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KAAVASELOSTUS KOSKEE 27.4.2021 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.  

 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 TUNNISTETIEDOT 

ALAVUDEN KAUPUNKI  

TOPPILAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA  

Kaavatunnus:  

Asemakaava koskee:  kiinteistöä 10-401-11-261, 10-401-1-43, 10-401-1-42 ja 

                                                   osaa kiinteistöstä 10-401-1-60.  

Asemakaavalla muodostuu:  Asemakaavalla muodostuu Alavuden kaupungin TUURI 

                                                   02. kaupunginosa korttelit 02174-02177, katu-, 

                                                   lähivirkistys- ja suojaviheralueita. 

 

Alavuden kaupungin edustaja: Kimmo Toivola 

  Maankäyttöinsinööri 

 

 

Laatija: Sweco Infra & Rail Oy  

 

  Satu Suikkola                     Maritta Heinilä 

  Kaavasuunnittelija             Osastopäällikkö, YKS-667  

 

                                                   Saara Pölkki 

                                                   Suunnittelija, DI 
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1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

Toppilan teollisuusalueen asemakaavoitettava alue on pinta-alaltaan noin 57 hehtaaria ja 

käsittää kiinteistöt 10-401-11-261, 10-401-1-43, 10-401-1-42 ja osaa kiinteistöstä 10-401-

1-60 ja osittain kiinteistöä 10-895-2-22 Viitavuori-Kellokoski tie. Kaavoitettava alue pitää 

pääosin sisällään talousmetsää. Suunnittelualueeseen sisältyy kaksi alueen pohjoisreu-

nalla sijaitsevaa maatalouskiinteistöä. Kaava-alue sijaitsee Alavuden Tuurin taajaman tun-

tumassa. Se rajautuu etelässä Töysäntiehen (vt 18) ja pohjoisessa Aspinmäentien ja Kel-

lokorventien pohjoisreunaan. Suunnittelualueen sijainti on esitetty kansilehdellä ja rajaus 

oheisessa kuvassa.  

 

Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus.  

1.3 KAAVAN NIMI JA TARKOITUS 

Asemakaavan nimi: Toppilan teollisuusalueen asemakaava  

Asemakaavalla on tarkoitus tutkia teollisuuden ja työpaikkojen sijoittamista alueelle huomi-

oiden yritysten tarpeet sekä toiminnan vaikutukset ympäristöönsä. Kaavalla tavoitellaan 

yrityspuistoa, joka palvelisi esimerkiksi rakennustuotantoon liittyvää teollisuutta. 
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1.7 LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, 
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- Kulttuuriympäristöselvitys, Sweco Ympäristö Oy, 2016  
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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET 

- Alavuden kaupunginhallitus päätti asemakaavan laatimisesta 

15.2.2021. 

- Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 25.2.2021.  

- MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on 

laadittu 12.4.2021. 

- Kaupunginhallitus päätti hyväksyä OAS:n ja kaavaluonnoksen nähtä-

ville asetettavaksi kokouksessaan 10.5.2021.  

- Kaupunki kuuluttaa kaavan vireille tulosta. 

- Asemakaavan 27.4.2021 päivätty valmisteluaineisto (kaavaluonnos) 

on asetettu nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 18.5 – 

1.6.2021 väliselle ajalle.  

- Kaavaehdotus käsitellään kaupunginhallituksessa nähtäville asetta-

mista varten.  

- Kaupunginhallitus esittää asemakaavan hyväksymistä kaupunginval-

tuustolle. 

- Kaupunginvaltuusto päättää kaavan hyväksymisestä. 

- Asemakaavan voimaantulosta kuulutetaan kunnan tiedotuskanavissa. 

2.2 ASEMAKAAVA 

Asemakaavalla on tarkoitus tutkia teollisuuden ja työpaikkojen sijoittamista alueelle huomi-

oiden yritysten tarpeet sekä toiminnan vaikutukset ympäristöönsä. 

2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

Kaavan toteuttaminen voi alkaa kaavan saatua lainvoiman. 
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3 LÄHTÖKOHDAT  

3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Tuurin kyläkeskuksesta. Se rajau-

tuu etelässä valtatie 18:sta (Töysäntie) ja pohjoisessa Aspinmäentien ja Kellokorventien 

pohjoisreunaan jatkuen idässä aina Aspinmäentien ja Siltalantien risteykseen asti. Likimää-

räinen rajaus on esitetty kansilehden kartalla. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 57 heh-

taaria. Kaavoitettava alue on pääosin talousmetsää. Suunnittelualueeseen sisältyy kaksi 

alueen pohjoisreunalla sijaitsevaa asumatonta maatalouskiinteistöä. 

3.1.2 Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema 

Rakennettua kulttuuriympäristöä on selvitetty kesän 2016 aikana vireillä olevan Alavus-

Tuuri osayleiskaavatyön yhteydessä laaditussa kulttuuriympäristöselvityksessä.  

Alavuden kaupungin alueella on viisi valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuu-

riympäristöä: Alavuden kirkko ja muistojen kappelin alue, Alavuden rautatieasema, Tuurin 

rautatieasema, Villa Manner Töysän Ponnejärven rannalla ja Töysän kirkko, joista mikään 

ei sijoitu selvitysalueelle.  

Rakennetun kulttuuriympäristön arvot 

Suunnittelualueelle on tehty vireillä olevan Alavus -Tuuri osayleiskaavatyön yhteydessä 

kulttuuriympäristöselvitys. Selvityksen yhteydessä nyt asemakaavoitettavalla alueella on 

osoitettu olevan kulttuuriympäristöllisiä arvoja. Suunnittelualueen pohjoisosassa on paikal-

lisesti arvokas kylänraitti, Kellokorventie. 
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Kuva 2. Ote vireillä olevan Alavus-Tuuri osayleiskaavatyön yhteydessä laaditusta kulttuuriympäris-

töselvityksestä. 
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Kellokorventien eteläpuolella suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee paikallisesti arvo-

kas kulttuurimaisema-alue Toppilan pienmaatilan pihapiiri, joka on rakennettu vuonna 

1939. Alueen kaikki rakennukset ovat alkuperäisessä asussaan, myös alkuperäiset raken-

nusosat katemateriaaleja lukuun ottamatta.  

 

Kuva 3. Toppilan maatilan pihapiiri. Kuva vireillä olevan Alavus-Tuuri osayleiskaavatyön yhteydessä 

laaditusta kulttuuriympäristöselvityksestä 

Suunnittelualueen läheisyydessä, Kellokorventie pohjoispuolella on lisäksi kolme sodan ai-

kana tai pian sen jälkeen rakennettua pihapiiriä.  

 

Kuva 4. Jälleenrakennuskauden pihapiirejä Kellokorventien pohjoispuolella. Kuva Alavus-Tuuri 

osayleiskaavatyön yhteydessä laaditusta kulttuuriympäristöselvityksestä. 
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Kuva 5. Jälleenrakennuskauden pihapiirejä Kellokorventien pohjoispuolella. Kuva Alavus-Tuuri 

osayleis-kaavatyön yhteydessä laaditusta kulttuuriympäristöselvityksestä.  

 

Kuva 6. Jälleenrakennuskauden pihapiirejä Kellokorventien pohjoispuolella. Kuva Alavus-Tuuri 

osayleis-kaavatyön yhteydessä laaditusta kulttuuriympäristöselvityksestä.  

Maisema 

Kulttuuriselvitystyön yhteydessä on tarkasteltu myös paikallisesti arvokkaita kulttuurimai-

sema-alueita. Selvityksen mukaan arvokkaita alueita ovat Töysänjokeen viettävät peltoau-

kiot joen molemmin puolin, mitä rajaavat paikallisesti arvokkaat pihapiirit. Nämä paikalli-

sesti arvokkaat kulttuurimaisema-alueet sijoittuvat suunnittelualueen ja Kellokorventien 

pohjoispuolelle. Jokilaaksoa reunustavilta teiltä on pitkät näkymät vastarannan pelloille ja 

niitä rajaaviin maatilakeskuksiin.  

 

Kuva 7. Kellokorventien peltomaisemaa. Kuva Alavus-Tuuri osayleiskaavatyön yhteydessä laaditusta 

kulttuuriympäristöselvityksestä 
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Muinaisjäännökset 

Suunnittelualueelle on tehty Alavus -Tuuri osayleiskaavatyön yhteydessä muinaisjään-

nösinventointi (2016). Selvityksen mukaan suunnittelualueella on muinaisjäännöksenä 

osoitettu vanha käytöstä pois jäänyt tielinja, Alavus Kantola Vanha tie. Vanhan Alavus-

Ähtäri tien käytöstä pois jäänyt osuus sijaitsee Aspinmäentien eteläpuolella, Kantolan tilan 

länsipuolella. Vanhojen peruskarttojen perusteella kyseinen tienpätkä on jäänyt pois käy-

töstä vuosien 1961 ja 1981 välillä, jolloin uusi tienlinjaus on oikaistu. Maastossa vanhasta 

tiestä on näkyvillä noin 6,5 metriä leveä ura, jonka reunoilla on noin 2-4 metriä leveä oja-

kaivanto ja tien penkat. Käytöstä poisjääneessä tiessä ei ole päällystettä – joko se on pois-

tettu tien hylkäämisen yhteydessä tai sitä ei ole koskaan ollutkaan.  

 

Kuva 8. Käytöstä pois jääneen tielinjan kaakkoispäätyä – tielinjan luoteisosa on sakean pusikon pei-

tossa.  

Lisäksi selvitysalueen lähialueella on muutamia muinaisjäännöksiä. Suunnittelualueen itä-

puolella ja lähellä Töysäntietä sijaitsee historiallinen tervahauta. Alavudentien pohjoispuo-

lella suunnittelualueesta koilliseen sijaitsee toinen historiallinen tervahauta. Kellokorven-

tien pohjoispuolella suunnittelualueesta luoteeseen sijaitsee Lapuanjoen vastarannalla kol-

mas historiallinen tervahauta. 
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Kuva 9. Kuva osoittaa kiinteiden muinaisjäännösten sijainnit. Kaava-alue rajattu sinisellä (Paikkatie-

toikkuna). 

3.1.3 Luonnonympäristö 

Suunnittelualueelle on tehty vireillä olevan Alavus -Tuuri osayleiskaavatyön yhteydessä 

luontoselvitys. 

Kallio- ja maaperä 

Kallioperältään suunnittelualue on Keski-Suomen syväkivialueen kvartsimontsodioriittia. 

Vallitsevana kivilajina suprakrustisessa eli pintasyntyisessä kompleksissa ovat liuskeet, 

jotka koostumukseltaan vaihtelevat kiilleliuskeesta grauvakkaan. Suunnittelualueen länsi-

osa on maaperältään hiesua, pohjois- ja eteläosassa on hienoa hietaa ja keskiosassa hiek-

kamoreenia. Kalliomaata on pienialaisesti alueen itä osassa (GTK, Maankamara-karttapal-

velu). 
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Kuva 10. Ote maaperäolosuhdekartasta. Likimääräinen suunnittelualue on osoitettu sinisellä viivalla 

(GTK 2021). 

Pinta- ja pohjavedet 

Suunnittelualueeseen ei sisälly pintavesialueita, Töysänjoki, joka kuuluu Lapuanjoen ve-

sistöalueeseen virtaa suunnittelualueen pohjoispuolella. 

Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole pohjavesialueita. 

 

Kuva 11. Ote liitteenä 2 olevasta valuma-aluekartasta. Kaava-alueen hulevedet valuvat kaava-alueen 

läpi etelästä pohjoiseen ja purkavat Kellokorventien ja Aspinmäentien avo-ojiin. 

Kasvillisuus 

Suunnittelualue on mäntyvaltaista talousmetsää, alueen pohjoisosassa Kellokorventien 

varressa sijaitsevaa peltoaluetta lukuun ottamatta. Metsä on pääasiassa tuoretta-kuivah-

koa kangasta. 

Arvokkaat luontokohteet 

Suunnittelualueella ei esiinny arvokkaita luontokohteita.  

Kaava-alueella tai sen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita, Natura-alueita tai luon-

nonsuojeluohjelmien kohteita. 

Huomionarvoiset lajit 

Suunnittelualueella on vuonna 2009 tehdyn luontoselvityksen mukaan alueen pohjoisosan 

kuusivaltaisessa metsässä esiintyy liito-oravaa. Liito-orava on luontodirektiivin liitteen IV 

(a) laji. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä 
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luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella (Luonnonsuojelulaki 1996). Uhanalaisuusluokituk-

sen mukaan liito-orava on vaarantunut (VU). Liito-oravaa tavataan Etelä- ja Keski-Suo-

messa aina Kuusamon korkeudelle asti. Liito-oravan elinympäristöä ovat kuusivaltaiset 

varttuneet sekametsät. Liito-orava käyttää ravintonaan haapaa, mutta myös muita lehti-

puita. Pesät voivat olla kolopuissa tai vanhoissa oravanpesissä. Liito-orava voi pesiä myös 

rakennuksissa tai linnunpöntöissä. Tärkeää elinympäristölle on yhteys muihin sopiviin met-

säalueisiin. 

Alueen nisäkäslajisto on tavanomaista havumetsien lajistoa, mm. hirvi, metsäkauris, jänis 

ja orava. 

Tämän kaavatyön yhteydessä liito-oravan esiintymistä havainnoitiin sille sopivista elinym-

päristöistä maastokäynnillä huhtikuussa 2021, jonka tarkoituksena oli tarkistaa liito-oravan 

esiintymisen nykytilanne. Alueella esiintyy liito-oravaa, jonka vuoksi alueelta rajattiin liito-

oravan pesäpaikkana yksi alue. Lisäksi liito-oravaa havaittiin kaava-alueen koillispuolella. 

Linnusto 

Suunnittelualueelle ei vireillä olevan Alavus – Tuuri osayleiskaavatyön yhteydessä ole tehty 

erillistä pesimälinnustoselvitystä. Linnustoa on selvitetty aikaisemmassa luontoselvityk-

sessä (Tmi Pohjanmaan Luontotieto 2009). Alueella ei esiinny Suomen uhanalaisuusarvi-

oinnin (Rassi ym. 2010) mukaisia uhanalaisia lajeja. Koko Alavus – Tuuri osaleiskaava-

alueella luontoselvityksessä (2009) havaittiin 42 lajia, kuten varpunen, pikkuvarpunen, 

haara- ja räystäspääsky sekä tervapääsky, mustapääkerttu, kuovi, töyhtöhyyppä, kiuru, 

tuulihaukka, keltavästäräkki jne. 

3.1.4 Rakennettu ympäristö 

Väestö 

Alavus – Tuuri osayleiskaava alueella asui 05/2018 156 asukasta, joista lapsia (alle 18-

vuotiaita) oli 20 %, työikäisiä (18-64 -vuotiaita) 61 % ja eläkeikäisiä (yli 64 -vuotiaita) 19 %. 

Suunnittelualueella ei ole asukkaita. 

Työpaikat 

Vuonna 2018 Alavudella oli Tilastokeskuksen mukaan 4362 työpaikkaa ja asuinkunnas-

saan alavutelaisista työskenteli 76,6%. Suunnittelualueella ei sijaitse työpaikkoja, mutta se 

sijaitsee Tuurin Kauppakylän läheisyydessä, jossa on useita kaupanalan palveluyrityksiä. 

Palvelut ja matkailu 

Tuurin kyläkeskuksessa sijaitsee maankuulu Tuurin Kauppakylä, jossa toimii useita kym-

meniä yrityksiä. Alue muodostaa nykyisen seudun selvästi suurimman kaupan keskitty-

män, jolla vierailee vuosittain yli 6 miljoonaa kävijää. Tehtyjen selvitysten perusteella kes-

kimääräinen ostosmatka Tuuriin on jopa 150 kilometriä. Kauppakylässä on monipuolisen 

kauppaliiketarjonnan lisäksi useita majoitus- ja ruokapaikkoja. Lisäksi Tuurissa järjestetään 

ympäri vuoden erilaisia tapahtumia. Nyt kaavoitettava alue sijaitsee noin 2 km päässä Tuu-

rin Kauppakylästä. Alavuden keskusta palveluineen sijaitsee noin 5 km ja Töysän kirkon-

kylä noin 7 km päässä suunnittelualueesta. 
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Liikenne 

Suunnittelualueen pohjoispuolella kulkee yhdystie, jonka nimi on suunnittelualueen länsi-

puolella Kellokorventie ja itäpuolella Aspinmäentie. Aspinmäentien/Kellokorventien keski-

määräinen vuorokausiliikenne oli vuonna 2019 noin 1170 ajoneuvoa vuorokaudessa ja sen 

nopeusrajoitus on 80 km/h lukuun ottamatta Aspintien alkuosuutta Alavudentieltä Siltalan-

tielle, jossa nopeusrajoitus on 50 km/h ja sen jälkeen lyhyen matkaa 60 km/h. Kellokorven-

tien ja Töysäntien välillä on kaksiramppinen eritasoliittymä. Kellokorventie jatkuu Töysän-

tien ali Alavuden keskustaan Tervasmäen, Rantasalmen ja Salmen asuinalueita sivuten. 

Alavuden keskusta sijaitsee noin 5 kilometrin päässä suunnittelualueelta lounaaseen. 

Suunnittelualueen eteläpuolella kulkee Töysäntie (kantatie 18), joka muuttuu suunnittelu-

alueen itäpuolella Alavudentieksi (kantatie 18). Töysäntien keskimääräinen vuorokausilii-

kenne (KVL) oli vuonna 2019 noin 5280 ajoneuvoa vuorokaudessa ja sen nopeusrajoitus 

vaihtelee 80 ja 100 kilometrin tuntinopeuden välillä. Alavudentien liikennemäärä kasvaa 

Töysäntiehen verrattuna Tuurin kauppakeskuksen kohdalla ja oli vuoden 2019 tietojen mu-

kaan noin 6000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Alavudentien nopeusrajoitus on 80 km/h län-

nestä Aspinmäentien liittymään saakka, minkä jälkeen nopeusrajoitus putoaa 50 km/h.  

 

Kuva 12. Suunnittelualueen tie- ja katuverkko toiminnallisiin luokkiin jaoteltuna. Suunnittelualueen 

likimääräinen sijainti on esitetty keltaisella ympyrällä. Karttaan on nimetty alueen keskeisimmät tiet 

ja kadut sekä keskimääräinen vuorokausiliikenne vuodelta 2019 (muokattu lähteestä 

Paikkatietoikkuna, Maanmittauslaitos, Digiroad). 

Aspinmäentien/Kellokorventien ajoradan leveys on Väyläviraston Tiemapin mukaan 6,8 

metriä. Töysäntien ajoradan leveys on puolestaan 7,5 metriä ja Alavudentien ajoradan le-

veys 7,0 metriä. Aspinmäentien/Kellokorventien vieressä kulkee ajoradasta viheralueella 

erotettu 3 metriä leveä jalankulun ja pyöräilyn väylä, joka jatkuu Alavudentien viertä koilli-

seen Tuurin kauppakeskusten ohitse reunakivellä eroteltuna yhdistettynä jalankulun ja pyö-

räilyn väylänä. Kellokorventiellä/Aspinmäentiellä kulkee myös linja-autoliikennettä Alavu-

den, Töysän, Ähtärin ja Seinäjoen kohteiden välillä. Alueen linja-autoliikenteen pysäkit 

sekä tie- ja katuverkon nopeusrajoitukset on esitetty kuvassa 12. 
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Kuva 13. Suunnittelualueen tie- ja katuverkon nopeusrajoitukset sekä linja-autoliikenteen pysäkit 

palloina (muokattu lähteestä Paikkatietoikkuna, Maanmittauslaitos, Digiroad). 

Kantatien nopeusrajoitus on suunnittelualueen kohdalla 100 km/h. Kantatien sujuvuuden 

ja matka-ajan säilyttämiseksi, sille ei olisi suotavaa osoittaa lisää liittymiä, joiden vuoksi 

nopeusrajoituksia tulisi laskea nykyisestä. Suunnittelualueen uusi katuyhteys tulee osoittaa 

Aspinmäentien kautta, jolloin tieverkon hierarkia ja sujuvuus säilyy turvallisena ja loogi-

sena. Katuyhteyden sijoittamisessa Kellokorventien/Aspinmäentien osuudelle tulee huomi-

oida näkemien riittävyys sekä maaperäolosuhteet. Kellokorventie/Aspinmäentien maasto 

on melko alavaa, minkä vuoksi katujen sijoittamisessa tulee huomioida niiden kuivatustek-

nisten olosuhteiden laadukas toteuttaminen.   

Liikenteen melu 

Suunnittelualueen osalta on arvioitu myös meluvaikutuksia vuonna 2016 (Alavus – Tuuri – 

alueen meluselvitys, Sweco). Melumallinnukset on tehty nykytilanteen (vuoden 2016) lii-

kennemäärillä sekä Tuurin tieverkkosuunnitelmassa (ELY-keskus 2016) arvioiduilla liiken-

nemäärillä vuoteen 2040. Tulosten mukaan ennustevuoden 2040 liikennemäärillä suunnit-

telualueen päiväarvo (klo 7-22) on alueesta riippuen joko > 50 dB tai > 55 dB, mitkä antavat 

omat reunaehtonsa rakentamiselle. Vuoden 2016 liikennemäärillä valtaosa suunnittelualu-

een pinta-alasta sijoittuu luokkaan > 50 dB ja kantatietä läheisemmät alueet > 55 dB luok-

kaan. Melun suuruuteen vaikuttaa merkittävästi mm. liikennemäärät, liikennenopeudet 

sekä maastonmuodot ja rakennusten sijainnit ja niiden koko.  

3.1.5 Yhdyskuntatekniikka 

Kaukolämpö ja sähkö 

Alavuden Lämpö Oy vastaa kaukolämpöverkosta, jota on Keskustan, Tuurin, Aseman, 

Rantatöysän ja Töysän keskustan alueella. Alavuden Lämpö Oy on kokonaan Alavuden 

kaupungin omistama yhtiö. 

Suunnittelualueen pohjoisreunalla Kellokorventien ja Aspinmäentien varressa on Alavuden 

Lämpö Oy:n kaukolämpöjohto. 
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Tuulivoima 

Alavuden kaupungin alueella ei ole olemassa olevia tuulivoimapuistoja, eikä vireillä olevia 

tuulivoimahankkeita. 

Vesi- ja viemäriverkosto 

Alavuden kaupungin vesihuoltolaitos vastaa kaupungin puhtaan veden tuotannosta ja ja-

kelusta, viemäriverkoston toiminnasta ja jätevesien puhdistamisesta. Vesilaitoksen jakelu-

alue kattaa Kirkonkylän ja Tuurin taajamat sekä suurimman osan kunnan haja-asutusalu-

eesta. Kirkonkylän ja Tuurin taajamien verkostot on yhdistetty M 160 runkovesijohdolla. 

Jätevedet johdetaan Kirkonkylän taajamasta siirtoviemärillä Tuurin kautta Alavuden jäte-

veden puhdistamolle. Suunnittelualueen pohjoisreunalla Kellokorventien ja Aspinmäentien 

varressa on kaupungin vesijohto- ja viemäriverkosto. 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole suojelu- tai häiriöalueita tai -kohteita (melu, 

saastuneet maa-alueet).  

3.1.6 Maanomistus ja kiinteistöjako  

Asemakaava koskee kiinteistöä 10-401-11-261, 10-401-1-43, 10-401-1-42 ja kiinteistön 

10-401-1-60 osaa. Kiinteistöt 10-401-11-261 ja kiinteistön osa 10-401-1-60 ovat kaupungin 

omistuksessa. Kiinteistöt 10-401-1-43 ja 10-401-1-42 ovat yksityisessä omistuksessa. 

3.2 SUUNNITTELUTILANNE 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Maakuntakaava  

Alavus kuuluu Etelä-Pohjanmaan liittoon, jonka maakäyttöä ohjaa Etelä-Pohjanmaan ko-

konaismaakuntakaava ja sitä täydentävät vaihemaakuntakaavat, joista kaksi ensimmäistä 

ovat tulleet voimaan.  

Ensimmäinen vaihemaakuntakaava käsittelee tuulivoimaa. Toinen vaihemaakuntakaava 

koskee kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintoja.  

Kolmas vaihemaakuntakaava käsittelee turvetuotantoa, suoluonnon suojelua, bioenergia-

laitoksia, puuterminaaleja ja puolustusvoimien alueita. 

Kokonaismaakuntakaava 

Kokonaismaakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä 23.5.2005 ja sen Lapuaa 

koskeva muutos 5.12.2006. Nyt laadittavan asemakaavan alueelle tai sen välittömään lä-

heisyyteen on kokonaismaakuntakaavassa osoitettu seuraavat merkinnät: 

Alue kuuluu lisäksi matkailun vetovoima-alueeseen (vihreä osa-aluemerkintä mv). Merkin-

tään liittyy suunnittelumääräys: ”Alueen suunnittelussa tuetaan kuntien, seutukuntien ja yli-

maakunnallisten virkistysalueiden ja matkailualueiden muodostamia verkostoja ja niiden 

kehittämistä kokonaisuuksina. Kehittämistoimien tulee liittyä maakunnan matkailuelinkei-

nojen maankäytöllisten edellytysten tukemiseen sekä virkistykseen soveltuvien alueiden 

riittävyyden turvaamiseen. Kyrönjokilaakson ja Lapuanjokilaakson matkailun vetovoima-
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alueilla alueen runkoreittien suunnittelussa tulee hyödyntää jokilaaksoissa tai niiden lähei-

syydessä sijaitsevat virkistysalueet ja -kohteet, kulttuurimaisemat ja rakennettu kulttuuriym-

päristö.” 

Alueen pohjoispuolelle on osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti (vihreä palloviiva, välillä Alavus-

Mutkankylä). Reitin yksityiskohtaisempi sijainti tulee suunnitella yhteistyössä maanomista-

jien ja viranomaistahojen kanssa. Alueen eteläpuolella on valtatie 18 (vt). Valtatien etelä-

puolelle sijoittuu kalliokiviainesten ottamisalue (violetti osa-aluemerkintä EO). 

Alavuden Tuurin taajama on kokonaismaakuntakaavassa osoitettu keskustatoimintojen 

alakeskuksena (ca). Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävät keskustatoimintojen 

alakeskukset, jotka muodostavat kunnan sisällä alueen, jonne on sijoittunut tai suunnitel-

laan keskustatoimintoihin kuuluvia kauppa-, palvelu- ja hallintotoimintoja. Merkintään liittyy 

suunnittelumääräys: ”Keskustatoimintojen alakeskuksena merkittyä aluetta kehitetään taa-

jamakuvallisesti eheyttäen. Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijainti määritellään 

kunnan kaavoituksessa.” 

 

Kuva 14. Ote kokonaismaakuntakaavasta 2005. 

Vaihemaakuntakaava I 

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaava käsittelee tuulivoimaa. Kaava täydentää voi-

massa olevia maakuntakaavoja osoittamalla 23 tuulivoimaloiden aluetta, voimajohtover-

koston ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeän alueen. Vaihemaakuntakaava on 

vahvistettu Ympäristöministeriössä 31.10.2016. Kaava on kuulutettu tulemaan voimaan 

MRL 201 § nojalla jo Ympäristöministeriön vahvistamispäätöksen yhteydessä. 

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava I:ssä ei ole osoitettu tuulivoima-alueita Alavuden 

alueelle. 

Vaihemaakuntakaava II 

Vaihemaakuntakaava II koskee kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintoja. Maakuntaval-

tuusto hyväksyi kaavan 30.5.2016. Kaava on tullut voimaan 11.8.2016 julkaistulla kuulu-

tuksella. II vaihemaakuntakaavaan on tehty kauppaa ja keskustatoimintoja koskeva muu-
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tos. Tarve muutokselle tuli maankäyttö- ja rakennuslakiin tehtyjen, vähittäiskauppaa käsit-

televien muutosten vuoksi. Vaihemaakuntakaava II on kaavamuutoksella tarkistettu vas-

taamaan muuttunutta lainsäädäntöä tältä osin. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavamuutok-

sen 2.12.2019. Kaavamuutos on tullut voimaan 21.4.2020. 

Vaihemaakuntakaava II ja sen muutos osoittavat eivät osoita nyt kaavoitettavalle alueelle 

merkintöjä, mutta sen lähistölle on osoitettu seuraava merkintä: 

Tuurin taajama on osoitettu merkitykseltään seudullinen matkailua palveleva vähittäiskau-

pan suuryksikkö (kohdemerkinnällä km-ma). Merkinnällä osoitetaan vähintään seudulli-

sesti merkittävä matkailua palveleva vähittäiskaupan suuryksikön tai suuryksikköjen alue, 

joka ei sijoitu keskustatoimintojen alueelle (C, c, ca). Merkitykseltään seudullisia matkailua 

palvelevia vähittäiskaupan suuryksikköjen alueita kehitetään ensisijaisesti muuta kuin kes-

kustahakuista kauppaa varten. Merkintään liittyy suunnittelumääräys: ”Matkailua palvele-

vien vähittäiskaupan suuryksiköiden alueiden tarkempi sijoittuminen sekä mitoitus on suun-

niteltava siten, ettei niillä ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupalli-

siin palveluihin ja niiden kehittymiseen. Alueiden käytön suunnittelussa on turvattava maa-

kunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt. Alueelle voidaan osoittaa 

yksi tai useampi merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkes-

kittymä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa alueiden saavutettavuuteen myös joukko- 

ja kevyellä liikenteellä on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vähittäiskaupan yhteenlasketut 

enimmäiskerrosalat: Alavus, Tuuri 180 000 k-m²”. Alavuden Tuuriin saa sijoittua seudulli-

sesti merkittävää päivittäistavarakauppaa enintään 30 000 k-m².” 

Valtatie on osoitettu joukkoliikenteen laatukäytävänä (JL, tieosuus Seinäjoki-Ähtäri). Mer-

kintään liittyy suunnittelumääräys: ”Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa 

joukkoliikenteen tarpeet huomioon mahdollistamalla eri liikennemuotoja ja -linjoja yhdiste-

leviä matkaketjuja. Palvelutasoa tulee kehittää joukkoliikenteen saavutettavuutta, pysäkki-

tiheyttä, esteettömyyttä, infrastruktuuria ja vuorotarjontaa kehittämällä.” 

Tuurin taajamasta on osoitettu uusi valtatie Hakojärvelle, joka ohittaa Töysän kirkonkylän. 

Merkinnällä osoitetaan liikenneverkon palvelutason parantamisen kannalta olennaiset val-

tateiden uudet linjaukset. Merkintään liittyy suunnittelumääräys: ”Tielinjaus on sovitettava 

ympäristöön ja maisemaan. Tiesuunnittelussa ja maankäytön suunnittelussa tulee varau-

tua kevyen liikenteen järjestelyihin taajamien ja kylämäisen asutuksen kohdalla.” 

 

Kuva 15. Ote vaihemaakuntakaava II ja sen muutoksen epävirallinen yhdistelmäkartta. 
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Vaihemaakuntakaava III 

Vaihemaakuntakaavan III teemoina ovat turvetuotanto, suoluonnon suojelu, puolustusvoi-

mien alueet, bioenergia- ja biolaitokset ja energiapuun terminaalit. III Vaihemaakuntakaava 

on hyväksytty Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuustossa, mutta se ei ole tullut voimaan 

kaavasta jätettyjen valitusten vuoksi. 

Kaavoitettavaa aluetta koskee vaihemaakuntakaavassa osoitettu suojavyöhyke, varalas-

kupaikka (osa-alue merkintä svl-2). Merkintään sisältyy suunnittelumääräys: ”Alueen suun-

nittelussa tulee ottaa huomioon lentoliikenteen varalaskupaikasta johtuvat maankäytön ra-

joitukset. Alueelle sijoittuvista rakennushankkeista, joissa rakennuksen tai rakenteen kor-

keus on suurempi kuin 30 metriä, tulee pyytää puolustusvoimien lausunto.”  

 

 

Kuva 16. Ote vaihemaakuntakaava III 

 

Yleiskaava 

Suunnittelualue sisältyy vuonna 1995 laadittuun Alavuden keskustan osayleiskaavaan, 

jossa nyt kaavoitettava alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). 

Osayleiskaava on oikeusvaikutukseton. 
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Kuva 17. Ote Alavuden keskustan osayleiskaavasta 

Suunnittelualue sisältyy vuonna 2010 laadittuun oikeusvaikutukselliseen Tuurin ja ympä-

ristön yleiskaavaan, jossa nyt kaavoitettavan alueen itäosa on merkitty maa- ja metsäta-

lousvaltaiseksi alueeksi (M) sekä keskustatoimintojen alueeksi (C), jonne saa sijoittaa myy-

mälä ja matkailupalvelutiloja, ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työpaikkatiloja, hallinto- 

ja toimistotiloja sekä keskustaan sopivaa asumista. Kaava on hyväksytty 31.3.2010. 

 

Kuva 18. Ote Tuurin ja ympäristön yleiskaavasta. 
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Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa seuraavat asemakaavat  

• 141 Tuuri 02. Autopaikkojen korttelialue 02010 sekä katu- ja lähivirkistysalue ase-

makaavan muutos, hyväksytty 23.5.2015 

• T74 Tuuri asemakaavan laajennus, hyväksytty 15.11.2004 

 

Kuva 19. Ote 141 Tuuri 02.Autopaikkojen korttelialue 02010 sekä katu- ja lähivirkistysalue asema-

kaavan muutoksesta 

 

Kuva 20. Ote T74 Tuuri asemakaavan laajennuksesta. 

 

Lisäksi suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä Aspinmäentiehen rajoittuen on voi-

massa seuraavat asemakaavat  

• T67 Tuuri asemakaavan muutos- ja laajennus, hyväksytty 18.12.2000 

• T78 Tuurin Siltalan alueen kaavamuutos, hyväksytty 6.2.2007 

• T80 Tuurin asemakaava, hyväksytty 24.5.2010 

Rakennusjärjestys 

Alavuden kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena toimii ympäristölautakunta, jonka 

alaisena toimii ympäristöpalvelujen tulosalue ja sen tulosyksikkönä rakennusvalvonta. Kau-

pungissa on voimassa kaupunginvaltuuston 19.10.2020 hyväksymä rakennusjärjestys. 
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Pohjakartta 

Asemakaava laaditaan Alavuden kaupungin pohjakartalle. Pohjakartta täyttää MRL 54 §:n 

vaatimukset.  

Rakennuskiellot, suojelupäätökset 

Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja tai suojelupäätöksiä.  

Alueelle lähtökohtavaiheessa tai aiemmin laaditut selvitykset 

Kaavahankkeeseen liittyen on laadittu liito-oravaa koskeva tarkastelu ja liikenne on selvi-

tetty osaksi kaavaselostusta. Kaava-alueen hulevesiä on tarkasteltu yhteistyössä kaava-

suunnittelun kanssa. 

Kaavan laadinnassa ja vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään soveltuvin osin myös aiem-

min tuotettua selvitys- ja lähtötietoaineistoa, jotka on lueteltu kohdassa 1.6, Luettelo muista 

kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista.  

 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE, KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT 

PÄÄTÖKSET 

Kaavatyöhön on ryhdytty kaupungin aloitteesta. Kaupunginhallitus on päättänyt asemakaa-

van laadinnasta 15.2.2021 § 21. 

4.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 

4.2.1 Osalliset 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joi-

den asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä 

viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

Osallisia ovat: 

Maanomistajat, asukkaat, yhdistykset, yritykset: 

- alueen ja naapurikiinteistöjen asukkaat ja maanomistajat 

- muut lähialueiden asukkaat ja maanomistajat 

- alueella toimivat yhdistykset ja yritykset 

Viranomaiset:  

- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

- Etelä-Pohjanmaan liitto 

- Seinäjoen museot (Etelä-Pohjanmaan vastuumuseo) 

- Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos 

Yhdyskuntatekniikka: 

- vesihuolto ja viemäröinti 
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- puhelin-, sähkö- ja energiayhtiöt 

- jätehuoltolaitos 

4.2.2 Vireilletulo 

Kaupunki on kuuluttanut kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

14.5.2021.  

4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus, viranomaisyhteistyö  

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä on säädetty maankäyttö- ja rakennus-

lain luvussa 8. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään lausuntomenettelyin 

tai erillisneuvotteluin. 

Aloitus- ja valmisteluvaihe 

- Kaupunginhallitus päättää, että ryhdytään laatimaan kaava. 

- Kaupunginhallitus päättää kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. 

- Suunnittelualueen maanomistajille ja naapurialueen maanomistajille tiedotetaan 

kirjeitse nähtäville tulosta, mikäli heidän tietonsa löytyvät kaupungin rekisteristä. 

- Kaavan vireilletulosta tiedotetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaava-

luonnoksen nähtävilleasettamisen yhteydessä. Nähtävillä olosta kuulutetaan 

VIISKUNTA-lehdessä, kaupungin virallisella ilmoitustaululla Alavuden kaupungin 

asiointipisteessä, Torikatu 4 Alavus ja Ympäristöpalvelujen toimistolla Alavuden 

Fasadissa, 1 krs, Taitotie 1, Alavus sekä kaupungin verkkosivuilla www.ala-

vus.fi/kuulutukset. Kaava-aineistoon voi tutustua nähtävilläoloaikana kaupungin 

verkkosivuilla, Fasadissa ja kaupungin asiointipisteessä. 

- Kaupunki pyytää kaavaluonnoksesta lausunnot viranomaisilta, lautakunnilta ja 

muilta toimijoilta; MRL 62 §. 

- Osallisilla ja kaupungin jäsenillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluon-

noksesta nähtävillä oloaikana. Saadut mielipiteet ja lausunnot käsitellään ja vasti-

neet kirjataan selostukseen ehdotusvaiheessa. 

- Kirjalliset mielipiteet voi lähettää kaavan nähtävilläoloaikana kaupunginhallituk-

selle osoitettuna kirjeitse osoitteella: Alavuden kaupunginhallitus, Taitotie 1, 63300 

ALAVUS tai sähköpostilla kaavoitus@alavus.fi 

Kaavaehdotus 

- Asemakaavaa tarkistetaan luonnosvaiheessa saatujen mielipiteiden ja lausuntojen 

perusteella. Saadun palautteen pohjalta laaditaan kaavaehdotus. 

- Kaupunginhallitus päättää kaavan nähtävilleasettamisesta. 

- Nähtävillä olosta kuulutetaan VIISKUNTA-lehdessä, kaupungin virallisella ilmoitus-

taululla Alavuden kaupungin asiointipisteessä, Torikatu 4 Alavus ja Ympäristöpal-

velujen toimistolla Alavuden Fasadissa, 1 krs, Taitotie 1, Alavus sekä kaupungin 

verkkosivuilla www.alavus.fi/kuulutukset. Kaava-aineistoon voi tutustua nähtävillä-

oloaikana kaupungin verkkosivuilla, Fasadissa ja kaupungin asiointipisteessä. 

mailto:kaavoitus@alavus.fi
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- Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi, jonka aikana kaupungin 

jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus ehdotuksesta (MRL 65 §; 

MRA 27 §). 

- Kirjalliset muistutukset voi lähettää kaavan nähtävilläoloaikana Alavuden kaupun-

ginhallitukselle osoitettuna kirjeitse osoitteella: Alavuden kaupunginhallitus, Taito-

tie 1, 63300 ALAVUS tai sähköpostilla kaavoitus@alavus.fi 

- Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta, lautakunnilta ja muilta toi-

mijoilta. 

- Saatuun palautteeseen laaditaan vastineet kaupungin käsittelyä varten. Niille 

muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, lähetetään perustellut 

vastineet. 

- Tehdään mahdolliset vähäiset tarkistukset kaavaan. Jos ehdotukseen tehdään 

nähtävilläolon jälkeen oleellisia muutoksia, ehdotus laitetaan uudelleen nähtäville 

(MRA 32§). 

Hyväksyminen 

- Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle asemakaavan hyväksymistä.  

- Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan. 

- Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä kuulutetaan VIISKUNTA-lehdessä, 

kaupungin virallisella ilmoitustaululla Alavuden kaupungin asiointipisteessä, Tori-

katu 4 Alavus ja Ympäristöpalvelujen toimistolla Alavuden Fasadissa, 1 krs, Taito-

tie 1, Alavus sekä kaupungin verkkosivuilla www.alavus.fi/kuulutukset, kunnan jä-

senille sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjal-

lisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa (MRL 67 § ja MRA 94 §). 

- Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. 

Kaavan voimaantulo 

- Mikäli hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu, asemakaava tulee voimaan kuulu-
tuksella. 

- Asemakaavan voimaantulosta kuulutetaan VIISKUNTA- lehdessä, kaupungin il-
moitustaululla ja internet-sivuilla. 

4.3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 

4.3.1 Kunnan asettamat tavoitteet 

Asemakaavalla on tarkoitus mahdollistaa Alavuden elinkeinoelämän kasvua ja elinvoimaa 

kehittävän yrityspuiston sijoittaminen kaupungin omistamalle Toppilan alueelle Tuurin kau-

pallisen keskittymän läheisyyteen. Alustavana tavoitteena on luoda edellytyksiä esimerkiksi 

rakennusteollisuuden sijoittumiseksi alueelle. 

Työn yhteydessä laaditaan yleiskaavallinen tarkastelu ja huomioidaan erityisesti luonnon 

ja kulttuuriympäristön arvot sekä alueen liikenteellinen saavutettavuus eri kulkuneuvoin.  

4.3.2 Suunnittelualueesta johdetut tavoitteet  

Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta talousmetsää ja peltoa. Suunnittelualueen 

pohjoisosassa ja -läheisyydessä olemassa olevat rakennukset, kiinteistörajat, katualueet, 

mailto:kaavoitus@alavus.fi
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kulkuväylät, piha- ja pysäköintialueet sekä alueeseen kytkeytyvä kunnallistekniikka otetaan 

huomioon suunnittelussa. Suunnittelussa tulee huomioida myös alueen rakennuskanta, 

tiedossa oleva liito-oravien elinpiiri ja kiinteä muinaisjäännös. 

Maakuntakaavoitus 

Voimassa olevasta maakuntakaavasta ei ole johdetavissa erityisiä tavoitteita asemakaa-

vaan. 

Yleiskaavoitus, yleiskaavallinen tarkastelu  

Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutukseton vuonna 1995 laadittuun Alavuden 

keskustan osayleiskaavaan, jossa nyt kaavoitettava alue on merkitty maa- ja metsätalous-

valtaiseksi alueeksi (M) sekä oikeusvaikutuksellinen vuonna 2010 laadittu Tuurin ja ympä-

ristön yleiskaava, jossa nyt kaavoitettavan alueen itäosa on merkitty maa- ja metsätalous-

valtaiseksi alueeksi (M) sekä keskustatoimintojen alueeksi (C), jonne saa sijoittaa myymälä 

ja matkailupalvelutiloja, ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työpaikkatiloja, hallinto- ja toi-

mistotiloja sekä keskustaan sopivaa asumista.  

Koska koko suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asema-

kaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaa-

timuksista säädetään (MRL 54 §). 

Asemakaavoitus  

Suunnittelualueella on voimassa kaavat 141 ja T74 ja sen välittömässä yhteydessä on voi-

massa asemakaavat T67, T78 ja T80. Voimassa olevista asemakaavoista ei ole johdeta-

vissa erityisiä tavoitteita asemakaavaan. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä 

valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätök-

sen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. 

Valtioneuvoston alueiden käyttötavoitteiden mukaisesti kaavoituksen tarkoituksena on 

vaalia elinvoimaista luonto- ja kulttuuriympäristöä sekä luonnonvaroja. Tämän lisäksi ta-

voitteena on edesauttaa toimivia yhdyskuntia ja kestävää liikkumista sekä taata tehokas 

liikennejärjestelmä.  

4.3.3 Suunnittelun aikana syntyneet tavoitteet  

Osallisten tavoitteet 

Osallisten tavoitteita kerätään kaavan valmisteluvaiheen aineistojen sekä osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman nähtävillepanon yhteydessä. 

 



   

 

 

 

  27 

 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 KAAVAN RAKENNE 

Asemakaavalla osoitetaan Alavuden kaupungin TUURI 02. kaupunginosan teollisuusra-

kennusten korttelialueet 02174-02177, joilla ympäristö aiheuttaa osittain toiminnan laadulle 

erityisvaatimuksia (TY), lähivirkistysalueita ja suojaviheralue. Asemakaavoitettavalta osal-

taan Kellokorventie ja Aspinmäentie sekä korttelialueille johtava uusi tieyhteys Toppilantie 

ja Hallitie osoitetaan katualueena. Toppilanpuisto ja Vanhantienpuisto osoitetaan lähivir-

kistysalueina, joilla on suojeltavia ympäristöarvoja. Asemakaavan pinta-ala on yhteensä 

57,4 ha. 

Asemakaavalla on osoitettu: 

Korttelialueet 

T              Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue 

T-korttelialueita on osoitettu kaksi. Korttelialueille on osoitettu yhteensä kaksi ohjeellista 

tonttia. Korttelialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 26,7 ha. Tonttitehokkuudeksi on 

osoitettu e=0,40, jolla kokonaisrakennusoikeutta tulee yhteensä 106 972 kerros-

alaneliömetriä. Tällä asemakaava-alueella tonttijaon tulee olla erillinen. 

 

TY            Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle 

                 erityisiä vaatimuksia. 

TY-korttelialueita on osoitettu neljä. Korttelialueille on osoitettu yhteensä neljä ohjeellista 

tonttia. Korttelialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 16,3 ha. Tonttitehokkuudeksi on 

osoitettu e=0,40, jolla kokonaisrakennusoikeutta tulee yhteensä 65 364 kerrosalaneliömet-

riä. Tällä asemakaava-alueella tonttijaon tulee olla erillinen. 

 

Muut alueet: 

 

VL-s             Lähivirkistysalueena osoitetaan alue, jolla on suojeltavia ympäristöarvoja.  

 

Alueella sijaitsee luonnon ja eläimistön kannalta merkittävä metsäalue. Alue tulee säilyttää 

mahdollisimman luonnonmukaisena. Alueen ympäristöarvot ja uhanalainen lajisto tulee ot-

taa huomioon alueen käsittelyssä. Liito-oravan elinympäristö tulee säilyttää LsL 49 § mu-

kaisesti. Lajin ja sen pesäpaikkojen häirintä on kielletty LsL 39 § mukaisesti. Maisemaa 

muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa MRL 128 §. Lähivirkis-

tysalueelle on lisäksi osoitettu ohjeellinen jalankululle ja pyöräilylle varattu alueen osa. Lä-

hivirkistysalueen pinta-ala on noin 5,8 ha. 

 

EV             Suojaviheralue 

 

Suojaviheralueena osoitetaan kantatien 18 suoja-alue kaava-alueen eteläosassa. 

 

Katualueina osoitetaan Kellokorventie ja Aspinmäentie sekä korttelialueille 02174-02177 

johtava uusi tieyhteys Toppilantie.  
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5.2 ASEMAKAAVAN SUHDE YLEISKAAVALLE ASETETTUIHIN SISÄLTÖVAATIMUKSIIN 

Asemakaavalla luodaan edellytykset teollisuusrakennusten korttelialueen sijoittamiselle 

voimassa olevassa osayleiskaavassa osoitetulle maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle 

(M).  

Koska asemakaava poikkeaa osittain suunnittelua ohjaavasta vuonna 1995 laaditusta oi-

keusvaikutuksettomasta Alavuden keskustan osayleiskaavasta, on asemakaavaa laaditta-

essa huomioitu myös MRL:n 39 §:n mukaiset yleiskaavan sisältövaatimukset:  

1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;  
2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;  
3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;  
4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä ener-
gia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvaro-
jen ja talouden kannalta kestävällä tavalla;  
5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen 
elinympäristöön;  
6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;  
7) ympäristöhaittojen vähentäminen;  
8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä  
9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.  
 

Asemakaavan toiminnot tukeutuvat olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen eivätkä ai-

heuta yhdyskuntarakenteeseen merkittäviä muutoksia. Suunnittelualueelle osoitetut uudet 

toiminnot tukevat lähialueen työpaikka- ja liikerakentamisen kehittymistä yhdyskuntaraken-

teen kannalta edullisella tavalla.  

Suunnittelualue sijaitsee liikenteellisesti hyvällä sijainnilla valtatie 18 varrella, josta on hyvät 

yhteydet niin Alavuden keskustan, kuin Tuurin suuntaan. Alueelle johtaa olemassa oleva 

tieverkko.  

Suunnittelualueelle ei osoiteta asumista. Alavuden taajama palveluineen sijaitsee noin vii-

den kilometrin päässä ja uudet asemakaavan mukaiset uudet toiminnot luovat edellytyksiä 

työpaikkojen kehittymiselle. 

Alue rajautuu olemassa olevaan vesihuoltoverkostoon, mihin uudetkin toiminnot voidaan 

liittää. 

5.3 KAAVAN VAIKUTUKSET 

Vaikutusten arvioinnin lähtökohtana ovat maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n velvoite kaa-

van vaikutusten selvittämisestä. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n mukaan kaavan 

vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut sel-

vitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttami-

sen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset. Vaikutuksia arvioitaessa otetaan huomi-

oon kaavan tehtävä ja tarkoitus. 

Kaavan vaikutuksia on arvioitu suhteessa 

- ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 

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

- kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 

- alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikentee-
seen; 

- kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön; 
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- elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen. 

Vaikutuksia alueiden käyttöön on arvioitu tarkastelemalla nykyistä ja suunniteltua alueiden-

käyttöä. Vaikutuksia on arvioitu koko kaavan laatimisen ajan. Asiantuntijan laatimaa vaiku-

tusten arviointia tukevat laaditut selvitykset ja muut kootut lähtötiedot sekä viranomaiskan-

nanotot ja saatu palaute. Vaikutustenarviointia täydennetään kaavaehdotusvaiheessa. 

5.3.1 Kaavan suhde voimassa olevaan yleiskaavaan 

Alavuden keskustan osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu maa- ja metsätalous-

valtaiseksi alueeksi (M) ja Tuurin ja ympäristön yleiskaavassa suunnittelualueen itäosa on 

osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) ja keskustatoimintojen alueeksi (C). 

Nyt laadittavassa asemakaavassa alue osoitetaan teollisuus- ja varastorakennuksien kort-

telialueille sekä ympäristöhäiriötä aiheuttaville teollisuus- ja varastorakennuksien kortteli-

alueille. Asemakaavassa osoitettu maankäyttö poikkeaa yleiskaavasta. Asemakaavalla ei 

nähdä kuitenkaan olevan negatiivisia vaikutuksia yleiskaavan tavoitteiden toteutumisen 

kannalta. Yleiskaava on oikeusvaikutukseton ja sen tavoitteet kaava-alueen osalta ovat 

vanhentuneet ottaen huomioon lähialueen kaupallisen keskittymän kehittyminen ja alueen 

hyvän sijainnin olemassa olevan infran yhteydessä.  Pinta-alaltaan vähäisellä maa- ja met-

sätalousalueella ei ole maa- ja metsätalouden kannalta merkittävää arvoa.  

5.3.2 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön  

Teollisuustontit vähentävät alueen lähes rakentamatonta maa- ja metsätalousmaata, kun 

suunnittelualueelle rakennetaan suurehkoja teollisuustoiminnan kiinteistöjä.  

Kaava-alueen pohjoisosassa sijaitsee nykytilanteessa asumaton paikallisesti arvokas kult-

tuurimaisema-alue Toppilan pienmaatilan pihapiiri ja paikallisesti arvokas kylänraitti Kello-

korventie. Näihin kohdistuvat kaavaratkaisun negatiiviset vaikutukset. Negatiivisia vaiku-

tuksia on pyritty heikentämään osoittamalla rakennettavan teollisuusalueen ja kylänraitin 

väliin leveä istutettava alue, jonka tarkoitus on suojata kylänraitin näkymää teollisuuston-

teille. Kulttuuriympäristön arvoja on pyritty vaalimaan myös kaava-alueen lounais- ja länsi-

osassa, jonne on vastaavasti osoitettu säilytettävää puustoa/ istutettavaa aluetta kulttuuri-

maiseman reunametsäksi. Toppilan pienmaatilan ja toisen suunnittelualueella sijaitsevan 

asuinpihapiirin säilyttäminen suunnittelualueella ei ole kaavan tavoitteiden näkökulmasta 

mahdollista. Aluetta pyritään kehittämään teollisuuden ja työpaikkojen alueena, jossa yk-

sittäinen maatilamainen asuminen olisi ristiriidassa toiminnan kannalta. Rakennuskanta on 

tyhjillään. Toppilan pihapiiri sijaitsee kaavaratkaisussa katualueen ja TY-korttelialueen kes-

kellä ja sen rakennukset on kaavan voimaan tullessa tarkoitus purkaa. Tältä osin asema-

kaavalla on negatiivisia vaikutuksia rakennetun ympäristön arvoihin.   

 

Kaava-alueen koillisosassa sijaitsee muinaisjäännöksenä osoitettu vanha käytöstä pois 

jäänyt tielinja, joka on kaavassa osoitettu lähivirkistysalueeksi, jolla on suojeltavia ympäris-

töarvoja. Tielinja on suojeltu muinaismuistona osa-alue merkinnällä. Kaavaratkaisulla näh-

dään olevan positiivisia vaikutuksia tielinjan säilymiseen rakentamattomana.  

5.3.3 Vaikutukset maisemaan ja luontoon 

Kaavalla osoitetaan rakentamista nykyiseen metsikköön ja peltomaalle. Tältä osin mai-

sema muuttuu rakennetummaksi ja avoimemmaksi erityisesti kaava-alueen pohjoisreu-

nalla nykyisen Kellokorventien ja Aspinmäentien varressa. Maisemavaikutusta pyritään vä-

hentämään istutettavilla alueilla, joilla olemassa olevaa puusto säilytetään tai korvataan 

uusintaistutuksilla erityisesti Kellokorventien ja Aspinmäentien kylänraittien varressa sekä 
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suunnittelualueen länsireunalla, joka rajautuu peltomaahan. Suunnittelualueella on otettu 

huomioon alueen ympäristöarvot ja uhanalainen lajisto osoittamalla aluetta luoteiskaakko 

suunnassa halkaiseva lähivirkistysalue, jolla ympäristön arvot säilytetään. 

5.3.4 Vaikutukset pohjavesiin ja pienilmastoon  

Alueen suojaviheralueet on suunniteltu hulevesien hallinta huomioon ottaen. Hulevesien 

hallintaan on myös annettu korttelialueita koskevia kaavamääräyksiä. Kaava-alueen länsi-

reunalla ohjeelliselle hulevesien johtamis- ja viivytysalueelle on osoitettu puustoisena säi-

lytettävä/istutettava alueen osa, joka toimii näkösuojana Kellokorventietä länsisuunnasta 

saavuttaessa. Hulevesialueen kosteuden vuoksi alueelle istutettava puusto ja pensaikko 

tulee olla kosteaan kasvualustaan soveltuvia lajeja kuten tuomi, hopeapaju tai koivu. Kaa-

vaa tarkennetaan hulevesien hallinnan osalta kaavaehdotusvaiheessa, kun aluetta kos-

keva hulevesiselvitys on valmistunut. 

5.3.5 Vaikutukset liikenteeseen, tekniseen huoltoon  

Teollisuusalue kasvattaa Aspinmäentien ja Kellokorventien liikennemääriä nykyisestä 

(1168 ajon./vrk) huomattavasti, mikäli teollisuusalue rakentuu täyteen koko kapasiteetil-

lään. Teollisuusalueen synnyttämän liikennemäärän on arvioitu olevan noin 2300 ajoneu-

voa vuorokaudessa, mikäli koko alue rakentuu täyteen. Arvio perustuu kuitenkin hyvin 

suuntaa-antavaan kertoimeen, joka on laskettu Alavuden Lasipellontien alueen nykyisen 

teollisuuden synnyttämästä liikenteestä ja sen suhteessa rakennettuun pinta-alaan. Kertoi-

meksi saatiin Lasipellontien teollisuusalueella 0,02 ajon./vrk/m2 sähköpostikyselyyn vas-

tanneiden sekä Fonectan yritystietojen selvittelyjen perusteella. Tämä luku kerrottiin kaa-

valuonnoksessa esitettyjen rakennettavien pinta-alojen kanssa, jolloin koko alueen liiken-

nemääräksi saatiin noin 2900 ajon./vrk. Tästä kuitenkin osan voidaan arvioida tulevan alu-

eelle pyörällä, linja-autolla tai toisen ajoneuvon kyydissä, minkä vuoksi luku kerrottiin vielä 

henkilöautojen kulkutapaosuutta kuvaavalla osuudella 0,78 (kerroin kulkutapaosuudelle 

työperäisissä matkoissa, Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa, 2008, s. 

40). Teollisuuden synnyttämät liikennemäärät vaihtelevat kuitenkin hyvin paljon tapahtu-

vasta toiminnasta ja tuotannosta riippuen, minkä vuoksi liikennetuotosarvio on vain yhden-

lainen skenaario mahdollisesta liikennemäärästä.  

Liikennemäärien ja etenkin raskaan liikenteen osuuden kasvaessa teollisuuden lisääntymi-

sen myötä Aspinmäentien ja Kellokorventien tieosuuden ja kadun poikkileikkausta on syytä 

tarkastella leventämisen suhteen. Aspinmäentien/Kellokorventien ajoradan leveys on ny-

kyisellään noin 6,8 metriä (Väylävirasto, Tiemappi), mikä riittää hyvin nykyisille liikenne-

määrille ja sen pienelle kasvulle (< 1500 ajon./vrk) 80 kilometrin nopeusrajoituksella. Lii-

kennemäärien kasvaessa on kuitenkin syytä harkita alueen nopeusrajoituksen laskemista 

60 kilometriin tunnissa turvallisuuden ja riittävän välityskyvyn säilyttämiseksi. Mikäli no-

peusrajoitusta ei haluta laskea tai liikennemäärät kasvavat merkittävästi teollisuuden li-

sääntyessä on poikkileikkauksen leventäminen todennäköisesti tarpeen.  

Asemakaava-alueen katualueet ovat 20 metriä leveitä. Teollisuusalueen katujen periaat-

teellinen poikkileikkaus koostuu 6,5-7,5 metrin ajoradasta ja sen vieressä kulkevasta jalka-

käytävästä (min 2,5 m). Pyöräily tapahtuu ajoradalla mitoitusnopeuden ollessa 40 km/h. 20 

metriä leveä katualue mahdollistaa ajoradasta erotetun jalkakäytävän ja pyörätien raken-

tamisen, mikäli teollisuuden nopeusrajoitukseksi kadulle halutaan 50 km/h. Kuivatus järjes-

tetään ojapainanteilla, rummuilla sekä tarvittaessa hulevesiviemäreillä.  
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Liikenteen jakautumista Kellokorventien/ kantatien 18 liittymän ja Aspinmäentien/ kantatien 

18 välisen kiertoliittymän välillä on vaikea ennustaa. Teollisuusalueelle on olemassa mo-

lemmista suunnista hyvät ja lähes yhtä pitkät yhteydet kantatieltä, joskin Aspinmäentien ja 

kantatien kiertoliittymä saattaa paikoittain ruuhkautua Tuurin kauppakeskuksen liiken-

teestä, joka saattaa sesongeittain houkutella normaalista poikkeavia liikennemääriä. Teol-

lisuusalueen synnyttämästä liikenteestä ei nähdä kuitenkaan aiheutuvan haittaa kantatien 

liittymien välityskykyyn ja palvelutasoon liikennetuotosarvioiden perusteella, sillä Aspinmä-

entien ja kantatie 18 liittymän mahdollinen hetkellinen ruuhkautuminen voidaan kuitenkin 

välttää kulkemalla alueelle Kellokorventien ja kantatie 18 välisestä liittymästä.  

5.3.6 Vaikutukset talouteen  

Täydennetään kaavaehdotusvaiheessa. 

5.4 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 

Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kaavakartan yhteydessä. 

5.5 NIMISTÖ 

Kaava-alueen nimistö on määritelty kaavahankkeen aikana. Kaavakartalla osoitetaan ka-

tualueena Aspinmäentie, Kellokorventie, Toppilantie ja Hallitie. Uusina lähivirkistysalueina 

osoitetaan Toppilanpuisto ja Vanhantienpuisto. 

 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT 

Rakentamista ohjaavat kaava-asiakirjat rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. Kaavaa ha-

vainnollistava kuvamateriaali laaditaan toukokuun 2021 aikana. 

6.2 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS 

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman. 

6.3 TOTEUTUKSEN SEURANTA 

Kaavan toteutusta seuraa Alavuden kaupungin rakennusvalvontaviranomainen. 

 

Tampereella 27.4.2021 
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