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1.  KOKOUKSEN AVAUS 

Viranomaisten työneuvottelun avasi kunnanjohtaja Terho Ojanperä, joka toimi myös 
kokouksen puheenjohtajana. Muistion laatii kaavakonsultti Liisa Märijärvi-Vanhanen. 
 
Avauspuheenvuorossaan Ojanperä totesi, että edeltävä yleiskaava on peräisin vuodelta 1987 ja 
on siten vanhentunut. Tarkoituksena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka ohjaa 
tulevaa asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöä. Kunnassa on juuri laadittu uusi 
asemakaavoituksen pohjakartta. Yleiskaavassa käsiteltäviä tärkeitä asioita ovat mm. valtatie 
19 ja sen varressa pohjavesialueella sijaitseva teollisuusalue. Kuntaliitos Kauhavan kanssa 
toteutuu 2009 alussa. Kuntokeskuksen läheisyyteen sijoittuva turkistarha-alue tuo 
kaavoitukselle omat haasteensa. Ylihärmässä tarvitaan uusia asuntoalueita.   
 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELUALUE 
Liisa Märijärvi-Vanhanen esitteli yleiskaavaprojektin suunnitteluvaiheen ja aikataulun. 
Tavoitteena on saada luonnosvaihe valmiiksi tämän vuoden aikana. Ehdotusvaihe tullaan 
käymään uuden Kauhavan nimissä kuntien yhdistymisen jälkeen.  

Käynnistynyt yleiskaavatyö pohjautuu pääosin vuosina 1998-2002 laaditun 
yleiskaavaluonnoksen aineistoon, jota täydennetään tarpeen mukaan. Silloin keskusteltiin mm. 
Kuntokeskuksen läheisyydessä sijaitsevat turkistarhan vaikutuksista kaavavarauksiin, mikä oli 
yhtenä syynä yleiskaavatyön pysähtymiseen siinä vaiheessa. Suunnittelualueena on edeltävän 
yleiskaavaluonnoksen alue täydennettynä Vaasantien varteen sijoittuvalla vähäisellä 
laajennuksella. 
  
Yleiskaavatoimikunta päätti kesäkuun kokouksessaan, että yleiskaavatyön alkuvaiheessa on 
syytä olla yhteydessä keskeisiin viranomaistahoihin, joita ovat tiehallinto ja ympäristökeskus. 
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Matti   Rantala:   Tulevaa   viranomaisneuvottelua   varten   tulisi   päättää   kuinka   laajalle
alueelle  yleiskaava  laaditaan  ja  minkälaista  ohjausta  yleiskaavalla  tavoitellaan,  onko
kysymyksessä  suora  rakentamisen  ohjaus  vai  strateginen  yleiskaava.  Olisi  harkittava
myös   onko   alueelle   tarpeen   laatia   maisemaselvitys   ja   kuinka   alue   liittyy   uuden
Kauhavan  maankäyttöön.  Onko  luontoselvitys  laadittu  ennen  uuden  luonnonsuojelulain
voimaantuloa vuonna 1997? Tavoitteissa tulisi huomioida ilmastonmuutoksen hillintä ja
siihen  sopeutuminen.  Tavoitteet  koskevat  myös  liikennettä  ja  rakentamista,  maisemaan
ja kulttuuriympäristöön sopeutumista.

Terho Ojanperä: Tarkoituksena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava.

3.   LAADITUT JA LAADITTAVAT SELVITYKSET
Liisa   Märijärvi-Vanhasen   mukaan   vuosina   1998-2002   laadittuja   selvityksiä   joudutaan
ilmeisesti  täydentämään  ainakin  luonnon  ja  maatalouden  osalta.  Edeltävään  yleiskaavatyön
yhteydessä on laadittu maisematarkastelu.

3.1 Luonto- ja kulttuuriympäristöselvitykset

Luontoselvitys  on  laadittu  vuoden  1997  luonnonsuojelulain  muutoksen  jälkeen,  mutta  sitä
joudutaan  tarkistamaan  ainakin  liito-oravien  osalta.  Rakennuskantaa  koskeviin  selvityksiin  ei
ole tiedossa tarkistustarpeita.

Matti Rantala: Muinaismuistoinventointien ajantasaisuus tulee tarkistettavaksi. Aiemmin
ei  ole  luetteloitu  löytöjä,  tilanne  on  tarkistettava  museoviraston  kanssa.  Selvitys  on
mahdollinen ajankohdan puolesta tehdä syksyllä.

3.2 Maataloutta ja eläintuotantoa koskeva selvitys

Maatalouden  tilanteet  joudutaan  päivittämään  ja  niihin  on  tulossa  todennäköisesti  muutoksia
rakennemuutoksen    seurauksena.    Tarkoituksena    on    selvittää    maatilojen    ja    erityisesti
eläintilojen  tuotantoyksikköjen  nykyinen  koko  ja  tulevaisuuden  tarpeet  ympäristölupien  ja
tilakohtaisten haastattelujen pohjalta.

3.3 Tiestöä koskeva selvitys

Edeltävän  yleiskaavatyön  pohjaksi  laadittiin  vuonna  1997  Valtatien  yleissuunnitelma  välille
Härmän kuntokeskus – Hakola.

Markku   Järvelä:   Suunnittelualueella   valtatien   19   asema   ja   sen   turvaaminen   ovat
keskeisiä     tavoitteita,     vaikka     runkotiekäsite     onkin     poistumassa     maantielaista.
Tiehallinnon  määrärahat  toimenpiteille  ovat  pieniä.  Yleissuunnitelmassa  vuonna  1997
esitetyt   perusratkaisut   ovat   edelleen   voimassa.   Myöhemmin   on   laadittu   keveämpi
selvitys  (Jari  Mansikka-aho).  Valtatielle  rakennetun  pohjavesisuojauksen  toimivuudesta
on laadittu selvitys vuonna 2007.

Terho  Ojanperä:  Maaseudun  Koneen  kohdalle  suunniteltu  kanavointi  jäi  toteuttamatta,
kun runkotieverkkoasia tuli ajankohtaiseksi.

3.4 Pohjaveden suojelusuunnitelma

Ylihärmän   yleiskaava-alueesta   suuri   osa   sijoittuu   pohjavesialueelle.   Alueelle   on   laadittu
Pöyhösenkankaan,   Kaupinkankaan   ja   Ekokankaan   eteläosan   pohjavesialueen   päivitetty
suojelusuunnitelma   vuonna   2004.   Uutta   teollisuusaluetta   on   kaavoitettu   asemakaavalla
Vaasantien varteen pohjavesialueen ulkopuolelle.

Kari   Hongisto:   Ylihärmän   alueella   on   todettu   pohjavesivuoto.   Viranhaltijalla   on
ongelmia  pohjavesialueelle  sijoittuvan  teollisuusrakentamisen  kanssa,  nyt  on  jouduttu
jatkuvasti joustamaan.

Terho   Ojanperä:   Pohjavesialueen   rakentaminen   on   määritelty   alueelle   laaditussa
suojelusuunnitelmassa. Haasteet teollisuusalueella liittyvät käytännön ratkaisuihin.

LIITE 5
VIRANOMAISTEN TYÖNEUVOTTELU



   
 
  3 
 
 

 

 

 

Heikki  Hakala:  Vanhalla  teollisuusalueella  on  asemakaavassa  jäljellä  rakentamatonta
kerrosalaa yli 20.000 m2, mm. Maaseudun Koneella ja Skaalalla.

3.  SUUNNITTELUN OHJELMOINTI JA AIKATAULU
Suunnittelun ohjelmoinnista ja aikataulutuksesta keskusteltiin vuoden 2009 alussa yhdistyvien
kuntien  tilanteessa,  jolloin  Ylihärmä,  Alahärmä,  Kortesjärvi  ja  Kauhava  yhdistyvät  uudeksi
Kauhavan kaupungiksi.

Liisa  Märijärvi-Vanhasen  mukaan  Ylihärmän  yleiskaavatyö  käynnistetään  osallistumis-  ja
arviointisuunnitelman laatimisella syksyllä 2008 Ylihärmän osalta. Mikäli Alahärmä halutaan
mukaan,   vastaava   käynnistäminen   tulee   tapahtua   sielläkin   ja   laatia   nopeasti   selvitykset.
Vaihtoehtona   on   käynnistää   Ylihärmä-Alahärmä   –osayleiskaava   virallisesti   vasta   vuoden
2009 puolella.

Heikki   Hakala:   Alahärmän   osalta   selvitykset   puuttuvat,   mikä   voi   hidastaa   kaavan
etenemistä.

Terho Ojanperä: Kuntaliitossopimuksessa on ilmaistu strategiset tavoitteet. Visiota ei ole
tehty  ja  työ  käynnistyykin  vuoden  2009  alussa.  Yhdistymissopimuksessa  sitoudutaan
kehittämään   uuden   kunnan   osa-alueita   tasapuolisesti.   Uuden   kunnan   näkökulmaan
liittyy  mm.  Annalan  sillan  toteuttaminen  Lapuanjoen  yli  Kankaan  kylältä  Kauhavalle
tavoitteena yhteyksien puolesta ehjä kokonaisuus.

Markku   Järvelä,   Liisa-Maija   Thompson:   Kuinka   uuden   Kauhavan   perustaminen
vaikuttaa  kaavaprosessin  kulkuun?  Käynnistyykö  mahdollisesti  luonnosvaihe  uudelleen
vuoden 2009 puolella kuntaliitoksen takia?

Terho  Ojanperä:  Strategiatasolla  on  päätetty  vuonna  2008,  että  Alahärmä  on  mukana
Ylihärmän   yleiskaavan   laadinnassa.   Alahärmä   on   nimennyt   edustajansa   Ylihärmän
yleiskaavatoimikuntaan.

Kari Hongisto: Kuntaliitosvaiheessa on sovittu Kangas-Annala yhteyden toteuttamisesta.
YVA-menettelyn  käynnistäminen  saattaisi  olla  herkällä  alueella  tarpeen,  jolloin  myös
viranomaisilla olisi valitusmahdollisuus.

Liisa-Maija Latvala: Hakolan alue on kuitenkin Ylihärmän yleiskaavan vaikutuspiirissä,
jolloin se tulee huomioitavaksi kokonaissuunnittelussa.

Seppo Hakala: Hakolassa on uusi iso asemakaava. Uuden Kauhavan kaavallinen tilanne
on   huomioitava   kokonaisuutena.   Kauhavan   keskusta-alueella   on   oikeusvaikutteinen
yleiskaava,  Kortesjärvellä  ja  Alahärmässä  ei  ole  oikeusvaikutteista  yleiskaavaa.  Uuden
Kauhavan  tilanne  tulee  mietittäväksi,  esim.  Ylihärmä-Kauhava  –väli  on  12  km,  tuleeko
sinne laajenevia teollisuus- ja matkailukeskittymiä?

Terho   Ojanperä:   Uuden   Kauhavan   strategiatyö   kestänee   noin   1,5   vuoden   ajan.
Ylihärmän yleiskaavatarpeita varten olisi strategia saatava nopeammin muodostettua.

Matti   Rantala:   Selvitettäviä   ovat   mm.   kouluverkko,   jätevedenkäsittely,   yksityiset
palvelut ja kauppaverkko.

Kari     Hongisto:     Turkistarhojen     olemassa     olo     vaikuttaa     merkittävästi     uuteen
maankäyttöön.    Hallinto-oikeuden    päätökset    ovat    tulossa    ympäristölautakunnan
päädyttyä   kielteiselle   kannalle   lupien   myöntämisessä.   Päätöksenteon   pohjana   oli
aiheutuva       ympäristöhaitta.       Pohjavedensuojauksien       aikataulutus       kiinnostaa.
Teollisuusalueelle       tulisi       saada       eritasoristeys       liikenneturvallisuusongelmien
poistamiseksi.  Ongelma  koskee  myös  kevyttä  liikennettä.  Valtatien  19  agendassa  on
esitetty   levähdyspaikkaa   Lapuanjoen   varteen   ja   liikenteen   ohjausta   alempiasteiselle
tielle.

Markku    Järvelä:    Tarpeen    synnyttyä    liikenneturvallisuudesta    on    huolehdittava,
ongelmana on rahoitus.
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4.  JATKOTOIMENPITEET  

Ympäristökeskuksen mukaan viranomaisneuvottelu kannattaisi pitää syksyn aikana. 
Käsiteltäviä asioita ovat tavoitteet ja kuntayhteistyön järjestäminen, kaavoitettavan alueen 
rajaus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 

 
 
  
 
 
  Muistion laatija 

 
 
 
   

       
 Liisa Märijärvi-Vanhanen  

  
  

 
Jakelu:  Osallistujat 
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