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1 ASEMAKAAVAN PERUSTIEDOT

1.1 Kaavan nimi ja tarkoitus

Kaavan nimi on Jämijärven kirkonseudun asemakaavamuutos. Kaavan tarkoituksena on mah-
dollistaa uuden koulurakennuksen rakentaminen. Uuteen koulukeskukseen tulee päiväkoti,
luokat 1-9 sekä mahdollisesti kirjasto ja kunnanvirasto.

1.2 Kaava-alueen sijainti

Asemakaava-alue sijaitsee Jämijärven kunnassa Satakunnan maakunnassa Jämijärventien
(seututien 261) eteläpuolella. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 2 ha. Suunnittelualue si-
jaitsee kunnan omistamalla maalla.

Kuva 1. Suunnittelualue rajattu punaisella viivalla (© MML, 2019)

2 ASEMAKAAVAN LÄHTÖKOHDAT

Suunnittelutehtävänä on laatia asemakaavamuutos Kirkonseudun kaava-alueille, koskien
korttelia 36 olevia tontteja 6 (YS I) ja 8 (YO II). Kaavamuutoksessa tontit 6 ja 8 yhdistetään
yhdeksi tontiksi kaavamerkinnällä Y II. Uudelle Y alueelle suunnitellaan uusi koulurakennus,
joka korvaa nykyisen tontilla 6 sijaitsevan purettavan koulurakennuksen. Uuden koulun han-
kesuunnittelu on meneillään ja kaavoitustyö laaditaan yhdessä sen kanssa.

Asemakaavamuutoksen laatimiseen on ryhdytty Jämijärven kunnan aloitteesta.
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2.1 Selvitys suunnittelualueen nykytilasta

2.1.1 Yleiskuvaus

Kaava-alue sijaitsee kirkonkylän taajamassa. Alue sijoittuu Jämijärventien ja Kirkonpolun vä-
liin. Kaava-alue on piha-aluetta, jossa sijaitsee koulurakennus. Koulurakennukselle johtaa
Koulutie Jämijärventieltä.

2.1.2 Luonnonympäristö

Kaava-alue on istutettua puisto- ja piha-aluetta.

2.1.3 Maaperä ja pinnanmuodot

Kaava-alueen maaperä on hiesua. Kaava-alueen eteläpuolella on mäki, joka on osaksi kallio-
maata.  Kaava-alueella pinnanmuodot ovat vaihtelevia. Korkeimmat kohdat ovat kaava-alueen poh-
joisosassa ja laskevat sieltä etelän ja lounaan suuntaan.

Kuva 2. Kuvassa punaisella rajattu likimääräinen asemakaavaraja. Kaava-alueen maaperä on
hiesua (lila). (© GTK, 2019)

2.1.4 Rakennettu ympäristö

Väestön rakenne ja kehitys alueella

Jämijärvellä asui 1809 asukasta vuonna 2018 (Väestökeskus). Keskustataajamassa väes-
töstä asuu 35 %. Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä on 14,5 %, 15-64-vuotiaiden 55,3 % ja
yli 64-vuotiaiden osuus 30,2 %.
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Yhdyskuntarakenne

Kaava-alueen ja sen ympäristön yhdyskuntarakenne on omakotivaltaista taajamarakennetta.
Lähiympäristössä sijaitsee asuin-, liike- ja kunnan palvelurakennuksia. Keskustan palvelut
ovat jalankulku- ja pyöräilyetäisyydellä ja hyvin saavutettavissa.

Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta

Kaava-alueen lähiympäristössä, kirkonkylässä on pankki, päivittäistavarakauppa, huolto-
asema/ravintola, apteekki, terveysasema, tavanomaista pienliiketoimintaa (mm. parturi, fy-
sioterapia, tilitoimisto), kirjasto, kunnanvirasto, kaksi päiväkotia, peruskoulu, kirkko ja annis-
keluravintola.

Virkistys

Aivan kaava-alueen ja koulun eteläpuolella kulkee pururata. Kaava-alueen ja koulun vieressä
on myös jääkiekkokaukalo, johon jäädytetään jää sään salliessa.

Noin viiden kilometrin päässä kirkonkylästä sijaitsee Jämin matkailukeskus, missä voi harras-
taa erilaisia aktiviteetteja ympäri vuoden. Siellä sijaitsee mm. hiihtotunneli, valaistuja hiihtola-
tuja ja paljon ulkoilureittejä.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot

Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee Jämijärven kirkko ja sen ympäristö, mikä on ollut val-
takunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, RKY 1993 inventoinnin mukaan,
mutta sitä ei ole enää v. 2009 inventoinnissa arvotettu valtakunnallisesti merkittäväksi. Ympä-
ristöllä on kuitenkin seudullista arvoa. Kirkon on suunnitellut arkkitehti G. Th. Chiewitz ja se
valmistui 1860. Kirkko on puinen länsitornillinen ristikirkko ja tyyliltään se edustaa uusrenes-
sanssia. Kirkko sijaitsee mäellä hautausmaan ympäröimänä. Kirkko näkyy paikoin kaava-alu-
eelle puiden välistä.

Kirkkomaisemaan kuuluu lisäksi pappila, pappilan aitta ja museona toimiva lainamakasiini
vuodelta 1856. Pappilan päärakennuksen on suunnitellut rakennusmestari Selin ja se on myös
vuodelta 1856. Pappila on uusrenessanssi tyyliä ja se on saanut koristeisiin vaikutteita kirkon
koristemuodoilta.

Suunnittelualueelta ei tunneta muinaismuistoalain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinais-
jäännöksiä.

Liikenne

Autoliikenne koululle tapahtuu kuntakeskuksen pääväylältä Jämijärventieltä, josta on Koulu-
tietä noin 60 m matka koulun pysäköintialueelle ja noin 100 m koulurakennuksen luokse. Jä-
mijärventien nopeusrajoitus on 40 km/h ja keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä KVL on
tierekisteritietojen mukaan noin 2650 ajon./vrk. Kesän liikennemäärä KKVL on noin 3050
ajon./vrk. Koulutie on lyhyt päättyvä katu, joka palvelee pääosin koulun liikennetarpeita.

Jämijärven jalankulun ja pyöräilyn pääreitti (JKPP) on Jämijärventien varressa ajoradasta reu-
nakivellä korotettu 3,0 m leveä JKPP-väylä, Koulutieltä keskustan suuntaan molemmin puolin
tietä. Erillään pääkaduista rakenteen sisällä on koulureitit muista suunnista erillisiä JKPP-väy-
liä ja vähäliikenteisiä tonttikatuja pitkin. Tärkeimmät reitit kulkevat lounaassa Kirkkopolun ja
idässä Kotimäentien kautta.
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Koulukuljetukset tapahtuvat pikkubusseilla viereisen ruokakaupan pihan kautta, jolloin välty-
tään peruuttamisilta ja lapsilla on lyhyt ja turvallinen kävely koulun pihaan ilman tarvetta auto-
teiden ylittämiseen. Jämijärventien bussipysäkkejä ei käytetä koululaiskuljetuksiin.

Kunnallistekniikka

Asemakaava-alueella on kunnallistekniikka rakennettu ja suunnittelualue on liitettävissä ole-
vaan rakenteeseen. Lisäksi alueen jo oleva rakennuskanta on liitetty vesijohtoverkkoon.

2.1.5 Maanomistus

Asemakaava-alueen maa-alueet ovat kunnan omistuksessa.
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2.2 Kaavoitus- ja suunnittelutilanne

2.2.1 Valtakunnalliset maankäyttötavoitteet

Valtioneuvosto on vahvistanut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 1.4.2018. Tässä
asemakaavatyössä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista nousevat esille erityisesti toi-
mivat yhdyskunnat.

2.2.2 Maakuntakaava

Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön 30.11.2011 vahvistama Satakunnan
maakuntakaava, joka sai lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä
13.3.2013. Satakunnan 1. vaihemaakuntakaava sai lainvoiman 3.12.2014. Satakuntaliiton
maakuntavaltuusto on 17.5.2019 hyväksynyt energiantuotantoon painottuvan Satakunnan vai-
hemaakuntakaavan 2.

Satakunnan maakuntakaavassa kirkonkylän alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi
( ). Aivan suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö, Jämijärven kirkko ja sen ympäristö (kh1). Jämijärven kirkko ja sen ympä-
ristö on tiputettu pois valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luet-
telosta vuoden 2009 RKY-inventoinnissa.

Kuva 3. Ote Satakunnan maakuntakaavasta. Kaava-alueen likimääräinen sijainti on osoitettu
punaisella ympyrällä. (Satakunnan maakuntaliitto)

Vaihemaakuntakaavoissa ei ole kaava-alueella muita merkintöjä.

2.2.3 Yleiskaava

Jämijärvellä ei ole yleiskaavaa.
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2.2.4 Asemakaava

Suunnittelualueella on voimassa 7.7.1999 vahvistettu asemakaavan muutos. Nykyisen koulun
tontin käyttötarkoitus on YO eli opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, ja vierei-
sen vanhainkodin tontin käyttötarkoitus on YS eli sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvele-
vien rakennusten korttelialue.

Kuva 4 Ote Jämijärven kirkonkylän asemakaavan muutoksesta (kaavamuutosalue rajattu pu-
naisella). (Jämijärven kunta)

2.2.5 Pohjakartta

Pohjakartta on Kiinteistö ja mittaus Oy:n laatima ja sen on hyväksytty 5.5.2015. Pohjakartan
koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK23 ja korkeusjärjestelmä N2000.

2.2.6 Rakennusjärjestys

Jämijärven kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa vuonna 2002.

2.2.7 Hankesuunnitelma

Jämijärven 28.10.2019 pidetyssä kunnanvaltuuston kokouksessa hyväksyttiin uuden koulura-
kennuksen hankesuunnitelma. Hankesuunnitelman mukaan uuden koulurakennuksen toimin-
not olisi sijoitettavissa rakennettavaan n. 3400 bruttoneliömetrin keskusrakennukseen ja li-
säksi hankittavaan moduulirakennukseen. Tiloja varattaisiin siten, että varhaiskasvatus, esi-
koulutus ja peruskoulu toimisivat samoissa tiloissa. Hankesuunnitelmassa ei ole sijoitettu kir-
jaston ja kunnanviraston toimintoja uuteen rakennukseen. Hankesuunnitelman suunnittelu-
työn on toteuttanut Suunnittelutalo PPG Oy.
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Hankesuunnitelman pohjalta on tehty kolme vaihtoehtoista luonnosta tontin massoittelusta.
Lisäksi kunta on kilpailuttanut urakoitsijan, jonka kanssa hanke etenee rakennuslupavaihee-
seen.

Kuva 5 Vaihtoehto A (Suunnittelutalo PPG Oy 2019)

Kuva 6 Vaihtoehto B (Suunnittelutalo PPG Oy 2019)
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Kuva 7 Vaihtoehto C (Suunnittelutalo PPG Oy 2019)

2.3 LAADITUT JA LAADITTAVAT SELVITYKSET

Yllä mainitun hankesuunnitelman (Jämijärven kunnan sivistystoimen alaisten toimialojen han-
kesuunnitelma, Suunnittelutalo PPG Oy, 2019) lisäksi suunnittelualueelta ja lähiympäristöstä
on valmistunut ja käytössä asemakaavatyöhön seuraavia selvityksiä:

- Satakunnan maisemaselvitys, Satakuntaliitto, Katson maalaismaisemaa-hanke
- Kulttuurihistorialliset kohteet Satakunnassa, Satakunnan seutukaavaliiton selvitys

vuodelta 1979
- Jämijärven maisema-alue, Maakunnallinen maisemaselvitys, päivitysinventointi

2013, Jenny Alatalo
- Nykyiset vesi- ja viemäriverkostot, Jämijärven kunta
- Kallio- ja maaperäkartta, Geologian tutkimuskeskus
- Ortoilmakuvat, Maanmittauslaitos
- Kunnan maanomistus, Jämijärven kunta
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3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1 Asemakaavan tarve ja käynnistäminen

Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty Jämijärven kunnan aloitteesta. Kuntaan tarvitaan uusi
keskitetty koulukeskus, jonne mahtuu koko kunnan päiväkotilapset ja peruskoulun oppilaat.

3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutus

3.2.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan käynnistämisen yhteydessä on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 16.03.2020 alkaen ja sitä pidetään näh-
tävillä koko kaavatyön ajan.

Asemakaavan laatimisessa osallisia ovat alueen maanomistajat, asukkaat, alueella työsken-
televät ja kaikki ne, joiden elämään asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osal-
lisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Kaavasuunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä osallisten kanssa. Osalliset osallistuvat kaa-
vatyön valmisteluun, tavoiteasetteluun, kaavan vaikutusten arviointiin ja he lausuvat tarvitta-
essa kaavasta mielipiteensä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on tarkemmin esitettynä osalliset, osallistumismah-
dollisuudet, tiedottaminen sekä asemakaavaprosessin alustava aikataulu.

3.2.2 Viranomaisyhteistyö

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan viranomaisille tiedoksi. Kaavaluonnoksesta ja
-ehdotuksesta pyydetään viralliset lausunnot. Tarpeen mukaan järjestetään viranomaisten
kanssa erillisneuvotteluita.

3.2.3 Luonnosvaiheen nähtävilläolo

Luonnosvaiheen nähtävilläoloaikana 4.8.-3.9.2020 saatiin yksi mielipide.

Mielipiteessä pidettiin hyvänä pysäköintialueen sijoittumista, jolloin ajoneuvoliikenne ei tule
kovin paljoa lisääntymään uuden koulukeskuksen huoltoliikennettä lukuun ottamatta. Mielipi-
teessä esitettiin, että Koulutien länsipuolelle jäisi nykyisten laajuiset viheralueet.

Mielipiteessä esitettiin lisäksi, että maanpäällisten kerrosten sallittu kerrosluku olisi yksi (I),
luonnosvaiheessa esitetyn kahden kerroksen sijaan, sillä kaksikerroksinen rakennus peittäisi
mielipiteenantajan näkymät tontilta etelän ja lounaan suuntaan.

Mielipiteenantaja piti mieluisimpana vaihtoehtona massoitteluluonnoksista vaihtoehtoa C, kui-
tenkin muutettuna siten, että siirtokoulu olisi sijoitettu vaihtoehtojen A tai B mukaan.

Mielipiteessä vaaditaan myös huomioimaan heidän kiinteistön vesi- ja viemärijohtojen sijainti
kaava-alueella sekä toteuttamaan korvaavan reitin kunnan toimesta ja kustannuksella.
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Vastine:

Sallimalla asemakaavalla rakentaminen kahteen kerrokseen mahdollistetaan väljempien piha-
alueiden toteuttaminen. Yksikerroksisena rakennus veisi suuremman pinta-alan piha-alueilta.
Kaksikerroksinenkaan rakentaminen ei tule varjostamaan mielipiteen antajan pihaa, sillä ra-
kennusalan raja sijaitsee kauempana tontin rajasta kuin mikä uudisrakennuksen korkeus on.
Suurinta sallittua kerroslukua ei ole tarpeen pienentää yksikerroksiseksi.

Rakennusalan rajaa muokataan kaavaehdotuksessa siten, että rakennusala vastaa valitun
urakoitsijan rakennussuunnitelmaluonnoksen mukaista ratkaisua. Tällöin rakennusalan rajan
etäisyys mielipiteenantajan tontin rajasta on 8,2 metriä ja rakennuksesta 19 metriä. Uudisra-
kentamisesta ei ole vielä tehty varsinaista toteutussuunnitelmaa, mutta asemakaavalla mah-
dollistetaan urakoitsijan suunnitelman mukainen toteutusvaihtoehto. Maasto laskee hieman
omakotitalolta kohti koulun tonttia, mikä on omakotitalon pihapiirille eduksi.

Kaava-alueen pohjoisosaa lisätään osa-alueen merkintä jätevesiviemäriä varten.

3.2.4 Ehdotusvaiheen nähtävilläolo

Täydentyy ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen.

3.3 Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden koulurakennuksen rakentaminen. Tontilta
puretaan vanha koulurakennus sekä vanhainkoti ja tilalle rakennetaan uusi koulukeskus. Uusi
vanhainkoti rakentuu viereiselle tontille. Tavoitteena on saada uusi koulu valmiiksi vuoden
2021 syksyksi.

Asemakaavassa tutkitaan mahdollisuutta saattoliikenteen läpiajoon.

3.4 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Hankesuunnitelman tavoitteena oli kartoittaa erilaisia ratkaisuja tilakokonaisuuksista ja pohtia
millainen tilanne ja tarve näissä palveluissa on tulevaisuudessa. Oppilasmäärät saattavat pie-
nentyä merkittävästi, joten rakennustoteutuksen tulee olla joustava. Tilojen tulee siis olla hel-
posti muunneltavissa tarpeiden mukaan.
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4 ASEMAKAAVAN KUVAUS

4.1 Asemakaavan rakenne

4.1.1 Asemakaavan mitoitus

Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 2 hehtaaria. Asemakaavalla muodostuu 5500 kerrosne-
liömetriä rakennusoikeutta. Rakennusoikeuden määrää nostettiin luonnosvaiheen jälkeen
vastaamaan alueella voimassa olevan asemakaavan tonttien 6 ja 8 yhteenlaskettua raken-
nusoikeutta. Rakennusoikeus ei laske voimassa olevan asemakaavan mukaisesta rakennus-
oikeudesta.

4.2 Aluevaraukset

Yleisten rakennusten korttelialue (Y)

Koko kaava-alue on yleisten rakennusten korttelialuetta. Alueelle saa sijoittaa opetustoimintaa
ja lähipalveluita.

Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta
yhteensä 5500 kerrosalaneliömetriä.

Korttelialueelle on osoitettu ohjeelliset yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varatut alueen osat.
Reitistöjen sijainti voi muuttua asemakaavassa osoitetusta rakennussuunnitteluvaiheessa.

Lisäksi korttelialueelle on osoitettu kaksi pysäköimispaikkaa (p).

Yleiset määräykset

Tontille tulee varata riittävästi auto- ja pyöräpaikkoja henkilökunnan, oppilaiden ja asiointilii-
kenteen tarpeisiin. Pyöräpaikat tulee osoittaa rakennuksen sisäänkäynnin läheisyyteen ja
niistä vähintään 30 % katettuun tilaan.

Maaperän laatu ja kantavuus on tutkittava oikean perustamistavan määrittämiseksi ja piha-
alueen vakavuuden varmistamiseksi.

Johdot

Johtorasitteet on merkitty kaavakartalle korttelialueelle jätevesiviemäriä varten nykytilanteen
mukaisesti.
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4.3 Asemakaavan vaikutukset

Asemakaavan toteutuessa voidaan rakentaa uusi keskuskoulu, jolloin varhaiskasvatus ja pe-
ruskoulu saadaan saman katon alle. Nykyinen koulurakennus säilyy käytössä siihen asti, että
uusi koulurakennus valmistuu viereen. Asemakaava-alueella sijaitseva vanhainkoti puretaan.

4.3.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Yhdyskuntarakenne

Asemakaava-alue sijaitsee keskeisellä paikalla Jämijärven keskustataajamassa. Sijainti on
luonteva keskuskoululle. Toteutuessaan asemakaava tiivistää Jämijärven taajamarakennetta
ja tehostaa alueen kunnallisteknisten verkostojen käyttöä. Asemakaavamuutos tiivistää ja
hyödyntää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta.

Taajamakuva

Kaavan toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia taajamakuvaan. Uusi keskuskoulu raken-
netaan purettavan vanhainkodin paikalle. Uusi rakennusmassa sijoittuu nykyisen koulun vie-
reen, tontin itäpäätyyn. Uudisrakentaminen sopeutuu mittakaavaltaan alueen rakennuskan-
taan.

Asuminen ja palvelut

Asemakaavamuutos parantaa asumisen edellytyksiä ja palveluita Jämijärven kunnassa.

Liikenne

Kaava-alue sijaitsee Jämijärventien, Koulutien, Peijarintie ja Kirkkopolun välisellä alueella.
Kaavassa ei osoiteta uusia katuja tai liittymiä. Uuden yhteisen koulukeskuksen myötä liiken-
nemäärät nousevat jonkin verran Koulutiellä, jonka kautta järjestetään myös pysäköintilii-
kenne. Myös tontin huoltoliikenne kulkee Koulutien kautta. Autoliikenteen määrä säilyy kuiten-
kin suhteellisen pienenä ja välttämätön huoltoajoa lukuun ottamatta se rajataan lyhyelle mat-
kalle alueen pohjoispäähän, jolloin nopeustasokin pysyy alhaisena. Selkeät ja jäsennellyt
saattoliikenteen järjestelyt niin henkilöautoille kuin pikkubusseille ilman peruutustarvetta ovat
myös tärkeä osa liikenneturvallisuutta.

Jalankulun ja pyöräilyn reittejä kulkee kaava-alueelle monesta suunnasta, kuten mm. lou-
naasta Kirkkopolun kautta, idästä, luoteesta sekä Koulutien kautta. Tavoitteena on, että jalan-
kulun ja pyöräilyn yhteydet säilyvät entisillä reiteillään myös asemakaavan toteutuessa. Ne on
osoitettu asemakaavassa ohjeellisina, jolloin niiden linjauksiin voidaan tehdä muutoksia ase-
makaavaa muuttamatta.

Työpaikat ja elinkeinotoiminta

Asemakaavamuutos mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen alueelle. Uuden keskus-
koulun rakentuessa vanhojen koulujen ja päiväkotien henkilökunta siirtyy uusiin tiloihin.

Virkistys

Virkistysmahdollisuudet säilyvät kaavamuutosalueella ja sen lähiympäristössä lähes ennal-
laan. Koulun välituntipiha siirtyy uuden koulurakennuksen myötä vanhan koulurakennuksen
paikalle.
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Talous

Kunta vastaa koulukeskuksen, piha-alueiden sekä tarvittavien uusien kevyenliikenteenreittien
ja katujen rakentamisesta. Suunnittelualue liittyy olemassa olevaan katu- ja kunnallistekniseen
verkostoon, eikä edellytä uusien katujen tai verkostojen rakentamista.

4.3.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Luonnonsuojelu

Kaava-alue on kokonaan rakennettua ympäristöä. Alue kasvaa nurmea ja puustoa. Alueella
ei ole luonnon arvokohteita.

Maaperä

Asemakaavalla ei ole vaikutuksia alueen maaperään.

Pinta- ja pohjavedet

Asemakaava-alue ei sijaitse pohjavesialueella, eikä asemakaavamuutoksella siten ole haital-
lisia vaikutuksia yhdyskunnan vedenoton kannalta tärkeisiin pohjavesiin. Vaikutukset huleve-
sien määrään ovat myös vähäiset, vaikka rakennetut ja asfaltoidut piha-alueet laajenevatkin
alueella hieman.

4.4 Nimistö

Asemakaavamuutoksen myötä ei muodostu uutta nimistöä.

5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

5.1 Toteuttaminen ja ajoitus

Asemakaavan toteutuksesta vastaa kunta. Tavoitteena on saada uusi koulukeskus valmiiksi
vuoden 2021 syksyksi. Rakennuslupa voidaan myöntää, kun asemakaava on saanut kuulu-
tuksella lainvoiman ja uuden tontin kiinteistötoimitus on tehty.

5.2 Toteutuksen seuranta

Kaava-alueen toteutuksen seurannasta vastaa Jämijärven kunta.
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6 YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja kaavan valmistelusta voi tiedustella seuraavilta henkilöiltä:

Jämijärven kunta

Peijarintie 5 A
38800 Jämijärvi
puh. 02 572 970

Kaavan laatija

A-Insinöörit Civil Oy
Satakunnankatu 23 A
33210 Tampere
puh. 0207 911 888

Markus Ojakoski
kunnanjohtaja
puh. 040 509 4542
markus.ojakoski@jamijarvi.fi

Johanna Närhi, projektipäällikkö
arkkitehti, YKS 490
puh. 040 746 5533
johanna.narhi@ains.fi


