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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

Asemakaavan selostus, joka koskee 19.12.2017 päivättyä kaavakarttaa. 

Asemakaavan muutos koskee Alahärmän Voltin kaupunginosan korttelia 43 sekä siihen liittyviä 
katualueita.  

Asemakaavan muutoksella muodostuu Alahärmän Voltin kaupunginosan kortteli 43 ja Isonta-
lontien katualue.  

1.2 Kaava-alueen sijainti ja laajuus 

Kaava-alue sijaitsee Alahärmän Voltin kylän länsipuolella Isontalontien varressa. Suunnittelu-
alue sijoittuu Perkiönmäentien ja Koulutien kevyen liikenteen väylän väliselle alueelle. Kaavoi-
tettavan alueen pinta-ala on noin 1,7 ha. 

 
Kuva 1. Alueen sijainti (peruskartan lähde: MML 2014) 
 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Asemakaavan nimi on ALAHÄRMÄN VOLTIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Isontalontien kevyen lii-
kenteen väylä ja kortteli 43. Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että mahdollistetaan 
kevyen liikenteen väylän toteuttaminen Isontalontien varteen. Asemakaavamuutoksen yhtey-
dessä tarkistetaan myös suojelumääräyksiä korttelissa 43. Asemakaava laaditaan Isontalon-
tiestä laaditun tilavaraustarkastelun pohjalta. 

 

 

 

 

 



 

 
KAUHAVAN KAUPUNKI – ALAHÄRMÄN VOLTIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ISONTALONTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ 5 
JA KORTTELI 43  19.12.2017 
 
 
 

 

2. TIIVISTELMÄ 

 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kauhavan kaupunginhallitus päätti syyskuussa 2014 asemakaavan laatimisesta Pohjanmaan-
väylän (vt 19) varren suojaviheralueelle. Tavoitteena oli mahdollistaa kevyen liikenteen väylän 
toteuttaminen Volttiin Pohjanmaanväylän varteen. Kaupunginhallitus päätti marraskuussa 2016 
Voltin kevyen liikenteen väylän asemakaavoituksen jatkamisesta siten, että kevyen liikenteen 
väylä sijoitetaan Isontalontien alueelle.  

Kaavoituksen vireilletulosta ilmoitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottamalla ja 
asettamalla se yhdessä kaavaluonnoksen kanssa nähtäville maaliskuussa 2017. Kaavaehdotus 
asetettiin tammikuussa 2018 valmisteluaineistoineen virallisesti nähtäville. Kaupunginvaltuusto 
hyväksyi asemakaavan toukokuussa 2018. 

 

2.2 Asemakaava 

Alueelle on osoitettu maatilojen talouskeskusten korttelialue (AM/pv) ja katualuetta. Katualuet-
ta on tarkistettu korttelin 43 kohdalla kevyen liikenteen väylän sijoittamisen mahdollistamisek-
si. Muutoin Isontalontien katualueen rajaus on voimassa olevan asemakaavan mukainen. Lisäk-
si on tarkistettu rakennusten suojelu- ja pohjavesialuetta koskevia kaavamääräyksiä.  

 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Alue on osittain rakennettua ympäristöä. Rakennushankkeet käynnistyvät tarpeen mukaan 
kaavan saatua lainvoiman. 
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3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Kaavoitettava alue sijaitsee Alahärmän Voltin kylän länsipuolella Isontalontien alueella. Suun-
nittelualue sijoittuu Perkiönmäentien ja Koulutien kevyen liikenteen väylän väliselle alueelle. 

 
Kuva 2. Ilmakuva alueelta ja suunnittelualueen rajaus (ilmakuvan lähde: MML 2016) 

 

3.1.2 Luonnonympäristö 

Luonnonolot 

Suunnittelualue on rakennettua ympäristöä.  Maasto viettää loivasti jokea kohti korkeuden 
vaihdellessa noin välillä +29,5…+30,5 m.  

Luontoselvitys 2014 
Alahärmän yleiskaavan yhteydessä on laadittu luontoselvitys vuonna 2015. Luontoselvityksen 
mukaan alueella ei ole sellaisia luontoarvoja, jotka tulisi huomioida kaavoituksessa.  Alueella ei 
myöskään havaittu uhanalaisia lajeja. 

Lepakkoselvitys 2015 
Yleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu lepakkoselvitys vuonna 2015. Kartoitusreitti ulottui 
suunnittelualueelle, mutta alueella ei havaittu lepakkoja.  

Pesimälinnustoselvitys 2015 
Yleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu pesimälinnustoselvitys vuonna 2015. Selvityksen mu-
kaan suunnittelualueella ei havaittu uhanalaisia lintulajeja. Suunnittelualueen länsipuolelta pel-
toalueelta havaittiin harvalukuisiin lajeihin kuuluva mustavarisyhdyskunta ja eteläpuolelta 
Suomen kansainvälisiin vastuulajeihin kuuluva leppälintu.  
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Pohjavedet 
Suunnittelualue sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeällä Puisaaren pohjavesialueella (luok-
ka I). Kauhavan kaupungin kaikille 35 pohjavesialueelle on laadittu suojelusuunnitelma vuonna 
2014 (Leminen ja Liesegang 2014), jossa on selvitetty pohjavesialueiden hydrogeologiset omi-
naisuudet, kartoitettu pohjavettä vaarantavat riskitekijät sekä laadittu toimenpidesuositukset 
alueella jo oleville sekä sinne mahdollisesti tuleville riskitekijöille. Lisäksi vedenottamoille ja 
tutkituille vedenottopaikoille on määritelty lähisuojavyöhykkeet. 

Selvityksen mukaan Puisaaren pohjavesialue on osa luode-kaakkosuuntaista harjujaksoa, joka 
jatkuu peitteisenä luoteeseen kohti Sudenportin pohjavesialuetta. Eteläosassa alue rajautuu 
Alahärmän Kirkonkylän pohjavesialueeseen. Muodostuman maaperä on pääasiassa hiekkaa. 
Harjun reunoilla ja pintaosissa esiintyy hienompia kerroksia. Paksuimmillaan maa-aineksia on 
noin 14 metriä. Pohjavedenpinta on 5-10 metrin syvyydellä maanpinnasta. Kirkonkylän ja Pui-
saaren pohjavesialueiden välissä on pohjavedenjakaja, josta pohjavesi virtaa Puisaaren alueella 
kaakosta luoteeseen. Tyypiltään pohjavesialue on vettä ympäristöön purkava eli antikliininen. 
Puisaaren pohjavettä purkautuu todennäköisesti savien alta Lapuanjokeen. Alueen eteläosassa 
esiintyy orsivesikerroksia. Suojelusuunnitelman yhteydessä tehtyjen maaperäkairausten perus-
teella muodostuma jatkuu peitteellisenä pohjoiseen kohti Sudenportin pohjavesialuetta. 

Pohjavesialueella sijaitsee Kauhavan Veden ottamo Puisaari, jolla on Länsi-Suomen vesioikeu-
den vuonna 1972 myöntämä lupa. Ottamo on otettu käyttöön vuonna 1973 ja sitä on kunnos-
tettu vuonna 1999. Puisaaren pohjoisosassa Voltin koulun pohjois- ja itäpuolella hyvin johtavia 
kerroksia. Mahdollisen uuden vedenottamon paikan selvittämiseksi alueella tulisi tehdä koe-
pumppaus. 

Kuvassa 3 on esitetty Puisaaren pohjavesialueen suojavyöhykkeet sekä muodostumisalueen ra-
ja.  

 
Kuva 3. Ote Puisaaren pohjavesialueen kuvasta (Lähde: Suojelusuunnitelma 2014). 

 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Yhdyskuntarakenne 
Suunnittelualue sijoittuu Voltin kylän länsiosaan Isontalontien varteen. 

Rakennuskanta ja rakennettu kulttuuriympäristö 
Alue sijoittuu Voltin kyläalueelle. Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee Tienhaaran (Liina-
maan) pohjalaistalo pihapiireineen. Ulkorakennukselle on haettu purkulupa. (Ks. kuvat 4-6) 
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Kuva 4. Valokuvissa vasemmalla näkymä Isontalontien pohjoispäästä ja oikealla Tienhaaran 

(Liinamaan) rakennuksia kadun kadun kapeimmalta kohdalta 

  
Kuva 5. Valokuvia Tienhaaran (Liinamaan) rakennuksista  

     
Kuva 6. Valokuvia Tienhaaran (Liinamaan) sisäpihalta 
 

RKY 2009 
Suunnittelualue sijoittuu Voltin kylän raittiasutuksen ja Mattilan sillan valtakunnallisesti arvok-
kaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY2009). (Kuva 7) 

RKY 1993 
Koko suunnittelualue sisältyy lisäksi Lapuanjoen kulttuurimaiseman valtakunnallisesti merkittä-
vään kulttuurihistorialliseen ympäristöön (RKY1993), joka on Museoviraston mukaan huomioi-
tava jatkossa maakunnallisesti arvokkaana kulttuurihistoriallisena ympäristönä. (Kuva 7) 

Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet Etelä-Pohjanmaan alueen –
inventoinnissa 2013 on ehdotettu, että Lapuanjoen maakunnallisesti arvokkaan kulttuurimai-
seman rajausta tarkistetaan siten, että alue rajautuu Voltin kylän kohdalla kattamaan keskei-
simmän kulttuurimaisema-alueen. Samalla on ehdotettu uudeksi nimeksi Kauhavan kulttuuri-
maisemaa. Inventoinnin perusteella on vaihemaakuntakaavan III luonnoksessa esitetty uusi ra-
jaus kulttuurimaisema-alueelle, ks. kuva 8. 
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Kuva 7. Kulttuurihistorialliset ympäristöt 

 
Kuva 8. Ote vaihemaakuntakaavan III luonnoksesta 

 

Kulttuuriympäristöselvitys 2016  
Alahärmän osayleiskaavaa varten on laadittu kulttuuriympäristöselvitys vuonna 2016. Selvityk-
sen mukaan suunnittelualueella sijaitseva Tienhaara (ed. selvityksen Jalo Liinamaan pohjalais-
talo) kuuluu huomattavan arvokkaisiin rakennetun kulttuuriympäristön kohteisiin, jotka on in-
ventoinnissa sekä osayleiskaavassa esitetty maakunnallisesti arvokkaiksi kohteiksi. Suunnitte-
lualueen läheisyydessä Isontalontien varressa sijaitseva Isotalo (kohde 173) on inventoinnissa 
sekä osayleiskaavassa esitetty valtakunnallisesti arvokkaana kohteena ja Keskinen (174) maa-
kunnallisesti arvokkaana kohteena, lisäksi Keski-Mäntylä (10) ja Mäntylä (177) on esitetty pai-
kallisesti arvokkaina kohteina. Selvityksessä suunnittelualueella sijaitsevaa kohdetta kuvataan 
seuraavasti: 



 

 
KAUHAVAN KAUPUNKI – ALAHÄRMÄN VOLTIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ISONTALONTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ 10 
JA KORTTELI 43  19.12.2017 
 
 
 

 

175. Tienhaara / MK, 1800-luvun alku vanha kestikievari, joka on tällä hetkellä autiona. 
Umpimainen piha, josta osa rakennuksista on luvattu huonon kunnon vuoksi purkaa.  

 
Kuva 9. Ote kulttuuriympäristöselvityksen liitekartasta (Lähde: Kulttuuriympäristöselvitys 2016) 

 
Maastokatselmus 8.6.2017 
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo oli yhdessä kaavoituksen ja rakennusvalvonnan edustajien 
kanssa maastokäynnillä alueella kesäkuussa 2017. Katselmuksessa todettiin, että Tienhaaran 
ulkorakennukset (talli/vaja, sauna, luhtiaitta ja aittarakennus) ovat huonokuntoisia ja korjaus-
kelvottomia.  

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon lausunto 25.8.2017 
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon lausunnossa todetaan, että Tienhaaran tila on syntynyt 
Hellbackan taloa jaettaessa vuonna 1827 ja se on tunnettu myöhemmin Tienhaarana, joka on 
ollut myös kestikievaritalona. Vanha päärakennus on 1840-50-luvulta ja samalta ajalta lienevät 
myös kulmittain olevat luhtirakennus ja aitta. Vastapäätä päärakennusta sijaitsevan tal-
li/vajarakennuksen on arvioitu olevan 1900-luvun alkukymmeniltä ja saunan 1930-luvulta. 
Vanha päärakennus on ollut uuden asuinrakennuksen valmistuttua 1986 jonkin aikaa vuokralla 
ja se on nykyisin varastokäytössä. 

Arkeologinen inventointiraportti 2014 
Alahärmän osayleiskaavaa varten laaditun Museoviraston inventointiraportin mukaan kaavoitet-
tava alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon 
(RKY). Kaava-alueen kaakkoispuolelta suunnittelualue rajautuu historialliselle ajalle ajoittuvaan 
Kauhava Vuoskoski/Jepua Knuuttilan–Mattilan kylätonttiin, joka on luokiteltu selvityksessä 
muuna kulttuuriperintökohteena. Alueella ei ole todettu kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

Palvelut 
Voltin koulu sijaitsee alueen vieressä. Muuten alue tukeutuu Alahärmän taajaman julkisiin ja 
kaupallisiin palveluihin noin kolmen kilometrin päässä. 

Asuminen 
Suunnittelualueella sijaitsee yksi asuinrakennuksen pihapiiri. Lähiympäristö on kyläasutusta.  

Virkistys 
Suunnittelualueen itäpuolella sijaitseva Lapuanjoki tarjoaa virkistysmahdollisuuksia. 

Liikenne 
Alueen poikki kulkee Isontalontie. Alue rajautuu pohjoisessa Perkiönmäentiehen (st 738, Voltti–
Kortesjärvi), jonka kautta on yhteys Pohjanmaanväylälle (vt 19, Jalasjärvi–Uusikaarlepyy) sekä 
kylän itäpuolelle jokisillan kautta. Perkiönmäentien eteläpuolelle on rakennettu kevyen liiken-
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teen väylä, johon Isontalontien kevyen liikenteen väylä on tarkoitus yhdistää. Suunnittelualu-
een kaakkoispuolella kulkee Meijerintie (yt 17841, Salo–Knuuttila–Mattila), josta on sillan kaut-
ta yhteys Voltin kylän itäpuolelle.  

Tekninen huolto 
Suunnittelualue on vesijohto- ja viemäriverkoston piirissä. Tekniset verkostot on esitetty ku-
vassa 10.  

 
Kuva 10. Tekniset verkostot 
 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Melu 
Pohjanmaanväylällä (vt 19) keskivuorokausiliikenne oli 3006 ajoneuvoa/vrk vuonna 2016. En-
nustettu liikennemäärä vuodelle 2030 on Pohjanmaanväylällä 3460 ajoneuvoa/vrk. Pohjan-
maanväylälle vuodelle 2030 ennustetulla liikennemäärällä ja ajoneuvonopeudella 80 km/h kes-
kimääräinen 55 dB:n ulkomelualue ulottuu noin 80 metrin päähän tien keskilinjasta. Liikenne-
melu aiheuttaa korttelin 43 osalta suojaustarvetta ulkomelun suhteen. 

Perkiönmäentien (st 738) keskivuorokausiliikenne oli 1454 ajoneuvoa/vrk vuonna 2016. Ennus-
tettu liikennemäärä vuodelle 2030 on Perkiönmäentiellä 1610 ajoneuvoa/vrk. Perkiönmäentielle 
vuodelle 2030 ennustetulla liikennemäärällä ja ajoneuvonopeudella 50 km/h keskimääräinen 
55 dB:n ulkomelualue ulottuu noin 40 metrin päähän tien keskilinjasta. Liikennemelu ei aiheuta 
korttelin 43 osalta suojaustarvetta ulkomelun suhteen. 
 

3.1.4 Maanomistus 

Isontalontien nykyinen katualue on kaupungin omistuksessa. Muut alueet ovat yksityisessä 
omistuksessa. 
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3.2 Suunnittelutilanne 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaava 
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista aluei-
denkäyttötavoitteista tuli voimaan vuonna 2001. 
Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. 

Kauhavan kaupunki kuuluu Etelä-Pohjanmaan lii-
ton alueeseen, jolla on voimassa 23.5.2005 vah-
vistettu maakuntakaava.  

Ympäristöministeriö on vahvistanut 31.10.2016 
tuulivoimaa käsittelevän vaihemaakuntakaavan 
I. Kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintoja kä-
sittelevä vaihemaakuntakaava II on hyväksytty 
maakuntavaltuustossa 30.5.2016 ja se on tullut 
lainvoimaiseksi 11.8.2016. Turvetuotantoa, suo-
luonnon suojelua, bioenergiaa, energiapuun ter-
minaaleja ja kulttuurimaisemia käsittelevä vai-
hemaakuntakaava III on luonnosvaiheessa. 
Luonnos oli yleisesti nähtävillä 11.1.–10.3.2017 
välisen ajan. 

Kuva 11. Ote maakuntakaavasta 
 

Yleiskaava  
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 Alahärmän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan, 
jonka kaupunginhallitus päätti 14.8.2017 määrätä tulemaan voimaan maankäyttö- ja raken-
nuslain 201 §:n perusteella lukuun ottamatta Road Housen ympäristössä olevia kiinteistöjä, 
joista on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus ei koske Voltin aluetta.  

 
Kuva 12. Ote osayleiskaavasta  
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Asemakaava 
Suunnittelualueella on voimassa 26.3.2001 hyväksytty asemakaava (kuva 13).  

 
Kuva 13. Ote asemakaavayhdistelmästä ja suunnittelualueen rajaus 

 

Rakennusjärjestys 
Kauhavan kaupungin rakennusjärjestyksen on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.3.2010 ja se 
on tullut voimaan 4.5.2010. 

Pohjakartta 
Kaavoituksen pohjakartan on laatinut Kiinteistö ja Mittaus Oy. Pohjakartta on hyväksytty 
3.9.2014.  

Katusuunnitelma 
Aluetaito Oy on laatinut vuonna 2016 kaupungin toimesta tilavaraustarkastelun kevyen liiken-
teen väylän sijoittamisesta Isontalontien länsipuolelle (kuva 14). 
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Kuva 14. Ote tilavaraustarkastelun pohjoisosasta vasemmalla ja eteläosasta oikealla 
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Kaavoitustyöhön ryhdyttiin vuonna 2015 kevyen liikenteen väylän toteuttamiseksi Pohjan-
maanväylän itäpuolelle. Vuonna 2016 Voltin kevyen liikenteen väylän asemakaavoitusta päätet-
tiin jatkaa siten, että mahdollistetaan kevyen liikenteen väylän toteuttaminen Isontalontien 
varteen. Asemakaavamuutoksen yhteydessä tarkistetaan myös suojelumääräyksiä korttelissa 
43. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kauhavan kaupunginhallitus päätti 8.9.2014 § 226 asemakaavan laatimisesta Pohjanmaan-
väylän (vt 19) varren suojaviheralueelle. Kaupunginhallitus päätti 7.11.2016 § 215 Voltin kevy-
en liikenteen väylän asemakaavoituksen jatkamisesta siten, että kevyen liikenteen väylä sijoi-
tetaan Isontalontien alueelle. Kaavoitustyö aloitettiin Ramboll Finland Oy:ssä keväällä 2015. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 

Kaavoitustyötä varten laadittiin 24.3.2017 osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa osallisiksi 
määriteltiin suunnittelualueen ja lähiympäristön kiinteistönomistajat, asukkaat, maanomistajat, 
kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kehityskeskus, kehittämistoimikunta, kasvatus- ja ope-
tuslautakunta, tekninen lautakunta, vapaa-ajan lautakunta, ympäristölautakunta, muut lauta-
kunnat, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan liitto, 
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, Museovirasto, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos-liikelaitos, 
Anvia Oyj, Elenia Verkko Oy, Kauhavan Vesi Oy, Sonera Oyj, mahdolliset muut yritykset ja yh-
teisöt sekä muut osalliset ja osalliseksi ilmoittautuvat. 

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

4.3.2 Vireilletulo 

Asemakaavan muutos tuli vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottamisen yhtey-
dessä. 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

− Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tiedotettu ja se on ollut yhdessä kaavaluonnok-
sen kanssa MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 29.3.–27.4.2017. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma ja kaavaluonnos lähetettiin viranomaisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta ja kaavaluonnoksesta saatiin kuusi lausuntoa ja kaksi mielipidettä. 

− Kaavaehdotus on ollut MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 10.1.–9.2.2018 välisen 
ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin viisi lausuntoa. Kaavaehdotuksesta ei saatu muistutuksia. 

− Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 28.3.2018 esittää asemakaavaa kaupunginvaltuus-
ton hyväksyttäväksi.  

− Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 14.5.2018. 
 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Viranomaisyhteistyö on hoidettu lausuntomenettelyllä. 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kaupungin asettamat tavoitteet 
Tavoitteena on mahdollistaa asemakaavalla kevyen liikenteen väylän toteuttaminen Isontalon-
tien länsipuolelle. 
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Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

Maakuntakaava 
Maakuntakaavassa alue kuuluu Voltin kylään osoitettuun taajamatoimintojen alueeseen. Voltin 
kylä on osoitettu aluerakenteen kannalta tärkeänä talouskylänä (at), jonka suunnittelussa on 
huomioitava alueen teollisuus. Suunnittelualue sisältyy maakuntakaavassa kulttuuriympäristön 
tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään Lapuanjoen kulttuurimaisemaan (RKY1993). Lisäksi 
alueen eteläosaan sijoittuva Puisaaren pohjavesialue on merkitty pohjavesialueeksi. 

Vaihemaakuntakaavassa I ei ole esitetty muita aluetta koskevia merkintöjä tai määräyksiä. 
Vaihemaakuntakaavassa II alue sijoittuu Kauhajoki–Seinäjoki–Kauhava –käytävän kehittämis-
alueelle, jolla on osoitettu merkittävimmät asutus-, työpaikka- ja palvelukeskittymien kasvu-
alueet.  

Vaihemaakuntakaavan III luonnoksessa alue sijoittuu Kauhavan kulttuurimaisemaan, joka on 
osoitettu maakunnallisesti arvokkaana maisema-alueena. Vaihemaakuntakaavan luonnoksessa 
ei ole esitetty muita aluetta koskevia merkintöjä tai määräyksiä. Kulttuuriympäristön tai mai-
seman vaalimisen kannalta tärkeä alue on esitetty vaihemaakuntakaavan luonnoksessa kumot-
tavaksi merkinnäksi. 

Osayleiskaava 
Osayleiskaavassa Perkiönmäentien eteläpuolelle suunnittelualueelle on osoitettu maatilojen ta-
louskeskusten aluetta (AM). Lähiympäristöön on osoitettu pientalovaltaisia asuntoalueita (AP), 
maatilojen talouskeskusten alueita (AM), liikerakennusten aluetta (KL), julkisten palvelujen ja 
hallinnon aluetta (PY), maatalousaluetta (MT) sekä maakunnallisesti arvokasta maisemapelto-
aluetta MA). Isontalontie on osoitettu kokoojakatumerkinnällä sekä valta-/maakunnallisesti ar-
vokkaana raittina, jonka linjausta, leveyttä ja korkeusasemaa ei saa merkittävästi muuttaa. 
Tien länsipuolelle on merkitty kevyen liikenteen yhteystarve. Valtatien varteen on merkitty val-
tatien melualueen teoreettinen raja 55 dBA (me). Isontalontien pohjoisosaan on merkitty maa-
tilojen suojavyöhykkeet, jotka ulottuvat osin korttelin 43 alueelle. Osayleiskaavassa alue sijoit-
tuu vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle (pv). Osayleiskaavassa alue sijoittuu 
Voltin kylän ja Mattilan sillan valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön, joka on 
osoitettu merkinnällä sk-1.1. Lisäksi suunnittelualue rajautuu osayleiskaavassa länsipuolelta 
maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisema-alueeseen (ma). Isontalontien itäpuolella si-
jaitseva Isotalon (kohde 173) on merkitty valtakunnallisesti arvokkaana kulttuurihistoriallisena 
kohteena. Tienhaara (175) sekä Isontalontien toisella puolella sijaitseva Keskinen (174) on 
merkitty maakunnallisesti arvokkaina kulttuurihistoriallisina kohteina ja Isontalon tien varsilla 
sijaitsevat Keski-Mäntylä (kohde 10) ja Mäntylä (177) paikallisesti arvokkaina kulttuurihistorial-
lisina kohteina. Suunnittelualueen ulkopuolelle Meijeritien kaakkoispuolelle on merkitty KL-
alueelle terveyshaitan poistamistarve. 

Asemakaava 
Voimassa olevassa asemakaavassa alueelle on osoitettu pääosin katualuetta. Lisäksi alueelle on 
osoitettu maatilojen talouskeskusten (AM) korttelialuetta. Lähiympäristöön on osoitettu erillis-
pientalojen (AO), asuinpientalojen (AP) ja maatilojen talouskeskusten korttelialueita (AM), ope-
tus- ja sosiaalitoimintaa palvelevien rakennusten (YOS) korttelialue sekä maatalousaluetta 
(MT). Korttelin 43 alueella sijaitsee kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokas Lii-
namaan pohjalaistalo pihapiireineen (sr). Alueen eteläosa sijoittuu Puisaaren vedenhankinnan 
kannalta tärkeälle pohjavesialueelle (pv). Suunnittelualue sijoittuu osittain Pohjanmaanväylän 
ja Perkiönmäentien 55 dBA:n keskimääräiselle ulkomeluvyöhykkeelle (sv-2). 

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
Suunnittelualue sisältyy valtakunnallisesti merkittävän Voltin kylän raittiasutuksen ja Mattilan 
sillan alueelle sekä valtatien 19 melualueelle. 

Suunnittelualue sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeällä Puisaaren pohjavesialueella. Poh-
javesialueiden suojelusuunnitelma on laadittu vuonna 2014. Sijainti pohjavesialueella tulee 
huomioida kaavamääräyksin. 
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4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.5.1 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 

Kaavaluonnos 24.3.2017 
Alueelta laadittiin lähtötietojen sekä esitettyjen tavoitteiden ja käytyjen neuvottelujen perus-
teella kaavaluonnos, joka on päivätty 24.3.2017. Luonnoksessa alueelle on maatilojen talous-
keskusten (AM) korttelialue ja katualuetta. Isontalontietä on levennetty vähäisesti joillakin 
kohdin kevyen liikenteen väylän sijoittamisen mahdollistamiseksi. 

Kaavaluonnos oli yleisesti nähtävillä 29.3.–27.4.2017. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot 
viranomaisilta sekä sähköyhtiöltä. Lausunnot saatiin Museovirastolta, Etelä-Pohjanmaan liitolta, 
kasvatus- ja opetuslautakunnalta, vapaa-aikalautakunnalta sekä Elenia Oy:ltä. Vapaa-
aikalautakunnalla ei ollut asiasta huomautettavaa. Kaavaluonnoksesta saatiin lisäksi kaksi mie-
lipidettä. Nähtävillä olon jälkeen saatiin lausunto Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseolta. 

Lausunnot 
Museovirasto toteaa, että vuonna 2014 tehdyn arkeologisen kulttuuriperinnön inventoinnin 
perusteella kaavamuutosalueelta tai kevyen liikenteen väylältä ei tunneta muinaismuistolailla 
(295/1963) rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Museovirastolla ei ole asiaan lisättävää. 
Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta asiasta lausuu Etelä-Pohjanmaan maakun-
tamuseo. 

Etelä-Pohjanmaan liitto toteaa, että suunnittelualue kuuluu Voltin kylän raittiasutuksen ja 
Mattilan sillan valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY2009), 
joten vaikutukset kulttuuriympäristöön on huomioitava ja ne on pyrittävä minimoimaan. Maa-
kuntakaavoituksen tilanne on huomioitu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.   

Kasvatus- ja opetuslautakunnan mukaan Isontalontien kevyen liikenteen väylä tarjoaa to-
teutuessaan yhdessä jo olevien väylien kanssa turvallisen koulutien suurelle osalle Voltin kou-
lun niistä koululaisista, jotka eivät ole koulukuljetusoikeuden piirissä. Lautakunta näkee kevyen 
liikenteen väylähankkeen ehdottoman myönteisenä asiana, eikä sillä ole huomauttamista kaa-
valuonnokseen. 

Elenian lausunnon ja liitekartan mukaan alueella sijaitsee Elenian verkkoa. Työskenneltäessä 
ja rakennettaessa nykyisen sähköverkon rakenteiden läheisyydessä tulee huomioida sähkötur-
vallisuuden edellyttämät etäisyysvaatimukset. Elenia on kiinnostunut saneeraamaan lsontalon-
tien varren sähköverkkoa kevyen liikenteen väylän rakentamisen yhteydessä ja toivoo, että 
kaapeleiden sijoittaminen kevyen liikenteen väylän reunaan olisi mahdollista väylän rakentami-
sen yhteydessä. Elenian nykyisille rakenteille ei ole tarkoituksenmukaista varata kaavaan joh-
toalueita, mutta Elenia pyytää huomioimaan, että mahdollisista ylimääräisistä johtomuutoksista 
aiheutuvat lisäkustannukset laskutetaan työn tilaajalta. Elenialla ei ole muuta huomauttamista 
asemakaavaan tai esitettyihin maankäyttöratkaisuihin. 

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo viittaa lausunnossaan 8.6.2017 pidettyyn katselmuk-
seen, johon osallistuivat maakuntamuseon edustajat ja rakennusvalvonta. Katselmuksessa to-
dettiin Tienhaaran tilan aittarakennusten sijaitsevan niin lähellä tien reunaa, että vain niiden 
siirtäminen tai purkaminen mahdollistaisi pyörätien rakentamisen suunnitellusti. Katselmukses-
sa luhtiaitta ja aitta todettiin erittäin huonokuntoisiksi ja korjauskelvottomiksi, joten aittara-
kennusten säilyttäminen nykyisellä paikallaan tai niiden siirtäminen uuteen paikkaan pihapiiris-
sä ei ole tarkoituksenmukaista. Maakuntamuseon mukaan niiden suojelu voidaan näin ollen 
purkaa ja rakennuksille voidaan myöntää purkulupa. Maakuntamuseo totesi 10.2.2015 anta-
massaan lausunnossa, ettei se vastusta talli/vajan ja saunan purkamista, koska ne todettiin 
erittäin huonokuntoisiksi ja korjauskelvottomiksi.  

Mielipiteet 
Maanomistaja 1 esittää Isontalontielle osoitetun liittymän sijoittamista koulun keittolalle mene-
vän väylän kautta. Kustannukset liittymän siirrosta maksaisi kaupunki, koska kevyen liikenteen 
väylän varteen joka tapauksessa tulisi liittymä tehtäväksi. Kevyenliikenteen väylän alle jäävä 
maa-ala korvataan joko rahalla tai vastaavalla alueella kaupungin omistamasta tilasta 2:245.  
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Maanomistaja 2 esittää kielteisen mielipi-
teen kevyen liikenteen väylän tekemisestä 
Isontalontien asukkaitten pihoihin. Hän ei 
näe mitenkään järkeväksi noin kymmentä 
päivittäistä liikkujaa varten rakentaa ke-
vyen liikenteen väylää ihmisten tonttien 
läpi. Tämä suunnitelma toteutuessaan las-
kee ainakin hänen kiinteistönsä arvoa, 
koska kevyen liikenteen väylä kulkisi käy-
tännössä ikkunoitten alta. Hän ehdottaa, 
että jos liikennejärjestelyihin pitää kajota, 
niin Isontalontien voisi hänen puolestaan 
muuttaa pihakaduksi, hidaskaduksi tai 
muilla keinoin rajoittaa liikennettä.  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 15. Ote kaavaluonnoksesta 24.3.2017 
 

 
Kaavaehdotus 19.12.2017 
Alueelta laadittiin luonnoksesta saadun palautteen ja kaupungin kanssa käytyjen neuvottelujen 
jälkeen kaavaehdotus 19.12.2017. Kaavaehdotuksessa on tarkistettu Isontalontien katualueen 
leveyttä kevyen liikenteen väylän vuoksi ainoastaan korttelin 43 kohdalla. Muilta osin katualu-
een rajaus on voimassa olevan kaavan mukainen. Kaavaan on lisätty kaavamääräyksiä pohja-
vesialueen huomioimiseksi. Lisäksi korttelin 43 poikki kulkeva vesijohdon johtoalue on merkitty 
rasitteena tontille. Kaavassa ei oteta kantaa liittymien sijaintiin. 

Kaavaehdotus oli yleisesti nähtävillä 10.1.–9.2.2018. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot 
viranomaisilta sekä sähköyhtiöltä. Lausunnot saatiin Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos-
liikelaitokselta, ympäristölautakunnalta, kasvatus- ja opetuslautakunnalta, Elenialta ja Museovi-
rastolta. Kasvatus- ja opetuslautakunnalla ja Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos-liikelaitoksella ei 
ollut huomauttamista kaavaehdotuksesta. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus ilmoitti, ettei se anna lausuntoa asemakaavan muutosehdotuksesta. 

Ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan, että suojeltujen rakennusten alue (sr) korttelis-
sa 43 on järkevästi rajattu koskemaan historiallisesti arvokkaita rakennuksia jättäen pois piha-
piirin muut rakennukset. Lautakunta viittaa Vaasan hallinto-oikeuden maanomistajalle 
10.3.2017 antamaan päätökseen, joka mahdollistaa siirtämään historiallisesti arvokkaat aitta-
rakennukset sr-alueelle ja purkamaan ko. paikalle olevan vanhan piharakennuksen. Kevyen lii-
kenteen väylän sijoittaminen Isontalontielle lisää mm. läheisen koulun oppilaiden turvallisuutta 
huomattavasti. Samalla se mahdollistaa muillekin käyttäjille turvallisen liikkumisen Isontalon-
tiellä.  

Vastine 
Hallinto-oikeus antoi luvan pihamaalla sijaitsevan vanhan piharakennuksen purkuun, mutta ei 
tien varressa olevien aittarakennusten siirtämiseen. Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon luon-
noksesta antaman lausunnon mukaan aittarakennusten säilyttäminen nykyisellä paikallaan tai 
niiden siirtäminen uuteen paikkaan pihapiirissä ei ole tarkoituksenmukaista, joten niiden suoje-
lu voidaan näin ollen purkaa ja rakennuksille voidaan myöntää purkulupa.  

Elenia Oy:llä on suunnitelmissa toteuttaa laajamittainen sähköverkon saneerauskaapelointi 
alueella alustavasti vuoden 2019 aikana. Mikäli Voltintien osuuden kevyen liikenteen väylää ol-



 

 
KAUHAVAN KAUPUNKI – ALAHÄRMÄN VOLTIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ISONTALONTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ 19 
JA KORTTELI 43  19.12.2017 
 
 
 

 

laan rakentamassa aikaisemmin, niin Elenia pyrkii tekemään sen osuuden yhtä aikaa muun ra-
kentamisen kanssa. Elenia toivoo tietoa väylän rakentamisaikataulusta mahdollisimman varhai-
sessa vaiheessa, jotta ehtii reagoimaan ajoissa omien hankkeidensa osalta. Elenian nykyisille 
rakenteille ei ole tarkoituksenmukaista varata kaavaan johtoalueita, mutta mahdollisista yli-
määräisistä johtomuutoksista aiheutuvat lisäkustannukset laskutetaan työn tilaajalta. Elenialla 
ei ole muuta huomauttamista asemakaavaan tai esitettyihin maankäyttöratkaisuihin. 

Vastine 
Rakentamisvaiheessa huomioitavia asioita. 

Museovirasto toteaa, että Museovirastolla käytettävissä olevan tiedon perustella alueelta ei 
tunneta muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamaa arkeologista kulttuuriperintöä, mutta tar-
kempi tarkastelu osoittaa kuitenkin, että asemakaavamuutosalue rajautuu vuonna 2014 inven-
toidun osayleiskaava-alueen ulkopuolelle. Museoviraston mukaan kaikkea maankaivuuta koskee 
muinaismuistolain 14 §, jossa todetaan, että jos kaivuutyön yhteydessä tulee esiin kiinteään 
muinaisjäännökseen viittaavia merkkejä, tulee työvaihe keskeyttää ja ottaa yhteyttä Museovi-
rastoon, jotta mahdolliset havainnot saadaan dokumentoiduksi (MML 14 §). Museovirasto tote-
aa myös, että Voltin kylän raittiasutus ja Mattilan silta kuuluvat valtakunnallisesti merkittäviin 
rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY). Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman 
osalta asiasta lausuu Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon ja Museoviraston yhteistyösopimuk-
sen mukaisesti maakuntamuseo. 

Vastine 
Museoviraston lausunto huomioidaan alueella tehtävissä kaivuutöissä. 
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Kaava-alueelle muodostuu yksi maatilojen talouskeskusten tontti (AM/pv), joka on ennestään 
rakennettu. Lisäksi kaavassa muodostuu katualuetta. 

Liitteenä olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa on tarkemmat tiedot alueelle muodostu-
vista kerrosaloista ja pinta-aloista. 

Liite 2. Asemakaavan seurantalomake 
 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Kaavassa on annettu rakennussuojelua sekä pohjavesialuetta ja valtatien melualuetta koskevia 
määräyksiä. 

5.3 Aluevaraukset 

Alueelle on osoitettu maatilojen talouskeskusten (AM/pv) korttelialuetta ja katualuetta. 

5.3.1 Korttelialueet 

Maatilojen talouskeskusten korttelialue AM/pv 
Korttelin 43 tontti 1 on varattu maatilojen talouskeskusten korttelialueeksi (AM/pv). Pohjavesi-
alueella sijaitseva alue tai alueen osa. Rakentamista ja muita toimenpiteitä saattavat rajoittaa 
vesilain 1. luvun 18 §:n pohjaveden muuttamiskielto (88/2000) ja ympäristönsuojelulain 8 §:n 
pilaamiskielto (86/2000). Alueen rakentamisessa on noudatettava pohjavesialueelle annettuja 
kaavamääräyksiä.  
− Korttelin 43 tontilla 1 saa rakentaa enintään II-kerroksisia rakennuksia.  
− Korttelialueelle on osoitettu 1200 krsm2 rakennusoikeutta. 
− Korttelialueen reunoille on määrätty istutettava alueen osa, joka toimii samalla suoja-

vyöhykkeenä katualueita ja muita toimintoja vasten. 
− Päärakennus on merkitty kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaana ra-

kennuksena (sr). Maankäyttö- ja rakennuslain 57 §:n 2 momentin nojalla määrätään, että 
rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa tehtävien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sel-
laisia, että rakennuksen kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokas luonne säi-
lyy.  

− Alueen poikki on merkitty maanalaista johtoa varten varattu alueen osa vesijohtoa (v) var-
ten. 

− Korttelin 43 tontin 1 kaakkoiskulmaan Isontalonkujan liittymää ja Isontalontietä vasten ris-
teyksen läheisyyteen on merkitty katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajo-
neuvoliittymää.  

− Korttelin 43 tontin 1 länsi- ja pohjoisosiin on merkitty keskimääräinen 55 dB:n ulkomelu-
vyöhykkeen raja (sv-2) teitä vasten.  

5.3.2 Muut alueet  

Katualueet 
Isontalontien katualueen rajausta on tarkistettu korttelin 43 kohdalla.  
 

5.4 Kaavan vaikutukset 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Yhdyskuntarakenne 
Kaava ei esitä oleellisia muutoksia nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen. Pyörätien toteuttami-
nen tukee turvallista liikennöintiä koulun suuntaan. Rakentaminen on osayleiskaavan mukaista. 
Suunnittelualue sijaitsee yhdyskuntarakenteen kannalta edullisesti. 

Taajamakuva 
Alueen taajamakuva ei oleellisesti muutu. Liikenneympäristöä kehitetään.  
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Rakennuskanta ja rakennettu kulttuuriympäristö 
Valtakunnallisesti arvokas Voltin kyläraitin ja Mattilan sillan kulttuuriympäristö (RKY 2009) on 
huomioitu kaavoituksessa kaavamääräyksillä. Suunnittelualueella sijaitseva Tienhaaran (Liina-
maan) kulttuurihistoriallisesti arvokas pohjalaistalo on merkitty suojeltavaksi. 

Palvelut 
Alueen eteläpuolella sijaitsee Voltin koulu. Muutoin alue tukeutuu Kauhavan keskustan ja Ala-
härmän taajaman julkisiin ja kaupallisiin palveluihin. 

Liikenne 
Kaavamuutos mahdollistaa kevyen liikenteen väylän toteuttamisen Isontalontien varteen. Ison-
talontien varteen suunniteltu kevyen liikenteen väylä parantaisi toteutuessaan alueen liikenne-
turvallisuutta.  

Tekninen huolto 
Alue on vesijohto- ja viemäriverkoston piirissä. 

Ympäristön häiriötekijät 

Melu 
Uudisrakentamisessa ulko-oleskelutilat tulee suojata ensisijaisesti rakennusten sijoittelulla 
(oleskelupihat rakennuksen tai ulkovaraston suojaan) siten, että ulkomelu ei ylitä päiväaikaan 
55 dB:iä. 

5.5 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisema 
Isontalontien varteen rakennettava kevyen liikenteen väylä ei aiheuta erityisiä muutoksia mai-
semakuvaan. 

Luonnonolot 
Suunnittelualue sijoittuu pohjavesialueelle, joka on kaavamääräysten mukaan otettava huomi-
oon kaikessa rakentamisessa. Kaavalla ei ole muutoin merkittävää vaikutusta luonnonoloihin. 

5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset  

Kaavassa on annettu määräyksiä, jotka koskevat rakentamistapaa, kasvillisuuden säilyttämistä 
ja korkeusasemaa. 
Rakennustapa 
− Korttelialueet on rakennettava yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. 
Pohjavesialue 
− Jätevedet on johdettava alueen ulkopuolelle tiiviissä viemärissä. 
− Rakenteet ja kadut on perustettava niin, ettei rakentaminen vaikuta pohjaveden korkeu-

teen.  
− Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, ettei aiheudu veden laatumuutok-

sia tai pysyviä muutoksia pohjaveden pinnankorkeuteen. Rakentamisen takia ei saa aiheu-
tua haitallista pohjaveden purkautumista. 

− Alueella käytettävillä lannoitteilla, torjunta-aineilla tai muilla kemikaaleilla sekä maa-
ainesten otolla tai muulla maisemarakentamisella ei saa aiheuttaa pohjaveden pilaantumis-
ta. 

Korkeusasema 
− Kadut ja yleiset tiet on rakennettava korkeusasemaltaan mahdollisimman hyvin maaston 

muotoja noudattavaksi. 
Kasvillisuus 
− Rakentamattomalla tontin osalla, jota ei käytetä oleskelu-, liikenne- tai pysäköintialueena, 

on alue istutettava ja hoidettava puistomaisessa kunnossa. 

5.7 Nimistö 

Nimistö on säilytetty ennallaan. 
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6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Alue on osittain rakennettua ympäristöä. Asemakaava alkaa toteutua sen jälkeen, kun kaava 
on saanut lainvoiman.  
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1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE  

Suunnitelman nimi on ALAHÄRMÄN VOLTIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Isontalontien kevyen liiken-
teen väylä ja kortteli 43. Suunnittelualue sijaitsee Alahärmän Voltin kylän länsipuolella Pohjan-
maanväylän (vt 19) varressa. Suunnittelualue sijoittuu Perkiönmäentien ja Koulutien kevyen lii-
kenteen väylän väliselle alueelle. Suunnittelualueen laajuus on noin 1,7 ha. Alueen sijainti on esi-
tetty kansikuvassa ja alustava rajaus kuvassa 2. 

2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET 

Kauhavan kaupunginhallitus päätti 8.9.2014 § 226 asemakaavan laatimisesta Pohjanmaanväylän 
(vt 19) varren suojaviheralueelle. Tavoitteena oli mahdollistaa kevyen liikenteen väylän toteut-
taminen Volttiin Pohjanmaanväylän varteen. Kaupunginhallitus on päättänyt 7.11.2016 § 215 
Voltin kevyen liikenteen väylän asemakaavoituksen jatkamisesta siten, että kevyen liikenteen 
väylä sijoitetaan Isontalontien alueelle. Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että mahdol-
listetaan kevyen liikenteen väylän toteuttaminen Isontalontien varteen. Asemakaavamuutoksen 
yhteydessä tarkistetaan myös suojelumääräyksiä korttelissa 43. Asemakaava laaditaan Isonta-
lontiestä laaditun tilavaraustarkastelun pohjalta.  

3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET 
JA AIEMMAT SUUNNITELMAT 

3.1 Maakuntakaava ja valtakunnalliset alueidenkäytöntavoitteet 

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan vuonna 2001. 
Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009.  

Kauhavan kaupunki kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton alueeseen, jolla on voimassa 23.5.2005 vah-
vistettu maakuntakaava. Ympäristöministeriö on vahvistanut 31.10.2016 tuulivoimaa käsittele-
vän vaihemaakuntakaavan I. Kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintoja käsittelevä vaihe-
maakuntakaava II on hyväksytty maakuntavaltuustossa 30.5.2016 ja se on tullut lainvoimai-
seksi 11.8.2016. 

Maakuntakaavassa alue kuuluu Voltin kylään osoitettuun taajamatoimintojen alueeseen. Voltin 
kylä on osoitettu aluerakenteen kannalta tärkeänä talouskylänä (at), jonka suunnittelussa on 
huomioitava alueen teollisuus. Suunnittelualue sisältyy maakuntakaavassa kulttuuriympäristön 
tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään Lapuanjoen kulttuurimaisemaan (RKY1993). Lisäksi 
alueen eteläosaan sijoittuva Puisaaren pohjavesialue on merkitty pohjavesialueeksi.  

Vaihemaakuntakaavassa I ei ole esitetty muita aluetta koskevia merkintöjä tai määräyksiä. Vai-
hemaakuntakaavassa II alue sijoittuu Kauhajoki–Seinäjoki–Kauhava –käytävän kehittämisalueel-
le, jolla on osoitettu merkittävimmät asutus-, työpaikka- ja palvelukeskittymien kasvualueet. 
 

3.2 Yleiskaava 

Alueella on voimassa Alahärmän Kirkonkylän – Voltin osayleiskaava (oikeusvaikutukseton), joka 
on hyväksytty vuonna 1993. Osayleiskaavassa alue on osoitettu pääosin katualueeksi. Perkiön-
mäentien eteläpuolelle on osoitettu maatilojen talouskeskusten aluetta (AM/s). Lähiympäristöön 
on osoitettu pientalovaltaisia asuntoalueita (AP/s, AP-3), maatilojen talouskeskusten alueita (AM, 
AM/s), julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY) sekä maa- ja metsätalousaluetta (MT). Valta-
tien varteen on merkitty 55 dB:n ulkomeluvyöhykkeen raja (me). Isontalontien länsipuolelle ja 
Perkiönmäentien eteläpuolelle on merkitty kevyen liikenteen väylät. 
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Kuva 1. Ote Alahärmän Kirkonkylän – Voltin yleiskaavasta 

 
 
3.3 Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa 26.3.2001 hyväksytty asemakaava, jossa alueelle on osoitettu 
pääosin katualuetta. Lisäksi alueelle on osoitettu asuinpientalojen (AP), erillispientalojen (AO), 
maatilojen talouskeskusten (AM) sekä opetus- ja sosiaalitoimintaa palvelevien rakennusten (YOS) 
korttelialueita. Lähiympäristöön on osoitettu erillispientalojen (AO) ja maatilojen talouskeskusten 
korttelialueita (AM) sekä maatalousaluetta (MT). Korttelin 43 alueella sijaitsee kulttuurihistorialli-
sesti tai rakennustaiteellisesti arvokas Liinamaan pohjalaistalo pihapiireineen (sr). Alueen etelä-
osa sijoittuu Puisaaren vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle (pv). Suunnittelu-
alue sijoittuu osittain Pohjanmaanväylän ja Perkiönmäentien 55 dBA:n keskimääräiselle ulkome-
luvyöhykkeelle (sv-2). 
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Kuva 2. Ote voimassa olevasta asemakaavasta ja suunnittelualueen alustava rajaus 

 

3.4 Selvitykset ja suunnitelmat 

• Osayleiskaavan tieverkkosuunnitelma. Vaasan tiepiiri, Alahärmän kunta, Motiivi Oy 1992  
• Kirkonkylän ja Voltin osayleiskaava ja selvitykset, Motiivi Oy 1993  
• Vesihuollon kehittämissuunnitelma, Kauhavan kaupunki, Vesihydro 2002  
• Alahärmän, Kauhavan, Lapuan ja Ylihärmän vesihuollon yleissuunnitelma, SCC Viatek Vesi-

hydro 2003 
• Sudenportin, Murheettoman, Puisaaren, Kirkonkylän, Haaruskankaan, Haarakankaan sekä 

Mustaisnevankankaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Alahärmän kunta, Länsi-
Suomen ympäristökeskus, Jaakko Pöyry Infra / Maa ja Vesi Oy 2004  

• Haja-asutusalueiden viemäröintihanke, Kauhavan kaupunki, Ramboll 2012 
• Isontalontien tilavaraustarkastelu, Aluetaito Oy 2016 
 
3.5 Nykytilanne 

Suunnittelualue sijaitsee Voltin kylän länsiosassa Isontalontien alueella ja käsittää alueita myös 
sen lähiympäristöstä. Alue sijoittuu Perkiönmäentien ja Meijerintien väliselle alueelle. Perkiönmä-
entien eteläpuolelle on rakennettu kevyen liikenteen väylä, johon Isontalontien kevyen liikenteen 
väylä on tarkoitus yhdistää. Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee Liinamaan pohjalaistalo pi-
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hapiireineen. Ulkorakennukselle on haettu purkulupa ja pihapiirin Isontalontien puoleisella reunal-
la sijaitsevat rakennukset on tarkoitus siirtää sen tilalle. Alue on vesijohto- ja viemäriverkoston 
piirissä. Isontalontien nykyinen katualue on kaupungin omistuksessa. Muut alueet ovat yksityi-
sessä omistuksessa. 

3.6 Kulttuuri- ja luonnonympäristön erityiset kohteet 

• Suunnittelualue kuuluu Voltin kylän raittiasutuksen ja Mattilan sillan valtakunnallisesti arvok-
kaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY2009).  

• Alueella ei ole todettu kiinteitä muinaisjäännöksiä.  
• Alueen eteläosa sijoittuu Puisaaren vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle (luokka 

I). 

4. VAIKUTUSALUE 

Alustavasti asemakaavan vaikutusalueeseen kuuluu suunnittelualue lähiympäristöineen. 

5. OSALLISET 

Asukkaat, kiinteistönomistajat, maanomistajat ja muut osalliset 
• Suunnittelualueen ja lähiympäristön kiinteistönomistajat 
• Muut osalliset ja osalliseksi ilmoittautuvat 
Kauhavan kaupunki 
• Kaupunginvaltuusto 
• Kaupunginhallitus 
• Kehityskeskus 
• Kehittämistoimikunta 
• Kasvatus- ja opetuslautakunta 
• Tekninen lautakunta 
• Vapaa-ajan lautakunta 
• Ympäristölautakunta 
• Muut lautakunnat 
Viranomaiset 
• Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) 
• Etelä-Pohjanmaan liitto 
• Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo 
• Museovirasto 
• Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos-liikelaitos 
Yritykset ja yhteisöt 
• Anvia Oyj 
• Elenia Verkko Oy 
• Kauhavan Vesi Oy 
• Sonera Oyj 
• Muut mahdolliset yritykset ja yhteisöt 

6. TIEDOTTAMINEN 

Kaavoituksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan ja siihen liitty-
vän suunnittelumateriaalin nähtävillä olosta tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla ja paikallis-
lehdessä sekä kaupungin internet-sivustolla http://www.kauhava.fi jäljempänä olevan aikataulun 
mukaisesti. Kaavoitusprosessiin mahdollisesti myöhemmin tulleista oleellisista muutoksista tiedo-
tetaan vastaavasti. 

Kaavan nähtävillä olossa kaavoitukseen liittyvä materiaali on nähtävillä Kauhavan kaupungin in-
ternet-sivuilla sekä Kauhavan kaupungin teknisessä keskuksessa (käyntiosoite: Päämajantie 6, 
62375 Ylihärmä). 
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7. OSALLISTUMINEN 

7.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Palautteen tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi osoittaa Kauhavan kaupungin Tek-
niikkakeskukseen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon aikana. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää suunnittelun kuluessa. Osallisella on mahdollisuus saat-
taa suunnitelman asianmukaisuus alueellisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) 
arvioitavaksi neuvottelumenettelyä käyttäen (MRL 64 § ja MRA 31 §). 

7.2 Valmisteluvaihe 

Luonnosvaiheessa tilaisuus mielipiteen esittämiseen (MRA 30 §) järjestetään asettamalla valmis-
teluaineisto nähtäville. Tarvittaessa asiasta järjestetään yleisölle suunnattu tilaisuus.  

Suunnittelualueen maanomistajia sekä osallisiksi nimettyjä viranomaisia ja yhteisöjä tiedotetaan 
kirjallisesti. Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteitä nähtävilläolon aikana Kauhavan kaupun-
gin Tekniikkakeskukseen (MRA 30 §).  

7.3 Ehdotusvaihe 

Ehdotusvaiheessa asemakaavan muutosehdotus pidetään julkisesti nähtävänä (MRA 27 §) Kau-
havan kaupungin Tekniikkakeskuksessa sekä kaupungin internet-sivuilla. Kunnan jäsenillä ja 
osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava Kauhavan 
kaupungin Tekniikkakeskukseen kaupunginhallitukselle osoitettuna ennen kaavaehdotuksen näh-
tävillä olon päättymistä (käynti- ja postiosoite: Päämajantie 6, 62375 Ylihärmä). 

8. VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Asemakaavasta pyydetään lausunnot tarvittavilta viranomaisilta luonnos- ja ehdotusvaiheessa. 
Viranomaistyöneuvotteluja järjestetään tarpeen mukaan. 

9. SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET JA VAIKUTUSTEN ARVI-
OINNIN MENETELMÄT 

Vaikutusten arvioinnin pohjana käytetään tehtyjä selvityksiä ja asiantuntijoiden sekä osallisiksi 
määriteltyjen kannanottoja. 

10. KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULUT JA PÄÄTÖKSEN-
TEKO 

Vuorovaikutuksen järjestäminen tapahtuu Kauhavan kaupungin toimesta. Kaavan laatiminen ta-
pahtuu konsulttityönä Ramboll Finland Oy:n Seinäjoen toimistossa. 
 
Kaavoituksen vireilletulo, tiedottaminen sekä osallistumis- ja arviointisuunni-
telman nähtävilläolo (MRL 63 §) 
 

keväällä 2017 

Mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa (MRA 30 §); 
Luonnoksen nähtävillä olo, mahdollinen yleisötilaisuus, mielipiteet / lausunnot, 
viranomaisneuvottelu  
 

keväällä 2017 

Asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi 
(MRA 27 §); Muistutukset ja lausunnot, viranomaisneuvottelu tarvittaessa 
 

kesällä 2017 

Kaupunginvaltuusto hyväksynee asemakaavan  syksyllä 2017 
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11. YHTEYSTIEDOT 

Kauhavan kaupunki 
Tekniikkakeskus  
Päämajantie 6 
62375 YLIHÄRMÄ 
 

kaavoituspäällikkö Jari Leivo 
p. 06 2412 9542 (050 384 8285) 
sähköposti: jari.leivo@kauhava.fi 
vs. maankäyttöinsinööri Reima Katajamäki 
p. 06 2412 9540 (044 483 4250) 
reima.katajamaki@kauhava.fi 
 

Ramboll Finland Oy 
Alue- ja kaupunkisuunnittelu 
Kampusranta 9 C  
60320 Seinäjoki 

projektipäällikkö Anne Koskela 
p. 050 524 8011 
sähköposti: anne.koskela@ramboll.fi 
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 233 Kauhava Täyttämispvm 18.05.2018
Kaavan nimi Alahärmän Voltin asemakaavan muutos, Isontalontie ja kortteli 43
Hyväksymispvm 14.05.2018 Ehdotuspvm 19.12.2017
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 29.03.2017
Hyväksymispykälä 25 Kunnan kaavatunnus 233A140518025
Generoitu kaavatunnus 233V140518A25
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,6504 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala
[ha]

Asemakaavan muutoksen pinta-ala
[ha] 1,6504

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä 1,6504 100,0 1200 0,07 0,0000
A yhteensä 0,5831 35,3 1200 0,21 -0,0052

P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä 1,0673 64,7 0,0052

E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]

Yhteensä
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Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä 1,6504 100,0 1200 0,07 0,0000
A yhteensä 0,5831 35,3 1200 0,21 -0,0052

AM 0,5831 100,0 1200 0,21 -0,0052

P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä 1,0673 64,7 0,0052

Kadut 1,0673 100,0 0,0052

E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
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