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Projekti Kauhavan kaupunki
Ylihärmän osayleiskaava

Aihe 24.2.2017 päivätystä kaavaehdotuksesta annet-
tujen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät ja
kaavan laatijan vastineet

Ylihärmän osayleiskaava pidettiin virallisesti nähtävillä MRL 65 §:n ja
MRA 19 §:n mukaisesti Kauhavan kaupungin teknisellä osastolla, hallin-
tokeskuksessa sekä kaupungin kotisivuilla 8.3.-7.4.2017.

Osayleiskaavaehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa ja 8 muistutusta. Lau-
suntoja, muistutuksia ja vastineita on käsitelty Kauhavan kaupungin
kehittämistoimikunnan kokouksessa 4.9.2017.

Lausunnot
1. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
2. Etelä-Pohjanmaan liitto
3. Elenia Oy
4. EPV Alueverkko Oy
5. Kauhavan kaupunki, ympäristötoimi
6. Kauhavan kaupunki, vapaa-aikalautakunta
7. Museovirasto
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Lausunnot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 3.5.20171.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa:

Liikennejärjestelyt

1) Maaseudun koneen ja Junkkarintien liittymän kautta järjestetään liikenneselvityksen
mukaan osayleiskaavassa aluevarauksen TY-1 kulkuyhteydet. Kulkuyhteydet tulee rat-
kaista alueen asemakaavoituksen yhteydessä.

2) Valtatie 19 – Kivihuhdantien/Sairaalatien risteysalueen järjestelyinä esitetään nykyisen
alikulun muuttamista sekaliikenteelle. Alikulku tulee olla ratkaisuna sellainen, että voi-
daan taata kevyenliikenteen turvallinen ja toimiva liikkuminen.

3) Pöyhösen nelihaaraliittymän ratkaisu toteutetaan vaiheittain. TY-3 varauksen toteutumi-
nen edellyttää asemakaavoitusta. Asemakaavoituksessa tulee varmistaa, että varataan
riittävästi tilaa liittymän toteutumista varten. Myös liittymän itäpuolen maankäytön
suunnittelussa tulee huomioida liikennejärjestelyiden tilatarpeet.

4) Valtatien 19 länsipuolella Skaalan tehdasalueen kohdalla olevat liittymät tulee tarkistaa.
Kaavassa esitetään alueelle olemassa olevaksi kevyenliikenteen väylää ja tieyhteyttä.

5) Liikenteen melualueille (vt 19 ja st 725) ei tule osoittaa melulle herkkiä toimintoja kuten
asumisen alueita ja virkistysalueita ilman meluntorjuntatoimenpiteitä.

Vesihuolto ja pohjavesialueet

6) Kaupin AP-1 alue on laajentunut Sairaalantien eteläpuolelle, lähelle Hakolan uimarantaa.
Alue sijoittuu noin 140 metriä Hakolan vedenottamosta luoteeseen ja noin 200 metriä
tutkitun vedenottopisteen 254 pohjoispuolelle. Alueelle toteutunut rakentaminen on hy-
vä osoittaa osayleiskaavassa mutta alueelle ei tulisi osoittaa AP-1 –alueen laajentamista.

7) Pöyhösen alueelle on osoitettu uusi ohjeellinen tielinjaus vt 19 itäpuolelle osittain pohja-
veden varsinaisen muodostumisalueen rajalle. Alueelta ei ole riittävän tarkkoja maape-
rätietoja pohjavesisuojauksen arvioimiseksi. Tie- tai katusuunnitelman laatimisen yhtey-
dessä tulee tehdä tarkentavat maaperäselvitykset, joiden perusteella ELY-keskus arvioi
pohjavesisuojauksen tarpeen.

8) Pohjavesialueelle ei ole annettu erillisiä kaavamääräyksiä, muuten kuin hulevesien käsit-
telyn osalta. Kaavamääräyksiä tulee tältä osin täydentää samoin kuin esimerkiksi Kau-
havan Alahärmän osayleiskaavassa on osoitettu.

9) Myös Kauhavan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa arvioidut vedenottamon lä-
hisuojavyöhykkeet tulee merkitä kaavakarttaan.

10) Pohjavesien suojelusuunnitelmassa on myös annettu toimenpidesuositukset pohjavesi-
alueilla sijaitseville uimarannoille.

Pilaantuneet maa-alueet

11) Osayleiskaava-alueelle on Maaperän tilan tietojärjestelmän mukaan kaikkiaan 17 koh-
detta. Näiden osalta tulee olla vielä yhteydessä ELY-keskukseen tarkempaa ohjeistusta
varten.

Vastine

1) Uusien TY-1 – ja TY-3 –alueiden kaavamääräysten mukaan alueelle rakentaminen edel-
lyttää asemakaavoitusta. Kulkuyhteydet ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä.

2) Huomioidaan asemakaavoituksessa ja toteutussuunnittelussa.

3) Huomioidaan asemakaavoituksessa ja toteutussuunnittelussa.
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4) Skaalan tehdasalueen liittymä on osoitettu nykytilanteen mukaisesti nykyisen Junkkarin-
tien kohtaan. Etelämpänä sijaitseva entinen Junkkarintien liittymä on katkaistu ja sen
kohdalle on kaavassa osoitettu nykyinen kevyen liikenteen yhteys, koska siitä on yhteys
valtatien varren kevyen liikenteen väylälle. Kaavamerkintöjen muuttamiseen ei ole tar-
vetta.

5) Valtatien ja Vaasantien varteen osoitettujen asumisen alueiden ja virkistysalueiden sekä
tien väliin on osoitettu suojaviheralueet (EV). Melunsuojauksen tarve ja toteutustapa
selvitetään tapauskohtaisesti tarkemmin asemakaavoitusvaiheessa.

6) Alueelle ei ole osoitettu merkittävästi lisärakentamismahdollisuuksia. Hakolan koulun
läheisyyteen, Sairaalantien mutkan eteläpuolelle on kaavaehdotuksessa osoitettu AP-1 –
alue, johon sisältyy nykyiset kolme taloa sekä niiden väliin jäävä noin 1 ha suuruinen
maa-alue pohjavedenottamon lähisuojavyöhykkeen ulkopuolella. Alueen rakentaminen
edellyttää asemakaavoitusta.

7) Huomioidaan jatkosuunnittelussa.

8) Alueelle on laadittu pohjavesien suojelusuunnitelma, jossa annetaan toimenpidesuosi-
tuksia pohjavesien suojelemiseksi. Kaavan pohjavesialueelle sijoitetut uudet rakenta-
misalueet ovat asemakaavoitettavaksi tarkoitettuja alueita. Asemakaavoituksen yhtey-
dessä voidaan antaa tarkempia määräyksiä. Yleiskaava ei ole voimassa asemakaava-
alueella muutoin kuin ohjeena asemakaavan muuttamiselle, eivätkä yleiskaavamääräyk-
set sellaisenaan tulisi voimaan. ELY-keskus ei ole kaavoituksen aikaisemmassa vaihees-
sa edellyttänyt pohjavesimääräyksien lisäämistä kaavaan muutoin kuin hulevesien osal-
ta. Laajaa osallisjoukkoa koskevien kaavamääräysten lisääminen kaavaehdotukseen ai-
heuttaisi uudelleen nähtäville asettamisen tarpeen, eikä niiden lisääminen siten tässä
vaiheessa ole tarkoituksenmukaista. Ei muutoksia kaavasuunnitelmaan.

9) Vedenottamojen lähisuojavyöhykkeet on huomioitu kaavasuunnitelman sisällössä. Ym-
päristöministeriön yleiskaavamerkintäoppaan (YM Opas 11/2000) mukaan yleiskaavoihin
merkitään vesilain mukaisilla päätöksillä määrätyt pohjavedenottamoiden suoja-
alueet, jollaisia ei kaava-alueella ole. Suojelusuunnitelmassa määritellyt lähisuoja-
vyöhykkeet lisätään kaavaselostuksen kuvaan.

10) Merkitään tiedoksi.

11) Maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI) kohteet ovat maa-alueita, joilla nykyisin tai
aikaisimmin harjoitetusta toiminnasta on saattanut päästä maaperään haitallisia aineita
ja alueita, jotka on tutkittu tai kunnostettu. Kohteet ovat esim. entisiä tai nykyisiä polt-
toaineen jakelupisteitä tai teollisuuslaitoksia.

Kaava-alueen MATTI-kohteet sijaitsevat pääosin asemakaavoitetuilla alueilla ja niiden
käyttötarkoitusta ei olla kaavalla muuttamassa. ELY-keskus ei ole kaavoituksen aikai-
semmassa vaiheessa edellyttänyt kyseisten kohteiden merkitsemistä kaavaan. Kohtei-
den lisääminen kaavaehdotukseen aiheuttaisi uudelleen nähtäville asettamisen tarpeen,
eikä niiden lisääminen siten tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista, koska kohteet tu-
lee ilman yleiskaavamerkintääkin huomioida asemakaavoituksessa. Kohteet lisätään
kaavaselostuksen kuvaan ja kohteista lisätään tietoja kaavaselostukseen. ELY-
keskukselta on varmistettu menettelyn riittävyys tässä tapauksessa. Ei muutoksia kaa-
vasuunnitelmaan.

Toimenpide-ehdotus

Täydennetään kaavaselostusta vastinekohdissa 9 ja 11 esitetysti. Ei muutoksia kaavaehdo-
tukseen.
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Etelä-Pohjanmaan liitto 10.4.20172.

Etelä-Pohjanmaan liitto toteaa lausunnossaan seuraavaa:

1) Osayleiskaavaa varten on tehty kattavat selvitykset. Maakuntakaavoituksen tilanne on
huomioitu ja tuotu esiin varsin hyvin kaavaselostuksessa.

2) Ylihärmän taajama on merkittävä teollisuuden keskittymä. Teollisuusalueita on osoitettu
osayleiskaavaehdotuksessa kohtuullisesti, jonkin verran enemmänkin niitä olisi voinut
osoittaa huomioon ottaen teollisuuden laajentumismahdollisuudet.

3) Osayleiskaava-alue rajoittuu maakuntakaavan kulttuuriympäristön tai maiseman vaali-
misen kannalta tärkeään alueeseen. Osayleiskaavaehdotus kuitenkin huomioi tämän riit-
tävästi. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ja
maiseman arvot.

4) Etelä-Pohjanmaan liitto pitää erityisen tärkeänä taajama-alueen sivuitse kulkevien VT
19:n, Vöyrintien ja muiden yleisten teiden turvallisia ylityksiä, liittymisiä ja muita väylä-
järjestelyitä, jotta Ylihärmän taajamassa voidaan turvata tarpeellisia kaupallisia ja muita
palveluja sekä teollisuuden toimintaedellytyksiä. Ylitykset on tuotu esiin osayleiskaava-
ehdotuksessa.

Vastine

1) Merkitään tiedoksi.

2) Teollisuudelle on osoitettu kohtuullisesti laajentumismahdollisuuksia yleiskaavakauden
tarpeisiin. Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavaan.

3) Merkitään tiedoksi.

4) Merkitään tiedoksi.

Toimenpide-ehdotus

Ei muutoksia kaavaehdotukseen.

Elenia Oy 5.4.20173.

Elenia Oy toteaa lausunnossaan seuraavaa:

EPV Alueverkot Oy:n 110 kV voimajohdon varrella Ylihärmän keskustan itäpuolella Pöy-
hösenkankaan alueella sijaitsee Elenia Oy:n Ylihärmän sähköasema. Kaavassa asemaa ei ole
merkattu ET tai EN alueeksi. Aseman kiinteistö (233-424-8-85) tulisi kaavoittaa kokonaisuu-
dessa ET alueeksi. Lausunnon liitteessä on alue merkattuna.

Vastine

Merkitään Ylihärmän sähköasema yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET). Muutos koskee
vain Elenian omistamaa aluetta ja on luonteeltaan nykytilanteen toteava vähäinen tarkistus,
eikä kaavaehdotusta sen johdosta ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Toimenpide-ehdotus

Merkitään Ylihärmän sähköasema yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET).

EPV Alueverkko Oy 24.8.20174.

EPV Alueverkko Oy:ltä pyydettiin lausuntoa kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen.

EPV Alueverkko Oy toteaa lausunnossaan seuraavaa:
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Asemakaavassa tulee ottaa huomioon Kauhava-Voltti 110 kV:n voimajohto johto-osan Kau-
hava-Ylihärmä 110 kV:n sähkön siirtoa varten lunastettu johtoalueen käyttöoikeus. Johtoalu-
een muodostavat 25 metriä leveä johtoaukea sekä johtoaukean molemmin puolin sijaitsevat
10 metriä leveät reunavyöhykkeet, joissa puiden kasvukorkeus on rajoitettu. Johtoaukea on
myös rakennuskieltoalue, jossa ei myöskään saa tehdä mitään toimenpiteitä, josta aiheutuisi
vaaraa sähkön siirrolle. VL-alueelle tehtävistä toimenpiteistä on pyydettävä erillinen lausunto
EPV Alueverkko Oy:ltä.

Vastine

Voimajohto on huomioitu osayleiskaavassa ja sen johtoalue on merkitty kaavassa suoja-
vyöhykemerkinnällä sv-2. Lausunto huomioidaan asemakaavoituksessa.

Toimenpide-ehdotus

Ei muutoksia kaavaehdotukseen.

Kauhavan kaupunki, ympäristötoimi 8.3.20175.

Kauhavan kaupungin ympäristötoimi toteaa lausunnossaan seuraavaa:

Liikennejärjestelyt

1) Kevyen liikenteen väylät ovat osayleiskaavassa huomioitu hyvin. Kevyen liikenteen väy-
län rakentaminen vt 19 varteen on tarpeellista ja se täydentää Ylihärmän taajaman ke-
vyen  liikenteen  reitistöä.  Samalla  se  tekee  vt  19:sta  turvallisemman.  Myös  muiden
osayleiskaavassa esitettyjen kevyen liikenteen reittien toteuttaminen tekee alueesta
helposti liikuttavan myös pyöräillen/kävellen.

2) Leinosentien ja vt 19 liittymäkohtaan tuleva eritasoliittymä on tarpeellinen, ko. risteys
on onnettomuusaltis. Liikenteen jatkaminen Hakolaan alikulun kautta ja vt 19:sta uuden
liittymän kautta vähentää liikennepainetta yhdessä risteyksessä ja tekee liittymistä tur-
vallisempia.

TY- ja T-alueet

3) Valtatie 19 varrelle sijoittuvat TY-teollisuusalueet ovat hyvien liikenneyhteyksien varrel-
la, joskin pohjavesialue aiheuttaa omat haasteensa teollisuudelle. Teollisuuden sijoittu-
minen Ekokangas-Pöyhösenkangas pohjavesialueelle tuo aina omat riskinsä, lisäkuormi-
tusta alueelle tuo vt 19 läheisyys. Nykyteollisuuden laajentuminen TY-alueella tulee tur-
vata, uutta ympäristöluvanvaraista teollisuutta alueelle ei tule sijoittaa lisää.

4) Alueella on pohjaveden rajatarkastukset juuri tehty ja virtausmalli on valmis alkuvuo-
desta 2016. Pohjaveden läheisyys tulee huomioida myös Kuntokeskuksen risteyksessä,
Ylihärmän päävedenottamo on 50 m päässä.

5) T-alueen laajentaminen Vaasantien varressa lisää vaihtoehtoja teollisuusrakentamisessa.
T-alue ei sijaitse pohjavesialueella. Alueen liikenne on ohjattu tiekanavointien kautta.

AP- ja AK-alueet

6) Uusien AP-alueiden rakentaminen vanhojen AP-alueiden kupeeseen täydentävät yhte-
näisiä asuntoalueita ja mahdollistavat kunnallistekniikan rakentamisen nopeasti ja kus-
tannustehokkaasti. Myös liikennejärjestelyt uusille AP-alueille on helppo järjestää. AP-
alueita tulisi osoittaa lisää erityisesti Hakolan koulun läheisyyteen esim. VL-aluetta pie-
nentämällä.

7) AK-alue Viitaväylän varressa on hyvin sijoitettu ja ympärillä oleva VL-alue takaa alueen
viihtyisyyden.

8) Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja rakennelmat on merkitty osayleiskaa-
vakarttaan hyvin ja tämä helpottaa kohteiden huomioimista jatkossa.
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VL- ja MU-alueet

9) Sairaalan alueen läheisyydessä oleva VL-alue luo mahdollisuuden luonnossa liikkumiseen
ja siten alueen hyödyntämiseen. Alueelle on jatkossa helppo luoda ulkoilureittien verkos-
to. Alueella on myös MU-merkintä, jonka kehittämistä ulkoilureittien suhteen voisi te-
hostaa. Alueen tiestön käyttö vain maa- ja metsätalousajoon sekä kevyen liikenteen
reittien rakentaminen voisi palvella kuntalaisia parhaiten.

P-alueet

10) Palvelujen ja hallinnon alueet (2 kpl) Vaasantien ja vt 19 liittymäkohdassa ovat ainoita
uusia P-alueita, onko tämä riittävästi vai tarvittaisiinko kolmas P-alue jonnekin muualle?

M- ja MA-alueet

11) M- ja MA-alueet sijoittuvat osayleiskaavan reuna-alueille palvellen maatalouden tarpeita.
Maisemallisesti arvokkaat peltoalueet on huomioitu osayleiskaavassa hyvin, samoin ar-
vokkaat luontokohteet (luo-) on merkitty osayleiskaavaan hyvin.

Vastine

1) Merkitään tiedoksi.

2) Merkitään tiedoksi.

3) Asia on huomioitu kaavasuunnitelmassa. Valtatien varren pohjavesialueelle on osoitettu
vain nykyisen teollisuusalueen vähäisiä laajennusalueita.

4) Huomioidaan jatkosuunnittelussa.

5) Merkitään tiedoksi.

6) Hakolan koulun läheisyyteen, Sairaalantien mutkan eteläpuolelle on kaavaehdotuksessa
osoitettu AP-1 –alue, johon sisältyy nykyiset kolme taloa sekä niiden väliin jäävä noin 1
ha suuruinen maa-alue pohjavedenottamon lähisuojavyöhykkeen ulkopuolella. ELY-
keskus vastustaa rakentamisen lisäämistä alueella. Ei muutosta kaavasuunnitelmaan.

7) Merkitään tiedoksi.

8) Merkitään tiedoksi.

9) Huomioidaan jatkosuunnittelussa.

10) Luonnosvaiheessa Vaasantien varteen esitetty uusi P-alue poistettiin kaavaehdotuksesta
turkistarhayrittäjien vaatimuksesta turkistarhatoiminnan suoja-alueelta. Alueella ei ole
muita soveltuvia alueita uusiksi palveluiden laajentumisalueiksi. Yleisölle tehdyssä kyse-
lyssä toiveena oli päivittäistavarapalveluiden säilyminen keskustassa. Palveluiden liialli-
nen hajauttaminen heikentäisi mahdollisuuksia säilyttää Päämajantien-Leinosentien pal-
velut.

11) Merkitään tiedoksi.

Toimenpide-ehdotus

Ei muutoksia kaavaehdotukseen.

Kauhavan kaupunki, vapaa-aikalautakunta 21.3.20176.

Vapaa-aikapäällikkö toteaa lausunnossaan, että vapaa-aikalautakunnalla ei ole huomautetta-
vaa Ylihärmän taajaman osayleiskaavaehdotukseen.

Vastine

Merkitään tiedoksi.
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Museovirasto 5.4.20177.

Museovirasto toteaa lausunnossaan seuraavaa:

Museovirasto viittaa aiempaan lausuntoonsa osayleiskaavaluonnoksesta vuodelta 2015
(MV422/05.02.00/2015). Kaavaselostuksen sivulla 23 on esitelty alueella vuonna 2015 löyty-
nyt kiinteä muinaisjäännös, joka on tervahauta Seppälä (mj rek 1000027204). Kohde on
merkitty kaavakarttaan sm-merkinnällä. Myös kaavamääräys on riittävä kohteen huomioimi-
sen kannalta. Museovirastolla ei näin ollen ole lisättävää kaava-asiakirjoihin.

Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta asiasta lausuu Etelä-Pohjanmaan maa-
kuntamuseon ja Museoviraston yhteistyösopimuksen mukaisesti maakuntamuseo.

Vastine

Merkitään tiedoksi.
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Muistutukset

Muistutus 4.4.20171.

Muistutuksessa esitetään seuraavaa:

1) Opastien linjaus tulisi säilyttää nykyisellään sen käyttömäärä huomioiden.

2) Liinamaantien uudelle linjaukselle, kaupungin omistamalle maalle tulevan uuden risteyk-
sen sijainti tulisi olla tonttien Kangas-Pöyhönen puolessa välissä liikennehaittojen mini-
moimiseksi. Se olisi myös maankäytön kannalta edullisin.

3) Viitaväylältä kuntokeskukseen suunniteltu uusi kävelytie tulisi tehdä vasta kun muistut-
tajan omistama pelto poistuu viljelykäytöstä.

Vastine

1) Uudet tiejärjestelyt on esitetty osayleiskaavoituksen yhteydessä laaditun liikenneselvi-
tyksen toteutusvaihtoehdon 5b mukaisesti. Osayleiskaavassa esitetyt Pöyhösen tiejär-
jestelyt ovat pitkän tähtäimen varauksia ja niiden toteutus ratkaistaan myöhemmin tu-
levaisuudessa. Uudet tielinjaukset, kuten Opastien linjaus on osoitettu kaavassa ohjeelli-
sina ja niiden tarkempi sijainti ratkaistaan jatkosuunnittelun ja asemakaavoituksen yh-
teydessä. Opastien siirto on tarpeen toteuttaa vasta eritasoliittymän toteutuksen yhtey-
dessä, kun Liinamaantien liittymä muuttuu suuntaisliittymäksi.

2) Yleiskaavan tielinjaus on ohjeellinen ja tarkentuu jatkosuunnittelussa.

3) Viitaväylältä kuntokeskukseen johtava uusi kevyen liikenteen väylä on merkitty kaava-
kartalle tulevaisuuden varauksena, joka palvelee muun muassa alueelle sijoitettavaa
palvelu- ja kerrostalorakentamista. Väylän toteuttaminen tulee tarpeelliseksi todennä-
köisesti vasta muun peltoalueelle osoitetun rakentamisen kanssa. Siihen asti alueen ke-
vyt liikenne tukeutuu Viitaväylän varren olemassa olevaan kevyen liikenteen väylään.
Ennen alueen lisärakentamista ja väylän toteuttamista alue tulee vielä asemakaavoittaa,
jolloin myös väylän sijainti määritellään tarkemmin.

Muistutus ei aiheuta muutoksia kaavaan.

Muistutus 5.4.20172.

Muistuttaja esittää, että hänen perheensä virkistyskäytössä olevan kivilouhoksen, jossa heillä
on rantasauna ja mahdollisen tulevan teollisuusalueen väliin jätetään suojavyöhyke.

Vastine

Muistuttajan saunarakennuksen sijainti on tarkistettu. Uuden teollisuusalueen ja saunan vä-
liin jää metsäinen, noin 40 metriä leveä suojavyöhyke. Teollisuusalueen toteuttaminen edel-
lyttää asemakaavoitusta, jossa määritellään tarkemmin rakentamisen sijoittaminen, kortteli-
alueiden rajat ja mahdolliset suojaavat istutusalueet.

Muistutus ei aiheuta muutoksia kaavaan.

Muistutus 30.3.20173.

Muistuttaja jättää muistutuksen omistamansa kiinteistön Autobaana (233-424-0017-0040-E)
osalta.

Muistuttajan mielestä kaavassa osoitettu kevyen liikenteen väylä maantien 725 eteläpuolella
on turha. Muistuttaja perustelee asiaa sillä, että varsinainen kyläasutus ja Toukolan alueen
talot ovat toisella puolella ja kulkuyhteys sillä puolella on tärkeämpi ja jo aloitettu sillä puo-
lella.
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Kartalla esitetty kevytväylä ei johda mihinkään asutuksiin, joten se on muistuttajan mielestä
täysin turha.

Autobaana kiinteistöllä on vuokralla suurehko kuljetusyritys, joka tarvitsee joka neliön tontis-
ta. Rekkojen vaatima toimintasäde ja muu toiminta täyttää jo nykyisen tilan. Jos kevytväylä
rakennetaan, se pitää rakentaa tien 725 pohjoispuolelle missä on asutuskin.

Muistuttaja toivoo myönteistä suhtautumista asiaan.

Vastine

Nikolainkaupungintien ja Rannanjärventien välille osoitettu uusi kevyen liikenteen väylä on
merkitty kaavakartalle tulevaisuudessa toteutettavana varauksena palvelemaan Nikolainkau-
punkiin osoitettua uutta pientalovaltaista asuinaluetta. Väylän rakentaminen tulee tarpeellli-
seksi vasta, jos asutus Nikolainkaupungissa merkittävästi lisääntyy.

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Vaasantien pohjoispuolelle edellyttäisi Vaasantien
alikulkuyhteyden rakentamista Nikolainkaupungin kohtaan. Nykytilanteessa turvallisempi
ylityskohta on kiertoliittymän kohdalla, jossa nopeudet ovat pienempiä. Kevyen liikenteen
väylä on mahdollista huolellisella suunnittelulla toteuttaa muistuttajan piha-alueen ja Vaa-
santien väliin. Väylän toteuttaminen edellyttää asemakaavoitusta, jossa väylän sijainti, mitoi-
tus ja toteutustapa määritellään tarkemmin.

Kevyen liikenteen väylämerkinnän poistaminen kaavaehdotuksesta tai sen siirtäminen tien
toiselle puolelle koskee laajan joukon etua (mm. Rannanjärventien asutus) ja edellyttäisi
siten kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamisen.

Muistutus ei aiheuta muutoksia kaavaan.

Muistutus 1.4.20174.

Muistutuksessa esitetään seuraavaa:

Muistuttajat eivät hyväksy naapuritonteille suunniteltua teollisuutta mahdollistavaa kaavaa.
Alue, jota muutos koskisi, on Vaasantien ja Koukkuluomantien välissä sijaitseva neva / met-
säalue.

Perusteluinaan muistuttajat toteavat, että asiasta ei ole heille tiedotettu ennen nykyistä
ajankohtaa, vaikka ovat tiedustelleen mahdollisista tulevista muutoksista lähiympäristössä.
Muistuttajat ovat hakeneet kesämökkiinsä rakennuslupaa 2009/2010 laajennusta varten ja
he ovat tehneet suuria investointeja vapaa-ajan ”paratiisissaan”. Hienoja luontoarvoja arvos-
tavina ihmisinä muistuttajat eivät ymmärrä alkuunkaan heidän naapurissaan sijaitsevan ne-
va-alueen muuttamista teollisuustonteiksi. Muistuttajat vaativat suunnitelmiin muutosta.

Vastine

Osayleiskaavan vuorovaikutusprosessi ja tiedottaminen on hoidettu maankäyttö- ja raken-
nuslain edellyttämällä tavalla. Teollisuusalue on ollut jo luonnosvaiheen kaavasuunnitelmissa.

Vaasantien varteen on osoitettu voimassa olevan asemakaavan mukaiset teollisuusalueet (T)
ja niiden laajentamiseen varatut alueet (T-1). Muistuttajan tarkoittaman teollisuuden laajen-
tumisalueen osoittaminen osayleiskaavassa on perusteltua, koska alue sijaitsee nykyisen
teollisuusalueen välittömässä yhteydessä. Uuden teollisuusalueen ja muistuttajien kiinteistön
väliin jää vähintään 130 metrin levyinen metsäinen alue, joka on osayleiskaavassa osoitettu
maa- ja metsätalousvaltaisena alueena. Teollisuusalueen laajentaminen edellyttää asema-
kaavoitusta, jossa määritellään tarkemmin rakentamisen sijoittaminen, korttelialueiden rajat
ja mahdolliset suojaavat istutusalueet.

Muistutus ei aiheuta muutoksia kaavaan.
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Muistutus 4.5.20175.

Muistutuksessa esitetään seuraavaa:

Muistuttajan omistamalle maalle Nikolainkaupungissa on suunniteltu kaavaehdotus (AP-1).
Koska maa- ja metsätalouden harjoittaminen on muistuttajan ainoa toimeentulo ja kaavaeh-
dotus toteutuessaan heikentäisi koko tilan elinmahdollisuuksia merkittävästi, muistuttaja
vastustaa uuden kaava-alueen muodostamista.

Alueella on juuri tehty tilusjärjestely, jonka yhteydessä vanha viljelystie on poistettu käytöstä
ja raivattu pelloksi sekä pienempiä peltolohkoja on yhdistelty ja näin on saatu muodostettua
yhtenäinen yli 19 hehtaarin peltolohko. Jos suunniteltu kaava toteutettaisiin, rikkoisi se koko
investoinnin perustan. Pahinta käytännön viljelyn kannalta on, kuten korkeuskäyristäkin nä-
kee, että juuri se ylänköalue joka ensimmäisenä kuivuu keväällä maanmuokkauskuntoon,
jäisi uuden kaava-alueen alle. Jäljelle jäisivät ne notkot ja alangot, jotka jo tällä hetkellä ovat
haastavimmat ja vaikeimmin viljeltävät alueet. Tämä kaikki johtaisi väistämättömästi kallii-
seen koko salaojituksen uusimiseen.

Koska kyseinen Pohjan tila on muistuttajan tiluksista suurin sekä toiminnallisesti että sijain-
niltaan keskeisin ja siten tärkein, muistuttaja hankki muutama vuosi sitten tiluksiinsa rajoit-
tuvan Onnela nimisen tilan. Tälle jo kaavassa olevalle tilalle muistuttaja on suunnitellut ra-
kentavansa uudet maatalouden tuotantorakennukset tulevaisuudessa. Tämä siksi, että nykyi-
set tuotantorakennukset sijaitsevat Ylihärmän ydinkeskustassa vanhoissa Ylihärmän Tehtai-
den tehdaskiinteistöissä. Pidemmän päälle tämä ei ole kestävä ratkaisu koneiden koon ja
leveyden kasvaessa koko ajan. Rakentamalla uudet tuotantorakennukset Nikolainkaupungille
tilusten yhteyteen lopettaisi siirtoajelut tiluksien ja keskustan tuotantorakennuksien välillä
lähes kokonaan. Tämä seikka on kaavasuunnittelussa huomionarvoinen, sillä isot, raskaat ja
hitaat koneet keskustan kapeilla teillä aiheuttavat jononmuodostusta, vaarallisia ohitustilan-
teita, liikenneturvallisuuden heikkenemistä sekä meluhaittoja.

Yllä olevat seikat huomioiden, ja koska muistuttajan tilalla pyritään harjoittamaan maa- ja
metsätaloutta sukupolvien ketjussa vuosikymmenistä toiseen, muistuttaja katsoo, ettei uutta
kaava-aluetta hänen maillensa pidä kaavoittaa vaan säilyttää alue maa- ja metsätalousmaa-
na.

Vastine

Nikolainkaupungin AP-1-alue on asemakaavoitetun asuinalueen laajentamiseksi osoitettu
tulevaisuuden varaus, jonka käyttöönottaminen edellyttää asemakaavoitusta. Yleiskaava-
merkintä mahdollistaa alueen asemakaavoittamisen asuinalueeksi, mikäli maanomistaja niin
haluaa ja kaupunki katsoo sen tarpeelliseksi. Alueen osoittaminen osayleiskaavassa AP-1-
alueeksi ei estä eikä rajoita maanomistajaa käyttämästä aluetta edelleen maanviljelykseen,
eikä vaikuta alueelle saataviin maataloustukiin.

AP-1-merkintä ei haittaa alueen käyttämistä maanviljelykseen, joten sen poistaminen ei ole
tarpeen tässä vaiheessa kaavoitusta.

Muistutus ei aiheuta muutoksia kaavaan.

Muistutus 27.3.20176.

Muistutuksessa esitetään seuraavaa:

Muistuttaja pyytää, että yleiskaavaehdotusta muutettaisiin kiinteistön 233-424-3-217 Ris-
kunmäki osalta niin, että kiinteistöä koskeva MA-merkinnällä oleva osa muuttuisi AP-1 mer-
kinnälle.

Perusteluinaan muistuttaja toteaa, että muutos on vähäinen, selkeyttää kiinteistön 3-217
käyttöä kokonaisuutena asumiselle ja kiinteistön selkeä rajoittuminen nykyiseen keskukseen
ja sen yhdyskuntarakenteeseen tukee kyseisen kiinteistön käyttöä mahdolliseen täydennys-
rakentamiseen jatkossa.
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Vastine

AP-1-alueen toteuttaminen edellyttää asemakaavoitusta, jossa alueiden rajauksia voidaan
tarkentaa. Maanomistajan esittämä vähäinen tarkistus voidaan kuitenkin tehdä selvyyden
vuoksi jo osayleiskaavaehdotukseen. Kaupungin kaavoituspäällikkö on ollut asiasta yhteydes-
sä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen, jonka kaavoitustarkastajan mukaan kyseinen vähäi-
nen tarkistus voidaan tehdä ilman uudelleen nähtäville asettamisen tarvetta, kun alueen
maanomistajaa on muutoksesta kuultu.

Toimenpide-ehdotus

Laajennetaan AP-1-aluevaraus muistuttajan koko tilan alueelle.

Muistutus7.

Muistutuksessa todetaan seuraavaa:

1) Ulkopaikkakuntalaisena muistuttaja ei ole aiemmin saanut tietoa Ylihärmän osayleiskaa-
valuonnoksista ja – ehdotuksista.

2) Muistuttaja omistaa Ylihärmän Pöyhösellä kiinteistön 1:235, joka rajoittuu valtatiehen
19. Kiinteistöllä on varasto-, sauna- sekä autotallirakennukset. Kiinteistöllä ollut asuin-
rakennus paloi muutama vuosi sitten. Kiinteistöllä on kunnallistekniikan liittymät eli vesi-
, viemäri ja myös sähköliittymät.

Osayleiskaavaehdotuksesta ei muistuttajan mielestä selviä, rajoittaako se kyseiselle
kiinteistölle asuinrakennuksen rakentamista. Kaavaehdotukseen on piirretty leveä EV-
merkinnällä varustettu suojaviheralue, joka peittää yli 2/3 osaa muistuttajan kiinteistös-
tä. Suojaviheralue ei muistuttajan mukaan oleellisesti pienennä valtatien melurasitusta
kiinteistöllä. Kaavaselostuksen mukaan ”melualue” valtatien varressa ulottuu tiestä yli
100 metrin etäisyydelle. Kaavaehdotuksessa EV-alueita on esitetty yli 190 ha. EV-alueen
ulkopuolinen alue muistuttajan kiinteistöstä on esitetty AP-2 –alueeksi.

Muistuttaja esittää, että suojaviheralue ainakin hänen omistamansa kiinteistön alueella
korvattaisiin meluaidalla, jonka vaimennus melutasoon on huomattavasti tehokkaampi
kuin suojaviheralueen. Meluaita mahdollistaa kiinteistön käytön rakentamiseen.

2) Kaavaehdotus on kaavaselostuksen mukaan oikeusvaikutteinen, joten muistuttajan mie-
lestä EV-alue aiheuttaa kiinteistön käytölle huomattavaa vaikeutumista tai johtaa raken-
nusoikeuden oleelliseen pienenemiseen. Vaihtoehtona muistuttaja esittää, että kaupunki
lunastaa muistuttajan kiinteistön, koska yleiskaavasta aiheutuu kohtuutonta arvon ale-
nemista hänen kiinteistölleen.

Vastine

1) Kaavoituksen tiedotus ja vuorovaikutus on järjestetty maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaisesti.

2) Muistuttajan kiinteistö sijaitsee valtatien 19 ja Opastien välisellä alueella, joka on kaava-
ehdotuksessa osoitettu asemakaavoitettavaksi pientalovaltaiseksi alueeksi (AP-2).
Asuinalueen suojaamiseksi valtatien melulta on osayleiskaavaehdotuksessa osoitettu
meluntorjuntatarve ja suojaviheralue. Suojaviheralue ei tässä tapauksessa sellaisenaan
riitä melulta suojautumiseksi, vaan tarvitaan melusuojarakenteita.

Käytännössä tarvittavan suojaviheralueen laajuus riippuu alueelle toteutettavista me-
lusuojaustoimenpiteistä, joiden tarve riippuu asemakaavaratkaisusta ja jotka siksi mää-
ritellään alueen asemakaavoituksen yhteydessä. Yleiskaavan suojaviheraluevaraus on
riittävän leveä meluvallin toteuttamiseksi. Vaihtoehtoisesti melusuojaus voidaan toteut-
taa meluaidalla tai –kaiteella, jolloin suojaviheraluetta voidaan asemakaavassa kaven-
taa. Joissain tapauksissa ulkorakennusten muodostama suoja ja ulko-oleskelutilojen
suuntaus voivat olla riittäviä.
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Alueelle rakentaminen edellyttää asemakaavoitusta tai suunnittelutarveratkaisua. Yleis-
kaava on ohjeena alueen asemakaavoitukselle, mutta ei ota kantaa tonttikohtaisiin ra-
kentamismahdollisuuksiin. Kaavaehdotuksessa esitettyä suojaviheraluetta voidaan kui-
tenkin vähäisesti kaventaa niin, että se on osayleiskaavassa samanlevyisenä, kuin tien
toisella puolella. Tarkistuksen jälkeen muistuttajan kiinteistöstä noin 1900 m2 jää yleis-
kaavassa osoitetun suojaviheralueen ulkopuolelle.

Toimenpide-ehdotus

Kavennetaan kaavaehdotuksen suojaviheraluetta AP-2-alueen kohdalla vähäisesti.

Muistutus 5.4.20178.

Muistutuksessa esitetään seuraavaa:

Muistuttaja vaatii kaavaehdotusta muutettavaksi siltä osin kuin sen koskee Pollenpolun kaut-
ta suunniteltua kulkuyhteyttä Yrittäjäntielle. Muistuttaja vaatii sitä poistettavaksi.

Pollenpolun kautta suunniteltu yhteys vaarantaisi sen varrella olevan asutuksen, mm. rivita-
lot, turvallisuuden ja asumisviihtyvyyden. Rivitaloissa asuu paljon lapsiperheitä, toivottavasti
tulevaisuudessakin. Mikäli oleskelupihan puolelta muutamien metrien päästä kulkee runsasta
työmatkaliikennettä saatikka ennalta arvaamattomaan aikaan raskasta liikennettä, muodos-
tuu siitä suoranainen vaaratekijä ja häiriö asukkaille. Samoin vaaraa aiheutuu terveyskes-
kuksen asiakkaille ja vierailijoille, jotka pääosin ovat iäkkäämpää väkeä. Lisäksi suunnitellus-
ta liittymästä Leinosentiehen on matkaa Yrittäjäntien olemassa olevalle liittymälle vain 500
metriä.

On kunnanosan yrityselämän parhaaksi, että työmaaliikenne kulkee mahdollisimman paljon
kauppojen editse. Samalla käydään kaupassa eikä lähdetä kauemmas kauppaan.

Raskaampi liikenne kulkee valtatien kautta, jota voidaan vielä lisätä liikenteenohjauksella
esim. liikennemerkein ja opastein. Näin saadaan se pois rasittamasta keskustan heikkoja
väyliä.

Muistuttaja toivoo asialleen myönteistä ratkaisua.

Vastine

Osayleiskaavaehdotuksessa Pollenpolun kohtaan on osoitettu uuden kokoojakadun merkintä
Leinosentieltä Yrittäjäntielle.

Läpikulkuyhteys Leinosentieltä Yrittäjäntielle on esitetty kaavassa taajaman katuverkon tule-
vaisuuden kehittämismahdollisuuksien varalle.

Yhteys tulee tarpeelliseksi, kun yleiskaavassa Naarasluoman alueelle osoitetut asuinalueva-
raukset merkittävissä määrin toteutuvat ja jos työpaikkaliikenne keskustasta Yrittäjäntielle
tällöin merkittävästi lisääntyy.

Pollenpolun kohta on läpikulkuyhteyden toteuttamiseksi paras ja käytännössä ainoa soveltu-
va vaihtoehto. Pollenpolku sijoittuu teollisuus- ja huoltoasematonttien ja asutuksen väliin.
Itäpuolen rivitaloihin kuljetaan Härmänraitin kautta, eikä Pollenpolulla ole nykyisiä asuintont-
tien liittymiä muistuttajan tonttia lukuun ottamatta. Läpikulkuliikenteen mahdollinen häiriö-
vaikutus on suhteellisen vähäinen saavutettavaan yleiseen hyötyyn nähden.

Voimassa olevassa asemakaavassa Pollenpolku on osoitettu katuna Leinosentieltä muistutta-
jan tontille asti. Pollenpolulle esitetty jatke kulkee asemakaavan puistoalueen ja energiahuol-
lon alueen reunojen kautta ja sen toteuttaminen supistaisi näitä alueita vain vähäisesti.

Kadun jatkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muuttamista ja katusuunnitelmaa,
joissa kadun mitoitus ja liittyminen viereisiin korttelialueisiin suunnitellaan tarkemmin. Tar-
kemmassa suunnittelussa voidaan tarvittaessa rakenteellisin keinoin tai liikennemerkein ra-
joittaa tai estää raskaan liikenteen läpiajo.
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Kokoojakatumerkinnän poistaminen kaavaehdotuksesta saattaisi edellyttää kaavaehdotuksen
uudelleen nähtäville laittamisen.

Toimenpide-ehdotus

Ei muutosta.


	1. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 3.5.2017
	2. Etelä-Pohjanmaan liitto 10.4.2017
	3. Elenia Oy 5.4.2017
	4. EPV Alueverkko Oy 24.8.2017
	5. Kauhavan kaupunki, ympäristötoimi 8.3.2017
	6. Kauhavan kaupunki, vapaa-aikalautakunta 21.3.2017
	7. Museovirasto 5.4.2017
	1. Muistutus 4.4.2017
	2. Muistutus 5.4.2017
	3. Muistutus 30.3.2017
	4. Muistutus 1.4.2017
	5. Muistutus 4.5.2017
	6. Muistutus 27.3.2017
	7. Muistutus
	8. Muistutus 5.4.2017

