
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YLIHÄRMÄN TAAJAMAN 
OSAYLEISKAAVA 
YLEISKAAVATOIMIKUNNAN KOKOUS 3 

03.11.2008 KLO 9:00 Ylihärmän kunnantalolla 

MUISTIO 
 

Läsnä:  Juhani Haukkala, pj. Ylihärmän kunta, luottamushenkilö 
 Lauri Kattelus  Ylihärmän kunta, luottamushenkilö 

 Jorma Lammi  Ylihärmän kunta, luottamushenkilö  
Ritva Mäkiniemi  Ylihärmän kunta, luottamushenkilö 
 Harri Ojanperä Alahärmän kunta, luottamushenkilö 
 Heikki Hakala  Ylihärmän kunta 
Kari Hongisto   Ylihärmän kunta 
Terho Ojanperä Ylihärmän kunta 
Tapani Palo   Alahärmän kunta 
Liisa Märijärvi-Vanhanen  Pöyry Environment Oy 
 

 

1  KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 
Juhani Haukkala toimi puheenjohtajana. Muistion laatii kaavakonsultti.  

 

 2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION TARKISTUS JA HYVÄKSYMINEN 
Tarkistettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio täydennyksin.  
 

 3  SUUNNITTELUTILANNE 
 3.1  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Liisa Märijärvi-Vanhanen esitteli yleiskaavaa varten laaditun alustavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman. Suunnitelmaa varten tulisi päättää käytetäänkö yleiskaava strategisena 
yleiskaavana vai suoraan rakentamista ohjaavana. Kyse on tällöin olemassa olevaa asutusta 
täydentävän, enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen tai maatalouden harjoittamisen 
kannalta tarpeellisen rakennuksen rakentamisesta. 

Mikäli yleiskaava ohjaa suoraan rakentamista, ympäristökeskuksen ohjeistuksen mukaan 
yleiskaavaan tulisi liittää tällöin tarkempi maankäyttöä ohjaava suunnitelma, joka vastaa 
suunnittelutarveratkaisun tarkkuutta. Muualla kuin Ylihärmässä asuville tulee MRA 19§:n 
mukaan lähettää ilmoitus kaavan tullessa ehdotuksena nähtäville. 

Keskustelu 

Keskustelun jälkeen päätettiin käyttää oikeusvaikutteista yleiskaavaa MRL:n 137 §:n 
mukaisesti rakennusluvan myöntämisen perusteena Vaasantien pohjoispuolelle sijoittuvalla 
suppealla alueella. Muualla ei vastaavaa nähty tarpeelliseksi. Koukkuluoman ja Kurjenkylän 
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maaseutuvaltaisilla      kyläalueilla      rakentaminen      tapahtuu      suunnittelutarveratkaisuin.
Asemakaavan    lähialueella    rakentaminen    tapahtuu    edelleen    laatimalla    asemakaavan
laajennuksia.

Osallistumis-   ja   arviointisuunnitelman   kuntaosalliset   ovat   Ylihärmän   kunta   ja   Kauhavan
kaupunki. Kaavaehdotuksen asettaa nähtäville Kauhavan kaupunginhallitus.

Osallisiin    lisätään    Ylihärmän    vesihuolto,    Etelä-Pohjanmaan    sairaanhoitopiiri,    Härmän
Palvelukeskus Oy ja MSK-Group Oy.

Vuoden   2009   puolella   kuntailmoitukset   julkaistaan   medioissa   Komiat   ja   Järviseudun
Sanomat.

3.2            Tavoitteet

Tavoitteita  on  edelleen  täsmennetty  yleiskaavatoimikunnalta  saatujen  kannanottojen  mukaan.
Elinkeinoihin liittyvää perustietoa tarvitaan vielä lisää.

Kuntokeskuksen  ja  Härmän  sairaalan  alueet  ovat  muuttumassa  julkisten  palvelujen  alueesta
yksityisten    palvelujen    suuntaan.    Härmän    sairaalan    maankäyttö    on    vielä    toistaiseksi
painottunut julkisiin palveluihin.

Alustava yleiskaavaluonnos

-     Päätettiin    lisätä    havainnollisuuden    vuoksi    yleiskaavaluonnokseen    Hakolan    koko
asemakaavan sisältö. Alueella on mm. koulu ja asutusta.

-     Kuntarajan   molemmilla   puolilla   on   erityyppisiä   virkistys-   ja   maatalousalueita,   jotka
sijoittuvat  pohjavesialueelle.  Alueelle  sijoittuu  maakuntakaavan  virkistysalue  ja  veden
täyttämiä   entisiä   soranottoalueita.   Yksityisomistuksessa   olevat   metsäalueet   osoitetaan
maa-   ja   metsätalousalueena,   joka   sallii   virkistys-   ja   ulkoilutoimintojen   sijoittamisen.
Ylihärmän  kunta  omistaa  valtatien  varressa  metsäaluetta.  Jussilan  lammikkoalue  voidaan
osoittaa virkistysalueeksi.

-     Hongiston  mukaan  pohjavesilammikoita  käytetään  alkukesästä  uimiseen,  mutta  veden
laatu  heikentyy  kesällä.  Lammikkoa  voitaisiin  syventää  ja  lisätä  tilavuutta  veden  laadun
parantamiseksi  ja   maisemoida  soranottoalue  uimakäyttöön.  Ko.  toimenpiteeseen  olisi
tarjolla yhteiskunnan tukirahaa. Entisen radan varressa sijaitsee vedenottamo.

-     Valtuuston     hyväksymässä     pohjaveden     suojelusuunnitelmassa     on     otettu     kantaa
teollisuuden laajentumismahdollisuuksiin pohjavesialueella. Suunnitelma sallii ainoastaan
nykyisten toimintojen laajentumisen, uusia tontteja ei alueelle voida sijoittaa.

-     Valtatien     varteen     sijoittuvalla     teollisuusalueella     on     toistaiseksi     vain     vähän
palvelutoimintoja. Alue sijoittuu markkinoinnin kannalta edullisesti. Alueelle sijoittumista
on   suunnitellut   mm.   metallialan   tukkukauppa.   Kaavamääräyksellä   olisi   hyvä   tukea
palvelutoimintojen   sijoittumista,   kuitenkin   siten   ettei   nykyiselle   toiminnalle   aseteta
rajoituksia.

-     Kiistolan alueella sijaitseva urheilukentän alue tulee huomioida. Alueen lähistöllä sijaitsee
myös kuntopolku.

-     Hongiston mukaan Naarasluoman alapuolisen vesiväylän kunnostamista on suunniteltu.

-     Maatalouden     suuryksikköjen     nykytilanteesta     on     saatu     tietoja     maatalous-     ja
ympäristötoimilta.       Täydentäviä       tietoja       haetaan       vielä       laajentumisaikeista.
Broilerituotannon laajentumiseen tulee varautua Atria Oy:n tuotantopolitiikan mukaisesti,
puhutaan  jopa  120.000  broilerista.  Ympäristöluvassa  30%  laajennus  laukaisee  uuden
ympäristöluvan hakemisen.

-     Kuntokeskuksen   läheisyydessä   sijaitsevien   turkistarhojen   lupa-asia   on   käsiteltävänä
hallinto-oikeudessa.   Turkistarhojen   poistuminen   tulee   ratkaistavaksi   todennäköisesti
yleiskaavassa  ottaen  huomioon  yleiskaavan  tavoitevuosi  2025.  Muusa  tapauksessa  alue
estää maankäytön kehittämisen keskustan ja kuntokeskuksen välisellä alueella.
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Tavoitetieverkko 

Tavoitetieverkko on laadittu ottaen huomioon Tiehallinnon kanssa 15.8.2008 käyty 
neuvottelu, jonka mukaan edelleen tukeudutaan vuoden 1997 yleissuunnitelmassa esitettyihin 
ratkaisuihin. Suunnitelmassa varaudutaan kahteen eritasoon, Junkkarin ja Pöyhösen 
alikulkuihin. Junkkarin alikulun toteuttamiselle on toiminnallisia ja liikenneturvallisuuden 
toteuttamiseen tähtääviä perusteita. Nykyisten liittymien porrastuksia ja teollisuusalueen 
rinnakkaistietä pohjoiseen on jo toteutettu asemakaavaratkaisuissa. Alueelle oltiin 
suunnittelemassa muitakin ratkaisuja, mutta runkotieverkon kehittäminen muutti Tiehallinnon 
suhtautumista. Yleiskaavassa on varauduttava eritasoratkaisuun, vaikka sen 
toteuttamisajankohdasta ei ole tietoa. Yleissuunnitelman mukaan teollisuusalueella on 
pohjavedenpinta korkealla ja alikulku täytyy rakentaa kustannuksia vaativalla tavalla 
vesitiiviiksi. MSK-Group Oy:n tarpeet merkittävänä työnantajana tulee huomioida 
yleiskaavaratkaisussa, mistä syystä se merkitään myös yleiskaavan osalliseksi. 

 

 4  JATKOTOIMENPITEET 

- Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan kunnanhallituksen 
kokoukseen, joka pidetään 17.11.2008. 

-  Järjestetään viranomaisneuvottelu marras-joulukuussa yhteistyössä ympäristökeskuksen 
kanssa (13.11.2008). 

-  Järjestetään asukkaille ja maanomistajille suunnattu esittelytilaisuus ja vastaanotto 
marraskuun loppupuolella (27.11.2008). 

-  Seuraava yleiskaavatoimikunnan kokous pidetään tiistaina 9.12.2008 klo 13:00 Ylihärmän 
kunnantalolla. 

-  Ylihärmän kunnanhallitus käsittelee luonnosvaiheen ja tavoitteet joulukuun 
kokouksessaan.  

 

 

 

Muistion laatija 

 

 

 
Liisa Märijärvi-Vanhanen 

 

 
Jakelu:  Ylihärmän kunta 
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