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1. ALUKSI 

1.1. KAUHAVA 

Etelä-Pohjanmaan pohjoisosan kaupallinen ja hallinnollinen keskus Kauhava on tunnettu yrittäjyydestä, 

metalliteollisuudesta, käsityöläisyydestä, maataloudesta, turkistarhauksesta, monipuolisesta kulttuurista, 

historiasta, huvipuisto Powerparkista sekä Härmän kuntokeskuksesta. Lentosotakoululla on ollut merkittävä 

paikallinen ja alueellinen vaikutus, myös paikalliseen imagoon ja identiteettiin. Nykyinen uusi kunta, Kauha-

van kaupunki, perustettiin 1.1.2009 strategisen kuntayhdistymisen avulla. Uusi Kauhava muodostuu Ala-

härmän kunnasta, Ylihärmän kunnasta ja Kortesjärven kunnasta sekä Kauhavan kaupungista.   

Kauhavan kaupungin kaavatilanne on puutteellinen. Kauhavan kaupungilla on Kanta-Kauhavan alueella 

oikeusvaikutteinen osayleiskaava vuodelta 1999. Ylihärmän alueella on tekeillä osayleiskaava. Alahärmän ja 

Kortesjärven osayleiskaavat eivät ole oikeusvaikutteisia. Kortesjärven Purmojärvelle on valmistumassa ran-

taosayleiskaava. 

 

Kuva 2. Kauhavan kaavatilanne 

 

1.2. STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA 

Tehtävänä on ollut laatia Kauhavan kaupungin alueen yhdyskuntarakenteen ja toimintojen kehityksen oh-

jaamiseksi strateginen alueidenkäytön suunnitelma vuoteen 2025. Strategisen alueidenkäytön suunnitel-

man avulla muodostetaan alueen kehityskuva (vaihtoehtoisten rakennemallien kautta) sekä strategiset 

linjaukset alueidenkäytön järjestämiselle suunnittelualueella.  

Strategisen alueidenkäyttösuunnitelman tavoitteena on maankäytön keinoin lisätä alueen vetovoimaisuut-

ta, parantaa elinkeinoelämän edellytyksiä, tarjota asukkaille viihtyisiä asuinympäristöjä, kehittää taajamia ja 

kyläalueita sekä vastata ilmastonmuutoksin haasteisiin. Suunnitelman tarkoituksena on myös määritellä 

Kuva 1. Kauhava sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla hyvien liikenneyh-
teyksien varrella 
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kehittämistoimenpiteet sekä osayleiskaavoituksen tarpeellisuus eri osa-alueille. Strategisen alueidenkäytön 

suunnitelman hyväksyy kaupunginvaltuusto, mutta sitä ei laadita oikeusvaikutteisena kaavana. 

Kauhavan kaupungin strategista alueidenkäyttösuunnitelmaa on ollut valmistelemassa työryhmä ja työtä 

on ohjannut Kauhavan kaupungin asettama ohjausryhmä. Ohjausryhmään ovat kuuluneet: 

Tapani Palo 

Niina Övermark 

Anna-Maija Vuorinen 

Timo Tuhkasaari 

Juhani Haukkala 

Olli-Pekka Hietamäki 

Osmo Koski 

Mika Kankaansyrjä 

Antti Ruotsala (tilalle 04/2013) Lasse Ruotsala 

Jouko Mäkinen  

Keijo Ylinen 

Harri Mattila 

Jari Laukkonen (alkaen huhtikuusta 2013) 

 

Hankkeen konsulttina on toiminut AIRIX Ympäristö Oy, jossa työstä ovat vastanneet FM Kimmo Vähäjylkkä, 

FM Noora Reittu ja FM, KTM Susanna Harvio. Vaikutusten arvioinnissa ilmastonmuutokseen liittyvistä tar-

kasteluista on vastannut Mika Manninen, liikennetarkasteluista Oona-Lina Alila ja kauppaan liittyvistä tar-

kasteluista sekä maapoliittisesta tarkastelusta Kimmo Koski AIRIX Ympäristö Oy:stä.  

1.3. PROSESSI JA VUOROVAIKUTUS 

Kauhavan kaupungin strategisen alueidenkäyttösuunnitelman laatiminen on ollut vuorovaikutteista ja 

suunnitteluosapuolia on kuultu laajalti. Suunnitelmaan on saatu ideoita päättäjiltä, virkamiehiltä, yrittäjiltä, 

nuorilta sekä kylä- ja asukasyhdistyksiltä. Työn etenemistä on voinut seurata projektipankkiin vietyjen 

suunnitelmien kautta. 

Alueidenkäyttösuunnitelman vuorovaikutteisina työmenetelmi-

nä ovat olleet: 

 ”Kauhavan tulevaisuus” -asukaskysely 

 Ohjaus- ja työryhmätyöskentely 

 Seminaarityöskentely 

 Kylä- ja asukastapaamiset yhteistyössä Aisaparin kanssa 

 Yrittäjätapaamiset yhteistyössä Kauhavan Kehityskes-

kuksen kanssa 

 Nuorisovaltuutettujen tapaamiset 

 Projektipankki 

Alueidenkäyttösuunnitelman päävaiheita ovat olleet: 

I. Lähtötietojen kokoaminen ja analysointi 

II. Tavoitevaihe 

III. Mallivaihtoehdot ja vaikutusten arviointi 

IV. Alueidenkäytön suunnitelman laatiminen 

V. Alueidenkäytön suunnitelman hyväksyminen 

Kuva 3. ”Kauhavan tulevaisuus” -asukaskysely 
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1.4. ”KAUHAVAN TULEVAISUUS” -ASUKASKYSELY 

”Kauhavan tulevaisuus” -asukaskysely oli avoinna syksyllä 2012. Kyselyyn vastanneita oli 250. Tyypillisin 

kyselyyn vastannut oli 30–49-vuotias ja asui omakotitalossa Kauhavan keskustaajamassa. Vastaajien mieles-

tä kehittämisen tarpeina Kauhavalla on tulevaisuudessa siisteys ja viihtyisyys, kunnan imago, lasten ja nuor-

ten palvelut, elinkeinoelämän toimintaedellytykset, tieverkon parantaminen sekä keskusta-alueen kehittä-

minen.  

Vastaajat näkivät, että Kauhava 

voi erottautua muista Etelä-

Pohjanmaan kunnista erityisesti 

kahdella asialla lapsiystävälli-

syydellä sekä yrittäjäaktiivisuu-

della. Vuonna 2025 Kauhavan 

kaupungin toivottiin olevan 

viihtyisä ja siisti, yrittäjäystäväl-

linen ja kehittyvä. Tulevaisuu-

den toimialoina nähtiin metalli-

teollisuus, kone- ja laitevalmis-

tus, matkailu ja maatalous. Kes-

keisimpinä tulevaisuuden asu-

misen alueina nähtiin Kauhavan, 

Alahärmän, Ylihärmän ja Kortes-

järven taajamien keskustat. 

1.5. ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMAN TAVOITTEET 

Kauhavan kaupungin strategiselle alueidenkäyttösuunnitelmalle asetettuina päätavoitteina on ollut määrit-

tää mm. 

 alueen fyysisen rakenteen kehityskuva  

 taajamarakenne 

 kaupunki-/ taajamarakenteen laajenta-

misalueet  

 tiivistettävät alueet 

 käyttötarkoitukseltaan muuttuvat alueet  

 työpaikka-, liikerakentamisen- ja asunto-

rakentamisen kasvualueet 

 uusiutuvan energiatuotannon mahdolli-

set tuotantoalueet (esim. tuuli- ja bio-

energia ja lähienergia)  

 matkailun kehittämisalueet ja verkostot 

sekä keskeiset virkistys- ja suojelutarpeet 

 maatalouden ja turkistarhauksen toimin-

tojen ja investointien turvaaminen haja-

asumisalueilla 

 

Alueidenkäytön strategian laatimiseen on sisältynyt myös kaupungin maapolitiikan periaatteiden tarkista-

minen sekä yhteisten hajarakentamisen periaatteiden muodostaminen.  

Tavoiteanalyysi  

Tavoitevaiheessa järjestettiin laaja vuorovaikutuskierros, jossa koottiin asukas- ja kyläyhdistysten, yrittäjien, 

nuorten ja valtuutettujen tavoitteita teemoittain kartalle.  

Kuva 4. Asukaskyselyssä nousset kehitystarpeet 
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Kuva 5. Tavoitekartta, johon on koottu asukas- ja kyläyhdistysten, yrittäjien, nuorisovaltuutettujen ja valtuutettujen tavoitteita 

Tavoitteiden taustalla 

Alueidenkäyttösuunnitelman tavoitteet tukevat valtakunnal-

lisia alueidenkäytön tavoitteita. Työn kautta pyritään erityi-

sesti tukemaan toimivan ja eheytyvän yhdyskuntarakenteen 

syntymistä ja parantamaan elinympäristön laatua. 

Kauhavan kaupungin strateginen alueidenkäytönsuunnitel-

ma tukee myös Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 

kehittämistavoitteita, joita ovat:  

1. Inhimillisen ja sosiaalisen pääoman vahvistaminen 

2. Uudistumiskykyisten elinkeinojen, palveluiden ja 

yrittäjyyden kehittäminen 

3. Luontoarvoihin ja uudistuviin luonnonvaroihin pohjautuvan energia- ja ympäristöosaamisen vahvis-

taminen 

4. Hyvän saavutettavuuden ja monipuolisten liikenneverkkojen parantaminen osana kehityskäytävää 

Helsinki–Tampere–Seinäjoki–Oulu 

5. Keskusten, taajamien ja kylien rakenteen tiivistyminen huolehtien riittävän tehokkaasta alueiden 

käytöstä sekä alueiden välisestä vuorovaikutuksesta 

  

VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖ-

TAVOITTEET 

 Toimiva aluerakenne 

 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja 

elinympäristön laatu 

 Kulttuuri- ja luonnonperintö, vir-

kistyskäyttö ja luonnonvarat 

 Toimivat yhteysverkostot ja ener-

giahuolto 
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2. RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT 

Kaikkiin vaihtoehtoihin on l  ileikkaavina teemoina sis ll tett  la si-  a nuoriso st v llis  s sek   rit-

t   aktiivisuus. Vaihtoehtoina olivat: 

 VE1 ”NELIAPILA” – 

vahvat persoonalliset 

keskustat (vanhojen 

kuntakeskusten kehit-

t minen niiden eri-

tyispiirteiden ja vah-

vuuksien pohjalta) 

 

 VE2 ”REITIT JA RAI-

TIT” – Vt     a sen 

varren kehitt minen 

(liikenneyhteyksiin ja 

logistiseen sijaintiin 

pohjautuva kehit-

t minen  

 

 

 VE3 ”VE EN V LKE” – 

rantarakentamisen 

monet mahdollisuu-

 et   okivarsien  a 

  rvialuei en 

h    nt minen asu-

misessa ja virkistys-

kohteina) 

 

 VE4 ”FILMIKELA” – 

kylien kehitt mist   

kulttuuria ja uusia 

ideoita (maaseu-

tuasumisen kehit-

t misideat ja nuorten 

esille nostamat kehi-

tysmahdollisuudet) 
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2.1. VAIHTOEHTOJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Vaikutuksia arvioitiin myös paikkatietoaineis-

toon pohjautuvien karttojen avulla. Paikka-

tietoaineistokartat kuvasivat mm. väestöä, 

maankäyttöä, yhdyskuntarakennetta, määri-

teltyjä tulva-alueita, luonnonsuojelu- ja ar-

vokkaita alueita sekä kulttuuriympäristöjä 

(ks. liite 1). 

Kartoista ilmeni mm. ett  Kauhavan keskei-

set k  t ss  olevat  eltoalueet kuuluvat 

maaseudun kehitt misen koh ealueeseen  a 

valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 

asettaa tiett    ra oitteita erit isesti mallei-

hin VE   a VE .  oh avesialueet aiheuttavat 

ra oituksia toiminto en laa enemiselle esim. 

 lih rm ss   mik  on huomioitava erityisesti 

malleissa VE1 ja VE2. Kartta yhdyskuntarakenteen muutoksesta     –2    osoitti  ett  Kauhavan keskus-

taajama on osin kasvanut, osin pienent n t  a Alah rm n taa aman  aino iste on siirt n t etel mm ksi. 

Keskusto en l heiset k l t ovat hieman kasvaneet. Ha a-asutusalueilla on l hes kaikkialla uu en Kauhavan 

alueella ta ahtunut v est n v henemist . Vaihtoeh oissa VE    a VE2 on huomioitu selkeimmin v est n 

keskittyminen keskuksiin ja nii en v litt m  n l heis  teen.  

Vaihtoehtojen vertailussa eniten positiivisia vaikutuksia ilmeni vaihtoehdossa VE2 ”REITIT JA RAITIT”   oka 

oli paras vaihtoehto kun tarkasteltiin vaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen ja liikku-

mistarpeisiin, yhdyskuntatalouteen ja ekotehokkuuteen, palveluihin ja niiden saavutettavuuteen, elinkei-

noel m  n  a Kauhavan kil ailuk k  n. VE  aiheuttaa hajanaisen yhdyskuntarakenteensa vuoksi puoles-

taan eniten kustannuksia ja vaihtoehdolla oli eniten negatiivisia vaikutuksia. Jokaisella vaihtoehdolla oli 

kuitenkin sek  h vi  ett  huonoja vaikutuksia. Vaihtoehtoja vertailtiin sanallisesti  a ns. ” lus-miinus” –

vertailuna.  

 

Kuva 7. Maankäyttö-
vaihtoehtojen vaiku-
tusten arviointi, ote 
yhteenvetotaulukosta  

Kuva 6. Esimerkki vaikutusten arvioinnissa käytetystä paikkatietoaineis-
tosta 
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3. KAUHAVAN KAUPUNGIN STRATEGINEN ALUEI-

DENKÄYTTÖSUUNNITELMA 

Valitun strategisen alueidenkäyttösuunnitelman lähtökohtana ovat alustavat rakennemallivaihtoehdot ja 

niiden vertailu. Kauhavan strategisen alueidenkäyttösuunnitelman eli ”Tulevaisuusmallin” pohjaksi valittiin 

   vaihtoehtona VE2 ”REITIT JA RAITIT”. Tulevaisuusmalliin on yhdistetty profiililtaan erilaiset keskustat, 

hyvä peruspalveluverkko, yritystoiminnan kannalta potentiaalisimmat työpaikka- ja matkailualueet, kehi-

tyspotentiaalia omaavat kyläalueet sekä loma-asumisen ja virkistyksen kannalta vetovoimaiset vesistöalu-

eet. Kaikista vaihtoehdoista on poimittu joitakin täydentäviä ominaisuuksia. 

Kauhavan taajamien erilaiset profiilit: 

 KAUHAVAN KESKUSTAAJAMA kehittyy kaupan osalta. Kauppa, palvelut ja yritystoiminta vilkastuvat 

 YLIHÄRMÄN TAAJAMASSA teollisuuteen, hyvinvointipalveluihin sekä matkailun ja vapaa-ajan toi-

mintoihin perustuvaa kehittämistä 

 ALAHÄRMÄN TAAJAMASSA kehittyvät matkailu, teollisuus ja kaupalliset palvelut 

 KORTESJÄRVEN TAAJAMASSA kehittyvät maaseutuelinkeinot ja niihin liittyvät vapaa-ajan palvelut 

 

 

Kuva 8. Tulevaisuusmalli   
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Asuminen 

Asuinrakentamisen kehittämisperiaatteet: 

 Kauhavan keskustaajaman ja aseman seudun (Eteläranta) rakennetta tiivistetään. Potentiaaliset 

uudet asumisen alueet sijaitsevat Mäki-Hannuksen lounais-eteläosassa sekä Vähä-Passin länsipuo-

lella 

 Asumisen kehittämistä Mäenpään suuntaan tarkastellaan lentokenttätoimintojen päätyttyä 

 Alahärmän taajaman keskustassa asutusta tiivistetään. Kasvusuuntina Kunnari, Myllärin laajentu-

minen länteen ja VT19 länsipuoli 

 Ylihärmän taajaman keskustassa asutusta tiivistetään. Kasvusuuntina Järven alue, Peltohaka-

Riskumäki ja Viitala 

 Kortesjärven taajamassa asumista kehitetään Väinölä-Kuusela -alueella. Kortesjärven järvialuetta 

kehitetään virkistysalueena sekä pysyvän että vapaa-ajan asumisen alueena (kyläkaavoitus mahdol-

lista) 

 Elinvoimaisilla kyläalueilla uutta asuinrakentamista 

 Senioritaloasumista kehitetään yhtenä ikäihmisten asumisvaihtoehtona Kauhavalla. Kauhavan kau-

punki pyrkii maankäytöllä ja muilla toimillaan luomaan mahdollisuuksia senioriasumiselle koko 

Kauhavan alueella, milloin senioriasumisen hankkeita ilmenee 

 Kylien tonttitarjonnan markkinointia kehitetään yhdessä asukaslautakuntien, kyläyhdistysten ja 

Kauhavan kaupungin kanssa 

 

Kuva 9. Asuminen Kauhavalla 
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Elinkeinot 

Työpaikkarakentamisen ja yritysalueiden kehittämisperiaatteet: 

 Jokaisessa taajamassa on tarjolla laajenevan ja uuden yritystoiminnan tarpeisiin yritystontteja. 

 Kanta-Kauhavan alueella kehitettävät teollisuus- ja työpaikka-alueet ovat Vähä-Passin ja Tornimäen 

teollisuusalueet sekä tien vastakkaisella puolella sijaitseva Mäki-Hannuksen alue. Alueita on mah-

dollista jatkaa etelään päin kohti Vt 19 risteysaluetta. 

 Lentokentäntien ja kt 63 välissä on mahdollinen tulevaisuuden yritysalue, jota tarkastellaan lento-

kenttätoimintojen päätyttyä. 

 Ylihärmässä selvitetään matkailun ja vapaa-ajantoimintojen kehittämismahdollisuuksia Vaasantiel-

lä. Vaasantien yritysalue on potentiaalinen kasvualue yrityksille. 

 Alahärmässä Vt 19 länsipuolta kehitetään teollisuuden laajenemisalueena. Tämä edellyttää lyhyellä 

tähtäimellä liittymäratkaisuja ja Kuoppalantien kanavoinnin. 

 Kortesjärvellä pyritään edistämään maatalouskauppaa, tarvittaessa myös Ollinkankaan teollisuus-

aluetta on mahdollista myös laajentaa (tällä hetkellä tonttireservi on riittävä). 

 Keskustaajamassa edistetään kaupan hankkeita sekä Mäki-Hannuksen liikealuetta (ABC-

liikennemyymälä-hankkeen jälkeen edistetään kaupallisten palveluiden laajentamista alueella). 

 Saharanvainion aluetta Alahärmän taajamassa kehitetään uutena liikekeskusalueena. 

 Powerparkin kaupallisen matkailuportin rakentumista Vt 19 varteen edistetään. 
 

 

Kuva 10. Yritysalueet Kauhavalla 
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Liikenne 

Liikennejärjestelmien muutos- ja kehittämisperiaatteet: 

 Liikennejärjestelmien muutos- ja kehittämisperiaatteiden pohjana soveltuvin osin Etelä-

Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 

 Malli tukeutuu ja hyödyntää nykyistä liikenneinfraa. Uusien ja kehittyvien alueiden liittyminen ny-

kyiseen verkostoon (maanteihin) olisi hyvä tapahtua pääosin nykyisiä liittymiä hyödyntäen.  

 Sijainti kehittyvän Seinäjoki-Oulu -radan varrella tuo alueelle mahdollisuuksia. On tärkeää mahdol-

listaa rautatieasemalle sujuvat liikenneyhteydet niin ajoneuvoille kuin kevyelle liikenteelle sekä jär-

jestää riittävä liityntäpysäköinti. Uusien asuinalueiden sijoittaminen nykyisen asutukseen lo-

maan/laitamille tukee joukkoliikenteen mahdollisuuksia. 

 Vt 19 pääliittymiä tulee liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujumisen kannalta kehittää. Vt 19 välil-

lä Seinäjoki-Kauhava-Uusikaarlepyy jatkuen Vt 8 Pietarsaari-Kokkola on yksi seudun vilkkaimmin lii-

kennöidyistä väylistä ja tärkeä pendelöintiväylä. Lisäksi maantiellä liikennöi paljon raskasta liiken-

nettä.  

 Alahärmässä Vt 19 länsipuolisen teollisuusalueen kehittäminen vaatii lyhyellä tähtäimellä tarkaste-

lun liittymäjärjestelyistä aloittaen kanavointiratkaisusta.  Alahärmässä Halpa-Hallin liittymä on tar-

peen muuttaa kiertoliittymäksi, johon myös liittyisi Kuoppalantien kanavointi. Tämä mahdollistaa 

liike-, teollisuus ja asumisen kaavoittamisen risteysalueen eri lohkoille. 

 Sijainti pohjavesialueella tulee huomioida mm. teiden, katujen ja siltojen rakentamisen aikana sekä 

liukkaudentorjunnassa (tiesuolaus). Liikenneturvallisuuteen tulee panostaa, jotta vaarallisia aineita 

ei liikenneonnettomuuden seurauksena kulkeudu pohjavesiin.   
 

 

Kuva 11. Liikenne Kauhavalla 
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Virkistys- ja matkailu 

Matkailun ja virkistyksen kehittämisperiaatteet 

 Kauhavalla matkailukapasiteettia lisätään ja viipymää pidennetään  

 Matkailun kehittämisalueina on Powerparkin alue, jonne rakentuu mm. kaupallinen matkailuportti 

Vt 19 varteen sekä Härmän kuntokeskuksen alue, jossa kehitetään hyvinvointi- ja vapaa-

ajanpalveluja. 

 Kortesjärven järvialuetta kehitetään virkistysalueena sekä vapaa-ajan asumisen alueena, jossa myös  

maataloutta tukevaa loma-asumista ja vapaa-ajan palveluja 

 Matkailupalveluja kehitetään maaseutualueilla ja edistetään niiden verkottumista matkailukeskus-

ten toimintaan 

 Kauhavan- ja Lapuanjokea hyödynnetään taajamien kehittämisen elementtinä maisemoimalla ja 

tuomalla rantaan virkistysreittejä sekä rakentamalla puistomaiseksi 

 Koko Kauhavan alueella järviä kunnostetaan ja kehitetään virkistyskohteina ja laaditaan koko alu-

een kattava ja yhdistävä virkistysreittisuunnitelma. Virkistysreittisuunnitelmassa hyödynnetään jo 

olemassa olevia reitistöjä, yhdistäen valmiina olevia reittejä toisiinsa. 

 Mäki-Hannuksen urheilualueelle laaditaan kokonaissuunnitelma 

 

 

Kuva 12. Virkistys ja matkailu Kauhavalla 
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Uusiutuvan energian mahdolliset tuotantoalueet (esim. tuuli- ja 

bioenergia, lähienergia) 

Uusiutuvan ja paikallisen energiankäytön lisäämisen kehittämisperiaatteet:  

 Tulevaisuuden tuulivoimala-alueita esitetään Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavaan. Mahdolliset 

tuulivoiman tuotantoalueet sijaitsevat etäällä asumisen, virkistyksen ja matkailun kehittämisen se-

kä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeistä alueista. 

 Aluelämmön / bioenergian laajentamissuunnitelmat sekä tuulivoima tukevat kansainvälisiä ja kan-

sallisia ilmastotavoitteita. Yksi 3 MW tuulivoimala kattaa noin 400 sähkölämmitteisen (20 MW/v) 

omakotitalon vuotuisen sähköntarpeen.  

 Aluelämmön hiilidioksidipäästöjen kannalta on olennaista, että lämpö tuotetaan uusiutuvilla (esim. 

hake) energianlähteillä.  

 Hyödyntämällä lähienergiaa (esim. hake, peltobiomassa, kotieläinten lanta, jätevesiliete) voidaan 

minimoida kuljetusten ympäristövaikutukset ja lisätä energiantuotannon omavaraisuutta. Hajautet-

tu energiantuotanto parantaa myös energian toimitusvarmuutta. Kauhavalla huomioidaan vahvuu-

det bioenergian tuotannossa ja muissa uusiutuvissa energiamuodoissa tukemalla uusien alan yritys-

ten syntymistä. 

 Kortesjärven alueelle voisi soveltua maatalouden kehittämiseen liittyen biokaasulaitos, jossa käsi-

teltäisiin eläintuotannon sivutuotteita, peltobiomassaa ja mahdollisesti muita raaka-aineita. Bio-

kaasulaitos tuottaa uusiutuvaa energiaa sekä lannoite- ja maanparannusaineita.  

 Turpeen energiakäyttö voi olla vaihtoehtoinen mahdollisuus erityisesti sen työllistävän vaikutuksen 

vuoksi alueen viljelijöille ja urakoitsijoille. 

 

Kuva 13. Uusiutuvan energian mahdolliset tuotantoalueet Kauhavalla  
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3.1. KAUHAVAN KAUPUNGIN STRATEGISEN ALUEI-

DENKÄYTTÖSUUNNITELMAN VAIKUTUSTEN ARVI-

OINTI 

Valitulle alueidenkäyttösuunnitelmalle on tehty vaikutusten arviointi monella tasolla maankäyttövaihtoeh-

tojen tapaan sekä sanallisesti että +/- -arvioina. Rakennemallin vaikutusten arviointia on toteutettu ver-

taamalla sitä työn alussa asetettuihin tavoitteisiin sekä maakunnallisiin tavoitteisiin että valtakunnallisiin 

alueidenkäyttötavoitteisiin (ks. liite 2). Mallin vaikutusten arviointi toteutettiin myös osatekijöittäin (vaiku-

tukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen, yhdyskuntatalouteen sekä ihmisten elinoloihin ja 

ympäristöön). Vaikutusten arvioinnin yhteydessä kartoitettiin myös riskejä ja epävarmuustekijöitä. 

Rakennemallin vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskuntatalouteen sekä ekotehokkuuteen, 

palveluihin ja niiden saavutettavuuteen sekä elinkeinoelämään ja Kauhavan kilpailukykyyn nähdään hyvin 

positiivisina. 

Taulukko 1. Vaikutusten arviointi teemoittain  

 

Vaikutus Vaikutusten arviointi Riskit ja epävarmuustekijät 

Vaikutukset alue- ja 
yhdyskuntarakentee-
seen 

Yhdyskuntarakenne eheytyy. Asutus, palvelut ja työpaikat 
sijoittuvat Kauhavan keskustaajamaan sekä liikenneväylän 
Vt 19 varrelle. Olemassa olevat taajamat tiivistyvät. Uutta 
asumista syntyy erityisesti Kanta-Kauhavan keskustaaja-
maan. Kauhavalla on tarjolla monipuolisesti asumisvaih-
toehtoja omakotitonteista kerrostaloasuntoihin, huomioi-
den myös ikääntyvien asumistarpeet. Uutta loma-
asumista syntyy Kortesjärven järvialueelle.  
 

Uusien ja tiivistyvien asuin-
alueiden on oltava riittävän 
houkuttelevia, jotta esim. 
pendelöijät muuttaisivat 
Kauhavalle ja Kauhavalla olisi 
” itovoimaa”.  
 

Vaikutukset liikentee-
seen ja liikkumistarpee-
seen  
 

Vt 19 kehittyy merkittävänä liikenneyhteytenä, jonka 
varteen ja liittymäalueille rakentuu uutta asumista, työ-
paikkoja ja palveluja.  Henkilöautoliikenne kasvaa, mutta 
myös raideliikenteeseen panostetaan asemaseutuja kehit-
tämällä. Asukasmäärän kasvattamisella on positiivinen 
vaikutus joukkoliikenteen järjestämisen edellytyksiin. 
Alueen läpi kulkeva kehittyvä rata luo mahdollisuuden 
kehittää henkilöraideliikennettä työmatkoihin erityisesti 
Seinäjoen suuntaan. Pitkänmatkan liikkumistarve vähe-
nee, kun työpaikka-alueita tuodaan lähemmäs asutusta. 
Liikenteen kasvu lisää infran parantamisen tarvetta. 
 

Haasteena on vaikuttaminen 
kaupungin strategian mukai-
siin liikennejärjestelmärat-
kaisuihin valtatie 19 osalta 
sekä paikallisjunaliikenteen 
kehittämiseen. Keskeistä on 
yhteistyö Lapua-Seinäjoki 
akselilla ja vaikuttaminen 
myös maakuntatasolla. 
 

Vaikutukset yhdyskunta- 
talouteen sekä ekote-
hokkuuteen  
 

Täydentävän rakentamisen keskittyminen Kauhavan kes-
kustaajamaan sekä Alahärmän ja Ylihärmän taajamiin on 
yhdyskuntataloudellisesti tehokasta ja ekologisesti kestä-
vää. Kuntapalvelujen keskittämisestä keskustaajamaan 
saadaan säästöjä mm. kotipalveluissa.  Verotulot kasva-
vat, jos uusille asuinalueille saadaan tulomuuttajia ja  
yritysalueille houkuttelevalla tonttitarjonnalla uusia yri-
tyksiä. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen parantaa eko-
tehokkuutta. 
 

Kaupungin maanhankinnan 
ja kaavoituksen tulee olla 
määrätietoista ja toisiaan 
tukevaa 
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Vaikutukset maisemaan 
ja kaupunkikuvaan  
 

Kauhavan keskustaajaman tiivistäminen ja kehittäminen 
lisää keskustan vetovoimaa. Kehitys painottuu Vt 19 var-
relle, jonka läheiset kylät kehittyvät. Muualla tapahtuu 
poismuuttoa ja negatiivista kehitystä. Malli huomioi kult-
tuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeät 
alueet, eikä niille aluille kohdistu paineita. Lakeudet pysy-
vät viljelykäytössä. Kauhavanjoen jokivartta keskustaaja-
massa kehitetään vetovoimatekijänä kaupunkiympäristös-
sä.  
 

Keskustaajaman kehittämis-
suunnitelmalla ja sen toteut-
tamisella (maisemoinnilla ja 
virkistysreiteillä) on suuri 
merkitys viihtyvyyteen ja 
houkuttelevuuteen  
 

Vaikutukset ihmisten 
elinoloihin ja elinympä-
ristöön  
 

Kanta-Kauhavan kehittyminen lisää sen viihtyisyyttä. Kau-
havan asemanseudun kehittäminen luo uusia, houkutte-
levia asuinkonsepteja. Myös Alahärmässä jätetään mah-
dollisuus asemanseudun kehittämiselle tulevaisuudessa 
(paikallis- ja matkailun sesonkiliikenne). Mallissa identi-
teetti rakentuu kasvavaan ja dynaamiseen Kauhavaan.  
 

Keskustaajaman kehittämis-
suunnitelman toteuttamatta 
jättäminen. Kauhavalla on 
rajalliset mahdollisuudet 
vaikuttaa junayhteyksien 
lisäämiseen.  
 

Vaikutukset palveluihin 
ja niiden saavutettavuu-
teen  
 

Kauhavan palvelutaso ja palvelujen saatavuus paranevat 
Vt 19 varren ja sen keskusten kehittymisen myötä. Pää-
väylien varteen sijoittuu uusia työpaikkoja, liikerakenta-
mista ja palveluja. Yritystonttitarjontaan kiinnitetään 
erityistä huomiota.  Palvelut järjestetään keskitetysti ja 
tarjonta heikkenee väylien ulkopuolisilla alueilla. Elinvoi-
maisilla kyläalueilla ohjataan asuinrakentamista tukemaan 
kylien palveluja. 
 

Kauhavan palvelutason pa-
raneminen on sidoksissa 
kaavoituksen tarjoamiin 
sijoittumismahdollisuuksiin 
ja kaupan toimijoiden kehit-
tämissuunnitelmiin.  
 

Vaikutukset matkailuun 
ja virkistysmahdollisuuk-
siin  
 

Matkailukeskusten saavutettavuus ja vetovoima parane-
vat raideyhteyksien ja Vt 19 liittymäalueiden kehittymisen 
myötä. Pääväylän varteen Härmien kohdalle muodostuu 
matkailuvyöhyke. Muilla alueilla matkailu- ja virkistys-
mahdollisuudet eivät kehity yhtä voimakkaasti. Taajamien 
välinen virkistysreitistö lisää asukkaiden virkistysmahdolli-
suuksia. Loma-asuminen lisääntyy jonkin verran Kortes-
järven järvialueilla.  
 

Sesonkiajan saavutettavuu-
den turvaaminen, kuljetuk-
set rautatieasemalta matkai-
lukeskuksiin. Matkailun 
MasterPlanin puuttuminen.  
 

Vaikutukset elinkei-
noelämään ja Kauhavan 
kilpailukykyyn  
 

Kauhavan elinkeinoelämä vilkastuu ja kilpailukyky paranee 
merkittävästi uusien investointien ja työpaikkojen synty-
misen myötä. Pääväylien liittymäalueille ja niiden lähei-
syyteen syntyy uutta työpaikkarakentamista sekä matkai-
lu- ja kaupan palveluja. Yritystonttivarantoa katsotaan 
pitkälle tulevaisuuteen. Kauhava myös säilyy vahvana 
maatalouskaupunkina ja maatalouden sivuelinkeinot 
lisääntyvät.  
 

Kauhavan kaupungin mah-
dollisuudet vaikuttaa Vt 19 
liittymäalueiden liikennejär-
jestelyihin ovat rajalliset. 
Ylihärmässä rajoitteena on 
pohjavesialue.  
 

Vaikutukset luonnon-
ympäristöön sekä ilmas-
toon (ilmastonmuutok-
seen)  
 

Henkilöautoliikenteen kasvu vaikuttaa ilmastonmuutosta 
kiihdyttävästi ja aiheuttaa jonkin verran paikallisia ympä-
ristöhaittoja. Keskittävä kasvu säästää luonnonvaroja ja 
luonnonympäristöä. Tuulivoimaan ja muihin uusiutuviin 
energianlähteisiin panostaminen on ilmastonmuutoksen 
hillinnän kannalta positiivista.  Tuulivoimalla on paikallisia 
ympäristövaikutuksia (melu, välke, maisema, luonto).  Bio- 
ja lähienergia auttavat ilmastonmuutoksen hillinnässä.  
 

Tuulivoimapuistot eivät 
toteudu.  Aluelämpöä tuote-
taan uusiutumattomilla 
energianlähteillä.  Turpeen 
käyttöä lisätään 
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4. KAUHAVAN MAAPOLITIIKAN PERIAATTEIDEN 

ARVIOINTI 

4.1. YLEISTÄ MAAPOLITIIKASTA 

Uusia alueita kaavoitettaessa ja toteutettaessa sekä olemassa olevaa rakennetta täydennettäessä tehdään 

merkittäviä alue- ja yhdyskuntarakenteeseen liittyviä ratkaisuja, jotka vaikuttavat elinympäristöön ja kau-

pungin talouteen pitkälle tulevaisuuteen. Yhdyskuntarakenne vaikuttaa suoraan kuntatalouteen mm. kun-

nallisteknisten verkostojen rakentamisen ja kunnossapidon sekä kunnallisten palvelujen järjestämisen kaut-

ta. Kunnan maankäytön suunnittelun ja kehittämisen perustana tarvitaankin selkeää näkemystä yhdyskun-

tarakenteellisesta kokonaisuudesta ja eri toimintojen sijoittumisesta. Strategisen näkemyksen rinnalla tarvi-

taan kuitenkin myös mahdollisuuksia ohjata maankäyttöä halutulla tavalla, halutuilla alueilla ja halutulla 

aikataululla. Tämä edellyttää aktiivista ja ennakoivaa maapolitiikkaa. Maapolitiikka käsittää maanhankin-

taan ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Maapolitiikka kytkeytyy siten kiinteästi 

maankäyttöön sekä mm. asunto-, elinkeino- ja ympäristöpolitiikan strategioihin. 

 

 

Kuva 14. Maankäyttö, strategiat ja maapolitiikka muodostavan tiiviin kokonaisuuden (kuvan lähde: Suomen Kuntaliitto ja ympä-
ristöministeriö 2009: Maapoliittiset toimintatavat ja kuntatalous – tietoa kuntapäättäjille). 

 

Maapolitiikkaa voidaan pitää työvälineenä, jolla varmistetaan ja luodaan edellytykset suunnitella ja toteut-

taa pitkäjänteisesti kaupungin maankäyttöä, rakentamista ja muuta toimintaa. Hyvä tapa varmistaa maapo-

litiikan keinojen linjakas ja tehokas hyödyntäminen on laatia maapoliittinen ohjelma. Se on strateginen 

asiakirja, jossa kaupunki määrittelee maapoliittiset periaatteet, tavoitteet ja käytettävissä olevan toimenpi-

devalikoiman. Maapoliittisen ohjelman avulla on myös mahdollista jakaa tietoa eri toimijoille. Maanomista-

jille maapoliittinen ohjelma on puolestaan tieto siitä, mitkä ovat kaupungin pidemmän aikavälin suunnitel-

mat eri alueiden osalta. Myös ammattirakentajat, uuden asunnon hakijat ja päättäjät saavat maapoliittises-

ta ohjelmasta tiedon eri alueiden suunnitellusta rakentamisesta. 

Näin varmistetaan kaavoituksen tarkoituksenmukainen toteutuminen, maanomistajien yhdenvertainen 

kohtelu, kaupungille aiheutuvien investointien kannattavuus ja kustannusten optimointi sekä luodaan toi-

MAAPOLITIIKAN KEINOJA OVAT: 

 Vapaaehtoinen maanhankinta  

 Maankäyttösopimukset, kehittämiskorvaukset   

 Lunastaminen, etuosto   

 Kehittämisaluemenettelyt  

 Tonttien luovuttaminen 

 Yleisten alueiden toteuttaminen   

 Rakentamiskehotus ja korotettu kiinteistövero 

 Kaavan toteuttamisesta johtuva korvaaminen  
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mintaedellytyksiä tarpeelliselle asuntotuotannolle ja elinkeinotoiminnalle. Maapoliittinen ohjelma tulisi 

käydä läpi ja tarvittaessa tarkistaa valtuuston vaihtuessa sekä tarvittaessa kuntastrategian ja asunto- ja 

elinkeinopoliittisten linjausten tarkentuessa tai yleiskaavoituksen niin vaatiessa. 

Pääasiallisena maanhankintakeinona kaikissa kunnissa on vapaaehtoinen maanhankinta. Kunnan ja maan-

omistajan välisillä maankäyttösopimuksilla, kunnan määräämillä kehittämiskorvauksilla ja kehittämisalue-

menettelyillä maapolitiikkaa voidaan toteuttaa tapauksissa, joissa maata ei ole tarpeen hankkia kunnan 

omistukseen. Lunastusta voidaan käyttää maanhankintakeinona yleisen tarpeen niin vaatiessa. Lunastuslu-

paa haetaan ympäristöministeriöltä. Lunastusmenettelyä on Suomessa käytetty varsin vähän, koska tavoit-

teena on pääsääntöisesti vapaaehtoinen kauppa tai maan vaihto. Myös tietoisuus kunnan mahdollisuudes-

ta tarvittaessa lunastaa maata on osaltaan johtanut vapaaehtoisiin kauppoihin. 

Tonttien luovuttamisella tarkoitetaan sitä, että kunta luovuttaa omistamansa kaavan mukaiset tontit ra-

kennettaviksi. Luovutusmuotoina ovat myynti ja vuokraus. Yleisten alueiden toteuttamisessa on kyse siitä, 

että kunta saa (katualueet ja yleisten rakennusten tontit) tai hankkii muuten (muut yleiset alueet kuten 

torit ja aukiot, virkistysalueet ja liikennealueet) omistukseensa maata tähän tarkoitukseen. Ilman hankin-

tamenettelyä kunnan omistukseen siirtyvistä alueista kunta on velvollinen suorittamaan korvauksen maan-

omistajalle. Rakentamiskehotuksilla edistetään asemakaavojen tarkoituksenmukaista toteuttamista. Koro-

tettua kiinteistöveroa voidaan käyttää edistämään rakentamattoman rakennuspaikan rakentamista.   

4.2. KAUHAVAN MAAPOLITIIKKA 

Kauhavan kaupungin maapoliittinen ohjelma on laadittu vuosille 2011–2012 ja sen on hyväksynyt kaupun-

ginvaltuusto 24.4.2011. Maapolitiikan tavoitteiden ja toimintalinjan muodostaminen on osa kunnan strate-

gista suunnittelua. Kauhavan kaupunki kaavoittaa pääsääntöisesti vain omia maitaan, mutta kaavoitusso-

pimukset ovat myös mahdollisia. Muita keinoja on käytetty suhteellisen vähän. Kaupunki jatkaa aktiivista 

maapolitiikkaa ja käyttää tarvittaessa kaikkia lain sallimia keinoja maa-alueiden hankinnassa (Kauhavan 

maapoliittinen ohjelma 2011 - 2012). 

Olemassa olevassa maapoliittisessa ohjelmassa on määritelty maanhankinnan painopistealueet, mutta oh-

jelmassa ei ole määritelty tarkemmin, miten maata hankitaan pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Lain 

mahdollistaman keinovalikoiman puitteissa ensisijaisena ja suositeltavimpana keinona voidaan pitää va-

paaehtoista maanhankintaa. Lainsäädäntö tukee kuntien maanhankintaa verohelpotuksilla, etuosto-

oikeudella ja riitatapauksissa lunastusmahdollisuuksilla. Maanhankinnalla saavutetaan mm. seuraavia etuja 

 yhdyskuntarakennetta voidaan kehittää hallitusti haluttuun suuntaan sekä varmistaa kaavojen oi-

kea ajoittaminen ja kustannustehokas toteuttaminen 

 kaavoitus sujuu jouhevammin 

 maanomistajia voidaan kohdella tasapuolisesti riippumatta tulevista kaavaratkaisuista 

 asemakaavoituksen aiheuttamalla maan arvonnousulla on mahdollista kattaa kaavojen toteuttami-

sesta kaupungille aiheutuvia kustannuksia 

 

Maankäyttösopimukset soveltuvat parhaiten tilanteeseen, jossa asemakaavoja muutetaan. Näissä tapauk-

sissa kaupunkiin kohdistuvat kustannukset ovat usein pienempiä kuin uutta kaavaa laadittaessa ja toteutet-

taessa: esimerkiksi kunnallistekniikka ja palvelurakennukset tai osia niistä voi jo olla rakennettu. Näissä 

tapauksissa maan hankkiminen kaupungin omistukseen on usein epätarkoituksenmukaista. Maankäyttö- ja 
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rakennuslaki velvoittaa kaavoitettavan alueen omistajan osallistumaan kaupungille yhdyskuntarakentami-

sesta aiheutuviin kustannuksiin ja tästä on pyrittävä sopimaan maankäyttösopimuksin. Mikäli yksityistä 

maata kaavoitetaan ilman maankäyttösopimusta, kaupunki maksaa kustannukset ja maanomistaja saa ta-

loudellisen hyödyn. Jos kaupunki ja maanomistaja eivät pääse sopimukseen, kaupunki voi määrätä maan-

omistajan maksamaan lakisääteisen kehittämiskorvauksen tai lähteä lunastusmenettelyyn. Olemassa ole-

vassa maapoliittisessa ohjelmassa ei ole määritelty tarkemmin maankäyttösopimusten periaatteita ja ehto-

ja. Kaupungin tulisi ottaa kantaa maankäyttösopimusten käyttämisen periaatteisiin. Vakiintunut oikeuskäy-

täntö edellyttää mm., että maankäyttösopimusta koskevaa periaatepäätöksiä ei voi tehdä taksapäätöksenä. 

Toimenpide-ehdotuksia 

 Maanhankinnan painopistealueita tarkastellaan suhteessa strategiseen alueidenkäyttösuunnitel-

maan 

 Maapoliittista ohjelmaa terävöitetään nykyiseltä suhteellisen yleispiirteiseltä tasoltaan enemmän 

maapolitiikan käytännön toteuttamisen työkaluksi 

o määritellään työryhmä: ketkä osallistuvat maapoliittisen ohjelman suunnitteluun 

o määritellään maapolitiikan nykytilanne, tavoitteet, linjaukset ja keinot 

o laaditaan toimenpide- ja seurantaohjelma 

 Järjestetään valtuutetuille ja virkamiehille yleispiirteinen maapoliittinen koulutustilaisuus ja/tai asi-

aa käytännön kauhavalaisten esimerkkikohtein lähestyvä työpajatilaisuus  
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5. TOIMENPIDEOHJELMA 

Toimen i eoh elma on keskeinen aluei enk  tt suunnitelman toteuttamisen v line. Kauhavan strateginen 

alueidenkäyttösuunnitelma konkretisoituu tiiviin seurannan, päättäjien ja muiden osapuolten sitoutumisen 

sekä konkreettisen toimenpideohjelman kautta. Kauhavan kaupungin strategisen alueidenkäyttösuunni-

telman toimen i eoh elmassa on mah ollisuuksien mukaan aikataulutettu kehitt mistoimen iteit  sek  

esitetty eri toimenpiteille vastuullisia toteuttajatahoja.  

Toimenpideohjelmaa on ensin hahmoteltu asukas- ja kylätilaisuuksien, nuorten ja yrittäjien vuorovaikutus-

tilaisuuksissa, jonka jälkeen ohjaus- ja työryhmä on kommentoinut ja laittanut järjestykseen keskeisimmät 

kehittämistoimenpiteet. Toimenpiteet toteutuvat monella tavalla: tulevan kaavoituksen kautta, kehittämis-

hankkeina, kaupungin toimenpiteinä, alueen yrittäjien toimenpiteinä, ulkopuolisina investointeina jne. Kai-

killa toimenpiteillä on vähintään heijastusvaikutuksia Kauhavan tulevaan maankäyttöön (kaavoitukseen).  

TOP 5 -toimenpiteet 
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VASTUU-
TAHOT 

Alahärmän osayleiskaavan ja siihen 
kytkeytyvän liikennejärjestelmä-
suunnitelman laatiminen. Vt 19 
länsipuolen kehittäminen Alahär-
män kohdalla yritystoiminnan, työ-
paikkojen ja asumisen laajenemis-
alueena. 
 

             Kauhavan 
kaupunki, 
tekninen toi-
mi,  
ELY-keskus 

Mäki-Hannuksen kauppakeskusalu-
een toteuttaminen (20 000 k-m²) 
 

             Kauhavan 
kaupunki, 
tekninen toi-
mi,  
ELY-keskus 
 

Lentokenttäalueen Master Planin 
laatiminen  
 

             Kauhavan 
kaupunki, 
tekninen toi-
mi,  
Kehityskeskus 
 

Kanta-Kauhavan keskustan kehit-
tämis- ja ympäristösuunnitelma 
 

             Kauhavan 
kaupunki, 
tekninen toi-
mi,  
ELY-keskus, 
Kehityskeskus, 
yrittäjät & 
maanomista-
jat 
 

Powerparkin ympäristön kehittä-
minen 
 

             Kauhavan 
kaupunki, 
tekninen toi-
mi, yrittäjät 
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Vuosien 2014–2017 aikana toteutettavat toimenpiteet 
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VASTUU-
TAHOT 

Kaavoitus 
ja muu 
maan-
käyttö 
Asuminen 

Kauhavan maapoliittisen ohjel-
man päivittäminen 

             Kauhavan kau-
punki, tekninen 
toimi 

Kauhavan osayleiskaavan ajan-
tasaistaminen 

             Kauhavan kau-
punki, tekninen 
toimi 

Kauhavan keskustaajamaa tiivis-
tetään omakotitaloja rakentamal-
la mm. Mäki-Hannuksen lounais-
eteläosan pientaloalueen raken-
taminen 

             Kauhavan kau-
punki, tekninen 
toimi 

Senioritaloasuminen yhdeksi 
vaihtoehdoksi ikäihmisten asumi-
seen Kauhavalla. Kaupunki luo 
mahdollisuuksia senioritalo-
asumistuotannon syntymiselle 
Kauhavalla. 
 

             Kauhavan kau-
punki, Asumis-
oikeusyhdistys 

Elinkeinot 
ja palve-
lut 

Vähä-Passin-Tornimäen alueen 
kehittäminen teollisuus- ja työ-
paikka-alueena 

             Kauhavan kau-
punki, Kehitys-
keskus 

 Yritysten tulevaisuuden toimitila-
tarpeiden kartoittaminen 
 

             Kehityskeskus 

 Ylihärmän teollisuusalueiden 
kehittäminen Vt 19 ja Vaasantien 
varressa sekä niihin liittyvät lii-
kennejärjestelyt 

             Kauhavan kau-
punki, tekninen 
toimi, Kehitys-
keskus, alueen 
yrittäjät 

Liikenne Resurssien kasvattaminen asu-
tusalueiden ja keskeisten teiden 
tienvarsien sekä muiden yleisten 
alueiden hoidossa.  

             ELY-keskus, 
Kauhavan kau-
punki, tekninen 
toimi 

 Liikennesuunnitelma taajamittain 
sisältäen julkisen ja kevyen liiken-
teen tulevaisuusnäkymät 
 

             ELY-keskus, 
Kauhavan kau-
punki, tekninen 
toimi 

Matkailu 
ja virkis-
tys 

Kauhavan retkeilykartan laatimi-
nen ja informaation kokoaminen 
retkeilyreitistöistä ja virkistyskoh-
teista 

             Kauhavan kau-
punki, vapaa-
aikapalvelut 

 Kauhavan retkeilyreitistön ja kyli-
en virkistyskohteiden kehittämi-
nen 
 

             Kauhavan kau-
punki, vapaa-
aikapalvelut 

 Ojutjärven kehittäminen moni-
puolisena virkistys- ja leirintä-
matkailun kohteena 
 

             Kauhavan kau-
punki, vapaa-
aikapalvelut 
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Energia Voltti-Vakkuri tuulivoima-alueen 
toteuttaminen 
 

             Kauhavan kau-
punki, tekninen 
toimi, Kehitys-
keskus, Tuuli-
voima maakun-
takaavan ohja-
usryhmä, yrittä-
jä 

 

Vuosien 2018–2025 aikana toteutettavat 

 
 

TOIMENPIDE 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

VASTUU-
TAHOT 

Kaavoitus 
ja muu 
maan-
käyttö 
Elinkeinot 
ja palve-
lut 
 
Liikenne 

Lentokentän alueen toteuttami-
nen 
 
 

             Kauhavan kau-
punki, tekninen 
toimi 

Kaupallisten palvelujen kehittä-
minen Alahärmän taajamassa Vt 
19 liittymässä 
 

             Kauhavan kau-
punki, tekninen 
toimi 

Kevyen liikenteen rakentaminen 
koulujen läheisyydessä 

             Kauhavan kau-
punki, ELY-
keskus 

Voltti-Kortesjärvi välisen tieyh-
teyden parantaminen 
 

             Kauhavan kau-
punki, ELY-
keskus 

Matkailu 
ja virkis-
tys 

Härmän kuntokeskuksen alueen 
toiminnallinen ja ympäristön ke-
hittäminen 

             Kauhavan kau-
punki, vapaa-
aikapalvelut, 
Kehityskeskus 

 Urheilukeskuksen alueen kehit-
täminen, mm. maauima-
la/uimahalli, palloiluhalli 

             Kauhavan kau-
punki, vapaa-
aikapalvelut, 
Kehityskeskus 

 Haarusjärven kehittäminen moni-
toimialueena 
 

             Kauhavan kau-
punki, vapaa-
aikapalvelut, 
Kehityskeskus 

Energia Bioterminaalin sekä sivutuottei-
den kierrätysalueen kaavoitus ja 
toteutus lähellä turkistuotanto-
alueita 

             Kauhavan kau-
punki, tekninen 
toimi, yrittäjät 

 Lämpökeskuksen toteuttaminen 
Alahärmän alueelle, yritystoimin-
nan laajentuessa Vt 19 länsipuo-
lelle 
 

             Kauhavan kau-
punki 
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Suositukset  

Kaavoitus ja muu maankäyttö 

 Kauhavan matkakeskus ja sitä tukevat kevyenliikenteen yhteydet 

 Kyläkaavojen laatiminen kasvaville kyläalueille 

 Maatalouden ja turkistalouden isojen tuotantorakennusten mahdollistaminen kaavoituksella 

 Tuulivoimayleiskaavan laatiminen riippuen vireillä olevan maakuntakaavan sisällöstä 

 Kaava-alueiden tonttimarkkinointi 

 Elinkeinotoiminnan edistäminen yrityksille suunnatulla markkinointikampanjalla 

Asuminen 

 Keskus- ja aluetaajamien tiivistäminen omakoti-, rivi- ja kerrostalorakentamisella 

 Kyläalueilla uutta asumista ohjataan elinvoimaisten kyläkoulujen läheisyyteen 

 Kylärakennevaihtoehtojen määrittely ja vertailu 

 Kyläkaavoja kasvaville kyläalueille 

 Uuden pysyvän ja vapaa-ajan asumisen kaavoittaminen keskeisten väylien, vesistöjen ja palveluti-

hentymien alueelle 

Elinkeinot ja palvelut 

 Maatalouden suuryksiköiden kehittäminen erillisinä työpaikkakeskittyminä. 

 Edistetään maatalouskaupan sijoittumista Kortesjärvelle 

 Kylien palvelujen säilyttäminen ohjaamalla uutta maankäyttöä kyläkeskuksiin 

 Liikkuvien palveluiden kehittäminen taajamien ulkopuolella 

 Nuorille suunnattujen palveluiden ja tilojen kehittäminen kaikissa Kauhavan taajamissa 

Liikenne 

 Perustieverkon ylläpitäminen ja kehittäminen 

 Vaikuttaminen maakuntayhteistyöllä valtatie 19 ja kantatie 63 kehittämisratkaisuihin kaupungin 

strategioiden ja Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman pohjalta 

 Vaikuttaminen valtakunnan päättäjiin ja ELY-keskuksen liikennetoimialaan perustieverkon ylläpitä-

miseksi ja kehittämiseksi 

 Sisäisen asiointiliikenteen kehittäminen 

 Työpaikkaliikenteen kehittäminen maakuntakeskukseen 

Matkailu- ja virkistys 

 Matkailukapasiteetin lisääminen koko Kauhavalla 

 Matkailijoiden viipymän pidentäminen edellyttää matkailu-, vapaa-ajan ja harrastusmahdollisuuksi-

en monipuolistamista sekä oheispalvelujen lisäämistä 

 Matkailujunaliikenteen pilotointi Alahärmään 

Energia 

 Uusiutuvien energialähteiden suosiminen aluelämmössä 



2
4 

KAUHAVAN KAUPUNGIN STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA 

 

 

 Yritysten kannustaminen uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön ja lämmön käyttöön 

 

 

Kuva 15. Kauhavan yleiskaavoitusohjelma   
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6. SEURANTA 

Strategisen alueidenkäyttösuunnitelman toteuttamista seurataan yksiselitteisillä indikaattoreilla, jotka ovat 

sekä määrällisiä että laadullisia. Indikaattoreilla arvioidaan kehityskuvan toteutumista sekä sille asetettuja 

tavoitteita. Keskeisin osa seurantaa ovat esitettyjen toimenpiteiden toteutuminen, tilastot ja paikkatieto-

tarkastelut sekä asukas- ja elinkeinoelämän palautteet. 

Seurannassa käytettäviä INDIKAATTOREITA voivat olla mm. 

 Toimenpideohjelman toteutuminen ja sen vaikutukset asumiseen, maankäyttöön, elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiin sekä naapurikuntiin 

 Yhdyskuntarakenteen muutokset: paikkatietotarkastelut, yhdyskuntaseurantajärjestelmän (YKR) 
hyödyntäminen, tilastotarkastelut, kaavoitustarkastelut 

 Sidosryhmätarkastelut: asukastyytyväisyys, elinkeinoelämän toimintaedellytykset, jatkuvan palaut-
teen systemaattinen kerääminen ja huomiointi 

Osa indikaattoreista on vuosittain päivitettäviä ja osa harvemmin. Vuosittainen seuranta voidaan toteuttaa 

asetettavan seurantaryhmän työnä. Seurantaryhmä voi koostua esim. johtoryhmästä, kaupungin hallituk-

sen ja valtuuston puheenjohtajista sekä poliittisten ryhmien puheenjohtajista. Perusteellisempi seuranta ja 

alueidenkäyttösuunnitelman päivitys olisi hyvä tehdä esimerkiksi valtuustokausittain. Kauhavan eri strate-

gioille olisi hyvä olla yhteinen seurantajärjestelmä. 

VUOSITTAIN päivitettäviä indikaattoreita ovat: 

 Alue- ja yhdyskuntarakenteen indikaattorit (asukasluku, ikärakenne, rakentaminen, myönnetyt ra-
kennusluvat ja talotyyppijakauma, yritysten lukumäärä ja toimialajakauma, työpaikkojen lukumäärä 
ja toimialajakauma) 

 Kaavojen toteutuminen 

 Palautteiden kerääminen ja huomiointi 

 Toimenpideohjelman toteutumisen arviointi ja päivittäminen 

 Kuntatalous 

Lisäksi vähintään VALTUUSTOKAUSITTAIN päivitettävät indikaattorit ovat: 

 Kaavojen sisällöllinen tarkastelu (yritystoiminta, työpaikat, palvelut, asuminen, vapaa-
ajanasuminen, virkistys) 

 Palveluverkkotarkastelu (mahdollisuuksien mukaan myös ylikunnallisena): palvelujen saavutetta-
vuus, tarve ja käyttö 

 Investointitarkastelu 

 Liikenteen seuranta: liikennetilastot, kehittämistarpeet, hankkeet ja investoinnit, kevytliikenne 
huomioiden 

 Sidosryhmäkysely: asukastyytyväisyys huomioiden kesäasukkaat, yrittäjyyskysely, nuorten huomi-
ointi 

 Matkailu seuranta: matkailutulo, yöpymisten määrä, käyttöasteet 

 Vapaa-ajan asumisen kehittymisen seuranta: osana sidosryhmätutkimusta (vapaa-ajan asukkaat), 
rakennusluvat 

 Imago/mielikuvaselvitys: kyselytutkimus, kaavojen sisällöllinen tarkastelu 

 Alueellisen kilpailukyvyn indikaattorit: keskittyminen (mm. väestö), innovatiivisuus (mm. t&k –
menot), saavutettavuus (mm. maantiesaavutettavuus), inhimillinen pääoma (mm. työlliset, opiske-
lijat) 

 Hyvinvointi-indikaattorit: asukastyytyväisyys, hyvinvointitilastot, suorat palautteet 

 Ympäristöindikaattorit: energian kulutus, kasvuhuonepäästöt, liikenne, kestävä kehitys 
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 Muut: kansainvälisyys, kulttuuri 

Seuranta on avointa ja tuloksista tiedotetaan osallisia. Jatkuvan palautteenantomahdollisuus edesauttaa 

seurantaa. Alueidenkäyttösuunnitelmaa päivitetään indikaattoriseurannan yhteydessä tarvittaessa, vähin-

tään valtuustokausittain. 

7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kauhavan strateginen alueidenkäyttösuunnitelma on laadittu ohjaamaan kaupungin tulevaa yhdyskuntara-

kennetta ja toimintoja tavoitevuoteen 2025. Työssä on luotu vaihtoehtoisia Kauhavan maankäyttöä koske-

via suunnitelmia, joiden pohjalta valittiin ”Tulevaisuusmalli”  optimaalisin maankäytön ratkaisu. Tulevai-

suusmallissa yhdistyvät erilaiset keskustat, hyvä palveluverkko, potentiaaliset työpaikka- ja matkailualueet, 

elinvoimaiset kyläalueet sekä loma-asumisen ja virkistyksen kannalta vetovoimaiset vesistöalueet. Suunni-

telma myös tukee lasten, nuorten ja ikääntyvien harrastusmahdollisuuksia. 

Kauhavan taajamissa rakennetta tiivistetään ja kylien kehittymistä tuetaan ohjaamalla asuinrakentamista 

elinvoimaisille kyläalueille. Senioritaloasumista kehitetään yhtenä vaihtoehtona ikäihmisten asumiseen 

Kauhavalla. Uutta loma-asumista voidaan ohjata järvialueelle. 

Yritystontteja on tarjolla kaikissa taajamissa. Potentiaalisimmat alueet yritystoiminnalle ovat Kanta-

Kauhavalla Vähä-Passin ja Tornimäen teollisuusalueet, Alahärmässä Vt 19 länsipuoli ja Ylihärmässä Vaasan-

tien alue. Mahdollisena yritysalueena on tulevaisuudessa myös lentosotakoulun alue. Kaupan hankkeita 

edistetään erityisesti Kauhavan keskustaajamassa, Mäki-Hannuksen liikealueella sekä Saharanvainiossa. 

Maaseutuelinkeinoja ja -kauppaa kehitetään erityisesti Kortesjärven alueella.  

Vt 19 pääliittymiä tulee kehittää liikenteen sujumisen ja liikenneturvallisuuden kannalta. Niin teollisuuden, 

asumisen kuin liike-elämän kannalta suuri uudistus olisi Alahärmässä Halpa-Hallin liittymän muuttaminen 

kiertoliittymäksi, mikä antaisi enemmän mahdollisuuksia alueen kehittämiseksi. Myös sijainti kehittyvän 

Seinäjoki-Oulu -radan varrella tuo Kauhavalle mahdollisuuksia.  

Kauhavalla matkailun kehittämisalueina ovat jo toimivat matkailukeskukset Powerpark ja Härmän kunto-

keskus. Matkailupalveluja kehitetään myös maaseudulla ja edistetään niiden verkottumista matkailukeskus-

ten toimintaan. Kauhavalle laaditaan taajamia yhdistävä virkistysreittisuunnitelma ja parannetaan järvien 

virkistyskäyttöä. 

Uusiutuvan ja paikallisen energiankäytön lisäämistä edistetään monin tavoin mm. lisäämällä aluelämmön, 

bioenergian ja tuulivoiman osuutta energiantuotannossa. 

Strategisen alueidenkäyttösuunnitelman laatiminen on ollut vuorovaikutteista. Ideoita ja palautetta työn 

eri vaiheissa on saatu niin yrittäjiltä, kylä- ja asukasyhdistyksiltä, nuorilta kuin päättäjiltäkin. Strategisella 

alueidenkäyttösuunnitelman avulla on hyvät edellytykset lisätä Kauhavan vetovoimaisuutta, parantaa elin-

keinoelämän edellytyksiä, tarjota asukkaille viihtyisiä asuinympäristöjä, kehittää taajamia ja elinvoimaisia 

kyläalueita sekä vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin. 
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LIITTEET 

Liite 1. Paikkatietokartat 
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Liite 2. ”TULEVAISUUSMALLIN” muut vaikutusten arvioinnit 
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