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Projekti Kauhavan kaupunki 

Ylihärmän osayleiskaava 

 

Aihe 7.10.2015 päivätystä kaavaluonnoksesta annet-
tujen lausuntojen ja mielipiteiden tiivistelmät 

sekä kaavan laatijan vastineet 

 

Ylihärmän osayleiskaava pidettiin virallisesti nähtävillä MRL 63 §:n ja 
MRA 30 §:n mukaisesti Kauhavan kaupungin teknisellä osastolla, hallin-
tokeskuksessa sekä kaupungin kotisivuilla 14.10.–13.11.2015.  Lisäksi 
kaavaluonnoksesta järjestettiin erilliskuulemisia alueen yrittäjille. 

Osayleiskaavaluonnoksesta saatiin 8 lausuntoa ja 4 kirjallista mielipidet-

tä.  

  

 Lausunnot 

1. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

2. Etelä-Pohjanmaan liitto 

3. Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos 

4. Isonkyrön kunta, kunnanhallitus 

5. Kauhavan kaupunki, ympäristölautakunta 

6. Kauhavan Vesi Oy 

7. Museovirasto 

8. Vöyrin kunta 
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Lausunnot 

 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 20.11.2015 1.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa: 

Liikennejärjestelyt 

1) Liikenteen melualueille (vt 19 ja st 725) ei tule osoittaa lähivirkistysalueita VL. Liiken-
teen melualueelle ei tulisi myöskään osoittaa muita melulle herkkiä toimintoja kuten 
asumisen alueita ilman meluntorjuntatoimenpiteitä. 

 Valtatie 19 kuuluu erikoiskuljetusverkkoon, mikä tulee huomioida mitoituksessa. 

Vesihuolto ja pohjavesialueet 

2) Viemäriverkoston tulee kattaa osayleiskaavan mukaiset uudet rakennettavat alueet.  

Osayleiskaavatyön kannalta olisi myös hyvä laatia hulevesisuunnitelma alueelle. 

 Pohjavesialueiden osalta esitetyt pohjavesialuerajaukset poikkeavat ELY-keskuksen tie-
dossa olevista rajauksista. Kaavaluonnoksesta puuttuu Pöyhösenkangas A ja Pöyhösen-
kangas B pohjavesialueiden (osa-alueiden) välinen raja. Myös kaavaselostusluonnoksen 
ja sen liitteiden teksteissä on viitattu Pöyhösenkangas A, B ja C alueisiin yhtenä pohja-
vesialueena. Pöyhösenkangas A ja Pöyhösenkangas B pohjavesialueet on luokiteltu ve-
denhankintaa varten tärkeiksi pohjavesialueiksi. Pöyhösenkangas B rajautuu luoteis-

osastaan (varsinaisen kaava-alueen ulkopuolella) Pöyhösenkangas C vedenhankintaan 
soveltuvaan pohjavesialueeseen. Oikeat termit ja pohjavesialueiden yksilölliset ominai-
suudet tulee ottaa huomioon paremmin kaavaselostuksessa liitteineen. Myös pohjavesi-
aluetta kuvaava kaavamääräys tulee muuttaa oikeaan muotoon. 

 Osayleiskaavassa ei ole huomioitu kaikkia vedenottamoalueita. Kaavaluonnoksesta Pöy-
hösenkangas A pohjavesialueelta puuttuu Kauhavan Vesi Oy:n käytössä oleva Pöyhönen 
I vedenottamoalue, joka sijaitsee pohjavesialueen pohjoisosassa valtatien 19 itäpuolella. 

Myös Pöyhösenkangas B pohjavesialueella sijaitseva Hakolan vedenottamo puuttuu kaa-
valuonnoksesta. 

 Kaikki pohjavesialueilla sijaitsevat vedenottamoalueet tulee osoittaa ET-merkinnällä 
osayleiskaavaan. Vedenottamoiden kaavarajaukset tulisi laatia yhteistyössä ko. alueen 
vedenottajan kanssa. Myös tutkitut vedenottamopaikat tulee huomioida ja osoittaa kaa-
vassa. 

 Kauhavan pohjavesialueille on laadittu suojelusuunnitelma ja maa-aineisten ottamisalu-

eiden alustava kunnostussuunnitelma (Leminen ja Liesegang, luonnos 28.10.2014), jo-
hon on koottu kattavasti tiedot eri pohjavesialueista ja niillä sijaitsevista toiminnoista 
sekä mm. vedenottamoalueet ja tutkitut vedenottamopaikat. 

Tulvarajaus ja rakentamiskorkeudet 

3) Osayleiskaavassa osoitettava tulva-alueen rajaus sekä suositukset alimmista rakenta-
miskorkeuksista tulee vielä tarkistaa uusimpien tulvavaarakartoitusten mukaisesti. 

Kaavamerkinnät ja määräykset 

4) Kaavamääräyksiä tulee vielä tarkentaa ainakin palvelujen ja hallinnon alueen P-2 osalta. 
Kaavamerkintäteknisesti tulisi yleiskaava-alueen ulkopuolelle ulottuvat merkinnät (mm. 
pohjavesialue ja maisemallisesti arvokas alue) selvyyden vuoksi osoittaa mustavalkoise-

na. 
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Vastine 

1) Lisätään valtatien ja Vaasantien varteen osoitettujen lähivirkistys-, palvelu- ja kyläaluei-

den ja tien väliin suojaviheralueet (EV) puuttuvilta osin. Erikoiskuljetusten tarpeet huo-
mioidaan tarkemmissa liikennesuunnitelmissa.  

2) Korjataan ja täydennetään pohjavesialueiden ja vedenottamoiden tiedot selostukseen ja 
kaavamääräykseen. Täydennetään kaavaselostukseen tietoa hulevesien käsittelyn nyky-
tilanteesta ja arviointia kaavan vaikutuksista hulevesien käsittelyyn. 

3) Tarkistetaan tulva-alueen rajaus ja täydennetään alimmat suositeltavat rakentamiskor-

keudet selostukseen ja kaavamääräyksiin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta saatujen 
tietojen perusteella. 

4) Tarkennetaan P-2-alueen kaavamääräystä ja poistetaan kaavakartalta alueen ulkopuo-
lelle ulottuvat merkinnät. 

 Etelä-Pohjanmaan liitto 11.11.2015 2.

Etelä-Pohjanmaan liitto toteaa lausunnossaan seuraavaa: 

Kaavaluonnos ja kaavakartta 7.10.2015 noudattaa vahvistetun maakuntakaavan linjauksia. 

Etelä-Pohjanmaan liitto pitää erityisen tärkeänä taajama-alueen sivuitse kulkevien VT 19, 
Vöyrintien ja muiden yleisten teiden turvallisia ylityksiä, liittymisiä ja muita väyläjärjestelyitä, 
jotta Ylihärmän taajamassa voidaan turvata tarpeellisia kaupallisia ja muita palveluja sekä 
teollisuuden toimintaedellytyksiä. 

Vastine 

Merkitään tiedoksi.  

 Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos 14.10.2015 3.

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa Ylihärmän osayleiskaavaluonnok-
sesta. 

Vastine 

Merkitään tiedoksi. 

 Isonkyrön kunta, kunnanhallitus 9.11.2015 4.

Isonkyrön kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa Ylihärmän osayleiskaavaluon-

noksesta. 

Vastine 

Merkitään tiedoksi. 

 Kauhavan kaupunki, ympäristölautakunta 5.

Kauhavan ympäristölautakunta 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 
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liittymän kautta vähentää liikennepainetta yhdessä risteyksessä ja tekee liittymistä tur-
vallisempia. 

3) Yleiskaavassa tulisi varata paikka myös riittävän ison pysäköintipaikan sijoittamiseen vt 
19 läheisyyteen. 

TY- ja T-alueet 

4) 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. 

5) 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. 

6) T-alueen laajentaminen Vaasantien varressa lisää vaihtoehtoja teollisuusrakentamisessa. 

T-alue ei sijaitse pohjavesialueella. Alueen liikenne on ohjattu tiekanavointien kautta. 

AP-alueet 

7) Uusien AP-alueiden rakentaminen vanhojen AP-alueiden kupeeseen täydentävät yhte-
näisiä asuinalueita 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-alueita pie-
nentämällä. 

8) Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja rakennelmat on merkitty osayleiskaa-

vakarttaan hyvin ja tämä helpottaa kohteiden huomioimista jatkossa. 

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. Myös uuden ulkoilureitin luo-
misen keskustasta VL-alueelle voisi huomioida jo osayleiskaavassa. 

P-alueet 

10) P-2 –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. 

12) Ekokankaan ampumaradan aluevaraus olisi hyvä ottaa osayleiskaavaan mukaan, lupa-
hakemus tullee vireille lähiaikoina. 

Vastine 

Liikennejärjestelyt 

1-2) Merkitään tiedoksi. 

3) Pysäköintialueen sijoittaminen pohjavesialueelle edellyttää pohjaveden suojaustoimenpi-
teitä. Pysäköintialueelle on etsitty vaihtoehtoisia paikkoja. Osayleiskaavassa pysäköinti-
alueelle ei ole löydetty soveliasta paikkaa valtatien varresta. Valtatien läheisten alueiden 
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asemakaavoituksen yhteydessä pysäköintialueen sijoittaminen voidaan tutkia tarkem-
min.  

TY- ja T-alueet 

4) Kaavassa on valtatienvarren pohjavesialueelle osoitettu vain nykyisen teollisuusalueen  
vähäisiä laajennusalueita. Valtatien itäpuolelta poistetaan MSK:n pohjoispuolinen tieliit-
tymä ja kiertävä tieyhteys, mikä korostaa TY-1-alueen luonnetta nykyisen toiminnan 
laajentumisalueena.  

5-6) Merkitään tiedoksi. 

AP-alueet 

7) Osoitetaan Hakolan koulun länsipuolelle, Sairaalantien mutkan eteläpuolelle AP-1-alue, 
johon sisältyy nykyiset kolme taloa sekä niiden väliin jäävä noin 1 ha suuruinen maa-
alue pohjavedenottamon lähisuojavyöhykkeen ulkopuolella. 

8) Merkitään tiedoksi. 

VL- ja MU-alueet 

9) Lisätään Kaupinkankaalle VL-1- ja MU-alueiden läpi kulkevat ohjeelliset ulkoilureitit ui-

mapaikalta ja koululta Pöyhöseen, josta on yhteys Liinamaantien kevyen liikenteen väy-
lää ja alikulkua pitkin keskustaan. 

P-alueet 

10) Osayleiskaavassa on osoitettu riittävästi alueita palveluiden laajentumiseen. 

M- ja MA-alueet 

11) Merkitään tiedoksi. 

12) Ekokankaan ampumarataa ei ole syytä ottaa kaava-alueeseen mukaan, koska se sijait-

see kaukana osayleiskaava-alueen ulkopuolella ja aiheuttaisi lisäselvitystarpeita. 

 Kauhavan Vesi Oy 13.11.2015 6.

Kauhavan Vesi Oy toteaa lausunnossaan seuraavaa: 

1) Alueella sijaitsevat merkittävät viranomaisluokituksessa 1 olevat pohjavesialueet. Täten 
kaavoituksessa tulisi ottaa huomioon pohjavesialueiden erityisolosuhteet kuitenkin vii-
meistään asemakaavavaiheessa. Tällöin viimeistään tulisi arvioida yleiskaavaluonnok-

sessa esitettyjen pohjavesialueille merkittyjen rakennusalueiden vaikutus luontoon ja 
erityisesti pohjavesiin. Toisaalta voidaan todeta, että läheinen rakentaminen vedenotta-
mon ympärillä tuo myös omat riskinsä ilkivallan, kemikaalipäästöjen, liikenteen ym. 
muodossa vedenottamon toiminnalle. Yleiskaavaan olisikin syytä merkitä nykyiset poh-
javedenottamot ja vesilaitokset.  

2) Kaavaselostuksen kohtaa 2.10.1 Tekniset verkostot, vedenhankinta ja vesiverkosto tulisi 
päivittää vastaamaan nykytilannetta: Tuomisillan vedenottamo ei ole käytössä. Ylihär-

mään johdetaan Alahärmän verkostosta noin 150-200 m3/d ns. kriisivesijohdon ja mui-
den verkostojen kautta 

 Kaavaselostuksen kohta 3.2.6 Vesihuollon kehittämistavoitteet tulisi päivittää vastaa-
maan nykytilannetta. Esimerkiksi nykyiset toiminta-alueet on syytä päivittää. 

Kaavaselostuksen kohdassa 3.2.6 mainittu yhdysvesijohto Kauhava-Ylihärmä rakenta-

mishanke on toteutumassa. Kauhavan Vesi Oy:n hallituksen päätöksen mukaisesti han-
kevalmistelut ovat käynnissä. Rakentamisen on tarkoitus aloittaa vuoden 2016 aikana. 

3) Lausunnon liitteenä on Kauhavan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma ja maa-ainesten 
ottamisalueiden alustava kunnostussuunnitelma (Mari Leminen ja Erika Liesegang 
28.10.2014, Luonnos). 
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Vastine 

1) Kaavakartalle lisätään nykyiset pohjavedenottamot ja vesilaitokset. 

2) Kaavaselostuksen kohtaa 2.10.1 Tekniset verkostot päivitetään lausunnon mukaisesti 
vedenhankinnan ja vesijohtoverkoston osalta. Lisäksi kaavaselostuksen kohtaa 3.2.6 
Vesihuollon kehittämistavoitteet päivitetään lausunnon mukaisesti. 

3) Kaavaselostuksen kohtaan 2.7.2 Vesiolosuhteet lisätään Kauhavan pohjavesialueiden 
suojelusuunnitelman ja maa-aineisten alustavan kunnostussuunnitelman sisältö. 

 Museovirasto 28.10.2015 7.

Museovirasto toteaa lausunnossaan seuraavaa: 

Kaava-alueella on tehty yleiskaavoituksen pohjaksi arkeologisen kulttuuriperinnön inventointi 
vuonna 2009. Kaava-alueelta ei löydetty muinaismuistolain (295/1963) tarkoittamia ja rau-
hoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita kulttuuriperintökohteita. Syksyllä 2015 alu-

eelta todettiin tervahauta (muinaisjäännösrekisterissä nimellä Seppälä, muinaisjäännöstun-
nus 1000027204), joka on muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös ja tulee 
merkitä kaavaan kohdemerkinnällä ja kirjaimilla sm (muinaismuistokohde). Kohdemerkin-

tään liitetään määräys: ”Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. 
Kohteen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu sii-
hen kajoaminen on kielletty. Kohdetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviran-
omaisen (Museovirasto tai maakuntamuseo) lausunto.” 

Vastine 

Lisätään kaavakartalle syksyllä 2015 todettu tervahauta sm-merkinnällä. Kaavaselostuk-
sen kohtaan 2.8.1 Muinaismuistokohteet lisätään kohteen tiedot. 

 Vöyrin kunta 8.

Vöyrin kunnalla ei ole huomautettavaa Ylihärmän osayleiskaavaluonnoksesta. 

Vastine 

Merkitään tiedoksi. 
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Mielipiteet 

 Mielipiteen esittäjä 13.11.2015 1.

Mielipiteen esittäjä haluaa, että AP-merkinnät poistetaan hänen omistamiltaan mailta (17:32) 
ja peltoalueet esitetään maatalousalueena. 

Vastine 

Vaasantien eteläpuolisella osalla tilan 17:32 peltoalue muutetaan M-alueeksi mielipiteessä 
esitetyn mukaisesti. Vaasantien pohjoispuolinen osa tilasta 17:32 on pieni peltoalue asema-
kaavan asuntoalueiden keskellä. Yleiskaavan yleispiirteinen suunnittelutarkkuus huomioiden 
alue on tarkoituksenmukaista pitää osana ympäröivän alueen laajempaa pääkäyttötarkoitus-
merkintää AP. Alueen maankäyttö ratkaistaan tarkemmin asemakaavoituksessa. Maanomista-
ja voi halutessaan käyttää aluetta edelleen maatalouden harjoittamiseen.  

 Mielipiteen esittäjät 15.11.2015 2.

Mielipiteen esittäjät ehdottavat, että Keskirannan asuntoalueen reunassa olevat heidän omis-
tamansa tilat 2:137, 4:59, 1:480, 2:136 ja 4:58 merkittäisiin osayleiskaavassa AP-1-alueeksi. 

Vastine 

Mielipiteen esittäjän tiloille 1:480 ja 4:59 osoitetaan asemakaavoitettavaa asuinalueen laajen-
tumisaluetta merkinnällä AP-1. Samalla laajennetaan Naarasluoman varressa VL-aluetta AP-

1-alueiden välissä. Mielipiteessä esitetyssä laajuudessa asuinrakentamista ei ole suotavaa 
osoittaa pelloille, koska Kujalantien kyläasutuksen ja asemakaavoitetun asuinalueen välisen 
peltoalueen säilyminen avoimena on maisemarakenteen ja arvokkaiden peltonäkymien säilyt-
tämiseksi tärkeää. 

 Mielipiteen esittäjä 25.11.2015 3.

Mielipiteen esittäjä pyytää, että hänen omistamansa tila (1:580) osoitetaan C-alueena. Kaa-
valuonnoksessa alueesta puolet on osoitettu TY-alueena ja osa C-alueena. 

Vastine 

Tilan 1:580 alue osoitetaan kokonaan C-alueeksi. 

 Mielipiteen esittäjät 20.1.2016 4.

Mielipiteen esittäjät ilmoittavat mielipiteessään hyväksyvänsä valmisteilla olevan kaavan 
seuraavin ehdoin: 

1) Turkistarhojen kohdalla AP2- ja EV-aluemerkinnät muutetaan M-merkinnäksi. 

2) Turkistarhojen kohdalla tien pohjoispuolella oleva P1-alue rajataan ainoastaan nykyisen 

olemassa olevan toiminnan mukaiseksi. 

3) Turkistarhojen ympärillä olevat viljelysalueet muutetaan M-alueeksi ja muita 
aluevarauksia rajataan vastaavasti 350 m säteellä kummankin turkistarhan 
varjotaloalueen keskipisteestä. Rajauksesta johtuen AK2-alue poistetaan. 

4) Kaavaluonnokseen tarhojen länsilaitaan piirretty tievaraus siirretään kauemmas länteen. 
Tarhaajat hyväksyvät, että kulku tarhoille voidaan joutua järjestämään myöhemmin 

tämän yhteyden kautta. 

Lausunto korvaa tarhaajien aikaisemman 8.11.2015 päivätyn vastineen (mielipiteen). 
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Vastine 

1-3)  Muutetaan turkistarhojen alueet ja niitä ympäröivät viljelysalueet M-alueiksi ja raja-

taan P-1-alue nykyitilanteen mukaiseksi. AK-2-alue siirretään Viitaväylän varteen turkis-
tarhan suojavyöhykkeen ulkopuolelle. 

4) Alueella jatkuvan turkistarhatoiminnan johdosta poistetaan myös kaavaluonnoksessa 
Kuoppamäelle osoitettu matkailupalveluiden aluevaraus (RM) ja sille turkistarhojen vie-
restä osoitettu tieyhteys. Kulku turkistarhoille tapahtuu nykyisten liittymien kautta. 

 

 


