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Paikka Länsi-Suomen ympäristökeskus, Vaasa 
 
Läsnä Seppo Hakala  Länsi-Suomen ympäristökeskus 
 Anu Rautiala  Länsi-Suomen ympäristökeskus 
 Jim Vaskivuori Länsi-Suomen ympäristökeskus 
 Seppo Rinta-Hoiska Etelä-Pohjanmaan liitto 
 Annika Harjula  Museovirasto 
 Heikki Hakala  Kauhavan kaupunki, rakennustarkastaja 
 Jorma Lammi   Kauhavan kaupunki, rak.lautakunnnan pj. 
 Terho Ojanperä Kauhavan kaupunki, kehittämisjohtaja 
 Tapani Palo  Kauhavan kaupunki, kaavoituspäällikkö 
 Liisa Märijärvi-Vanhanen Pöyry Environment Oy 

 

1. NEUVOTTELUN AVAUS 
Viranomaisneuvottelun avasi Seppo Hakala, joka toivotti osallistujat tervetulleiksi. 
Kutsutuista tiehallinto oli lähettänyt viestin, jonka mukaan tiehallinnosta ei tule osallistujaa.  

 

2. PUHEENJOHTAJAN JA MUISTION LAATIJAN VALINTA 
Seppo Hakala valittiin puheenjohtajaksi. Muistion laatii Liisa Märijärvi-Vanhanen.  
 

3. NEUVOTTELUN TYÖJÄRJESTYS 
Hyväksyttiin ympäristökeskuksen esittämä työjärjestys: 
- kaupungin puheenvuoro ja kaavan esittely 
- viranomaisten kannanotot 
- keskustelu 
- jatkotoimenpiteet.  
Tämän viranomaisneuvottelun tarkoituksena on esittää kaavoitustyölle tavoitteita, ottaa kantaa 
tarvittaviin lisäselvityksiin sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöön. 
  

4. KAUPUNGIN PUHEENVUORO JA KAAVAN ESITTELY 
Terho Ojanperä: Vuoden 2009 alusta aloittanut uusi Kauhavan kaupunki muodostettiin 
lakkauttamalla neljä kuntaa. Kehityskeskuksella on ennakoiva rooli maankäytön tarpeiden 
suhteen.  
Viranomaisten kanssa on käyty aiemmin valmisteleva työneuvottelu siitä, kuinka Ylihärmän 
taajamaa koskevaa osayleiskaavatyötä tullaan jatkamaan. Koska Alahärmän Hakola rajoittuu 
Ylihärmän taajamaan, päätettiin kutsua Alahärmän edustajat osayleiskaavaa valmistelevaan 
toimikuntaan.  
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Tapani  Palo:  Kauhavan  teknisen  osaston  toimialaan  kuuluvat  mm.  kaavoitus  ja  mittaus  sekä
ruokahuolto.  Yhdistyvissä  on  kunnissa  meneillään  pieniä  kaavoitustöitä,  jotka  nyt  siirtyvät
Kauhavan hoidettaviksi.

Liisa   Märijärvi-Vanhanen:   Edeltävä   yleiskaava   on   peräisin   vuodelta   1987   ja   on   siten
vanhentunut.  Tarkoituksena  on  laatia  oikeusvaikutteinen  osayleiskaava,  joka  ohjaa  tulevaa
asemakaavoitusta  ja  muuta  maankäyttöä.  Yleiskaavassa  käsiteltäviä  tärkeitä  asioita  ovat  mm.
valtatie  19  ja  sen  varressa  pohjavesialueella  sijaitseva  teollisuusalue  sekä  kuntokeskuksen
tarpeet.  Osallistumis-  ja  arviointisuunnitelma  sekä  yleiskaavan  tavoitteet  ja  niitä  kuvaava
rakennemalli   on   esitelty   yleisötilaisuudessa.   Ylihärmän   kunnanhallitus   on   hyväksynyt
tavoitevaiheen. Ehdotusvaiheen nähtävillä olo ja yleiskaavan hyväksyminen tapahtuvat uuden
Kauhavan valtuustossa.

Yleiskaavan   selvitykset   on   laadittu   vuosina   1998-2002   ja   ne   tulevat   päivitettäviksi
puutteellisin  osin.  Luontoselvitys  päivitetään  keväällä  liito-oravien  osalta.  Maatalouden  ja
eläintilojen  ympäristöluvat  selvitetään  yleiskaavaluonnoksen  pohjaksi.  Tiehallinnon  kanssa
järjestetään erillisneuvottelu valtatien 19 suunnittelutilanteesta.

5. VIRANOMAISTEN KANNANOTOT
Etelä-Pohjanmaan liitto
Seppo   Rinta-Hoiska:   Yleiskaavoitus   sopeuttaa   Ylihärmän   taajaman   maankäyttöä   uuden
Kauhavan    strategiaan.    Ylihärmä    on    hoitanut    kaavoitustaan    hyvin    ja    tavoitteellisen
yleiskaavoituksen esimerkkiä voidaan soveltaa myös uuden Kauhavan strategian hakemiseen.
Maankäyttöstrategiassa  on  harkittava  mm.  asuttamispolitiikka,  haja-asutus  ja  alakeskukset.
Työpaikkaomavaraisuus  vaikuttaa  asumisen  sijoittumiseen.  40  hehtaarin  varautumaa  voidaan
pitää  hyvänä,  myös  muihin  tarkoituksiin  tarvitaan  alueita.  Maakuntakaavoituksen  yhteydessä
laadittiin vuonna 2002 kaupallinen selvitys. Maakuntakaava jätti avoimeksi isojen yksiköiden
sijoittumisen,   mikä   tulee   ratkaistavaksi   kuntakaavoissa,   niin   myös   Ylihärmän   osalta.
Palvelualueiden  osalta  pohdinta  on  paikallaan.  Palveluilla  tulisi  tukea  myös  Kuntokeskuksen
toimintaa.

-     Terho    Ojanperä:    Kuntaliitossopimuksessa    on    sovittu    osa-alueiden    tasapuolisesta
kehittämisestä.   Jokainen   entinen   kunta   (Kortesjärvi,   Alahärmä,   Ylihärmä)   tarvitsee
elinvoimaisen  keskustan  valtatien  19  varrella.  Nyt  esitetyt  toimintamallit  ja  työtavat  ovat
hyödynnettävissä maankäyttöstrategiatyössä.

Museovirasto
Kaisa  Lehtosen  lähettämän  lausunnon  mukaan  Ylihärmän  alueelta  ei  tunneta  toistaiseksi
esihistoriallisia  muinaisjäänteitä.  Alueen  korkeussuhteet  ovat  40…50  mmpy,  joten  alue  on
ollut    joskus    meren    lahti.    Myöskään    historiallisen    ajan    inventointeja    ei    ole    tehty.
Museoviraston   mukaan   muinaismuistoselvitys   on   tärkeätä   tehdä   heti   keväällä   lumen
sulamisen jälkeen.

Annika   Harjula:   Laadittu   rakennusinventointi   ja   arvotus   on   tarkistettava   ja   järjestettävä
erillisneuvottelu.  Ns.  punaisen  kirjan  kohteita  ollaan  tarkistamassa,  esitys  on  tulossa  keväällä
valtioneuvostolle.   Museoviraston   puolesta   kaavassa   voidaan   käyttää   uutta   suppeampaa
rajausta.

- Seppo Rinta-Hoiska: Maakuntakaavoituksessa arkeologiset kohteet on selvitetty yleisellä
tasolla, tarvitaanko päivitystä? Annika Harjula: Historiallisen ajan muinaisjäännökset ovat
tulleet uutena asiana mukaan, täydentäminen on maakuntakaavan osalta tarpeen.

Tiehallinto
Tiehallinnon  kannanoton  mukaan  tulee  olla  yhteydessä  tiepiiriin,  mikäli  valtatien  19  varteen
on tulossa uusia toimintoja.
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Anu Rautiala: Ylihärmän suunnittelualueella toimitaan suurelta osin pohjavesialueella, jossa 
sijaitsevat pohjavedenottamot tulee myös huomioida. Pohjavesiselvityksiä on laadittu 2004-
2006. Kesällä 2009 on tulossa valtatien 19 pohjavesisuojauksen rakentaminen. 

Jim Vaskivuori: Suunnitteilla on Kauhavan hajajätevesien järjestäminen. 

- Tapani Palo: Luonnos on olemassa. AP-1 –alueet tulossa vesihuollon toiminta-alueen 
piiriin .Toiminta-alueeseen on tulossa päivityksiä.  

Seppo Hakala: Liito-oravaselvityksen jälkeen tulee laatia luontoselvityksen päivitys. Jouni 
Hongellin toimittaman tiedon mukaan Lapuanjokivarteen on haettu kahta luonnon 
monimuotoisuuskohdetta, jotka on huomioitava. 

Kauhavan strateginen suunnittelu on vasta tulossa. Kauhavan keskustassa on 
oikeusvaikutteinen osayleiskaava, muualla ei. Ylihärmän yleiskaavatyössä ei nyt kannattaisi 
kiirehtiä. Maankäyttö ja rakennuslain 44§:ää koskeva lakimuutos on tullut voimaan vuoden 
alusta.  

 

6. KESKUSTELUA 
Jorma Lammi: Pohjavesialueella sijainnut Aurajoki Oy:n galvanointilaitos ja betoniasema 
ovat lähteneet pois, mikä helpottaa pohjavesitilannetta. Myös valtatien suolausta on 
vähennetty pohjavesialueen kohdalla. 

Anu Rautiala: Pohjavesialueen suolapitoisuus on todettu korkeaksi. Riskejä voi muodostua 
asutuksen myötä, mm. autojen pesuvesiä voi imeytyä hiekkaiseen maaperään. 

Seppo Hakala: Asemakaavoissa on olemassa olevia varauksia pohjavesialueella. Tilanne on 
kuitenkin menossa parempaan päin. 

 

7. JATKOTOIMENPITEET 
-  Pyydetään luonnosvaiheen lausunnot kaavasta. 

-  Syksyllä on tavoitteena päästä ehdotusvaiheeseen.  

-  Tarvittaessa järjestetään 2. viranomaisneuvottelu ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen.  

-  Kaupallinen selvitys tulee laadittavaksi, mikäli osoitetaan vähittäiskaupan suuryksiköitä  
palvelualueelle. Keskustatoimintojen alueelle (C) sellaisia voidaan rakentaa. 

 

8. NEUVOTTELUN PÄÄTÖS 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen ja toivotti menestystä tulevassa strategiatyössä.  
  
 
 
 Muistion laatija 
   

       
 Liisa Märijärvi-Vanhanen  
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