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Päivämäärä  1.4.2020 

Päivi Märjenjärvi 
Ramboll 
Kauppatori 1–3 F 
60100 SEINÄJOKI 

P +358 40 328 7426 
www.ramboll.fi 

Ramboll Finland Oy 
Y-tunnus 0101197-5, ALV rek. 
Kotipaikka Espoo 

MUISTIO 
Projekti Kuortaneen kunta 

- Sampolan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus
- Keskustien ja Kirkkotien sekä korttelin 6 asemakaavan muutos – ERILLINEN MUISTIO
- Kuortaneenjärven pohjoisosan osayleiskaava – ERILLINEN MUISTIO
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1. Kokouksen avaus

Märijärvi avasi neuvottelun, totesi neuvotteluun etänä osallistuvat ja esitteli asialistan. Kut-
sutuista Matti Rantala ei osallistu neuvotteluun. Toni Etholén osallistui vasta osayleiskaavan
käsittelyyn.

2. Sampolan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus

Märijärvi: Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 20.12.2018-19.1.2019. Palautetta ei juuri tullut.
Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen kaava-aluetta on laajennettu vähäisesti Kuortaneen
energiaosuuskunnan (KEO) aloitteesta kaukolämpölaitoksen pientä varavoimalaitosta (max
5 MW) ja varastointikenttiä varten. Ensi vaiheessa alueelle olisi tulossa 2-3 kpl 1,5 MW kont-
tilaitosta (öljy). Lisäksi tarkoitus tutkia mahdollisuus pienelle biokaasulaitokselle. Kaava-alu-
een lisälaajennuksen luonnoksesta on tarkoitus järjestää erillinen valmisteluvaiheen kuulemi-
nen lähimaanomistajille. Koko alue on tarkoitus laittaa yhtenä kaavaehdotuksena nähtäville.
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Turunen: Kaavan nähtävilläoloa ajateltu kesä-elokuulle, mikäli koronatilanne niin sallii. Alu-
eelle ei enää esitetä biokaasulaitosta hajuhaittojen takia. Kunta on keskustellut Sippolan 
kanssa muista sijoituspaikkavaihtoehdoista. Lähialueen maanomistajien kanssa voidaan 
käydä keskustelut kaava-alueen laajentumisesta erikseen kutsumalla heitä yksi kerrallaan 
kunnantalolle.  

Märjenjärvi: Kaava-alue sijoittuu kantatien itäpuolelle. Ilmakuvassa suunnitellulla lisälaajen-
nusalueella näkyy nykyinen kaukolämpölaitos ja tennishalli. 

Märijärvi: Kaukolämpölaitoksen laajennusalueen itäpuolelle sijoittunut asuinrakennus on pa-
lanut, uutta asuinrakennusta ei ehkä enää siihen rakennu, eikä ole tarkoituksenmukaistakaan. 
Yleiskaavassa alueelle on osoitettu AP-merkintä, mutta lähiympäristöön teollisuutta, josta va-
jaa puolet on tähän mennessä toteutunut. 

Schulte-Tigges: Liikenteen vaikutuksia on syytä avata selostuksessa. Mikäli alueelle sijoite-
taan biokaasulaitos, tarvitaan liikenneselvitys. 

Märjenjärvi: Kaavaselostuksessa on kuva aiemmin laaditusta liikenneselvityksestä, mm. Tuot-
tajantien liittymä on poistumassa.  

Turunen: Millä kaavamerkinnällä kaukolämpölaitoksen laajentuminen voidaan esittää? 

Märijärvi: Alue voitaisiin osoittaa joko kokonaan ET-merkinnällä tai osa teollisuus- ja varas-
tointialueen merkinnällä T. Onko tennishallin tulevaisuuden käytöstä tietoa?  

Ranta: Näillä näkymin tennishallin käyttö jatkuu entiseen malliin. 

Märijärvi: Kulku AP-alueelle tarkoitus mahdollistaa edelleen. Yleiskaava on vanhentunut näiltä 
osin, asumista ei ole enää tarkoitus laajentaa teollisuusalueella.  

Schulte-Tigges: Liikenteen näkökulmasta osayleiskaavassa vähemmän liittymiä. 

Märijärvi: Yleiskaavassa on esitetty mittavia eritasojärjestelyjä Vesterintien liittymään, joita 
tarvitaan vasta, jos alueelle toteutuu paljon liikennettä aiheuttavaa palvelutoimintaa. Raskaan 
liikenteen jakeluaseman kaavoituksen liikenneselvityksessä vuonna 2018 tutkittiin, että tois-
taiseksi alueen sisääntuloliittymänä voi toimia Vesterintien liittymän lisäksi myös Ahjontien 
liittymä. Teollisuusalueelta ei muodostu merkittäviä liikennemääriä verrattuna kaupalliseen 
toimintaan.  

Ranta: Liikenneselvityksessä on esitetty Ahjontien liittymän säilyttämistä ja pienempiä vähäi-
sellä käytöllä olevia liittymiä on esitetty poistettavaksi. 

Schulte-Tigges: Selostukseen olisi syytä lisätä myös arvioituja liikennemääriä vaikutusten ar-
vioinnin tueksi.  

Hakala: Asemakaava noudattaa pitkälti osayleiskaavaa. Biokaasulaitos on hyvä sijoittaa muu-
alle.  

Märijärvi: Biokaasulaitoksen pois jättäminen helpottaa liikenteellisiä vaikutuksia. Liikenteel-
listen vaikutusten arviointia täydennetään selostukseen.  

3. Keskustien ja Kirkkotien tiealueiden (LYT) sekä korttelin 6 asemakaava
Erillinen muistio.
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4. Kuortaneenjärven pohjoisosan osayleiskaava
Erillinen muistio.

5. Neuvottelun päättäminen
Neuvottelu päätettiin klo 14:07.

Muistion laatijat:

Ramboll Finland Oy

Juha-Matti Märijärvi Päivi Märjenjärvi 
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