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KAAVOITUSKATSAUS 2021
YLEISTÄ
MRL 7 §:n mukaan tulee kunnan vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa
vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.
Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja
muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.
Lisäksi kerrotaan yleisesti kaavoituksen ohjauksesta.

Kaavoituksen ohjaus
Maankäytön suunnittelua säätelevät Suomessa maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA). Suunnittelun tasot ja niiden välinen hierarkia on seuraava:
−
−
−
−

Valtioneuvosto hyväksyy alueiden käyttöä ja aluerakennetta koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnasta
Yleiskaavoilla esitetään kunkin kunnan alueiden käytön pääpiirteet
Asemakaavoilla ratkaistaan kunnan osa-alueiden käyttö ja rakentaminen

Valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet
Maakuntakaava
Yleiskaava
Asemakaava
Kaavojen sisältö tarkentuu ylhäältä alaspäin. Kullakin alueella tarkin oleva kaavataso on ratkaiseva. Ylempi
kaavataso ohjaa alemman laatimista ja muuttamista. Ylemmän kaavatason vastaista, välittömästi alempaa
kaavaa tai sen muutosta ei voida hyväksyä. Poikkeuksena tästä on vanhentunut yleiskaava, joka ei ole ohjeena asemakaavan laadinnassa (MRL 42.4§).
Kuntakaavoitusta tukee alueellinen ELY-keskus vuosittain järjestettävillä kehittämiskeskusteluilla, kaavahankkeiden yhteydessä käytävin viranomaisneuvotteluin, sekä antamalla yksittäisiä kaavoja koskevia lausuntoja.
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VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Ne on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan
suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Uudet valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet astuivat voimaan 1.4.2018.
Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on
−
−
−
−

varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa,
auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys,
toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä sekä
edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:
−
−
−
−
−

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
Tehokas liikennejärjestelmä
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Lisätietoja valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista löytyy ympäristöministeriön kotisivuilta: www.ymparisto.fi/vat.
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MAAKUNTAKAAVOITUS
Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Siinä esitetään maakunnan
yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön perusratkaisut pitkällä aikavälillä. Maakuntakaava kuuluu maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen alueiden käytön suunnittelujärjestelmään ja ohjaa kuntien kaavoitusta.
Maakuntakaavat laaditaan maakunnittain. Valtioneuvoston teki 29.8.2019 päätöksen 1 uudesta maakuntajaosta. Päätöksen myötä Isonkyrön kunta siirtyi Pohjanmaan maakunnasta Etelä-Pohjanmaan maakuntaan
1.1.2021.
2020

2021

Kuva 1: Maakuntajaon muutos 2020 – 2021

Pohjanmaan maakuntakaava
Pohjanmaan maakuntakaava 2040 2 tuli voimaan 11.9.2020 korvaten aiemman maakuntakaavan sekä vaihekaavat. Pohjanmaan maakuntakaava sisältää myös Isonkyrön alueen. Pohjanmaan maakuntakaavan 2050
laadinta on aloitettu. Energiahuolto ja maa-aineisten otto ovat teemoja, joita päivitetään. Tavoitteena on,
että osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville syksyllä 2021 ja että maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan syksyllä 2024.
Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2050 laaditaan parhaillaan ja tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy suunnitelman syksyllä 2021.
Lisätiedot
Pohjanmaan Liitto, www.obotnia.fi, kaavoitusjohtaja Ann Holm, puh. 044 3206540

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava
Etelä-Pohjanmaan voimassa oleva kokonaismaakuntakaava on vahvistettu vuonna 2005. Kokonaismaakuntakaavan lisäksi maakunnassa on vaihemaakuntakaavoja ja niiden muutoksia. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava ei sisällä Isonkyrön aluetta. Uuden maakuntakaavan valmistelu on aloitettu nykyisten merkintöjen ja
määräysten ajantasaisuusarvioinnilla. Maakuntakaavan uudistamisesta päättää ajallaan Etelä-Pohjanmaan
maakuntavaltuusto.
Ennen Etelä-Pohjanmaan uutta maakuntakaavaa Isossakyrössä on voimassa Pohjanmaan maakuntakaava
2040.

1
2

https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtioneuvosto-paatti-maakuntajaosta
https://www.obotnia.fi/fi/aluesuunnittelu/pohjanmaan-maakuntakaava-2040/
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Kuva 2: Ote Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 ja Eteläpohjanmaan maakuntakaavan 2005 yhdistelmästä.
Kunta on rajattu punaisella.
Kaavamerkintöjen selitykset ovat luettavissa Pohjanmaan Liiton sivuilta:
https://www.obotnia.fi/assets/DMS/Landskapsplanen-2040/Pohjanmaakuntakaava-2040/Planbeteckningar-kaavamerkinnat-A3-sve-fi.pdf
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YLEISKAAVOITUS

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen
ohjaamiseksi määrätyllä alueella. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain.
Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin
alueiden käytön järjestämiseksi. Kunnan tehtävänä on huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen
pitämisestä ajan tasalla. Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.

Voimassa olevat yleiskaavat
Tervajoen osayleiskaava
Tervajoen osayleiskaava on saanut lainvoiman 23.4.2014. Kaava käsittää Kyrönjokilaakson asutuksen läntiset
kyläalueet Tervajoen taajaman läheisyydessä. Osayleiskaava-alueen läpi kulkee valtatie 18 sekä Vaasa-Seinäjoki rautatie. Kylkkälän kohdalla asutus muodostaa selkeän taajaman ja valtatiestä erkanevien paikallis- ja
yhdysteiden varsilla on haja-asutusluonteista asutusta. Osayleiskaava käsittelee erityisesti Tervajoen taajamaan liittyvää asutusta ja kaupallista toimintaa, Kyrönjoen varren maaseutumaista pientaloasumista ja jokivartta ympäröivää maisemallisesti arvokasta aluetta ja siihen liittyvää asutusta.
Keskustan osayleiskaava 2030
Keskustan osayleiskaava on saanut lainvoiman 20.01.2017. Kaava-alue sisältää Isonkyrön keskustaajaman lähialueineen. Kaava-alueeseen kuuluu osia seuraavista kylistä: joen pohjoispuolella Tuurala, Kirkonkylä, Palonkylä, Laurola, Ulvila ja Kuivila, joen eteläpuolella Hevonkoski, Ikola, Ventälä, Taipale ja Napue. Osayleiskaavalla turvataan alueen elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen osana Vaasa-Seinäjoki kehityskäytävää.
Ylipään osayleiskaava
Ylipään osayleiskaava on saanut lainvoiman 23.4.2014. Kaava-alue sijaitsee Isonkyrön keskustaajaman itäpuolella. Kaava-alue sijoittuu pääosin Kyrönjoen ja Seinäjoki-Vaasa rautatien väliselle alueelle ja siihen kuuluu
Orismalan, Valtaalan ja Napuen kyläalueita. Ylipään osayleiskaavassa käsitellään erityisesti Kyrönjoen varren
maisemallisesti arvokasta peltoaluetta ja siihen liittyviä kyläalueita ja maaseutumaisia pientaloalueita.
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Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava
Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n mukaisesti siten, että sitä voidaan käyttää suoraan tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Tuulivoimapuiston ympäristövaikutukset on selvitetty ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain
(458/1994) ja sen muutoksen (258/2006) mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely).
Isonkyrön kunnanvaltuusto hyväksyi 30.11.2017 § 62 Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Korkein
hallinto-oikeus hylkäsi 22.12.2020 valituslupahakemuksen, joka koski Vaasan hallinto-oikeuden 17.4.2020
antamaa päätöstä. Tuulivoimapuiston osayleiskaava tuli voimaan kuulutuksella 5.1.2021.

Kuva 3: Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava
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Tervajoki

Keskusta

Ylipää
Kattiharju

Kattiharju

Kuva 4: Isonkyrön yleiskaavat
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ASEMAKAAVOITUS

Asemakaavalla osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjataan maankäyttöä mm. paikallisten olosuhteiden, taajama- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan ja olemassa olevan rakennuskannan
käytön edistämisen edellyttämällä tavalla. Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle.
Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys, erityisesti asuntotuotannon tarve, taikka maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, ellei se
ole kunnan hallintosäännössä siirtänyt toimivaltaansa edelleen.
Asemakaavalla tarkennetaan maakuntakaavaa ja yleiskaavaa. Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä
yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään.

Voimassa olevat asemakaavat
Isonkyrön asemakaava koostuu useasta erillisestä asemakaavasta eri aikakausilta. Kaavat muodostavat kuusi
aluekokonaisuutta.
−
−
−
−
−

Tervajoen asemakaava sisältää liikekeskustan ja siihen liittyvien pienempien asuntokortteleiden lisäksi
Peippoosen asuntoalueen.
Myllykoski on asuntoalue Kyröönjoen pohjoisrannalla.
Keskusta käsittää kunnan keskustaajaman alueen ja on suurin yhtenäinen asemakaavoitettu alue.
Valtaalan asemakaava käsittää Valtaalan koulun lähettyville suunnitellun asemakaavan, joka vahvistui
2005. Kaava käsittää 10 erillispientalon rakennuspaikkaa sekä koko kuntaa palvelevan urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen, joka on kooltaan 12 ha.
Kalliojärven ranta-asemakaava palvelee Kalliojärven viihdekeskusta. Kalliojärvellä on karavaanareitten
alue, matkailua palvelevia yrityksiä sekä yksityisomistuksessa olevia vapaa-ajan asuntoja. Kalliojärven
ranta-asemakaava on vahvistunut 2006.

Kaavoituskatsaus_2021.docx

Kaavoituskatsaus 2021

10 (15)

6.4.2021

Tervajoki

Myllykoski

Keskusta

Taipale

Valtaala

Kalliojärvi

Kuva 5: Isonkyrön asemakaavoitetut alueet 2021
Asemakaavayhdistelmä
Kunta ylläpitää tietopalvelua, josta ilmenee kunnan koko asemakaava sellaisena kuin se on voimassa 3. Tähän
ajantasaiseen karttaan on merkitty katujen ja muiden yleisten alueiden nimet sekä kunnanosien ja kortteleiden numerot. Isonkyrön asemakaavayhdistelmä on nähtävillä kunnan karttapalvelussa osoitteessa
https://isokyro.karttatiimi.fi/
Palvelua on täydennetty vuoden 2020 alussa siten, että karttaa klikkaamalla saa nyt esiin ko. alueen kaavakartan ja -määräykset sekä uusimmista kaavoista myös kaavaselostuksen. Kaavat on nimetty kartalla hyväksymispäivämäärien mukaan.

Kuva 6: Kuvakaappaus karttapalvelusta

3

MRA 29
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Tuoreimmat asemakaavat
Keskustan asemakaava Tolkin alueella, eteläosa
Kaavamuutoksella laajennetaan Tolkin teollisuusaluetta.
Isonkyrön kunnanvaltuusto hyväksyi keskustan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Tolkin alueella
22.3.2018 § 5. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi hyväksynnästä jätetyn valituksen 19.2.2020 ja kaava tuli voimaan kuulutuksella 7.4.2020.

Kuva 7: Vasemmalla kaava ennen muutosta, oikealla muutoksen ja laajennuksen jälkeen.
Asemakaavan muutos korttelissa 110
Korttelissa 110 ollut yleisten rakennusten korttelialue (Y) muutettiin asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi AL. Asemakaavan hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 14.2.2019 § 3.

Kuva 8: Vasemmalla kaava ennen muutosta, oikealla muutoksen jälkeen.
2018
− Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Kyrööntien alueella
kv 8.11.2018 § 29
− Lapinmäen asemakaava
kv 22.3.2018 § 7
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Vireillä olevat asemakaavat
Tervajoen alueen
asemakaavan muutos
ja laajennus

Keskustan alueen
asemakaavamuutokset

Tervajoen alueen asemakaavan muutos ja laajennus
Tervajoen asemakaavan muutostyö käynnistyi alkukeväästä 2015. Tavoitteena on päivittää asemakaavaa hyväksytyn Tervajoen osayleiskaavan mukaiseksi.
Osayleiskaavassa alueelle on uutena osoitettu mm. paljon tilaa vaativan erikoiskaupan suuryksikköjä / myymäläkeskittymä ja
esitetty asemakaavatarkkuudella yleiskaavan mukaisia liikenneratkaisuja. Asemakaavassa on huomioitu myös olemassa
oleva asutus ja asumisen laajenemisalueet,
palveluiden ja työpaikkojen alueet, asukkaiden virkistystarpeet ja maisemaa, luontoa sekä kulttuuriperintöä koskevat suojelutarpeet.
Kaava on 2020 ollut ehdotuksena nähtävillä. Valtatiehen liittyvistä ratkaisuista on
käyty viranomaisten kanssa työneuvottelu
30.11.2020.

Valtatien liittymäratkaisuihin tehdään vielä muutoksia ja kaava asetetaan niiden johdosta vielä uudelleen
ehdotuksena nähtäville keväällä 2021.

Kaavoituskatsaus_2021.docx

Kaavoituskatsaus 2021

13 (15)

6.4.2021

Keskustan alueen asemakaavamuutokset
Kohteiden 1 – 5 osalta kaavamuutokset ovat vaikutukseltaan vähäisiä aluerajausten muutoksia ja tarkistuksia.
1.
2.
3.
4.
5.

Marttilantien katualuetta levitetään jalankulku-pyörätien toteuttamista varten
Nimetään Isokyrö Areenalle johtava katu Areenatieksi
Huomioidaan laskuoja korttelin 429 ja viereisen viheralueen rajauksessa
Lisätään johtomerkintä Lapinmäen alueella
Tarkistetaan koulun korttelin mahdollinen laajennustarve virkistysalueelle

Kohteessa 6 osa lähivirkistysalueesta liitetään asuinliikekorttelin osaksi. Kohteessa 7 asemakaavaa päivitetään toteutuneen mukaiseksi ja katuvaraus poistetaan.

Kaava oli ehdotuksena nähtävillä 1.2.-10.3.2021.
Kaava on hyväksymiskäsittelyssä keväällä 2021.
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KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2021 - 2023
Vuoden 2021 aikana on tarkoitus saattaa edellä kuvatut vireillä olevat asemakaavahankkeet hyväksymiskäsittelyyn. Vuosien 2021–2023 aikana käynnistetään todennäköisesti seuraavat asemakaavahankkeet:
Keskustan asemakaavan laajennus Tolkin alueella (Tolkki 3)
Asemakaavalla laajennetaan asuntoaluetta Tolkin alueella länteen. Kunnassa on hyvä tonttivaranto vielä
2020.
Laurilan teollisuusalueen laajentaminen
Isonkyrön kunnalla on omistuksessa Laurilan teollisuusalueen ja kantatien välisellä alueella peltomaata, jolle
teollisuusalueen kaava tullaan laajentamaan.
Talso - Taipale
Asemakaavoittamattomat alueet Kyröjoen ja Pohjankyröntien varrella välillä Talso – Taipale.

Kuva 9: Tulevat kaavahankkeet
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LISÄTIEDOT
Ajankohtaisista kaavoitushankkeista tiedotetaan Pohjankyrö-lehdessä, Isonkyrön kunnan ilmoitustaululla ja
kunnan internet-sivuilla: Isokyrö > Kuntalainen > Tekniset palvelut > Kaavoitus
Kaavoitusta koskeviin tiedusteluihin vastaavat:

Isonkyrön kunta
Pohjankyröntie 136
61500 Isokyrö
kunnanjohtaja
Tero Kankaanpää
p. 044 2970 256
tekninen johtaja
Petri Hänninen
(06) 470 1230
050 413 9439
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