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Hakala avasi neuvottelun. Takamaa toimi puheenjohtajana ja Märijärvi
laatii muistion.

Ylihärmän keskustaajaman osayleiskaavaehdotusta valmistellaan nähtäville
laitettavaksi. Märijärvi esitteli kaavakarttaan viime neuvottelun (3.6.2016)
jälkeen tehdyt muutokset.

Kaavakarttaan on viime neuvottelun jälkeen tarkistettu tulva-aluerajaus,
lisätty määräys alimmista rakentamiskorkeuksista tulvien huomioimiseksi
sekä täydennetty karttaan tutkitut pohjavedenottamoiden paikat sekä
käytöstä poistetut vedenottamot.

Viime neuvottelussa päätetysti on tutkittu Kivihuhdantien
sekaliikennealikulun mahdollisuus. Ratkaisu on jo otettu juuri hyväksyttyyn
asemakaavaan ja alikulku todetaan myös yleiskaavassa. Lisäksi on tutkittu
rinnakkaistieverkon kehittämistä. Henkilöajoneuvoliikenteen
rinnakkaistieyhteys voidaan tarvittaessa toteuttaa Skaalan kohdalla
valtatien varteen varattua kevyen liikenteen väylää levittämällä.
Mahdollisuus todetaan selvityksessä, mutta kaavaan osoitetaan vain
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kevyen liikenteen yhteys, koska tarvetta kyseiselle rinnakkaistieyhteydelle
ei toistaiseksi ole nähtävissä. MSK:n kohdalta on poistettu pohjoiselle TY-1-
laajennusalueelle osoitettu rinnakkaistieyhteys ja muutettu etelän suuntaan
Opastielle johtanut rinnakkaistieyhteys kevyen liikenteen yhteydeksi.
Pöyhösen liittymän vaiheistus on tutkittu. P-2-alueen liittyminen
Vaasantiehen on tutkittu ja osoitettu kaavaan liittymä sekä siirretty kevyen
liikenteen alikulkua lähemmäs kuntokeskuksen nykyistä liittymää, jotta
liikkuminen kuntokeskukselta P-2-alueelle mahdollisesti muodostuville
palveluille olisi turvallista.

Keskustelu ja kommentit

Kopposela:
- Hulevesisuunnitelma tarvitaan vähintään asemakaavavaiheessa,

mistä olisi hyvä lisätä määräys yleiskaavaan tai mainita ainakin
selostuksessa, miten hulevedet alueella hoidetaan.

Schulte-Tigges: Hulevesien käsittelyssä tulee pyrkiä imeyttämiseen
tai viivyttämiseen nopean poisjohtamisen sijaan.

Uljas:
- Pohjoinen hidaskatualitus voidaan toteuttaa nykyisen alikulun kautta.

Liikennemäärät ovat vähäiset ja on tutkittu, että toimii
sekaliikenteen alikululla. Pohjoisemmaksi on lisäksi osoitettu
tulevaisuuden varauksena ohjeellinen yhteys Kivihuhdantieltä
valtatielle.

Salo: Yhteysvaraukselle ei ole tarvetta, koska yhteys valtatielle on jo
Järventien kautta.

PÄÄTÖS: poistetaan ko. ohjeellinen tiemerkintä

Salo:
- Skaalan kohdalla rinnakkaistieliittymä Junkkarintiehen tulisi olla

kauempana valtatiestä.

Märijärvi: Yhteys on kaavassa osoitettu kevyen liikenteen
yhteytenä, jolloin sitä ei ole tarpeen siirtää. Kaavaselostuksessa
voidaan ohjeistaa tutkimaan liittymän sijoitus tarkemmin
asemakaavavaiheessa, jos kevyen liikenteen väylä myöhemmin
toteutetaan rinnakkaistienä.

Turunen:
- P-2-alueelle esitetty liittymäratkaisu mahdollistaa alueelle

maksimaalisen liikennemäärän, joka on arvioitu tilaa vievän kaupan
mukaan. Arvioitu matkatuotos on 1930 matkaa vuorokaudessa.

Hakala: P-2-alueen kokonaismitoitus tulee tutkia selostukseen.
Kaupan maakuntakaavassa määritellyt suuryksikön kerrosalat tulee
huomioida ja tarkistaa kaavamääräykseen.
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Keskusteltiin P-2-alueen liittymäratkaisusta ja sen
yhdistämismahdollisuudesta Viitaväylän liittymään sekä Vaasantien varren
muista liittymistä.

PÄÄTÖS:
- Vaasantien rinnakkaistie Naarasluoman alueella muutetaan kaavassa

ohjeelliseksi, koska sen toteuttamiseen ei toistaiseksi ole tarvetta.

- Tutkitaan mahdollisuus jakaa P-2-alue viheralueella kahteen
pienempään alueeseen, joista toinen liittyy Viitaväylään ja toinen
Vaasantiehen.

- Kaupan mitoitusta rajoitetaan kaavamääräyksellä

Kopposela:
- Myös Vaasantien teollisuusalueella on viimeistään asemakaavassa

selvitettävä ja huomioitava, mihin hulevedet ohjataan.

Schulte-Tigges: Kaavassa voisi osoittaa imeytysaltaiden paikat.

Takamaa: Teollisuusalueen ympärillä on riittävästi vapaita alueita.
joihin voi tarvittaessa sijoittaa altaita hulevesien imeyttämiseen ja
viivyttämiseen.

PÄÄTÖS: Lisätään kaavaan yleismääräys hulevesien huomioimisesta
asemakaavassa.

Uljas:
- Onko Pollenpolku rinnakkaistieverkon kannalta tarpeellinen varaus?

Salo: Ei toimi rinnakkaistienä, on katuverkkoasiana kunnan
päätettävissä.

PÄÄTÖS: Pidetään yhteysmerkintä kaavassa tulevaisuuden
varauksena.

Uljas:
- Pöyhösen liittymän kaavamerkintä perustuu vaihtoehtoon 5, joka

mahdollistaa vaiheittaisen toteuttamisen. Palvelutasoselvitys ei
edellytä eritasoliittymäratkaisua tälle kohdalle.

Salo: Alikulun toteuttaminen Leinosentielle ei ole paras ratkaisu
Leinosentien varren asutuksen häiriintymisen vuoksi. Parempi olisi
vaihtoehto, joka rauhoittaa Leinosentien, jos se on mahdollista.
Kiertoliittymää ei itäpuolelle tarvita, länsipuolelle ehkä mieluummin.

Turunen: Leinosentiellä on vähän liikennettä.

Uljas: Alueen pohjavesiolosuhteet saattavat hankaloittaa alikulkujen
toteuttamista. Leinosentiellä alikulku voitaisiin mahdollisesti
toteuttaa madallettuna. Suuntaisliittymä tarvitsee täyden
alikulkukorkeuden ja on siksi haastavampi. MSK:n kohdalle alikulku
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ei ollut pohjavesiolosuhteiden johdosta mahdollinen. Kaavakarttaa on
vielä tarkistettava kääntämällä Opastie itäänpäin.

Voidaanko pitäytyä porrastetussa liittymässä vai tarvitaanko
mahdollisuus suuntaisliittymälle?

Salo: Vaiheittain toteuttaminen on hyväksyttävää, mutta varaus
suuntaisliittymälle pitäisi säästää. Eritasoliittymä tulee tarpeelliseksi
tulevaisuudessa, kun liikennemäärä on 9000 ajoneuvoa/vrk.

Uljas: Tutkitaan laadukkaan eritasoliittymän toteutusmahdollisuus
kaavassa osoitettavassa toteutusvaihtoehdossa.

Kopposela:

- Tulisi myös miettiä, mikä on kaavan tavoitevuosi? Harkittava, voiko
olla pidempi kuin maakuntakaavan tavoitevuosi.

Märijärvi: Mietitään kaupungin kanssa.

Salo:
- Kevyen liikenteen väylien osoittaminen ei ehkä ole tarpeen koko

valtatien varteen.

Kopposela: Voisiko kl-väylä olla osittain esim. Viitaväylä varressa,
johon se on jo toteutettu. ELY ei kuitenkaan toteuta väyliä valtatien
varteen.

Johtopäätöksenä todettiin, että kaavaehdotus voidaan laittaa nähtäville
esitetyillä muutoksilla. Ehdotuksesta pyydetään viranomaisten lausunnot.

Neuvottelu päätettiin 16.00.
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