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Kokouksen avaus ja järjestäytyminen1.

Kokouksen avauksena Juha Takamaa kertoi yleiskaavan taustaa. Jari Leivo lisäsi, että tämän
työneuvottelun tarkoituksena on saada ELY:ltä tarpeellinen evästys kaavaehdotuksen laati-
miseen. Jarmo Salo totesi ELY:n kaavaan liittyvien tavoitteiden pohjautuvan tehtyyn palve-
lutasoselvitykseen.

Yleiskaavan laadinnan vaihe2.

Juha-Matti Märijärvi esitteli osayleiskaavaa:
Kaavan maankäyttövarauksiin ei ole luonnosvaiheen jälkeen tullut merkittäviä muutoksia
turkistarhojen aluetta lukuun ottamatta. Haasteellisimmat pohdinnat liittyvät Skaalan ja
MSK:n tarpeisiin.
Eeva Kopposela kysyi mitä tarkoittaa kaavassa merkintä P2 vt 19 ja  mt 725 kulmauksessa.

P2: PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. Uusi alue. Alue on tarkoitettu
asemakaavoitettavaksi pääasiassa liikerakentamiselle. Alueelle ei
saa sijoittaa päivittäistavarakaupan suuryksikköä eikä yli
3000 k-m2 suuruista vähittäiskaupan suuryksikköä.

Keskusteltiin alueen käyttötarkoituksesta ja sen mahdollisesta liittymätarpeesta Vaasantiel-
le. Todennäköisin käyttötarkoitus tontille olisi tilaa vievän kaupan yksikkö esim. viereisen
Agrimarketin kaltainen tai siihen liittyvä liiketoiminta. Tällöin liittymä tontille olisi Viitaväyläl-
tä. Jos kuitenkin tontille toteutuisi pääteiden liikennettä palvelevaa toimintaa (ns. tienvarsi-
palvelu), esim. liikennemyymälä, tulisi tarpeelliseksi osoittaa liittymä tontille Vaasantieltä.

Konsultti tutkii liikenneselvityksessä mainittujen kohteiden lisäksi P2:n liittymän mahdollisuutta ja
vaikutuksia porrastettuna kuntokeskuksen liittymästä 80 -90 m vt 19 suuntaan.
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Liikenneselvitys3.

· Mikko Uljas kävi läpi kaavaluonnosvaiheessa laaditun suppeahkon lii-
kenneselvityksen (Liikenteellinen arviointi, väliraportti 11/2015). Kysei-
nen selvitys perustuu tehtyyn vt:n 19 palvelutasoselvitykseen. Luonnos-
vaiheen jälkeen liikenneselvityksen tarkentamiselle on tullut tarvetta
Pöyhösen liittymän osalta, teollisuuden yhteystarpeista MSK:n kohdalla,
rinnakkaistieyhteyksien osalta sekä Vaasantien jalankulku- ja pyörälii-
kenteen eritasotarpeista.

· Hannakaisu Turunen esitteli Pöyhösen liittymän vaihtoehdot ja vaiheit-
tain rakentamisen. Vaihtoehto 1 on eritasoratkaisu suuntaisliittymin.
Vaihtoehto 3 on pelkkä porrastus ja Ylihärmän keskustaan menevän liit-
tymän kanavointi. Vaihtoehto 5 on porrastettu ja kanavoitu liittymä li-
sättynä paikallisen liikenteen alikululla nykyisen risteyksen kohdalla.
Kaikista vaihtoehdoista on tehty toimivuustarkastelu vuoden 2040 en-
nustetuilla liikennemäärillä ja kustannusarvio. Vaihtoehdon 3 kustan-
nusarvio voi nousta nyt arvioidusta n. 100 000 euroa, mikäli alikulun pi-
dentäminen ei onnistu ja tarvitaan kokonaan uusi alikulku. Vaihtoehdos-
sa 5 on esitetty myös vaihtoehtoisia sijainteja raskaan liikenteen pysä-
köintipaikaksi.

Kopposela kommentoi raskaan liikenteen pysäköintipaikan olevan edel-
leen pohjavesialueella, josta syystä aikaisempi p-alue poistettiin. Kon-
sultti tutkii mahdollista uutta paikkaa pohjavesialueen ulkopuolella ja/tai
edellytyksiä rakentaa p-alue pohjavesialueelle sen vaatimat suojaukset
huomioon ottaen. Pohjavesitutkimuksista voi olla yhteydessä Kari Hon-
gistoon (Kauhava).

Keskusteltiin Pöyhösen vaihtoehdoista ja vaiheittain rakentamisesta:

ELY:n mukaan vaihtoehdossa 1 etelästä Ylihärmän keskustaan suun-
tautuva liikenne joutuu tekemään hankalan kierroksen, samoin kes-
kustasta pohjoiseen suuntautuva liikenne. Vaihtoehto 3 on ELY:n mu-
kaan turhan kevyt. Maakuntakaavassa on Pöyhösen kohdalla merkin-
tä: "eritasoliittymä tai merkittävästi parannettava liittymä". Vaihtoeh-
toa 5 ELY pitää suositeltavana vaihtoehtona vaiheittain rakennettuna.
ELY:n kanta on, että ensimmäisessä vaiheessa rakennettaisiin eteläi-
sempi porrastus ja toisessa vaiheessa tehtäisiin liittymä valmiiksi
myös paikallisen liikenteen alikulun osalta, joka voisi olla joko rajoite-
tulla tai täydellä alikulkukorkeudella. Liittymän vaihtoehdot ja vertailut
dokumentoidaan liikenneselvitykseen, joka on kaavan liiteraportti. Li-
säksi asia tulee olla referoituna kaavaselostukseen. Osayleiskaavan
tavoitevuotta siirretään eteenpäin.

· Konsultti esitteli TY-1 tontille järjestettävää rinnakkaistieyhteyttä MSK:n
kohdalla. Rinnakkaistieajatuksen lähtökohtana on ollut säilyttää kaksi
vuotta sitten rakennettu kanavointi. Mitoitus on tehty moduulirekalla ja
turvallisuusnäkökohdat liittymässä on huomioitu. Rinnakkaistien toteut-
tamiseksi tarvitaan asemakaavanmuutos, koska liittymän kohdalla jou-
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dutaan hieman menemään tontin puolelle ja katu sijoittuisi pääosin val-
tatien liikennealueelle.

Leivo esitti, että liittymästä etelän suuntaan osoitetulle rinnakkaisyhtey-
delle ei ole suurta tarvetta. MSK:lla ei ole tällä hetkellä laajenemistar-
vetta.

Jarmo Salo piti ratkaisua keinotekoisena ja esitti liittymän siirtämistä
TY-1 tontin kohdalle. Todettiin kuitenkin, että tämä aiheuttaisi kohtuut-
toman suuret kustannukset yhden tontin järjestelyjen vuoksi. Eeva Kop-
posela esitti, että etelän suunnan rinnakkaisyhteys voisi toteutua jalan-
kulku- ja pyörätienä. Leivo totesi, että mikäli rinnakkaisyhteyttä ei saa-
da, TY-1 alueesta voitaisiin luopua ja merkitä aluevaraus TY-tontin laa-
jennuksena, jolloin yhteydet hoituisivat tontin sisäisinä yhteyksinä.

· Konsultti esitteli muita rinnakkaisyhteyksiä ja niistä keskusteltiin:

Kivihuhdantien nelihaaraliittymässä todettiin olevan hyvin vähän valtatietä ris-
teävää liikennettä.  Tehdyn arvion mukaan vain n. 20 ajon/vrk ja se muodos-
tuu lähinnä oppilaiden koulukuljetuksista. Keskusteltiin mahdollisuudesta sal-
lia nykyisessä jalankulku- ja pyöräliikenteen alikulussa sekaliikenne. Kaavassa
voisi olla tällöin esimerkiksi hidaskatumerkintä. Konsultti tutkii asiaa. Tilaaja
mittaa silta-aukon korkeuden ja leveyden ja toimittaa tiedot konsultille. Tilaa-
ja toimittaa konsultille myös pohjakartan alueelta. Konsultti laatii esityksen
hidaskaturatkaisusta, joka mahdollistaa henkilöautoliikenteen alikulun kautta.
Vertailukohteena voisi olla esim. Vaasassa jäähallin läheinen alikulku.

Rinnakkaisyhteys Skaalan kohdalla on esitetty luonnoksessa 8 metriä leveänä
tilantarpeen arvioimiseksi. Todellisuudessa riittää kapeampikin rinnakkaistie.
Pohjoispäässä liittymän etäisyys valtatien liittymästä on yli 50 m. Etelässä liit-
tymän etäisyys on joko 30 tai 50 metriä. Juha Takamaa kertoi, että eteläisen
liittymän kohdalla on Skaalan sammutusvesisäiliöt maan alla. Tilaaja toimittaa
konsultille säiliöiden sijaintipiirustuksen. Sammutusvesisäiliöt on merkittävä
myös kaavaan. Konsultti tutkii, mahdollistaako sammutusvesisäiliöiden sijainti
rinnakkaistieliittymää riittävä kauas valtatieliittymästä. Todettiin rinnakkais-
tien tarpeen olevan hyvin vähäisen, mutta toisaalta varautuminen olisi miele-
kästä. Ainakin kevyen liikenteen yhteys voidaan varata.

· Konsultti esitteli Maantiellä 725 teollisuusalueen liittymän ja jkpp-
eritasotarkastelut. Teollisuusalueen liittymän näkemäolosuhteet on tar-
kasteltu maastokäynnillä ja todettu hyviksi. Rannanjärventien kiertoliit-
tymän kohdalle on tutkittu jkpp-alikulkua. Ratkaisu vaatii asemakaa-
vanmuutoksia. Todettiin melko vähäinen tarve alikululle kyseisessä koh-
dassa. Jarmo Salo esitti, että pysäkkien ollessa kohdakkain, harva kier-
tää alikulun kautta. Kuntokeskuksen kohdalle tutkittiin jkpp-alikulkua
hieman vinottain, koska se palvelisi lähinnä Kuntokeskuksen ja keskus-
tan välistä liikkumista. Alikululle todettiin tarpeen kasvavan  jos P2-
tontille tarvitaan liittymä Vaasantieltä, jolloin nykyinen ylityspaikka jää
mahdollisesti tarvittavan väistötilan kohdalle.
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Jatkotoimenpiteet4.

Tilaaja toimittaa konsultille:
· Ote pohjakartasta Kivihuhdan liittymän kohdalla
· Silta-aukon mitat
· Sammutusvesisäiliön kartoitus

Konsultti selvittää:
· MSK:n kohdan rinnakkaistie poistetaan ja muutetaan eteläinen suunta jkpp-väyläksi
· Pöyhösen liittymän vaiheistus muutetaan 2-vaiheiseksi, kustannukset tarkistetaan

rajoitetun alikulun mukaisesti
· Skaalan kohdan rinnakkaistie tarkistetaan sammutusvesisäiliöiden kohdalla
· Kivihuhdantien alikulkua tutkitaan sekaliikenteen käyttöön, jolloin liittymä valta-

tiehen poistuisi ja liikenne tapahtuisi Järventien kautta
· Rekkaparkin toteuttamismahdollisuutta pohjavesialueella tutkitaan

Muut asiat5.
-
Kokouksen päättäminen6.
kokous päätettiin noin. klo 11.45
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