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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Asemakaavamuutos kaupunginosassa 19 Jalasjärven kirkonkylä, Kurikka. 

Asemakaavamuutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän osakorttelia 522 sekä 
puistoaluetta. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63§ mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 

 

 

Kuva 1 Asemakaavamuutoksen likimääräinen sijainti. 
 
 
 
  



 

Kurikan kaupunki 
Tekninen osasto /Maankäyttö ja kaavoitus 
PL 500, 61301 Kurikka 
 

Liite 1.                 2(12)  

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Sisällysluettelo 
ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSASSA 19 JALASJÄRVEN KIRKONKYLÄ, KURIKKA. ................... 1 
Maankäyttö- ja rakennuslain 63§ mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. ............................... 1 
1 TEHTÄVÄ ......................................................................................................................................................... 2 
Aloite tai hakija ......................................................................................................................................... 2 
Suunnittelun kohde ................................................................................................................................... 2 
Suunnittelun tavoite .................................................................................................................................. 2 
2 LÄHTÖTIEDOT .................................................................................................................................................. 3 
Maanomistus ............................................................................................................................................ 3 
Maakuntakaava ........................................................................................................................................ 4 
Yleiskaava ................................................................................................................................................. 7 
Asemakaava .............................................................................................................................................. 8 
Kunnallistekniikka ..................................................................................................................................... 9 
Kulttuuri- ja ympäristö .............................................................................................................................. 9 
3 VAIHTOEHTOJA .............................................................................................................................................. 10 
4 ARVIOINTISUUNNITELMA .............................................................................................................................. 10 
5 OSALLISET SEKÄ OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN ............................................... 11 
OAS.......................................................................................................................................................... 11 
Käsittelyaikataulu ................................................................................................................................... 11 
6 LISÄTIETOJA ................................................................................................................................................... 12 

 

1 TEHTÄVÄ  

Asemakaavan laajennus kaupunginosassa 19 Jalasjärven kirkonkylä. Jalasjärven kunnan 
aikana osa korttelin 522 [YS] asemakaava-alueesta on myyty yksityiselle taholle. 
Asemakaavamuutoksella päivitetään voimassa olevaa asemakaavaa vastaamaan nykypäivän 
tilannetta ja tarpeita. 

Aloite tai hakija 

Asemakaavamuutos on tullut vireille Kurikan kaupungin toimesta.  

Suunnittelun kohde 

Suunnittelun kohteena on alue, joka sijoittuu Jalasjärven kirkonkylän taajamaan, Jalasjoen 
länsirannalle Koskitien varteen. Asemakaavaa muutetaan osittain kaupungin omistamalla 
maa-alueella. Kaavamuutosalueen tarkempi rajaus muotoutuu kaavaprosessin yhteydessä.  

Suunnittelun tavoite 

Suunnittelun tavoitteena on päivittää asemakaava luoden asemakaavalliset edellytykset 
muodostaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta 
puistoalueelle sekä päivittää osakorttelin 522 kaavamerkintä. 
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2 LÄHTÖTIEDOT 

Maanomistus 

Suunnittelualue on yksityisessä ja yhteiskunnan omistuksessa (Kurikan kaupunki).   

  

Kuva 2 Kaavamuutosalue ja maanomistus.  

 

 

Kiinteistö:  

164-403-12-424 Vesi1   

164-403-45-56 Simpukkaranta   

164-403-45-42 KUNTALA   

164-403-45-59 Tainala   
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Maakuntakaava 

 

 

Ote maakuntakaavasta (23.5.2005) 

 

Jalasjärven kirkonkylänalue on voimassa olevassa maakuntakaavassa määritetty 
kuntakeskuksen keskustatoimintojen alueeksi. 
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Maakuntakaavan päivitys, Vaihemaakuntakaava II. 

 
Kuva 3 Vaihemaakuntakaava II, Kauppa, Liikenne, Keskustatoiminnot 
(Vaihemaakuntakaava II ja 
vaihemaakuntakaavan II muutos)  
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Yleiskaava 

Jalasjärven kirkonseudun osayleiskaavan (2025) on Jalasjärven kunnan valtuusto hyväksynyt 
17.4.2008 §19. Osayleiskaavassa on määritelty kaava-alueen läheiset maankäyttömuodot 
keskustatoiminnoille (C) ja asumiselle (AP).  
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Asemakaava 

Voimassa olevassa asemakaavassa kaava-alueen läheinen maankäyttömuoto on 
asuinaluetta. Kaavoitettava alue rajoittuu asemakaava-alueeseen.   

   

Kuva 4 Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Asemakaava on vuodelta 1985. 
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Kunnallistekniikka 

Alue on vesi- ja viemäriverkoston toiminta-alueella. 

 

Kuva 5 Vesi- ja viemäriverkoston sijainti (vesijohto sininen viiva, viemäriputki punainen 
viiva) 

 

Kulttuuri- ja ympäristö 

E-P liiton selvitys: Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen rakennusinventointi (sivu 189). 

 

TAINALA, ILONIEMEN ent. SAIRAALAKOULU, Koskitie 5  
(Jalasjärven kulttuuriympäristöohjelma, Kurikka, (Riitta Jaakkola)) 

Iloniemi rakennettiin vuonna 1914 kunnan sairaalaksi, rakennuksessa on toiminut myös 
kulkusairaala. Taloon on sijoitettu 50-luvulla keskustan koulun varaluokkia, koulunpito 
rakennuksessa loppui uuden koulukeskuksen valmistuttua vuonna 1994. Viimeisinä vuosina 

ennen yksityisomistukseen siirtymistä Iloniemi toimi kierrätyskeskuksena ja työttömien tilana. 

Rakennus oli pitkälti alkuperäisessä kunnossa ja vuoden 2007 kaavatyössä luokiteltu 
paikallisesti merkittäväksi.  

Iloniemi seisoo ryhdikkäänä lohkokiviperustalla, taitekattoinen katon katteena on saumapelti, 
katossa on useita taitekatollisia ja ruutuikkunallisia frontoneja. rakennuksen molemmissa 
päädyissä on poikkipääty. Ikkunat ovat alkuperäiset T-malliset, yläkerran ikkunoissa on osin 
pieniruutuinen puitejako. Päätyjä koristavat reikäkuvioidut koristelaudat. Julkisivun pysty- ja 
vaakapaneelikentät rytmittävät julkisivua, ulko-ovet ovat vaihtuneet uudempiin. 

  

 



 

Kurikan kaupunki 
Tekninen osasto /Maankäyttö ja kaavoitus 
PL 500, 61301 Kurikka 
 

Liite 1.                 10(12)  

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 

Kuva 6 Tulva-alueet ja muinaismuistot (Lähde: Paikkatietoikkuna) 
 

3 VAIHTOEHTOJA 

Kaavasuunnittelussa laaditaan tutkittava vaihtoehto (tai vaihtoehtoja) ja sitä vertaillaan 
nykytilanteeseen eli vaihtoehto VE0. 

 

4 ARVIOINTISUUNNITELMA 

Asemakaavasta ei ole tarpeen laatia erillistä arviointisuunnitelmaa.  

Kaavaselostuksen yhteydessä suoritetaan vaikutustenarviointi, joka sisältää selvitykset 
suunnitelman vaikutuksista. 

MRA 1 § mukaan vaikutukset 

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;  

2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;  

3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 

4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; 

5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön; 

6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen. 
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5 OSALLISET SEKÄ OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 

Osallisia ovat alueen asukkaat ja maanomistajat; suunnittelualueen maanomistajat ja 
oikeuden haltijat; lähialueiden asukasyhdistykset; henkilöt ja yhteisöt, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos ja kaava saattavat huomattavasti 
vaikuttaa.  

 

Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

• Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus 

• Etelä-Pohjanmaan liitto 

• Alueellinen vastuumuseo 

• Kurikan kaupungin hallintokunnat 

• Caruna 

• Muut osallisiksi ilmoittautuvat 

Suunnittelualueen maanomistajille lähetetään kuulemiskirje ja kartta. 

Asemakaavan muutoksesta kuulutetaan kunnan päättämien sanomalehtien välityksellä 
valmisteluvaiheessa ja ehdotusvaiheessa sekä tarvittaessa tarpeen mukaan.  

Aineisto on kaavaprosessin ajan nähtävillä Kurikan kaupungin Teknisellä osastolla 
(Koulupolku 5, Kurikka) sekä soveltuvin osin Kurikan kaupungin kotisivuilla (» Asuminen ja 
ympäristö » Tontit, kaavoitus ja maankäyttö » Kaavoitus »Ajankohtaiset kaavasuunnitelmat» ). 

 

OAS 

Tähän osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS) tehdään tarvittaessa muutoksia ja 
täydennyksiä. 

 

Käsittelyaikataulu 

 

Kuva 7 Käsittelyprosessi. 
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Asemakaavaehdotus olisi valmis 2022. 

6 LISÄTIETOJA 

Kurikan kaupunki /Tekninen osasto 
Ympäristötoimi 
PL 500, 61301 Kurikka 

Kaavanlaatija: 
Jukka Peltoniemi, toimistoarkkitehti, YKS-557 
044 550 2667 

  

Kurikassa 12.1.2022  

 Jukka Peltoniemi, toimistoarkkitehti 

 

Valtuusto päättää asemakaavaehdotuksen hyväksymisestä.

+8 . . . 12 kk

Asemakaavaehdotus kaupunginhallituksessa.

+7 kk

Ympäristölautakunta käsittelee muistutukset ja päättää asian siirtämisestä hallitukselle.

+6 1/2 kk

Asemakaavaehdotus nähtävillä 30 vrk, lausunnot ja palaute.

+5 kk

Asemakaavaehdotus ja -selostus lautakunnassa.

+3 1/2 kk

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  ja asemakaavaluonnos nähtävillä (30 vrk)

+1 1/2 kk

Ilmoitus vireilletulosta.

+1/2 kk

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksytään Lautakunnassa.

0 kk


