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1
1.1

ASEMAKAAVAN PERUSTIEDOT
Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavan nimi on Jämijärven kirkonseudun asemakaavamuutos. Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa 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 sijaitsee 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 hankesuunnittelu 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 väliin. 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 kalliomaata. Kaava-alueella pinnanmuodot ovat vaihtelevia. Korkeimmat kohdat ovat kaava-alueen pohjoisosassa 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 väestöstä 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, huoltoasema/ravintola, apteekki, terveysasema, tavanomaista pienliiketoimintaa (mm. parturi, fysioterapia, tilitoimisto), kirjasto, kunnanvirasto, kaksi päiväkotia, peruskoulu, kirkko ja anniskeluravintola.
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 harrastaa erilaisia aktiviteetteja ympäri vuoden. Siellä sijaitsee mm. hiihtotunneli, valaistuja hiihtolatuja ja paljon ulkoilureittejä.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Suunnittelualueella sijaitsee tällä hetkellä Jämijärven kunnan koulukeskus ja entinen vanhainkoti. Vanhainkoti ja koulukeskus edustavat molemmat pienen kunnan harvalukuista julkista
rakentamista. Keskusta-alueen muu rakennuskanta on yhtä lailla melko nuorta, 2. maailmansodan jälkeistä rakennuskantaa.
Jämijärven nykyinen kaksikerroksien, suurikokoinen keskuskoulu on rakennettu vuonna 1969
ja peruskorjattu 1990-luvulla. Koulurakennus on aumakattoinen, julkisivuiltaan vaaleatiilinen
ja siinä on punaiset nauhaikkunat. Koulurakennus edustaa perinteistä 60-kuvun koulurakentamista.

Kuva 3. Jämijärven nykyinen koulukeskus lounaaseen.
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Vanhainkoti on vuodelta 1989. Vanhainkoti on yksikerroksinen, syvärunkoinen, matalaperusteinen, harjakattoinen, punatiilinen rakennus valkoisilla nauhaikkunoilla ja muilla vaaleilla yksityiskohdilla.

Kuva 4. Jämijärven vanhainkoti luoteeseen.
Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee Jämijärven kirkko ja sen ympäristö, mikä on ollut valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, RKY 1993 inventoinnin mukaan,
mutta sitä ei ole enää v. 2009 inventoinnissa arvotettu valtakunnallisesti merkittäväksi. Ympäristöllä on kuitenkin seudullista arvoa.
Kirkko sijaitsee näyttävästi mäellä hautausmaan ympäröimänä. Kirkkomaisemaan liittyy pappila, pappilan aitta ja museona toimiva pitäjänmakasiini vuodelta 1856. Kirkonkylän keskustasta johtaa kaunis koivukuja kirkkoon ja läheiseen meijeriin. (Satakunnan kulttuuriympäristöt
eilen, tänään, huomenna. Satakunnan Museon julkaisuja 19/2012.) Kirkko näkyy paikoin
kaava-alueelle puiden välistä.
Kirkon on suunnitellut arkkitehti G. Th. Chiewitz ja se valmistui 1860. Kirkko on puinen länsitornillinen ristikirkko. Arkkitehtuuriltaan se on ajan niukkalinjaista ns. sveitsiläistyyliä, jolle on
ominaista lehtisahaornamenttien käyttö. Kirkkomaisemaan kuuluva rakennusmestari Selinin
suunnittelema pappilan päärakennus on vuodelta 1856. Sveitsiläistyylisen rakennuksen vuoraus vuodelta 1863 on koristeellista nikkarin työtä ja saanut selviä vaikutteita kirkon koristemuodoista. Moniruutuinen kuisti on kulmista viistettyä tyyppiä. (Satakunnan rakennusperintö,
2005. Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt ja -maisemat. Satakuntaliitto.)
Suunnittelualueelta ei tunneta muinaismuistoalain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Liikenne
Autoliikenne koululle tapahtuu kuntakeskuksen pääväylältä Jämijärventieltä, josta on Koulutietä noin 60 m matka koulun pysäköintialueelle ja noin 100 m koulurakennuksen luokse. Jämijärventien 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.
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Jämijärven jalankulun ja pyöräilyn pääreitti (JKPP) on Jämijärventien varressa ajoradasta reunakivellä korotettu 3,0 m leveä JKPP-väylä, Koulutieltä keskustan suuntaan molemmin puolin
tietä. Erillään pääkaduista rakenteen sisällä on koulureitit muista suunnista erillisiä JKPP-väyliä ja vähäliikenteisiä tonttikatuja pitkin. Tärkeimmät reitit kulkevat lounaassa Kirkkopolun ja
idässä Kotimäentien kautta.
Koulukuljetukset tapahtuvat pikkubusseilla viereisen ruokakaupan pihan kautta, jolloin vältytään peruuttamisilta ja lapsilla on lyhyt ja turvallinen kävely koulun pihaan ilman tarvetta autoteiden ylittämiseen. Jämijärventien bussipysäkkejä ei käytetä koululaiskuljetuksiin.
Kunnallistekniikka
Asemakaava-alueella on kunnallistekniikka rakennettu ja suunnittelualue on liitettävissä olevaan 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. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisten merkittävien seikkojen huomioon ottaminen siten, että edistetään niiden toteutumista. Päätöksen tavoitteet on jaettu viiteen asiakokonaisuuteen:
1.
2.
3.
4.
5.

toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
tehokas liikennejärjestelmä
terveellinen ja turvallinen elinympäristö
elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
uusiutumiskykyinen energiahuolto

Tässä asemakaavatyössä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista nousevat esille erityisesti toimivat 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 vaihemaakuntakaavan 2.

Kuva 5. Ote Satakunnan maakuntakaavasta. Kaava-alueen likimääräinen sijainti on osoitettu
punaisella ympyrällä. (Satakunnan maakuntaliitto)
Satakunnan maakuntakaavassa kirkonkylän alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi
( ). Tätä asemakaavaa koskee suunnittelumääräys: Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää
erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja va-

A-Insinöörit Civil Oy

Jämijärven Kirkonseudun asemakaavamuutos
SELOSTUS

10 / 25

jaasti rakennetuilla alueilla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta. Täydennysrakentamista ja muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet sekä viher- ja virkistysverkko. Jämijärven keskustataajaman itäpuolelle on osoitettu taajamatoimintojen laajenemissuunta. Itäpuolelle sen sijaan on
osoitettu teollisuus- ja varastotoimintojen alueen laajenemissuunta.
Aivan suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee maakuntakaavassa valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, Jämijärven kirkko ja sen ympäristö (kh1). Jämijärven kirkko
ja sen ympäristö on tiputettu pois valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luettelosta vuoden 2009 RKY-inventoinnissa.
Maakuntakaavassa koko Jämijärven alue on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta
erityisen tärkeäksi alueeksi (luo2).
Jämijärven keskustataajaman ja Kankaanpään välille on osoitettu yhdysvesijohdon ja siirtoviemärin yhteystarpeet (sl).
Vaihemaakuntakaavassa 2 (sai lainvoiman 1.7.2019) maakuntakaavan merkintä valtakunnallisesti merkittävästä rakennetusta kulttuuriympäristöstä on kumottu ja Jämijärven kirkko ja
sen ympäristö on osoitettu maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Kirkko ja Pappila on lisäksi merkitty kohdemerkinnöillä (kh). Maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi osoitetun alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon alueen
kokonaisuus, erityispiirteet ja ominaisluonne siten, että edistetään niihin liittyvien arvojen säilymistä ja kehittämistä mukaan lukien avoimet viljelyalueet. Kaikista aluetta tai kohdetta koskevista suunnitelmista ja hankkeista, jotka oleellisesti muuttavat vallitsevia olosuhteita, tulee
museoviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. Kohteen ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa on otettava huomioon kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto- ja ympäristöarvot sekä huolehdittava, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta tai heikennetä edellä mainittujen arvojen säilymistä.
Vaihemaakuntakaavassa 2 suunnittelualue sekä koko Jämijärvi ja sen ympäristö on lisäksi
osoitettu maisemallisesti tärkeäksi alueeksi, Jämijärven kulttuurimaisemaksi. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja
ominaisluonne siten, että edistetään niihin liittyvien arvojen säilymistä ja kehittämistä. Kaavaalueen ulkopuolella maakunnallisesti merkittäviksi alueiksi on osoitettu esimerkiksi Kauppilankylän -, Kontin -, Palokoski-Majanlahti-Palolahden kulttuurimaisemat.
Suunnittelualue jää lisäksi lentoliikenteen Kankaanpään Niinisalon ja Loimaan Virtaan varalaskupaikan 12 km suojavyöhykkeen (sv-5) sisäpuolelle. Lentoliikennettä palvelevien varalaskupaikkojen suojavyöhykkeelle ei tule sijoittaa esterajoituksia aiheuttavia tuulivoimaloita tai
muita korkeita rakennuksia tai rakennelmia. Suunniteltaessa yli 30 metriä korkeaa rakentamista, tulee puolustusvoimille varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.
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Kuva 6. Ote Satakunnan vaihemaakuntakaavasta 2. Kaava-alueen likimääräinen sijainti on
osoitettu punaisella ympyrällä. (Satakunnan maakuntaliitto)

Kuva 7. Vaihemaakuntakaava 2 kumoaa tällä kartalla näkyvät Satakunnan maakuntakaavan
merkinnät. (Satakunnan maakuntaliitto)
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2.2.3

Yleiskaava
Jämijärvellä ei ole yleiskaavaa.

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 viereisen vanhainkodin tontin käyttötarkoitus on YS eli sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue.

Kuva 8. Ote Jämijärven kirkonkylän asemakaavan muutoksesta (kaavamuutosalue rajattu punaisella). (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 koulurakennuksen hankesuunnitelma. Hankesuunnitelman mukaan uuden koulurakennuksen toiminnot olisi sijoitettavissa rakennettavaan n. 3400 bruttoneliömetrin keskusrakennukseen ja li-

A-Insinöörit Civil Oy

Jämijärven Kirkonseudun asemakaavamuutos
SELOSTUS

13 / 25

säksi hankittavaan moduulirakennukseen. Tiloja varattaisiin siten, että varhaiskasvatus, esikoulutus ja peruskoulu toimisivat samoissa tiloissa. Hankesuunnitelmassa ei ole sijoitettu kirjaston ja kunnanviraston toimintoja uuteen rakennukseen. Hankesuunnitelman suunnittelutyön on toteuttanut Suunnittelutalo PPG Oy.
Hankesuunnitelman pohjalta on tehty kolme vaihtoehtoista luonnosta tontin massoittelusta.
Lisäksi kunta on kilpailuttanut urakoitsijan, jonka kanssa hanke etenee rakennuslupavaiheeseen. Rakennuksen massoittelu on suunnittelun edetessä muuttunut hankesuunnitteluvaiheesta yksinkertaisemmaksi ja paremmin ympäristön huomioivaksi. Suunnittelu on edelleen
kesken.

Kuva 9. Vaihtoehto A (Suunnittelutalo PPG Oy 2019)
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Kuva 10. Vaihtoehto B (Suunnittelutalo PPG Oy 2019)

Kuva 11. Vaihtoehto C (Suunnittelutalo PPG Oy 2019)
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2.3

LAADITUT JA LAADITTAVAT SELVITYKSET
Yllä mainitun hankesuunnitelman (Jämijärven kunnan sivistystoimen alaisten toimialojen hankesuunnitelma, Suunnittelutalo PPG Oy, 2019) lisäksi suunnittelualueelta ja lähiympäristöstä
on valmistunut ja käytössä asemakaavatyöhön seuraavia selvityksiä:
-

A-Insinöörit Civil Oy

Satakunnan maisemaselvitys, Satakuntaliitto, Katson maalaismaisemaa-hanke
Satakunnan kulttuuriympäristöt eilen, tänään, huomenna. Toim. Niina Uusi-Seppä,
Satakunnan Museo 2012.
Kulttuurihistorialliset kohteet Satakunnassa, Satakunnan seutukaavaliiton selvitys
vuodelta 1979
Satakunnan rakennusperintö 2005, Lauri Putkonen
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

Jämijärven Kirkonseudun asemakaavamuutos
SELOSTUS

16 / 25

3
3.1

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
Asemakaavan tarve ja käynnistäminen
Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty Jämijärven kunnan aloitteesta. Kuntaan tarvitaan uusi
keskitetty koulukeskus, jonne mahtuu koko kunnan päiväkotilapset ja peruskoulun oppilaat.
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 9.3.2020 (§ 31) asemakaavan muutoksen käynnistämisestä ja kaavatyötä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta.

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 nähtävillä koko kaavatyön ajan.
Asemakaavan laatimisessa osallisia ovat alueen maanomistajat, asukkaat, alueella työskentelevät ja kaikki ne, joiden elämään asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Kaavasuunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä osallisten kanssa. Osalliset osallistuvat kaavatyön valmisteluun, tavoiteasetteluun, kaavan vaikutusten arviointiin ja he lausuvat tarvittaessa kaavasta mielipiteensä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on tarkemmin esitettynä osalliset, osallistumismahdollisuudet, 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
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 15.6.2020 (§ 72) asemakaavaluonnoksen nähtäville
asettamisesta valmisteluvaiheen kuulemista varten. 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. Mielipiteessä 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, kuitenkin muutettuna siten, että siirtokoulu olisi sijoitettu vaihtoehtojen A tai B mukaan.
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Mielipiteessä vaaditaan myös huomioimaan heidän kiinteistön vesi- ja viemärijohtojen sijainti
kaava-alueella sekä toteuttamaan korvaavan reitin kunnan toimesta ja kustannuksella.
Vastine:
Sallimalla asemakaavalla rakentaminen kahteen kerrokseen mahdollistetaan väljempien pihaalueiden toteuttaminen. Yksikerroksisena rakennus veisi suuremman pinta-alan piha-alueilta.
Kaksikerroksinenkaan rakentaminen ei tule varjostamaan mielipiteen antajan pihaa, sillä rakennusalan 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. Uudisrakentamisesta ei ole vielä tehty varsinaista toteutussuunnitelmaa, mutta asemakaavalla mahdollistetaan 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
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 12.10.2020 (§ 114) asemakaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi ja viranomaislausuntojen pyytämisestä. Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana 20.10.-18.11.2020 saatiin kolme lausuntoa, Satakuntaliitolta, Satakunnan museolta ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.
1. Satakuntaliiton lausunnossa kehotetaan tarkentamaan asemakaavan muutoksen vaikutuksia maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön. Kaavaselostuksen luvussa 4.3.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön tulee arvioida vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan ja
kulttuuriperintöön. Vaikutusten arvioinnissa tulee käyttää lähteenä uusimpia selvityksiä, kuten
Satakunnan rakennusperintö 2005, Lauri Putkonen sekä Maakunnallisesti merkittävistä kulttuuriympäristöistä tehty julkaisu Satakunnan kulttuuriympäristöt eilen, tänään, huomenna.
Kaavaselostuksessa tulee huomioida, että Satakunnan maakuntakaavassa osoitetut taajamatoimintojen alueet (A) ovat kumoutuneet Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tultua voimaan.
Merkintää koskeva suunnittelumääräys tulee vaihtaa voimassa olevan kaavan mukaiseksi.
Vastine:
Selostusta on täydennetty näiltä osin. Lausunto ei aiheuta muutoksia asemakaavaehdotukseen.
2. Satakunnan museon lausunnon mukaan kaavaselostusta tulee täydentää vaihemaakuntakaavan 2 osalta mm. tiedoilla maakunnallisesti arvokkaasta Jämijärven maisema-alueesta.
Lisäksi tiedot laadituista selvityksistä tulee päivittää. Viimeisin selvitys on vuodelta 2005 (Satakunnan rakennusperintö 2005) ja tuon viimeisen selvityksen tiedot on myös julkaistu kirjassa
Satakunnan kulttuuriympäristöt eilen, tänään, huomenna. (Toim. Niina Uusi-Seppä. Satakunnan Museo 2012.)
Satakunnan museon kehottaa myös täydentämään selostusta suunnittelualueella tällä hetkellä olevista, Jämijärven kunnan rakennuttamista rakennuksista (koulukeskus ja vanhainkoti).
Jämijärven keskusta-alueen rakennuskanta on muutenkin nuorta ja kovinkaan monta ennen
2. maailmansotaa rakennusta alueella ei ole. Siksi 50 vuotta vanhalla keskuskoululla on jo
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oma arvonsa kunnan harvalukuisessa omassa perinnössä. Nuo arvot on hyvä vähintäänkin
tiedostaa.
Selostukseen tulee päivittää lisäksi vaikutusten arviointia muutoksen mahdollisista negatiivista
vaikutuksista ympäristöön.
Kaavassa tulee ohjata rakentamista ainakin julkisivumateriaalien ja värityksen osalta, sillä kokonaisuus sijoittuu Jämijärven kirkon ja sen ympäristön arvokkaaseen kulttuuriympäristöön ja
näkyvään paikkaan keskustaajamassa.
Vastine:
Selostusta on täydennetty vaihemaakuntakaavan 2 osalta, päivitetty tiedot selvityksistä sekä
täydennetty vaikutusten arviointia. Selostusta on täydennetty myös suunnittelualueella tällä
hetkellä olevien rakennusten kuvauksilla.
Nykyisen koulukeskuksen purkamista puoltaa koulurakennuksen sisäilmaongelmat, joiden
korjaava peruskorjaus olisi mittava ja suuria epäonnistumisriskejä jättävä. Terveydellisistä
syistä uuden koulukeskuksen rakentaminen on perusteltua.
Kaavaan lisätään yleismääräys: Koko kaava-alue kuuluu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön. Kaikista aluetta tai kohdetta koskevista suunnitelmista ja hankkeista, jotka
oleellisesti muuttavat vallitsevia olosuhteita, tulee museoviranomaiselle varata mahdollisuus
lausunnon antamiseen. Kohteen ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa
on otettava huomioon kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto- ja ympäristöarvot sekä huolehdittava, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta tai heikennetä edellä mainittujen arvojen säilymistä.
3. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa on pyydetty täydentämään kaavaselostusta vaihemaakuntakaavan 2 osalta (maakunnallisesti merkittävä Jämijärven kirkon ympäristön maisema-alue ja maisemallisesti tärkeä alue, Jämijärven kulttuurimaisema). Lisäksi kaavassa tulee antaa riittävät määräykset rakentamisen sopeutumisesta maisemaan ja ympäristöön. Kaavaan tulisi lisätä vähintään yleismääräys uudisrakennusten sopeutumisesta rakennettuun ympäristöön, maisemaan ja taajamakuvaan.
Vastine:
Selostusta on täydennetty vaihemaakuntakaavan 2 osalta, päivitetty tiedot selvityksistä sekä
täydennetty vaikutusten arviointia. Kaavaan on lisätty maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä koskevia ja rakentamistapaa ohjaavia yleismääräyksiä.

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
2022 syksyksi.
Asemakaavassa tutkitaan mahdollisuutta saattoliikenteen läpiajoon.
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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 pienentyä merkittävästi, joten rakennustoteutuksen tulee olla joustava. Tilojen tulee siis olla helposti muunneltavissa tarpeiden mukaan.
Ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen kaavaan lisättiin rakentamistapaa ohjaavia määräyksiä.
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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 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta. Rakennusoikeuden määrää nostettiin luonnosvaiheen jälkeen
vastaamaan alueella voimassa olevan asemakaavan tonttien 6 ja 8 yhteenlaskettua rakennusoikeutta. Rakennusoikeus ei laske voimassa olevan asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta.

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).
Yleismääräykset
Tontille tulee varata riittävästi auto- ja pyöräpaikkoja henkilökunnan, oppilaiden ja asiointiliikenteen tarpeisiin. Pyöräpaikat tulee osoittaa rakennuksen sisäänkäynnin läheisyyteen ja
niistä vähintään 30 % katettuun tilaan.
Maaperän laatu ja kantavuus on tutkittava oikean perustamistavan määrittämiseksi ja pihaalueen vakavuuden varmistamiseksi.
Koko kaava-alue kuuluu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön. Kaikista aluetta
tai kohdetta koskevista suunnitelmista ja hankkeista, jotka oleellisesti muuttavat vallitsevia olosuhteita, tulee museoviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. Kohteen ja
siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa on otettava huomioon kohteen
kulttuuri-, maisema-, luonto- ja ympäristöarvot sekä huolehdittava, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta tai heikennetä edellä mainittujen arvojen säilymistä. Rakentamatta jäävät
rakennuspaikan osat, joita ei käytetä ajoteinä eikä pysäköintiin, on istutettava soveltuvin osin
ja pidettävä huolitellussa kunnossa.
Rakennusten tulee olla massoittelultaan yksinkertaisia ja julkisivuiltaan harkitusti jäsenneltyjä. Rakennuksissa tulee käyttää loivaa harjakattoa ja katemateriaalina konesaumattua peltikatetta. Julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta tai rappausta. Julkisivuissa tulee käyttää
yhtä pääväriä ja lisäksi täydentävissä rakennusosissa korkeintaan kahta väriä, jotka muodostavat harmonisen kokonaisuuden päävärin kanssa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tontin korkeussuhteiden sopeuttamiseen ympäröivään maanpintaan ja piha-alueiden istutuksiin
niin, että ne muodostavat luontevan puistomaisen kokonaisuuden ympäröivien viheralueiden
kanssa.
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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 peruskoulu 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, sillä alue on jo nykyisellään rakennettua ympäristöä. Uusi keskuskoulu rakennetaan purettavan vanhainkodin paikalle. Uusi rakennusmassa sijoittuu nykyisen koulun viereen, tontin itäpäätyyn. Vanha koulurakennus puretaan, kun uusi koulukeskus on valmis. Uudisrakentaminen sopeutuu mittakaavaltaan alueen rakennuskantaan. Vanha koulu edustaa 1960-luvun koulurakentamista. Kun
se puretaan, menetetään taajamakuvasta 1960-luvun kouluarkkitehtuurin edustaja.
Uusi koulurakennus ei heikennä matalana rakennuksena kirkon asemaa taajamakuvassa tai
maisemassa. Alueelle laadittujen alustavien suunnitelmien mukaan vanhan koulukeskuksen
paikalle ei rakenneta, jolloin maisema avartuu suunnittelualueen länsipuolella. Uuden koulurakennuksen länsipuolelle on tarkoitus toteuttaa ulkoliikunta- ja leikkialueita. Koululta kirkon
suuntaan ja toisin päin ei ole merkittäviä näkymiä rehevän kasvillisuuden vuoksi. Näkymät
säilyvät siis jatkossakin lähes ennallaan.

Kuva 13. Näkymä koululta kirkolle.

Kuva 12. Näkymä kirkolta koululle

Koulukorttelissa tapahtuvat muutokset muuttavat kuitenkin kirkolle vievän koivukujan näkymiä,
mutta vaikutuksia voidaan pitää vähäisinä, sillä uusi koulukeskus tulee sijoittumaan noin 150
metrin etäisyydelle koivukujasta. Muutosten vaikutus on suurimmillaan, kun koulun uudisrakennus toteutetaan nykyisen koulun viereen ja kun vanha koulu puretaan. Vaikutus lievenee
ajan kuluessa, kun uusiin näkymiin tottuu. Uudisrakentamisella voidaan myös parantaa taajamakuvaa uudisrakennuksen ja pihapiirin huolellisella suunnittelulla. Lisäksi koulun pihapiiriin
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on tavoitteena toteuttaa asukkaiden viihtyvyyteen ja hyvinvointiin positiivisesti vaikuttavia virkistysmahdollisuuksia.
Koulukeskuksen piha on puistomainen ja uusien suunnitelmien mukaan se myös säilyy sellaisena. Joitain alueita, kuten esimerkiksi päiväkodin piha, tullaan luultavasti aitaamaan. Kokonaisuuteen se ei silti vaikuta, sillä jo nykyisellään vanhainkodin pihat on aidattu.
Kaavassa on annettu rakentamistapaa ohjaavia yleismääräyksiä, joilla turvataan uudisrakentamisen sopeutuminen olemassa olevaan ympäristöön.
Suunnittelussa on otettu huomioon alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja ominaisluonne. Alue
on rakennuskannaltaan pienimittakaavaista ja matalaa lukuun ottamatta purettavaa koulurakennusta. Uudisrakentaminen sopeutuu korkeudeltaan muuhun rakennuskantaan, kun suurin
sallittu kerrosluku on kaksi. Kirkko sijaitsee noin 130 metrin etäisyydellä uuden koulurakennuksen paikasta kasvillisuuden suojissa. Koulurakennusta ja kirkkoa on vaikea havaita yhtäaikaisesti, eivätkä ne vertaudu keskenään. Suunnitelmien vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan ja kulttuuriperintöön ovat vähäiset eikä ne heikennä maakunnallisesti merkittävien
kulttuuriympäristöarvojen säilymistä.

uusi koulu

kirkko

pappila

Kuva 14. Maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön ydinalueen muodostavat kirkko,
pappila, aitat ja hautausmaa. Koulun uudisrakennus sijoittuu kirkonmäen pohjoispuolelle matalammalle maastokohdalle, eikä uudisrakentaminen vaikuta haitallisesti maakunnallisesti
merkittävään kulttuuriympäristöön.
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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 liikennemäärät nousevat jonkin verran Koulutiellä, jonka kautta järjestetään myös pysäköintiliikenne. Myös tontin huoltoliikenne kulkee Koulutien kautta. Autoliikenteen määrä säilyy kuitenkin suhteellisen pienenä ja välttämätön huoltoajoa lukuun ottamatta se rajataan lyhyelle matkalle 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. lounaasta Kirkkopolun kautta, idästä, luoteesta sekä Koulutien kautta. Tavoitteena on, että jalankulun ja pyöräilyn yhteydet säilyvät entisillä reiteillään myös asemakaavan toteutuessa. Ne on
osoitettu asemakaavassa ohjeellisina, jolloin niiden linjauksiin voidaan tehdä muutoksia asemakaavaa muuttamatta.
Työpaikat ja elinkeinotoiminta
Asemakaavamuutos mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen alueelle. Uuden keskuskoulun rakentuessa vanhojen koulujen ja päiväkotien henkilökunta siirtyy uusiin tiloihin.
Virkistys
Virkistysmahdollisuudet säilyvät kaavamuutosalueella ja sen lähiympäristössä lähes ennallaan. Koulun välituntipiha siirtyy uuden koulurakennuksen myötä vanhan koulurakennuksen
paikalle.
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 haitallisia vaikutuksia yhdyskunnan vedenoton kannalta tärkeisiin pohjavesiin. Vaikutukset hulevesien määrään ovat myös vähäiset, vaikka rakennetut ja asfaltoidut piha-alueet laajenevatkin
alueella hieman.
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4.4

Nimistö
Asemakaavamuutoksen myötä ei muodostu uutta nimistöä.

5
5.1

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Toteuttaminen ja ajoitus
Asemakaavan toteutuksesta vastaa kunta. Tavoitteena on saada uusi koulukeskus valmiiksi
vuoden 2022 syksyksi. Rakennuslupa voidaan myöntää, kun asemakaava on saanut kuulutuksella lainvoiman ja uuden tontin kiinteistötoimitus on tehty.

5.2

Toteutuksen seuranta
Kaava-alueen toteutuksen seurannasta vastaa Jämijärven kunta.

6

YHTEYSTIEDOT
Lisätietoja kaavan valmistelusta voi tiedustella seuraavilta henkilöiltä:
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Jämijärven kunta

Kaavan laatija

Peijarintie 5 A
38800 Jämijärvi
puh. 02 572 970

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
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