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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
1.1 Tunnistetiedot 
 

Kuortaneen kunnanhallitus on kunnanvaltuuston valtuuttamana asettanut 19.12.2016 
toimikunnan selvittämään uuden koulurakennuksen mahdollista rakentamista kes-
kustan alueelle. 
Keskustan Alvarin alakoulu on rakennettu 1958-1960. Koulussa on kellarikerros sekä 
kaksi maanpäällistä kerrosta. Oppilaita on noin 160 jakautuen 1-6 luokkalaisiin, pien-
luokkaan ja esikoululaisiin. Vaikka koulua on vuosien kuluessa korjattu ja paranneltu, 
ovat tilat jääneet nykyajan tarpeita ajatellen ahtaiksi ja logistisesti monimutkaisiksi. 
Koululla vuosina 2013 ja 2016 tehtyjen kuntoarviointien mukaan on rakennuksessa 
ilmennyt myös poikkeavaa mikrobistoa.  Näistä syistä ja myös alakoulujen mahdolli-
sesta yhdistämisestä johtuen toimikunta on pitänyt parhaana ratkaisuna vaihtoehtoa 
uuden koulun rakentamisesta Alvarin koulun läheisyyteen. 
Kuortaneen kunnanvaltuusto on 11.09.2017 kunnanhallituksen esityksestä päättänyt, 
että selvitystoimikunnan esitys uuden koulun rakentamisesta huomioidaan vuoden 
2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman yhteydessä.  Kunnan-
valtuusto on 15.12.2017 § 91 hyväksynyt kouluverkkosuunnitelman, jossa keskus-
taan rakennetaan uusi yksisarjainen alakoulu, joka alustavan suunnitelman mukaan 
aloittaa toimintansa elokuussa 2021. 
Kuortaneen kunta on tarjousten perusteella 9.5.2018 valinnut asemakaavan muutos-
ehdotuksen laatijaksi Aluetaito Oy:n. Aluetaito Oy:ssä kaavalaatijana toimii DI Mauno 
Vähämäki avustajanaan ympäristötekniikan insinööri AMK Kaisa Porre. 
 

1.2 Asemakaavanmuutoksen alue 
 

Asemakaavanmuutoksen alue käsittää kunnan 
omistamia Alvarin koulun ja hallintokeskuksen 
sekä niiden ja Kortesmäentien välisellä alueella 
koskien kortteleita 7, 41, 46 ja niihin liittyviä 
katu- ja puistoalueita. 
 
 
 

1.3 Asemakaavanmuutoksen tar-
koitus ja tavoite 
 

Asemakaavan muutoksella luodaan edellytyk-
set keskustan Alvarin alakoulun ja sen lähiym-
päristön kehittämiselle ja rakentamiselle vas-
taamaan paremmin nykyajan koulutilojen tar-
peita. Kuortaneen kunnan selvitystoimikunnan 
työn yhteenveto-osiossa todetaan mm, että koulun suunnittelussa on huomioitava 
nykyisen yksisarjaisen koulun laajentaminen tulevaisuudessa kaksisarjaiseksi. Suun-
nittelussa huomioidaan myös tilojen toimiminen monitoimitilana. Tilat ja alueet tulisi 
suunnitella niin, että kansalaisopistolle, kulttuuritoimijoille ja paikkakunnan muille toi-
mijoille pystyttäisiin tarjoamaan entistä laajempi ja laadukkaampi tilavalikoima. Ta-
voitteista johtuen kaavanmuutostarkastelu ulotetaan käsittämään myös koulualuee-
seen rajoittuvia alueita. 
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2.  TIIVISTELMÄ 
 
2.1 Kaavanmuutoksen vaiheet 
 

Asemakaavan muutos on tullut vireille 8.5.2018 Alvarin koulussa ilmenneiden ilman-
laadun ja mikrobiesiintymien aiheuttamien ongelmien vuoksi. Kaavan laatiminen on 
annettu Aluetaito Oy:n tehtäväksi. Kaavanlaatijana on DI Mauno Vähämäki avustaja-
naan ympäristötekniikan ins. AMK Kaisa Porre. 

 
2.2. Asemakaavan muutos 
 

Asemakaavan muutoksella luodaan mahdollisuudet muodostaa Kuortaneen kunta-
keskukseen yleisten palvelujen (Y) korttelialue, joka sisältää uudet, mahdollisesti 
monitoimirakennuksena palvelevat alakoulun tilat, päiväkodin, kirjaston ja kunnanta-
lon rakennukset piha- ja leikkialueineen kampusmaisena rakennettuna ympäristönä. 

 
2.3 Asemakaavanmuutoksen toteuttaminen 
 

Kaavanmuutoksen alueella yleisten palvelujen ja koulun toteuttaa Kuortaneen kunta 
kunnan tarpeiden ja resurssien mukaisesti. 
 
 

3. SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 
 
3.1 Alueen luonto ja rakennettu maisema 
Kaava-alue on Kuortaneen keskustaajaman keskeistä rakennetta. Keskusta on ra-
kentunut lievästi kohoavalle mäntykankaalle. Maisemassa hiekka-sorakankaalle ra-
kennettujen keskustan julkisten rakennusten; kunnantalon, koulun, kirjaston ja päivä-
kodin tontteja verhoamaan on jätetty komeita punarunkoisia petäjiä. Kortesmäentien 
eteläpuolella on yksi maatilakeskus ja toistaiseksi rakentumaton peltoalue.  
 

 
Kuva 2 
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Punatiilinen kunnantalo istuu hyvin mäntykankaan maisemaan. 
 
 
Kuva 3 
Kirjastorakennus 
kunnantalon 
naapurina. 
 

Kuva 4 
Vasemmalla 
1960 valmistunut 
Alvarin alakoulu, 
oikealla kirjaston 
tonttia. Koulun 
kentän taustalla 
on lasten päivä-
koti 
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. 
Kuva 5 
Edessä olevan Koulukujan ja taustalla kulkevan Kortesmäentien välissä on peltoalue, 
jolle mahdollisesti sijoittuu uusi alakoulu- ja monitoimitalo. 
 
 

3.2 Rakennuskanta ja asuminen 
 

Alvarin koulu on rakennettu 1958-1960. Kirjastorakennuksen rakennustyöt aloitettiin 
1939 ja se valmistui 1941. Kunnantalo on suhteellisen uusi punatiilirakennus, raken-
nusvuosi 1983. Alueella on myös uusi lasten päiväkotirakennus, valmistunut 2013. 
Alueelle Koulukujan varteen on rakennettu kunnan omistamia rivitaloja 2 kpl.  
Muita asuinrakennuksia kaavanmuutosalueella ei ole. Kuortaneen keskustan ja Mäy-
ryn osayleiskaavatyön yhteydessä vuonna 2006 laaditussa kulttuuriympäristöselvi-
tyksessä suunnittelualueen vieressä sijaitseva Laajan talo on luokiteltu paikallisesti 
arvokkaaksi ja rakennus on osayleiskaavassa osoitettu kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaana kohteena (sr/184). Alueella ei ole todettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kaa-
vanmuutos-alueella ei ole rakennussuojelulain nojalla suojeltavia rakennuksia. 
 

3.3. Alueen kunnallistekniikka ja tekninen huolto 
 

Talousveden toimittaa Lappavesi Oy ja jäteveden puhdistamisesta huolehtii Lapuan 
Jätevesi Oy.  
 

3.4 Palvelut 
 

Aluetta voidaan pitää Kuortaneen kunnan hallintopalvelujen ja ala-asteen koulun 
keskuksena. Urheilu- ja liikuntapalvelut keskittyvät lähellä sijaitsevan urheilukeskuk-
sen alueelle. Samoin kaupan palvelut ovat lähellä kaava-alueeseen rajoittuvilla alueil-
la. 
 



Sivu 7/18 

3.5 Liikennealueet 
 

Kaava-aluetta sen länsipuolella sivuava Keskustie on ELY-Keskuksen ylläpitämä, 
mutta on vireillä olevan asemakaavamuutoksen jälkeen siirtymässä katualueena 
kunnan hallintaan. Kortesniementie, Koulutie ja Koulukuja ovat kunnan ylläpitämiä 

katualueita. 
 

3.6 Ympäristöhäiriöt 
 

Alueella ei ole erityisiä ympäristöhäiriöitä aiheuttavia laitoksia. 
 

3.7 Suunnittelutilanne 
 
3.7.1 Maakuntakaava 
 

Maakuntakaavan on ympäristöministeriö vahvistanut 23.5.2005.  Vaihemaakunta-
kaavan II maakuntavaltuusto on hyväksynyt 30.5.2016 ja se on tullut voimaan 
11.8.2016 koskien kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintoja. Siinä ei Kuortaneen 
kohdalle osoitettu edellä olevan lisäksi muuta.  
 
Kuva 6 
Ote maakuntakaavasta 
 

 

 

Maakuntakaavassa on Kuortaneen keskusta 
merkinnällä C osoitettu kuntakeskuksen kes-
kustatoimintojen alueeksi. Kirkko ja kirkkoranta 
ja niiden ympäristöt on maakuntakaavassa 
sinisellä ”pampulalla” merkitty valtakunnalli-
sesti merkittävänä rakennushistoriallisesti ar-
vokkaana kohteena. Merkinnällä P on urheilu-
puiston alue merkitty palvelujen alueeksi. Koko 
kuntakeskuksen alue on vihreällä nauhalla 
merkitty matkailun vetovoima-alueeksi. 
 

3.7.2 Osayleiskaava 
 

Kuortaneen kunnanvaltuusto on hyväksynyt 
kunnan keskustan osayleiskaavan 13.11.2008 § 50. 
Osayleiskaavassa kunnantalon, kirjaston ja alakoulun alue on osoitettu PY merkin-
nällä julkisten palvelujen alueeksi. Ko. alueen ja Kortesmäentien välinen alue on 
osoitettu merkinnällä AL asuin- ja liiketoimintojen alueeksi ja korttelissa oleva pienta-
lo merkinnällä AP/s suojeltavaksi kohteeksi. Keskuskadun molemmin puolin on varat-
tava alue kevyen liikenteen väyliä varten.  
Osayleiskaava on asemakaavanmuutosalueella osittain vanhentunut. Asemakaavan 
muutokselle asetettuihin tavoitteisiin pääseminen edellyttää poikkeamista yleiskaa-
vasta. MRL 42 § 4 mom. mahdollistaa perustelluista syistä asemakaavan laatimisen 
tai muuttamisen yleiskaavasta poiketen.  Perusteluina voidaan todeta alueiden liitty-
vän kiinteästi PY-alueeseen, jolloin voidaan katsoa, ettei osayleiskaavan koko-
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naisuus eikä yleiskaavan ajatus Kuortaneen keskeisen hallintokorttelialueen tavoit-
teista muutu. Lisäksi todetaan, että asuin- ja liikerakentamiselle on osoitettu alueita 
muualta, eikä tarvetta tämän tyyppiselle rakentamiselle ole kaavanmuutosalueella. 
  

Kuva 7 
Ote osayleiskaavasta    
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3.7.3. Asemakaava 
 

Hallintokorttelin no7 ja sitä ympäröivän alueen asemakaava on vahvistettu 
19.8.1986. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 8  
Ote voimassa olevasta asemakaavasta 
 
Kunnan omistamat alueet korttelissa 7 on osoitettu merkinnällä Y julkisten palvelujen 
alueeksi. Korttelit 41 ja 46 on osoitettu merkinnällä AL asuin-liike- ja toimistoraken-
nusten korttelialueiksi. 
Asemakaavan muutosta on haettu kortteleihin 7 ja 41+46 sekä siihen liittyvään VP-
alueeseen.  
 

3.7.4. Rakennusjärjestys 
 

Kunnan rakennusjärjestys on ollut voimassa 21.12.2004 lähtien. 
Hyväksytyssä asemakaavassa rakennuksen etäisyys viereisen rakennuspaikan tai 
korttelin rajasta tulee olla vähintään 4 m, maatalousalueella 30 m, liikennealueen (L) 
ja 20 m yleisen tien (LYT) rajasta. 
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3.8 Kaavoituksen pohjakartta 
 

Voimassa olevan asemakaavan pohjakarttaa on täydennetty kaavanmuutoksen poh-
jakartaksi täydennysmittauksin kesällä 2018. Pohjakartta hyväksytetään ennen ase-
makaavaehdotusvaihetta. 
 
 

3.9 Maanomistus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 9 
Kuortaneen kunta omistaa kaavanmuutosalueella tilat: 
300-401-30-581, 300-401-30-369, 300-401-9901-1,300-401-30-618 ja 300-401-30-
331 

 
4.  ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
4.1 Asemakaavanmuutoksen suunnittelun tarve 
 

Suunnittelun tarve on kerrottu tämän selostuksen kappaleissa 1.1 ja 1.3. 
 



Sivu 11/18 

4.2 Suunnittelu käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Kaavanmuutoksen vireilletulosta on kerrottu kohdissa 1.1. ja 2.1. 
Kuortaneen kunnan edustajien ja Aluetaito Oy:n yhteinen työn aloituspalaveri pidet-
tiin Kuortaneen kunnantalolla 17.5.2018. Palaverissa käytiin läpi alueen nykyinen 
rakenne kaavanmuutostarpeeseen johtaneet syyt, joita on kuvattu tämän selostuksen 
kohdissa 1.1. – 1.3. Palaverissa käytiin läpi osallisten kuulemista varten OAS- osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmaan otettavista asioista ja kaava-alueen rajauksesta. 
Toinen yhteispalaveri käytiin Kuortaneen kunnantalolla 8.8.2018. Palaverissa käytiin 
läpi OAS, johon tehtiin vähäisiä tarkistuksia sekä luonnos asemakaavanmuutokseksi. 
Kuortaneen kunnan taholta todettiin, että OAS ja Asemakaavan luonnos kuulutetaan 
nähtäville samanaikaisesti elo-syyskuun vaihteessa. 
 

4.3 Osallistumis- ja yhteistyö 
 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavanmuutoksen valmisteluun, arvioida sen vaiku-
tuksia ja lausua niistä mielipiteensä. 
Vuorovaikutuksesta kaavanmuutosta valmisteltaessa tiedotetaan kunnan toimesta 
osallisille niin, että osallisilla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava 
saattaa huomattavasti vaikuttaa on mahdollisuus osallistua kaavanmuutoksen val-
misteluun, arvioida muutoksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipi-
teensä asiasta (MRL 62§). 
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:ssä tarkoitettu tilaisuuden varaaminen osallisille 
mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa voidaan tehdä asettamalla valmis-
teluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjalli-
sesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa tilaisuudessa taikka muulla 
sopivaksi katsottavalla tavalla. Tässä yhteydessä voivat mielipiteensä esittää myös 
muut kunnan jäsenet (MRA 30§). 
 

4.3.1 Osalliset 
 

Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavamuu-
tos vaikuttaa: 

o Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maan- ja kiinteistöjen omistajat ja 
haltijat. 

o Kaavan vaikutusalueen asukkaat. 
o Kaavan vaikutusalueen työntekijät ja alueen käyttäjät. 
o Kuortaneen kunta 
o Kuortaneen Yrittäjät 
o Elenia Oyj  
o Lappavesi Oy 
o Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos 
o Kuortaneen Energiaosuuskunta 
o Verkko-osuuskunta Kuuskaista 
o Muut mahdolliset yritykset ja yhteisöt 
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4.3.2 Vireilletulo 
 

Kaavanmuutoksen vireilletulosta ja on kerrottu edellä kohdissa 1.1., 2.1. ja 4.2. Osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville samaan aikaan kaavaluonnok-
sen kanssa.  
 

4.3.3 Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettely 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:ssä tarkoitettu tilaisuuden varaaminen osallisille 
mielipiteensä esittämiseen järjestetään OAS:ssä kerrotulla ja jäljempänä esitetyllä 
tavalla.  
Asianosaisten kuulemista varten järjestetään kaavasuunnittelun alkuvaiheessa in-
formaatiotilaisuus Kuortaneen kunnantalolla. Tilaisuudessa esitellään kaavanmuu-
toksen tarpeellisuus, tavoitteet ja luonnokset kaavan muuttamiseksi. 
Vuorovaikutuksesta kaavanmuutosta valmisteltaessa on kunnan toimesta osallisille 
tiedotettu laittamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuuluttamalla nähtäville 30 
päivän ajaksi. Osalliset ovat voineet jättää kirjallisesti mielipiteitään kaavanmuutosta 
tai kaavoitusmenettelyä vastaan. Samoin OAS:stä on pyydetty lausunnot. Annetut 
lausunnot ja jätetyt mielipiteet arvioidaan ja niiden perusteella tehdään tarpeelliseksi 
katsotut muutokset kaavanmuutosehdotukseen. 
 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 
 

Viranomaisyhteistyön laajuus arvioidaan yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. 
Yhteistyö kunnan ja kaavanlaatijan kesken on aloitettu aloituspalaverilla kunnantalol-
la 17.5.2018 ja toisella palaverilla 8.8.2018. Näissä palavereissa on käyty läpi OAS:n 
sisältö ja alustavat vaihtoehtoiset ratkaisut asemakaavanmuutokseksi. 
 

4.4 Asemakaavanmuutoksen tavoitteet 
 

Sen lisäksi mitä kohdassa 1.3. on kerrottu asemakaavanmuutoksen tarpeellisuudesta 
ja tavoitteista, asemakaavanmuutoksella pyritään samalla luomaan Kuortaneen kun-
nan keskustaan toimiva, korkealuokkainen koulu- ja monitoimikeskus viihtyisine piha-
alueineen. 
Lähtökohdan muodostavat yhtenäinen kokonaisuus, komea toimiva kunnantalo, 
klassinen kirjastorakennus, lasten päiväkoti ja vapaa rakentamaton alue, jolle uusi 
monitoimitalona toteutettava alakoulu sijoittuu.  
Asemakaavanmuutos poikkeaa osittain vanhentuneesta yleiskaavasta siihen suun-
taan, että se vahvistaa ja kokoaa palvelukeskuksen toimintoja. Liiketilojen ja asuinta-
lojen rakentamiselle on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu riittävästi aluei-
ta keskuskorttelin ulkopuolella. 
Tavoitteet ovat selkeytyneet vaihtoehtoisia kaavaluonnoksia tarkasteltaessa.  
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4.5 Asemakaavan muutoksen vaihtoehdot ja niiden vaikutuksia 
 

4.5.1 Vaihtoehtojen vertailuperusteita 
 

Asemakaavanmuutoksen vaihtoehtoja on tutkittu ennen kaikkea uuden alakoulun 
sijoituksesta ja sen toimintojen luonteesta ja suuntautumisesta toisaalta keskuskort-
telin piha ja leikkialueille ja toisaalta liikenneväylille. Tarkoituksena on ollut mahdollis-
taa rakennusten ja piha-sekä leikkikenttien toiminnallinen yhteys ja muodostaa liiken-
teellisesti, sekä auto- että jalankulkuliikenteen toimiva ja turvallinen ratkaisu. Näitä 
seikkoja on arvioitu laadittujen toimintaluonnosten pohjalta havainnekuvina ja maas-
tokäynnein. 
 

4.5.2 Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta 
 

Vaihtoehtojen vertailussa on päädytty esittämään ratkaisua, jossa kunnan omistama 
peltoalue Koulukujan, Keskustien, Kortesmäentien ja Koulutien välisellä alueella 
osoitetaan kokonaan merkinnällä Y julkisten palvelujen alueeksi. Uusi koulurakennus 
sijoitetaan tälle alueelle Kortesmäentien ja Koulutien kulmaukseen. Piha-alueet suun-
tautuvat leikkikenttäalueen, kirjaston ja hallintokeskuksen suuntaan. Pysäköimisalue 
suurempia tilaisuuksia varten sijoittuu Keskustien ja Kortesmäentien kulmaukseen.   
Ratkaisussa ehdotetaan myös kevyttä liikennettä ja henkilöautoliikennettä palveleva 
koulukuja. Kaavanlaatijan näkemys tästä kadusta on korkealuokkaisesti valaistuksi-
neen ja istutuksineen toteutettavasta hidasliikenteisestä pihakadusta, joka johtaa 
Keskustieltä keskuskorttelin sydämeen. Autoliikenteen läpiajo Koulukujalta Koulutiel-
le estetään. 
 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
5.1 Kaavan rakenne 
 

Kaavanmuutosalue on Kuortaneen kunnan hallinto- ja koulupalvelujen keskuskortteli. 
Kaupan ja virkistyksen ja asumisen alueet sijaitsevat keskuskorttelin välittömässä 
läheisyydessä. Valtaväylän muodostaa keskustan läpi kulkeva Keskustie. Kaavan-
muutosalueesta muodostetaan yksi kortteli, josta seuraavassa on käytetty kuvaavaa 
lisänimeä ”keskuskortteli”. 
 

5.2 Mitoitus 
 

Asuntojen määrää ei keskuskorttelissa pyritä muuttamaan. Muutoksella pyritään en-
sisijaisesti mahdollistamaan monitoimintaa sallivien koulutilojen rakentaminen. Muu-
tos ei välittömästi vaikuta alueen työpaikkoihin. Koulun lisäksi mahdollinen alueen 
toimintojen monipuolistuminen lisää alueen toiminnallista vilkkautta, joka voi näkyä 
sekä alueen sisäisen että ulkoisen liikenteen lisääntymisenä. 
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5.3 Ympäristön laatu 
 

Keskuskorttelin rakennettu ympäristö muuttuu uuden koulun rakentamisen myötä. 
Aikaisemman rakennuskannan ja uuden koulun väliset piha- ja leikkipaikka-alueet 
muodostavat kampusmaisen alueen, jolle mäntypuut ja uudet istutukset antavat upe-
at kehykset. 
 

5.4 Keskuskorttelin alueet 
 

Korttelin rakennusalat on osoitettu väljiksi tarkoituksella mahdollistaa koulu- piha- ja 
leikkialueille suunnitteluvapaus. Alueen sisäistä toivottua, rakennusten, pihojen ja 
liikennealueiden sijoittelua on havainnollistettu havainnepiirroksella. Keskeisenä vai-
kuttimena vaihtoehtojen vertailun jälkeen on alueelle haluttu kampusmaista rakennet-
ta, jossa myös rakennusten väliset piha- ja leikkialueet ovat keskinäisessä vuorovai-
kutuksessa keskenään mutta myös korttelin rakennusten välillä. 
Rakennusoikeus korttelialueella on osoitettu tehokkuusluvulla e=0,5 sallien alueen 
vapaan suunnittelun. Kaavamerkintä Y ja palveluiden tarve Kuortaneen kunnan ko-
koisella alueella varmistavat sen, että alue säilyy puistomaisen väljänä. 
Korttelialueen sisällä tulee olemaan paljon lasten, mutta myös aikuisten kävely- ja 
polkupyöräliikennettä, joita ohjataan osa-alueiden välillä niille merkityin väylin.  
Alueen sisällä pyritään mahdollisimman pitkälle rajoittamaan autoliikennettä. Koulun 
ja siihen liittyvien toimintojen autojen pysäköimisalue on havainnepiirroksessa osoi-
tettu korttelin luoteiskulmaan. Liikenne sille ja sieltä ulos tapahtuu suoraan keskus-
tieltä ja Kortesmäentien kautta, jota kautta tulee ja lähteen myös oppilaskuljetusten 
bussiliikenne. 
Koulukujasta kehitetään korttelin sisäinen korkeatasoinen ja mahdollisimman turva-
vallinen pihakatu, jonka päässä mahdollistetaan katurenkaassa kääntyminen peruut-
tamisten estämiseksi. Kadun molemmin puolin esitetään rakennetavaksi korotetut 
kevyen liikenteen alueet. Autolla läpiajo pihakadulta Koulutielle estetään. Kevyen lii-
kenteen yhteys Koulutielle sallitaan. Pihakadun kautta on ajo sen varteen rakenne-
tuille rivitaloasunnoille ja kirjaston pysäköimispaikalle. Kunnantalon ja myös kirjastoa 
palvelevat nykyiset pysäköimispaikat säilytetään nykyisillä paikoillaan. 
 

5.5 Kaavanmuutoksen vaikutukset 
 

Kaavanmuutoksen vaikutukset tulevat näkymään keskuskorttelin ilmeessä sen jäl-
keen, kun uusi koulu piha-alueineen on rakennettu. Korttelin rakenne ja maisema 
kiinteytyy, selkeytyy ja kohottaa maisemassa keskuskorttelin asemaa Kuortaneen 
kuntakeskuksessa.  
 

5.6 Ympäristön häiriötekijät 
 

Kaavanmuutos ei aiheuta ympäristöön häiriötekijöitä. Voidaan päinvastoin katsoa, 
että selkeyttäessä alueen sisäistä rakennetta muutos vähentää turhaa alueen kautta 
ohjautuvaa liikennettä. 
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5.7 Kaavamerkinnät ja – määräykset 
 

Kaavamerkinnällä Y mahdollistetaan yleisten palvelujen, siihen liittyen koulupalvelut, 
säilyminen ja rakentaminen keskuskorttelin alueella. Alue muodostaa kokonaisuu-
den. Kaavamerkintä sallii sen eri vaihtoehtojen toteuttamisen. 
Merkinnällä II alueelle saa rakentaa korkeintaan kaksikerroksisia rakennuksia kuten 
voimassa olevassa asemakaavassa. 
Kaavanmuutokseen on otettu osa-alueiden sijoittelua ohjaavia ohjeellisia kaavamer-
kintöjä piha-, leikkikenttä- ja pysäköimispaikoille. Merkintöjentarkoitusta havainnollis-
taa selostukseen liitetty havainnekuva. 
 

5.8 Nimistö 
 

Kaavanmuutosalueen nimistö säilyy voimassa olevan kaavan mukaisina. 
 

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 
Keskuskortteli on osoitettu merkinnällä Y yleisten rakennusten ja palvelujen rakenta-
miseen. Uutena ensisijaisena hankkeena on alakoulun rakentaminen nykyisen Alva-
rin koulun sijalle. Suunnittelussa on huomioitava rakennettavien tilojen käyttö moni-
toimitiloina kuten kaavanmuutoksen tavoitteissa on kohdassa 1.3 on esitetty. Alueen 
rakennuttajana tulee olemaan Kuortaneen kunta. 
Rakentamisen vaatimat kunnallistekniikan johtoverkot suunnitellaan ja rakennetaan 
muun rakentamisen yhteydessä.   
Rakentamisen ajoitus riippuu kunnan ajankohtaisista tarpeista ja resursseista. 
 

 
LIITTEET 
 
Liite 1a Asemakaavanmuutoksen luonnos, kartta 
Liite 1b Asemakaavanmuutoksen luonnos, kaavamerkinnät ja –
 määräykset 
Liite 2 Havainnepiirros 
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LIITE 1a 
 
Asemakaavanmuutoksen luonnos, kartta 
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LIITE 1b 
 
Asemakaavanmuutoksen luonnos, asemakaavamerkinnät 
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LIITE 2 
 
Havainnepiirros 
 

 


