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• Kauhavan kaupungissa on käynnissä Ylihärmän osayleiskaavan laatiminen.
Osayleiskaavalla ohjataan Ylihärmän kirkonseudun ja Hakolan maankäyttöä.
Kaavassa varataan alueita muun muassa asumisen, virkistyksen, teollisuuden
ja palveluiden (kaupalliset ja kunnalliset) tarpeisiin.

• Täällä kyselyllä on kartoitettu asukkaiden näkemyksiä alueen suunnittelussa
huomioitavista asioista. Asukaskysely tukee osayleiskaavan mielipiteen
kuulemista.

• Kysely toteutettiin Harava-kyselyohjelmalla netissä. Linkki kyselyyn oli
kaupungin nettisivuilla ja kyselystä mainittiin myös paikallislehdessä.

• Kysely oli avoinna 30.10-13.11.2015 ja siihen saatiin 113 vastausta.

JOHDANTO
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VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT
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VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT
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ASUMINEN

• Merkitse kartalle suunnittelualueelta sellaisia paikkoja, jotka vaatisivat
toimenpiteitä viihtyisyyden parantamiseksi
(esim. uudisrakentaminen, rakennusten kunnostaminen, viherrakentaminen,
ympäristön siistiminen)

• Kirjoita mitä toimenpiteitä piirtämäsi kohde vaatisi

• Jos saisit vapaasti valita uuden asuinpaikan suunnittelualueelta, niin missä se
olisi? Merkitse kartalle.

• Minkä vuoksi merkitsemäsi paikka on/olisi hyvä tai viihtyisä asuinpaikka?

• Mikä olisi haluamasi asumismuoto: kerrostalo, rivitalo, paritalo,
omakotitalo, palvelutalo, muu, mikä?

• Kartalle on sinisellä merkitty alueita, joita kaavaluonnoksessa esitetään uusiksi
asuinrakentamiskäyttöön otettaviksi alueiksi. Mitkä näistä alueista ovat
mielestäsi ensisijaisia uusille asuinalueille?
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VIIHTYISYYDEN PARANTAMINEN
Merkitse kartalle sellaisia paikkoja, jotka vaatisivat toimenpiteitä viihtyisyyden parantamiseksi
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ASUINRAKENTAMISEN PAINOPISTEET

Numero kertoo kuinka monta
vastausta oli milläkin alueella

Kartalle on merkitty alueita, joita kaavaluonnoksessa esitetään uusiksi asuinrakentamiskäyttöön otettaviksi
alueiksi. Mitkä näistä alueista ovat mielestäsi ensisijaisia uusille asuinalueille?
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TOIVE ASUINPAIKKA
Jos saisit vapaasti valita uuden asuinpaikan suunnittelualueelta, niin missä se olisi?

Perusteluja:
• Väljää, syrjässä, luonto lähellä
• Palvelut/koulu lähellä
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• Liikenneosion kysymyksillä pyritään kartoittamaan ajoneuvo- ja
pyöräilyliikenteen sekä jalankulun lisäksi erityisesti koululaisliikenteen
turvallisuutta.

• Koetko, että Ylihärmän suunnittelualueen sisällä on paikkoja, jotka ovat
hankalasti saavutettavissa autolla? Merkitse kartalle mistä-mihin kaivattaisiin
parempia ajoneuvoliikenteen yhteyksiä.

• Tarkenna halutessasi

• Koetko että suunnittelualueella on paikkoja, joihin kaivattaisiin uusia kevyen
liikenteen väyliä? Merkitse mistä-mihin kevyenliikenteen väylää kaivattaisiin.

• Merkitse kohdat, joihin kaivattaisiin uusia kevyen liikenteen alikulkuyhteyksiä.

• Merkitse kohdat, joihin kaivattaisiin muita uusia kevyen liikenteen turvallisuutta
tai sujuvuutta parantavia toimenpiteitä.

LIIKENNE
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AJONEUVOLIIKENTEEN YHTEYSPUUTTEET
Merkitse kartalle mistä-mihin kaivattaisiin parempia ajoneuvoliikenteen yhteyksiä
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KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYSPUUTTEET
Merkitse mistä-mihin kaivattaisiin uutta kevyenliikenteen väylää
Merkitse kohdat, joihin kaivattaisiin uusia kevyen liikenteen alikulkuyhteyksiä
Merkitse kohdat, joihin kaivattaisiin muita uusia turvallisuutta tai sujuvuutta parantavia toimenpiteitä
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• Merkitse kartalle mielestäsi tärkeitä virkistyskohteita (esim. liikuntapaikat,
viheralueet, lähimetsät, lasten leikkipaikat).

• Virkistyskohteen nimi tai kuvaus

• Merkitse kartalle paikkoja, joissa olisi tarvetta uusille virkistyspaikoille

• Millaiselle virkistyspaikalle olisi tarvetta?

VIRKISTYS JA VAPAA-AIKA
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TÄRKEÄT VIRKISTYSKOHTEET

Numero kertoo kuinka monta
vastausta oli milläkin alueella

Merkitse kartalle mielestäsi tärkeitä virkistyskohteita



11/2015

UUSIA VIRKISTYSKOHTEITA

Numero kertoo kuinka monta
vastausta oli milläkin alueella

Merkitse kartalle paikkoja, joissa olisi tarvetta uusille virkistyspaikoille
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• Merkitse kartalle kohdemerkinnällä mielestäsi tärkeitä ja säilyttämisen arvoisia
kohteita tai alueita (esim. rakennus, pelto, metsä, maisema/näkymä).

• Perustele halutessasi miksi kohde tai alue on tärkeä säilyttää

LUONTOARVOT JA
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
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SÄILYTTÄMISEN ARVOISET KOHTEET
Merkitse kartalle kohdemerkinnällä mielestäsi tärkeitä ja säilyttämisen arvoisia kohteita tai alueita
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• Kartalle on merkitty alueita, joita kaavaluonnoksessa esitetään
liikerakentamisen painopistealueiksi Ylihärmän keskustassa. Merkitse kartalle
millä alueilla haluaisit tehdä päivittäistavaraostoksesi.

-Keskustassa Päämajantien varressa
-Keskustassa Leinosentien varressa
-Vaasantien varren palvelualueella
-Valtatien varren palvelualueella
-Muualla suunnittelualueella, osoita kartalla missä?

• Merkitse kartalle paikkoja, joissa tarvittaisiin lisää/uusia kaupallisia palveluita.

• Tarkenna halutessasi mitä liikkeitä tai palveluita

PALVELUT
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LIIKERAKENTAMISEN PAINOPISTEET

Numero kertoo kuinka monta
vastausta oli milläkin alueella

Merkitse kartalle, millä alueilla haluaisit tehdä päivittäistavaraostoksesi
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UUSIA PALVELUJA

Numero kertoo kuinka monta
vastausta oli milläkin alueella

Merkitse kartalle paikkoja, joissa tarvittaisiin lisää/uusia kaupallisia palveluita

Toivottu, että liikerakentaminen keskittyisi keskusta-alueelle
Uusista palveluista mainittu ravintola, parturi,
kenkäkauppa, päivittäistavaraliike, kodintarvikeliike
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• Merkitse suunnittelualueelle paikkoja mihin sijoittaisit lisäalueita teollisuudelle

TEOLLISUUS JA TYÖPAIKKA-ALUEET
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TEOLLISUUDEN SIJOITTUMISEN PAINOPISTEET
Merkitse suunnittelualueelle paikkoja mihin sijoittaisit lisäalueita teollisuudelle

Kommentti tekstivastauksissa:
Teollisuusaluetta ehdotan kaavoitettaviksi
sellaisille paikoille, joka ei ole
pohjavesialuetta.
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• Mikäli sinulla on vielä muita kehittämisehdotuksia, voit merkitä ne nyt kartalle
kohteina tai alueina ja kirjoittaa ehdotuksesi avautuvaan ikkunaan.

• Kirjoita kehittämisehdotuksesi

• Halutessasi voit antaa palautetta kyselyn sisällöstä ja sen järjestämisestä.

VAPAA PALAUTE
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VAPAA PALAUTE

• Muita kehittämisehdotuksia

• Ylihärmän keskustan kuihtumisen voisi antaa jatkua ja kehittää reuna-alueita.

• Kaikilta niiltä osin kuin yleiskaava koskee minua niin kantani on seuraava: Alue sopii
parhaiten viljelytarkoituksiin, joten se tulisi siihen myös kaavoittaa.

• Vt 19 Hakolan ja Kivihuhdan risteykselle täytyisi tehdä jotain. Nopeuden lasku
valtatiellä? Kameratolpat?

• Ämpin sillan läheisyyteen niin korkea lintutorni, että näkyy lakeus kunnolla. Penkereen
päälle saisi mainion maisemareitin pienellä vaivalla, esimerkiksi pyöräilijöille.

• Kangas-Annala tie- ja siltayhteyden valmistuttua olisi kunnon lintu / näkötornille ja
levähdysalueelle hieno paikka jokitörmässä sillan kupeessa.
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VAPAA PALAUTE

• Palautetta kyselystä
• Tämä oli helppo tapa antaa palautetta Ylihärmän osayleiskaavan suunnittelusta. Kiitos,

että kuntalaista kuunnellaan.

• Todella hienoa että asukkaiden mielipiteitä kysytään. Kysely oli kattava.

• Kyselyn otsikko olisi voinut olla helpommin huomattavissa ja tästä kyselystä voisi
informoida ihmisiä paremmin. Kiitos

• Aika hienosti tehty kysely. Käytetty rohkeasti uutta lähestymistapaa ehdottaa
parannuksia paikkakunnan kehittämiseksi.

• +Hienosti toteutettu kysely.  +Sisältö kattava ja asiallinen.  - Karttapohjat eivät
auenneet Macin Safari selaimella, eikä PC:n Opera selaimella.
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