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ESIPUHE  

Ylihärmän osayleiskaavan tarkistamistyö ja selvitysten laatiminen käynnistyi vuonna 2008. Alus-
tava luonnos oli nähtävillä alkuvuodesta 2009, jonka jälkeen yleiskaavan laatiminen keskeytyi 
luonnosvaiheeseen. Kaavoituksen jatkoa varten laadittiin täydennysselvityksiä vuonna 2013 ja 
2014 ja kaavanlaadinta käynnistettiin uudelleen vuonna 2014, jolloin suunnittelualueeseen lisät-
tiin myös siihen rajautuva Hakolan alue. 

Ylihärmän taajaman osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Suurimmalla osalla suunnitte-
lualuetta on voimassa oikeusvaikutukseton Ylihärmän osayleiskaava, jonka Ylihärmän kunnan-
valtuusto on hyväksynyt vuonna 1987 ja muutokset vuosina 1987–1990. Lisäksi Hakolan alueel-
la on voimassa kunnanvaltuuston vuonna 1993 hyväksymä oikeusvaikutukseton Alahärmän Kir-
konkylän–Voltin ja Hakolan osayleiskaava.  

Kaavan laatiminen tapahtuu konsulttityönä Ramboll Finland Oy:n Seinäjoen toimistossa, jossa 
tehtävän johdosta vastaavat johtava asiantuntija Liisa Märijärvi-Vanhanen ja ryhmäpäällikkö Ju-
ha-Matti Märijärvi. (Työn alkuvaiheessa kaavakonsulttina on toiminut Pöyry Finland Oy, jonka 
kaupunki- ja aluesuunnittelutoimiala siirtyi liiketoimintakaupan myötä Ramboll Finland Oy:n 
omistukseen 1.6.2014 lähtien). Kauhavan kaupungin puolesta työtä on johtanut ja valvonut 
kaavoituspäällikkö Jari Leivo. 

Osayleiskaavoituksen yhteydessä on tehty erillisselvityksinä maisema- ja kulttuuriympäristö-, 
luonto-, muinaismuisto- ja liikenneselvitykset sekä rakennusinventointi. 

 

Kaavaselostus koskee 24.2.2017 päivättyä osayleiskaavakarttaa, jota on tarkistettu 2.11.2017. 

 

Seinäjoella 2. marraskuuta 2017 
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TIIVISTELMÄ 

Ylihärmän taajaman osayleiskaava on laadittu tavoitteena ohjevuosi 2035. Suunnitelmassa esi-
tetään periaatteet alueiden käyttämisestä eri tarkoituksiin. Osayleiskaavan selostus sisältää kah-
deksan eri vaiheita kuvaavaa osiota. Selostuksen liitemateriaali sisältää osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman, neuvottelumuistioita sekä muuta yleiskaavaprosessin seuraamisessa auttavaa 
materiaalia. 

1 Ohjelmaosaan on koottu yleiskaavatyön taustaa ja alkuvaihetta sekä siihen liittyvää lainsää-
däntöä. Työ aloitettiin vuonna 2008 tavoitteena oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimi-
nen. Alustava luonnos oli nähtävillä alkuvuodesta 2009, jonka jälkeen yleiskaavan laatiminen 
keskeytyi luonnosvaiheeseen. Kaavan laadinta käynnistettiin uudelleen vuonna 2014, jolloin 
suunnittelualueeseen lisättiin myös siihen rajautuva Hakolan alue.  

2 Lähtökohtaosaan on koottu tiedot olemassa olleista ja kaavoitusta varten laadituista selvityk-
sistä ja suunnitelmista. Osio sisältää tiivistetyn kuvauksen alueen suunnittelutilanteesta, 
luonnonympäristöstä, maisemasta ja rakennetusta ympäristöstä sekä ympäristön häiriöteki-
jöistä.  

3 Tavoiteraporttiin on kirjattu osayleiskaavalle asetettuja alustavia tavoitteita sekä suunnitte-
lun kuluessa muodostettuja tavoitteita. 

4  Osayleiskaavan valmistelu –osiossa esitetään aloitusvaiheessa nähtävillä olleen alustavan 
osayleiskaavaluonnoksen sisältö.  

5 Osayleiskaavaosassa selostetaan kaavan sisältö ja alueiden käyttö. Yleiskaava ei syrjäytä 
olemassa olevia asemakaavoja, mutta ohjaa asemakaavojen muuttamista.  

6 Ympäristövaikutusten arvioinnissa on käytetty apuna laadittuja suunnitelmia ja selvityksiä, 
viranomaisten lausuntoja sekä neuvotteluissa saatuja kommentteja. 

7 Osayleiskaavan toteuttaminen sisältää ohjeita jatkosuunnittelulle. 

8 Osayleiskaavan suunnitteluvaiheet ja hyväksyminen –osiossa esitetään tiivistelmä kaavapro-
sessista ja hyväksymismenettely. 

KÄSITTELYVAIHEET 

11.06.2008 Yleiskaavatoimikunta 1 
15.08.2008 Viranomaisten työneuvottelu, Tiehallinto ja Länsi-Suomen ympäristökeskus 
29.09.2008 Yleiskaavatoimikunta 2 
03.11.2008 Yleiskaavatoimikunta 3 
13.11.2008 Työneuvottelu, Länsi-Suomen ympäristökeskus 
08.12.2008 Yleisötilaisuus 1 
09.12.2008 Yleiskaavatoimikunta 4 
21.01.2009 Viranomaisneuvottelu 1 
12.02.–13.03.2009 OAS ja alustava osayleiskaavaluonnos yleisesti nähtävillä (MRL 63 §) 
22.01.2014 Viranomaisneuvottelu 2 
05.05.2014 Työneuvottelu, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
01.04.2015 Arvoluokitusneuvottelu  
07.09.2015 Kaavoitustyöryhmä 
30.09.2015 Työneuvottelu, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
14.10.–13.11.2015 Tarkistettu OAS ja osayleiskaavaluonnos yleisesti nähtävillä (MRL 63 §) 
11.04.2016 Työneuvottelu, Kauhavan kaupunki 
03.06.2016 Työneuvottelu, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, liikenne 
20.12.2016 Työneuvottelu, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
08.03.–07.04.2017 Osayleiskaavaehdotus nähtävillä (MRA 19 §) 
10.11.2017 Tekninen lautakunta 
04.12.2017 Kaupunginhallitus § 278 
11.12.2017 Kaupunginvaltuusto 11.12.2017 § 111 
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1 OHJELMA 

1.1 Yleiskaavatyön taustaa 

Kauhavan kaupunki sijaitsee Etelä-Pohjanmaan liiton alueella Länsi-Suomen läänissä. Se kuuluu 
yhdessä Ilmajoen, Jalasjärven, Kurikan, Lapuan ja Seinäjoen kanssa Seinäjoen seutuun. Vuoden 
2009 alussa Ylihärmän, Alahärmän ja Kortesjärven kunnat yhdistyivät Kauhavaan. Vuoden 2014 
alussa kaupungin asukasluku oli 17 065, josta Ylihärmän asukkaita oli 2861. 

 

Kuva 1. Etelä-Pohjanmaan maakunta 

 

 

Etäisyydet Ylihärmän keskustasta ovat: 

Seinäjoelle 50 km Tampereelle 228 km 

Vaasaan 67 km Jyväskylään 223 km 

Kokkolaan 91 km Helsinkiin 400 km 

 

Osayleiskaava laaditaan Ylihärmän taajaman ja Hakolan alueelle. Suurimmalla osalla suunnitte-
lualuetta on voimassa oikeusvaikutukseton Ylihärmän osayleiskaava, jonka Ylihärmän kunnan-
valtuusto on hyväksynyt vuonna 1987 ja muutokset vuosina 1987–1990. Lisäksi Hakolan alueel-
la on voimassa kunnanvaltuuston vuonna 1993 hyväksymä oikeusvaikutukseton Alahärmän Kir-
konkylän–Voltin ja Hakolan osayleiskaava. 
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1.2 Suunnittelualue ja laatimispäätös 

1.2.1 Alustava suunnittelualue 

Ylihärmän taajaman osayleiskaava-alue kattaa Ylihärmän taajaman ja lähiympäristön sekä Pöy-
hösen, Kurjenkylän, Ilomäen ja Hakolan alueet. Osayleiskaava-alue käsittää vuonna 1990 hy-
väksytyn alueen, jota on laajennettu länteen Kurjenkylän ja Vanhan Vaasantien risteysalueelle 
saakka sekä pohjoiseen Hakolan alueelle. Hakolan alue sijoittuu vuonna 1993 hyväksytyn Ala-
härmän Kirkonkylän–Voltin ja Hakolan osayleiskaavan alueelle. Suunnittelualueen pinta-ala on 
noin 2150 ha. 

 

Kuva 2. Suunnittelualue 

1.3 Yleiskaavaan liittyvää lainsäädäntöä 

1.3.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki 

Maankäyttö- ja rakennuslain 20 §:n mukaan kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnit-
telusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan.  

Yleiskaavan laatimista ja yleiskaavassa annettavia määräyksiä käsitellään maankäyttö- ja raken-
nuslain (MRL) luvuissa 1, 5 ja 8 sekä -asetuksen (MRA) luvuissa 1, 3 ja 6.  

Kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla 
(MRL 36 §). Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.  

”Yleiskaava ohjaa yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja eri toimintojen yhteensovittamista. Se 
esittää tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoittaa yleispiirteisesti tarpeelliset alueet. Yleiskaa-
voituksessa korostuu yhdyskunnan toiminnallinen rakenne, eri aktiviteettien sijoittaminen ja nii-
den välisten yhteyksien järjestäminen sekä tämän rakenteen sovittaminen muuhun ympäristöön. 
Yleiskaava on sekä kunnan strategisen suunnittelun eräs väline että asemakaavoituksen ohjaaja. 



 

 KAUHAVAN KAUPUNKI 8 
 Ylihärmän osayleiskaava 2035 KV 11.12.2017 
   
 

 

Copyright © Ramboll Finland Oy   1510015941-001 

 

Se on ennen kaikkea kunnan tahdon ilmaisija ja sen toteuttamisen väline.” Lähde: Ympäristömi-
nisteriö, Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset 

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää suunnittelun avoimuutta ja eri osapuolten vuorovaikutuk-
sen järjestämistä (MRL 62 §). Laki edellyttää selvityksiä suunnitelman toteuttamisen ympäristöl-
lisistä, yhdyskuntataloudellisista, sosiaalisista, kulttuuri- ja muista vaikutuksista (MRL 9 §). Tar-
vittavat selvitykset esitetään yleiskaavan selostuksessa. 

Oikeusvaikutteinen yleiskaava – oleellisimmat oikeusvaikutukset 

Kun yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille, kunta voi määrätä alueelle raken-
nuskiellon ja toimenpiderajoituksen (MRL 38 § ja 128 §). Kaavoituspäätöksen yhteydessä tai 
yleiskaavassa voidaan myös nimetä yksi tai useampi alue enintään 10 vuoden ajaksi kehittämis-
alueeksi (MRL 110 § ja 111 §). Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa voidaan osoittaa suunnittelu-
tarvealue, jolla on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityis-
ten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä (MRL 
16 §). 

Yleiskaava on ohjeena laadittaessa asemakaavaa. Yleiskaava ei ole asemakaava-alueella voi-
massa muutoin kuin asemakaavan muuttamista koskevan vaikutuksen osalta (MRL 42.3 §). Vi-
ranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden 
toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteellä vaikeuteta yleiskaavan toteuttamista (MRL 
42 §). 

Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa 
(MRL 39 §). Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleis-
kaavan toteutumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos yleiskaavasta johtuvasta luvan epä-
ämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai julkisyhteisö lunasta aluetta tai 
suorita haitasta kohtuullista korvausta (MRL ehdollinen rakentamisrajoitus 43 §). Lunastus- tai 
korvausvelvollisuus voi koskea maa- ja metsätaloutta varten osoitettua aluetta vain, jos kaavas-
sa on asetettu sen käyttöä koskevia erityisiä rajoituksia (MRL 101 §). 

Yleiskaavassa voidaan erityisellä määräyksellä antaa erilaisia rakentamis- ja toimenpiderajoituk-
sia (MRL 43 §): 

- yleiskaava-alueella tai sen osalla ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan yleiskaavan toteu-
tumista (rakentamisrajoitus) 

- maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman MRL 128 §:ssä tarkoitettua lupaa 
(toimenpiderajoitus) 

- rakennustoimintaan tarkoitettua aluetta kielletään käyttämästä enintään viiden vuoden aika-
na muuhun rakentamiseen kuin maatalouden ja muiden siihen verrattavien elinkeinojen tar-
peita varten (määräaikainen rakentamisrajoitus). 

Jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kult-
tuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, yleiskaa-
vassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (MRL 41 §). 

Rakennuksen tai sen osan purkaminen voidaan määrätä yleiskaava-alueella luvanvaraiseksi 
(127 §). 

Ministeriö voi yleisen tarpeen vaatiessa myöntää kunnalle luvan lunastaa alueen, joka on yleis-
kaavassa osoitettu yhdyskuntarakentamiseen ja siihen liittyviin järjestelyihin tai on muutoin tar-
peellinen kunnan suunnitelmallista kehittämistä varten (MRL 99 §). 

Kyläalueella, jolla rakentamispaine on vähäistä, voidaan oikeusvaikutteissa yleiskaavassa erityi-
sesti määrätä yleiskaavan käyttämisestä rakennusluvan perusteena siten, että rakennuslupa 
voidaan myöntää ilman suunnittelutarveharkintaa, kun rakentaminen koskee enintään kaksi-
asuntoista asuinrakennusta. (MRL 44 §). Määräys on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan. 

MRL 72 §:ssä määrätään suunnittelutarpeesta ranta-alueella. Meren tai vesistön ranta-alueeseen 
kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oi-
keusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämises-
tä rakennusluvan myöntämisen perusteena. 
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1.3.2 Muu lainsäädäntö 

Kaavoitus on yhteen sovittavaa suunnittelua, jossa osoitetaan alueita myös sellaisiin tarkoituk-
siin, joista on voimassa erityislakeja. Keskeisimmät lait ovat seuraavat: 

Luonnonsuojelu 

- luonnonsuojelulaki (1096/1996) 

Kulttuuriympäristö 

- luonnonsuojelulaki (1096/1996)  
- laki rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010) 
- valtion omistamien rakennusten suojeluasetus (480/1985) 
- kirkollisen rakennusten suojelu (kirkkolaki 1054/1993) 
- muinaismuistolaki (295/1963) 

Muu ympäristönsuojelu 

- ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

Yleiset tiet ja rautatiet 

- maantielaki (503/2005) 
- ratalaki (110/2007) 

Muu lainsäädäntö 

- metsälaki (1093/1996) 
- asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä (1308/2013) 
- maa-aineslaki (555/1981) 
- vesilaki (587/2011) 
- ulkoilulaki (606/1973) 
- maastoliikennelaki (1710/1995) 
- lunastuslaki (603/1977) 
- sähkömarkkinalaki (588/2013) 
- kaivoslaki (621/2011) 
- jätelaki (646/2011) 
- kemikaalilaki (599/2013) 
- ilmailulaki (864/2014) 

Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa metsälakia sovelletaan metsän hoitamiseen ja käyttämiseen 
maa- ja metsätalouteen ja virkistykseen osoitetuilla alueilla. Lisäksi on noudatettava, mitä luon-
nonsuojelulaissa taikka muussa laissa säädetään. 

1.4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Ylihärmän taajaman osayleiskaavatyötä varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 
joka sisältää suunnitelman osallistumisen ja vuorovaikutuksen sekä kaavan vaikutusten arvioin-
nin järjestämisestä. Suunnitelmassa on nimetty tiedossa olevat osalliset, tiedottamis- ja kuule-
mistavat sekä yhteyshenkilöt.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavoituksen vireilletulosta on tiedotettu alkuvuodes-
ta 2009. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu 7.10.2015. 

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
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2 OSAYLEISKAAVAN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Selvitysmenetelmät 

Suunnitelman lähtökohdat on koottu olemassa olevista aineistoista sekä kaavoitusta varten laa-
dituista suunnitelmista ja selvityksistä. Kaupungin tekninen toimisto on toimittanut suunnitteluun 
liittyvää lähtötietoa sähköisessä muodossa ja karttapohjilla, joista tiedot on koottu liitekartoille 
ja selostukseen suunnitelmaan vaikuttavin osin. 

2.2 Suunnittelutilanne 

2.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto on hyväksynyt val-
takunnalliset alueidenkäyttötavoitteet vuonna 2000. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 
1.3.2009. Tarkistuksen pääteemana on ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edis-
tettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnas-
sa.  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 

• Toimiva aluerakenne 
• Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
• Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
• Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
• Helsingin seudun erityiskysymykset 
• Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

Näistä Helsingin seudun erityiskysymykset sekä luonto- ja kulttuuriympäristönä erityiset alueko-
konaisuudet sisältävät alueellisesti kohdennettuja tavoitteita, jotka eivät koske Ylihärmän taaja-
man yleiskaavoitusta. 

2.2.2 Vahvistettu maakuntakaava 

Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt maakuntakaavan 1.12.2003. Ympä-
ristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan 23.5.2005. Ote maakuntakaavasta on esitetty 
kuvassa 3. 

Alue- ja yhdyskuntarakenne (suunnittelumääräys kursiivilla) 

Kuntakeskuksen keskustatoimintojen alue c 

Ylihärmän keskustaajama on merkitty kuntakeskuksen keskustatoimintojen alueen kohde-
merkinnällä. ”Kuntakeskuksen keskustatoimintojen aluetta kehitetään taajamakuvallisesti eheyt-
täen kunnan keskuksena. Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijainti määritellään kun-
nan kaavoituksessa.” 

Taajamatoimintojen alue  

Suunnittelualue on suurelta osin osoitettu taajamatoimintojen alueena. ”Alueen suunnittelussa 
tulee edistää yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, täydennysrakentamista ja taajamakuvan eheyt-
tämistä.” 

Kylä at 

Hakolan kylä on merkitty aluerakenteen kannalta tärkeäksi talouskyläksi (at). ”Kylien suunnitte-
lun tulee tukea kyläkuvan eheyttämistä.” 

Palvelujen alue p 

Härmän kuntokeskuksen alue on osoitettu palvelujen alueen kohdemerkinnällä (p). ”Alueelle saa 
sijoittaa myös loma-asutusta ja matkailua palvelevia toimintoja.” 

Teollisuustoimintojen alue t 

Pöyhösen ja Vaasantien alueille on osoitettu teollisuuden kohdemerkintä (t). 
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Teollisuuden kehittämisen kohdealue tk 

Lähes koko suunnittelualueelle on osoitettu metalliteollisuuteen erikoistuvan kehittämisen koh-
dealue (tk). Alue sisältää Pöyhösen ja Ilomäen teollisuusalueet sekä laajennusalueen. ”Alueva-
rauksia tehtäessä ja asema- ja yleiskaavoja laadittaessa toimitaan kestävän kehityksen periaat-
teen mukaisesti olemassa olevia alueita laajentaen. Toimintojen sijoittelu on tehtävä siten, että 
alue- ja yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeiden pääteiden liikenneturvallisuus ja toiminnalliset 
vaatimukset turvataan.” 

Kulttuuriympäristö ja -maisema (suunnittelumääräys kursiivilla) 

Matkailun vetovoima-alue mv 

Suunnittelualue sisältyy laajaan Lapuanjokilaakson matkailun vetovoima-alueeseen (mv). Alueen 
kohdeselostukseen on merkitty: ”Jokilaakson ja maiseman muodostama kokonaisuus ja jokilaak-
soon liittyvät reitistöt; tärkeät lintualuekohteet (FINIBA) Kauhavan Alajoki ja Löyhinginneva sekä 
kulttuurimatkailu ja moottoriurheilu. ”Alueen suunnittelussa tuetaan kuntien, seutukuntien ja 
ylimaakunnallisten virkistysalueiden ja matkailualueiden muodostamia verkostoja ja niiden kehit-
tämistä kokonaisuuksina. Kehittämistoimien tulee liittyä maakunnan matkailuelinkeinojen maan-
käytännöllisten edellytysten tukemiseen sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyden 
turvaamiseen. Lapuanjokilaakson matkailun vetovoima-alueilla alueen runkoreittien suunnitte-
lussa tulee hyödyntää jokilaaksoissa tai niiden läheisyydessä sijaitsevat virkistysalueet ja -
kohteet, kulttuurimaisemat ja rakennettu kulttuuriympäristö”. 

Valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen ympäristö (RKY 1993) 

Suunnittelualue sisältyy pääosin Ylihärmän kirkonseudun ja Lapuanjoen kulttuurimaiseman val-
takunnallisesti merkittävään kulttuurihistorialliseen ympäristöön, joka on merkitty valtakunnalli-
sesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi kohteeksi. ”Rakennetut kulttuuriympäristöt on otetta-
va huomioon siten, että varmistetaan näihin liittyvien arvojen säilyminen yksityiskohtaisemmas-
sa suunnittelussa. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin vaikuttavista hankkeista on pyydet-
tävä museoviranomaiselta ja ympäristökeskukselta lausunto.” 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet 

Ylihärmän kirkonseudun lisäksi Härmän sairaala-alue on merkitty valtakunnallisesti merkittäväksi 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi. 

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue 

Lapuanjokivarren peltolakeus kuuluu Lapuan ja Kauhavan Alajoen valtakunnallisesti arvokkaa-
seen maisema-alueeseen (Vnp 1995), joka on merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman vaali-
misen kannalta tärkeäksi alueeksi. ”Kulttuuriympäristön ja maiseman arvot on otettava huomi-
oon siten, että varmistetaan näihin liittyvien arvojen säilyminen yksityiskohtaisemmassa suun-
nittelussa. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin vaikuttavissa hankkeissa on pyydettävä mu-
seoviranomaisilta ja ympäristökeskukselta lausunto.”  

Aluerajaukseen sisältyvät Lapuanjokivarren peltolakeuden ja Ylihärmän kirkonseudun ja Lapuan-
joen kulttuurimaiseman (RKY 1993) lisäksi Takalakeuden (Koukkuluoman), Kauhavan ja Lapuan 
Alajoen ja Härmän aukean maakunnallisesti arvokkaat kulttuurimaisema-alueet, jotka on esitelty 
tarkemmin kohdassa 2.8 ja kuvassa 9.  

Maakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet 

Alueella sijaitsevat Leinosen huvila (Murtomäki), Taidetalo (entinen kunnantalo) sekä Kiistola 
(suojeluskuntatalo) on merkitty maakunnallisesti merkittävinä rakennetun kulttuuriympäristön 
kohteina. 

Virkistys- / matkailukohde 

Härmän kuntokeskuksen alue on merkitty maakuntakaavassa virkistys-/ matkailukohdemerkin-
nällä. ”Alue on tarkoitettu virkistystoimintaa ja matkailua tukevaksi kohteeksi, jonne voidaan si-
joittaa tarkoitusta tukevia rakennuksia ja rakenteita. Alueen tarkka rajaus määräytyy kuntakaa-
voituksen yhteydessä.” 

Pohjavesialue 

Pöyhösenkangas on vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta. ”Aluetta koskevat toi-
menpiteet on suunniteltava niin, että pohjaveden laatu ei huononnu eikä alueen antoisuus pie-
nene.”  
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Yhteysverkot 

Koko maakuntakaavaa koskien on annettu yleinen suunnittelumääräys, jonka mukaan yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa ja maankäytön aluevarauksia tehtäessä on varauduttava selvit-
tämään kehittämismahdollisuudet koskien korkeatasoisia valtakunnallisia liikenneyhteyksiä, jos-
sa erityisesti pääteiden liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuuden parantaminen sekä raidelii-
kenteen kehittäminen on otettava huomioon. 

Liikenne 

Valtatie 19 kuuluu Via Finlandiaan. Valtatielle 19 on Ylihärmän kohdalle esitetty kaksi ohjeellista 
eritasoliittymää. 

Ohjeellinen moottorikelkkailun runkoreitti 

Suunnittelualueelle on merkitty ohjeellinen moottorikelkkailun runkoreitti, joka kulkee Haarus-
järveltä Härmän kuntokeskuksen ja Hirvijärven kautta Veneskoskelle. 

Ulkoilureitti 

Lapualta Ylihärmään sekä Härmän kuntokeskukselta Norvallaan on esitetty ohjeelliset ulkoilurei-
tit.  

Vesihuolto 

Suunnittelualueelle on osoitettu syöttövesi- ja yhdysvesijohdon ja siirtoviemärin tarve Alahär-
män suuntaan.  

 

Kuva 3. Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta 
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2.2.3 Vaihemaakuntakaavat 

Etelä-Pohjanmaan liitto on aloittanut maakuntakaavan uudistamisen käynnistämällä vaihemaa-
kuntakaavojen laatimisen vuonna 2010. Uusien vaihemaakuntakaavojen teemoina ovat tuuli-
voima, kauppa, liikenne ja maisema-alueet, turvetuotanto, suoluonto ja bioenergia sekä yhdys-
kuntarakenne (kylät, taajamat, kehityskäytävät, tulva-alueet, maatalous) sekä kulttuuri- ja 
luonnonympäristöt, virkistys ja maaperä. Lisäksi maakuntakaavaa päivitetään muiden tarpeellis-
ten alueidenkäyttöratkaisujen osalta. Kaavan sisältö täsmentyy valmistelun kuluessa, ja sitä voi-
daan tarvittaessa käsitellä useassa vaihekaavassa. Kaavaprosessi on virallisesti käynnistynyt 
16.5.2011 vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmoittamisella.  

Tuulivoimaa käsittelevä vaihemaakuntakaava 1 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 11.5.2015 
ja vahvistettu ympäristöministeriössä 31.10.   

Kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintoja käsittelevä vaihemaakuntakaava 2 on hyväksytty 
maakuntavaltuustossa 30.5.2016 ja se on tullut voimaan 11.8.2016. Vaihemaakuntakaava ku-
moaa maakuntakaavan (23.5.2015) merkintöjä ja suunnittelumääräyksiä. Kumoutuvat merkin-
nät ja suunnittelumääräykset koskevat maakuntakaavassa Ylihärmän keskustaajamaan osoitet-
tua kuntakeskuksen keskustatoimintojen aluetta (c), valtatietä, Leinosentien kohtaan osoitettua 
eritasoliittymää/ohjeellista eritasoliittymää sekä ohjeellista tietoliikenneverkkoa/-yhteyttä. Ote 
vaihemaakuntakaavasta on esitetty kuvassa 4. 

Alue- ja yhdyskuntarakenne (suunnittelumääräys kursiivilla) 

Koko maakuntakaavaa koskien on annettu yleisiä suunnittelumääräyksiä, joiden mukaan aluei-
den yleis- ja asemakaavoituksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota asuin- ja työpaikka-
alueiden jalankulku- ja pyöräily- sekä joukkoliikenteen mahdollisimman suoriin ja hyviin yhteyk-
siin kaupan ja muiden palvelujen kesken. Alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa on 
varmistettava, että alueella sijaitsevien pohjavesien laatu ei huononnu tai antoisuus pienene, ja 
että kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja 
luonnonperintöarvot säilyvät.” 

Koko maakuntakaavaa koskevien suunnittelumääräyksien mukaan seudullisesti merkittävän vä-
hittäiskaupan suuryksikön koon alaraja on Kauhavalla päivittäistavarakaupan osalta 3000 k-m2 
ja erikoistavarakaupan osalta 5000 k-m2. Edellä mainittuja pienempiä, paikallisesti merkittäviä 
vähittäiskaupan suuryksikköjä on mahdollista toteuttaa kunnan omaan suunnitteluun ja vaiku-
tusten arviointiin perustuen.    

Keskustatoimintojen alakeskus ca 

Ylihärmän keskustaajama on merkitty keskustatoimintojen alakeskuksen kohdemerkinnällä. 
Merkinnällä on osoitettu seudullista merkitystä omaavat keskustatoimintojen alakeskukset, jotka 
täydentävät keskustatoimintojen alueiden muodostamaa palvelurakennetta. Alakeskuksissa on 
asutuksen lisäksi palveluihin, hallintoon ja kauppaan liittyviä toimintoja. 

Suunnittelumääräyksen mukaan: ”Alakeskuksen kehittämisessä tulee kiinnittää erityistä huomio-
ta viihtyisyyteen ja esteettömyyteen. Alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava joukkolii-
kenteen toimintaedellytyksistä ja turvallisista kevyen liikenteen yhteyksistä sekä turvattava 
maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt.” Lukuun ottamatta Seinäjo-
en Eskoon ja Kauhavan Alahärmän alueita ”muille keskustatoimintojen alakeskusten alueille ei 
saa sijoittaa tässä maakuntakaavassa kuntakohtaisesti määriteltyjä, seudullisesti merkittävän 
vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajan ylittäviä yksiköitä. Kohdemerkinnällä osoitetun kes-
kustatoimintojen alakeskuksen sijainti ja laajuus on määriteltävä yksityiskohtaisemmassa suun-
nittelussa siten, että alueesta muodostuu toiminnallisesti eheä keskustahakuisiin toimintoihin 
painottuva kokonaisuus.” 

Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava –käytävän kehittämisalue 

Valtatien 19 varsi Ylihärmässä sijoittuu Kauhajoki–Seinäjoki–Kauhava-käytävän kehittämisalu-
eelle, jolla on osoitettu Kauhajoki–Seinäjoki–Kauhava-vyöhykkeen kasvualueet, jossa sijaitsevat 
merkittävimmät asutus-, työpaikka- ja palvelukeskittymät. Alueet rakentuvat yhä tiiviimmäksi 
tie- ja yritys- sekä asuinalueiden vyöhykkeeksi.  

Suunnittelumääräys: ”Alueiden maankäyttö- ja liikenneratkaisuihin on kiinnitettävä erityistä 
huomiota, jotta varmistetaan lähi- ja kaukoliikenteen sekä maankäytön toimiva ja turvallinen 
yhteensovittaminen siten, että alueiden läpi kulkevan päätieverkon (vt 19 ja kt 67) liikennöitä-
vyys säilyy korkeatasoisena. Suunnittelussa on huomioitava arvokkaat maisema-alueet, ympä-
ristö ja melunsuojaus.” 
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Yhteysverkot 

Liikenne 

Valtatie 19 on osoitettu Kauhavan ja Alahärmän välillä merkittävästi parannettavaksi valtatieksi. 
Merkinnällä on osoitettu maakunnan yhdyskuntarakenteen kannalta merkittävästi parannettavat 
tieosuudet (valta-, kanta-, seutu- ja yhdystiet), joiden kunto, tiegeometria tai liikennemäärät tai 
ympäröivä maankäyttö edellyttää tien merkittävää parantamista. ”Tiejaksolla Ilmajoki-
Koskenkorva (kt 67) tulee varautua jatkuvaan ohituskaistaosuuteen tai säännöllisiin ohituskais-
taosuuksiin ja tiejaksolla Jalasjärveltä etelään (vt 3) ja Lapua-Alahärmä (vt 19) säännöllisiin ohi-
tuskaistaosuuksiin. Muualla merkinnän osoittamilla maanteillä (vt/kt/st/yt) tulee varautua teiden 
merkittävään rakenteelliseen parantamiseen tielinjausten ja –rakenteiden sekä risteysalueiden 
osalta. Tiejaksolla Kauhajoelta etelään (kt 44) yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ot-
taa huomioon Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueen perustamispäätös ja sen käyttö- ja hoi-
tosuunnitelma. Suunnittelussa on huomioitava arvokkaat maisema-alueet, ympäristö ja melun-
suojaus. Valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla suunnittelun lähtökohtana tulee olla alu-
een erityisarvojen turvaaminen. Merkintä ei edellytä koko tiejakson parantamista. Alueella on 
voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.” 

Valtatielle 19 Leinosentien kohdalle on vaihemaakuntakaavassa osoitettu uusi eritasoliittymä tai 
merkittävästi parannettava liittymä. Merkinnällä on osoitettu valta- ja kantateiden uudet erita-
soliittymät, kevennetyt eritasoliittymät tai olemassa olevien eritasoliittymien ja liittymien paran-
tamiset. ”Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon päätieverkon liikenne-
määrät, liikenteen sujuvuus ja kasvu sekä liikenneturvallisuus. Uusia eritasoliittymiä ja merkittä-
västi parannettavia risteysjärjestelyjä ja muita parannustoimenpiteitä on mahdollista toteuttaa 
kevennetysti edellä mainittujen näkökohtien perusteella huomioiden nykyinen ja tuleva tarve. 
Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.” 

 

Kuva 4. Ote 2. vaihemaakuntakaavasta. 

2.2.4 Yleiskaavat  

Ylihärmän kunnanvaltuusto on hyväksynyt Ylihärmän oikeusvaikutuksettoman osayleiskaavan 
vuonna 1987 ja muutokset 1987–1990. Osayleiskaavan tavoitevuotena oli vuosi 2000. 
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Alahärmän Kirkonkylän–Voltin ja Hakolan alueen oikeusvaikutukseton osayleiskaava on hyväk-
sytty vuonna 1993. 

2.2.5 Asemakaavat 

Ylihärmän kirkonseudun asemakaava on laadittu useassa eri vaiheessa vuodesta 1980 lähtien. 
Hakolan alueella voimassa olevat asemakaavat on hyväksytty 1983–2008. Suunnittelualueella 
on voimassa yhteensä noin 100 eri vaiheissa laadittua asemakaavaa. 

2.2.6 Rakennusjärjestys 

Rakennusjärjestys ja osayleiskaava säätelevät yhdessä asemakaava-alueen ulkopuolista raken-
tamista. Voimassaolevan rakennusjärjestyksen on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.3.2010 ja 
se on tullut voimaan 4.5.2010. 

2.2.7 Vesihuollon kehittämissuunnitelmat 

Ylihärmään ja Alahärmään on laadittu vesihuollon kehittämissuunnitelmat (SCC Viatek, 2004), 
jotka on hyväksytty kunnanvaltuustossa vesihuollon kehittämisen pohjaksi. Uuden Kauhavan 
alueelle on laadittu vesihuollon kehittämissuunnitelmien pohjalta selvitys haja-asutusalueen jä-
tevesien järjestämisestä (Ramboll Finland Oy 2009). Selvityksessä on tarkasteltu teknistaloudel-
lisen vertailulaskelman perusteella alueiden viemäröintivaihtoehtoja ja esitetty ratkaisuja mah-
dollisten yhteistoiminta-alueiden sekä varsinaiseen toiminta-alueeseen liitettävien alueiden vie-
märöinnin järjestämisestä. Selvitystä on päivitetty Kauhavan kaupungin haja-asutuksen viemä-
röinti 2012–2014 –selvityksellä (Ramboll Finland Oy 2012), jossa on esitetty potentiaaliset vie-
märöinnin toiminta-alueen laajennukset, jotka voidaan toteuttaa vuosina 2013–2014. Pääosa 
esitetyistä laajennusalueista on toteutettu. Nykyinen toiminta-aluekartta on esitetty kuvassa 
19.  Ks. kohta 2.10.1 Tekniset verkostot ja 3.2.6 Vesihuollon kehittämistavoitteet. 

2.3 Erillisselvitykset 

Osayleiskaavaa varten laadittujen selvitysten tiedot on viety tiivistettynä selostukseen. Alueen 
nykytilannetta ja ominaisuuksia kuvaavat tiedot lähtötieto-osioon ja maankäyttöä koskevat suo-
situkset kaavan tavoitteisiin. Osayleiskaavaa varten on laadittu seuraavat erillisselvitykset: 

- Rakennuskannan inventointi ja arvoluokitus, Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oy 1998–
1999 

- Maataloutta ja eläintuotantoa koskeva selvitys, Ylihärmän kunta/Kauhavan kaupunki 2008–
2009, päivitykset 2015 

- Ylihärmän taajaman osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy 2009 
- Uuden Kauhavan haja-asutusalueen jätevesien järjestäminen, Ramboll 2009, päivitys 2012 
- Luontoselvityksen tarkistus ja liito-oravakartoitus, Pöyry Environment Oy 2008–2009, päivi-

tys Pöyry Finland Oy 2013 
- Osayleiskaavan luontoselvitykset 2013–2014, Ylihärmän kirkonseutu ja Hakola, Lakeuden 

Luontokartoitus 2014 
- Hakolan alueen rakennusinventointi ja Ylihärmän taajaman rakennusinventoinnin päivitys, 

Ramboll Finland Oy 2015 
- Ylihärmän taajaman ja Hakolan alueen maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys, Ramboll Fin-

land Oy 2015 
- Liikenneselvitys, Ramboll Finland Oy 01/2017 

2.4 Muut suunnitelmat ja selvitykset 

Tietoja on koottu myös seuraavista suunnitelmista, selvityksistä, päätöksistä ja julkaisuista: 

- Alahärmän Kirkonkylän–Voltin ja Hakolan osayleiskaavojen tieverkkosuunnitelma, Motiivi Oy, 
Alahärmän kunta, Vaasan tiepiiri 1992  

- Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt, Rakennettu kulttuuriympäristö 1993 sekä 
kohdeluettelon päivitykset RKY2009 (Museovirasto / Ympäristöministeriö) 

- Valtioneuvoston päätös arvokkaista maisema-alueista 1995 
- Valtatien 19 yleissuunnitelma välillä Härmän kuntokeskus - Hakola, Tielaitos/Vaasan tiepiiri, 

Motiivi Oy 1997 
- Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan perinnemaisemat. Kekäläinen ja Molander, Länsi-Suomen 

ympäristökeskus 2003 
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- Ylihärmän kunta, Pöyhösenkankaan, Kaupinkankaan ja Ekokankaan eteläosan pohjavesialu-
een päivitetty suojelusuunnitelma, Suunnittelukeskus Oy 2004 

- Alahärmä, Vesihuollon kehittämissuunnitelma, SCC Viatek 2004. 
- Ylihärmä, Vesihuollon kehittämissuunnitelma, SCC Viatek 2004. 
- Härmän sairaalan alueen rakennusinventointi, Suunnittelukeskus 2005 
- Pöyhösenkankaan pohjavesisuojausselvitys, tutkimusraportti, Tiehallinto 2006 
- Etelä-Pohjanmaan pääteiden logistiikka- ja maankäyttöselvitys, Sito Tampere Oy, Liikennevi-

rasto 2011 
- Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 –selvitys, FCG, Etelä-Pohjanmaan liitto 2011 
- Vt 19 parantaminen, Ylihärmän teollisuusalueen liittymäjärjestelyt, Sito Tampere Oy, Etelä-  
- Pohjanmaan ELY-keskus 2013 
- Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet, ehdotukset Pohjanmaan, Etelä- ja 

Keski-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 2013 
- Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet, ehdotukset Pohjanmaan, Etelä- ja 

Keski-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 2013 
- Kauhavan kaupungin strateginen alueidenkäyttösuunnitelma, Airix Ympäristö 2014 
- Kauhavan kaupungin maapoliittinen ohjelma 2014–2020, Sweco Ympäristö Oy 2014 
- Kauhajoki–Kauhava palvelutasoselvitys, ELY-keskuksen raportteja 2014, Ramboll Finland Oy 
- Kauhavan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma ja maa-ainesten ottamisalueiden alustava 

kunnostussuunnitelma. Kauhavan kaupunki ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2014. 

2.5 Maanomistus 

Kuvassa 5 on esitetty Kauhavan kaupungin ja seurakunnan omistamat maa-alueet. 
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Kuva 5. Maanomistus 

 

2.6 Pohjakartat, ilmakuvat 

Osayleiskaavan pohjakarttana on käytetty maanmittauslaitoksen peruskartta-aineistoa, jossa on 
aineistoja vuosilta 2008 ja 2014. Suunnittelun apuna on käytetty Maanmittauslaitoksen ilmaku-
via vuodelta 2013. 

2.7 Luonnonympäristö 

Luonnonympäristö ja maisema on käsitelty tarkemmin osayleiskaavatyön yhteydessä laadituissa 
erillisselvityksissä.  

2.7.1 Kallio- ja maaperä sekä maastonmuodot 

Ylihärmän kallioperä kuuluu Vaasan graniittivyöhykkeeseen, joka on muodostunut pääosin gra-
nodioriittisista porfyyrigraniiteista.  

Maanpinnan korkeusasema vaihtelee suunnittelualueella 25–55 mpy. Maastossa erottuvat sel-
västi kallioiset moreeniselänteet keskustan ja harjualueen välissä, kirkonmäellä, Ilomäellä ja Ni-
kolainkaupungissa. Luoteessa Koukkuluoman maisema-aluetta rajaa loivareunainen moreeni-/ 
kallioselänne. 
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Pohjanmaalle tyypillistä syväjuurista harjuketjua, jonka massasta suurin osa on pohjaveden ala-
puolella, ei huomaa topografiassa. Maastossa vain pitkä mäntykangasnauha kielii harjualueesta. 
Harjujakso on levinnyt deltamaiseksi muodostelmaksi, jolle on aikanaan rakennettu Härmän sai-
raala. Harjualueella sijaitsee useita vanhoja maa-ainestenottopaikkoja, jotka ovat myöhemmin 
metsittyneet.  

Alavimmat tulvapellot joen rannoilla ovat liejupitoista hiesua. Peltomaat ovat hiesua tai hienoa 
hietaa. Kallioisia n. 10 metriä peltoja ylempänä sijaitsevia mäkimaita peittää yleensä ohut mo-
reenikerros. Laajin turvealue sijaitsee Pitkäsillan alueella. Pienempiä turvealueita on Nikolain-
kaupungin ympäristössä. Ylihärmän keskustan luoteispuolella sijaitsevan ison kallio-
/moreeniselänteen liepeet ovat paikoin soistuneita. 

2.7.2 Vesiolosuhteet 

Pintavedet 

Suunnittelualueelle sijoittuu vähän vesistöjä. Alueen itäreunalla virtaa Lapuanjoki, johon pääosa 
suunnittelualueen vesistä kulkeutuu keskustan läpi kulkevan Naarasluoman kautta, johon kes-
kustan länsipuolella yhtyy Koukkuluoma. Alueen lounaisnurkalta vedet kulkeutuvat Lapuanjo-
keen Haapojanluoman kautta. Suunnittelualueen itä- ja koillisreunalla Pöyhösenkankaan itäpuo-
lelta vedet valuvat jokeen pienempien purojen ja ojien kautta. Suunnittelualueella sijaitsee muu-
tamia lampia, joista suurin on nimeltään Järvenjärvi. Pohjavesialueella alueen pohjoisosassa on 
viisi pientä harjulampea. Alueen pintavedet ja valuma-alueet on esitetty liitteessä 15. 

Pohjavedet 

Suunnittelualueella sijaitsevat Pöyhösengas A ja Pöyhösenkangas B pohjavesialueet (1097151A 
ja 1097151 B), jotka on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeiksi pohjavesialueiksi. Suunnitte-
lualueen luoteispuolella pohjavesialueeseen Pöyhösenkangas B rajautuu pohjavesialue Pöy-
hösenkangas C (1097151C), joka on luokiteltu vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi. 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2004 

Pöyhösenkankaan, Kaupinkankaan ja Ekokankaan eteläosan pohjavesialueelta on laadittu vuon-
na 2004 päivitetty suojelusuunnitelma. Pöyhösenkankaan pohjavesialue on osa luode-
kaakkosuuntaista harjujaksoa, joka Kaupinkankaan (Pöyhösenkangas B) kohdalla haarautuu luo-
teeseen ja pohjoiseen suuntautuviin harjujaksoihin. Suunnittelualueella sijaitsee neljä pohjave-
denottamoa, jotka on esitetty kuvassa 12. 

Kauhavan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma ja maa-ainesten ottamisalueiden alustava kun-
nostussuunnitelma 2014 

Kauhavan kaupungin kaikille 35 pohjavesialueelle on laadittu suojelusuunnitelma vuonna 2014 
(Leminen ja Liesegang 2014), jossa on selvitetty pohjavesialueiden hydrogeologiset ominaisuu-
det, kartoitetaan pohjavettä vaarantavat riskitekijät sekä laaditaan toimenpidesuositukset alu-
eella jo oleville sekä sinne mahdollisesti tuleville riskitekijöille. Lisäksi vedenottamoille ja tutki-
tuille vedenottopaikoille on määritelty lähisuojavyöhykkeet.  

2.7.3 Kasvillisuus 

Suurin osa suunnittelualueesta on peltoaluetta ja alueen metsät ovat varsin pieniä pinta-alaltaan 
ja rikkonaisia. Metsät ovat pääosin kuivia puolukkatyypin kankaita tai kosteampia mustikkatyy-
pin kangasmetsiä. Vallitseva puusto vaihtelee kuusen tai männyn ollessa hallitsevana alueittain. 
Pintakasvillisuus on varsin runsasta. Paikoittain esiintyy kallioisia mäkialueita. 

2.7.4 Eläimistö 

Suunnittelualueelle tehtiin liito-oravakartoitus keväällä 2009 ja keväällä 2013 täydentävä liito-
oravaselvitys (Pöyry Finland Oy), joiden mukaan alueelta todettiin kaksi liito-oravaesiintymää 
alueen lounaisosasta Luolanmäen itäpuolelta. Lisäksi havaittiin yksittäisiä papanoita Luolanmäen 
eteläpuolelta, missä liito-oravat ovat liikkuneet talven aikana.  

Luontoselvityksen (2014) mukaan alueelta tehtiin 12 lepakkohavaintoa lähinnä asutuksen ympä-
riltä. Viitasammakkoa havaittiin Järvenjärven eteläpäässä sekä Hakolan alueella kahdessa poh-
javesialueen lammessa. Pesimälinnuston kannalta arvokkainta aluetta on Lapuanjokivarren pen-
sas- ja peltoalue. Myös Hakolan pohjavesialueen kahdesta lammesta löytyi huomionarvoisia lin-
tulajeja. 

Lapuanjoen varresta on tavattu saukko (Ostra Boreko Oy 1998). Vuonna 2014 laaditun selvityk-
sen mukaan Lapuanjokivarsi on saukolle soveltuvaa elinympäristöä, joten on todennäköistä, että 
se liikkuu myös selvitysalueella. 
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2.7.5 Valtakunnalliset luonnonsuojeluohjelmat, Natura 

Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000 –alueita tai valta-
kunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita. Lähin Natura-alue, Viitaneva–Storholmanneva 
(FI0800024) sijaitsee noin 2 km suunnittelualueesta luoteeseen. 

2.7.6 Perinnemaisemat 

Suunnittelualueella ei sijaitse perinnemaisemia. (Lähde: Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan pe-
rinnemaisemat, Kekäläinen ja Molander, Länsi-Suomen ympäristökeskus 2003). 

2.7.7 Maatalousalueiden kosteikkojen, luonnon monimuotoisuuden ja suojavyöhykkeiden 
yleissuunnitelma 2012 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut Kauhavalle maatalousalu-
eiden kosteikkojen, luonnon monimuotoisuuden ja suojavyöhykkeiden yleissuunnitelman vuonna 
2012. Tuomisillan ja Vaasantien pohjoispuolinen alue sisältyy yleissuunnitelman selvitysaluee-
seen. Yleissuunnitelman mukaan osayleiskaava-alueella sijaitsee kolme luonnon monimuotoi-
suus- ja maisemakohdetta. Kohteet on esitetty kuvassa 6. 

1. Perinnebiotooppi 

2. Lapuanjoen suojavyöhyke 

3. Perinnebiotooppi 

 
Kuva 6. Ote maatalousalueiden kosteikkojen, luonnon monimuotoisuuden ja suojavyöhykkeiden yleissuunnitel-

masta 
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2.7.8 Luontoselvitykset 1998–2014 

Suunnittelualueen luontoarvoja on selvitetty vuonna 1998 Ostra Boreko Oy:n toimesta. Vuonna 
2008 alueelta laadittiin Pöyry Environment Oy:n toimesta luontoselvityksen tarkistus, jonka tar-
koituksena oli kartoittaa ja päivittää lähtötietojen ja maastokäynnin perusteella alueen luonnon-
ympäristön yleispiirteet ja tarkastaa, onko alueella tapahtunut muutoksia luonnonympäristön 
suhteen vuoden 1998 selvityksen jälkeen. Maastokartoitusten yhteydessä kartoitettiin mahdolli-
set liito-oravan elinympäristöt, joihin tehtiin liito-oravakartoitus keväällä 2009. Vuonna 2013 
osayleiskaava-aluetta laajennettiin Hakolan alueelle. Toukokuussa 2013 tehtiin Pöyry Finland 
Oy:n toimesta luontoselvityksen päivitys ja täydentävä liito-oravaselvitys Luolanmäen ympäris-
töön ja Hakolan laajennusalueelle. Lisäksi Lakeuden Luontokartoitus on laatinut Ylihärmän Kir-
konseudun ja Hakolan alueilta luontoselvityksen vuonna 2013 (täydennys 2014), jossa on selvi-
tetty kasvillisuuden lisäksi myös viitasammakoiden, lepakoiden ja saukon esiintymistä alueella. 
Kartoitukset tehtiin kesällä 2013 ja niiden täydennykset kesällä 2014. 

Luontoselvityksissä pyrittiin lainsäädännön ja viranomaisvaatimusten mukaisesti kartoittamaan 
alueelta metsälaissa, vesilaissa ja luonnonsuojelulaissa sekä EU:n luonto- ja lintudirektiiveissä 
huomioitavat arvot, jotka ohjaavat vahvasti maankäytön suunnittelua. Erityistä huomiota selvi-
tyksissä on kiinnitetty liito-oravaan, lepakoihin, viitasammakoihin ja saukkoon.  

Suunnittelualueelta laadittujen luontoselvitysten perusteella alueella sijaitsee yksi mahdollinen 
metsälakiin perustuva ja neljä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää kohdetta. Lisäksi 
alueelta on havaittu muutamia viitasammakoiden lisääntymispaikkoja sekä liito-oravien elinym-
päristöjä. 

2.7.9 Mahdolliset metsä- tai vesilain mukaiset kohteet 

Metsälain § 10 mukaiset kohteet määrittää varsinaisesti alueellinen metsäkeskus. Luontoselvi-
tysten arvokkaat luontokohteet on esitetty kuvassa 7. 

Luontoselvitys 1998 

Osayleiskaava-alueelta laaditun luontoselvityksen (Ostra Boreko Oy) mukaan suurin osa Ylihär-
män keskustan ympäristöstä on peltoaluetta ja alueella kulkee lisäksi myös runsaasti tiestöä ja 
pelto-ojia. Alueen metsäalueet ovat varsin pieniä ja rikkonaisia. Luontoselvitys keskittyi näihin 
metsäsaarekkeisiin. Selvityksessä todettiin alueella sijaitsevan kuusi mahdollista metsälain 
10 §:n mukaista erityisen tärkeää elinympäristöä. 

Luonto- ja liito-oravaselvityksen päivitys 2013  

Luonto- ja liito-oravaselvityksen päivityksen (Pöyry Finland Oy) mukaan osayleiskaava-alueelta 
ei löytynyt uusia luonnonarvoiltaan erityisen merkittäviä luontokohteita aiemmin todettujen kuu-
den mahdollisen metsälakikohteen lisäksi. Sen sijaan luonnon monimuotoisuuden kannalta muu-
ten huomionarvoiseksi tulkittu kohde löytyi Liinamaan kohdalta Lapuanjoen varresta, jossa ranta 
on rehevää, pensaikkoista ja osin lehtipuuta kasvavaa rehevämpää ympäristöä. Tehdyn maasto-
tarkastelun ja siihen perustuvan tulkinnan perusteella aikaisemmista kohteista ainoastaan Kirk-
komäen kallioalue arvioitiin mahdolliseksi metsälain 10 §:n mukaiseksi kohteeksi. Kaikki muut 
aikaisemmassa selvityksessä mainitut kohteet voidaan kuitenkin lukea muihin jossain määrin 
huomionarvoisiin kohteisiin Lapuanjoen Liinamaan rehevien rantojen kanssa.  

Luontoselvitykset 2013–2014 

Luontoselvityksen (Lakeuden Luontokartoitus) maastokäynneillä (loppukesä 2013 ja kevät 2014) 
tehtyjen havaintojen perusteella on todettu, että alueen luonnonympäristössä ei ole tapahtunut 
olennaisia muutoksia aikaisemmassa luontoselvityksessä (1998) ja luontoselvityksen päivityk-
sessä (2008) esitettyihin havaintoihin verrattuna. Selvityksen mukaan Kirkkomäen alue on mah-
dollinen metsälain mukainen kohde. Aikaisemmissa luontoselvityksissä mainitut muut kohteet 
eivät uusimman luontoselvityksen mukaan täytä metsälain 10 §:n vaatimuksia, eivätkä ole luon-
non monimuotoisuuden kannalta erityisen merkittäviä. 

Mahdollinen metsälain 10 §:n mukainen kohde 

- Kirkkomäen kallioalue. Luonnontilaisen kaltaista kallioista aluetta, jossa varvustoa on pääasi-
assa kallioalueen reunoilla sekä suonotkelmissa. Kalliopaljastumien lisäksi kalliokkoa peittää 
vaalea-, harmaa- ja palleroporonjäkälä sekä karhunsammal. Maasto on paikoitellen kulunut-
ta.  
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2.7.10 EU:n luontodirektiivin lajit (liito-orava, pohjanlepakko, viitasammakko ja saukko) 

Liito-orava, lepakot, viitasammakko ja saukko kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) 
tarkoitettuihin lajeihin, joita koskevat luonnonsuojelulain 49 §:n lisääntymis- ja levähtämispaik-
kojen hävittämis- ja heikentämiskielto. Luonnonsuojelulain 1996/1096 49 § mukaan luontodirek-
tiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdys-
paikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Alueellinen ympäristökeskus voi yksittäis-
tapauksessa myöntää luvan poiketa kielloista luontodirektiivin artiklassa 16 (1) mainituilla perus-
teilla. (Neuvoston luontodirektiivi 92/43/ETY, artikla 16, kohta 1). Havainnot on esitetty kuvas-
sa 7. 

Liito-orava 

Luonto- ja liito-oravaselvityksen (2013) mukaan liito-oravan elinpiirejä on havaittu Luolanmäen 
ympäristön alueelta. Esiintymä koostuu kahdesta vierekkäisestä esiintymästä, joista eteläisempi 
sijoittuu Luolanmäen itäpuolisen metsäalueen eteläreunaan, missä kasvaa varttuvaa kuusikkoa 
ja varttunutta kuusivaltaista sekametsää. Pohjois- ja eteläreunoilla on haapoja, joista osa on jä-
reitä ja muutamissa on koloja. Pohjoisempi esiintymä sijoittuu metsäalueen luoteisreunalle, mis-
sä on varttunutta kuusivaltaista sekametsää. Osa kuusista on järeitä ja pellonreunalla kasvaa 
haapoja alueen läpi kaivetun ojan varrella. Kolopuita ei havaittu, mutta ainakin yhdessä kuuses-
sa oli oravanpesä, jota liito-oravat mahdollisesti käyttävät. Yksittäisiä papanoita löytyi myös 
Luolanmäen eteläpuolelta, missä liito-oravat ovat liikkuneet. Kaikki kohteet ovat yhteyksissä toi-
siinsa ja metsäyhteyksiä on Luolanmäen itäpuolen esiintymistä lounaaseen. 

Hakolan ja Kaupin alueelta ei löydetty merkkejä liito-oravan esiintymisestä. 

Lepakot 

Luontoselvityksen kartoitusten (2013–2014) mukaan suunnittelualueelta tehtiin yhteensä 12 le-
pakkohavaintoa. Kirkonseudun alueella tehtiin viisi havaintoa erityyppisistä maastokohteista, 
asutuksen ympäriltä, vesistöjen läheltä ja metsäisempien alueiden tie- ja polkulinjoilta. Hakolan 
alueella tehtiin seitsemän havaintoa, pääosin asutuksen ja rakennusten läheisyydestä. Suurin 
osa havainnoista tehtiin katu- tai muun valaistuksen lähellä, joka ilmeisesti houkuttelee loppu-
kesällä hyönteisiä. Kaikissa paikoissa havaittuna lajina oli pohjanlepakko ja yksilömäärät vaihte-
livat 1-3 yksilön välillä.  

Suomen Lepakkotieteellisen yhdistyksen suosituksissa luokitellaan lepakoiden esiintymisalueet 
kolmeen eri luokkaan, joissa on perusteena alueen arvo lepakoille. Kaikki osayleiskaava-alueen 
lepakkohavainnot kuuluvat luokkaan 3, muu lepakoiden käyttämä alue. Suosituksen mukaan 
maankäytössä on huomioitava mahdollisuuksien mukaan alueen arvo lepakoille. Muuksi lepakoi-
den käyttämäksi alueeksi luokitellaan alue, jossa lepakoita esiintyy, mutta yksilö- ja lajimäärät 
eivät ole suuria tai lepakoita esiintyy vain ajoittain.  

Todennäköisesti alueen runsaassa rakennuskannassa on myös luokan 1 kohteita (lisääntymis- ja 
levähdyspaikka), mutta luontoselvityksessä niitä ei ollut mahdollista kartoittaa. Tulosten perus-
teella näyttäisi siltä, että pohjanlepakko kuuluu alueen pesimälajistoon. 

Viitasammakko 

Luontoselvityksen kartoitusten (2013–2014) mukaan viitasammakkoa havaittiin suunnittelualu-
eella Järvenjärven eteläpäässä kahdessa lähekkäin olevassa kohdassa sekä Hakolan alueella 
kahdessa pohjavesialueen lammessa. Kaikissa paikoissa yksilömäärä oli noin 2-5 sammakkoa. 
Muista lammista, Lapuanjoen rannoilta tai Kaupin maaseutuasutuksen vesikuopista ja pellonojis-
ta havaintoja ei tehty.  

Saukko 

Saukon esiintymistä tutkittiin Lapuanjokivarresta, Järvenjärveltä, Luolanmäen itäpuolella oleval-
ta lammelta ja Kaupinkankaan pohjavesialueen muutamalta lammelta tammikuussa 2014. Sau-
kosta ei tehty jälki- tai näköhavaintoa. Selvityksen mukaan lähimmät saukkohavainnot ovat 
muutaman kilometrin päästä Lapuanjoelta Kauhavan Kleemolasta. Lapuanjokivarsi on saukolle 
soveltuvaa elinympäristöä, joten on todennäköistä, että se liikkuu myös selvitysalueella. 

2.7.11 Muut luontokohteet 

Muut arvokkaat luontokohteet on esitetty kuvassa 7.  

Luontoselvitykset 2013–2014 

Luontoselvityksen (Lakeuden Luontokartoitus 2014) mukaan muina huomionarvoisina kohteina 
on mainittu Luolanmäen alue, Lapuanjokivarsi Liinamaan sillan etelä- ja pohjoispuolella sekä 
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pohjavesialueen harjulammet. Aikaisemmissa luontoselvityksissä mainitut muut kohteet eivät 
uusimman luontoselvityksen mukaan täytä metsälain 10 §:n vaatimuksia, eivätkä ole luonnon 
monimuotoisuuden kannalta erityisen merkittäviä. Järvenjärven itärannan niityn maisemalliset ja 
virkistysarvot voisi kuitenkin säilyttää perinnebiotooppina niittämällä tai laiduntamalla.  

Muut huomionarvoiset kohteet 

1) Luolanmäen alue. Monimuotoinen kivikkoinen mäkialue, jonka luonnonarvot ovat kärsineet 
ympärillä tehdyistä hakkuista sekä maansiirtotöistä. Keskiosa säilynyt vaikeakulkuisuutensa an-
siosta lähes luonnontilaisena, mutta ei silti täytä metsälain vaatimuksia vähätuottoisena kallio-
alueena. Luonnon monimuotoisuuden kannalta mäkialueen hakkuilta säästynyt osa on silti huo-
mionarvoinen kohde, joka kannattaa säilyttää ennallaan. 

2) Lapuanjokivarsi Liinamaan sillan eteläpuolella. Arvokas alue viljelysten ja joen välissä, joka 
paikoitellen täyttänee metsälain vaatimukset puustoisena rantaluhtana. 

3)  Lapuanjokivarsi Liinamaan sillan pohjoispuolella. Pajukkoista tulvarantaa, joka vaihtuu kau-
empana jokirannasta koivikoksi. Taavetinlammen osan jälkeen rantakaistale kapenee vain kym-
menen metrin rantalepikoksi, jossa on seassa haapoja, koivuja ja pihlajia sekä paikoitellen tuo-
mia. Puhdistamon kohdalla on voimalinjaan asti tiheää lehtipuumetsää. Puhdistamon pohjoispuo-
lella peltoalueita, jotka ovat muuttuneet viljelemättöminä rantaniityiksi. 

4)  Pohjavesialueen harjulammet. Hakolan ja Kaupin alueen harjulampien luonnonolojen tur-
vaaminen tulisi ottaa huomioon niiden valuma-alueiden maankäytössä. Lampien vesitalouden 
muuttamista, veden ja pohjan laadun heikentymistä ja maisema- ja virkistysarvon alenemista 
tulisi välttää. 

Pesimälinnusto 

Pesimälinnuston selvitysten tulokset vahvistavat luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiksi 
luokiteltujen kohteiden arvoa ja linnuston osalta arvokkain alue onkin Lapuanjokivarren pensas- 
ja peltoalue, parhaana lajinaan peltosirkku. Lisäksi Hakolan pohjavesialueen kahdesta lammesta 
löytyi huomionarvoisista lintulajeista tavi ja rantasipi. 
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Kuva 7. Luontokohteet 

2.8 Maisema ja kulttuuriympäristö 

Kulttuuriympäristöä ja -maisemaa on käsitelty tarkemmin osayleiskaavatyön yhteydessä laadi-
tuissa erillisselvityksissä. Maakuntakaavassa (2005) esitetyt kulttuuriympäristöalueet ja -kohteet 
on esitetty kuvassa 10 ja maakuntakaavan jälkeen voimaan tulleet tai esitetyt uuden kulttuu-
rimaisema-alueet kuvassa 11. Kohteet koostuvat arvokkaista maisema-alueista sekä kulttuuri- 
ja rakennushistoriallisesti arvokkaista ympäristöistä. 
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2.8.1 Muinaismuistokohteet 

Kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja suoraan muinaismuistolain nojalla. Kiinteän mui-
naisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu 
siihen kajoaminen on muinaismuistolailla (295/1963) kielletty. Kiinteää muinaisjäännöstä koske-
vista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. 

Muinaisjäännösinventointi 2009 

Mikroliitti Oy inventoi kesällä 2009 muinaisjäännöksiä osayleiskaava-alueelta. Alueelta ei tunnet-
tu ennestään kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

Inventoinnissa havaittiin suunnittelualueen eteläosassa Kuoppamäen länsireunalla kaksi maa-
kuoppaa tai kuopan jäännöstä, mutta tulkinnan perusteella ne eivät ole muinaisjäännöksiä. In-
ventoinnissa tutkittiin myös Ylihärmän vanhimpia talotontteja. Neljän talotontin sijainnit paikan-
nettiin suhteellisen hyvin, mutta talojen paikat olivat arkeologiselta kannalta tuhoutuneet myö-
hemmän rakentamisen ja maanmuokkauksen seurauksena niin, ettei niitä voinut luokitella mui-
naisjäännöksiksi. 

Muinaisjäännöksen tarkistus 2015 

Suunnittelualueelta on syksyllä 2015 todettu yksi kiinteä muinaisjäännös, tervahauta: 

SEPPÄLÄ (muinaisjäännösrekisteritunnus 1000027204)  

Historiallinen tervahauta Ylihärmän kirkosta 1,9 kilo-
metriä pohjoisluoteeseen, Ylihärmän Järvenkylässä, 
260 metriä Seppälän talosta luoteeseen. Paikalla on 
noin 15 x 12 metrin kokoinen tervahauta, jossa on 
selkeät noin 2 metriä leveät vallit ympärillä, halssi on 
itään. Länsireunalla on kohta, jossa vallia on kaivettu 
pala pois. 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Tervahaudan sijainti. Lähde: Kulttuuriympäristön 

rekisteriportaali, kulttuuriymparisto.nba.fi 

 

2.8.2 Maisemamaakunta ja yleiskuvaus maisemamaakunnasta 

Maisemamaakuntajaossa Ylihärmä kuuluu Pohjanmaan maisemamaakuntaan, jolle on tyypillistä 
suurehkot joet ja niitä reunustavat leveät jokilaaksot sekä näiden väliset laajat selännealueet. 
Maasto on pääpiirteiltään suhteellisen tasaista. Jokilaaksojen viljavat savikot on raivattu laajoiksi 
pelloiksi. Pohjanmaa on ollut pitkään asuttua ja maakunnalla on verrattain pitkät ja vankat kult-
tuuripiirteet. Maisemamaakunta on jaettu tarkempaan seutujakoon, jossa Ylihärmä kuuluu Etelä-
Pohjanmaan viljelylakeuksien seutuun. Seudun tunnusomaisin piirre on horisontaalinen lakeus-
maisema, jossa ensisijainen asutus sijoittuu nauhamaisesti jokivarsille ja jokilaakson loiville 
kumpareille. Myöhäisempi asutus on hakeutunut laaksoa rajaavien metsäselänteiden reunaan. 

2.8.3 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 1995 

Valtioneuvosto teki 1.5.1995 päätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista. Valta-
kunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi on valmistunut vuonna 2013. 
Suunnittelualueen itäosa kuuluu seuraavaan arvokkaaseen maisema-alueeseen: 

Lapuan–Kauhavan Alajoki 

Lapuan ja Kauhavan Alajoen viljelylakeus on laaja, erittäin edustava viljelykäyttöön otettu ta-
sanko, ”latomeri”. 

Lakeus on noin 20 kilometriä pitkä ja leveimmillään noin 8-9 kilometriä leveä. Keväiset tulvat 
ovat jokilaaksossa vuosittainen ilmiö. Lakeuden pohjoisreunassa ja osayleiskaava-alueen rajalla 
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sijaitsee maisemallisena solmukohtana Liinamaan silta ja sen vastarannalla suljettu yhtenäinen 
umpipiha. Tasangon länsireunan arvokkain raittiasutus keskittyy Kankaankylään, osayleiskaava-
alueesta noin seitsemän kilometriä etelään, mutta nauhamaista kyläasutusta on muuallakin, ku-
ten Rannanjärventien varressa Ilomäellä. 

2.8.4 Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden tarkistus 2013 

Maaseudun kulttuurimaisemat ja nähtävyydet, ehdotukset maisema-alueiksi 2013 

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventoinnin päivitys Pohjanmaalla sekä Etelä- 
ja Keski-Pohjanmaalla on valmistunut vuonna 2013. Inventoinnissa on ehdotettu, että valtakun-
nallisesti arvokkaan Lapuan–Kauhavan Alajoen maisema-alueen rajaus säilytetään pääosin en-
nallaan. Tuomiluhdan alueelle on esitetty vähäisesti laajennusta. Lisäksi Lapuan–Kauhavan Ala-
joen maisema-alueen uudeksi nimeksi on ehdotettu Lapuan Alajoen peltolakeutta. Ks. kuva 11.  

 

Kuva 9. Kauhavan kulttuurimaisemaa kuvattuna Hakolantieltä kohti Lapuanjokea 

2.8.5 Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 

Rakennettu kulttuuriympäristö, RKY 2009 

Valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten ympäristöjen luettelon päivitys (RKY 2009) 
on tullut voimaan 1.1.2010. Luettelossa on suunnittelualueelta mainittu Ylihärmän kirkonseutu, 
joka on esitetty kuvassa 11. 

Ylihärmän kirkonseutu 

Ylihärmän puukirkko on kuuluisan pohjalaisen Hakolan kirkonrakentajasuvun edustajan Kaapo 
Hakolan johdolla rakennettu, sekä sisä- että ulkonurkista viistetty pohjalainen 1700-luvun lop-
pupuolen ristikirkko, joka muodostaa pappilan kanssa hyvin säilyneen kirkkoympäristön. 

Ylihärmän kirkko on muodoltaan 24-kulmainen ristikirkko, jonka keskeltä kohoaa sipulipäättei-
nen kattoratsastaja. Korkea aumakatto on paanutettu. Ikkunat ovat segmenttikaariset. Kirkon 
kiinteä sisustus on uudistettu 1938 Ilmari Launiksen suunnitteleman korjauksen yhteydessä. 
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Intendentinkonttorin suunnittelema tapuli vuodelta 1828 on tehty Oravaisista kotoisin olleen ra-
kennusmestari Olof Häggblomin johdolla. Hän on vastannut tapulin rakentamisesta myös 1830 
Kuortaneella, missä on nähtävissä Ylihärmän tapulista omaksuttuja aiheita. 

Kirkkoa ja tapulia ympäröi hautausmaa. Sankarihautausmaa on J.S. Sirénin suunnittelema. 

Kirkon eteläpuolella on vanha pappilarakennus ja vanha pitäjänmakasiini, joka on museokäytös-
sä. Ylihärmän pappila on rakennettu 1889 edeltäneen pappilan paikalle. Pappilaa ympäröi puu-
tarha ja pihapiirissä on vanha aitta. Vuodesta 1976 pappila on toiminut seurakunnan toimisto- ja 
harrastetiloina.  

Lähde: Rakennettu kulttuuriympäristö - Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ym-
päristöt 2009. Museovirasto, Ympäristöministeriö. 

Rakennettu kulttuuriympäristö, RKY 1993 

Museovirasto/Ympäristöministeriön vuonna 1993 julkaiseman Rakennettu kulttuuriympäristö - 
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt –luettelon kohteet on Museoviras-
ton mukaan huomioitava jatkossa maakunnallisesti arvokkaina kulttuurihistoriallisina ympäris-
töinä. Suunnittelualueella sijaitsevat seuraavat vanhan RKY 1993 –luettelon mukaiset kohteet: 

1. Lapuanjoen kulttuurimaisema (entisen Alahärmän kunnan puolella) 

Lapuanjoen varren viljelylakeudet muodostavat laajan yhtenäisen kulttuurimaiseman. Asutus on 
perinteisesti sijoittunut jokivarteen, jota myös vanhat maantiet myötäilevät. Yksittäisiä, perintei-
seen tapaan rakennettuja talouskeskuksia on säilynyt siellä täällä, mutta näyttävimmän koko-
naisuuden muodostaa Knuuttilan kylä.  

159. Ylihärmän kirkonseutu ja Lapuanjoen kulttuurimaisema (entisen Ylihärmän kunnan puolella) 

Ylihärmän kirkonseutu on säästynyt uudisrakentamiselta. Kirkon läheisyydessä on vanha pappi-
larakennus sekä Viitasalon talo. 

Ylihärmän puukirkko on rakennettu Kaappoo Hakolan johdolla 1785–1787. Muodoltaan se on se-
kä sisä- että ulkoviisteinen ja tasavartinen ristikirkko, jonka keskeltä kohoaa sipulipäätteinen 
kattoratsastaja. Korkea aumakatto on paanutettu. Erillinen kellotapuli on vuodelta 1828 
(IK/C.L.Engel). Kirkkoa ja tapulia ympäröi vanha hautausmaa.  

Kirkkoherranpappilan puinen päärakennus on vuodelta 1899.  

Viitasalon kaksikerroksinen puinen asuinrakennus on toiminut viime vuosisadalla maakauppana. 
Vuoden 1918 sodan aikana se oli Mannerheimin päämajana. 

Kirkon eteläpuolella on vanha pitäjänmakasiini, joka on museokäytössä.  

2.8.6 Maakunnallisesti merkittävät kulttuurimaisemat (maakuntakaava 2005) 

Maakunnallisesti merkittäviä kulttuurimaisemia suunnittelualueella Etelä-Pohjanmaan maakunta-
kaavan 2005 mukaan ovat (kuva 10): 

1. Koukkuluoman kulttuurimaisema (takalakeus) 

Alue sijaitsee Ylihärmän keskustaajaman länsipuolella. Alueelle sijoittuu osayleiskaava-alueella 
sijaitseva maakunnallisesti arvokas Seppälän talo. 

1. Härmän aukea (entisen Alahärmän kunnan puolella) 

Alue sijoittuu Ylihärmän keskustaajaman koillispuolelle Hakolan ja Kaupin alueelle ja sisältää 
keskeisimmän osan Lapuanjoen kulttuurimaiseman RKY 1993 –alueesta.  

3B. Kauhavan ja Lapuan Alajoki 

Kulttuurimaisema-alue noudattaa pääosin valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen (Vnp 
1995) rajauksia. Maakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön kohde maakunta-
kaavan mukaan on aluekokonaisuus Liinamaan talot, josta on mainittu Keski-Liinamaan ja Yli-
Liinamaan talot, Liinamaan silta sekä Herralan ja Latvalan talot. 

2.8.7 Maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi 2013 

Maaseudun kulttuurimaisemat ja nähtävyydet, ehdotukset maisema-alueiksi 2013 

Maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventoinnin päivitys Pohjanmaalla sekä Etelä- 
ja Keski-Pohjanmaalla on valmistunut vuonna 2013. Inventointi on laadittu maakuntakaavoituk-
sen pohjaksi. Inventoinnissa ei ole ehdotettu suunnittelualueen kohdalla olevalle maisema-
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alueelle suuria muutoksia, joten Härmän aukean maakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen 
rajaus säilyy pääosin ennallaan. Hakolan ja Kaupin alueille on esitetty joitakin pienehköjä tarkis-
tuksia. Lisäksi maisema-alueen uudeksi nimeksi on ehdotettu Kauhavan kulttuurimaisemat. Ks. 
kuva 11. 

2.8.8 Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet (maakuntakaava 2005) 

Alueella sijaitsevat seuraavat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät rakennetun kult-
tuuriympäristön kohteet (kuva 10):  

Valtakunnallisesti merkittävä kohde  

5. Härmän sairaala-alue 

Alue sijaitsee Ylihärmän keskustaajaman koillispuolella Hakolan alueella. Alueelta on mainittu 
Härmän sairaalan vanha ja uusi osa, ylilääkärin talo, alilääkärin talo, lämpökeskus-pesula, vanha 
kappeli, osastonlääkärien asuintalot, henkilökunnan asuntolat, korjauspaja ja puisto.  

Maakunnallisesti merkittävät kohteet 

Liinamaan silta, Leinosen huvila (Murtomäki), Taidetalo (entinen kunnantalo) sekä Kiistola (suo-
jeluskuntatalo).  

Lisäksi alueella on sijainnut Leinosen synnyinkoti (Jaakkola), joka on purettu. 

 

 

Kuva 10. Ote valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaista maisema- ja kulttuurialueista, 

Härmänmaa, EP:n liitto, Motiivi Oy 2001 
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Kuva 11. Kulttuurimaisema-alueet ja –kohteet  

 

2.8.9 Kohteet maakunnallisissa teemainventoinneissa ja -selvityksissä 

Ylihärmän pappila 

Ylihärmän pappila, Iisakkila on esitelty Vaasan lääninhallituksen julkaisussa Vaasan läänin van-
hat pappilat (1994). Pappila rakennettiin vuonna 1899 Nurmon kirkkoherran B. Södermanin te-
kemän piirustuksen mukaan entisen, huonokuntoiseksi käyneen rakennuksen tilalle käyttäen 
osaksi vanhasta pappilasta saatua materiaalia. Pihapiirissä on vanha aittarakennus ja maakellari. 
Vuodesta 1976 pappila on ollut seurakunnan toimitiloina, kirkkoherranvirastona, päiväkerho-, 
partio- ja nuorisotiloina. Puutarhaa on hoidettu osana seurakunnan muuta puistoaluetta. 
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Ylihärmän osuusmeijeri, Ylihärmän Keskikylän Osuusmeijeri  

Ähtärin Osuusmeijeri on esitelty Ympäristöministeriön Alueidenkäytön osaston julkaisussa Meije-
rirakennuksia Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella (1995). Vuosien 1903–05 aikana pää-
tettiin perustaa Ylihärmän Kirkonkylän Osuusmeijeri, toiminta alkoi vuonna 1906 uudessa meije-
rissä. Rakennus oli tehty puusta. Vuonna 1920 rakennettiin uusi puinen meijerirakennus ja 
vuonna 1922 tehtiin rakennus- ja koneistouudistuksia sekä laajennus. Vuonna 1939 osuuskun-
nan säännöt uusittiin, tällöin meijerin nimeksi tuli Ylihärmän Osuusmeijeri. 1950-luvun puolivä-
lissä meijerirakennusta laajennettiin. Osuuskunta liittyi vuonna 1906 Meijeriliittoon, vuonna 
1913 Valioon ja vuonna 1972 Osuuskunta Maitojalosteeseen. Meijerin käyttö lopetettiin vuonna 
1979 ja osuuskunta siirtyi Alahärmän Osuusmeijeriin vuonna 1984. Nykyisin rakennuksessa on 
Härmäin Vapaaseurakunnan tiloja. 

2.8.10 Rakennuskannan kartoitukset ja inventoinnit 

Ylihärmän alue  

Suunnittelualueen Ylihärmän puoleisen osan vanha rakennuskanta on inventoitu osayleiskaavoi-
tuksen ensimmäisessä vaiheessa kesällä 1998 Motiivi Oy:n toimesta. Inventoinnin kohdekortit 
ovat nähtävissä Kauhavan kaupungin teknisessä toimistossa. 

Ylihärmän inventoinnin tarkistus 2014  

Ylihärmän puolen rakennuskulttuurikohteiden nykytilanne tarkistettiin maastossa syksyllä 2014 
ja kohteista otettiin uudet valokuvat. Maastotarkistuksen suorittivat alkuperäisen inventoinnin 
laatija Juha-Matti Märijärvi ja Hakolan alueen inventoija Tiina Lehtisaari. 

Hakolan alue  

Osayleiskaava-alueen laajentumisen johdosta laadittiin myös Hakolan alueelta vanhan rakennus-
kannan kartoitus kesällä 2014 ja kohdeinventoinnit syksyllä 2014. Inventoinnit suoritti konser-
vaattori AMK Tiina Lehtisaari. Inventointitiedot tallennettiin viranomaiskäyttöä varten Etelä-
Pohjanmaan maakuntamuseon hallinnoimaan KIOSKI-tietokantaan, josta tulostetut kohdekortit 
ovat nähtävissä Kauhavan kaupungin teknisessä toimistossa.  

Härmän sairaalan alue  

Härmän sairaalan aluetta on inventoitu asemakaavoituksen yhteydessä vuosina 2005 ja 2006 ja 
alueen rakennussuojelu on ratkaistu vuonna 2006 ja 2008 hyväksytyissä asemakaavoissa. Ase-
makaavoissa on suojelumerkinnöin huomioitu seuraavat kohteet:  

• Härmän sairaala, sairaalarakennuksen itäinen, vanhin osa asemakaavassa sr-1 ja 
läntinen 1950-luvun laajennusosa sr-2 

• Impilinna, asemakaavassa sr-2 
• Kaiholinna, asemakaavassa sr-2 
• Kappeli, asemakaavassa sr-1 
• Laboratorio, asemakaavassa sr-1 
• Lämpö-/tekniikkakeskus, asemakaavassa sr-1 
• Lääkärien talot, asemakaavassa sr-2 
• Ylilääkärin talo, asemakaavassa sr-1 

2.8.11 Rakennusinventointikohteiden arvotus 

Ylihärmän inventointikohteet arvotettiin yleiskaavoitusta varten ensimmäisen kerran vuonna 
1999. Yleiskaavaprosessin käynnistyttyä uudelleen järjestettiin arvoluokitusneuvottelu 1.4.2015, 
jossa arvotettiin Hakolan alueen inventointikohteet ja tarkistettiin Ylihärmän kohteiden vuoden 
1999 arvoluokitusta syksyllä 2014 päivitettyjen tietojen perusteella. Arvoluokitusneuvotteluun 
osallistuivat maakuntamuseon rakennustutkija Sirkka-Liisa Sihvonen, Hakolan alueen inventoija 
Tiina Lehtisaari, rakennustarkastaja Heikki Hakala sekä kaavan laatija/Ylihärmän alueen inven-
toija Juha-Matti Märijärvi. Kohteiden merkitystasoa on arvioitu luokittelemalla kaavassa huomioi-
tavat kohteet valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti merkittäviksi. Arvoluokitus on 
laadittu osayleiskaavoituksen avuksi, eikä se korvaa virallisia valtakunnallisesti ja maakunnalli-
sesti arvokkaiden kohteiden virallisia listauksia.  

Suunnittelualueen inventoiduista kohteista 7 kpl luokiteltiin historiallisen, rakennushistoriallisen 
tai maisemallisen arvonsa perusteella valtakunnallisesti merkittäviksi ja 7 kpl maakunnallisesti 
merkittäviksi. Paikallisesti arvokkaiksi arvioitiin 41 kohdetta ja muut kohteet –luokkaan 86 koh-
detta. Vähintään paikallisesti arvokkaiksi arvioiduista kohteista on esitetty valokuvat ja lyhyt 
kohdekuvaus kaavaselostuksen liitteessä 2. Tarkemmat kohdetiedot on esitetty arvoluokitusneu-
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vottelun 1.4.2015 muistion liitteissä Arvoluokitustaulukko ja Arvoluokituskartta (kaavaselostuk-
sen liite 9). 

Suunnittelualueen valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat kohteet (Hakolan 
alueen kohteiden numeron edessä H): 

Valtakunnallisesti arvokkaat rakennukset ja pihapiirit 

16. Leinosen huvila (Murtomäki) 
48. Päämaja ”Mannerheimin talo”, asemakaavalla suojeltu (sr) 
55. Kirkko, asemakaavalla suojeltu (sr-1) 
56. Pappila (Iisakkila), pappila ja ulkorakennus asemakaavalla suojeltuja (sr-2) 
104.  Herrala (Orrenmaa II) 
H27.  Marjomäki 
H28.  Niemi (Haapakrouvi) 
 

Maakunnallisesti arvokkaat rakennukset ja pihapiirit 

2. Museo (Koulutalo), asemakaavalla suojeltu (sr-1) 
11. Kiistola ”Suojeluskuntatalo” 
13.  Artturin talo ”Vanha Kantola” 
41. Kelloseppä Ollinin talo (Rajala II) 
52. Taidetalo ”ent. kunnantalo”, asemakaavalla suojeltu (sr-2) 
108.  Latvala (Uusi-Pöyhönen) 
109.  Liinamaan silta 
 

Paikallisesti arvokkaat rakennukset ja pihapiirit 

1.  Pirhonen 
3.  Rukoushuone 
6.  Alppila 
8.  Entinen Kanttorin-lukkarin virkatalo 
10. Ahola 
15.  Korpiranta (Keskikorpiranta) 
23. Seppälä 
25.  Liinamaa (Alijärvi) 
28.  Keskinen (Keski-Ylinen) 
29.  Vesiluoma (Knuuttila) 
32.  Järventie 16 (Alainen) 
34. Ylihärmän osuusmeijeri ja asuinrakennus (Meijeri asemakaavalla suojeltu (sr-2) 
35.  Haapoja, asemakaavalla suojeltu (sr-2) 
43.  Mäki (Anttila) 
45.  Ihamäki (Kaukola) 
46.  Järvi ”Opettajan talo” (Mäkijärvi) 
47.  Liinamaan kutomo (Koivula) 
49.  Lehtivuori (Lööpäri), asemakaavalla suojeltu (sr-2) 
53.  Vanha Rinkineva (Ruohonen) 
57.  Entinen puhelinkeskus (Puisto) 
59.  Pirhonen (Riihelä) 
69.  Kaustinen 
70.  Saarela (Mäki-Kuusela) 
71.  Kaustinen (Peltoranta) 
82.  ”ent. Keski-Kaappoo” (Peltoniemi) 
83.  Lilja (Peltohaka) 
84.  Korpela 
92.  Sannan tupa (Länsikurki) 
93.  Rintala (taimitarha) 
94.  Laina-astiasto (Impivaara) 
106.  Kaikkonen (Pöyhönen) 
H3.  Tuomilähde 
H6.  Paloviita 
H16.  Kauppala 
H20.  Metsärinne 
H22.  Koivisto 
H26.  Honkasointu 
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H31.  Päiväranta 
H33.  Hietalanmäki 
H38.  Ylihakola 
H39.  Keskihakola 
 

Liite 2. Kooste rakennuskulttuurikohteista 

2.9 Väestö, elinkeinot ja palvelut 

2.9.1 Väestö 

Kauhavan asukasluku oli vuoden 2013 lopussa yhteensä 17 065 henkilöä. Ylihärmässä asukkaita 
oli 2861. Kaikissa Kauhavaan vuonna 2009 liitetyissä kunnissa asukasluku on vähentynyt kunta-
liitoksesta lähtien, Ylihärmässä kaikkein vähiten. Kauhavan asukasluvun on ennustettu olevan 
15 931 asukasta vuonna 2025 (Tilastokeskus 2012). 

2.9.2 Elinkeinot ja työpaikat 

Kauhavan tärkeimpiä elinkeinoja ovat palvelut (53 %), jalostus (33 %) sekä alkutuotanto 
(13 %). 

2.9.3 Palvelut 

Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee Hakolan koulu, jossa on peruskoulun luokat 1-6. Yli-
härmän keskustassa sijaitsee Kirkonkylän koulu, jossa on esikoulu, peruskoulun luokat 1-6 sekä 
aamu- ja iltapäivähoitoa. Lisäksi koululla on kerhojen, musiikkiopiston, kansalaisopiston sekä lii-
kuntaryhmien toimintaa. Keskustassa sijaitsee myös Ylihärmän yhteiskoulu, jossa on luokat 7-9. 
Lasten päivähoito on järjestetty Ylihärmän päiväkodissa sekä perhepäivähoitona ja ryhmäperhe-
päivähoitona. Kotimäentiellä toimii vanhainkoti Mäki-Kevari ja vanhusten palvelukoti Rauhankoti. 
Päämajantiellä sijaitsee vanhusten palvelukoti Sointula. Terveyspalveluja tarjoaa Ylihärmän ter-
veysasema. Hakolassa, entisen Härmän sairaalan alueella toimii Härmän Palvelukeskus, joka tar-
joaa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja hyvinvointialan palveluja.  

2.9.4 Maa- ja metsätalous 

Kaava-alueesta osa on maa- ja metsätalouden käytössä. 

2.10 Rakennettu ympäristö 

2.10.1 Tekniset verkostot 

Rakennettu viemäri- ja vesijohtoverkosto sekä muut tekniset verkostot on esitetty kuvassa 12 
Tekniset verkostot ja mastot kuvassa 15 Rakentamista rajoittavat tekijät. 

Sähköverkosto 

Suunnittelualueen itäosan poikki kulkee Elenia Verkko Oy:n 110 kV:n johto. 

Mastot 

Suunnittelualueella sijaitsee kolme yli 40 metriä korkeaa mastoa sekä yksi masto, jonka korkeus 
ei ole tiedossa: 

 Hakolan alueella valtatien 19 ja Sairaalantien risteyksen läheisyydessä sijaitsee masto (ei 
korkeus tiedossa) 

 Pöyhösenkankaan alueella pumppuamon läheisyydessä sijaitsee 60 metriä korkea tietolii-
kennemasto 

 Keskustassa lähellä kirkkoa sijaitsee 65 metriä korkea tietoliikennemasto 
 Järvenkylässä lähellä valtatietä 19 sijaitsee 40 metriä korkea masto 
 
Vesihuoltoverkosto 

Vedenhankinta 
Ylihärmän alueella talousveden hankinnasta ja jakelusta vastaa Kauhavan Vesi Oy. Kauhavan 
Vesi Oy:llä on Ylihärmässä käytössä yksi pohjavedenottamo. Talousvesi pumpataan Pöyhösen-
kangas A pohjavesialueella sijaitsevalta Pöyhösen pohjavedenottamolta. Ottamolla on vesioikeu-
den lupa vuodelta 1971 ottaa pohjavettä 800 m3/d. Pöyhösenkankaan pohjavedenottamon lisäk-
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si vettä johdetaan Alahärmän verkostosta noin 150-200 m3/d kriisivesijohdon ja muiden verkos-
tojen kautta. 

Vesijohtoverkosto 
Vesijohtoverkosto kattaa lähes koko Ylihärmän alueen. Pöyhösen pohjavedenottamolle on joh-
dettu kriisiajan vedenhankintaa varten vesijohto Alahärmän ottamoilta. Seinäjoen seudun vesi-
huollon yleissuunnitelmassa (Pöyry 2009) on esitetty yhdysvesijohdon rakentamista välille Yli-
härmä-Kauhava, mikä mahdollistaisi talousveden pumppaamisen Kauhavalta Ylihärmään. Yli-
härmän kautta vettä voisi johtaa tarvittaessa myös Alahärmään.  

Jätevedenkäsittely 

Jätevedenpuhdistamot 
Ylihärmän jätevedet käsitellään Alahärmän Voltissa sijaitsevalla Kauhavan Vesi Oy:n puhdista-
molla. Puhdistamo on otettu käyttöön vuonna 2008. Siirtoviemäri kulkee valtatien 19 läheisyy-
dessä. 

Jätevesiviemäröinti kattaa keskustan ja kaava-alueen lisäksi Vaasantien varrella sijaitsevan teol-
lisuusalueen. Jätevesiviemäröinti on rakennettu keskustaajamaan kattavasti. Toiminta-alue ei 
nykyisellään ulotu kaavoitettujen alueiden ulkopuolelle. Haja-asutusalueella asuu noin 1000 asu-
kasta, talouksien arvioitu määrä on noin 300. 

Viemäriverkoston kehittäminen 
Vesihuollon kehittämissuunnitelmissa (2004) on esitetty jätevesiviemäröinnin alueen laajenta-
mista haja-asutusalueille vuosien 2005–2014 aikana. Suunnitelluista jätevesiviemäröinnin laa-
jennusalueista on toteutunut uusi teollisuusalue, asemakaavoitetut alueet sekä osa Lehtimäen 
alueesta. Uudet kaavoitettavat alueet tullaan liittämään verkostoon. Haja-asutusalueen asutus-
keskittymien jätevesien käsittely on esitetty järjestettävän taloryhmittäin.  

Uuden Kauhavan alueelle on laadittu selvitys (Ramboll 2009) haja-asutusalueen jätevesien jär-
jestämisestä vesihuollon kehittämissuunnitelman pohjalta. Selvityksessä Ylihärmään ehdotetuis-
ta viemärilaitokseen liitettävistä alueista viemäröinti on jo toteutettu osayleiskaava-alueella si-
jaitseville Kujalan ja Koukkuluoman alueille sekä osittain Kaupin alueelle. Muista selvityksessä 
esitetyistä viemäröinnin laajentamisalueista osayleiskaava-alueella sijaitsevat Hautamäki ja 
Kirkkomäki. Ks. kuva 17.  

Kauhavan kaupungin haja-asutuksen viemäröinti 2012–2014 –selvityksessä (Ramboll 2012) on 
esitetty potentiaalisia viemäröinnin laajennusalueita, jotka on valittu teknis-taloudellisin perus-
tein ottaen lisäksi huomioon ympäristönäkökohdat ja pohjavesien suojelu. Alueet ovat vuoden 
2009 järjestämissuunnitelman mukaisia kohteita, jotka ovat liitettävissä Kauhavan Veden viemä-
rilaitokseen. Esitetyistä laajennusalueista viemäröinti on toistaiseksi toteutettu Kaupin ja Kujalan 
alueille ja Kivihuhdantien eteläosaan. Selvityksessä esitetään lisäksi viemäröinnin laajentumista 
Hautamäen alueelle. Ks. kuva 18. 
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Kuva 12. Tekniset verkostot 

 

2.10.2 Liikenne 

Nykyinen liikenneverkko on esitetty kuvassa 13. 

Ajoneuvoliikenne 

Keskimääräiset liikennemäärät (ajoneuvoa vuorokaudessa) perustuvat Liikenneviraston liiken-
nemääräkarttaan vuodelta 2013. 

Ylihärmän taajaman yleiset tiet ja niiden keskimääräiset liikennemäärät ovat: 

valtatie 19 (Jalasjärvi-Uusikaarlepyy) 
- Etelästä Vaasantien risteykseen   5503 ajon/vrk  
- Vaasantien risteys    4987 ajon/vrk 
- Vaasantien risteyksestä Sairaalantien risteykseen  4219 ajon/vrk 
- Sairaalantien risteyksestä pohjoiseen   4793 ajon/vrk  
seututie 723 (Ylistaro-Ylihärmä) 
- Etelästä Vaasantien risteykseen (Rannanjärventie)  1531 ajon/vrk  
- Vaasantien risteys    2549 ajon/vrk 
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seututie 725 (Koivulahti-Ylihärmä) 
- Lännestä Rannanjärventien risteykseen   1391 ajon/vrk  
- Pohjanmaanväylän risteys    4987 ajon/vrk 
yhdystie 17779 (Kurjenkylä), Kurjentie     301 ajon/vrk  
yhdystie 17786 (Ylihärmän keskusta) 
- Vaasantien risteyksestä Järventien risteykseen (Päämajantie) 2577 ajon/vrk  
- Järventien risteyksestä valtatien 19 risteykseen (Leinosentie) 1838 ajon/vrk 
yhdystie 17788 (Pöyhönen-Kotoluhta) (Liinamaantie)       442 ajon/vrk 
yhdystie 17790 (Hakola) (Sairaalantie)     432 ajon/vrk 
yhdystie 17800 (Kivihuhta)       221 ajon/vrk 
 
Kevyt liikenne 

Kevyen liikenteen yhteyksiä on rakennettu Vaasantien varteen Kuntokeskukselta Päämajantien 
risteykseen, josta lähtee kevyen liikenteen reitti Rannanjärvelle sekä keskustaan. Valtatien 19 
varteen on rakennettu kevyen liikenteen väylä Järventien risteyksestä Kivihuhdantien risteyk-
seen. Kankaan alueelta on rakennettu kevyen liikenteen reitti Liinamaantien varteen ja siitä 
edelleen sairaalalle. Keskustaajamassa kevyen liikenteen väyliä on Viitaväylän, Päämajantien, 
Leinosentien, Vanhan Vaasantien, Kurjentien ja Järventien varsilla.  

Hakolan alueella kevyen liikenteen yhteys on rakennettu Sairaalantien varteen.  

Julkinen liikenne 

Ylihärmä sijoittuu valtatien varressa hyvien joukkoliikenneyhteyksien piiriin ja linja-autovuoroja 
on useita. Lähin rautatieasema on Kauhavan keskustassa.  

 

Kuva 13. Nykyinen liikenneverkko 
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2.10.3 Virkistys 

Vapaa-ajankeskus Kiistolassa Rannanjärventiellä on urheilu- ja pesäpallokenttä sekä kunto- ja 
nyrkkeilysalit. Kirkonkylän koululla on beach volley- ja palloilukentät sekä jääkiekkokaukalo ja 
normaalijää. Yhteiskoululla on jääkiekkokaukalo ja normaalijää. Lisäksi kouluilla on liikuntasalit. 
Härmän Kuntokeskus tarjoaa monipuoliset virkistysmahdollisuudet, alueelta löytyy muun muas-
sa beach volley- ja tenniskenttiä sekä 9-reikäinen golfrata. Anssin Jussin Areena tarjoaa hyvät 
mahdollisuudet sisäliikuntaan. 

Uimarannat 

Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee uimaranta, Hakolan hiekkamonttu. 

Ulkoilureitit 

Vapaa-ajankeskus Kiistolan alueella on 1,5 kilometrin pituinen valaistu kuntorata ja hiihtolatu. 
Suunnittelualueen pohjoisosassa, Järvenjärven ympäristössä on nuotiopaikka ja paikallinen luon-
topolku. Lisäksi Ylihärmän maisemiin on suunniteltu useita pyöräilyreittejä.  

Nykyiset ulkoilureitit ja virkistyskohteet on esitetty kuvassa 14. 

2.10.4 Muut 

Ylihärmän kunnantalon alakerrassa sijaitsee Härmänseudun ampujien ilma-aserata. Lisäksi La-
puanjoki tarjoaa hyvät mahdollisuudet kalastukseen ja melontaan. 



 

 KAUHAVAN KAUPUNKI 36 
 Ylihärmän osayleiskaava 2035 KV 11.12.2017 
   
 

 

Copyright © Ramboll Finland Oy   1510015941-001 

 

 

Kuva 14. Matkailu ja virkistys 

 

2.11 Rakentamista rajoittavat tekijät 

Kuvassa 15 on esitetty rakentamista rajoittavat tekijät. 

2.11.1 Maatilojen talouskeskukset 

Osayleiskaava-alueella sijaitsee useita maatilojen talouskeskuksia, jotka sijoittuvat Ylihärmän 
taajaman ympäristöön. Suunnittelualueella on 28 viljatilaa, 1 puutarha sekä 12 eläintilaa. 
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2.11.2 Maa-ainesten otto 

Pöyhösen pohjavesialueella on soranottoalueita, joiden toiminta on päättynyt. Alueet on esitetty 
kuvassa 15. 

2.11.3 Pilaantuneet maa-alueet 

Suunnittelualueella sijaitsee 16 ELY-keskuksen maaperän tilan tietojärjestelmässä (MATTI) huo-
mioitua kohdetta. Kohteisiin sisältyy polttoaineen jakelupisteitä, teollisuuslaitoksia ja taimitarha, 
joissa nykyisin tai aikaisimmin harjoitetusta toiminnasta on saattanut päästä maaperään haitalli-
sia aineita. Pääosassa kohteista toiminta jatkuu. Osa kohteista on jo tutkittu ja kunnostettu. 
Kohteet sijaitsevat asemakaavoitetuilla alueilla lukuun ottamatta kolmea kohdetta, joista yksi on 
jo kunnostettu, yksi on kasvitarha ja yksi teollisuuslaitos, joiden käyttötarkoitusta ei yleiskaa-
vassa ole tarkoitus muuttaa. Suunnittelualueen MATTI-kohteet on esitetty kuvassa 15. 

2.11.4 Tulvat 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 19.4.2012 lausunnon La-
puanjoen tulvakorkeuksista kerran 100 vuodessa toistuville vedenkorkeuksille. Alimmat suositel-
tavat rakentamiskorkeudet (N60) suunnittelualueella paaluvälillä 528–559 ovat: 

- Osayleiskaava-alueen pohjoisreuna +28,05 m 
- Haapolahti   +28,10 m 
- Liinamaan silta  +28,15 m 
- Tuomisilta   +28,25 m 
 

Liite 3. Lausunto tulvakorkeuksista 

 
Lapuanjoen vesistöalueella on tulvakartoitettu alue Kauhavan Ämpistä Alahärmään. Hallinta-
suunnitelmaehdotuksessa esitetään kartoitettu alue yleispiirteisenä tulvavaara-alueena.  

2.11.5 Liikenteen aiheuttamat haittatekijät 

Meluntorjuntatarpeen toteaminen perustuu valtioneuvoston melutason ohjearvoja koskevan pää-
töksen 29.10.1992 vaatimuksiin.  

Ulkomelun ohjearvot 

Asumiseen käytettävillä alueilla ja virkistysalueilla taajamissa keskimääräinen melutaso ei saa 
ulkona ylittää päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dBA, eikä yöohjearvoa (klo 22–7) 50 dBA. Uusilla 
kaava-alueilla yömelun ohjearvo on 45 dBA. 

Sisämelu 

Asumiseen käytettävillä alueilla ja virkistysalueilla taajamissa keskimääräinen melutaso ei saa 
ulkona ylittää päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dBA, eikä yöohjearvoa (klo 22–7) 50 dBA. Uusilla 
kaava-alueilla yömelun ohjearvo on 45 dBA. 

Erityisiä melua aiheuttavia kohteita ei osayleiskaava-alueella sijaitse. 

Tieliikennemelu 

Maanteiden varsille on laskettu asutukselle sallitun keskimääräisen 55 dBA:n (valtioneuvoston 
päätös 993/1992) ulkomelualueen likimääräinen leveys vuodelle 2030 ennustetuilla liikennemää-
rillä.  

Teoreettinen 55 dBA:n meluvyöhykkeen leveys tien keskilinjasta mitattuna ennustetuilla liiken-
nemäärillä ja ajoneuvonopeuksilla 40…100 km/h (v. 2030) on: 

- Pohjanmaanväylällä (vt 19) noin 90…120 metriä 
- Vaasantiellä (st 725) noin 40…70 metriä 
- Rannanjärventiellä (st 723) noin 25…60 metriä 
- Päämajantiellä (yt 17786) noin 40 metriä 
- Leinosentiellä (yt 17786) noin 25 metriä 
- Kurjentiellä (yt 17779) noin 10 metriä 
- Liinamaantiellä (yt 17788) noin 15 metriä 
- Sairaalantiellä (yt 17790) noin 15 metriä 
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Kuva 15. Rakentamista rajoittavat tekijät 

 



 

 KAUHAVAN KAUPUNKI 39 
 Ylihärmän osayleiskaava 2035 KV 11.12.2017 
   
 

 

Copyright © Ramboll Finland Oy   1510015941-001 

 

3 TAVOITTEET 
 

3.1 Alustavat tavoitteet 

3.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Ylihärmän osayleiskaavatyössä huomioon otettavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on 
esitetty selostuksen kohdassa 2.2.1.  

3.1.2 Maakuntakaavan tavoitteet 

Ylihärmän osayleiskaavatyössä huomioidaan maakuntakaavassa asetetut tavoitteet, jotka on esi-
tetty selostuksen kohdassa 2.2.2.  

3.1.3 Kaupungin alustavat tavoitteet 

Tavoitteena on laatia Ylihärmän kirkonseudun ja Hakolan alueelle oikeusvaikutteinen yleiskaava 
maankäytön kokonaisvaltaisen kehittämisen ohjaamiseen. Suunnittelussa huomioidaan Ylihär-
män ja Hakolan taajamien maankäytöllisen kehittämisen yhteiset tavoitteet kuntarajan poistut-
tua vuoden 2009 alusta, jolloin Ylihärmä, Alahärmä, Kortesjärvi ja Kauhava yhdistyivät Kauha-
van kaupungiksi. 

Yleiskaavalla ohjataan yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja sovitetaan yhteen eri toimintoja, 
kuten asuminen, palvelut, teollisuus, maatalous, liikenne ja virkistys. Oikeusvaikutteisen yleis-
kaavan laatiminen helpottaa asemakaavaprosessia, sillä lainsäädännön mukaan selvitystarpeet 
siirtyvät asemakaavoitukseen mikäli alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. 

3.2 Tavoitteet osayleiskaavan valmisteluvaiheessa 

3.2.1 Kauhavan kaupungin strateginen alueidenkäyttösuunnitelma 2014 

Kauhavan kaupunki on laatinut Kauhavan kaupungin alueen yhdyskuntarakenteen ja toimintojen 
kehityksen ohjaamiseksi strategisen alueidenkäytön suunnitelman vuoteen 2025 (Kauhavan 
kaupunki, Airix Ympäristö Oy 2014) 

Suunnitelman tavoitteena on maankäytön keinoin lisätä alueen vetovoimaisuutta, parantaa elin-
keinoelämän edellytyksiä, tarjota asukkaille viihtyisiä asuinympäristöjä, kehittää taajamia ja ky-
läalueita sekä vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin. Suunnitelman tarkoituksena on myös 
määritellä kehittämistoimenpiteet sekä osayleiskaavoituksen tarpeellisuus eri osa-alueille. 

Alueidenkäyttösuunnitelman lähtökohtana olivat alustavat rakennemallivaihtoehdot, joista valit-
tiin yksi alueidenkäyttösuunnitelman eli ”tulevaisuusmallin” pohjaksi. Tulevaisuusmalliin on yh-
distetty profiililtaan erilaiset keskustat, hyvä peruspalveluverkko, yritystoiminnan kannalta po-
tentiaalisimmat työpaikka- ja matkailualueet, kehityspotentiaalia omaavat kyläalueet sekä loma-
asumisen ja virkistyksen kannalta vetovoimaiset vesistöalueet. Ylihärmän taajamaan tulevai-
suusmallissa esitetään teollisuuteen, hyvinvointipalveluihin sekä matkailun ja vapaa-ajan toimin-
toihin perustuvaa kehittämistä. Alla on esitetty alueidenkäyttösuunnitelman mukaisia kehittä-
misperiaatteita Ylihärmän taajaman osalta. 

Asuminen 

Ylihärmän taajamassa keskustan asutusta tiivistetään ja asumisen kehittämisen kasvusuuntina 
ovat Järven alue, Peltohaka–Riskumäki ja Viitala. 

Elinkeinot 

Työpaikkarakentamisen ja yritysalueiden kehittämiseksi taajamassa on tarjolla laajenevan ja uu-
den yritystoiminnan tarpeisiin yritystontteja. Ylihärmässä selvitetään matkailun ja vapaa-
aikatoimintojen kehittämismahdollisuuksia Vaasantiellä. Vaasantien yritysalue on potentiaalinen 
kasvualue yrityksille. Lisäksi valtatien 19 teollisuusalueen kehittämismahdollisuuksia selvitetään 
pohjavesialue huomioiden. 
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Liikenne 

Liikennejärjestelmien muutos- ja kehittämisperiaatteiden pohjana on soveltuvin osin Etelä-
Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. Kehittämismalli tukeutuu ja hyödyntää nykyistä lii-
kenneinfraa. Uusien ja kehittyvien alueiden liittyminen nykyiseen verkostoon (maanteihin) olisi 
hyvä tapahtua pääosin nykyisiä liittymiä hyödyntäen. Uusien asuinalueiden sijoittaminen nykyi-
sen asutuksen lomaan/laitamille tukee joukkoliikenteen mahdollisuuksia. Valtatien 19 pääliitty-
miä tulee liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujumisen kannalta kehittää. Valtatie 19 välillä Sei-
näjoki-Kauhava-Uusikaarlepyy jatkuen valtatienä 8 Pietarsaari–Kokkola on yksi seudun vilk-
kaimmin liikennöidyistä väylistä ja tärkeä pendelöintiväylä. Lisäksi maantiellä liikennöi paljon 
raskasta liikennettä.  

Lisäksi sijainti pohjavesialueella tulee huomioida muun muassa teiden, katujen ja siltojen raken-
tamisen aikana sekä liukkaudentorjunnassa (tiesuolaus). Liikenneturvallisuuteen tulee panostaa, 
jotta vaarallisia aineita ei liikenneonnettomuuden seurauksena kulkeudu pohjavesiin.  

Virkistys ja matkailu 

Alueidenkäyttösuunnitelman mukaan tavoitteena on lisätä Kauhavalla matkailukapasiteettia ja 
pidentää viipymää. Matkailun kehittämisalueena Ylihärmässä on Härmän kuntokeskuksen alue, 
jossa kehitetään hyvinvointi- ja vapaa-ajanpalveluja. Lisäksi maaseutualueilla kehitetään mat-
kailupalveluja ja edistetään niiden verkottumista matkailukeskusten toimintaan. Kauhavan- ja 
Lapuanjokea hyödynnetään taajamien kehittämisen elementtinä maisemoimalla ja tuomalla ran-
taan virkistysreittejä sekä rakentamalla rantaa puistomaiseksi. 

Uusiutuvan energian mahdolliset tuotantoalueet 

Uusiutuvan ja paikallisen energiankäytön lisäämiseksi Ylihärmään on esitetty 
aluelämmön/bioenergian laajenemista. Aluelämmön/bioenergian laajentamissuunnitelmat tulevat 
kansainvälisiä ja kansallisia ilmastotavoitteita. Aluelämmön hiilidioksidipäästöjen kannalta olen-
naista on, että lämpö tuotetaan uusiutuvilla (esimerkiksi hake) energialähteillä. Lisäksi hyödyn-
tämällä lähienergiaa (hake, peltobiomassa, kotieläinten lanta, jätevesiliete) voidaan minimoida 
kuljetusten ympäristövaikutukset ja lisätä energiatuotannon omavaraisuutta. Hajautettu energi-
antuotanto parantaa myös energian toimitusvarmuutta. Vahvuudet bioenergian tuotannossa ja 
muissa uusiutuvissa energiamuodoissa huomioidaan Kauhavalla tukemalla uusien alan yritysten 
syntymistä. 

Toimenpideohjelma 

Alueidenkäyttösuunnitelman toteuttamiseksi on laadittu toimenpideohjelma, jossa on mahdolli-
suuksien mukaan aikataulutettu kehittämistoimenpiteitä sekä esitetty eri toimenpiteille vastuulli-
sia toteuttajatahoja.  

Vuosien 2014–2017 aikana toteutettavissa toimenpiteissä ei ole kaavoituksen ja muun maankäy-
tön sekä asumisen osalta Ylihärmää koskevia toimenpiteitä. Elinkeinojen ja palvelujen osalta 
toimenpiteenä Ylihärmässä on teollisuusalueiden kehittäminen valtatien 19 ja Vaasantien varres-
sa sekä niihin liittyvät liikennejärjestelyt. Liikenteen osalta toimenpiteenä ovat resurssien kas-
vattaminen asutusalueiden ja keskeisten teiden tienvarsien sekä muiden yleisten alueiden hoi-
dossa sekä liikennesuunnitelman laatiminen taajamittain sisältäen julkisen ja kevyen liikenteen 
tulevaisuusnäkymät. Virkistykseen ja matkailuun liittyviä toimenpiteitä on Kauhavan retkeilykar-
tan laatiminen ja informaation kokoaminen retkeilyreitistöistä ja virkistyskohteista sekä Kauha-
van retkeilyreitistön ja kylien virkistyskohteiden kehittäminen. 

Vuosien 2018–2025 aikana toteutettavissa toimenpiteissä liikenteen osalta on toimenpiteenä Yli-
härmässä kevyen liikenteen rakentaminen koulujen läheisyydessä. Virkistyksen ja matkailuun 
liittyvä toimenpide on Härmän kuntokeskuksen alueen toiminnallinen kehittäminen ja ympäristön 
kehittäminen. 
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Kuva 16. Ote Kauhavan strategisen alueidenkäyttösuunnitelmasta eli ”Tulevaisuusmallista” (Kauhavan 

kaupunki, Sweco Ympäristö Oy 2014). 

 

3.2.2 Asukastavoitteet 

Kauhavan väestökehitys ja ennusteet  

Kauhavan kaupungin asukasluku oli vuoden 2014 alussa 17 065 asukasta, josta Ylihärmän asu-
kasluku oli 2861. Väestön määrä on kaikissa vanhoissa kunnissa vähentynyt kuntaliitoksesta 
(1.1.2009) lähtien, vähiten Ylihärmässä.  

Kauhavan kaupungin tavoitteena on, että kaupungissa on vuonna 2020 noin 20 000 asukasta.  

3.2.3 Elinkeino- ja palvelutavoitteet 

Yleiskaavassa huomioidaan kaupungin elinkeinopolitiikan tavoitteet. Yleiskaavalla turvataan 
mahdollisuudet elinkeinojen kehittämiseen varaamalla riittävästi alueita palvelu-, yritys- ja tuo-
tantotoimintaa varten. Ylihärmän sijainti valtakunnallisen pääliikenneverkon kannalta edullisesti 
pyritään hyödyntämään maankäytössä. Palvelujen ja teollisuuden laajentumisalueet sijoitetaan 
pääasiassa Vaasantien varteen.  

 Kuntokeskuksen palveluita tuetaan mahdollistamalla nykyisen alueen kehittäminen sekä yk-
sityisiä että julkisia palveluja varten. Golfkentälle ja muulle virkistystoiminnalle varataan laa-
jentumisalueita. Lähistölle sijoitetaan uusia palvelualueita kaupallisten palvelujen, pysyvän 
asumisen ja loma-asumisen kehittämiseen. 

 Uutta kaupallisten palvelujen aluetta varataan valtatien 19 ja Ylihärmän taajaman väliselle 
alueelle Vaasantien varteen. 

 Teollisuusalueita varataan uusia yrityksiä varten Ylihärmän taajamaan pääasiassa Vaasantien 
varteen. 

 Uusi teollisuus sijoitetaan pohjavesialueen ulkopuolelle. 
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 Valtatien 19 varressa pohjavesialueella sijaitsevien yritysten olosuhteet ja vähäinen laajen-
tuminen pyritään alueella turvaamaan. Yritystoiminnan muutoksissa huomioidaan mahdolli-
suudet vähentää pohjavesille aiheutuvia riskejä. 

 Kaavoituksessa hyödynnetään valtatien läheisyys ja varaudutaan alueen muuttamiseen pal-
velutoimintaa suosivaan suuntaan. 

 Alueen toiminnallisuutta ja liikenneturvallisuutta parannetaan varautumalla alikulun raken-
tamiseen.  

 
Ylihärmän keskustaan osoitetaan keskustatoimintojen aluetta asumisen lähipalveluille sekä jul-
kisten palvelujen aluetta nykyisiä toimintoja varten. Alueella toimii perusopetus 0-6- ja 7-9–
luokille. Muita julkisia palveluja edustavat hallinto-, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä seurakun-
nalliset palvelut. 

Taajaman ulkopuolella maa- ja metsätalouden, kotieläintalouden ja turkistarhojen toiminta tur-
vataan riittävillä aluevarauksilla. Kotieläintalouden suuryksikköjen laajentumistarve selvitetään 
kaavaprosessissa ja siihen varaudutaan säilyttämällä asutuksen ja tuotantoyksikköjen väliset 
riittävät etäisyydet.  

Maatalouden aluevarauksissa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan yksiköiden kokoa vastaa-
vat viljely- ja lannanlevitysalueet. Viljatilojen keskikoko mahdollisesti kasvaa edelleen. Olemassa 
olevien kotieläintalouden suuryksiköiden arvioidaan edelleen kasvavan. 

3.2.4 Kauhavan strategia 

Kaupungin strategia 

Kaupungin visiona on, että Kauhava on vireästi kehittyvä, maaseutumainen kaupunki, joka toi-
mii Etelä-Pohjanmaan pohjoisosan hallinnollisena ja kaupallisena keskuksena. Kaupunki tarjoaa 
asukkailleen hyvän elämän puitteet viihtyisässä ja luonnonläheisessä asumis- ja elinympäristös-
sä. Turvattu tulevaisuus rakentuu yhteen hiileen puhaltavan yhteisöllisyyden, vahvan yrittäjyy-
den ja monipuolisen palvelu-, työpaikka- ja vapaa-aikatarjonnan tuloksena. 

Kauhavan kaupunkistrategian ja sitä täydentävän elinkeinostrategian keskeisiä tavoitteita ovat: 

 Kaupunki profiloituu myönteisesti viihtyisän asumisen, vahvan työllisyyden ja virikkeellisen 
vapaa-ajan uudistuvana kaupunkina 

 Kaupunki tuottaa palvelut kustannustehokkaasti mutta laadukkaasti 
 Kaupungin elinkeinorakenne vahvistuu ja monipuolistuu yrittäjyyden kautta 
 Kaupan ja palveluiden kehitys voimistuu ja lisää alueen vetovoimaa 
 Asukasluku kasvaa hyvän työllisyyden, viihtyisän elinympäristön ja monipuolisen sekä väljän 

tonttitarjonnan avulla 
 Kaupunki tarjoaa yrityksille osaavaa ja monipuolista työvoimaa sekä suotuisan yrittämisym-

päristön. 

3.2.5 Maapoliittiset tavoitteet 

Kunta- ja yhdyskuntatalouden kannalta edullisinta on tiivistää nykyistä taajamaa, jossa verkos-
tot ovat valmiina. Kaupungin maapolitiikan hoitaminen edellyttää aktiivista maanhankintaa ja to-
teutusjärjestyksen luomista kaavoituksen avulla. Asuntotontteja voidaan tuottaa myös yksityis-
ten kanssa laadittavien kaavoitussopimusten avulla. 

Kauhavan maapoliittisen ohjelman 2014–2020 mukaan perusperiaatteena kaupungin tonttipoli-
tiikassa on, että kaupungilla on tarjota erikokoisia ja -hintaisia tonttivaihtoehtoja eri alueilta. 
Maata hankitaan pääosin Kauhavan strategisen alueidenkäyttösuunnitelman mukaisilta alueilta 
keskustoista ja olemassa olevilta yritysalueilta sekä valtatien 19 varrelta ja risteysalueilta ole-
massa olevan infrastruktuurin läheisyydestä. Kussakin kaupunginosassa maata voidaan hankkia 
täydennysrakentamiseen myös muilta alueilta olemassa olevan taajamarakenteen läheisyydestä 
ja vireistä kyläkeskuksista.  

Asemakaava-alueen läheisyydessä Vaasantien varressa sijaitsevien turkistarhojen nykyinen si-
jainti estää yhdyskuntarakenteen kehittämisen palvelujen, virkistyksen ja asumisen kannalta 
tärkeällä alueella. Myös nykyinen asutus kokee viihtyisyyshaittoja turkistarhauksen läheisyydes-
sä. Turkistarhoilla on voimassa oleva ympäristölupa. Yleiskaavassa tulee varautua mahdolliseen 
alueen käyttötarkoituksen muutokseen, mikäli turkistarhaustoiminta alueella loppuu yleiskaava-
kaudella tai sen jälkeen.  
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3.2.6 Vesihuollon kehittämistavoitteet 

Jätevesien järjestäminen 

Uuden Kauhavan kaupungin alueelle on laadittu vesihuollon kehittämissuunnitelman pohjalta 
selvitys (2009) haja-asutusalueen jätevesien järjestämisestä, johon kaupungin maankäyttörat-
kaisut perustuvat. Selvityksessä ehdotettiin osayleiskaava-alueella sijaitsevien Hautamäen, Ku-
jalan, Koukkuluoman ja Kirkkomäen alueiden liittämistä viemärilaitokseen. Lisäksi osittain 
osayleiskaava-alueella sijaitsee entisen Alahärmän kunnan puolella sijaitseva Kauppi, joka on 
ehdotettu liitettäväksi Härmäin Jätevesi Oy:n (nykyisin Kauhavan Vesi Oy) siirtoviemäriin. Uudet 
kaavoitettavat alueet tullaan liittämään verkostoon. Selvityksessä ehdotetuista viemäröinnin laa-
jennuskohteista on yleiskaava-alueen osalta toistaiseksi toteuttamatta vain Hautamäen alue. 

Selvityksen mukaan Ylihärmässä ehdotetuilla viemärilaitokseen liitettävillä alueilla sijaitsee yh-
teensä noin 395 taloutta (vastaa 1180 asukasta). Ylihärmän viemäröitävien alueiden rakenta-
miskustannuksiksi on arvioitu noin 3,0 miljoonaa euroa.  

 

Taulukko 8. Ylihärmän viemäröintialueet ja talouksien lukumäärät sekä ehdotetun ratkaisun ja vaihto-

ehtojen kustannusarviot (Lähde: Haja-asutusalueiden jätevesien järjestäminen 2009). 

 

Haja-asutusalueen asutuskeskittymille voidaan jätevesien käsittely järjestää taloryhmittäin. Sel-
vityksen mukaan Ylihärmän yhteisviemäröintialueella on noin 110 taloutta (vastaa 330 asukas-
ta). Ylihärmän yhteisviemäröintialueen rakentamiskustannuksiksi on arvioitu noin 0,95 miljoonaa 
euroa. 

 

Taulukko 9. Ylihärmän yhteisviemäröintialueet ja talouksien lukumäärät sekä vaihtoehtoisten viemä-

röintitapojen kustannusarviot (Lähde: Haja-asutusalueiden jätevesien järjestäminen 2009). 
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Kuva 17. Ote Ylihärmän haja-asutusalueen jätevesien järjestämisen selvityksestä 2009. Kuvassa 

vihreällä viivarajauksella on esitetty nykyinen viemärilaitoksen toiminta-alue, ruskealla viemäri-

laitoksen laajennusalueet (tilanne 2009) ja sinisellä yhteisviemäröintialueet. 

 

Viemäröinnin laajennusselvitys 2012 

Kauhavan kaupungin haja-asutuksen viemäröinti 2012–
2014 –selvityksen mukaisista potentiaalisista viemä-
röinnin toiminta-alueen laajennusalueista on toteutettu 
Kaupin ja Kujalan alueet sekä eteläosa Kivihuhdan alu-
eesta. Alueet perustuvat vuoden 2009 suunnitelmaan. 
Ks. kuva 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 18. Ote haja-asutusalueen viemäröintiselvityksestä 

(2012). Kuvassa vihreällä rajauksella on esitetty 

viemärilaitoksen toiminta-alue 2012 ja oranssilla 

viemärilaitoksen laajennusalueet (tilanne 2012). 
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Kuva 19. Viemärilaitoksen toiminta-alue. Toteutunut tilanne 2016. 

 

Vesihuollon kehittäminen 

Vedenhankinta tapahtuu omalta alueelta Ylihärmän ja Alahärmän alueiden yhteistä verkostoa 
käyttäen.  

Seinäjoen seudun vesihuollon yleissuunnitelmassa (Pöyry 2009) on esitetty yhdysvesijohdon ra-
kentamista välille Ylihärmä-Kauhava. Ylihärmän kautta vettä voisi johtaa tarvittaessa myös Ala-
härmään.  Kauhavan Vesi Oy:n hallitus on päättänyt Ylihärmä-Kauhava-yhdysvesijohdon raken-
tamisesta ja rakentaminen aloitetaan vuoden 2017 aikana. 

 

Kuva 20. Ote piirustuksesta, yhdysvesijohto Ylihärmä-Kauhava (lähde: Seinäjoen seudun vesihuollon 

yleissuunnitelma 2009). 
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3.2.7 Energianhuolto ja ilmastonmuutos 

Alueidenkäytössä edistetään energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja kauko-
lämmön käyttöedellytyksiä.  

Hulevesien merkitys korostuu sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä. Tarkasteltavaksi tulevat pelto-
alueiden käyttö rakentamiseen ja yleensä alavien alueiden käyttö.  

3.2.8 Liikenteen kehittämistavoitteet 

Kauhavan logistinen sijainti 

Valtatien 19 läheisyys tarjoaa Ylihärmän alueen yrityksille hyvät ja sujuvat liikenneyhteydet.  

Etelä-Pohjanmaan alueelle on laadittu logistiikka- ja maankäyttöselvitys (Sito Oy), joka valmistui 
vuonna 2011. Logistisesti tärkein vyöhyke selvityksen mukaan on Kauhajoelta Kauhavalle kanta-
tietä 67 pitkin Kurikan ja Ilmajoen kautta Seinäjoelle ja sieltä valtatietä 19 Lapuan kautta Kau-
havalle kulkeva yhteys, jonka kehittämiseen on selvityksessä esitetty kehittämishankkeita. Val-
tatie 19 on osa valtakunnallista pääreittiä etelästä pohjoiseen, jonka liikenteen kasvu on ollut 
keskimääräistä suurempaa ja nopeutunee lisää Seinäjoen Itäisen ohikulkutien valmistuttua. Li-
säksi Kauhavalla yritysalueiden tapaan kuljetuksia ja liikennettä synnyttää myös valtakunnalli-
sesti merkittävä Power Parkin huvipuisto, joka lisää liikennettä valtatiellä 19. Huvipuistoalueen 
merkittävä kasvu edellyttää paikallisia liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parantavia toimen-
piteitä. 

Valtatien 19 yleissuunnitelma 1997 

Ylihärmän osayleiskaavan luonnosvaiheessa liikenneverkon suunnittelussa on ollut lähtökohtana 
vuonna 1997 valmistunut Valtatien 19 yleissuunnitelma välillä Härmän kuntokeskus – Hakola. 
Suunnitelman tavoitteena on ollut parantaa sekä valtatien 19 että sisäisen liikenteen ja kevyen 
liikenteen turvallisuutta. Suunnitelmassa on varauduttu kahden eritason, Pöyhösen ja Junkkarin 
alikulkujen rakentamiseen sekä rinnakkaistieyhteyden toteuttamiseen valtatien 19 länsipuolelle. 
Lisäksi suunnitelmassa on esitetty Järventien valtatieliittymän siirtämistä etelämmäksi ja Junk-
karintien liittymää pohjoisemmaksi, joka on jo toteutettu.  Kaavaehdotusvaiheessa 2017 on laa-
dittu uusi osayleiskaavan liikenneselvitys, jonka sisältö on esitetty kohdassa 4.4.1.  
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Kuva 21. Ote vuoden 1997 

yleissuunnitelmasta. 

 

Kauhajoki–Kauhava palvelutasoselvitys 

Ramboll Finland Oy on laatinut Kauhajoen–Kauhavan kehityskäytävän palvelutasoselvityksen 
vuonna 2014 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimesta. Selvityk-
sessä on esitetty tavoitetila vuodelle 2040 valtatielle 19. Kauhavan ja Alahärmän väliselle osuu-
delle esitetään kaksikaistaista tietä, jolla on määrävälein ohituskaistoja ja nopeusrajoitus taaja-
mien kohdalla 80 km/h, muualla 100 km/h. Selvityksessä Alahärmän PowerParkin kohdalla va-
raudutaan eritasoliittymään. Muita eritasoliittymiä ei selvityksessä Kauhavan ja Alahärmän välille 
esitetä. (Alahärmään on valmisteilla uusi Alahärmän yleiskaavoitukseen liittyvä tieverkkoselvitys 
ELY-keskuksen ja kaupungin yhteistyönä. Siinä esitetään eritasoliittymää PowerParkin liittymän 
lisäksi myös Alahärmän taajaman pääliittymään eli Härmäntien kohtaan perusteina valtatien län-
sipuoliset maankäyttötavoitteet.) 

Palvelutasoselvityksessä esitetään Kauhavan taajamien kaavoituksessa ja katuverkoston raken-
tamisessa huomioitavaksi, että pääteille ei synny uusia liittymätarpeita. Katuverkkoa kehitetään 
siten, että liikenne ohjautuu yleisille teille olemassa olevien ja kehitettäväksi päätettyjen liitty-
mien kautta. Katuverkkoa kehitetään siten, että yleiset tiet ovat sujuvasti ja turvallisesti saavu-
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tettavissa kaikilta yritysalueilta, joilta lähtee kuljetuksia. Erityisesti tämä koskee valtatietä 19, 
jonka tulevan kehittämisen lähtökohtana on liittymien määrän vähentäminen, mikä edellyttää 
katuverkon ja rinnakkaisten tieyhteyksien kehittämistä. Palvelutasoselvityksessä Ylihärmän taa-
jaman kohdalle on esitetty rinnakkaistieyhteyttä, jonka toteutusmahdollisuudet tulee selvittää 
osayleiskaavoituksen yhteydessä. Katuverkon porrastamisella ja yhdistelyllä voidaan vähentää 
liittymiä valtatiellä ja parantaa nykyisten liittymien turvallisuutta. 

Lisäksi selvityksessä esitetään toimenpiteitä kävelyn ja pyöräilyn kehittämismahdollisuuksille, 
joita on painotettava osayleiskaavoissa ja asemakaavoissa. Osayleiskaavoissa ohjeistetaan ase-
makaavoitusta siten, että kävely ja pyöräily otetaan keskeiseen rooliin. Selvityksessä on esitetty 
toimenpiteenä Ylihärmän valtatien suuntaisten jalankulku- ja pyöräteiden täydentämistä jatku-
viksi. 

Kaupungin alustavat tavoitteet tieverkkosuunnitelman tarkistamiseksi 

 Järventien nykyinen linja ja valtatieliittymä säilytetään paikallaan. 
 Järventien ja Kivihuhdantien välille suunnitellun rinnakkaistien tarvetta harkitaan uudelleen 

Kivihuhdantien vähäisen liikennemäärän (n. 200 ajoneuvoa/vrk) johdosta.  
 Vanhan ratalinjan kohtaan suunnitellusta vt 19 alikulkuyhteydestä luovutaan. Vuoden 1997 

yleissuunnitelman jälkeen tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että ko. kohdassa paineinen 
pohjavesi on lähellä maanpintaa, minkä johdosta alikulun rakentaminen tulisi kalliiksi ja ai-
heuttaisi riskin pohjavedelle. Valtatien yli tapahtuva teollisuusalueiden välinen liikenne kul-
kee porrastettujen liittymien kautta sekä 300 m etelämmäksi esitetyn alikulun kautta, jossa 
on nykyisin jo kevyen liikenteen alikulku.  

 Valtatien itäpuolelle esitetään uutta katuliittymää ja -yhteyttä MSK:n pohjois- ja itäpuolitse 
Kangastielle. 

 Leinosentien liittyminen valtatielle esitetään siirrettäväksi etelämmäksi nykyisen valtatien le-
vähdysalueen kohtaan. Liittymä palvelisi näin paremmin myös valtatien varren liikerakenta-
misaluetta. 

 Vaasantien varteen rakentuneelle teollisuusalueelle on kaavaluonnoksessa osoitettu laajen-
nusalue Vaasantien eteläpuolelle, jonka liittyminen Vaasantiehen porrastetaan pohjoispuoli-
sen liittymän kanssa. 

 

3.2.9 Maiseman, kulttuuri- ja luonnonympäristön arvojen huomioiminen 

Osayleiskaavatyötä varten on laadittu maisemaa ja kulttuuriympäristöä, luonnonympäristöä sekä 
muinaismuistoja koskevat erillisselvitykset. Tavoitteena on säilyttää arvokkaat ympäristökohteet 
mahdollisuuksien mukaan ja ottaa ne huomioon suunnittelun lähtökohtina. 

Maankäytön suunnittelussa huomioon otettavia maisemarakenteen ja maisemakuvan 
erityispiirteitä 

1) Maisemallinen solmukohta 

Liinamaan silta on rakennettu maisemarakenteellisesti varsin mielenkiintoiseen ja loogiseen koh-
taan, jossa Lapuanjokilaakso rajautuu ympäristöönsä suhteutettuna varsin kapeaksi.  Laaksotilaa 
rajaa itäpuolella Kotoluhdan kallioselänne ja kallioselänteestä kohti jokea kurkottava hietakiele-
ke. Länsipuolella laaksotilaa rajaa Ylihärmän keskusta-alueelle sijoittuva laaja harjumuodostu-
ma, sekä sen lievealueena jokirantaan kielekemäisesti ulottuva karkeaa hietaa sisältävä vyöhy-
ke. Sillan itäpuolella sijaitsevat vanhat talot muodostavat ulkorakennuksineen Liinamaantiehen 
rajautuvia tiiviitä ja suljettuja pihapiirejä, joilla on maisemallista ja rakennushistoriallista arvoa. 
Laaksotilan jatkuminen avoimena ja yhtenäisenä tämän solmukohdan ylitse pohjoiseen kohti 
Kauhavan kulttuurimaisemaa ja etelään kohti Lapuan peltolakeutta on maisemallisesti erittäin 
tärkeää. Jokilaakson länsilaidalla uuden rakentamisen alimman tason tulisi seurata rakennetta-
vuudeltaan kelvollisten maalajien rajoja ja näistä seuraavia korkotasoja. 

2) Jokilaakson ydinalueet 

Lapuanjokilaakson ydinalueet ulottuvat osayleiskaava-alueen eteläosiin saakka ja rajautuvat 
suoraan taajaman keskustan rakentamiseen. Pohjanmaanväylältä erkaneva Vaasantie ylittää jo-
kilaakson vainiot Ylihärmän keskustan kaakkoispuolella ja tieltä avautuu näkymiä niin etelään ja 
itään kohti jokilaaksoa kuin vastakkaiseen suuntaan pohjoiselle ja läntiselle sektorille kohti Yli-
härmän keskustaajaman reunaa. Kirkon torni nousee maisemallisesti ja taajamakuvallisesti tär-
keänä maamerkkinä muuta rakennuskantaa ja puustoa korkeammaksi ja auttaa taajaman van-
himpien osien sijainnin hahmottamista. Ylihärmän taajaman eteläreuna rajautuu Naarasluoman 
alueella suoraan avoimeen viljelymaisemaan. Rajapinta ei tukeudu maisemallisiin lähtökohtiin, 
kuten maaston pinnanmuotoihin, vanhaan tiestöön tai pienvesistöihin, joten rajapinta on vailla 
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kiinnekohtaa. Rakentamisen ulottaminen nykyisen uloimman rajapinnan ulkopuolelle ei kuiten-
kaan ole maisemallisesti näillä osin perusteltua.  

3) Lakeudet ja niiden reuna-alueet 

Kaava-alueen laajeneminen pohjoiseen liittää kaava-alueen maisemallisesti Kauhavan kulttuuri-
maisema-alueisiin ja Laiturin alueen lakeuteen. Hakolan ja Kaupin alueella maisemarakenteen 
kannalta on oleellista rakentamisen ja peltolakeuden maisemallisesti hyväksyttävän rajapinnan 
löytyminen. Hakolantien varren vanhimmat rakennusryhmät sijoittuvat hienon hietamaan kes-
kellä sijaitseville hiekkavaltaisille matalille kohoumille. Hakolan, Keski-Hakolan ja Mäki-Hakolan 
rakennusryhmät muodostavat rakentamisen uloimman luonnollisen rajasaarekkeen, sillä tätä 
ulommilla ja alavammilla Lapuanjokilaakson osuuksilla tulvariski kasvaa ja maaperä muuttuu 
hyvin hienojakoiseksi liejuhiesuksi, joka on rakennettavuudeltaan varsin heikkoa. Lisärakentami-
sen kannalta Hakolassakin tulisi pitäytyä Riihikallion ja Sairaalantien välisillä alueilla. 

4) Luomien varret ja niitä ympäröivät viljelyalueet 

Suurien pääjokien lisäksi Pohjanmaan maisemarakenteeseen ja maisemakuvaan liittyvät olen-
naisesti pääuomaa kohti hakeutuvat luomat eli puromaiset vesiuomat. Paikoin luomien ympärille 
muodostuu pääjokilaaksosta erkaantuvia, mittakaavaltaan miellyttäviä maisematiloja. Maisema-
kuvaa rikastuttavia elementtejä, kuten rantapenkereiden, pientareiden ja muiden reunavyöhyk-
keiden kasvillisuutta saattaa olla päälaaksoa runsaammin tai ne ovat pienempien etäisyyksien 
vuoksi helpommin havaittavissa. Ylihärmän taajama rajoittuu länsilaidassaan Koukkuluoman ja 
Kujalan viljelymaisemiin ja Sippolassa ja Järvenkylässä Järvenjärven kautta virtaavaa vesiuo-
mastoa ympäröiviin viljelymaisemiin. Vanha rakennuskanta sijoittuu matalille kohoumille ryh-
miksi tai viljelymaiden keskellä sijaitseviksi yksittäisiksi pihapiireiksi. 

5) Nauhamainen rakentaminen 

Vanhojen tielinjausten varteen keskittyvää rakentamista on erityisesti Rannanjärventien varres-
sa. 

6) Harju 

Ylihärmän taajaman keskusta sijoittuu kaakkoluodesuuntaisen pitkittäisharjun länsisivulle. Kau-
pinkankaalle sijoittuu teollisuuskortteleiden lisäksi vanha sairaalaympäristö, yksittäisiä raken-
nuksia ja jonkin verran uutta omakotirakentamista. Harjun laella risteilee tiivis polkuverkosto, 
mikä kertoo alueen käytöstä virkistysalueena. Sairaalantien ja Pohjanmaanväylän risteyksen 
tuntumassa sijaitsee sorakuoppia, joita käytetään uimapaikkana. Maastossa erottuu erikoisuute-
na myös puretun rautatien linjaus. Maapohjan hyvää rakennettavuutta on hyödynnetty tiestön 
pohjana, mikä näkyy Sairaalantien linjauksessa, joka noudattelee tarkoin hiekkamaan reuna-
vyöhykettä. Alueen metsillä on maisemakuvallista merkitystä.   

Suositukset rakennetun kulttuuriympäristön huomioimiseksi 

Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksessä on rajattu maisema-/taajama- tai kyläkuvassa 
omaleimaisena erottuvat rakennetun kulttuuriympäristön aluekokonaisuudet. Aluekohteet sisäl-
tävät kulttuurihistorialliselta merkitykseltään vaihtelevaa rakennuskantaa, eivätkä ole erityisen 
yhtenäisiä ja sellaisenaan säilytettäviä kokonaisuuksia. Aluekohteiden yhtenäisyyttä ja omalei-
maisuutta voidaan vahvistaa ottamalla kulttuurihistorialliset arvot lähtökohdaksi aluekohteiden 
kehittämiselle ja täydennysrakentamiselle. Arvokkaiden rakennuskulttuurikohteiden säilymistä 
tulee pyrkiä edistämään. Ks. kohta 2.8.11 Rakennusinventointikohteiden arvotus. 

Omaleimaiset rakennetun kulttuuriympäristön aluekokonaisuudet 

Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen liitteessä 1 Maisema-analyysi on rajattu yhdeksän 
omaleimaisena erottuvaa rakennetun kulttuuriympäristön aluekokonaisuutta. Aluekohteet sisäl-
tävät kulttuurihistorialliselta merkitykseltään vaihtelevaa rakennuskantaa, eivätkä ole erityisen 
yhtenäisiä ja sellaisenaan säilytettäviä kokonaisuuksia. Aluekohteiden yhtenäisyyttä ja omalei-
maisuutta voidaan vahvistaa alueiden kulttuurihistorialliset ja maisema-/taajama-/kyläkuvalliset 
arvot huomioivalla täydennysrakentamisella ja kehittämistoimenpiteillä.  Maisemallisesti merkit-
tävimpien rakennuskulttuurikohteiden asema maisemassa tulee säilyttää täydennysrakentami-
sessa. Aluerajaukset ja tarkemmat aluekohtaiset suositukset on esitetty maisema- ja kulttuu-
riympäristöselvityksessä. Numerointi vastaa selvityksen maisema-analyysikarttaa. 

1. Rannanjärventien alkuosa 
- nauhamaisen kylärakentamisen kokonaisuus 

 

2. Päämajantien keskiosa 
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- Päämajantien ja kirkon ympäristön kirkonkylämiljöö  

3. Peltohaka-Kujala 
- peltoasutusta ja Kujalantien ja Kärrintien varren kyläasutusta 

4. Järventien varren pohjalaistalot 
- neljän pohjalaistalon ja niiden välistä avautuvan peltomaiseman kokonaisuus 

5. Härmän sairaalan alue 
- Härmän entisen tuberkuloosiparantolan alue 

6. Sairaalantien keskiosa 
- nauhamaista kyläasutusta 

7. Sairaalantien länsiosa 
- nauhamaista kyläasutusta 

8. Kauppi 
- taloryhmä Lapuanjoen peltolaakson reunalla 

9. Hakola 

- taloryhmä Lapuanjokilaaksossa, peltoaukealta nousevalla mäellä 

 
Luontoselvitysten maankäyttösuositukset 

Voimakkaimmin alueen maakäyttöä rajoittavia luontoarvoja ovat alueella sijaitsevat kaksi liito-
oravaesiintymää. Niissä olevien lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heiken-
täminen on kielletty luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella. Liito-oravaesiintymien lisäksi maan-
käytön suunnittelussa on huomioitava liito-oravan kulkuyhteydet. 

Kirkkomäen metsälakiin perustuva ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät Luolanmäen 
mäkialue, Lapuanjokivarren alueet Liinamaan sillan ympäristössä sekä pohjavesialueen harju-
lammet tulisi ottaa huomioon alueiden maankäytön suunnittelussa. Niiden lisäksi keväällä 2014 
löytyneet viitasammakoiden lisääntymispaikat Järvenjärven eteläpäässä ja Hakolan pohjave-
silammissa kuuluvat EU:n luontodirektiivissä mainittuihin kohteisiin, joiden hävittäminen ja hei-
kentäminen on kielletty. Pesimälinnustoselvitys vahvistaa luonnon monimuotoisuuden kannalta 
tärkeiksi luokiteltujen kohteiden arvoa ja linnuston osalta arvokkain alue onkin Lapuanjokivarren 
pensas- ja peltoalue. Lisäksi Hakolan pohjavesialueen kahdesta lammesta löytyi huomionarvoisia 
lintulajeja. 

Selvityksen perusteella voidaan todeta, että kaavoitushankkeella ei ole vaikutusta lepakoihin, ei-
kä suosituksia niiden huomioonottamiseksi ole tarpeen antaa. Mikäli jossain yhteydessä havai-
taan lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikkoja, tärkeitä ruokailualueita, siirtymäreittejä tai 
muutonaikaisia kerääntymisalueita, tulisi silloin arvioida lisäselvitysten tarve ja käsitellä kohteita 
luonnonsuojelulain ja EUROBATS-sopimuksen mukaisesti. 

3.3 Valmisteluvaiheen sidosryhmätyöskentely 

3.3.1 Yleiskaavatoimikunta 1, 11.6.2008 

Ylihärmän kunnantalolla järjestettiin yleiskaavatoimikunnan kokous 11.6.2008. Kokouksessa 
käytiin läpi yleiskaavan työohjelmaa, aikataulua ja selvitystarpeita sekä päätettiin jatkotoimenpi-
teistä. Muistio kokouksesta on liitteenä. 

Liite 4. Yleiskaavatoimikunta 1, 11.6.2008 

3.3.2 Viranomaisten työneuvottelu 15.8.2008 

Viranomaisten työneuvottelu järjestettiin 15.8.2008 Vaasassa. Läsnä olivat Tiehallinnon Vaasan 
tiepiirin, Länsi-Suomen ympäristökeskuksen ja kunnan edustajat sekä kaavan laatija. Neuvotte-
lussa käytiin läpi yleiskaavan lähtökohtia sekä laadittuja ja laadittavia selvityksiä. Lisäksi keskus-
teltiin suunnittelun ohjelmoinnista ja aikataulusta. Muistio neuvottelusta on liitteenä.  

Liite 5. Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 15.8.2008 

3.3.3 Yleiskaavatoimikunta 2, 29.9.2008 

Ylihärmän kunnantalolla järjestettiin yleiskaavatoimikunnan kokous 29.9.2008. Kokouksessa 
käytiin läpi edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat ja keskusteltiin Alahärmän Hakolan alueen 
liittämisestä yleiskaava-alueeseen. Lisäksi keskusteltiin Ylihärmän osayleiskaavan tavoitteista. 
Muistio kokouksesta on liitteenä.  
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Liite 6. Yleiskaavatoimikunta 2, 29.9.2008 

3.3.4 Yleiskaavatoimikunta 3, 3.11.2008 

Ylihärmän kunnantalolla järjestettiin yleiskaavatoimikunnan kokous 3.11.2008. Kokouksessa kä-
siteltiin osayleiskaavaa varten laadittua alustavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja alus-
tavaa yleiskaavaluonnosta sekä keskusteltiin tavoitetieverkon ratkaisuista. Muistio kokouksesta 
on liitteenä.  

Liite 7. Yleiskaavatoimikunta 3, 3.11.2008 

3.3.5 Työneuvottelu, Länsi-Suomen ympäristökeskus 13.11.2008 

Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa käytiin neuvottelu 13.11.2008, jossa käsiteltiin alus-
tavaa yleiskaavaluonnosta sekä osayleiskaavan tavoitteita. 

3.3.6 Yleisötilaisuus 1, 8.12.2008 

Yleisölle järjestetyssä tiedotustilaisuudessa tiedotettiin osayleiskaavaprosessista. Lisäksi esiteltiin 
Ylihärmän taajaman osayleiskaavoitusta varten tehtyjä selvityksiä ja muita kaavoituksessa käy-
tettäviä selvityksiä ja suunnitelmia. 

3.3.7 Yleiskaavatoimikunta 4, 9.12.2008 

Ylihärmän kunnantalolla järjestettiin yleiskaavatoimikunnan kokous 9.12.2008. Kokouksessa 
keskusteltiin edellisen kokouksen jälkeisistä tapahtumista ja tavoitteista sekä käsiteltiin alusta-
vaa yleiskaavaluonnosta. 

3.3.8 Ylihärmän kunnanhallitus 17.12.2008 

Ylihärmän kunnanhallitus hyväksyi alustavan osayleiskaavaluonnoksen pohjana käytetyt yleis-
kaavan tavoitteet 17.12.2008. Kuntaliitoksen toteutumisen jälkeen tavoitteita on tarkistettu kun-
tastrategioiden päivityksien myötä.  

3.3.9 Viranomaisneuvottelu 1, 21.1.2009 

Ylihärmän taajaman osayleiskaavasta järjestettiin viranomaisneuvottelu Länsi-Suomen ympäris-
tökeskuksessa 21.1.2009. Läsnä olivat Länsi-Suomen ympäristökeskuksen maankäytön ja vesi-
huollon, Kauhavan kaupungin, Museoviraston sekä Etelä-Pohjanmaan liiton edustajat sekä kaa-
van laatija. Tiehallinto ei osallistunut neuvotteluun. Muistio neuvottelusta on liitteenä. 

Neuvottelussa esiteltiin yleiskaavan lähtökohtia ja tavoitteita sekä yleiskaavan aiempia selvityk-
siä. Lisäksi keskusteltiin jatkotoimenpiteistä sekä seuraavista huomioon otettavista seikoista: 

 Yleiskaavassa käsiteltäviä tärkeitä asioita muun muassa valtatie 19 ja sen varressa pohjave-
sialueella sijaitseva teollisuusalue sekä kuntokeskuksen tarpeet 

 Yleiskaavan selvitykset on laadittu 1998–2002 ja ne päivitetään puutteellisin osin. Laadittu 
rakennusinventointi ja arvotus on tarkistettava 

 Maankäyttöstrategiassa on harkittava muun muassa asumispolitiikka, haja-asutus ja alakes-
kukset. Työpaikkaomavaraisuus vaikuttaa asumisen sijoittumiseen. 40 ha varautuma hyvä, 
alueita tarvitaan myös muihin tarkoituksiin 

 Maakuntakaavoituksen yhteydessä on laadittu vuonna 2002 kaupallinen selvitys. Maakunta-
kaava jätti avoimeksi isojen yksiköiden sijoittumisen, mikä tulee ratkaistavaksi kuntakaa-
voissa, niin myös Ylihärmän osalta 

 Palvelualueet, palveluilla tulee tukea myös Kuntokeskuksen toimintaa 
 Alueelta ei tunneta esihistoriallisia muinaisjäänteitä. Myöskään historiallisen ajan inventoin-

teja ei ole tehty  
 Pohjavesialueen ja pohjavedenottamojen huomioiminen suunnittelussa 
 Suunnitteilla Kauhavan hajajätevesien järjestäminen 

Liite 8. Viranomaisneuvottelu 1, 21.1.2009 

3.3.10 Viranomaisneuvottelu 2, 22.1.2014 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Etelä-Pohjanmaan liiton, Etelä-
Pohjanmaan maakuntamuseon ja Kauhavan kaupungin kesken järjestettiin viranomaisneuvottelu 
22.1.2014, jossa käsiteltiin Kauhavan kaupungin yleiskaavaprojekteja. Neuvottelussa käytiin läpi 
Ylihärmän osayleiskaavan suunnittelutilannetta, josta esitettiin mm. seuraavia kommentteja: 
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 ELY-keskuksen mukaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on syytä laittaa uudelleen näh-
täville. Mahdolliset selvitykset arvioidaan. Kaavan laatimispäätös olisi myös syytä viedä ny-
kyiselle Kauhavan kaupunginhallitukselle. Alueelle on tehtävä hulevesisuunnitelma ja kaupal-
linen selvitys, missä arvioidaan liikennemääriä. Liito-oravien pesimäalueet huomioitava kaa-
vassa ja harkittava pitääkö alueet merkitä erityismerkinnöillä kaavaan. 

 Etelä-Pohjanmaan liiton mukaan osayleiskaavassa on mietittävä teollisuusalueiden sijainti 
pohjavesialueella sekä liikennejärjestelyt risteysalueineen. Huoltoasemavarauksen voisi pois-
taa valtatien varrelta. 

 Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon mukaan myös Hakolan alueen rakennukset ja kulttuu-
riympäristö on inventoitava. 

 Lisäksi sovittiin, että Pöyhösenkankaan pohjavesialueesta pidetään erillinen neuvottelu. 

3.3.11 Työneuvottelu, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 5.5.2014 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Kauhavan kaupungin kesken järjestettiin 5.5.2014 työneu-
vottelu, jossa keskusteltiin Ylihärmän teollisuusalueen mahdollisesta laajentamisesta pohjavesi-
alueella valtatien 19 varrella. Muistio neuvottelusta on liitteenä. 

Liite 9. Työneuvottelu, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 5.5.2014 

3.3.12 Rakennuskantainventoinnin arvoluokitusneuvottelu 1.4.2015 

Yleiskaavaprosessin yhteydessä järjestettiin arvoluokitusneuvottelu 1.4.2015, jossa arvotettiin 
Hakolan alueen inventointikohteet ja tarkistettiin Ylihärmän kohteiden vuoden 1999 arvoluoki-
tusta syksyllä 2014 päivitettyjen tietojen perusteella. Arvoluokitusneuvotteluun osallistuivat 
maakuntamuseon rakennustutkija Sirkka-Liisa Sihvonen, Hakolan alueen inventoija Tiina Lehti-
saari, rakennustarkastaja Heikki Hakala sekä kaavan laatija/Ylihärmän alueen inventoija Juha-
Matti Märijärvi. Tilaisuudessa esiteltiin osayleiskaavoituksen tilannetta ja keskusteltiin rakennus-
kulttuurin huomioinnista kaavoituksessa sekä rakennuskulttuurikohteiden arvoluokitusperiaat-
teista. Arvoluokitusneuvottelussa käytiin läpi rakennuskulttuurikohteet inventoijien laatimien 
alustavien arvoluokitusluetteloiden, valokuvien, karttojen ja inventointitietojen avulla. Neuvotte-
lussa kohteet luokiteltiin osayleiskaavoitusta varten kolmeen arvoluokkaan. 

Liite 10. Arvoluokitusneuvottelu 1.4.2015 

3.3.13 Työneuvottelu, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 30.9.2015 

Ylihärmän osayleiskaavan tieverkkoasioista järjestettiin työneuvottelu Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskuksessa 30.9.2015. Läsnä olivat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Kauhavan kaupungin 
edustajat sekä kaavan laatija. Työneuvottelussa tarkistettiin kaavaluonnoksen tieverkkoratkai-
sun periaatteet ennen kaavaluonnoksen nähtäville asettamista. Kaavaluonnoksen tieverkkorat-
kaisun pohjana on vuonna 1997 Tielaitoksen kanssa yhdessä laadittu yleissuunnitelma ja sen 
tarkistamiseksi kaupungin esittämä tavoitetieverkkoratkaisu.  

Neuvottelussa ELY-keskus toi esiin 2014 valmistuneen valtatien 19 palvelutasoselvityksen ja sii-
nä välille Kauhajoki-Kauhava esitetyt tavoitteet, joita ovat erityisesti 4-haaraliittymien poistami-
nen ja rinnakkaistieverkon kehittäminen. ELY-keskuksen mukaan vuoden 1997 yleissuunnitel-
massa esitetty Järventien ja Kivihuhdantien välinen rinnakkaistie olisi hyvä pitää mukana edel-
leen ja lisäksi katkaista Kivihuhdantien liittymä valtatielle. Jos valtatien itäpuolelle Maaseudun 
koneen pohjoispuolelle esitetty uusi katu toteutetaan, niin nykyinen suora tonttiliittymä poiste-
taan. Vaasantien varressa eteläpuolisen teollisuusalueen liittymä tulisi sijoittaa pohjoispuolen liit-
tymän itäpuolelle, niin että alueiden välisessä poikittaisliikenteessä vältyttäisiin vasemmalle 
kääntymiseltä Vaasantiellä. 

ELY-keskuksen mukaan olisi hyvä tutkia, voidaanko uudet kevyen liikenteen väylät sijoittaa mie-
luummin rinnakkaisteiden kuin valtatien varteen. Kuntokeskuksen kohtaan esitetylle kevyen lii-
kenteen alikululle tulisi harkita parempaa paikkaa esim. lännemmäksi pohjoiseen lähtevän rin-
nakkaistien viereen tai idemmäksi valtatien varteen.  
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4 OSAYLEISKAAVAN VALMISTELU 

4.1 Alustava osayleiskaavaluonnos 

4.1.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.2.2009 

Ylihärmän taajaman osayleiskaavaa varten laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka 
sisälsi suunnitelman osallistumisen ja vuorovaikutuksen sekä kaavan vaikutusten arvioinnin jär-
jestämisestä. Suunnitelmassa on nimetty tiedossa olevat osalliset, tiedottamis- ja kuulemistavat, 
aikataulu sekä yhteyshenkilöt. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavoituksen vireilletu-
losta tiedotettiin alkuvuodesta 2009. 

4.1.2 Alustava osayleiskaavaluonnos  

Yleiskaavan lähtökohtien, erillisselvitysten, tavoitteiden ja sidosryhmäpalautteen pohjalta laadit-
tiin alustava kaavaluonnos, joka oli nähtävillä yhdessä osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
kanssa 12.2.–13.3.2009 välisenä aikana. 

 

Kuva 22. Ote Ylihärmän alustavasta osayleiskaavaluonnoksesta 

 

4.1.3 Alustavasta osayleiskaavaluonnoksesta saatu palaute 

Alustavasta osayleiskaavaluonnoksesta saatiin palautetta Länsi-Suomen ympäristökeskukselta 
sekä neljältä maanomistajalta. 



 

 KAUHAVAN KAUPUNKI 54 
 Ylihärmän osayleiskaava 2035 KV 11.12.2017 
   
 

 

Copyright © Ramboll Finland Oy   1510015941-001 

 

Länsi-Suomen ympäristökeskus esitti yleisperiaatteet pohjavesialueiden huomioimisesta kaavoi-
tuksessa. Alustavassa luonnoksessa on esitetty palvelujen ja hallinnon aluetta sekä pientaloval-
taista asuntoaluetta pohjavesialueelle. Ympäristökeskuksen mukaan tulee selvittää kyseisten 
toimintojen sijoittumisen vaikutus pohjaveteen esittämiensä yleisperiaatteiden mukaisesti. Ym-
päristöselvityksistä ympäristökeskus totesi, että selvityksessä tulee huomioida vähintään kasvil-
lisuus, eläimistö (myös linnusto ja liito-oravat) sekä ainakin jokivarren osalta mielellään hyöntei-
set. Ympäristökeskuksen mukaan Lapuanjoen varteen on haettu kahta luonnon monimuotoi-
suuskohdetta kaudelle 2008–2012. Kohteet tulee huomioida kaavassa. 

Maanomistajat ottivat kantaa alustavassa osayleiskaavassa osoitettuihin aluevarausmerkintöihin, 
jotka sijaitsivat heidän omistamilla kiinteistöillä. Maaomistajat halusivat alueet merkittävän ny-
kyisen mukaisiksi; maa- ja metsätalousmaiksi sekä turkistarha-alueeksi. 

Alustavan luonnoksen nähtävillä olon jälkeen yleiskaavan laatiminen keskeytyi. Kaavanlaadinta 
käynnistettiin uudelleen vuonna 2014, jolloin suunnittelualueeseen lisättiin myös siihen rajautu-
va Hakolan alue. 

4.2 Osayleiskaavaluonnos 7.10.2015 

4.2.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Ylihärmän osayleiskaavaa varten laadittua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu 
7.10.2015. Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esitetty liitteessä 1. 

4.2.2 Luonnoksen pääperiaatteet 

Osayleiskaavaluonnos on laadittu yleiskaavan lähtökohtien, erillisselvitysten, tavoitteiden ja si-
dosryhmäpalautteen pohjalta. Seuraavassa on esitetty tärkeimmät luonnoksen periaatteet. 

Asuminen 

Keskusta-asutuksen laajentumiseen on esitetty asemakaavoitettavaksi uusia pientaloalueita 
Naarasluoman ja Viitalan sekä Nikolainkaupungin ja Ilomäen alueille, Järvenjärven alueelle, 
Kaupin alueelle sekä keskustaajaman länsipuolelle Vanhan Vaasantien varteen.  

Palvelut 

Palvelun alueet keskittyvät nykyisen keskustan ja Härmän kuntokeskuksen alueille. Uusia palve-
luille varattuja alueita on osoitettu valtatien ja Vaasantien varteen. Kuoppamäen alueelle on 
osoitettu matkailupalveluiden aluetta. 

Teollisuus 

Nykyiset asemakaavan teollisuuden varaukset on säilytetty. Uusia teollisuusalueiksi asemakaa-
voitettavia alueita on osoitettu Vaasantien varren teollisuusalueen yhteyteen sekä valtatien 19 
varteen Kaupinkankaalle ja Pöyhösen risteyksen eteläpuolelle. 

Virkistys 

Naarasluoman varsi golfkentältä keskustaajaman läpi Järvenjärven alueelle on osoitettu lähivir-
kistysalueena. Lisäksi Kaupinkankaan alue on osoitettu entisenä soranottoalueena, joka kunnos-
tetaan virkistystoimintaan. Viheralueverkostoa täydentävät asuntoalueiden korttelipuistot ja niitä 
yhdistävät reitit. Olemassa olevat urheilukentät sekä golfkenttä on osoitettu urheilu- ja virkis-
tyspalvelujen alueiksi. 

Erityisalueet 

Erityisalueena on osoitettu Hakolan alueella sekä golfkentän itäpuolella sijaitsevat pohjavedenot-
tamot. 

Maatalous- ja metsäalueet 

Lapuanjoen valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaisiin kulttuurimaisemiin liittyvät pelto-
alueet pyritään säilyttämään avoimina ja viljelykäytössä. Ruohoperkiön alueelle on varattu koti-
eläintalouden suuryksikön alue. Metsäiset selänteet on varattu pääosin maa- ja metsätalousalu-
eiksi. Kaupinkankaan metsäalueella on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. 

Liikenne 

Kaavaluonnoksen tieverkkoratkaisun pohjana on vuonna 1997 Tielaitoksen kanssa yhdessä laa-
dittu yleissuunnitelma ja sen tarkistamiseksi kaupungin esittämä tavoitetieverkkoratkaisu. 
Suunnitelmassa esitetään Pöyhösen alikulun rakentamista. Uutta katuverkostoa on osoitettu uu-
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sille asuntoalueille Järvenjärven, Nikolainkaupungin, Ilomäen sekä Naarasluoman alueille. Uusia 
kevyen liikenteen väyliä on esitetty vuoden 1997 yleissuunnitelman mukaisesti valtatien 19 ja 
Yrittäjäntien varsille, Kelloluomantien varteen sekä uuden tien varteen Naarasluoman alueelle. 

Kulttuuri- ja luonnonympäristö 

Kulttuurihistorialliset ympäristöt, arvokkaat luonnonympäristökohteet ja merkittävät rakennus-
historialliset kohteet on huomioitu alue- ja kohdemerkinnöin. 

 

Kuva 23. Ote Ylihärmän osayleiskaavaluonnoksesta 7.10.2015 

4.3 Mielipiteen kuuleminen kaavaluonnoksesta  

4.3.1 Osayleiskaavaluonnoksen nähtävilläolo 14.10.–13.11.2015 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, osayleiskaavaluonnos ja kaavan valmisteluaineisto pidettiin 
nähtävillä 14.10.–13.11.2015 välisen ajan. Kaavaluonnoksesta saatiin 8 lausuntoa ja 4 kirjallista 
mielipidettä. Kaavaluonnoksesta saaduista lausunnoista ja mielipiteistä laadittu tiivistelmä sekä 
niihin laaditut vastineet on esitetty liitteessä 11. 

Liite 11. Tiivistelmä saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä niihin laaditut vastineet 
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4.3.2 Lausunnot 

Kaavaluonnoksesta saatiin 8 lausuntoa, joista Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitoksella, Ison-
kyrön kunnanhallituksella ja Vöyrin kunnalla ei ollut kaavaluonnoksesta huomautettavaa. 
Etelä-Pohjanmaan liitto ilmoitti kaavaluonnoksen noudattavan vahvistetun maakuntakaavan lin-
jauksia. Liitto myös piti erityisen tärkeänä taajama-alueen sivuitse kulkevien valtatien 19, Vaa-
santien ja muiden yleisten teiden turvallisia ylityksiä, liittymisiä ja muita väyläjärjestelyitä, jotta 
Ylihärmän taajamassa voidaan turvata tarpeellisia kaupallisia ja muita palveluja sekä teollisuu-
den toimintaedellytyksiä. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus huomautti, että valtatien 19 ja seututien 725 liikenteen melualu-
eille ei tule sijoittaa lähivirkistysalueita eikä myöskään muita melulle herkkiä toimintoja kuten 
asumisen alueita ilman meluntorjuntatoimenpiteitä.  

Vesihuollosta ja pohjavesialueista ELY-keskus totesi, että viemäriverkoston tulee kattaa 
osayleiskaavan mukaiset uudet rakennettavat alueet ja että alueelle olisi hyvä laatia myös hule-
vesisuunnitelma.  

Pohjavesialueiden osalta ELY-keskus huomautti, että kaava-aineistossa esitetyt pohjavesialuera-
jaukset poikkeavat ELY-keskuksen tiedossa olevista rajauksista. Lisäksi kaava-aineistossa on vii-
tattu pohjavesialueisiin Pöyhösenkangas A, B ja C yhtenä pohjavesialueena. ELY-keskuksen lau-
sunnon mukaan nämä tulisi korjata kaava-aineistoon ja pohjavesialueen kaavamääräys tulee 
tarkistaa oikeaan muotoon. Lisäksi kaikki pohjavesialueilla sijaitsevat vedenottamoalueet tulisi 
osoittaa osayleiskaavassa ET-merkinnällä, myös tutkitut vedenottamopaikat tulisi huomioida ja 
osoittaa. 

Tulvarajauksen ja rakentamiskorkeuksien osalta ELY-keskus huomautti, että osayleiskaavassa 
osoitettava tulva-alueen rajaus sekä suositukset alimmista rakentamiskorkeuksista tulee tarkis-
taa uusimpien tulvavaarakartoitusten mukaisesti. 

Lisäksi ELY-keskus pyysi lausunnossaan tarkentamaan kaavamääräyksiä ainakin palvelujen ja 
hallinnon alueen P-2 osalta. 

Kauhavan kaupungin ympäristölautakunnan lausunto 

Ympäristölautakunta totesi, että kevyen liikenteen väylät on osayleiskaavassa huomioitu hyvin ja 
että uusien kevyen liikenteen reittien toteuttaminen tekee alueesta helposti liikuttavan myös 
pyöräillen tai kävellen. Leinosentien ja valtatien 19 liittymäkohtaan tulevaa eritasoliittymää ym-
päristölautakunta piti liikenneturvallisuuden kannalta tarpeellisena. Liikenteen jatkaminen Hako-
laan alikulun kautta ja valtatieltä 19 uuden liittymän kautta vähentää liikennepainetta yhdessä 
risteyksessä ja tekee liittymistä turvallisempia. Ympäristölautakunta huomautti lausunnossaan, 
että yleiskaavassa tulisi varata paikka myös riittävän ison pysäköintipaikan sijoittamiseen valta-
tien 19 läheisyyteen. 

Teollisuusalueiden osalta ympäristölautakunta huomautti, että valtatien 19 varrelle sijoittuvat 
TY-teollisuusalueet ovat hyvien liikenneyhteyksien varrella, joskin pohjavesialue aiheuttaa omat 
haasteensa teollisuudelle. Nykyteollisuuden laajentuminen TY-alueella tulee turvata, uutta ym-
päristöluvanvaraista teollisuutta alueelle ei tule sijoittaa lisää. Pohjaveden läheisyys tulee huo-
mioida myös Kuntokeskuksen risteyksessä, Ylihärmän päävedenottamo on 50 metrin päässä. 

Uusien asuinalueiden osalta ympäristölautakunta totesi, että uusien AP-alueiden rakentaminen 
vanhojen AP-alueiden kupeeseen täydentää yhtenäisiä asuinalueita ja mahdollistaa kunnallistek-
niikan rakentamisen nopeasti ja kustannustehokkaasti. Myös liikennejärjestelyt uusille AP-
alueille on helppo järjestää. AP-alueita tulisi osoittaa lisää erityisesti Hakolan koulun läheisyy-
teen.  

Ympäristölautakunta totesi lausunnossaan, että sairaalan alueen läheisyydessä oleva VL-alue luo 
mahdollisuuden luonnossa liikkumiseen ja siten alueen hyödyntämiseen. Alueelle on jatkossa 
helppo luoda ulkoilureittien verkosto. Alueella on myös MU-merkintä, jonka kehittämistä ulkoilu-
reittien suhteen voisi ympäristölautakunnan mukaan tehostaa. Myös uuden ulkoilureitin keskus-
tasta VL-alueelle voisi huomioida jo osayleiskaavassa. 

Kauhavan Vesi Oy:n lausunto 

Kauhavan Vesi Oy huomautti, että yleiskaavaan olisi syytä merkitä nykyiset pohjavedenottamot 
ja vesilaitokset. Lisäksi kaavaselostusta tulisi päivittää teknisten verkostojen, vedenhankinnan ja 
vesiverkoston sekä vesihuollon kehittämistavoitteiden osalta vastaamaan nykytilannetta. 
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Museoviraston lausunto 

Museovirasto huomautti, että alueelta on todettu syksyllä 2015 tervahauta, joka tulisi merkitä 
kaavaan.  

4.3.3 Mielipiteet 

Kaavaluonnoksesta saatiin nähtävillä olon aikana yhteensä kolme kirjallista mielipidettä, joissa 
esitettiin seuraavia muutoksia ja tarkistuksia kaavaluonnokseen: 

 AP-merkinnän poistaminen ja peltoalueiden esittäminen maatalousalueina tilan 71:32 alueilla 
Vaasantien molemmin puolin. 

 AP-1-alueen osoittaminen Kurjentien eteläpuolelle tiloille 2:137, 4:59, 1:480, 2:136 ja 4:58. 

 Yrittäjäntien eteläpuolella sijaitsevan kiinteistön 1:580 osoittaminen kokonaan C-alueena. 

Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen on järjestetty maanomistajien aloitteista erillisiä neu-
votteluita, joissa Ilomäen alueen maanomistaja on esittänyt omistamiensa tilojen 2:95 ja 2:269 
alueella sijaitsevien AP-1-alueiden osoittamista kaavassa M-alueena. 

Kuntokeskuksen länsipuolella sijaitsevien turkistarhojen yrittäjät vaativat turkistarhojensa aluei-
ta ja niiden suojavyöhykkeisiin sisältyviä peltoalueita merkittäväksi M-alueina osayleiskaavaan ja 
P-1-alueelle osoitettujen laajentumisalueiden poistamista. Lisäksi tarhaajat esittivät turkistarho-
jen viereen osoitetun tieyhteyden siirtämistä lännemmäksi.  

4.3.4 Asukaskysely 

Kaavaluonnoksen nähtävillä olon yhteydessä järjestettiin asukaskysely kaupungin internet-
sivuilla. Kysely oli avoinna 30.10.–13.11.2015 ja siihen saatiin 113 vastausta. Asukaskyselyssä 
pyydettiin kannanottoja koskien asumista ja viihtyisyyttä, ajoneuvo- ja pyöräilyliikennettä sekä 
jalankulkua, virkistystä ja vapaa-aikaa sekä palveluita, liikerakentamista ja teollisuutta. 

Uudet asuinalueet 

Ensisijaisia uusia asuinrakentamiskäyttöön otettavia alueita olivat asukkaiden mielestä Hakolan, 
Naarasluoman, Järvenjärven ja Viitalan alueet sekä Kotimäentien varsi ja nykyinen turkistarha-
alue Vaasantien varressa.  

Asukkaiden toive asuinpaikkaa kysyttäessä oli, että eniten toivottiin asumista omakotitalossa 
Järvenjärven tai Hakolan alueella, Kurjentien varressa tai Härmän sairaalan ympäristössä. 

Viihtyisyyden parantaminen 

Kysyttäessä asukkaiden kantaa siitä, mitkä ovat sellaisia paikkoja, jotka vaatisivat toimenpiteitä 
viihtyisyyden parantamiseksi, korostuivat vastauksissa Hakolan koulun piha-alueen ja uimaran-
nan (Jussilan monttu) parantaminen sekä jokivarren maiseman ehostaminen (virkistyskäyttö) ja 
kasvillisuuden raivaaminen Kurjenkyläntien ja Järventien risteyksen läheisyydestä. Keskustan 
alueella asukkaat toivoivat rakennusten purkua/kunnostusta, kasvillisuuden raivaamista ja muita 
toimenpiteitä viihtyisyyden parantamiseksi. 

Ajoneuvoliikenne 

Kysyttäessä ajoneuvoliikenteen yhteyspuutteita asukkaat toivoivat parempia yhteyksiä välille 
Vaasantie-Päämajantie-Leinosentie sekä ala-asteen pihaan, kirjastolle ja ylä-asteelle. Keskustas-
sa asukkaat pitivät Hietamäenkujaa liian kapeana väylänä ja keskustan hidastetöyssyjä haittana. 
Lisäksi asukkaat toivoivat parempia yhteyksiä Kaupin alueelle välille Karjankujantie-Hakolantie-
Sairaalantie väylän huonon kunnon vuoksi. 

Kevyt liikenne 

Uusia kevyen liikenteen väyliä asukaskyselyyn vastanneet kaipasivat valtatien 19 varteen Lapu-
anjoelta Järventien risteykseen, Liinamaantielle Sairaalantien risteyksestä Kotoluhtaan saakka, 
Sairaalantien varteen, Järventielle Kelloluomantien risteyksestä valtatielle, Kivihuhdantielle Leh-
timäelle saakka, Hietamäenkujalle Leinosentieltä koululle, Yrittäjäntielle, Kurjentielle Kujalantien 
risteykseen saakka sekä vähäisesti Vanhan Vaasantien varteen. 
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Virkistys 

Tärkeinä virkistyskohteina pidettiin Kaupinkankaan lähimetsiä ja lenkkipolkuja, Hakolan leikki-
kenttää, Hakolan koulun pihaa, Jussilan monttua ja sen ympäristöä sekä Härmän kuntokeskuk-
sen aluetta ja Järvenjärven ympäristöä. 

Uusi virkistyskohteita kysyttäessä asukkaat toivoivat Jussilan montun sekä Hakolan koulun pihan 
kehittämistä. Liinamaalle ja valtatien läheisyyteen toivottiin virkistyspaikkoja jokivarteen. Här-
män sairaalan alueelle kaivattiin koirapuistoa ja latu/lenkkipolkua. Keskustaan toivottiin puisto-
maista lenkkipolkua. 

Liikerakentaminen ja palvelut 

Kysyttäessä, millä alueella asukkaat haluaisivat tehdä päivittäistavaraostoksensa, vastaukset 
painottuivat keskustaan sekä valtatien varteen. Uuden liikerakentamisen toivottiin keskittyvän 
keskustan alueelle. Uusista kaupallisista palveluista asukkaat mainitsivat ravintolan, parturin, 
kenkäkaupan, päivittäistavaraliikkeen ja kodintarvikeliikkeen. 

Teollisuuden sijoittuminen 

Vastaukset kysymykseen, mihin asukkaat sijoittaisivat lisäalueita teollisuudelle, painottuivat 
Vaasantien varteen nykyisen teollisuusalueen läheisyyteen ja Vaasantien eteläpuolelle sekä val-
tatien varteen nykyisten teollisuusalueiden pohjoispuolelle. Eräässä kommentissa toivottiin, ettei 
uusia teollisuusalueita kaavoitettaisi pohjavesialueelle. 

Asukaskyselyn vastauksista laadittu yhteenveto on esitetty liitteessä 12. 

Liite 12. Yhteenveto asukaskyselystä 

4.3.5 Yrittäjien erilliskuulemiset 

Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen kaupunki järjesti keskustelutilaisuuden Ylihärmän yrit-
täjien kanssa 18.11.2015. Hakolan alueen yrittäjät kuuluvat Alahärmän yrittäjiin, minkä johdos-
ta heiltä pyydettiin kommentit erikseen. Yrittäjillä ei ollut huomautettavaa kaavaluonnokseen.  

Lisäksi kaupunki on järjestänyt erillisiä neuvotteluita turkistarhaajayrittäjien, MSK:n, Skaalan ja 
Härmän Kuntokeskuksen kanssa. Turkistarhaajat ovat jättäneet kaavaluonnoksesta neuvottelun 
pohjalta lausunnon (mielipiteen) 29.1.2016 (lausunnon päiväys 20.1.2016), jota on selostettu 
kohdassa 4.3.2. 

4.3.6 Työneuvottelu, Kauhavan kaupunki 11.4.2016 

Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen on laadittu liikenneselvitys, ks. selostuksen kohta 4.4 
Liikenneselvitys 2017. Liikennejärjestelyistä järjestettiin Kauhavan kaupungin kanssa työneuvot-
telu 11.4.2016, jossa esiteltiin alustavaa liikenneselvitystä ja sen sisältöä. Lisäksi keskusteltiin 
jatkotoimenpiteistä. Neuvottelussa päätettiin järjestää ELY-keskuksen kanssa työneuvottelu lii-
kennejärjestelyistä.  

4.3.7 Työneuvottelu, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 3.6.2016 

Ylihärmän osayleiskaavan liikennejärjestelyistä järjestettiin työneuvottelu Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskuksessa 3.6.2016. Läsnä olivat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Kauhavan kaupun-
gin edustajat sekä liikenneselvityksen ja kaavan laatijat.  

Työneuvottelussa esiteltiin yleiskaavan laadinnan tilannetta ja osayleiskaavaehdotuksen luon-
nosta. Kaavan maankäyttövarauksiin ei tullut luonnosvaiheen jälkeen merkittäviä muutoksia lu-
kuun ottamatta turkistarhojen aluetta. Neuvottelussa keskusteltiin Vaasantien varteen osoitetus-
ta P-2 – alueesta ja sen mahdollisesta liittymätarpeesta Vaasantielle. Liityntää päätettiin tutkia 
laadittavana olevassa liikenneselvityksessä. 

Neuvottelussa käytiin läpi kaavaluonnosvaiheessa laadittu suppeahko liikenneselvitys, jota on 
luonnosvaiheen jälkeen tarkennettu Pöyhösen liittymän, teollisuuden yhteystarpeiden, rinnak-
kaistieyhteyksien sekä Vaasantien jalankulku- ja pyöräliikenteen osalta. Neuvottelussa keskus-
teltiin Pöyhösen liittymän vaihtoehdoista, joista ELY-keskus piti vaihtoehtoa VE5 suositeltavana 
vaihtoehtona vaiheittain rakennettuna. MSK:n kohdalle esitetty rinnakkaistie päätettiin poistaa ja 
sen eteläinen suunta muuttaa jalankulku- ja pyöräilytieksi. Lisäksi keskusteltiin Kivihuhdantien 
alikulun muuttamisesta sekaliikenteen käyttöön, jolloin liittymä valtatiehen poistuisi ja liikenne 
tapahtuisi Järventien kautta. Skaalan kohdalle osoitetusta rinnakkaistiestä todettiin, että sen lin-
jauksessa on otettava huomioon maan alla sijaitsevat sammutusvesisäiliöt. Lisäksi keskusteltiin 
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Rannanjärventien kiertoliittymän kohdalle sekä Kuntakeskuksen kohdalle suunnitelluista jalan-
kulku- ja pyöräilytien alikuluista. Myös raskaan liikenteen uuden pysäköintipaikan sijoittumisesta 
keskusteltiin. Liikenneselvitystä päätettiin edelleen täydentää tutkimalla em. asiat. Muistio neu-
vottelusta on liitteessä 13. 

Liite 13. Työneuvottelu, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 3.6.2016 

4.3.8 Työneuvottelu, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 20.12.2016 

Osayleiskaavan liikenneselvityksen täydennysten valmistuttua järjestettiin työneuvottelu Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskuksessa 20.12.2016. Läsnä olivat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja 
Kauhavan kaupungin edustajat sekä liikenneselvityksen ja kaavan laatijat.  

Työneuvottelussa esiteltiin edellisen neuvottelun jälkeen valmistunut liikenneselvitys sekä sen 
pohjalta tarkistettu osayleiskaavaehdotus, jota on valmisteltu nähtäville laitettavaksi. Keskustel-
tiin valtatien 19 ja Vaasantien varren liittymäratkaisuista. Valtatien osalta päätettiin poistaa Kivi-
huhdantieltä valtatielle osoitettu ohjeellinen yhteys ja tutkia Pöyhösen eritasoliittymäratkaisun 
muuttaminen siten, että alikulkuvaraus Leinosentieltä poistuu ja varataan mahdollisuus toteuttaa 
tulevaisuudessa eritasoliittymä suuntaisliittymin. Vaasantien osalta päätettiin muuttaa rinnak-
kaistie Naarasluoman alueella ohjeelliseksi, rajoittaa kaupan mitoitusta kaavamääräyksellä sekä 
tutkia mahdollisuus jakaa P-2-alue viheralueella kahteen osaan, joista toinen liittyy Viitaväylään 
ja toinen Vaasantiehen. Hulevesien huomioimisesta asemakaavassa päätettiin lisätä kaavaan 
yleismääräys. Kaavan tavoitevuotta katsottiin tarpeelliseksi siirtää myöhemmäksi kuin 2025. 
Muistio neuvottelusta on liitteessä 14. 

Liite 14. Työneuvottelu, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 20.12.2016 

4.4 Liikenneselvitys 2017 

Kaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa on valmistunut liikenneselvitys, jossa on tarkasteltu Pöy-
hösen liittymää, teollisuuden yhteystarpeita rinnakkaisyhteyksiä sekä Vaasantien jalankulku- ja 
pyöräliikenteen järjestelyjä. Liikenneselvitysraportti on esitetty kaavaselostuksen liitteenä. 

 

Kuva 24. Osayleiskaavan tavoitteellinen tieverkko. 
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Pöyhösen liittymä 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa pidetyn työneuvottelun pohjalta (ks. selostuksen kohta 
4.3.8) Pöyhösen liittymän suotuisammaksi toteutusvaihtoehdoksi valikoitui liikenneselvityksessä 
esitetty vaihtoehto VE5. Toteutusvaihtoehdosta laadittiin viranomaistyöneuvottelun pohjalta vie-
lä toteutusvaihtoehto VE5b, jossa tulevaisuuden varauksena huomioidaan mahdollisuus täyskor-
kean alikulun rakentamiseen suuntaisliittymineen. 

Toteutusvaihtoehdon mukaan ensimmäisessä vaiheessa nykyisen liittymän, Leinosentien liitty-
mähaara katkaistaan ja jätetään tonttikaduksi, jonka päähän rakennetaan pieni kääntöpaikka. 
Leinosentie porrastetaan etelämmäksi ja liittymä kanavoidaan ja siihen rakennetaan vasempaan 
kääntymiskaista. Vanha Leinosentie ja Viitaväylä liittyvät T-liittymin uuteen pääkokoojaväylään.  

Toisessa vaiheessa varaudutaan rakentamaan täyskorkea alikulku Leinosentien ja Liinamaantien 
välille ja porrastetut liittymähaarat muutetaan suuntaisliittymiksi. Leinosen liittymähaara muo-
toillaan katuramppi-tyyppiseksi, koska suuntaisliittymin varustetulla rampilla ei voida sallia liit-
tymiä. 

Nykyinen jalankulku- ja pyöräliikenteen alikulku säilyy ja Viitaväylän jalankulku- ja pyörätie voi 
säilyä nykyisellä paikalla.  

 

Kuva 25. Pöyhösen liittymän toteutusvaihtoehto VE5b. 
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Teollisuuden yhteystarpeet ja rinnakkaistieyhteydet 

MSK 

MSK:n liikenneyhteyksiä kehitetään kevyen liikenteen yhteyksien osalta. Nykyinen Junkkarintien 
ja MSK:n hiljattain rakennettu porrastus kanavointeineen säilyvät. 

Kivihuhdantien ja Sairaalantien liittymä 

Liikenneselvityksen mukaan Kivihuhdantien ja Sairaalan nelihaaraliittymä porrastetaan sulkemal-
la Kivihuhdan liittymähaara ja järjestämällä Kivihuhdantieltä rinnakkaisyhteys Järventielle. Kivi-
huhdantieltä on mahdollista johtaa tarvittaessa uusi porrastettu liittymähaara valtatielle 19 ny-
kyisen liittymän pohjoispuolelta. Selvityksessä on tutkittu myös mahdollisuutta ottaa nykyinen 
jalankulku- ja pyörä- liikenteen alikulku sekaliikenteen käyttöön, jolloin paikallinen Kivihuhdan ja 
sairaalan alueen välinen liikenne säästyisi kiertohaitalta ja liittymiseltä vilkkaan valtatieliikenteen 
sekaan. Selvityksessä esitetty liikenneratkaisu on osoitettu alueelle 19.12.2016 hyväksytyssä 
asemakaavassa.  

 

Kuva 26. Kivihuhdan alikulun muuttaminen sekaliikenteelle hidaskatuna. 

 

Skaalan alue 

Liikenneselvityksessä Valtatien 19 länsipuolelle tutkittiin erilaisia mahdollisuuksia rinnakkais-
tieyhteyden järjestämiseen Skaalan tehdasalueen kohdalla. Järventieltä Junkkarintielle voidaan 
selvityksen mukaan tarvittaessa osoittaa rinnakkaistie valtatien vartta pitkin. Rinnakkaistielle ei 
kuitenkaan toistaiseksi ole katsottu olevan tarvetta, eikä sitä osoiteta osayleiskaavassa. 
Osayleiskaavaan osoitettavaa kevyen liikenteen yhteys voidaan tarvittaessa tulevaisuudessa 
muuttaa henkilöajoneuvoliikenteen mahdollistavaksi rinnakkaistieyhteydeksi. 

Yrittäjäntien teollisuusalue 

Yrittäjäntien teollisuusalueen liikenneyhteyksiä kehitetään kevyen liikenteen yhteyksien osalta. 
Nykyinen Junkkarintien ja MSK:n hiljattain rakennettu porrastus kanavointeineen säilyvät. 

Yrittäjäntien liikenteelle on nykyisin yksi sisääntulo valtatieltä ja toinen keskustan pääväylältä. 
Valtatien suuntaiselle rinnakkaisväylästölle on todettu tarve, jotta työmatkaliikenne voisi välttää 
valtatien kautta kulkemista. Tiiviisti rakennettuun ympäristöön uusia valtatien suuntaisia linjauk-
sia rinnakkaisväylille ei ole mahdollista toteuttaa. Liikenneselvityksessä on ehdotettu avattavan 
etelän työmatkaliikenteelle uusi yhteys Pollenpolun kautta Yrittäjäntielle. Myös teollisuus- 
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alueelle suuntautuva raskas liikenne voisi käyttää Pollenpolun yhteyttä, jolloin ydinkeskustan ka-
tuverkon kuormitus vähenisi. 

Vaasantien tarkastelukohteet 

Osayleiskaavaehdotuksessa on osoitettu valtatien 19 ja Vaasantien kulmaukseen P-2 ja P-3 –
merkinnällä olevat alueet. Pohjoisempi P-2 –alue liittyy Viitaväylään ja eteläisempi P-3 –alue 
Vaasantiehen. Vaasantiehen liittyvän alueen laajuus on 18 000 m2 ja sille sallitaan rakentamista 
enintään 3000 k-m2. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi pääasiassa liikerakentamiselle, 
joka voi olla esimerkiksi Kuntokeskukseen liittyviä palveluita, erikoistavarakauppaa tai tilaa vie-
vää kauppaa. Alueelle ei sallita liikenneasemaa, eikä yli 400 k-m2 laajuista päivittäistavarakaup-
paa.  

Liikenneselvityksessä Vaasantielle tutkittiin kaksi vaihtoehtoista ratkaisua P-3 tontin liittymäksi 
porrastettuna olemassa olevan kuntokeskuksen liittymähaaran molemmin puolin. 

Osayleiskaavaehdotuksessa on esitetty vaihtoehdon 2 mukainen liikennejärjestely, jonka mu-
kaan liittymä toteutettaisiin kanavoituna, ns. miniporrastuksena Vaasantien suunnassa. Liitty-
mien väliin jää n. 5 m levyinen keskisaareke, jonka kautta jalankulku- ja pyöräliikenne voi kul-
kea tasossa maantien yli. Ylitettävänä on vain yksi kaista kerrallaan. Mikäli P-3-tontille toteutuu 
maankäyttöä, joka liittyy kiinteästi Kuntokeskuksen toimintoihin, tulee liittymässä tarve jalan-
kulku- ja pyöräliikenteen alikululle. Alikulku tulee tässä tapauksessa sijoittaa liittymän vasem-
malle puolelle. Alikulusta ei ole suoraa yhteyttä valtatien 19 suunnalle, koska jalankulun ja pyö-
räilyn pääreitti muodostuu P-3 –tontin länsipuolelle eikä valtatien varteen ole muuta kulkua kuin 
bussipysäkille meno. 

 

Kuva 27. P-2 –alueen (kaavaehdotuksessa P-3) liittymän toteuttaminen kanavoituna ja varustettuna 

jalankulku- ja pyöräliikenteen alikululla. 

 

Liikenneselvityksessä tarkasteltiin myös jalankulku- ja pyöräliikenteen alikulun mahdollisuutta 
Päämajantien kiertoliittymän kohdalla. Alikulun toteuttamista ei katsottu tarpeelliseksi osayleis-
kaavakauden aikana, eikä sitä merkitä osayleiskaavaan. 

Lisäksi Vaasantiellä tutkittiin uuden teollisuusalueen liittymän toteuttamiskelpoisuutta nykyisen 
maantien pohjoispuolisen teollisuusalueen kohdalla. Liittymän tavoitteellinen sijainti on porras-
tettuna nykyisestä teollisuusalueen liittymästä itään päin. Riittävien näkemien varmistamiseksi 
suoritettiin maastokäynti, jonka perusteella havaittiin että näkemien osalta liittymässä ei ole on-
gelmia. 
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5 OSAYLEISKAAVA 
 

Osayleiskaavaehdotus on laadittu 7.10.2015 päivätyn osayleiskaavaluonnoksen ja siitä saatujen 
lausuntojen, mielipiteiden ja kommenttien pohjalta. Osayleiskaavaehdotuksen laadinnassa on 
huomioitu myös luonnosvaiheen jälkeen valmistuneet täydennysselvitykset ja tarkistukset lähtö-
tietoihin.  

5.1 Merkittävimmät muutokset luonnosvaiheen jälkeen 

Osayleiskaavaan on tehty seuraavat muutokset kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen: 

Viranomaisten kannanottojen huomioimiseksi: 

 Pohjavesialueiden rajaukset ja pohjavedenottamoiden merkinnät on tarkistettu ja kartalle li-
sätty tutkittujen pohjavedenottamopaikkojen merkinnät 

 Tulvarajaus on tarkistettu ja kaavaan ja selostukseen on lisätty alimmat suositeltavat raken-
tamiskorkeudet. 

 Seppälän talon pohjoispuolella sijaitseva tervahauta on merkitty muinaismuistokohteena sm. 

 Yleismääräyksiin on lisätty määräys hulevesien huomioimisesta asemakaavassa. 

 Suojaviheralueita on lisätty valtatien ja Vaasantien varteen virkistys-, palvelu- ja kyläaluei-
den kohdalle. 

 Hakolan alueelle on lisätty AP-1-aluetta. 

 Kaava-alueen ulkopuoliset kaavamerkinnät on poistettu. 

 Vaasantien varren P-2-alue on jaettu viheralueella kahteen osaan, joista P-2-alue liittyy Vii-
taväylään ja P-3-alue Vaasantiehen. Kaupan mitoitusta on tarkistettu P-2- ja P-3-alueiden 
määräyksissä. 

Mielipiteiden huomioimiseksi: 

 Kaavaluonnoksessa esitetty AP-1 –alueen merkintä on poistettu tilan 71:32 alueelta ja pel-
toalueet on esitetty maa- ja metsätalousvaltaisena alueena (M). 

 AP-1 –aluetta on osoitettu Keskirannan asuntoalueelle tiloille 1:480 ja 4:59 

 Tila 1:580 on osoitettu C-alueena. 

 Ilomäen alueen AP-1 –aluetta on supistettu. 

Yrityksiltä saadun palautteen huomioimiseksi: 

 Yrittäjäntien yhteys Järventielle on poistettu (Skaala Oy). 

 Ohjeellinen uusi tie Maaseudun koneen alueen ympäri on poistettu ja nykyinen liittymä teh-
dasalueelle on säilytetty. 

 Turkistarhat on huomioitu kaavaehdotuksessa jättämällä noin 350 metrin vyöhykkeen va-
paaksi uudisrakentamiselta M-alueeksi. Kerrostalovaltainen asuntoalue (AK-1) on siirretty 
Viitaväylän varteen. 

Asukaskyselyssä saadun palautteen huomioimiseksi: 

 Naarasluoman varteen, Järvenjärven rantaan ja Kaupinkankaalle on osoitettu ohjeellisia uu-
sia ulkoilureittejä. 

 Uusia kevyen liikenteen väyliä ja ulkoilureittejä on osoitettu Yrittäjäntien ja Leinosentien vä-
lille sekä Yrittäjäntien ja Järventien välille. 

 Päivittäistavarakaupan määrää rajoitettu valtatien varressa. 

Liikenneselvityksen pohjalta osayleiskaavaan valitut liikenneverkkoratkaisut: 

 Kivihuhdantieltä on osoitettu uusi tieyhteys uuden alikulun kautta Sairaalantielle. 



 

 KAUHAVAN KAUPUNKI 64 
 Ylihärmän osayleiskaava 2035 KV 11.12.2017 
   
 

 

Copyright © Ramboll Finland Oy   1510015941-001 

 

 Pöyhösen nykyinen nelihaaraliittymä on osoitettu liikenneselvityksen vaihtoehdon VE5b mu-
kaisena eritasoliittymänä 

 MSK:lle on osoitettu kevyen liikenteen yhteys Opastieltä 

 Uusi kevyen liikenteen alikulku Vaasantien alitse on siirretty Viitaväylän kohdalta Kuntokes-
kuksen kohdalle. 

 Vaasantieltä on osoitettu liittymä P-3-alueelle. 

 Kevyen liikenteen väylä Pöyhösen liittymän ja Vaasantien välillä on poistettu valtatien var-
resta. Viitaväylän kevyen liikenteen väylälle on osoitettu suora jatko kuntokeskuksen suun-
taan. 

Muut oleelliset muutokset osayleiskaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen: 

 Opastien varren TY-2-alue on muutettu AP-2-alueeksi, jolle saa asemakaavoittaa asumisen 
lisäksi myös ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta työpaikkatoimintaa. 

 Eläinsuojien suojavyöhykemerkinnät on poistettu, koska ne määritellään ympäristöluvissa 
eikä niitä ole syytä näyttää valmiissa kaavakartassa. 

 Eläinsuojien tuotantosuunnan esittävät merkinnät on poistettu, koska niitä ei ole tarpeen 
määritellä kaavassa. 

5.2 Mitoitus 

5.2.1 Asuminen 

Osayleiskaavassa on osoitettu uusia pientalovaltaisiksi alueiksi asemakaavoitettavia alueita yh-
teensä n. 94,8 ha. Uusista alueista nykyisen keskusta-asutuksen länsi- ja eteläpuolisia laajentu-
misalueita on n. 68,1 ha ja pohjoispuolisia laajentumisalueita n. 17,6 ha. Kaupin ja Hakolan alu-
een täydennysrakentamiseen on osoitettu uusia alueita n. 9,1 ha. 

5.2.2 Työpaikat 

Uusia asemakaavoitettavaksi tarkoitettuja työpaikka- ja teollisuusalueita on osayleiskaavassa 
varattu yhteensä n. 47,8 ha, joista 25,5 ha on Vaasantien alueella ja 22,3 ha valtatien 19 var-
ressa. Lisäksi nykyisellä asemakaava-alueella on rakentamattomia teollisuusalueita n. 6,8 ha 
Yleiskaavassa on osoitettu myös pientalovaltaista aluetta, joille saa sijoittaa ympäristöhäiriötä 
aiheuttamatonta työpaikkatoimintaa. 

5.2.3 Palvelut 

Osayleiskaavassa on osoitettu keskustatoiminnoille ja palveluille varattuja alueita n. 49,6 ha, 
josta pääosa on nykyistä keskusta-aluetta. Valtatien 19 varteen on osoitettu uutta, asemakaa-
voitettavaksi tarkoitettua palvelujen ja hallinnon aluetta noin 4,7 ha. 

5.3 Alueiden käyttö osayleiskaavassa 

5.3.1 Asuminen 

Uudis- ja täydennysrakentamisessa tulee huomioida rakentamista rajoittavat suojavyöhykkeet, 
kuten välimatka eläinsuojiin ja tarve suojautua ulkomelulta sekä tulva-alueiden alin sallittu ra-
kentamiskorkeus. 

AK 

Vaasantien eteläpuolelle on osoitettu asemakaavoitettavaksi tarkoitettu uusi noin 1,4 ha:n alue 
kerrostalovaltaiseen rakentamiseen viereisen turkistarhaustoiminnan päätyttyä. 

AP 

Merkinnällä on osoitettu olemassa olevat ja asemakaavan mukaan toteutuvat pientalovaltaiset 
asuntoalueet, laajuudeltaan yhteensä noin 288 ha.  
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AP-1 

Keskustan ja Kaupin kylän ympäristöön sekä Järvenjärven ja Ilomäen alueille on osoitettu yh-
teensä noin 97,1 ha asemakaavoitettavaksi tarkoitettuja uusia pientalovaltaisia asuntoalueita. 
Laajimmat uudet asuinaluevaraukset sijoittuvat keskustan länsi- ja eteläpuolelle. 

AP-2 

Opastien varteen on osoitettu asemakaavoitettavaksi tarkoitettuja uusia alueita noin 4,8 ha 
pientalovaltaiseen rakentamiseen, jonka lisäksi alueelle saa asemakaavoittaa myös ympäristö-
häiriötä aiheuttamatonta teollisuutta. 

AT 

Kyläalueina kehitettäväksi tarkoitettuja alueita on osayleiskaavassa yhteensä noin 63,2 ha. Alu-
eet sijaitsevat keskustan länsipuolella Kirkkomäen ja Kujalan alueilla sekä Hakolan pohjoispuo-
lella Kaupin alueella. 

AV 

Vaasantien varten on merkitty nykyinen noin 2,6 ha:n kasvitarhan alue. 

5.3.2 Keskustatoiminnot 

Asumista tai muuta melusta häiriintyvää toimintaa asemakaavoitettaessa tulee huomioida liiken-
nemelulta suojautumisen tarve. 

C 

keskustaan on osoitettu asemakaavalla toteutuvia keskustatoimintojen alueita yhteensä noin 
17,5 ha.  

Keskustatoimintojen alueella sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita (sr-1, sr-3). 

5.3.3 Palvelut 

P 

Valtatien 19 varteen sekä Härmän sairaalan alueelle on osoitettu nykyisiä ja asemakaavalla to-
teutettavia palvelujen ja hallinnon alueita yhteensä noin 27,4 ha.  

Härmän sairaalan alue on osoitettu /s-merkinnällä alueeksi, jolla ympäristö säilytetään. 

Alueet sijaitsevat keskustan pääväylien varressa, minkä johdosta niille voidaan sijoittaa sekä lä-
hialueen asukkaille, että muille keskustassa asioiville suunnattavia palveluita. 

P-1 

Vaasantien varteen on osoitettu noin 0,6 ha huoltoasema- ja matkailupalveluja varten varatta-
vaa aluetta. 

P-2 

Viitaväylän varteen on osoitettu 2,2 ha uutta palvelujen ja hallinnon aluetta, joka on tarkoitettu 
asemakaavoitettavaksi ensisijaisesti paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan tarpeisiin. Alu-
eelle ei saa sijoittaa polttoaineen jakelupistettä eikä yli 3000 k-m² suuruista vähittäiskaupan 
suuryksikköä. Päivittäistavarakaupan liiketiloja alueelle saa sijoittaa enintään 400 k-m2. 

P-3 

Vaasantien varteen on osoitettu 1,9 ha uutta palvelujen ja hallinnon aluetta, joka on tarkoitettu 
asemakaavoitettavaksi pääasiassa liikerakentamiselle. Alueelle sijoitettavan kerrosalan enim-
mäismäärä on 3000 k-m2, josta enintään 400 k-m2 voidaan osoittaa päivittäistavarakaupan tar-
peisiin. Alueelle ei saa sijoittaa polttoaineen jakelupistettä. 

PY 

Olemassa olevia ja asemakaavoitettavia tai asemakaavan mukaan toteutuvia julkisten palvelujen 
ja hallinnon alueita on osoitettu koulujen, päiväkodin, terveyskeskuksen, seurakuntatalon sekä 
vanhainkodin ja vanhusten palveluasumisen alueille yhteensä noin 16,4 ha. 
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PYK 

Ylihärmän kirkon noin 9,8 ha:n laajuinen alue on osoitettu seurakunnan tarpeisiin varatuksi jul-
kisten palvelujen ja hallinnon alueeksi, jolla sijaitsee kirkkolain 14 luvun 5 §:n nojalla suojeltuja 
kirkollisia rakennuksia ja rakenteita. Alue sijoittuu Ylihärmän kirkonseudun valtakunnallisesti 
merkittävään kulttuurihistorialliseen ympäristöön (ma-1). 

5.3.4 Työ ja tuotanto 

T 

Asemakaavan mukaan toteutuviksi teollisuus- ja varastoalueiksi on osoitettu nykyisistä Vaasan-
tien varren ja valtatien 19 varren teollisuusalueista ja niiden läheisistä rakentamattomista alueis-
ta yhteensä noin 14,8 ha laajuiset alueet. 

T-1 

Asemakaavoitettaviksi tarkoitettuja uusia teollisuus- ja varastoalueita on osoitettu Vaasantien 
nykyisen teollisuusalueen yhteyteen sekä Vaasantien eteläpuolelle yhteensä noin 25,5 ha. 

TY 

Asutuksen lähellä Vaasantien eteläpuolella ja pohjavesialueella valtatien 19 itäpuolella sijaitsevat 
nykyiset teollisuusalueet on osoitettu asemakaavan mukaan toteutuviksi teollisuusalueiksi, joilla 
ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueiden laajuus on yhteensä noin 
28,9 ha.  

TY-1 

Valtatien 19 varteen on osoitettu yhteensä noin 17,3 ha teollisuusalueita, joilla ympäristö aset-
taa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia ja joille saa sijoittaa myös kaupallisia palveluita. 
Alueet toteutetaan asemakaavalla. 

TY-2 

Valtatien 19 varteen on osoitettu yhteensä noin 32,2 ha teollisuusalueita, joilla ympäristö aset-
taa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia ja joille saa sijoittaa myös kaupallisia palveluita. 
Alueet toteutetaan asemakaavalla. 

TY-3 

Valtatien 19 varteen on osoitettu yhteensä noin 5,3 ha teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaa 
toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia ja jolle saa sijoittaa myös kaupallisia palveluita. Alue to-
teutetaan asemakaavalla. Alueen asemakaavoituksessa tulee varautua Leinosentien jatkoon ja 
valtatien alikulkuyhteyteen. 

5.3.5 Virkistys 

Osayleiskaavassa on osoitettu ohjeellisella merkinnällä olemassa olevat ja uudet pääulkoilureitit. 
Naarasluoman varteen terveyskeskukselta Viitaväylän suuntaan, Yrittäjäntieltä Sippolan alueen 
suuntaan sekä Järvenjärven pohjoispuolelle on osoitettu uudet ulkoilureittiyhteydet.  

Kaavassa osoitettujen virkistysaluevarausten lisäksi on osoitettu golfkentän tulevaisuuden laa-
jentumissuunnat golfkentän lounaispuolelle. Laajentumismahdollisuus tulee tutkia asemakaaval-
la. 

VL 

Asemakaavoitettujen ja asemakaavoitettavaksi tarkoitettujen asuntoalueiden lähiympäristöön on 
osoitettu lähivirkistysalueita merkinnällä VL yhteensä noin 61,1 ha. 

Lähivirkistysalueelle Järvenjärven eteläpään alueelle on osoitettu s-2-merkinnällä alueen osa, 
jolla sijaitsee LsL 49 §:n perusteella suojeltu viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikka, 
jonka hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Lisäksi Lapuanjoen varressa sijaitsee luonto-
kohde (luo-2). Lähivirkistysalueille on osoitettu ohjeellisia ulkoilureittejä. 

VL-1 

Merkinnällä VL-1 on lähivirkistysalueeksi osoitettu entinen Kaupinkankaan noin 39,5 ha:n soran-
ottoalue, joka kunnostetaan virkistystoimintaan. Alueelle on osoitettu s-2-merkinnällä alueen 
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osa, jolla sijaitsee LsL 49 §:n perusteella suojeltu viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikka, 
jonka hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 

VU 

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueina on osoitettu olemassa olevat urheilukentät. Alueita on yh-
teensä 5,9 ha. 

VU-1 

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueena VU-1 on osoitettu golfkentän alue, noin 35,8 ha.  

5.3.6 Erityisalueet 

ET 

Yhdyskuntateknisen huollon alueina on osoitettu Pöyhönen I:n ja Tuomisillan vedenottamoiden 
alueet ja Ylihärmän sähköaseman alue, yhteensä noin 3,2 ha. 

et 

et-kohdemerkinnällä on osoitettu käytöstä poistuneet pohjevedenottamot ja tutkitut pohjave-
denottamot. 

EV 

Suojaviheralueita on osoitettu valtatien melualueille asumiseen osoitettuja alueita sekä lähivir-
kistysalueita vasten. Yhteensä suojaviheralueita on osoitettu noin 190,9 ha. 

5.3.7 Maa- ja metsätalousalueet 

Vesistöjen, purojen ja laskuojien varsiin tulisi jättää riittävän leveät viljelemättömät suoja-
vyöhykkeet, joiden avulla voidaan vähentää valumavesien haitallista vaikutusta vesistön tilaan. 
Metsänhoidossa on otettava huomioon metsälaki (1093/1996) ja Metsäkeskus Tapion metsänkä-
sittelyohjeet. 

Lapuan ja Kauhavan Alajoen valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle (ma), Ylihärmän 
kirkonseudun valtakunnallisesti merkittävään kulttuurihistorialliseen ympäristöön (ma-1), Lapu-
anjoen maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan (ma-2) sekä Koukkuluoman, Härmän 
sairaala-alueen ja Härmän aukean maakunnallisesti arvokkaille kulttuurimaisema-alueille (ma-3) 
sijoittuvilla alueilla (M, ME, MA, MU) on maisemanhoidosta ja rakentamisesta annettu ohjeita 
maisemaselvityksessä. 

Uudisrakentamisen sijoittumisessa tulee huomioida rakentamista rajoittavat suojavyöhykkeet, 
kuten eläinsuojien suojavyöhykkeet ja meluvyöhykkeet sekä tulva-alueilla alin sallittu rakenta-
miskorkeus. 

M 

Laajat metsäalueet ja arvokkaiden maisema-alueiden ulkopuoliset peltoalueet on osoitettu maa- 
ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.  

Luolanmäen alueelle on osoitettu s-1–merkinnällä alueen osa, jolla sijaitsee LSL 49 §:n perus-
teella suojeltuja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, joiden hävittäminen ja heikentä-
minen on kielletty. 

ME 

Kotieläintalouden suuryksiköiden alueina (ME) on osoitettu eläintilat, joiden eläinmäärä edellyt-
tää ELY-keskuksen myöntämää ympäristölupaa. Merkinnällä on osoitettu nykyinen broilerkasvat-
tamon alue Tuomisillan alueella. 

MA 

Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin ja ympäristöihin liittyvät 
viljelysaukeat alueella on merkitty maisemallisesti arvokkaana peltoalueena.  

MU 

Kaupinkankaan alueelle, teollisuusalueen pohjoispuolelle on merkitty maa- ja metsätalousval-
taiseksi alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.  
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5.3.8 Vesialueet 

W 

Lapuanjoki, Järvenjärvi sekä pohjavesialueen harjulammet on merkitty vesialueiksi (W).  

Pohjavesialueen harjulammet Kaupinkankaan pohjoisosassa on osoitettu /s-merkinnällä alueeksi, 
jolla ympäristö säilytetään. 

5.4 Erityispiirteet, kulttuurimaisema ja suojelukohteet 

5.4.1 Muinaismuistokohteet 

Esihistorialliset kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja ilman yleiskaavaakin muinais-
muistolain (295/63) perusteella. Lain mukaan niiden luvaton kaivaminen, peittäminen, muutta-
minen, poistaminen ja muu kajoaminen on kielletty. 

Osayleiskaava-alueella sijaitseva kiinteä muinaisjäännös on esitetty osayleiskaavakartalla sm-
merkinnällä, muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Kohteen kaiva-
minen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on 
kielletty. Kohdetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. 

Kohteen tiedot on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 2.8.1 Muinaismuistokohteet. 

5.4.2 Luonnonympäristö 

pv    Pohjavesialue 

Aluerajausmerkinnällä pv on merkitty vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (Pöyhösen-
kangas A ja Pöyhösenkangas B).  

Kauhavan kaupungin alueelle on vuonna 2014 valmistunut pohjavesialueiden suojelusuunnitel-
ma, ks. selostuksen kohta 2.7.2. Suojelusuunnitelmassa määritellyt vedenottamoiden ja tutkit-
tujen vedenottamopaikkojen lähisuojavyöhykkeet on esitetty selostuksen kuvassa 15. 

s-1    Alueen osa, jolla sijaitsee liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka 

Vuonna 2013 laaditun liito-oravaselvityksen perusteella on osayleiskaavassa osoitettu s-1-
aluerajausmerkinnällä alueet, joilla on havaittu LSL 49 §:n perusteella suojeltuja liito-oravan li-
sääntymis- ja levähdyspaikkoja, joiden hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Alueet sijoit-
tuvat Luolanmäen alueelle. Kohteet on lueteltu kohdassa 2.7.10 EU:n luontodirektiivin lajit. 

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat suojeltuja luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella 
ilman kaavaakin. Merkitsemistapa kaavassa perustuu ympäristöministeriön ohjeeseen ”Liito-
oravan huomioon ottaminen kaavoituksessa” (YM/1/501/2005). Kaavamääräyksessä velvoite-
taan säilyttämään alueen puusto tai hoitamaan sitä niin, että liito-oravan pesäpuut ja niitä suo-
jaavat puut, ruokailupuut sekä liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään. 

 Ote ympäristöministeriön ohjeesta (YM/1/501/2005): ”Liito-orava on kuusivaltaisten 
metsien laji, mutta se ei tule toimeen aivan yksipuolisissa kuusikoissa eikä myöskään 
pesi nuorissa metsissä. Metsissä on oltava sopivien pesäpaikkojen lisäksi riittävästi ra-
vintopuita. Liito-oravat voivat käyttää reviirinsä reunoilla olevia nuoria metsiä, siemen-
puuasentoon hakattuja aukkoja ja varttuneita taimikoita ruokailuun ja liikkumiseen 
(kuusi)metsiköstä toiseen.” 

Metsänomistajan kannalta liito-oravan esiintyminen ei merkitse koko s-1 –merkinnällä varuste-
tun alueen suojelua. Aluetta koskevia toimenpiteitä suunnitellessaan metsänomistaja jättää met-
sälain mukaisen metsänkäsittelyilmoituksen paikalliselle metsänhoitoyhdistykselle, joka toimittaa 
sen metsäkeskukselle. Metsäkeskus esittää tarkistuspyynnön alueelliselle ympäristökeskukselle, 
josta tehdään alueelle maastokäynti. Käynnillä todetaan kohteen tilanne liito-oravien esiintymi-
sen, reviirin laajuuden ym. seikkojen suhteen. Ympäristökeskus antaa metsänkäsittelylle yksi-
tyiskohtaiset ohjeet. 

Kotitarvekäyttöä suunnitellessaan metsänomistajan kannattaa olla suoraan yhteydessä ympäris-
tökeskukseen, josta tulee asiantuntija paikalle antamaan metsänkäsittelylle yksityiskohtaiset oh-
jeet. Lisätietoja liito-oravan huomioon ottamisesta metsänomistajat saavat myös paikallisesta 
metsänhoitoyhdistyksestä. 

s-2    Alueen osa, jolla sijaitsee viitasammakoita 
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Vuonna 2014 laaditun luontoselvityksen perusteella on osayleiskaavassa osoitettu s-2-
aluerajausmerkinnällä alueet, joilla on havaittu LSL 49 §:n perusteella suojeltuja viitasammakon 
lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, joiden hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.  

Lajin esiintyminen ja erityisesti lisääntymis- ja levähdyspaikkojen säilyminen tulee huomioida 
alueen asemakaavoituksessa ja rakentamisessa. 

luo-1    Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue  

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeänä alueena on osoitettu mahdollinen met-
sälain 10 §:n mukainen erityisen arvokas elinympäristö, Kirkkomäen kallioalue. Alue tulee säilyt-
tää vapaana rakentamiselta.  

luo-2    Muut luontokohteet 

Luolanmäen mäkialue, Lapuanjokivarren alueet Liinamaan sillan ympäristössä sekä pohjavesi-
alueen harjulammet suunnittelualueen pohjoisosassa on osoitettu osayleiskaavassa muuna luon-
tokohteena. 

5.4.3 Arvokkaat maisema-alueet 

Kulttuuriympäristöjen arvokkaiden ominaisuuksien säilymisedellytykset on huomioitu alueita 
koskevissa merkinnöissä ja uusien rakennuspaikkojen sijoittelussa. Alueelle kohdistettavissa 
toimenpiteissä tulisi maisemakuvan säilymiseen kiinnittää erityistä huomiota. 

ma    Maisemallisesti arvokas alue 

Lapuan ja Kauhavan Alajoki on valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (Vnp 1995), joka 
on osoitettu osayleiskaavassa maisemallisesti arvokkaana alueena.  

ma-1    Maisemallisesti arvokas alue 

Ylihärmän kirkonseutu on valtakunnallisesti merkittävää kulttuurihistoriallista ympäristöä (Mu-
seovirasto/Ympäristöministeriö 2009), joka on osoitettu osayleiskaavassa maisemallisesti arvok-
kaana alueena.  

ma-2    Maisemallisesti arvokas alue 

Osayleiskaavassa on aluerajausmerkinnällä ma-2 osoitettu Lapuanjoen kulttuurimaisema, joka 
sisältyy Museoviraston/Ympäristöministeriön RKY1993-luettelon kohteisiin. 

ma-3    Maisemallisesti arvokas alue 

Koukkuluoman kulttuurimaiseman, Härmän sairaala-alueen ja Härmän aukean maakunnallisesti 
merkittävät kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeät alueet on osoitettu 
maisemallisesti arvokkaina alueina.  

5.4.4 Kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaat kohteet ja ympäristöt 

sr-1   Kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde 

Alueella sijaitsevat rakennushistoriallisesti, historiallisesti tai maisemallisesti arvokkaat raken-
nukset ja rakennusryhmät, joilla on valtakunnallista merkitystä, on osoitettu sr-1-
kohdemerkinnällä (Osayleiskaava-alueen rakennuskulttuurikohteiden arvoluokitus 1.4.2015). 
Kohdenumerointi viittaa kaavaselostuksen luetteloon, joka on esitetty kohdassa 2.8.11. 

sr-2   Kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde 

Alueella sijaitsevat rakennushistoriallisesti, historiallisesti tai maisemallisesti arvokkaat raken-
nukset tai rakennusryhmät, joilla on maakunnallista merkitystä, on osoitettu sr-2-
kohdemerkinnällä (Osayleiskaava-alueen rakennuskulttuurikohteiden arvoluokitus 1.4.2015). 
Kohdenumerointi viittaa kaavaselostuksen luetteloon, joka on esitetty kohdassa 2.8.11. 

sr-3   Kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde 

Alueella sijaitsevat rakennushistoriallisesti, historiallisesti tai maisemallisesti arvokkaat raken-
nukset tai rakennusryhmät, joilla on paikallista merkitystä, on osoitettu sr-3-kohdemerkinnällä 
(Osayleiskaava-alueen rakennuskulttuurikohteiden arvoluokitus 1.4.2015). Kohdenumerointi viit-
taa kaavaselostuksen luetteloon, joka on esitetty kohdassa 2.8.11. 
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5.5 Rakentamista rajoittavat tekijät 

5.5.1 Maatilojen talouskeskukset 

Tällä hetkellä ei ole olemassa valtakunnallisia eläinsuojien ”hajunormeja”. Asia on valmisteltava-
na ympäristöministeriössä. Yleiskaavatyössä on käytetty ympäristöministeriön 18.3.2002 alueel-
lisille ympäristökeskuksille lähettämän kirjeen (YM4/401/2002) kotieläinsuojien sijoittamisen oh-
jeistusta.  

Karjanhoidon turvaamiseksi ja viihtyisän asuinympäristön takaamiseksi tulee kotieläintalouksien 
ympärille rakennuslupavaiheessa muodostaa riittävät suojavyöhykkeet. Niiden laajuus riippuu 
mm. eläinyksikkömäärästä, vallitsevista ilmastollisista tekijöistä (kosteus, lämpötila, auringon-
paiste, tuulen suunta ja nopeus sekä turbulenssit) ja ympäristön peitteisyydestä. Hajua voidaan 
vähentää rakenteellisin ja teknisin keinoin, työmenetelmin, siisteydellä ja lannankäsittelymene-
telmillä. Likimääräiset suojavyöhykkeet on esitetty kuvassa 15 Rakentamista rajoittavat tekijät. 

Ympäristöministeriön ohjeiden mukaan vanhojen eläinsuojien laajennuksissa suositeltavan vä-
himmäisetäisyyden häiriintyviin kohteisiin tulee olla vähintään 100 metriä. Paikallisista olosuh-
teista johtuen vaadittava etäisyys on usein suurempi.  Rakennettaessa uusi kotieläinsuoja lanta-
loineen tai erillinen talouskeskuksen ulkopuolelle sijoittuva lantala ohjeen mukainen suositeltava 
etäisyys häiriintyviin kohteisiin tulisi olla eläinmäärästä, tuotantosuunnasta ja olosuhteista riip-
puen 200–400 metriä. Eläintuotannon jatko- ja laajentamismahdollisuuksien turvaamiseksi suo-
javyöhykkeille ei tulisi sijoittaa uusia rakennuspaikkoja. Olemassa olevien rakennuspaikkojen si-
säinen täydennysrakentaminen voidaan sen sijaan yleensä sallia 

5.5.2 Tulvat 

Tulvakorkeudet 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon (19.4.2012, Dnro 
EPOELY/91/07.02/2012) mukaan kerran 100 vuodessa esiintyvien tulvien perusteella määritellyt 
alimmat rakentamiskorkeudet N60-tasossa ovat:  

- Osayleiskaava-alueen pohjoisreuna +28,05 m 
- Haapolahti   +28,10 m 
- Liinamaan silta  +28,15 m 
- Tuomisilta   +28,25 m  

Tulvaveden vaikutuksesta vaurioituvat rakenteet tulee sijoittaa alimman rakentamiskorkeuden 
yläpuolelle.  Annettujen lukujen välillä tulee korkeuslukemia tulkita lineaarisesti. Tulva-alueen 
laajuus ja tulvakorkeus on tutkittava tarkemmin asemakaavoituksen yhteydessä. Tulvakorkeutta 
voidaan tarkistaa, mikäli ilmastonmuutoksen perusteella annetaan uusia valtakunnallisia tai alu-
eellisia määräyksiä. 

sv-1    Likimääräinen tulva-alueen raja 

Lapuanjoen ranta-alueille on merkinnällä sv-1 osoitettu suojavyöhykkeeksi tulva-alueen likimää-
räinen raja, joka täsmentyy asemakaavoituksen ja rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Rajaus 
on määritelty Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulvavaarakartoitus-
ten mukaisesti. 

5.5.3 Melu 

Tieliikenteen melulta suojautuminen tapahtuu suojaviheralueen riittävällä leveydellä tai missä se 
ei ole mahdollista, rakennusten sijoittelulla siten, ettei ulko-oleskeluun varattua aluetta sijoiteta 
rakennuksen tien puoleiselle osalle. Melulta voidaan suojautua myös maavallin tai meluaidan 
avulla. Melusuojauksen periaatteet esitetään asemakaavoituksessa tai rakennuslupahakemuk-
sessa. 

me    Liikennemelualue 

Yleisten teiden varteen on esitetty valtioneuvoston päätöksen mukainen asumiselle sallittu kes-
kimääräinen 55 dBA:n ulkomeluvyöhyke (päiväohjearvo). Meluvyöhykkeen leveydet on esitetty 
selostuksen kohdassa 2.11.5 Liikenteen aiheuttamat haittatekijät. Asumiseen liittyvät ja melusta 
häiriintyvät ulko-oleskeluun tarkoitetut alueet on suojattava melulta. 
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Meluntorjuntatarve 

Suojaviheralue ja meluntorjuntatarvemerkintä on osoitettu valtatien varteen niillä tieosuuksilla, 
joilla asuinrakentamista tai muuta melusta häiriintyvää toimintoa varten on osoitettu alueva-
rauksia lähelle tietä. 

5.6 Liikenne 

Yleiskaavan päätieverkko perustuu olemassa olevaan tieverkkoon, maakuntakaavaan sekä kaa-
voitusta varten laadittuun liikenneselvitykseen. Alueelle on osoitettu eritasoliittymät valtatien 19 
ja Sairaalantien risteyskohtaan sekä Pöyhösen risteykseen.  

Osayleiskaavassa on osoitettu nykyiset ja uudet pääkokoojakadut ja kokoojakadut. Katu-
verkosto laajenee merkittävimmin Naarasluoman uudella asuntoalueella sekä Pöyhösen alueella. 
Järvenjärven alueelle on osoitettu kokoojakatuverkostoa täydentäviä yhteyksiä. Lehtimäentieltä 
on esitetty uusi tieyhteys Järventielle. 

Uusia kevyen liikenteen väyliä on osoitettu valtatien varteen, Järventien varteen, Järvenjärven ja 
Järvenkylän alueille sekä Naarasluoman alueelle. Uusia kevyen liikenteen alikulkuja on osoitettu 
Sairaalantien ja valtatien risteykseen sekä Vaasantielle kuntokeskuksen läheisyyteen. Alikulku-
yhteydet on osoitettu ohjeellisina. 

5.7 Tekninen huolto 

5.7.1 Vesihuolto 

Uusien alueiden vesijohdot voidaan liittää jatkeeksi nykyiseen vesijohtoverkostoon. 

5.7.2 Jätevesihuolto 

Jätevesien käsittelystä ei ole annettu kaavamääräyksiä. Uudet asuinalueet sijoittuvat nykyisen 
viemäriverkoston läheisyyteen. Jätevesien käsittelyssä noudatetaan kunnallisen ympäristönsuo-
jeluviranomaisen antamia ohjeita. Elinkeinotoimintaan, kuten maatalouteen liittyvä jätevesien 
käsittely ratkaistaan ympäristölupamenettelyn yhteydessä.  

5.7.3 Hulevedet 

Hulevesien käsittelystä on annettu kaavamääräyksiä, joiden mukaan alueella syntyvät hulevedet 
tulee hoitaa hallitusti ja pohjavesialueiden ulkopuolella mahdollisuuksien mukaan imeyttää. Tar-
vittaessa tulee rakentaa hulevesien viivytysaltaita. Pohjavesialueella noudatetaan pohjavesialu-
eiden suojelusuunnitelmaa. Hulevesien poisjohtaminen selvitetään tarkemmin asemakaavoitus-
vaiheessa. 

5.7.4 Jätehuolto 

Kaavassa ei ole annettu jätehuoltoa koskevia määräyksiä. Alueella noudatetaan Kauhavan kau-
pungin jätehuoltomääräyksiä. 

5.7.5 Energiahuolto 

Osayleiskaavaan on merkitty alueella kulkeva 110 kV:n sähkölinja, jonka johtoalue on merkitty 
suojavyöhykealueeksi (sv-2). Ylihärmän sähköaseman alue on merkitty yhdyskuntateknisen 
huollon alueeksi (ET). Alempi verkosto ja muuntamot huomioidaan asemakaavoituksessa. 

5.7.6 Yhteenveto 

Osayleiskaavaluonnoksen mukaiset alueet jakaantuvat maankäyttömuodoittain seuraavasti: 

AK 1,4 ha 

AP 288 ha 

AP-1 97,1 ha 

AP-2 4,8 ha 

AT 63,2 ha 
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AV 2,6 ha 

C 17,5 ha 

P, P-1, P-2, P-3 32,2 ha 

PY, PYK 26,3 ha 

T, T-1 40,3 ha 

TY, TY-1, TY-2, TY-3 83,8 ha 

VL, VL-1, VU, VU-1 143,6 ha 

ET 3,2 ha 

et 1,4 ha 

EV 190,9 ha 

M 745,8 ha 

ME 1,5 ha 

MA 377,1 ha 

MU 13,0 ha 

W 15,4 ha 

Yhteensä 2147,4 ha 
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6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

6.1 Menettely 

Osayleiskaavan ympäristövaikutuksia on arvioitu viranomaisneuvotteluissa, ohjausryhmässä ja 
erillisneuvotteluissa saatujen kannanottojen ja lausuntojen sekä asukkaiden, maanomistajien ja 
muiden osallisten mielipiteiden perusteella. Arvioinnin apuna on käytetty valmistuneita selvityk-
siä. 

Osayleiskaavan vaikutukset toteutuvat pääosin epäsuorasti asemakaavoituksen kautta. 

6.2 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioiminen 

Toimiva aluerakenne 

 Kaavaratkaisu tukee toimivaa aluerakennetta hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita, ver-
kostoja ja keskinäisiä suhteita. 

 Kaavaratkaisu parantaa liikenteen sujuvuutta valtakunnallisessa tieverkossa. 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu  

 Kaavaratkaisu edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä hyödyntämällä olemassa olevia ra-
kenteita ja verkostoja sekä osoittamalla osayleiskaavan laajennusalueet olemassa olevaan 
yhdyskuntarakenteeseen liittyen. Kaava tukee keskusta-asutuksen täydentämistä ja keskus-
taajaman eheytymistä mahdollistamalla asuinalueiden lisääntymisen keskustan läheisyydes-
sä. 

 Kaavassa osoitetut uuden kevyen liikenteen reitit ja alikulkuyhteydet parantavat liikennetur-
vallisuutta ja kevyen liikenteen edellytyksiä.  

 Elinympäristön laatua turvataan säilyttämällä rakennetun ympäristön ajallista kerroksellisuut-
ta, tukemalla alueen omaleimaisuutta, parantamalla alueen palvelutarjontaa sekä osoittamal-
la riittävästi viher- ja virkistysalueita.  

 Kaava lisää tonttitarjontaa asunto- ja työpaikkarakentamiseen olemassa olevan yhdyskunta-
rakenteen yhteyteen. 

 Kaava edistää olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä osoittamalla säilytettäväksi 
tarkoitettuja rakennuskulttuurikohteita. Nykyiset asuinalueet on osoitettu pääosin nykyiseen 
käyttöönsä. 

 Kaavassa on otettu huomioon Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
lausunnon mukainen alin rakentamiskorkeus tulvien kannalta. 

 Uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei ole sijoitettu melualueille. 

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

 Muinaismuistot on huomioitu kaavassa muinaismuistoinventoinnin tarkistuksen mukaisesti. 
 Valtakunnallisesti arvokas Lapuan ja Kauhavan Alajoen maisema-alue ja Ylihärmän kirkon-

seudun kulttuuriympäristö sekä maakunnallisesti arvokkaat kulttuurimaisema-alueet sekä ar-
vokkaat rakennuskulttuurikohteet on osoitettu kaavassa ja huomioitu merkinnöissä.  

 Havaitut liito-oravan ja viitasammakon elinympäristöt ja muut merkittävät luontokohteet on 
osoitettu kaavassa luontoselvitysten mukaisesti. Liito-oravien elinpiirien välisten kulkuyhteyk-
sien säilymistä on pyritty edistämään kaavamääräyksin. 

 Naarasluoman varsi ja Kaupinkankaan alue on osoitettu yhtenäisinä, laajoina lähivirkistysalu-
eina. 

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

 Yleiskaavassa mahdollistetaan valtatien 19 liittymäjärjestelyiden kehittäminen. Liittymiä kos-
kevat ratkaisut täsmentyvät jatkosuunnittelussa. 

 Kaavassa on huomioitu teleliikenteen mastot, pohjavedenottamot ja tutkitut pohjavedenot-
tamon paikat sekä nykyinen 110 kV:n sähkölinja ja Ylihärmän sähköasema.  
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6.3 Vaikutukset luonnonoloihin 

6.3.1 Vaikutukset vesioloihin 

Pintavedet 

Osayleiskaavaratkaisulla ei ole merkittäviä vaikutuksia vesistöjen tilaan. Jokivarren sekä valta-
ojien ja luomien varret pysyvät pääosin vapaana rakentamiselta. 

Hulevedet 

Suunnittelualueella ei ole ollut toistuvia ongelmia hulevesin johdosta. Alueen pintavedet ohjau-
tuvat Lapuanjokeen pääosin Naarasluoman-Koukkuluoman kautta. Vuoden 2004 rankkasadetul-
van aikana tulvavesi tuli joihinkin kellareihin ja viemärien entisen kunnantalon läheisyydessä 
Naarasluoman varressa. Lapuanjoen varressa on laajoja tulva-herkkiä alueita. Naarasluoman 
kunnostaminen on suunnitteilla. Tarkoitus on parantaa virtausta perkaamalla ja syventämällä 
uomaa ja raivaamalla ja uudistamalla luoman reunoja.   

Hulevesien käsittelystä on annettu osayleiskaavassa yleismääräyksiä, joiden mukaan alueella 
syntyvät hulevedet tulee hoitaa hallitusti. Pohjavesialueiden ulkopuolella hulevedet tulee mah-
dollisuuksien mukaan imeyttää ja tarvittaessa tulee rakentaa viivytysaltaita. Pohjavesialueella 
noudatetaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaa. Hulevesien käsittely selvitetään tarkemmin 
asemakaavoitusvaiheessa. 

Pohjavesien suojelusuunnitelman mukaan Pöyhösenkankaan pohjavesialueella on kunnan yhtei-
nen hulevesiviemäröinti, joka on kuitenkin mitoitukseltaan riittämätön. Suunnitteilla on uusi suu-
remmalla putkistolla toteutettava viemäröinti, jossa viemäri kulkee valtatie 19:n länsipuolella, 
josta se kääntyy edelleen vanhaa ratapenkkaa pitkin lounaaseen ja purku tapahtuu pohjavesi-
alueen ulkopuolelle rakennettavaan tasausaltaaseen. Tasausaltaasta vedet johdetaan edelleen 
600 mm putkella etelään Naarasluomaan. Naarasluomaa myöten vedet kulkeutuvat edelleen La-
puanjokeen, jonne on purkupaikasta matkaa noin 3,5 km. Kaikkien teollisuusalueen yritysten 
hule- ja kattovedet tulee johtaa yhteiseen hulevesiviemäröintiin ja tätä varten myös vanhat vie-
märöintijärjestelmät tulee selvittää. 

Kaavassa osoitetut uudet rakentamisalueet ovat luonteeltaan nykyistä rakennetta täydentäviä. 
Alavimmille alueille ei ole uutta rakentamista osoitettu. Pääosa uusista rakentamisalueista on 
pientalovaltaisia asuinalueita, joilta hulevesiä muodostuu suhteellisen vähän, koska tontit ovat 
tällä seudulla suuria ja rakentamisen ja päällystettyjen piha-alueiden määrä on vähäinen suh-
teessa vettä imevään pinta-alaan. Yleiskaavassa on luomien varret osoitettu virkistys- ja maata-
lousalueiksi. Asemakaavoituksen yhteydessä voidaan tarvittaessa osoittaa myös yleiskaavassa 
rakentamisalueiksi merkityiltä alueilta viheralueita hulevesien imeytykseen, viivyttämiseen ja 
poisjohtamiseen.  

Liite 15. Kartta hulevesien hallintaan vaikuttavista tekijöistä 

Pohjavedet 

Pohjavesialueet, pohjavedenottamot ja tutkitut pohjavedenottamoiden paikat on huomioitu kaa-
vassa aluerajauksin ja kohdemerkinnöin. Pöyhösenkankaan pohjavesialueelle on osoitettu vähäi-
sesti nykyistä täydentävää asuinrakentamista, palvelualueita sekä uusia teollisuusalueita, joilla 
ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueille rakentaminen edellyttää 
asemakaavoitusta. 

Asemakaavoituksessa, rakentamisessa ja aluetta koskevissa toimenpiteissä tulee huomioida 
pohjavesien säilyminen. 

Pohjavesialueille sijoittuvat uudet tiet ja alikulkuyhteydet on rakennettava siten, ettei pohjave-
sien tila vaarannu. 

Kaikissa alueeseen kohdistuvissa toimenpiteissä tulee huomioida Kauhavan pohjavesialueiden 
suojelusuunnitelma.  

6.3.2 Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön 

Jokivarsi sekä maisemallisesti arvokkaat laajat peltoalueet jäävät pääosin rakentamisen ulko-
puolelle. Luontoselvitysten yhteydessä määritellyt luonnonympäristöltään arvokkaat luontokoh-
teet ja -alueet on osoitettu kaavassa ja jätetty rakentamisen ulkopuolelle.  
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6.3.3 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

Suunnittelualueen maiseman yleisilme säilyy pääosin ennallaan. Vaikka pääosa uusista rakenta-
misalueista sijoittuukin metsäisille alueille, laajenee asutus osin myös peltoalueille. Laajat yhte-
näiset peltoalueet säilyvät kuitenkin viljelykäytössä. 

Kaavalla edistetään kulttuuriympäristön arvojen säilymistä osoittamalla arvokkaat rakennuskult-
tuurikohteet ja – aluekokonaisuudet. Kaavassa on osoitettu muinaisjäännös ja sitä koskevista 
maankäyttösuunnitelmista velvoitetaan pyytämään lausunto museoviranomaiselta.   

6.3.4 Vaikutukset pienilmastoon 

Pienilmaston kannalta suotuisimmat rakentamisalueet sijoittuvat metsäselänteille ja peltolaaksoa 
rajaaville metsänreuna-alueille. Avoimille peltoalueille sijoittuvat rakennettavat alueet ovat pie-
nilmastonsa suhteen epäedullisempia tuulisuuden ja maaston alavuuden vuoksi. Niiden asema-
kaavoituksessa tulisikin huomioida erityisesti tuulilta suojautuminen. Vähäisemmän täydennys-
rakentamisen tulisi tukeutua nykyiseen rakennuskantaan tai olemassa oleviin metsäsaarekkei-
siin. 

6.3.5 Vaikutukset maaperään ja kallioperään 

Uusia rakentamisalueita on sijoitettu pääosin hyvin rakentamiseen soveltuville hienohietaisille 
peltoalueille. Ilomäen ja Kaupin uudet asuinalueet sekä uudet teollisuusalueet valtatien 19 var-
ressa sijoittuvat osittain kallioalueille. Muutoin kallioalueet jäävät rakentamisen ulkopuolelle 
maa- ja metsätalousalueille tai osaksi virkistysaluejärjestelmää. Rakentamisalueille sijoittuvat 
pienialaisetkin kallioalueet tulisi huomioida asemakaavoituksessa. Tiestön ja kunnallistekniikan 
rakentaminen aiheuttaa louhintaa ja on kustannuksiltaan kallista. Maaperän kunnostuskohteet 
selvitetään ja huomioidaan tarkemmin asemakaavoituksen yhteydessä. 
 

6.3.6 Vaikutukset Natura-alueisiin 

Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura-alueita.  

6.4 Vaikutukset yhdyskuntakehitykseen ja maankäyttöön 

6.4.1 Vaikutukset yhdyskunnan rakenteeseen ja toimintoihin 

Taajamarakenne 

Kaavaratkaisu perustuu pääasiassa olemassa olevan taajamarakenteen tiivistämiseen ja täyden-
tämiseen sekä nykyisen liikenne- ja infraverkon hyödyntämiseen. Keskustaajamalle on osoitettu 
välittömiä laajentumisalueita länsi- ja eteläpuolelle. Hakolan alueella kaava mahdollistaa kylära-
kenteen tiivistämisen. 

Asuminen 

Kaavassa on erikseen osoitettu pientaloalueiksi (AP) ja kerrostaloalueiksi (AK) asemakaavoitet-
tavat alueet. Lisäksi yleiskaavassa on osoitettu keskustatoimintojen alueita (C), joille voidaan 
asemakaavoittaa keskustamaisen tehokasta asumista. Yksittäistä pientaloasutusta voidaan to-
teuttaa myös kaavassa osoitetuille kyläalueille (AT) ja maa- ja metsätalouteen varatuille alueille. 

Yleiskaavaratkaisu mahdollistaa toteutuessaan keskusta-alueille enimmillään noin 350–450 uu-
den omakotitontin lisäyksen, mikäli uudet alueet toteutetaan nykyiseen kysyntään vastaavina 
suhteellisen väljinä omakotialueina. Uusien asuinalueiden mitoituksessa on huomioitu yksityises-
tä maanomistuksesta johtuva epävarmuus alueiden käyttöön saamiselle. 

Kyläalueiden täydennysrakentamiseen ja toteutusaikatauluun vaikuttaa suuresti yhdyskuntatek-
niikan, lähinnä viemäröinnin rakentaminen. Kyläalueiden tontinmyynti tapahtuu yksityisten 
maanomistajien toimesta. 

Palvelut 

Palveluiden sijoittumista on pyritty ohjaamaan kaavassa siten, että päivittäistavarakauppa ja 
keskustahakuinen erikoistavarakauppa säilyisivät keskustassa ja tilaa vaativa kauppa sijoittuisi 
valtatien ja Vaasantien varteen. Kaikkia kaupalle varattuja alueita ei tarvita käyttöön yleiskaava-
kauden aikana mutta on hyvä, että reservissä on tietty määrä liikepaikkoja, jotta kaupan on 
mahdollista kysyntälähtöisesti ja mahdollisesti nopeallakin tahdilla kehittyä ja laajentua. Kaavan 



 

 KAUHAVAN KAUPUNKI 76 
 Ylihärmän osayleiskaava 2035 KV 11.12.2017 
   
 

 

Copyright © Ramboll Finland Oy   1510015941-001 

 

mahdollistama keskusta-asumisen tiivistäminen ja täydentäminen edesauttaa keskustapalvelui-
den säilymistä ja kehittymistä. Osayleiskaava mahdollistaa nykyisen liikekeskustan palvelutar-
jonnan parantamisen ja vetovoimaisuuden kasvamisen.  

Työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Kaavassa on osoitetut uudet työpaikka-, teollisuus-, keskusta- ja palvelualuevaraukset mahdol-
listavat toteutuessaan työpaikkojen ja elinkeinotoiminnan merkittävän lisääntymisen. Teollisuu-
den laajentumisen painopiste on valtatien 19 ja Vaasantien varren nykyisillä teollisuusalueilla. 
Näiden ja keskustan lisäksi merkittäviksi työssäkäyntialueiksi muodostuvat kaavan toteutumisen 
myötä valtatien 19 ja Vaasantien risteyksen ympäristöön osoitetut työpaikka-alueet ja tilaa vaa-
tiville kaupoille varatut alueet.  

Maa- ja metsätalous 

Yleiskaavassa on osoitettu rakentamisalueita ja uusia tieyhteyksiä pelto- ja metsäalueille. Muu-
toin yleiskaava ei vaikuta merkittävästi maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksiin. Tuomisillan 
alueelle on osoitettu kotieläintalouden suuryksikölle tarkoitettu alue. 

Liikenne 

Osayleiskaavan liikenneverkon kehittämisratkaisut perustuvat laadittuun liikenneselvitykseen. 
Pöyhösen liittymäratkaisu ja Kivihuhdantien kääntäminen rinnakkaistieksi ja liittymän katkaisu 
parantavat toteutuessaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta valtatiellä 19. Vaasantien var-
teen osoitettujen uusien P-3- ja T-1-alueiden liittymien toimivuus ja turvallisuus on tutkittu lii-
kenneselvityksessä. Naarasluoman alueen läpi Viitaväylältä Kirjastotielle on osoitettu rinnakkais-
tienä toimiva ohjeellinen kokoojakatuyhteys, joka toteutuessaan vähentää liikennetarvetta Vaa-
santieltä.  

Kevyelle liikenteelle osoitetut uudet reitit ja alikulkuyhteydet ovat tärkeitä erityisesti koululais- ja 
työpaikkaliikenteen kannalta. 

Virkistys 

Kaava edistää virkistyskäytön kehittämistä osoittamalla asuinalueiden läheisyyteen virkistys- ja 
urheilualueita, uimapaikkoja sekä ohjeellisia ulkoilureittejä. Reittien sijoitus suunnitellaan tar-
kemmin asemakaavoituksen yhteydessä. 

6.4.2 Vaikutukset maankäyttöön 

Merkittävät maankäyttövaikutukset toteutuvat välillisesti asemakaavoituksen kautta. Valtatien 
19 uudet liittymäjärjestelyt mahdollistavat maankäytön kehittämisen Pöyhösen liittymän ympä-
ristössä.  Valtakunnallisen tieverkon asema paranee ja työpaikka-, palvelu- ja asuinalueet laa-
jentuvat aikaisemmin maa- tai metsätalouskäytössä olleille alueille. Merkittävää asutusrakenteen 
laajentumista maa- ja metsätalousalueille tapahtuu myös taajaman pohjois-, länsi- ja eteläosis-
sa. Eläintalouden suuryksiköiden hajuvyöhykkeelle ei ole mahdollista sijoittaa uutta asutusta tai 
loma-asutusta. 

6.4.3 Vaikutukset suunnitelmiin ja kaavoitukseen 

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava on huomioitu yleiskaavaa laadittaessa. 

6.5 Vaikutukset yksilöön ja yhteisöön 

6.5.1 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 

Kaavassa on osoitettu maapoliittiselta kannalta riittävästi vaihtoehtoisia rakentamisen laajentu-
misalueita. Väestöennusteiden valossa rakentamisen tarpeet ovat kuitenkin rajallisia ja maan-
käytön liiallista hajautumista tulee välttää. 

Useat laajennusalueista liittyvät välittömästi nykyisiin verkostoihin ilman merkittäviä kynnyskus-
tannuksia. 

6.5.2 Sosiaaliset vaikutukset 

Yleiskaavaratkaisun sosiaalisia vaikutuksia on arvioitu eri yhteyksissä maanomistajilta ja asuk-
kailta saatujen kommenttien perusteella.  
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Osayleiskaavassa osoitetut monipuoliset rakentamisaluevaraukset mahdollistavat kysynnän mu-
kaisen tonttitarjonnan ylläpitämisen asemakaavoituksella. Taajaman asutusta voidaan laajentaa 
tarvittaessa joko isoina kokonaisuuksina tai pienemmillä täydennysrakennusalueilla eri puolille 
keskustaa, jolloin alueilla säilyy monipuolinen ikärakenne. Täydennysrakentamisella voidaan tu-
kea nykyisten palveluiden hyödyntämistä tai toisaalta aiheuttaa tarpeita lisäpalveluiden raken-
tamiseen. 

Asumisviihtyvyys on huomioitu kaavassa osoittamalla asuinalueita lähimmät teollisuusalueet 
alueiksi, joilla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Leinosentien nykyisen 
valtatieliittymän katkaisu rauhoittaa Leinosentien itäpään asuinalueet läpikulkuliikenteeltä.    

Asumisturvallisuuden ja omaisuuden turvaamiseksi on huomioitu kaavassa annetut alimmat ra-
kentamiskorkeudet kerran 100 vuodessa esiintyvien tulvien varalta. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-
, liikenne- ja ympäristökeskuksen antaman tulvalausunnon perusteella määritellyille tulvaherkille 
alueille ei ole osayleiskaavassa sijoitettu uusia rakentamisalueita. Tulvakorkeus ja tulva-alueen 
laajuus on tutkittava tarkemmin asemakaavoituksen yhteydessä.  
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7 OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

7.1 Toteuttamisen vaiheittaisuus 

Asemakaavoitettavien alueiden vaiheistukseen vaikuttavat valtatien 19 varteen suunniteltujen 
uusien tiejärjestelyjen toteuttamisaikataulujen lisäksi erityisesti tonttien kysyntä ja kaupungin 
maanhankinnan eteneminen. Rakentamisalueiden käyttöönottamisessa tulee pyrkiä mahdolli-
simman monipuolisen tonttitarjonnan ylläpitämiseen. Rakentamista ei kuitenkaan tule suunnata 
liian monelle alueelle kerrallaan, etteivät alueet jäisi pitkäksi aikaa keskeneräisiksi ja kunnallis-
tekniikan tonttikohtaiset investoinnit kasvaisi tarpeettomasti. 

7.2 Jatkosuunnitelmat 

Yleiskaava luo pohjan tarkemmalle kaavalliselle ja tekniselle suunnittelulle, tärkeimpänä asema-
kaavoitus. Keskeisimmät asumisen, palvelun ja työpaikkojen alueet on tarkoitettu asemakaavoi-
tettavaksi. Kun kaupunki kaavoituspäätöksillään määrittelee minne, koska ja miten alueita suun-
nitellaan, kaupunki pitkälle ratkaisee sen, miten tarkoituksenmukaisesti aluetta käytetään. Tämä 
tapahtuu yleis- ja asemakaavoja laatimalla sekä rakennuslainsäädännön lupajärjestelmällä. 

Asemakaava-alueen ulkopuolella yleiskaava ja rakennusjärjestys toimivat rinnakkain rakentami-
sen ohjaamisen välineenä, mikä on huomioitava myös rakennusjärjestyksen uudistamisessa. 

Alueelle on esitetty uusia liikenneratkaisuja, jotka tulee tutkia tilavarausten ja kustannusten sel-
vittämiseksi tiesuunnitelmassa ennen asemakaavoitusta. Tiesuunnitelman hyväksyminen edellyt-
tää oikeusvaikutteista kaavaa. 
 
Rinnakkaistien toteuttaminen Järventieltä Junkkarintielle 

Mikäli rinnakkaistieyhteyden järjestäminen Skaalan tehdasalueen kohdalla valtatien 19 länsipuo-
lelle tulee tulevaisuudessa tarpeelliseksi, voidaan se liikenneselvityksen (Ramboll 2017) mukaan 
toteuttaa muuttamalla valtatien varteen osoitettu kevyen liikenteen väylä sekaliikenteen väyläk-
si. Junkkarintien ja valtatien kulmauksessa rinnakkaistien liittymä tulee tällöin sijoittaa Skaalan 
tehdasrakennuksen ja sammutusvesisäiliön välistä, että liittymän etäisyys valtatiestä saadaan 
riittäväksi. 

7.3 Seuranta ja jälkiarviointi 

Maankäytön suunnittelusta vastaavien kunnan elimien tulee seurata rakennustoiminnan kehitys-
tä ja tarpeita. Mikäli rakentaminen vaatii merkittäviä poikkeamia osayleiskaavassa esitetyistä 
ratkaisuista, tulee ryhtyä toimiin kaavan saattamiseksi ajan tasalle. Kunnan on lakiperusteiden 
mukaan suunniteltava alueiden käyttö siten, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle 
sekä edistetään kestävää kehitystä. 

Osayleiskaavan laatimiseksi kerättyjä perustietoja tulisi päivittää ja pitää ajan tasalla. Tietojen 
hankinta ja ajan tasalla pitäminen vähentää työmäärää, joka tarvitaan eri suunnitelmien perus-
tietojen hankkimiseksi. 
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8 OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUVAIHEET JA HYVÄKSYMINEN 

8.1 Suunnitteluvaiheet 

Ylihärmän osayleiskaavan laatiminen aloitettiin vuonna 2008. Suunnitteluvaiheet on luetteloitu 
selostuksen alussa. 

8.2 Sidosryhmätyöskentely 

8.2.1 Tiedottaminen ja mielipiteen esittäminen 

Osayleiskaavaa varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Tilaisuuksista ja materi-
aalien nähtävillä olosta on ilmoitettu kuuluttamalla kaupungin ilmoitustaululla ja Internet-sivuilla 
sekä lehdistössä. Esittelyjen yhteyteen varattiin mahdollisuus keskusteluun kaavan laatijan 
kanssa sekä mielipiteen esittämiseen kaavahankkeen suhteen. Maanomistajilla ja muilla asian-
osaisilla on ollut mahdollisuus tutustua kaavan aineistoon Kauhavan kaupungin teknisellä osas-
tolla koko kaavaprosessin ajan. Lisäksi asianosaisilla on ollut mahdollisuus hankkia puhelimitse 
yksityiskohtaista tietoa kaavoituksen etenemisestä myös suoraan suunnittelijalta. Suunnittelun 
etenemisestä on laadittu lisäksi lehdistötiedotteita. 

MRA 30 §:n mukainen mielipiteen esittäminen vireillä olevasta Ylihärmän osayleiskaavasta on 
tapahtunut seuraavasti: 

08.12.2008  Yleisötilaisuus 1 
12.02.–13.03.2009 OAS ja alustava yleiskaavaluonnos nähtävillä ja kaavan laatijan 

vastaanottotilaisuus 
14.10.–13.11.2015 Tarkistettu OAS ja yleiskaavaluonnos nähtävillä 

8.2.2 Muu sidosryhmätyöskentely 

Osayleiskaavoitusprosessiin on sisältynyt työneuvotteluita viranomaisten, yrittäjien ja kanssa, 
ohjausryhmän neuvotteluita sekä infotilaisuuksia kuntahallinnolle. 

8.2.3 Luonnosvaiheen lausunnot 

Yleiskaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana viranomaisilta, yhdistyksiltä ja muilta tahoilta pyy-
dettyjä lausuntoja saatiin 8 kappaletta. Lausunnon antoivat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ete-
lä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos, Isonkyrön kunnanhallitus, Kauhavan kau-
pungin ympäristölautakunta, Kauhavan Vesi Oy, Museovirasto ja Vöyrin kunta. 

8.2.4 Viranomaisneuvottelut 

21.01.2009 1. Viranomaisneuvottelu 
22.01.2014 2. Viranomaisneuvottelu 
 

8.3 Virallisen kaavaehdotuksen hallintokäsittely 

8.3.1 Nähtävillepano 

Osayleiskaavaehdotus asetettiin MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 8.3.-7.4.2017 vä-
liseksi ajaksi ja siitä pyydettiin tarvittavat lausunnot. Kaava-aineisto oli nähtävillä myös kaupun-
gin internet-sivuilla.  

Kaavaehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa ja 8 muistutusta. Lausunnot saatiin Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskukselta, Etelä-Pohjanmaan liitolta, Elenia Oy:ltä, EPV Alueverkko Oy:ltä, Kauhavan 
kaupungin ympäristötoimelta, Kauhavan kaupungin vapaa-aikalautakunnalta ja Museovirastolta. 

Saadut lausunnot ja muistutukset esitetään liitteessä 16 Tiivistelmä kaavaehdotuksesta saaduis-
ta lausunnoista ja muistutuksista ja kaavan laatijan vastineet. 
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8.3.2 Tarkistukset kaava-aineistoon 

Kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja muistutusten johdota on kaavakarttaan ja selostuk-
seen tehty seuraavat kaavan laatijan vastineessa esitetyt vähäiset tarkistukset. Perustelut esite-
tään liitteessä 16 Tiivistelmä kaavaehdotuksesta saaduista lausunnoista ja muistutuksista ja 
kaavan laatijan vastineet. 

Kaavakartta 

 Nykyinen Ylihärmän sähköasema on merkitty yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET). 
 Riskumäen länsipuolista AP-1-aluevarausta on laajennettu tilan 3:217 alueella. 
 Valtatien 19 varteen esitettyä suojaviheraluetta on kavennettu Opastien AP-2-alueen kohdal-

la. 

Kaavaselostus 

 Pohjavesien suojelusuunnitelmassa määritellyt lähisuojavyöhykkeet on lisätty kuvaan 15. 
 Kaava-alueella sijaitsevat maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI) kohteet on lisätty ku-

vaan 15 ja tietoa kohteista on lisätty kohtaan 2.11.3. 
 Kohdassa 5 esitetyt aluevarausten pinta-alat on korjattu kaavakarttaan tehtyjen tarkistusten 

mukaisesti. 
 

Liite 16. Tiivistelmä kaavaehdotuksesta saaduista lausunnoista ja muistutuksista ja kaavan laa-
tijan vastineet 

 

8.3.3 Viranomaisneuvottelu 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen on oltu yhteydessä kaavaehdotuksesta saadusta palautteesta 
ja kaava-aineistoihin palautteen johdosta tehtävistä tarkistuksista. ELY-keskus ei ole edellyttänyt 
enää viranomaisneuvottelun järjestämistä. 

8.4 Kaavaehdotuksen hyväksyminen 

8.4.1 Tekninen lautakunta 10.11.2017 

Kauhavan tekninen lautakunta hyväksyi Ylihärmän osayleiskaavan kokouksessaan 10.11.2017 § 
73 ja päätti esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. 

8.4.2 Kaupunginhallitus 4.12.2017 

Kauhavan kaupunginhallitus hyväksyi Ylihärmän osayleiskaavan kokouksessaan 4.12.2017 § 278 
ja päätti esittää sitä kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Päätökseen lisättiin seuraava ponsi: 
kaupunginhallitus kiinnittää huomiota siihen, että kun kevyen liikenteen väylä (välille Ilomäen 
kiertoliittymä – Nikolainkaupunki) toteutetaan, varmistetaan, että väylän rakentamisesta ei ai-
heudu haittaa alueella toimivalle kuljetusyritykselle. 

8.4.3 Kaupunginvaltuusto 11.12.2017 

Kauhavan kaupunginvaltuusto hyväksyi Ylihärmän osayleiskaavan kokouksessaan 11.12.2017 § 
111. 

 


