhtenäinen korttelialue
meijerin alueelle. Trikookujan linjausta muutetaan ulottumaan rakennettavaan Rantatien
jatkeelle. Katujärjestely on sidoksissa vt3 ja 19 risteysjärjestelyihin ja niihin liittyviin
rinnakkaistieratkaisuihin.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan toteutuksessa ovat mukana sekä yksityinen että julkinen sektori. Yhteiskunta
rakentaa tiet ja kadut sekä kunnallistekniikan myöhemmin päätettävässä aikataulussa ja
rakentamistavassa saattaen tontit rakennuskelpoiseksi kaavan saatua lainvoiman. Kaava-alue
ja sen kunnallistekniikka on mahdollista toteuttaa vaiheittain eri toimintojen tarpeiden
mukaisesti.
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ELY-keskus rakentaa uudet tielinjaukset ja niihin liittyvät järjestelyt heti rahoituksen
järjestyttyä.
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3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Kaavamuutosalue sijaitsee Jalasjärven itäpuolisella alueella Jalasjärven kirkonkylässä. Alueen
maiseman rungon muodostaa loivapiirteinen jokilaakso, jonka alavat savialueet ovat avointa
peltomaisemaa. Rakennetut alueet sijoittuvat jokilaakson alavimmilta alueilta kohoaville
kummuille ja ilmansuunniltaan suotuisille selänteiden reuna-alueille. Laaksoa rajaavat
selänteet ovat metsien peitossa.

Alue on rakennettua ympäristöä, jota halkoo valtatiet 3 ja 19. Kaavamuutosalueen itäpuolella
on Kojan teollisuushalli. Juustoportin meijeri sijoittuu kaava-alueelle. Kaava-alueen
länsipuolella Jalasjärven ranta-alue. Alue on vanhastaan maanviljelysaluetta, joka sijaitsee
Jalasjärven keskustaajaman luoteisosassa.
3.1.2 Luonnonympäristö
Asemakaava-alue on rakennettua aluetta. Koskematonta luonnonympäristöä kaava-alueella ei
ole. Alue on toimitilarakentamisen leimaamaa. Alueen luonnonympäristö on ihmisen
toiminnan muovaamaa sekä muokkaamaa.
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3.1.2.1 Maaperä

Kuva 1 Maaperäkartta (GTK)

Jalasjärven alue kuuluu osana laajaan Keski-Suomen syväkivialueeseen. Alueella vallitsevia
kivilajeja ovat kvartsidioriitit, granodioriitit ja graniitti. Näille kivilajeille on tyypillistä
kovuus ja happamuus. Mannerjäätikön toimesta kallioperän ruhjevyöhykkeet on kulunut
ympäristöään syvemmälle muodostaen ylänköjä halkovia laaksoja.
Kallioperää verhoaa vaihtelevan paksuisena ns. peitemoreenivaippa, joka on huuhtoutunutta
moreenia (ei juuri sisällä hienoainesta). Maastonkohoumien lakialueilla moreenivaippa on
varsin ohut ja monin paikoin näkyy myös paljasta kalliota. Laaksot sitä vastoin ovat noin
+100mpy korkeustason alapuolella entistä meren ja jokivaiheiden pohjaa ja siten
hienosedimenttien, lähinnä saven peitossa.
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Kuva 2 Varjostettu korkeusmalli (GTK)

Jääkauden jälkeinen merenpohjan sedimentaation myötä syntynyt laaksosavikko on antanut
maisemalle loivapiirteisen ilmeen. Alueen läpi virtaa Jalasjoki. Joen reuna-alueet ovat savea
muuttuen siltistä aina moreeniksi siirryttäessä kallioisille selännealueille.

Kuva 3 Muinaisrannat, Litorina meri (GTK)
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Maastonmuodot
Kohdealue sijoittuu pääosin Jalasjoen laaksoalueelle; suurin osa kohdealueesta on alavaa,
avointa savilaaksoa korkeustasoilla 80-110 mpy. Kuntakeskus sijoittuu laakson kapeutumaan,
jossa edulliset, länteen suuntautuneet selänteen reunat ulottuvat lähelle Jalasjokea. Jalasjoen
laakso jatkuu läpi suunnittelualueen luode-kaakko ja pohjois-eteläsuuntaisena, kapeahkona
vyöhykkeenä. Laakso levenee Hirvijärven ja Jalasjärven kohdissa selvästi. Varsinaisen
pelloiksi raivatun savilaakson maastonmuodot ovat verrattain tasaiset, hieman kumpuilevat, ja
laakson ylärinteitä rytmittävät pienet moreenikumpareet.
3.1.3 Rakennettu ympäristö
3.1.3.1 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Kaava-alueelta on tehty vuonna 2007 kattava kulttuuriympäristöselvitys Jalasjärven
kirkonkylän osayleiskaavaa varten (Pöyry Environment Oy). Tavoitteena on ollut antaa
kaavoitustyötä varten riittävä pohjatieto alueen kulttuuriympäristön kokonaisrakenteesta ja
merkittävistä aluekokonaisuuksista sekä esittää suositukset rakennetun ympäristön
kehittämiselle.
Maisema-alueet:
Kaava-alueen pohjoispuolella on n. neljän kilometrin päässä valtakunnallisesti arvokasta
Luopajärven maisema-aluetta (Valtioneuvoston päätös 1995).
Muita valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä kaava-alueen lähistöllä
on seuraavia; Jalasjoki - Matoluoman kulttuurimaisema ja Jalasjärven kirkko
(Museovirasto/Ympäristöministeriö 1993).
Etelä-pohjanmaan maakuntakaavassa 2005 on alueelta arvotettu maakunnallisesti merkittäviä
kulttuurimaisemia ja valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä kohteita.
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Ympäristöministeriö 1993)
 Luopajärven kulttuurimaisema.
”Luopajärven kulttuurimaisema edustaa Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuksien seudulla
viljely-käyttöön raivatun järvikuivion ympäristön vanhaa ja huolella hoidettua
maatalousmaisemaa.”
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt (Museovirasto/
Ympäristöministeriö 1993)
 Jalasjoki-Matoluoman kulttuurimaisema
” Jalasjärven kulttuurimaisemat näyttäytyvät edustavina Jalasjoen ja Matoluoman
varsilla. Matoluoman varrella peltoalat kasvavat suuriksi tasangoiksi.”
 Jalasjärven kirkko
Jalasjärven 1799-1800 rakennettua puukirkkoa ympäröi vanha hautausmaa
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Maakunnallisesti merkittävät kulttuurimaisemat (Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava
2005)






D) Jalasjärven kirkonseutu
E) Koivikko
F) Vanhankirkonmäki
G) Luopajärven kulttuurimaisema
H) Jokipii

Kuva 4 Arvokkaat alueet ja kohteet, Jalasjärvi
(OYK, Maisemaselvitys 2005, Maa ja Vesi Oy)
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Paikallisesti merkittävät maisemakokonaisuudet






- Jokipiin pohjoispuolinen Jalasjoenlaakso
- Jalasjärven ympäristön maaseutumaisema ja Jokipii
- Sikakylän maisemakokonaisuus
- Hirvijärven ympäristö
- Mustajokilaakso

Kuva 5 Paikallisesti merkittävät maisemakokonaisuudet sekä tärkeimmät näkymät
(OYK, Maisemaselvitys 2005, Maa ja Vesi Oy).
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Jalasjärven ympäristön maaseutumaisema ja Jokipii
Järvinäkymä VT3-suunnalta on merkittävä Jalasjärven paikallisidentiteetin ja tiemaiseman
vaihtelevuuden kannalta. Parhaiten näkymät avautuvat välillä Jokipii-Ellilä. Järven
länsipuolella pellot ovat varsin tasaisia, eteläpuolella sitä vastoin loivia rinnepeltoja.
Jalasjärven ympäristön maisema avautuu maastonmuotojen vuoksi pienempinä
osakokonaisuuksina kuin mm. Hirvijärven maisema.
Maisemaan perustuvat rakentamisen suositukset (OYK, Maisemaselvitys 2005, Maa ja
Vesi Oy)
Kohdealueella suositellaan noudatettavan maisemallisesti ja rakentamistaloudellisesti
edullista, perinteistä rakentamistapaa. Tämän mukaan rakentaminen sijoittuu pääasiassa
routimattomille laakson ylärinteille ja moreenikumpareille avoimen maisematilan reunaan ja
selänteiden suojiin. Selänteiden korkeimmat lakialueet ovat karuja ja kallioisia, ja siksi
epäedullisia rakentamiseen. Jokien ja järvien alaville ranta-alueille ei tule rakentaa
tulvavaaran ja maisemakuvan eheyden vuoksi.
Olemassa olevan taajaman välitön ympäristö on maisemallisesti taajamarakenteen
laajenemiselle sopivaa, mikäli se ei rajaudu suoraan arvokkaaseen kulttuurimaisemaan.
Myös kylämäisten rakennusryhmien yhteydessä täydennysrakentaminen maaston muodot
ja haja-asutusalueen luonteva rakennustapa huomioiden on mahdollista maisemallisten
arvojen pilaantumatta.
Erityisesti arvokkaiksi/merkittäviksi luokitelluilla alueilla tulee avoimille pelloille
rakentamista välttää, ja avoimen maisematilan yhteyteen rakennettavien rakennusten tulee
sopeutua ympäröivään maisemaan mm. mittakaavan, ulkoasun ja sijoittumisen puolesta.
Kulttuuriympäristöselvitys:
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Kuva 6 Ote kulttuuriympäristöselvityksestä (Pöyry 2007)

Kuva 7 Karttamerkintöjen selitys (Pöyry 2007)

Jalasjärven kirkonkylän osayleiskaava:
Jalasjärven pappila, Vuohiluoma on esitelty Vaasan lääninhallituksen julkaisussa Vaasan
läänin vanhat pappilat (1994). Pappila on valmistunut vuonna 1823 ja toimi pappilana vuoteen
1960 saakka. Nykyinen Vuoviluoman pappila -rakennus on valmistunut vanhan
kappalaispappilan asuinrakennuksen pohjoispuolelle 1893 (Lähde: Jalasjärven seurakunnan
historia, s. 128).
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Vuohiluoman pappilan piirustus 1890 (Jalasjärven seurakunta)
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Muinaismuistot:
Kaava-alueella ole tiedossa olevia muinaismuistolain tarkoittamia muinaisjäännöksiä.

Kuva 8 Karttaote muinaisjäännösten sijainnista
(OYK, muinaisjäännösinventointi 2006, Mikroliitti Oy, Timo Jussila).

Karttaselitykset: Vihreät pallot ovat v.2006 marraskuussa löytyneitä asuinpaikkoja; vaalean
kellanvihreät pallot aiemmissa inventoinneissa v. 2005 (Rajala) v. 2006 (Jokipii) löytyneitä
paikkoja. Tumman vihreät pallot ovat tutkimusalueen ulkopuolella sijaitsevia
muinaisjäännöksiä.
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3.1.3.2 Palvelut
Julkiset sekä kaupalliset palvelut sijaitsevat Jalasjärven kirkonkylässä noin kahden kilometrin
päässä kaava-alueesta kaakkoon. Valtatie 19 viereisellä alueella kaava-alueesta koilliseen
sijaitsee liikenneasema (Jalastuuli).
3.1.3.3 Työpaikat, elinkeinotoiminta
Alueen lähistöllä sijaitsevat työpaikat ovat keskustassa (palvelupainotteiset) sekä läheisillä
teollisuusalueilla. Asemakaava-alueella ja sen läheisyydessä on ympäristöhäiriötä
aiheuttamatonta teollisuutta (Juustoportti ja Koja).
3.1.3.4 Virkistys
Jalasjärven keskustan lähivirkistysalueet sijoittuvat pääasiassa Kisakalliolle.
Lisävirkistysmahdollisuuksia on taajamaa reunustavilla metsäisillä selännealueilla sekä
Jalasjoen vesistöalue.
3.1.3.5 Liikenne
Kaava-alueelta liikenne ohjautuu yleisten teitten kautta Seinäjoen, Kurikan ja Jalasjärven
kirkonkylien suuntaan.
 Valtatie 3 on Helsingistä Hämeenlinnan, Tampereen ja Kurikan kautta Vaasaan johtava
valtatie. Tien pituus on n.424 kilometriä. Tie on kokonaisuudessaan osa kansainvälistä
-tietä.
 Valtatie 19 on Kurikan Jalasjärveltä Seinäjoen, Lapuan ja Kauhavan kautta
Uusikaarlepyyhyn johtava valtatie. Tien pituus on n.129 kilometriä. Tie on merkittävä
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan liikenteen välittäjä.
Liikennemääräkartat (2019 Liikennevirasto):

Kuva 9 Liikennemäärät 2019
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Kuva 10 Raskas liikenne, liikennemäärät 2019

Voimassa olevassa asemakaavassa on katuverkostoa kehitetty siten, että paikallisliikenne
Jalasjärven kirkonkylään suunnittelualueelta ei kulkisi valtateitten kautta, vaan Rantatie nimisen tien kautta.
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3.1.3.6 Tekninen huolto
Suunnittelualueella on olemassa sähkö-,
vesijohto- ja viemäriverkostoja.
Sähköverkoston suurimmat linjat ovat 20 kV:n
linjoja, jotka kulkevat valtatie 3:n suuntaisesti
sen lounaispuolella ja vt 19:n itäpuolisella
peltoalueella.
Viemäri- ja vesijohtoverkon runkolinja kulkee
mutkitellen vt 3:n lounaispuolella.
Alueelle on asennettu mm. teleliikenteeseen
sekä sähkön jakeluun liittyviä johdotuksia.

3.1.3.7 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Alueella ei ole luonnonsuojelualueita eikä ympäristöhäiriöiksi luokiteltavia kohteita muita
kuin valtatiet 3 ja 19.
3.1.4 Maanomistus
Alue on pääosin yksityisten omistuksessa. Valtateiden alueet ovat valtion hallinnassa.
Suunnittelualueella sijaitsevat mm. seuraavat kiinteistöt:
Kiinteistötunnus: Nimi:

Rek:

Omistaja:

164-403-31-2

Tila

Kurikan kaupunki

0209046-8

164-403-21-138 KURSSIVAINIO

Tila

Kurikan kaupunki

0209046-8

164-403-21-112 JÄRVIMAA

Tila

Kurikan kaupunki

0209046-8

164-403-21-143 Logistiikka

Tila

Jalasjärven M-Halli Oy

2481102-7

164-403-21-111 TAIPALUS

Tila

Kiinteistö Oy Putsi

0965591-9

164-403-21-113 TEHOASFALTTI

Tila

Jalasjärven Meijerikiinteistö Oy

2065564-5

164-403-21-136 Kurssiranta

Tila

Kurikan kaupunki

0209046-8

164-403-21-71

JÄRVENPELTO

Tila

Suomen valtio

164-403-21-23

NURMELA

Tila

Jalasjärven Meijerikiinteistö Oy

2065564-5

164-403-69-0

VUOHILUOMANMÄKI Tila

Kurikan kaupunki

0209046-8

VUOHIRANTA
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3.2 Suunnittelutilanne
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto uudisti 14.12.2017
alueidenkäyttötavoitteet, jotka jakautuvat viiteen kokonaisuuteen:
1. toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
2. tehokas liikennejärjestelmä
3. terveellinen ja turvallinen elinympäristö
4. elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja
5. uusiutumiskykyinen energiahuolto.

Kuva 11 Alueidenkäyttötavoitteiden vaikutus kaavatasoihin
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Maakuntakaava
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa kaava-alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi.

Kuva 12 Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta (vahvistettiin Ympäristöministeriössä 23.5.2005).
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Kuva 13 Vaihemaakuntakaava II , Etelä-Pohjanmaan liitto (M.val. 30.5.2016, muutos 2.12.2019)
Ote epävirallisesta koontikartasta.
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Yleiskaava
Kaavoitettavalla alueella on voimassa Jalasjärven kirkonseudun osayleiskaava 2025.
Kaavaehdotuksen on valtuusto hyväksynyt 17.4.2008 §19.

Asemakaavaselostus, sivu 26
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Asemakaava
Voimassa olevat asemakaavat.
Ote asemakaavasta (Jalasjärven kunnanvaltuusto 25.9.2014 § 63).
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Rakennusjärjestys
Kurikan kaupungin alueella noudatettava rakennusjärjestys on kaupunginvaltuusto
hyväksynyt 21.3.2016 §32.
Pohjakartta
Kurikan kaupunki pitää yllä ajantasaista numeerista kaavoituksen pohjakarttaa.
Tiesuunnitelma
Asemakaavan laatimisen
kanssa samanaikaisesti on
Ramboll Oy laatinut
alueelle EteläPohjanmaan ELY –
keskuksen
toimeksiannosta
tiesuunnitelman, jonka
tilavaraukset ja liittymät
on otettu huomioon
asemakaavan laadinnassa.
Liikennevirasto on
hyväksynyt suunnitelman
12/2018.

Kuva 14 Ote tiesuunnitelmasta

Asemakaavaselostus, sivu 31

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Asemakaavamuutos on aloitettu Kurikan kaupungin ja toimesta.
Väylä (ent Liikennevirasto) on tiesuunnitelman valtateiden 3 ja 19 risteysjärjestelystä
joulukuussa 2018. Valtateiden tiejärjestelyiden myötä Kurssitien katuliittymä valtatie 3:lle
poistuu ja korvaavia tiejärjestelyitä muodostetaan siten, että Rantatie jatkuu suoraan valtatie 3
ali. Lisäksi Trikookujan jatkeeksi rakennetaan rinnakkaistie, joka liittyy valtatie 3:lle vt3-vt19
-risteyksen luoteispuolella.
Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä pyritään parantamaan kaavallisten esteiden
poistamisella ja kehittämällä maankäyttöä mm. Juustoportin meijerin sekä JAKK:n
toiminnasta vapautuneiden kiinteistöjen alueella. Tähän liittyy katuverkoston (Trikookujan,
Meijeri- ja Kurssitien) uudelleen järjestelyä sekä korttelirakenteen yhtenäistämistä
yhdyskuntarakenteeseen sopivaksi.
Suunnittelun tavoitteena on luoda yritystoiminnan kehittämiselle aluevaraukset sekä järjestää
kortteli- ja katuverkosto asemakaava-alueella tiejärjestelyihin sopivaksi.
Asemakaava on ns. hankekaava.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Asemakaavan muutossuunnittelu on käynnistetty kaupungin toimesta.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1 Osalliset
Osallisia MRL 62 §:n mukaisesti ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen,
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja
yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Osalliset on määritelty Osallistumis- ja Arviointisuunnitelmassa (myöhemmin OAS).
4.3.2 Vireille tulo
Asemakaavan vireilletulosta tiedotettiin samalla kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma
asetettiin nähtäville yhdessä valmisteluvaiheen asemakaavaluonnoksen, -asiakirjojen ja –
materiaalien kanssa.
Vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella 27.9.2018.
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Kuva 15 Kaavoituksen prosessikaavio

1) Suunnittelun alkamisesta tiedotetaan kuuluttamalla julkisesti kaavoituksen
aloitusvaiheessa siten kuin kunnalliset kuulutukset ilmoitetaan.
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2) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluvaiheen asemakaavaluonnos
materiaaleineen asetetaan nähtäville.
 Osalliset voivat ilmaista näkökantansa mielipiteinä ja lausuntoina
3) Ehdotusvaiheen kaavaehdotus asiakirjoineen asetetaan nähtäville.
 Osalliset voivat ilmaista kaavaehdotuksesta näkökantansa muistutuksina ja
lausuntoina
Viranomaistahoja, yhteisöjä ja kaava-alueen maanomistajia informoidaan postitse
lähetettävällä aineistolla.
Kuulutukset julkaistaan Kurikan kaupungin käyttämissä ilmoituslehdissä sekä sähköisesti
Kurikan kaupungin kotisivuilla. Kuulutukset, osallistumis- ja arviointisuunnitelma,
asemakaavaluonnokset ja – ehdotukset ovat nähtävillä osoitteessa:
Kurikan kaupungintalo
Tekninen osasto /ympäristötoimi
Kärrytie 1, 61300 Kurikka
sekä sähköisesti Kurikan kaupungin kotisivuilla
Asemakaavaprosessin aikana järjestetään viranomaisneuvottelu tarvittaessa.
Kaavan hyväksymisestä koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallintooikeuteen.
4.3.4 Viranomaisyhteistyö
Kaavanlaatija on informoinut viranomaistahoja asemakaavan muutoksesta ja pyytänyt
lausuntoja osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.
4.4 Asemakaavan tavoitteet
Kaavoitustyön tarkoituksena on päivittää voimassa oleva asemakaava, joka ohjaa alueen
rakentumista. Samalla pyritään saavuttamaan yhteisymmärrys alueen maankäytön
yksityiskohdista ja luomaan asemakaavalliset edellytykset viihtyisän ja elinkeinoelämältään
vilkkaan alueen rakentumiselle.
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden erityismääräykset, maakuntakaavan ja
Jalasjärven kirkonkylän osayleiskaavan määräykset sekä tiesuunnitelman mukaiset järjestelyt
otetaan kaavasuunnittelussa tavoitteina huomioon samaten kuin katuverkon asettamat
vaatimukset. Lisäksi eritysesti maidonjalostustoiminnan edellytyksiä sekä JAKK:n
toiminnasta vapautuneiden kiinteistöjen uusiokäyttöä edistetään asemakaavalla.
4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
Osallisten tavoitteet
Ei ole määritelty.
Asemakaavan laadulliset tavoitteet
Tavoitteena on luoda edellytykset viihtyisien ja turvallisten työpaikka-alueiden ja
liikenneyhteyksien syntymiselle.
Muut tavoitteet
Ei ole määritelty.
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4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus
Alustava vaihtoehto on lähtökohtaisesti muotoutunut voimassa olevan asemakaavan, olemassa
olevan ympäristön, rakennuskannan, liikenneverkoston ja yhdyskunnan toiminnallisuuden
johdannaisena.
Alustavat asemakaavaluonnokset

Vaihtoehto A
-Liikennevirrat Meijeritien kautta

Vaihtoehto B
-Liikennevirrat Trikookujan kautta
Rantatien jatkeelle
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Muodostettu asemakaavaehdotus:
Maidonjalostustoiminnan
laajentumistarpeeseen
mahdollistamiseksi Kurssitie –
katu poistetaan ja muodostetaan
yhtenäistä TY -korttelialuetta.
Trikookuja linjataan uudelleen
ja jatketaan kaakkoon rantatien
jatkeelle asti. Meijeritien
lounaispuoleinen rakentamaton
erillispientalokortteli (537)
poistetaan ja muutetaan MT
alueeksi. Alueelle voidaan
sijoittaa uusiutuvia
energiantuottoratkaisuja.
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4.5.2 Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu
Arvioitava ominaisuus

VE 0
Nykytilanne

VE1

Yhdyskuntarakenne

0

0

Palvelut

0

0

Työpaikat

0

+

Virkistys

0

0

Liikenne

0

+

Yhdyskuntatalous

0

+

Kaupunkikuva,
maisema

0

0+

Kulttuuriympäristö

0

0

Luonto, kallioperä

0

0

Ympäristöhaitat

0

0

Kulttuurilliset ja
sosiaaliset
vaikutukset

0

0

Vaikutus:

+ positiivinen
0 neutraali
- negatiivinen

Yhdyskuntarakenne täydentyy toimitila-,
palvelu- ja teollisuusrakentamisen myötä.
Alueelle on mahdollista muodostua
lähialueen teollisuutta ja eri toimintoja
palvelevaa toimintaa.
Elinkeinotoiminnan edellytykset paranevat
liikenneverkoston parantamisen ja uusien
katuyhteyksien rakentamisen myötä.
Ei arvioida olevan merkittävää muutosta
nykytilanteeseen.
Valtateiden eritasoristeysjärjestelyn sekä
kevyenliikenteen väylästön rakentumisen
myötä liikenteen sujuvuus ja turvallisuus
paranee.
Liikennemäärät rakentamisen myötä
kasvavat. Asemakaavan mukainen
katuverkosto täyttää liikennemäärän kasvun
asettamat vaatimukset.
Yhdyskuntarakenteen tiivistymisen kautta
sekä elinkeinotoimintojen aktivoinnin ja
työpaikkojen muodostumisen kautta
verkostojen investoinnit ovat
tehokkaammassa hyötykäytössä.
Uuden rakentamisen myötä kaupunkikuva
muuttuu ja laadukkaan rakentamisen
seurauksena alueen identiteetti muodostuu
myönteiseksi ja miellyttäväksi.
Uusi rakentaminen luo uutta nykyaikaista
kulttuuriympäristöä ja -maisemaa.
Ei arvioida olevan merkittävää muutosta
nykytilanteeseen.
Ei arvioida olevan merkittävää muutosta
nykytilanteeseen. Alueen läheisyydessä ei
ole merkittävästi asutusta. Elinkeinotoiminnan
muodostamat ympäristöhaitat on eliminoitava
ennen niiden syntymistä. Liikenne ja sen
vilkastuminen on otettava huomioon esim.
melusuojauksia suunniteltaessa tai uuden
rakentamisen yhteydessä.
Uusien työpaikkojen myötä ihmisten
taloudellinen asema paranee ja siten
sosiaaliset edellytykset paranevat.
Toiminnalla mahdollisuus edistää sosiaalista
ja kulttuurillista kanssa käymistä.
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4.5.3 Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta
Rakennetut alueet, palvelut ja infrastruktuurin käyttöasteen tehostuminen on
yhdyskuntataloudellisesti perusteltua. Kaava-alueen sijainti osana Jalasjärven kirkonkylän
yhdyskuntarakennetta tukee tehokkaampaa maankäyttöä sekä on kestävän kehityksen
mukaista.
Valtateitten risteysratkaisut sekä asemakaavassa tehdyt maankäyttövaraukset ja katuverkoston
rakentumin kehittävät liikenteen sujuvuutta sekä turvallisuutta.
Ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuudelle osoitetut korttelialueet mahdollistavat mm.
maidonjalostustoiminnan kehittämisen.
4.5.4 Asemakaavaratkaisun muodostaminen ja perusteet
Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen
Mielipiteet huomioidaan asemakaavaehdotusta muodostettaessa.
4.5.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
Suunnitteluvaiheet ja päätökset ilmenevät kaavoitusta koskevista päätöksistä ja
pöytäkirjanotteista sekä tiivistelmästä.

Asemakaavaselostus, sivu 37

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
Kaavan laatimisen pohjana on ollut mm. oikeusvaikutteinen Jalasjärven kirkonseudun
osayleiskaava. Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jalasjärven kirkonkylän pohjoispuolella
valtatie 3 välittömässä läheisyydessä. Tie- ja katuihin rajoittuvat alueet ovat soveltuvia
palveluille kuten erikoiskaupalle ja toimitilatoiminnoille. Toiminta ei saa aiheuttaa
ympäristöhäiriötä eikä ulkovarastointia.
Alueella sijaitsee erikokoisia ja erilaisia tontteja yritysten tarpeisiin. Tonttijako on ohjeellinen
ja sitä voi aluetta toteutettaessa muuttaa tarpeen mukaan.
Kaavan toteutuessa alueelle syntyy uusia työpaikkoja riippuen alueelle tulevien yritysten
toiminnan laadusta ja olemassa olevien yritysten kasvusta.
Maisematilaa rajaavat olemassa olevat ja muodostuvat reunavyöhykkeet on kaavaratkaisussa
säilytetty ehjänä.
5.1.1 Mitoitus
Asemakaavan muutosalue on pinta-alaltaan n.20,2 ha
Maankäyttö jakaantuu seuraavasti:
Kortteli-/ alue

Kortteleiden /
alueiden
lukumäärä

P/PKTY/KTY
TY
Liikenne
(LT, Katu, pp/t)
MT
VL/EV
AO

3
1
4
1
3
1

Tonttien
lukumäärä
(tontit
ohjeellisia)
5

Pinta-ala yht.
(~ha)

% kok. pintaalasta

5,52
7,74
4,06

27
38
20

1,61
1,0
0,33

8
5
1

5.1.2 Palvelut
Asemakaava-alueella on maankäyttöä osoitettu palvelu- ja toimitilarakentamiseen, jonka
luonne ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta.
Muut palvelut löytyvät kävelymatkan etäisyydeltä Jalasjärven kirkonkylästä.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Asemakaavamuutoksella ei aseteta erityisiä ympäristön laatua koskevia tavoitteita.
Asemakaava luo edellytykset viihtyisän ja elinkeinoelämältään vilkkaan alueen
rakentumiselle.
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5.3 Aluevaraukset
5.3.1 Korttelialueet
P

PKTY

KTY

TY

Palvelurakennusten korttelialue.
- Korttelialueelle saa sijoittaa majoitus- ja ravintolatoimintaa.
- Korttelialueen kerrosalasta saadaan enintään 45% käyttää
asuintiloiksi
Kuvaus: Vuohiluoman pohjoispuolelle sijoittuva alue palvelee
lähialuetta majoitus- ja ruokapalveluiden kautta. Rakentamisen
sijoittuu nauhamaisesti Vuohiluoman suuntaisesti. Alue
koillispuolelta rajautuu Trikookujan jatkeelle, lounaispuolelta
Meijeritielle. Rantatien kautta yhteys Jalasjärven kirkonkylälle.
Rinteeseen sijoittuva palvelurakennustenkorttelin
rakennustehokkuus on 0,30 ja kerrosluku 1/2k I u1/2.
Palvelu- ja toimitilarakennusten korttelialue
Kuvaus: Opetuskäytössä olleiden rakennuksien uudiskäyttö
osoitetaan palvelu- ja toimitilakäyttöön. Alue sijaitsee Trikookujan
ja Meijeritien välisellä alueella.
Palvelu- ja toimitilarakennusten korttelin rakennustehokkuus on
0,30 ja kerrosluku II.
Toimitilarakennusten korttelialue
Kuvaus: Toimitilarakennusten korttelialueet sijaitsevat kaavassa
hyvin saavutettavissa olevilla paikoilla valtateiden läheisyydessä.
Kortteleihin voi sijoittaa varsin monenlaista toimitila- ja
liikerakentamista.
Toimitilakortteleiden rakennustehokkuus on 0,40 ja kerrosluku II.
Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla ympäristö
asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.
- Korttelialueella ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka aiheuttaa
vesistön tai pohjaveden pilaantumista, häiritsevää tärinää, melua,
hajua tai muuta ilman pilaantumista.
- Alueelle saa sijoittaa palvelu- ja myymälätiloja
Kuvaus: Alueella sijaitsee olemassa olevaa
maidonjalostustoimintaa. Toimintaedellytysten parantamiseksi
Kurssitie –niminen katu poistetaan.
Poistettavien katualueiden osat varataan maidonjalostustoiminnan
laajennusalueiksi. Piha-alueen tarvevaatimusta määrittää mm.
täysperävaunullisten autojen tilavaatimukset (kääntymiset, lastin
purku ja lastaus).
Alueella sijaitsee vanha asemakaavalla suojeltu Vuohiluoman
pappila, joka on peruskorjattu. Pappilan ympäristö on merkitty
istutettavan alueen merkinnällä. Muun muassa
pappilarakennukseen voidaan sijoittaa palvelu- ja kokoustiloja.
Tehtaanmyymälän sijoittaminen on alueelle mahdollista.

Asemakaavaselostus, sivu 39

AO

Teollisuus ja varastorakennuksien korttelialueelle voidaan rakentaa
kaasun varastointipaikka. Kaasun varastointi vaatii asianomaisen
luvan Tukes:lta.
Teollisuus- ja varastorakennusten kortteleiden rakennustehokkuus
on 0,60 ja kerrosluku II.
Erillispientalojen korttelialue
Kuvaus: Alueella on olemassa oleva asuinpientalo.

5.3.2 Muut alueet
MT

VL
EV

Maatalousalue
Kuvaus: Maatalousalueena on esitetty Meijeritien ja Jalasjoen välistä
jokeen päin viettävää kaava-alueen länsiosassa sijaitsevaa peltoa.
Alueelle on mahdollista sijoittaa sähköntuotantoon liittyviä
aurinkopaneeleita [en] -alueelle.
Lähivirkistysalue
Suojaviheralue

5.3.3 Liikennealueet
LT
pp/t

Yleisentien alue
Kuvaus: Liikennealueiksi on merkitty valtateiden nykyiset linjaukset.
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla
tontille/rakennuspaikalle ajo sallittu.
Kuvaus: Kevyenliikenteen väylä. Väylä yhdistää Meijeritien ja
Trikookujan.

5.4 Kaavan vaikutukset
Kaava on Jalasjärven kirkonkylän mittakaavassa merkittävä. Korttelialueilla on myös
maakunnallisia vaikutuksia, sillä sinne sijoittunee palveluja ja työpaikkoja, joita käyttävät
myös ympäristökuntien asukkaat ja ohikulkijat. Korttelialueet soveltuvat näkyvyytensä ja
saavutettavuutensa vuoksi erinäisille palvelutoiminnoille sekä ympäristöhäiriötä
aiheuttamattomalle teollisuudelle. Kaava-alueen maankäyttö mahdollistaa lisätä Jalasjärven
palvelutarjontaa ja mahdollistaa alueella olemassa olevien ja uusien yritysten
lisärakentamisen.
Rakentamisvaiheessa meluvaikutuksia on mahdollista vähentää entisestään esimerkiksi
rakennusten sijoittelun avulla.
Kaava lisää toteutuessaan alueen hulevesiä. Niitä on mahdollista imeyttää tonteilla ja
katualueiden reunamilla. Hulevedet johdetaan Vuohiluoman ja pienempien ojien kautta
Jalasjokeen ja Jalasjärveen.
Alueella opetustoiminnan poistuessa mahdollistaa uusien yrityksiä sijoittumista sekä sitouttaa
vanhoja.
Kaava-alueen liikenneratkaisu on tehty aikaisemman asemakaavoituksen kanssa
samanaikaisesti laaditun tiesuunnitelman mukaisesti yhteensopivaksi. Asemakaavan
katualueilla liikennemäärät ovat kohtuullisen pieniä, jolloin normaalien kolmihaaraliittymien
välityskyky riittää pääsääntöisesti hyvin.
Maakäyttöä alueella ohjaa voimassa oleva asemakaava. Asemakaava-alueen ulkopuolisilla
alueilla asemakaavan puuttuessa maankäyttöä ohjaa yleisesti osayleiskaava sekä
maakuntakaava.
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5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Kaavamuutosalue on osa Jalasjärven kirkonkylän taajaman pohjoisosan asemakaava-aluetta.
Kaava-alue on rakennettua aluetta, missä on erityyppistä ja -ikäistä rakennuskantaa. Entisen
Vuohiluoman pappilan ympärille on varattu istutettavan alueen osaa suojavyöhykkeeksi
Ympäristön huomioivalla rakentamisella ei voida katson olevan merkittäviä vaikutuksia
rakennettuun ympäristöön.
5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Kaava-alueen ja sen ulkopuoliseen luonnonympäristöön asemakaavan muutoksella ei ole
oleellista vaikutusta. Alue on ihmisen toiminnan muokkaamaa aluetta.
5.4.3 Muut vaikutukset
Asemakaavan muutoksen aiheuttamat arvioidut vaikutukset:
1) Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön:
- Ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia
2) Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon:
- Ei arvioida oleva oleellisia vaikutuksia.
3) Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin:
- Alueella ei ole tiedossa sellaisia erityisiä arvoja, joita asemakaava uhkaisi.
4) Alue ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä
liikenteeseen:
- Yhdyskuntarakenteen perusrakenne säilyy ja täydentyy. Alueelle voidaan sijoittaa
aurinkokennoja sähköntuotantoa varten. TY -alueelle on mahdollista asentaa
biokaasuvarastokontti kaasun käyttöä varten teollisuuden käyttöä varten.
5) Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön:
- Ei arvioida oleva oleellisia vaikutuksia mikäli rakentaminen tapahtuu rakennettu
kulttuuriympäristö huomioon ottaen.
6) Elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.
- Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin kaavalla on myönteiset vaikutukset. Maankäyttöä
on varattu teollisuus ja toimitilarakentamiseen sekä palvelutoimintoihin.

5.5 Ympäristön häiriötekijät
Alueella ei ole tiedossa olevia ympäristöhäiriötekijöitä muita kuin liikenteestä johtuvia.
Teollisuustoiminta on luonteeltaan ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta, seinien sisäpuolella
tapahtuvaa toimintaa.

5.6 Kaavamerkinnät ja –määräykset
Normaaleista kaavamerkinnöistä poikkeavia erityisiä kaavamerkintöjä tai –määräyksiä ei ole
asemakaavassa annettu.
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5.7 Nimistö
Olemassa oleva nimistö säilyy. ”Kurssitie” katuna ja nimenä poistetaan
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Erillisiä toteutusta ohjaavia ja hallinnollistavia suunnitelmia ei ole laadittu.
Muokattu ote Vt 3-19 tiesuunnitelman yleiskartasta (Ely/Ramboll 10.11.2016).
- Karttaan muokattu katualueiden muutokset (punaisella värillä).

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Asemakaava toteuttaminen alkaa asemakaavan tullessa lainvoimaiseksi yhteiskunnan
päätösten mukaisesti.
Väliaikaisjärjestelyssä, jos Kurssitie poistetaan, uudelta Trikookujan linjaukselta muodostuu
liittymä valtatie 3 vanhan Kurssitien liittymän kohdalla. Tällöin Meijeritieltä raskaalla ei
pääse valtatie 3 muuta reittiä kuin Rantatie kautta hautausmaa-alueen eteläpuolelta.
Kun valtatie 3-19 risteysjärjestelyjen mukaiset rinnakkaistiejärjestelyt rakennetaan, tällöin
Trikookuja ulottuu Rantatien-Sepänkujan jatkeelle etelän suunnalla ja luoteen suunnalla
valtatie 3:lle. Vanhan Kurssitien kohdalta liittymä vt3 poistuu vt:n tiejärjestelyiden myötä.
Kurssitien poistaminen edellytyksenä on, että Trikookujan jatkeet rakennetaan sekä muut
rinnakkaistiejärjestelyt toteutetaan.

6.3 Toteutuksen seuranta
Kaavan toteutuksen seurannasta vastaa Kurikan kaupungin rakennusvalvontaviranomainen.
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7 LIITTEET

