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1. Neuvottelun avaus ja järjestäytyminen 
Matti Rantala avasi neuvottelun ja valittiin puheenjohtajaksi. Konsultti laatii muistion. 
Todettiin läsnäolevat ja pidettiin esittelykierros. Kutsutuista eivät ole paikalla Pohjanmaan 
museo ja Länsi- ja Sisä-Suomen AVI. 
 
Puheenjohtajan pyynnöstä Mansikka-aho piti kunnan puheenvuoron. VT 18 ja VT 3 työmaat 
ovat käynnissä ja tekeillä olevat asemakaavamuutokset ovat tarpeellisia tiesuunnitelmien 
hyväksymiseksi. VT 3 kaavaehdotusta valmistellaan uudelleen nähtäville laitettavaksi. 
 

2. VT 3 asemakaavoitus 
- Erillisessä muistiossa. 
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3. Hulmin asemakaavoitus 
 

3.1 Suunnittelutilanteen esittely 
Märjenjärvi esitteli Hulmin asemakaavamuutoksen ja -laajennuksen lähtökohtia ja 
tavoitteita. Asemakaavatyö on aloitusvaiheessa, kaavan pohjana toimivan tiesuunnitelman 
luonnos on valmistunut ja siitä on pidetty keskustelutilaisuus maanomistajien kanssa. 
Tarkoitus on ohjata liikenne uudelle jokisillalle, koska vanhan sillan kohdalla 
liikenneturvallisuutta ei ole mahdollista riittävästi parantaa. Mansikka-Ahon mukaan 
asemakaavaan tehdään lähinnä pieniä täydennyksiä, Nesteen huoltoasema tulee säilymään, 
toinen huoltoasema on jo muuttunut korjaamoksi. Nopeusrajoitus tällä kohdalla on nyt 
80 km/h. Valtatien 18 ohitustien valmistuessa nyt kesällä ja valoristeyksen poistuessa 
liikenteeseen ei enää tule katkoja ja Hulmin kohdalla on liittyminen valtatielle entistä 
vaikeampaa, mikä aiheuttaa myös liikenneturvallisuusriskin. 
 

3.2 Viranomaisten kommentit ja keskustelu 
Pohjanmaan liitto 
Liittymämuutokset ovat tarpeellisia. Kaava-alueen rajaukseen olisi hyvä lisätä tiealue. 
 
Pelastuslaitos 
Kaavamuutos parantaa liikenneturvallisuutta. Kaavoitettavaan alueeseen sisältyy tulva-
aluetta, minkä johdosta alin rakentamiskorkeus tulee esittää kaavamääräyksissä. 
 
ELY/Salo 
Jossain vaiheessa osayleiskaavan tarkistus tulee tarpeelliseksi myös tältä osin. Laihia-
Helsingby-osuuden tiesuunnittelu ja YVA-menettely ovat käynnistymässä lähtöaineistojen 
hankinnalla. Suunnittelun yhteydessä ratkaistaan, miten VT 3 linjataan. Suunnitelma 
valmistuu ehkä vuonna 2019. Yksi vaihtoehto on parantaa tie nykyiselle paikalleen, jolloin 
todennäköisesti Hulmin kohtaan tulee 2+2-kaistainen ratkaisu, mihin olisi hyvä varautua jo 
tässä asemakaavassa. Moottoritietä tähän kohtaan tuskin kuitenkaan tulee. Muitakin 
vaihtoehtoja, kuten uutta tiekäytävää tutkitaan. 

Tämän kaavan alueella on poistettava vanhassa kaavassa esitetyt liittymänuolet ja 
asemakaavan alueella oleva LYT tulisi muuttaa kaduksi. Hulmin tiesuunnitelmaluonnoksesta 
ei ole vielä pyydetty ELY-keskuksen kommentteja. Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet 
ovat kannatettavia, koska liittymät ovat nykyisellään vaarallisia. Suunnitelmassa alikulusta 
noustessa on kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen konfliktipiste, jonka voisi korjata esim. 
siirtämällä tie kauemmas Hulmin puistoon. Lisäksi on huomioitava, että valtatie toimii tässä 
erikoiskuljetusreittinä.  
 
ELY/Hakala 
Hanke on kannatettava, yhteys on tärkeä asuinalueelle. Asemakaava-aluetta tulisi hieman 
laajentaa. Osayleiskaavassa alue on MT-aluetta. Osayleiskaavan muuttamisen tarvetta on 
hyvä harkita, missä aikataulussa yleiskaavan tarkistus tulee ajankohtaiseksi? 
 
Märijärvi: Alue kuuluu Kirkonseudun juuri lainvoiman saaneeseen osayleiskaavaan. 
Osayleiskaavan tarkistus voi olla mahdollinen valtatien varren osayleiskaavoituksen 
yhteydessä tai erikseen myöhemmin. Tulevaisuuden tielinjausten ja muiden isojen asioiden 
tulee kuitenkin olla selvillä maakuntakaavoituksen ja tiesuunnitelmien kautta ennen sitä. 
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Ympäristöministeriön yleiskaavamerkintäoppaan mukaan liittymän perusmerkintä 
mahdollistaa myös eritasoliittymän toteuttamisen. 
 
Mansikka-Aho: Liikennevirastolta on jäämässä rahaa käynnissä olevasta VT 3/VT 18 
liittymäjärjestelyistä ja sillä voitaisiin toteuttaa tämä hanke heti, kun kaava ja 
tiesuunnitelma ovat valmiit. Alueen yksityismaat ovat kahdella maanomistajalla.  
 

3.3 Sovitut asiat ja jatkotoimenpiteet 
Huomioidaan edellä mainitut kommentit tiesuunnitelman ja kaavaluonnoksen laatimisessa. 
Luonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pyritään saamaan touko-kesäkuussa 
nähtäville ja lausunnoille. 
 

4. Muut asiat 
Ei muita asioita. 
 

5. Neuvottelun päättäminen 
Puheenjohtaja päätti neuvottelun klo 10:25. 
 
 
 
Muistion laatijat: 
 
Ramboll Finland Oy 
 
   
Juha-Matti Märijärvi   Päivi Märjenjärvi 
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