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ISOKYRÖN KUNTA – KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN 2030 LAAJENNUS
26.05.2016

YHTEENVETO OSALLISTEN KUULEMISESTA
SEKÄ KAAVOITTAJAN VASTINEET KAAVAEHDOTUKSESTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN
Kaavaluonnos nähtävillä (MRL 62§, MRA 30§) 4.-20.5.2016
Huomauttaja
1. Pohjanmaan museo

Lausunnot
1.1. Suunnittelualue sivuaa valtakunnallisesti arvokasta
Kyrönjoen kulttuurimaisema-aluetta ja sen läheisyydessä on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö RKY Perttilänmäki ja Napuen taistelukentät. Pääosa suunnittelualueesta
sisältyy maakuntakaavassa valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisema-alueeseen.
1.2. Pohjanmaan maakuntamuseo katsoo, että suunniteltu alueen käyttötarkoituksen muutos on mahdollinen. Alueen rakentamisessa ja tarkemmassa
suunnittelussa tulee kuitenkin huomioida valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue ja rakennetun
kulttuuriympäristön alue sekä näkymät näiltä arvokkailta alueilta.

Kaavoittajan vastine
1.1 Merkitään tiedoksi.
Ei aiheuta muutoksia osayleiskaavaluonnokseen.

1.2 Arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt on merkitty osayleiskaavakartalla. Kaavamerkintöihin on kirjattu niitä koskevia suojelumääräyksiä, joilla pyritään huomioimaan valtakunnallisesti
merkittävät maisema-alueet ja rakennetun kulttuuriympäristön alue sekä näkymät näiltä arvokkailta alueilta. Kaavan vaikutuksia on käsitelty selostuksessa
kohdassa 5.5 Kaavan vaikutukset. Vaikutukset ja niiden vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet huomioidaan tarkemmin jatkosuunnittelussa.
Esitys muutoksesta kaavaluonnokseen:
Täydennetään selostuksen vaikutusarvioinnin ohjeistusta jatkosuunnittelulle.

1.3.

Esitetyn teollisuusalueen rakentaminen tulee olla
mittakaavaltaan valtakunnalliseen ympäristöön soveltuvaa ja alueen metsäistä ympäristöä tulee hyödyntää maisemallisena suojana uusille toiminnoille.
Kaavan vaikutuksien arvioinnissa tulee huomioida

1.3 Osayleiskaavassa osoitettu muu maankäyttö ei ole
ristiriidassa kulttuuriympäristön arvojen kanssa. Uudet
alueet on sijoitettu metsäsuojaan tai taajamaan. Alueelle toteutettavassa uudisrakentamisessa tulee huomioida rakentamisen sijoittuminen arvokkaaseen ym-
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alueen käytön muuttumisen vaikutus kulttuuriympäristöön erityisesti ympäröivien alueiden valtakunnallisen arvon näkökulmasta.

päristöön mm. materiaalien, värityksen sekä rakennustyylin puolesta. Tällä vähennetään uudisrakentamisen aiheuttamia mahdollisia haitallisia vaikutuksia
vanhaan kulttuuriympäristöön.
Mikäli uutta rakentamista ohjataan puutteellisesti tai
sen toteuttamisessa ei oteta huomioon maiseman ja
kulttuuriympäristön erityispiirteitä, vaikutusmaisemakuvaan voi olla suuri mm. mittakaavan sekä reunavyöhykkeen osalta. Laajat uudet rakennetut alueet,
räikeä väritys sekä maisemaan sopimaton suuri mittakaava näkyvät avarassa peltomaisemassa kauas.
Uusien alueiden reunoilla tulisi säilyttää riittävä puusto, jotta maisemalliset vaikutukset arvokkaassa peltomaisemassa jäävät vähäisiksi.
Esitys muutoksesta kaavaluonnokseen:
Täydennetään selostuksen vaikutusarvioinnin ohjeistusta jatkosuunnittelulle.

1.4.

Pohjanmaan maakuntamuseolla ei ole muuta
huomautettavaa kaavaluonnoksesta.

1.5 Merkitään tiedoksi.
Ei aiheuta muutoksia osayleiskaavaluonnokseen.

