
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YLIHÄRMÄN KIRKONSEUDUN 
OSAYLEISKAAVA 
YLEISKAAVATOIMIKUNNAN KOKOUS 2 

29.9.2008 KLO 13:00 Ylihärmän kunnantalolla 

Muistio 
 

Läsnä:  Terho Ojanperä, pj. Ylihärmän kunta 
 Ritva Mäkiniemi  Ylihärmän kunta, luottamushenkilö 
 Jorma Lammi  Ylihärmän kunta, luottamushenkilö 
Juhani Haukkala Ylihärmän kunta, luottamushenkilö 
 Harri Ojanperä Alahärmän kunta, luottamushenkilö 
 Tapani Palo   Alahärmän kunta 
Kari Hongisto   Ylihärmän kunta 
Jorma Ylirinne Ylihärmän kunta 
Heikki Hakala  Ylihärmän kunta 
Liisa Märijärvi-Vanhanen  Pöyry Environment Oy 
 

 

1  KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 
Kunnanjohtaja Terho Ojanperä toimi puheenjohtajana. Muistion laatii kaavakonsultti.  

 

 2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION TARKISTUS JA HYVÄKSYMINEN 
Tarkistettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio osallistujien nimiluetteloon tehdyillä 
täydennyksillä (Ritva Mäkiniemi, Juhani Haukkala).  

 

 3  TAPAHTUMAT EDELLISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
Yleiskaavatoimikunta on täydentynyt kahdella uudella jäsenellä, jotka ovat tekn.johtaja 
Tapani Palo ja luottamusmies Harri Ojanperä Alahärmän kunnasta.  

Ohjelmointivaiheen työneuvottelu järjestettiin 14.8. kunnan, ympäristökeskuksen ja 
tiehallinnon kesken. Käytiin läpi neuvottelussa esille tulleet pääkohdat, joita olivat:  

- Laaditut ja laadittavat selvitykset: luontoselvityksen täydennys ja 
muinaismuistoselvityksen tarve 

- Yleiskaavatyön ohjelmointi yhdistyvien kuntien tilanteessa: Alahärmän Hakolan 
maankäyttötilanteen huomioiminen yleiskaavatyön sisällössä, uusi Kauhavan valtuusto 
hyväksyy yleiskaavan 

- Viranomaisneuvottelun tarve aloitusvaiheessa 
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 4               SUUNNITTELUTILANNE

4.1 Hakolan alue, Alahärmän kunta

Tapani   Palo   esitteli   Alahärmän   Hakolan   suunnittelutilannetta.   Vuonna   1983   laadittu
oikeusvaikutukseton  yleiskaava  on  vanhentunut.  Käynnistymässä  oleva  yleiskaavan  tarkistus
on  pysäytetty  uuden  Kauhavan  vuoksi.  Yleiskaavallisia  selvityksiä  ei  ole  Hakolan  alueelta
laadittu.

Hakolan   uusin   asemakaava   on   laadittu   sairaalan   ympäristöön.   Kaava   sisältää   noin   40
metsäistä  tonttia  sekä  vanhan  omakotialueen.  Tonttikoko  on  noin  2500m2.  Noin  puolelle
alueesta   on   rakennettu   kunnallistekniikka.   Alueelle   on   neljäs   omakotitalo   rakenteilla.
Alahärmän muissakin taajamissa on vapaita tontteja, joten tonttipulaa ei ole.

Keskustelu

Keskustelussa   pohdittiin,   kuinka   Alahärmä   on   mahdollista   kytkeä   aikataulu   huomioiden
mukaan yleiskaavan valmisteluun. Yleiskaava-alueen laajentamisvaihtoehdossa ongelmana on
Hakolan  yleiskaavallisten  selvitysten  puuttuminen,  mikä  aiheuttaisi  huomattavan  aikataulun
pidennyksen.

Tonttituotannon kannalta Hakolan ja Ylihärmän uudet alueet voisivat täydentää toisiaan, sillä
toisessa on pelto- ja toisessa metsätontteja.

Ylihärmän ja Hakolan taajamat yhdessä  muodostavat uuden Kauhavan strategiankin kannalta
merkittävän  alueen.  Alue  muodostaa  mm.  huomattavan  noin  1000  työpaikan  keskittymän.
Tärkeintä  on  Alahärmän  ja  Ylihärmän  osalta  sitoutuminen  yhteisiin  päätöksiin,  vaikka  ne
yleiskaavan kautta tulisivat voimaan vain Ylihärmän osalta.

Terho  Ojanperän  mukaan  uuden  Kauhavan  strategiset  linjaukset  valmistuvat  vasta  vuoteen
2010. Yleiskaavatyön kannalta strategisia linjauksia tarvittaisiin jo tässä vaiheessa.

Tapani Palon mukaan käytännössä Hakolan asemakaavassa ilmenee Alahärmän kunnan tahto.
Laajentaminen  asemakaava-alueen  ulkopuolelle  ja  laajuudesta  päättäminen  on  vaikeaa  tässä
vaiheessa.    Mikäli    asiaa    lähdetään    selvittelemään    sillä    olisi    vaikutuksia    Ylihärmän
yleiskaavatyön aikatauluun.

Johtopäätös

Johtopäätöksenä   edellisestä   todettiin,   että   Ylihärmän   yleiskaavatyössä   otetaan   huomioon
Alahärmän  Hakolan  asemakaavan  sisältö.  Yleiskaavatoimikunnassa  Ylihärmä  ja  Alahärmä
yhdessä  voivat  vaikuttaa  alueen  suunnittelun  pohjaksi  laadittavien  strategisten  tavoitteiden
sisältöön.

4.2 Ylihärmän keskustan osayleiskaava

Liisa  Märijärvi-Vanhanen  esitteli  yleiskaavatyön  tämän  hetkisen  vaiheen.  Suunnitelmasta  on
laadittu    rakennemallitasoinen    kuva,    jota    on    tarkoitus    tarkastella    yhdessä    jatkossa
täydennettävän   alustavan   tavoitelistauksen   kanssa.   Tavoitteiden   huolellinen   pohdinta   ja
hallinnollinen käsittely ovat osoittautuneet hyväksi pohjaksi yleiskaavan laadinnassa.

Kari  Hongisto:  Uuden  Kauhavan  strategiassa  tulevat  huomioitavaksi  kylien  yleiskaavoitus  ja
maankäytön  kokonaissuunnittelu,  kuten  virkistysalueiden,  suuryksiköiden,  maa-ainesten  oton
ja infran sijoittuminen.

Terho Ojanperä: Kehityskeskuksen vastuulla tulee olemaan maankäytön ennakointi.

Harri  Ojanperä:  Ylihärmän  kaavoituksen  kannalta  olennaisia  ovat  pohjavesialueen  olemassa
olo ja valtatien 19 ympäristön kehittäminen.

Kari  Hongisto:  Pohjavesialueelta  on  poistunut  Aurajoki  Oy:n  tuotanto.  Jussilan  monttuja
voitaisiin kehittää virkistykseen.

Juhani  Haukkala:  Maatalouden  osalta  tulee  huomioida  olemassa  olevat  tuotantoyksiköt  ja
niiden laajentumismahdollisuus.
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Liisa Märijärvi-Vanhanen: Yleiskaavassa selvitetään kunnan maatalousosaston kanssa 
kaikkien viljantuotanto- ja eläintilojen nykytilanne ja tulevaisuuden suunnitelmat. 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan suuryksikkönä pidetään tilaa, jonka ympäristöluvan 
käsittelee ympäristökeskus, eli käytännössä 1000 lihasikaa vastaava yksikkö. 

Väestön kehityksestä todettiin, että tavoitteena on pysäyttää vähentyminen vuoteen 2010 
mennessä ja kääntää määrä sen jälkeen nousuun mm. hyvää työpaikkaomavaraisuutta 
hyödyntäen. Yleiskaavalla on tavoitteena antaa positiivisia signaaleja mm. tarjoamalla hyviä 
asuntotontteja. 

Päätettiin korvata nimi Ylihärmän Kirkonseudun osayleiskaava nimellä Ylihärmän taajaman 
osayleiskaava. 

Päätettiin ehdottaa osayleiskaavan tavoitevuodeksi vuotta 2025. 

 

 4  JATKOTOIMENPITEET 

-  13.10. klo 9:30 on Tiehallinnon kanssa Kuntokeskuksen alueen asemakaavoja koskeva 
työneuvottelu 

-  3.11. seuraava yleiskaavatoimikunnan kokous 

-  Viranomaisneuvottelu on mahdollista järjestää marraskuussa 

-  Luonnosvaiheen mielipiteen kuuleminen (esittely + vastaanottotilaisuus) järjestetään sen 
jälkeen 

 

 

 

Muistion laatija 

 

 

 

 

 

 
Liisa Märijärvi-Vanhanen 

 

 
Jakelu:  Osallistujat 

LIITE 6
YLEISKAAVATOIMIKUNTA 29.9.2008

PAIVIMAR
Rectangle




