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Muistio neuvottelusta Kauhavan kaupunki/ ELY  

 

Asia: Ylihärmän osayleiskaavan teollisuusalueiden laajentaminen 

pohjavesialueella 

 

 

Aika Vaasa 5.5.2014  klo 13.00 – 14.00 

Paikka ELY-keskus 

Osallistujat ELY:keskus: Antti Hakola, Jorma Hintsa ja Seppo Hakala  

Kauhavan kaupunki: Jari Leivo, Anna-Liisa Huhtala 

 

Jari Leivo aloitti neuvottelun ja kertoi, että neuvottelun tarkoituksena on 

selvittää, onko Ylihärmän teollisuusaluetta mahdollista laajentaa 

pohjavesialueella valtatie 19 varrella ja mitkä ovat reunaehdot. 

 

ELY:n edustaja Antti Hakola selvitti, että valtatien länsipuolella

teollisuusalueen laajentaminen on turvallisempaa. Valtatien itäpuolella

teollisuusalueella sijaitseva pohjavesialue on haavoittuvaa ja alueelle

rakentamiseen suhtauduttava kriittisemmin. Rakentamisesta pohjavesialueelle

Antti Hakola totesi, että kaiken rakentamisen pohjavesialueelle tulee olla

sellaista, mikä ei tarvitse ympäristölupaa.

Antti Hakola totesi, että esimerkiksi Skaalan laajentaminen on mahdollista, jos

perusehdot täyttyvät. Pihavedet pitää johtaa muualle. Puhtaat kattovedet sen
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sijaan saa imeyttää pohjavesialueelle. Kaavamääräyksiin merkinnät 

pohjavesialueelle rakentamisesta.  

 

Jorma Hintsa kertoi, että Järventien pohjoispuolelta valtatien varrella on 

saatavissa paljon kairaustietoa. Jari Leivon kysymykseen Kauhavan Ylihärmän 

hulevesisuunnitelmasta, Hakola ilmoitti, että vielä ei ole esitetty yhtään 

hulevesisuunnitelmaa. Hakola kertoi, että hulevesisuunnitelman tekee 

kaupunki, ELY valvoo. Yhtenä vaihtoehtona todettiin, että hulevesien 

johtaminen alueelta olisi mahdollista esim. johtaa ne Järvenjärveen menevän 

luoman kautta siten, että itse Järvenjärvi ohitettaisiin putkitettuna aina järven 

alajuoksulle asti, jolloin hulevedet eivät joutuisi Järvenjärveen. 

Antti Hakola merkitsi muistion liitteeksi tulevalle kartalle alueet, joille 

Ylihärmän teollisuusalueita pohjavesialueella olisi mahdollista laajentaa. 

Valtatie 19 länsipuolella, Järventien pohjoispuolella voisi olla alue, jolle 

laajentaa TY-aluetta. Samoin valtatien länsipuolella Leinosentien eteläpuolella 

Hilamettia vastapäätä voisi olla TY-aluetta. Myös Liinamaantien eteläpuolella 

valtatien itäpuolella voisi olla mahdollinen laajentumisalue samoin kuin 

valtatien itäpuolella Maaseudunkoneen pohjoispuolella.  

 

Muistion vakuudeksi 

 

Anna-Liisa Huhtala 
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