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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 
63§) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja 
tavoitteet sekä kerrotaan miten osalliset voivat 
vaikuttaa kaavoitukseen ja kuinka suunnitellun 
maankäytön vaikutuksia arvioidaan työn aikana. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydenne-
tään työn kuluessa. Se on nähtävillä Kauhavan 
kaupungin teknisellä osastolla ja kaupungin 
kotisivuilla www.kauhava / kaavat ja kiinteistöt 
/ vireillä olevat kaavat 

Kauhavan  kaupunki 
 

Lentokentän alueen osayleiskaava 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

                      

Vaiheet 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadit-
tu:  22.5.2015, päivitetty viimeksi 15.3.2018 
        täydennetty : 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä   
27.05. -18.06.2015 
 
Kaavaluonnos nähtävillä: maaliskuu 2018   xx-xx.xx.2015 
 
Kaavaehdotus nähtävillä: syyskuu 2018   xx-xx.xx 2015 
 

MRL 62§ Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa 

Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnitte-
lun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista 
vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa 
niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava 
saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viran-
omaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnit-
telussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua 
kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen 
vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti 
mielipiteensä asiasta. 

 

http://www.kauhava/
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SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE 

• Lentokentän alueen osayleiskaava 

• Suunnittelualue sijaitsee Kauhavan kaupungin keskustan pohjoisreunalla.  

• Kaava-alue on pinta-alaltaan noin 523 ha + (10 ha optio Hopiavuorella). 
 

 
 

 

Tehtävänä on oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatiminen Kauhavan keskustaajaman 
kaupunginosaan. Kauhavan strateginen alueidenkäytön suunnitelma on hyväksytty kau-
punginvaltuustossa 27.1.2014. Siinä entinen Lentosotakoulun alue on merkitty puolustus-
voimien alueeksi. Voimassa olevassa maakuntakaavassa Lentosotakoulu on osoitettu valta-
kunnallisesti merkittäväksi, kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Vuoden 2015 
alussa alueelle on laadittu Master Plan, missä alueen käyttöä on ideoitu. 

Suunnittelualue on kooltaan 523 ha ja voi tarkentua prosessin aikana. Oikeusvaikutteisen 
yleiskaavan tavoitevuosi on 2030. Suunnittelualueella ei ole asemakaavaa. Yleiskaava on 
vuodelta 1999. Uusi asemakaavan pohjakartta on valmistunut alueelle. 
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Suunnittelualueen rajaus sinisellä rasterilla. Vaikutusalueen raja punaisella. 

 

 

Kaava-alueen rajaus 
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1 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY 

 

Kaavatyön tavoitteena on mm. määrittää yksityisomistukseen (LSK Business Park Oy) siirty-
neen alueen maankäyttöä. Keskeisiä ratkaistavia kysymyksiä ovat mm. määrittää aluekoko-
naisuuksien pääkäyttötarkoitukset ottaen huomioon samanaikaisesti etenevän rakennus- ja 
aluesuojeluprosessin asettamat reunaehdot. Lisäksi käsitellään alueen sisäiseen ja alueelle 
suuntautuvaan liikenteeseen liittyviä kysymyksiä ja niiden vaikutuksia keskustaan. 

Lisätyöoptiona esitetään Kasvuyrittäjät Oy:n /LSK Business Park Oy:n omistukseen siirtynyt 
ns. Hopiavuoren maa-alue, joka sijaitsee noin 1,5 km lounaiskulmalta luoteeseen päin.  Ky-
seiselle alueelle on kehitteillä puuterminaalihanke radan itäpuolisille osille, mikä edellyttää 
alueen yleiskaavoittamista. 

 

Kuvaote Master Planista. 
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Masterplanissa on ideoitu alueelle neljä pääkäyttöä: 

1. ilmailukeskus LL 
2. matkailukohde R, RL, LP 
3. toiminta-, harraste- ja koulutuskeskus YO, VL 
4. teollisuus ja energia T, E 
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2 SUUNNITTELUTILANNE 

2.1 Maakuntakaava 

Alueella on voimassa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava, jonka Ympäristöministeriö on vah-
vistanut 23.05.2005.  

 

Maakuntakaavassa esitetyt merkinnät kaavan vaikutusalueella: 

Koko maakuntaa koskeva yleinen suunnittelumääräys 
Yksityiskohtaisemmassa alueidenkäytön suunnittelussa ja maankäytön aluevarauksia tehtä-
essä on varauduttava selvittämään kehittämismahdollisuudet koskien korkeatasoisia valta-
kunnallisia liikenneyhteyksiä, joissa erityisesti pääteiden liikenteen sujuvuus ja liikennetur-
vallisuuden parantaminen sekä raideliikenteen kehittäminen on otettava huomioon.  
 

Kuntakeskuksen keskustatoimintojen alue 
Suunnittelumääräys: Kuntakeskuksen keskustatoimintojen aluetta kehitetään taaja-
makuvallisesti eheyttäen kunnan keskuksena.  
Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijainti määritellään kunnan kaavoituk-
sessa. 
 
Puolustusvoimien alue 
 
 
Taajamatoimintojen alue 
Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen tiivis-
tämistä, täydennysrakentamista ja taajamakuvan eheyttämistä. 
 

  

 Teollisuuden kehittämisen kohdealue 
Suunnittelumääräys: Aluevarauksia tehtäessä ja asema- ja yleiskaavoja laadittaessa 
toimitaan kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti olemassa olevia alueita laajen-

C 

ep 
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taen. Toimintojen sijoittelu on tehtävä siten, että alue- ja yhdyskuntarakenteen kan-
nalta tärkeiden pääteiden liikenneturvallisuus ja toiminnalliset vaatimukset turva-
taan. 
 
Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde 
Suunnittelumääräys: Rakennetut kulttuuriympäristöt on otettava huomioon siten, et-
tä varmistetaan niihin liittyvien arvojen säilyminen yksityiskohtaisemmassa suunnit-
telussa. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin vaikuttavista hankkeista on pyydet-
tävä museoviranomaiselta ja ympäristökeskukselta lausunto. 

 
Voimassa olevassa maakuntakaavassa Lentosotakoulu on osoitettu valtakunnallisesti merkit-
täväksi, kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi.  

 Lentoasema / Lentokenttä 

Suunnittelumääräys: Seinäjoen lentoasemaa kehitettäessä … Kauhavan lentokentän 
osalta tulee varautua EU:n yhteisen harjoituskentän tuloon. 

Melualue 

Alueelle ei tule suunnitella sijoittuvaksi rakennuksia ja toimintoja, jotka ovat herkkiä 
meluhaitoille (alueen melutaso on vähintään 55 dB). Yleis- ja asemakaavoituksessa ja 
rakennussuunnittelussa tulee ottaa huomioon valtioneuvoston antamien melutason 
ohjearvojen vaatimukset. 

sa Suoja-alue 
Suunnittelumääräys: Alueella liikkumista on rajoitettava räjähdys- tai muun vaaran 
tai turvallisuussyiden vuoksi. Pysyväisluonteinen rakentaminen edellyttää sotilasvi-
ranomaisten lausuntoa. 
 

Lisäksi alueella on voimassa I ja II maakuntakaava. I vaihemaakuntakaava, joka käsittelee 
tuulivoimaa, on vahvistettu Ympäristöministeriössä 31.10.2016 ja tullut voimaan kuulutuk-
sella 22.11.2016.  

 

 

Ote I vaihemaakuntakaavasta vasemmalla ja II vaihemaakuntakaavasta oikealla. 
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II vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa ja tullut voimaan 11.8.2016. 
Sen teemoja on kaupan logistisesti edullinen sijoittuminen ja liikenneratkaisut sekä keskusta-
alueet. Sitä ollaan parhaillaan muuttamassa kaupan sijoittumista ohjaavien teemojen osalta. 

 

I ja II vaihemaakuntakaavan merkinnät: 

    

   Voimajohto (z) 

     Merkinnällä osoitetaan Etelä-Pohjanmaan voimassa olevan maakuntakaavan osoittamat voimajohdot ja 
voimajohtojen uusilla johtovarauksilla osoitetut, sittemmin toteutuneet voimalinjat. Alueella on voimassa 
MRL:n 33§:n mukainen rakentamisrajoitus. 
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2.1 Valmistelussa olevat maakuntakaavat 

Vaihemaakuntakaava III:n teemoja ovat turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialaitokset, 
energiapuun terminaalit, kulttuurimaisemat ja puolustusvoimien alueet. Vaihekaava III:n valmistelu-
aineisto oli nähtävillä tammi-maaliskuussa 2017. Nyt se on parhaillaan viranomaistahojen lausunto-
kierroksella. 

 

2.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet tulevat voimaan 1.4.2018. Tavoitteet jakautu-
vat viiteen kokonaisuuteen:  

1. toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen   
• edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta ja tuetaan eri aluei-

den elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä – luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä vä-

estökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle 

• luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa 

olevaan rakenteeseen – suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä 

• edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta – ediste-

tään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalvelujen kehittämistä 

• merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn 

ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa 
 

2. tehokas liikennejärjestelmä  
• edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti olemassa 

olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön 

perustuvaille matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara- ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle 

• turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien jatkuvuus ja kehittämis-

mahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen ke-

hittämismahdollisuudet 

 
3. terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

• varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-

alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin 

• ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja 

• haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille 

jätetään riittävän suuri etäisyys, tai riskit hallitaan muulla tavoin 

• suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten aineiden kuljetusten järjestelypihat sijoi-

tetaan riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista 

• otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet 

ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet 
 

4. elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat  
• huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta 

• edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä 

• huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta 

• luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. huolehditaan maa- 
ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsäaleuiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen 
kannalta merkittävien alueiden säilymisestä 
 

5. uusiutumiskykyinen energiatuotanto 
• varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen tarpeisiin. tuulivoimalat sijoite-

taan esisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin. 
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• turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kaukokuljettamiseen tarvittavien kaa-

suputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet – voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa 

olevia johtokäytäviä. 

 

2.3 Yleiskaavat ja asemakaavat 

Alueella on vuonna 1999 vahvistunut oikeusvaikutteinen osayleiskaavan, jota nyt muute-
taan. Yleiskaavassa Lentosotakoulun alueella on EP-merkintä (puolustusvoimien alue). 
Vuonna 1929 valmistuneella ns. Linnarakennuksella on siinä suojelumerkintä. Alueelle johtaa 
kevytliikenteen väylä. Alue rajautuu idässä ja pohjoisessa peltoihin / maa- ja metsätalousval-
taiseen alueeseen  MT-1 ja etelässä pientalovaltaisiin asuntoalueisiin AP ja AP-1. 

Ote yleiskaavasta ja alla ote ajantasakaavasta Kauhavan keskustasta. Alue rajautuu etelä- ja länsi-
puoleltaan Kauhavan keskustan asemakaavaan. Suunnittelualueella ei ole asemakaavaa. 
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3 VIREILLÄ OLEVAT MUUT SUUNNITELMAT JA HANKKEET 

3.1 Kaavat 

Suunnittelualueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei ole vireillä yleiskaavoja.  

 

3.2 Muut hankkeet 

• Puolustusvoimien teettämä PIMA-selvitys ja puhdistussuunnitelma. 

• Liikenteen palvelutasoselvitys välille Kauhava-Kauhajoki  valmistui elokuussa 2014.  

• Pohjavesien suojelusuunnitelma valmistui syksyllä 2014. 

• Kauhavan keskustaajaman kehittämissuunnitelma on tekeillä. 

• 2016 alkaa Kauhavan keskustan yleiskaavan päivittäminen. 

• Kauhavan lentosotakoulun rakennetusta kulttuuriympäristöstä on tehty laaja selvitys 
Senaatti-kiinteistöjen tilauksesta vuonna 2013, (arkk. tsto Hannu Puurunen).  

 
 

• Museovirasto on päättänyt erityisistunnossaan 15.1.2015 esittää Kauhavan Lentoso-
takoulun suojelemista rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) no-
jalla. (lausunto Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
15.1.2015, suojeluesitys MV/85/05.01.01./2014) 
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”Lentosotakoulun alue ja sen ajallisesti ja arkkitehtonisesti monipuolinen rakennus-
kanta on yksi puolustusvoimien ja erityisesti ilmavoimien rakennusperinnön avain-
kohteista. Kokonaisuutena alue ilmentää kiinnostavasti sotilasilmailun ja puolustus-
voimien rakennustoiminnan kehitystä 1920-luvulta 2000-luvun alkuun. Suojelutarve 
koskee valikoidusti sekä aluerakennetta, ulkoalueita että rakennuksia.” 

 
 

4 MAANOMISTUS JA HALLINTA 

Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa.  

 

5 KAAVAN TAVOITTEET 

Kaavatyön tavoitteena on mm. määrittää yksityisomistukseen (LSK Business Park Oy) siirty-
neen alueen maankäyttöä. Keskeisiä ratkaistavia kysymyksiä ovat: 

• määrittää aluekokonaisuuksien pääkäyttötarkoitukset ottaen huomioon samanaikai-
sesti etenevän rakennus- ja aluesuojeluprosessin asettamat reunaehdot.  

• käsitellään alueen sisäiseen ja alueelle suuntautuvaan liikenteeseen liittyviä kysymyk-
siä ja niiden vaikutuksia keskustaan. 

• Optio: Hopiavuoren puuterminaalihanke radan itäpuolisille osille 

Yrittäjien laadituttamassa Masterplanissa esitetyt tavoitteet: 

• vahvistaa alueen matkailua 

• olevien asuintoalueiden ja työpaikka-alueiden laajentaminen 

• työpaikkoja nais- ja miesvaltaisille aloille (matkailu ja tukitoiminnat, teollisuus, ilmai-
lu) 

• tukee paluumuuttoa 

• tuo osaamista alueelle ja vahvistaa Kauhavan kilpailukykyä 

Museoviraston tavoitteet: 

• kaavavalmisteluissa on olennaista tarkastella aluerakenteen ja rakennusten muodos-
tamaa kokonaisuutta siten, että rakennusten lisäksi huomioidaan ympäristön muut 
kulttuurihistoriallisesti merkittävät ominaispiirteet yhtenä keskeisenä kehittämisen 
lähtökohtana 

• liikennesuunnittelussa tulee varmistaa, että rky-alueen pohjoispuolella sijaitsevien 
alueiden huoltoliikennettä ei ohjata kulttuurihistoriallisesti keskeisen alueen poikki 

• tulee tutkia olevien, lännen ja idän suunnalta tulevien teiden kehittämis- ja täyden-
tämistarvetta 

• laajennetaan kaava-aluetta sisällyttämään lentokentän itäpuolella sijaitsevan lento-
aseman, hallien ja varastoalueiden yhteyttä kantatiehen 63 

• vaikutuksia alueen liikenteeseen tulee arvioida huolella kulttuuriympäristön arvojen 
säilymisen kannalta 
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6 LAADITTAVAT VAIHTOEHDOT 

Oikeusvaikutteinen osayleiskaava laaditaan rajauskartan mukaiselle alueelle. 

Lopullinen osayleiskaava muotoutuu kaavatyön aikana vuorovaikutteisen suunnitteluproses-
sin, selvitysten ja lähtöaineiston pohjalta laadittavan tarkastelun avulla. Yksi lähtökohta on 
yrittäjien / maanomistajien toimesta alueelle laadittu Masterplan. Tarvittaessa laaditaan 
vaihtoehtoja. 

 

7 LAADITTAVAT SELVITYKSET 

Selvitystarve tarkentuu lopullisesti, kun osayleiskaavasta on pidetty 1. viranomaisneuvottelu. 
Sinisellä merkityt selvitykset on tehty jo aiemmin, mutta vaativat mahdollisesti lisäselvityksiä 
yksityisten maiden osalta. 

 

Laadittava selvitys  Sweco Ympäristö  

Liikenteellinen selvitys 
 

koko suunnittelualue Oona-lina Alila DI 

Luontoselvitys  
 
Kulttuuriympäristöselvitys 
 

rakentamattomat alueet 
 
haja-rakentamisalue 
 
 

Aija Degerman  
biologi 
Riitta Yrjänheikki 
arkkit. 
 

 

8 ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 

Kaavan vaikutuksia arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain yleisten säädösten sekä erityises-
ti 9§ ja 39 § (yleiskaavan sisältövaatimukset) edellyttämällä tavalla.  

Tehtyjä ratkaisuja analysoidaan suhteessa olevaan perustietoon, tehtyihin ympäristöselvityk-
siin ja yleiskaavan sisältövaatimuksiin sekä osallisilta saatuun palautteeseen. Arviointiin osal-
listuvat ympäristöselvitysten tekijät. Vaikutusten selvittämisen tarkoituksena on saada tietoa 
suunnitteluratkaisujen merkityksestä ja suhteesta keskustaajamaan ja siten eliminoida hai-
talliset tekijät tai ratkaisut jo suunnitteluvaiheessa.  

 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt vaikutukset: 

1. ympäristövaikutukset, YVA 
2. yhdyskuntataloudelliset vaikutukset  TVA 
3. sosiaaliset vaikutukset SVA (alueen ja vaikutusalueen osalliset) 
4. kulttuuriset vaikutukset 
5. muut vaikutukset. 

Selvitykset tehdään koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan merkittäviä vai-
kutuksia. Arvioinnin perusteella voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät ja 
välilliset vaikutukset: 

 ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; vaikutusalue 

 maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; suunnittelualue 
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 kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; suunnittelu-
alue 

 alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikentee-
seen; vaikutusalue 

 kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön; 
suunnittelualue 

 

9 OSALLISET 

A. Kaikki ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa: 

• kaupunkilaiset, kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maanomistajat 

• kaava-alueen ja sen vaikutusalueen asukkaat 

• kaava-alueen ja sen vaikutusalueen yritysten ja laitosten työntekijät sekä palvelujen 
käyttäjät 

• kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen elinkeinoharjoittajat  

B. Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, mm: 

• Asukasyhdistykset: 

• Kauhavan seurakunta  

• Luontoyhdistys Valokki Ry 

• Kauhavan Kaukolämpö Oy 

• Jylhän Sähkö Osuuskunta 

• Elenia Oy 

• Kauhavan Vesi Oy 

• Anvia Oyj 

• Järvinet Oy 

• Teliasonera Oy 

• Lentosotakoulun perinneyhdistys 

• Kauhavan Yrittäjät 
 

C. Viranomaiset 

• Kaupungin hallintokunnat 

• Etelä-Pohjanmaan liitto 

• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus  

• Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto AVI 

• Liikennevirasto 

• Finavia 

• Puolustusministeriö 

• Etelä-Pohjanmaan Maakuntamuseo 

• Museovirasto, rakennettu kulttuuriympäristö 

• Pelastuslaitos 

• Poliisilaitos 
 

D. Naapurikunnat 

• Pedersöre, Evijärvi, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Isokyrö, Vöyri ja Uusikaarlepyy 
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Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaa-
vasta mielipiteensä. 

 

10 OSALLISTUMIS- JA AIKATAULUSUUNNITELMA 

 

Osallistua voi ottamalla yhteyttä suunnittelijoihin tilaisuuksien yhteydessä, puhelimitse, säh-
köpostilla tai kirjeitse. Suunnittelutyöstä on tietoa myös internetsivuilla: 
www.kauhava.fi/Kauhavan palvelut/kaavat ja kiinteistöt, mihin tälle kaavahankkeelle on pe-
rustettu oma web-sivu. 

Osayleiskaavan vireilletulosta, OAS:n ja kaavojen nähtävillä olon ajankohdista tiedotetaan 
kuulutuksella lehdissä Komiat ja Järviseudun sanomat, Kauhavan kaupungin www-sivuilla se-
kä ilmoituksella Kauhavan kaupungin ilmoitustaululla. 

Kaavoituksen käynnistyessä pidetään  3-4 viranomaisneuvottelua (MRL 64 §), johon kutsu-
taan Kauhavan kaupungin edustajat, kaavaa laativa konsultti ja ne viranomaiset, joiden toi-
mialaa asia koskee. 

Työn eri vaiheessa järjestetään vuorovaikutteisia tilaisuuksia osallisille tarvittaessa.  

Luonnosvaiheen kuulemisessa palautteen eli mielipiteiden antaminen on tärkeintä, sillä täs-
sä vaiheessa ne voidaan suunnittelussa huomioida parhaiten. Ehdotusvaiheen kuulemisessa 
annetaan muistutuksia, ja kovin suuret muutokset eivät ole enää mahdollisia ilman kaavan 
uutta nähtävilläpitoa. 

Palautteen jättäjät saavat kaupungilta kirjallisen vastineen saamaansa palautteeseen, mikäli 
jättävät osoitetietonsa mielipiteen tai muistutuksen yhteydessä. 

Aikataulukaavio on esitetty seuraavalla sivulla. 

 

11 YHTEYSTIEDOT 

Kauhavan kaupunki kaavoitus 
Kaavoituspäällikkö   Jari Leivo, +358 62 4129 542  
Kaavoitusavustaja Anna-Liisa Huhtala +358 50 3683 698  
Sähköposti:etunimi.sukunimi@kauhava.fi 
 
Sweco Ympäristö Oy, Oulu, kaavan laatija, vaihde +358 10  2414  600 
Arkkitehti SAFA YKS-177 Riitta Yrjänheikki, +358 10  2414  620 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@sweco.fi 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus      vaihde 0295 027 500 
Alueidenkäyttöryhmän päällikkö  Matti Rantala +358 29 5027 914 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

http://www.kauhava.fi/Kauhavan%20palvelut/kaavat
mailto:etunimi.sukunimi@sweco.fi
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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ALUSTAVA AIKATAULU 
 

Ajankohta Yleiskaavan työvaihe Osalliset 

 

11.5.2015  Aloituskokous tilaajan kanssa, alustava OAS konsultti ja tilaajan edustajat, 
1. kaavatyöryhmä 

6-8.2015 Liikenneselvitys ja luontoselvitys 
OAS nähtäville 

Sweco Ympäristö Oy 

tulosten esittely 2. kaavatyö-
ryhmä 

9.2015 
 
 
10.-12.2015 

1. viranomaisneuvottelu   
maanomistajatapaaminen 

 
tavoitekysely osallisille 

viranomaiset, Kauhavan kau-
punki, konsultti 

osalliset 

2016 -2017 nykytilanne ja selvitysten tulokset kartalle 
kaavaluonnoksen valmistelu masterplanin pohjalta  
neuvotteluja maanomistajien kanssa 

konsultti, 3. kaavatyöryhmän 
kokous, osalliset 

01.-09.2017 
 

03.-04.2018 

lentomeluselvitys 
kaavaluonnos, toimintojen erittely ja arviointi 

 
 yleiskaavaluonnos julkisesti nähtävillä 

 
2. viranomaiskokous   
4. kaavatyöryhmä  
osalliset 

 
  

05.-06.2018 vastine luonnoksesta saatuun palautteeseen 
kaavaehdotuksen valmistelu  

konsultti, 5. kaavatyöryhmä, 
3. viranomaiskokous 

 

08.-09.2018 kaavaehdotus julkisesti nähtävillä osalliset 

 

10.2018 

 

11-12.2018  

 
kaavaehdotuksen viimeistely  
 
 
kaupungin hyväksymiskäsittely 

 
konsultti, 6. kaavatyöryhmä,  
tarvittaessa 4. viranomaisko-
kous 

kaupunginvaltuusto 

 


