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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 keskustan alueelle.
Keskustan Alvarin alakoulu on rakennettu 1958-1960. Koulussa on kellarikerros sekä
kaksi maanpäällistä kerrosta. Oppilaita on noin 160 jakautuen 1-6 luokkalaisiin, pienluokkaan 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 mahdollisesta 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. Kunnanvaltuusto on 15.12.2017 § 91 hyväksynyt kouluverkkosuunnitelman, jossa keskustaan rakennetaan uusi yksisarjainen alakoulu, joka alustavan suunnitelman mukaan
aloittaa toimintansa elokuussa 2021.
Koulun ja sen ympäristön maankäytön suunnittelu edellyttävät voimassa olevan
asemakaavan muutosta.
Kuortaneen kunta on tarjousten perusteella 9.5.2018 valinnut asemakaavan muutosehdotuksen 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.

Kuva 1
Asemakaavanmuutoksen alue rajattu sinisellä
viivalla

1.3 Asemakaavanmuutoksen tarkoitus ja tavoite
Asemakaavan muutoksella luodaan edellytykset keskustan Alvarin alakoulun ja sen
lähiympäristön kehittämiselle ja rakentamiselle vastaamaan paremmin nykyajan koulutilojen tarpeita. Kuortaneen kunnan selvitystoimikunnan työn yhteenveto-osiossa
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todetaan mm, että koulun suunnittelussa on huomioitava nykyisen yksisarjaisen koulun laajentaminen tulevaisuudessa kaksisarjaiseksi. Suunnittelussa huomioidaan
myös tilojen toimiminen monitoimitilana. Tilat ja alueet tulisi suunnitella niin, että kansalaisopistolle, kulttuuritoimijoille ja paikkakunnan muille toimijoille pystyttäisiin tarjoamaan entistä laajempi ja laadukkaampi tilavalikoima. Tavoitteista johtuen kaavanmuutostarkastelu ulotetaan käsittämään myös koulualueeseen rajoittuvia alueita.

2. TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavanmuutoksen vaiheet
Asemakaavan muutos on tullut vireille 8.5.2018 kunnan tekemän selvityksen jälkeen
koskien Alvarin koulussa ilmenneitä ilmanlaadun ja mikrobiesiintymien aiheuttamien
ongelmien syystä. Kaavan laatiminen on annettu Aluetaito Oy:n tehtäväksi. Kaavanlaatijana on DI Mauno Vähämäki avustajanaan ympäristötekniikan ins. AMK Kaisa
Porre.

2.2. Asemakaavan muutos
Asemakaavan muutoksella luodaan mahdollisuudet muodosta Kuortaneen kuntakeskukseen yleisten palvelujen (Y) sisältäen.
uuden, mahdollisesti monitoimirakennuksena palvelevat alakoulun tilat, päiväkodin,
kirjaston ja kunnantalon 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 rakentunut lievästi kohoavalle mäntykankaalle. Maisemassa hiekka-sorakankaalle rakennettujen keskustan julkisten rakennusten; kunnantalon, koulun, kirjaston ja päiväkodin tontteja verhoamaan on jätetty komeita punarunkoisia petäjiä. Kortesmäentien
eteläpuolella on yksi maatilakeskus ja toistaiseksi rakentumaton peltoalue.
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Kuva 2
Punatiilinen kunnantalo istuu hyvin mäntykankaan maisemaan.

Kuva 3
Kirjastorakennus kunnantalon naapurina

Kuva 4
Laajan ”kaksifooninkinen” talo edustaa keskuskorttelissa vanhaa pohjalaista rakennuskulttuuria. Taustalla Koulukujan varren vuokrarivitaloja
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Kuva 5
Vasemmalla 1960 valmistunut Alvarin alakoulu, oikealla kirjaston tonttia. Koulun kentän taustalla on lasten päiväkoti

Kuva 6
Edessä olevan Koulukujan ja taustalla kulkevan Kortesmäentien välissä on peltoalue,
jolle mahdollisesti sijoittuu uusi alakoulu- ja monitoimitalo.
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3.2 Rakennuskanta ja asuminen
Alvarin koulu on rakennettu 1958-1960. Kirjastorakennuksen rakennustyöt aloitettiin
1939 ja se valmistui 1941. Kunnantalo on suhteellisen uusi punatiilirakennus, rakennusvuosi 1983. Alueella on myös uusi lasten päiväkotirakennus, valmistunut 2013.
Alueelle Koulukujan varteen on rakennettu kunnan omistamia rivitaloja 2 kpl.
Koulukujan ja Keskustien kulmauksessa on Laajan maatilan ”kaksifooninkinen” päärakennus edustan vanhaa pohjalaista rakennuskulttuuria. Kuortaneen keskustan ja
Mäyryn osayleiskaavatyön yhteydessä vuonna 2006 laaditussa kulttuuriympäristöselvityksessä Laajan talo on luokiteltu paikallisesti arvokkaaksi ja rakennus on
osayleiskaavassa osoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaana kohteena (sr/184).
Alueella ei ole todettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Kaavanmuutos-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 urheilukeskuksen alueelle. Samoin kaupan palvelut ovat lähellä kaava-alueeseen rajoittuvilla alueilla.

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. Vaihemaakuntakaavan 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.
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Kuva 7
Ote maakuntakaavasta

Maakuntakaavassa on Kuortaneen keskusta merkinnällä C osoitettu kuntakeskuksen
keskustatoimintojen alueeksi. Kirkko ja kirkkoranta ja niiden ympäristöt on maakuntakaavassa sinisellä ”pampulalla” merkitty
valtakunnallisesti merkittävänä rakennushistoriallisesti arvokkaana kohteena. Merkinnällä P on urheilupuiston 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 merkinnällä julkisten palvelujen alueeksi. Ko. alueen ja Kortesmäentien välinen alue on
osoitettu merkinnällä AL asuin- ja liiketoimintojen alueeksi. Korttelissa oleva Laajan
maatilan päärakennus on merkinnällä AP/s osoitettu suojeltavaksi kohteeksi. Keskustien molemmin puolin on varattava alue kevyen liikenteen väyliä varten.
Osayleiskaava on asemakaavanmuutosalueella osittain vanhentunut. Asemakaavan
muutokselle asetettuihin tavoitteisiin pääseminen edellyttää poikkeamista yleiskaavasta. MRL 42 § 4 mom. mahdollistaa
perustelluista syistä asemakaavan laatimisen tai muuttamisen yleiskaavasta
poiketen. Perusteluina voidaan todeta
alueiden liittyvän kiinteästi PYalueeseen, jolloin voidaan katsoa, ettei
osayleiskaavan kokonaisuus eikä yleiskaavan ajatus Kuortaneen keskeisen
hallintokorttelialueen tavoitteista muutu.
Lisäksi todetaan, että asuin- ja liikerakentamiselle on osoitettu alueita muualta, eikä tarvetta tämän tyyppiselle rakentamiselle ole kaavanmuutosalueella.
Kuva 8
Ote osayleiskaavasta
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3.7.3. Asemakaava
Hallintokorttelin no7 ja sitä ympäröivän alueen asemakaava on vahvistettu
19.8.1986.

Kuva 9
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 toimistorakennusten korttelialueiksi.
Asemakaavan muutosta on haettu kortteleihin 7 ja 41+46 sekä siihen liittyvään VPalueeseen.

3.7.4. Rakennusjärjestys
Kunnan rakennusjärjestys on ollut voimassa 21.12.2004 lähtien.
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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.

3.8 Kaavoituksen pohjakartta
Voimassa olevan asemakaavan pohjakarttaa on täydennetty kaavanmuutoksen pohjakartaksi täydennysmittauksin kesällä 2018. Pohjakartan on hyväksynyt Kimmo Toivola Alavuden kaupungista 1.11.2018.

3.9 Maanomistus

Kuva 10
Kuortaneen kunta omistaa kaavanmuutosalueella tilat:
300-401-30-581, 300-401-30-369, 300-401-9901-1,300-401-30-618 ja 300-401-30331
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavanmuutoksen suunnittelun tarve
Suunnittelun tarve on kerrottu tämän selostuksen kappaleissa 1.1 ja 1.3.

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 pidettiin Kuortaneen kunnantalolla 17.5. 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- osallistumisja arviointisuunnitelmaan otettavista asioista ja kaava-alueen rajauksesta.
Toinen yhteispalaveri käytiin Kuortaneen kunnantalolla 8.8. Palaverissa käytiin läpi
OAS, johon tehtiin vähäisiä tarkistuksia sekä luonnos asemakaavanmuutokseksi.
Kuortaneen kunnan taholta todettiin, että OAS ja Asemakaavan luonnos kuulutetaan
nähtäville samanaikaisesti syyskuussa.

4.3 Osallistumis- ja yhteistyö
Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavanmuutoksen valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua niistä mielipiteensä.
Vuorovaikutuksesta kaavanmuutosta valmisteltaessa on tiedotettu kunnan toimesta
osallisille niin, että osallisilla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa on mahdollisuus osallistua kaavanmuutoksen valmisteluun, arvioida muutoksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta (MRL 62§).
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:ssä tarkoitettu tilaisuuden varaaminen osallisille
mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa on tehty asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti tai
suullisesti taikka erityisessä koskevassa tiedotustilaisuudessa. Tässä yhteydessä
ovat mielipiteensä voineet esittää myös muut kunnan jäsenet (MRA 30§). Katso jäljempänä kohta 4.3.3

4.3.1 Osalliset
Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavamuutos vaikuttaa:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maan- ja kiinteistöjen omistajat ja haltijat.
Kaavan vaikutusalueen asukkaat.
Kaavan vaikutusalueen työntekijät ja alueen käyttäjät.
Kuortaneen kunta
Kuortaneen Yrittäjät
Elenia Oyj
Lappavesi Oy
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
Kuortaneen Energiaosuuskunta
Verkko-osuuskunta Kuuskaista
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. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutoksen luonnos ovat olleet
julkisesti nähtävillä samanaikaisesti.

4.3.3 Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettely
Vuorovaikutuksesta kaavanmuutosta valmisteltaessa on kunnan toimesta osallisille
tiedotettu laittamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos
ja siihen liittyvä suunnittelumateriaali nähtäville kunnan ympäristöosaston ilmoitustaululla 31.8.-30.9.2018 väliseksi ajaksi.
Aineisto on ollut nähtävissä myös kunnan internetsivuilla www.kuortane.fi
>Ajankohtaista >Ilmoitukset
Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
kaavaluonnoksesta on tullut toimittaa 30.9.2018 mennessä kirjallisina
osoitteeseen: Kuortaneen kunta Ympäristölautakunta Keskustie 52, 63100 KUORTANE.
Kaavaluonnoksesta on järjestetty tiedotustilaisuus Kuortaneen kunnan
valtuustosalissa keskiviikkona 19.9.2018 klo 18.00.
OAS:stä ja asemakaavan muutoksen luonnoksesta on pyydetty tarpeelliset viranomaislausunnot.
Annettujen lausuntojen lyhyet referaatit ja kaavanlaatijan vastineet niihin on esitetty
seuraavastI:
1) Kuortaneen kunnanhallitus 17.09.2018.
Lausunnossa kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa kaavaluonnosvaiheen asiakirjoihin.
2) Elenia Oy 20.09.2018
Lausunnossa Elenia Oy Verkon kehitys esittää, että kaava-alueella olevalle puistomuuntamolle on kaavassa osoitettava merkinnällä ET vähintään 14m x 14m suuri
alue. Lisäksi lausunnossa todetaan, että työskenneltäessä ja rakennettaessa nykyisten sähköverkon rakenteiden läheisyyteen tulee huomioida sähköturvallisuuden edellyttämät vaatimukset. Lisäksi todetaan, että mahdollisista ylimääräisistä johdonmuutoksista aiheutuvat lisäkustannukset laskutetaan työn tilaajalta. Elenialla ei ole muuta
huomauttamista asemakaavaan tai esitettyihin maankäyttöratkaisuihin.
Kaavanlaatijan vastine: Asemakaavaan merkitään aluevaraus puistomuuntajaa varten Elenian osoittamalla tavalla. Muilta osin lausunto on huomioitava alueen suunnittelu- ja rakennushankkeissa.
3) Tekninen lautakunta 25.09.2018 §59
Lausunnossa todetaan, että lautakunnalla ei ole huomauttamista itse asemakaavaluonnoksesta. Lisäksi lautakunta toteaa, että jos asemakaavan toteuttamisen myötä
Vanha Alvarin koulu puretaan, tulee maankäytön suunnittelussa huomioida, että Alvarin kellarissa sijaitsee tällä hetkellä kaukolämmön jakelukeskus, josta lämpö edelleen jaetaan kirjastoon, Kumajan rivitaloon, kunnantalolle, Jennylään, Joukolaan ja
terveysasemalle.
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Kaavanlaatijan vastine: Lausunto ei aiheuta muutostarvetta kaavaan, mutta lausunto
on otettava huomioon alueen rakennushankkeita suunniteltaessa ja toteutettaessa.
4) Sivistyslautakunta 27.09.2018 §60
Lausunnossa todetaan, että oppilaiden turvallisuuden kannalta on tärkeää, että pihaalueella ja koulun välittömässä läheisyydessä/koulureittien varrella on mahdollisimman vähän moottoriajoneuvoliikennettä. Lisäksi todetaan, että pihan suunnittelussa
on hyvä ottaa huomioon, että nk. välituntipiha-alueelle ei muodostu näköesteitä
(sankka puusto).
Kaavanlaatijan vastine: Lausunto otetaan huomioon suuntaamalla oppilaiden kuljetusliikenne Kortesmäentien kautta. Läpiajoliikenne moottoriajoneuvoilla Keskustieltä
Koulukujan kautta Koulutielle katkaistaan hälytysajoneuvoliikennettä lukuun ottamatta. Koulun huoltoliikenne ohjataan Koulutien ja Kortesmäentien kautta.
Koulun välituntipiha suunnataan valvonnan helpottamiseksi yhtenäisenä alueena
keskuskorttelin sisäpuolelle.
5) Kuortaneen energiaosuuskunta
Lausunnossa ei ole huomautettavaa itse kaavaluonnoksesta.
Kaavanlaatijan vastine: Puistomuuntajalle osoitetaan kaavassa tilavaraus kuten teknisen lautakunnankin lausunnon vastineessa on todettu.
Nykyiset johtolinjat ja niiden mahdolliset muutokset on huomioitava rakennussuunnitelmia tehtäessä.
Muita muistutuksia OAS:sta ja kaavaluonnoksesta ei ole jätetty.

4.3.4 Viranomaisyhteistyö
Viranomaisyhteistyön laajuus arvioidaan yhteistyössä ELY-Keskuksen kanssa.
Yhteistyö kunnan ja kaavanlaatijan kesken on aloitettu aloituspalaverilla kunnantalolla 17.5. ja toisella palaverilla 8.8. Näissä palavereissa on käyty läpi OAS:n sisältö ja
alustavat vaihtoehtoiset ratkaisut asemakaavanmuutokseksi sekä vertailujen pohjalta
nähtäville asetettava asemakaavan muutoksen luonnos.

4.4 Asemakaavanmuutoksen tavoitteet
Sen lisäksi mitä kohdassa 1.3. on kerrottu asemakaavanmuutoksen tarpeellisuudesta
ja tavoitteista, asemakaavanmuutoksella pyritään samalla luomaan Kuortaneen kunnan keskustaan toimiva, korkealuokkainen koulu- ja monitoimikeskus viihtyisine pihaalueineen.
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 suuntaan, että se vahvistaa ja kokoaa palvelukeskuksen toimintoja. Liiketilojen ja asuintalojen rakentamiselle on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu riittävästi alueita myös 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 keskuskorttelin piha ja leikkialueille ja toisaalta liikenneväylille. Tarkoituksena on ollut mahdollistaa rakennusten ja piha-sekä leikkikenttien toiminnallinen yhteys ja muodostaa liikenteellisesti, sekä auto- että jalankulkuliikenteen toimiva ja turvallinen ratkaisu. Näitä
seikkoja on arvioitu laadittujen toimintaluonnosten pohjalta havainnekuvina ja maastokäynnein.

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 suuntautuvat leikkikenttäalueen, kirjaston ja hallintokeskuksen suuntaan. Pysäköimisalue
suurempia tilaisuuksia varten sijoittuu Keskustien ja Kortesmäentien kulmaukseen.
Ratkaisussa ehdotetaan myös kevyttä liikennettä ja henkilöautoliikennettä palveleva
koulukuja. Tavoitteena tulisi olla, että Koulukujan molemmille puolille voitaisiin rakentaa kevyen liikenteen väylä joko korotettuna tai erillisenä katualueen osana. Kaavanlaatijan näkemys tästä kadusta on korkealuokkaisesti valaistuksineen ja istutuksineen toteutettavasta hidasliikenteisestä pihakadusta, joka johtaa Keskustieltä keskuskorttelin sydämeen. Autoliikenteen läpiajo Koulukujalta Koulutielle 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. Kaavanmuutosalueesta muodostetaan kaksi korttelia, josta seuraavassa on käytetty kuvaavia lisänimiä ”keskuskortteli” ja ”Laajankortteli”, jonka kaavamerkintä AL-asuin-, liikeja toimistorakennusten korttelialue säilytetään voimassa olevan asemakaavan mukaisessa tarkoituksessaan.

5.2 Mitoitus
Asuntojen määrää ei keskuskorttelissa pyritä muuttamaan. Muutoksella pyritään ensisijaisesti mahdollistamaan monitoimintaa sallivien koulutilojen rakentaminen. Muutos 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.

Sivu 15/20

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 upeat kehykset.

5.4 Keskuskorttelin ja Laajankorttelin alueet
Korttelien rakennusalat on osoitettu väljiksi tarkoituksella mahdollistaa koulu- piha- ja
leikkialueille suunnitteluvapaus. Alueen sisäistä toivottua, rakennusten, pihojen ja
liikennealueiden sijoittelua on havainnollistettu havainnepiirroksella. Keskeisenä vaikuttimena vaihtoehtojen vertailun jälkeen on alueelle haluttu kampusmaista rakennetta, jossa myös rakennusten väliset piha- ja leikkialueet ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa keskenään mutta myös korttelin rakennusten välillä.
Rakennusoikeus korttelialueilla on osoitettu tehokkuusluvulla e=0,5 sallien alueen
vapaan suunnittelun. Kaavamerkintä Y ja palveluiden tarve Kuortaneen kunnan kokoisella alueella varmistavat sen, että alue säilyy puistomaisen väljänä.
Keskuskorttelin 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 osoitettu korttelin luoteiskulmaan. Liikenne sille ja sieltä ulos tapahtuu suoraan keskustieltä ja Kortesmäentien kautta, jota kautta tulee ja lähteen myös oppilaskuljetusten
bussiliikenne.
Koulukujasta kehitetään korttelin sisäinen korkeatasoinen ja mahdollisimman turvavallinen pihakatu. Kadun molemmin puolin esitetään rakennetavaksi kevyen liikenteen alueet. Autolla läpiajo pihakadulta Koulutielle estetään. Kevyen liikenteen yhteys
Koulutielle sallitaan. Pihakadun kautta on ajo sen varteen rakennetuille rivitaloasunnoille ja kirjaston pysäköimispaikalle. Kunnantalon ja myös kirjastoa palvelevat nykyiset pysäköimispaikat säilytetään nykyisillä paikoillaan.
Koulukujan nimi muutetaan sekaannusten välttämiseksi Kirjastokujaksi.

5.5 Kaavanmuutoksen vaikutukset
Kaavanmuutoksen vaikutukset tulevat näkymään keskuskorttelin ilmeessä sen jälkeen, kun uusi koulu piha-alueineen on rakennettu. Korttelialueiden 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 kokonaisuuden. Kaavamerkintä sallii sen eri vaihtoehtojen toteuttamisen.
Kaavamerkinnällä AL säilytetään Laajankorttelin käyttötarkoitus ja rakennusoikeus
voimassa olevan asemakaavan mukaisina.
Merkinnällä II alueelle saa rakentaa korkeintaan kaksikerroksisia rakennuksia kuten
voimassa olevassa asemakaavassa.
Kaavanmuutokseen on otettu osa-alueiden sijoittelua ohjaavia ohjeellisia kaavamerkintöjä piha-, leikkikenttä- ja pysäköimispaikoille. Merkintöjentarkoitusta havainnollistaa selostukseen liitetty havainnekuva.

5.8 Nimistö
Kaavanmuutosalueen nimistöön säilyy voimassa olevan kaavan mukaisina muilta
osin, mutta osoitteiden yksiselitteisyyden parantamiseksi Koulukujan nimi muutetaan
Kirjastokujaksi.

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Keskuskortteli on osoitettu merkinnällä Y yleisten rakennusten ja palvelujen rakentamiseen. Uutena ensisijaisena hankkeena on alakoulun rakentaminen nykyisen Alvarin koulun sijalle. Suunnittelussa on huomioitava rakennettavien tilojen käyttö monitoimitiloina kuten kaavanmuutoksen tavoitteissa on kohdassa 1.3 on esitetty. Keskuskorttelin rakennuttajana tulee olemaan Kuortaneen kunta ja Laajankorttelin osalta
yksityinen taho.
Rakentamisen vaatimat kunnallistekniikan johtoverkot suunnitellaan ja rakennetaan
muun rakentamisen yhteydessä. johtoverkkojen suunnittelussa on huomioitava edellä kohdassa 4.3.3 esitetyt lausunnot.
Rakentamisen ajoitus riippuu kunnan ajankohtaisista tarpeista ja resursseista.
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