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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

Asemakaavan selostus, joka koskee 10.8.2017 päivättyä ja 4.12.2017 tarkistettua (KH) kaava-
karttaa. 

Asemakaavan muutos koskee osakorttelia 88 ja korttelia 89 sekä niihin liittyviä tori- ja katualu-
eita. 

Asemakaavan muutoksella muodostuvat osakortteli 88 ja kortteli 89 sekä niihin liittyvät tori- ja 
katualueet. 

1.2 Kaava-alueen sijainti ja laajuus 

Kaava-alue sijaitsee Kauhavan liikekeskustassa Kauppatien (yt 17766 Hemminki – Nahkala) ja 
Hanneksentien välisellä alueella. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 1,0 ha. 

 
Kuva 1. Alueen sijainti (peruskartan lähde: MML 2017) 
 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Asemakaavan nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Osakortteli 88 ja kortteli 
89. Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa kortteleissa 88 ja 89 siten, että alueelle voidaan ra-
kentaa korkeatasoisia noin 5-kerroksisia liike-/asuinkerrostaloja. Kaavamuutoksesta on tehty 
Pohjanmaan Osuuspankin ja kaupungin välinen kaavoitussopimus. 

Vuonna 2016 valmistuneessa Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelmassa on esitetty Kaup-
patien varren kaupunkimaisuuden parantamista lisäämällä kerroskorkeutta ja tiivistä keskusta-
asumista, joka korostaa Kauppatietä kaupungin pääkatuna ja tukee samalla keskustan palvelui-
ta. 
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2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kauhavan kaupunginhallitus päätti syyskuussa 2016 asemakaavamuutoksen laatimisesta alu-
eelle. Kaavoituksen vireilletulosta ilmoitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotta-
malla ja asettamalla se yhdessä kaavaluonnoksen kanssa nähtäville huhtikuussa 2017. Kaava-
ehdotus asetettiin elokuussa 2017 valmisteluaineistoineen virallisesti nähtäville. Kaupunginval-
tuusto hyväksyi asemakaavan joulukuussa 2017. 

 

2.2 Asemakaava 

Alueelle on osoitettu kaksi uutta asuinkerrostalojen tonttia (AK-2) ja tori- sekä katualuetta.  

 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Rakennushankkeet käynnistyvät tarpeen mukaan kaavan saatua lainvoiman. 
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3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Kaavoitettava alue sijaitsee Kauhavan liikekeskustassa Kauppatien ja Hanneksentien välisellä 
alueella. Alueen poikki kulkee Lauttamuksentie. 

 
Kuva 2. Ilmakuva alueelta ja suunnittelualueen rajaus (ilmakuvan lähde: MML 2017) 
 

3.1.2 Luonnonympäristö 

Luonnonolot 
Suunnittelualue on rakennettua keskustaympäristöä. Maasto viettää loivasti etelään ja korkeus 
vaihtelee noin välillä +35,0…+36,0 m. 

Luontoselvitys 1997 
Yleiskaavatyön yhteydessä on laadittu vuonna 1999 luontoselvitys, jonka mukaan alueella ei 
ole erityisiä luonnonympäristön kohteita. 

Kulttuuriympäristöselvitys 1999 
Osayleiskaavaa varten laaditun kulttuuriympäristöselvityksen perusteella alueella tai lähiympä-
ristössä ei ole erityisiä kulttuuriympäristön kohteita. 

Maaperä 
GTK:n maaperätietojen perusteella alueen maaperä on hiesua. 

Pilaantuneen maan selvitys 
Kaava-alueen ulkopuolella, torin pohjoispuolella sijaitsevan entisen huoltoaseman alueella on 
tekeillä pilaantuneen maan selvitys.   
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3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Yhdyskuntarakenne 
Alue sijoittuu Kauhavan liikekeskustaan. 

Rakennettu ympäristö ja rakennuskanta 
Suunnittelualue sijoittuu rakennettuun ympäristöön. Kortteleissa 88 ja 89 sijaitsee liikeraken-
nuksia ja tori. Lähiympäristössä on asuin- ja liikerakennuksia, pysäköintialueita sekä entinen 
huoltoasema.  

Muinaisjäännökset 
Alueella ei ole todettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

Palvelut ja työpaikat 
Alue sijoittuu Kauhavan keskustan julkisten ja kaupallisten palvelujen alueelle. 

Liikenne 
Alueen eteläpuolella kulkee Kauppatie (yt 17766 Hemminki–Nahkala) ja itäpuolella Hanneksen-
tie. Alueen poikki kulkee Lauttamuksentie. Kauppatien ja Hanneksentien varressa on kevyen 
liikenteen väylät. 

Tekninen huolto 
Suunnittelualue on kunnallisen vesijohto-, viemäri- ja kaukolämpöverkoston piirissä. Tekniset 
verkostot on esitetty kuvassa 3.  

 
Kuva 3. Tekniset verkostot 
 
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Melu 
Kauppatiellä (yt 17766) keskivuorokausiliikenne oli 7223 ajoneuvoa/vrk vuonna 2016. Ennus-
tettu liikennemäärä vuodelle 2030 on Kauppatiellä 7945 ajoneuvoa/vrk. Ennustetuilla liikenne-
määrällä ja ajoneuvonopeudella 40 km/h keskimääräinen 55 dB:n ulkomelualue ulottuu noin 50 
metrin päähän tien keskilinjasta. Kaavoitettavalla alueella liikennemelu aiheuttaa suojaustar-
vetta ulkomelun suhteen. 
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3.1.4 Maanomistus 

Tori- ja katualueet ovat kaupungin omistuksessa ja tontit Pohjanmaan Osuuspankin omistuk-
sessa. 

3.2 Suunnittelutilanne 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaava 
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan vuonna 2001. 
Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. 

Kauhavan kaupunki kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton 
alueeseen, jolla on voimassa 23.5.2005 vahvistettu 
maakuntakaava.  

Ympäristöministeriö on vahvistanut 31.10.2016 tuu-
livoimaa käsittelevän vaihemaakuntakaavan I.  

Kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintoja käsittele-
vä vaihemaakuntakaava II on hyväksytty maa-
kuntavaltuustossa 30.5.2016 ja se on tullut lainvoi-
maiseksi 11.8.2016.  

Turvetuotantoa, suoluonnon suojelua, bioenergiaa, 
energiapuun terminaaleja ja kulttuurimaisemia kä-
sittelevä vaihemaakuntakaava III on luonnosvai-
heessa. Luonnos oli yleisesti nähtävillä 11.1.–
10.3.2017 välisen ajan. 

Kuva 4. Ote maakuntakaavasta 

 

Yleiskaava  
Kauhavan kaupungin oikeusvaikutteinen Keskustaajaman osayleiskaava on hyväksytty vuonna 
1999 ja vahvistettu Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa 13.10.2000.  

 
Kuva 5. Ote osayleiskaavasta  
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Asemakaava 
Korttelissa 88 on voimassa vuonna 2005 hyväksytty asemakaava ja korttelissa 89 vuonna 1990 
hyväksytty asemakaava. 

 
Kuva 6. Ote asemakaavayhdistelmästä 
 
 
Keskustan kehittämissuunnitelma 
Ramboll Finland Oy on laatinut vuonna 2016 Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelman, jos-
sa on tutkittu mm. keskustarakennetta, toiminnallisuutta ja kehittämismahdollisuuksia (kuva 
7). 

 
Kuva 7. Ote Keskustan kehittämissuunnitelmasta torikorttelin ympäristössä. 
 

Rakennusjärjestys 
Kauhavan kaupungin rakennusjärjestyksen on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.3.2010 ja se 
on tullut voimaan 4.5.2010. 
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Pohjakartta 
Kaavoituksen pohjakartta on Vaasan maanmittauspiirin maanmittaustoimiston kaavoitusosas-
ton laatima ja se on hyväksytty 4.12.1981. Kauhavan kaupungin mittaustoimisto on täydentä-
nyt pohjakarttaa vuosina 1982–2007. Pohjakartta on hyväksytty 2.6.2008. 

Rakennussuunnitelmat 
Arkkitehtitoimisto Juhani Romppainen Oy on laatinut alueelle rakennuspiirustuksia sekä asema-
piirustuksen kesäkuussa 2017 (kuva 8). 

 
Kuva 8. Ote asemapiirroksesta, luonnos 13.6.2017 (lähde: Arkkitehtitoimisto Juhani Romppainen Oy 

06/2017) 

 

 



 

 
KAUHAVAN KAUPUNKI – KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS – OSAKORTTELI 88 JA KORTTELI 89   11 
 10.8.2017, TARK. 4.12.2017 
 
 
 

 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Kaavoitustyöhön ryhdyttiin tarpeesta mahdollistaa noin 5-kerroksisten liike-/asuinkerrostalojen 
rakentaminen alueelle. Pohjanmaan Osuuspankki on tehnyt aloitteen asemakaavamuutoksesta. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kauhavan kaupunginhallitus on tehnyt 26.9.2016 kaavoituspäätöksen asemakaavan laatimises-
ta alueelle. Kaavamuutoksesta on tehty Pohjanmaan Osuuspankin ja kaupungin välinen kaavoi-
tussopimus. Kaavoitustyö aloitettiin syksyllä 2016 Ramboll Finland Oy:ssä.  

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 

Kaavoitustyötä varten laadittiin 11.4.2017 osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa osallisiksi 
määriteltiin suunnittelualueen ja lähiympäristön kiinteistönomistajat, maanomistajat ja asuk-
kaat, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kehityskeskus, kehittämistoimikunta, tekninen 
lautakunta, ympäristölautakunta, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, Museovirasto, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos-liikelaitos, 
Anvia Oyj, Elenia Verkko Oy, Jylhän Sähköosuuskunta, Kauhavan Vesi Oy, Sonera Oyj, mahdol-
liset muut yritykset ja yhteisöt sekä muut osalliset ja osalliseksi ilmoittautuvat. 

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

4.3.2 Vireilletulo 

Asemakaavan muutos tuli vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottamisen yhtey-
dessä. 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

− Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tiedotettu ja se on ollut yhdessä kaavaluonnok-
sen kanssa MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 19.4.–17.5.2017. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma ja kaavaluonnos lähetettiin viranomaisille ja niistä saatiin neljä lausuntoa ja 
yksi mielipide. 

− Kaavaehdotus on ollut MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 16.8.–15.9.2017 välisen 
ajan. Kaavaehdotuksesta pyydettiin tarvittavat lausunnot. Kaavaehdotuksesta saatiin viisi 
lausuntoa ja yksi muistutus.  

− Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 4.12.2017 esittää asemakaavaa kaupunginvaltuus-
ton hyväksyttäväksi.  

− Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 11.12.2017. 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Viranomaisyhteistyö on hoidettu lausuntomenettelyllä. 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kaupungin asettamat tavoitteet 
Kaupungin tavoitteena on mahdollistaa korkeatasoisten kerrostalojen rakentaminen alueelle.  

Maanomistajan asettamat tavoitteet 
Korttelin 88 tontin 1 ja korttelin 89 tontin 1 omistaja Pohjanmaan Osuuspankki on tehnyt kaa-
voitussopimuksen kaupungin kanssa. Tavoitteena on rakentaa tonteille 5-kerroksiset kerrosta-
lot asuin- ja liikekäyttöön. 

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

Maakuntakaava 
Maakuntakaavassa alue sisältyy Kauhavan kuntakeskuksen keskustatoimintojen alueeseen (c) 
sekä Lapuanjokilaaksoon osoitettuun matkailun vetovoima-alueeseen (mv). Lisäksi alue sijoit-
tuu Kauhavan lentoaseman ympäristöön osoitetulle melualueelle. 
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Vaihemaakuntakaavassa I ei ole esitetty aluetta koskevia merkintöjä tai määräyksiä. 

Vaihemaakuntakaavassa II Kauhavan keskustaajama on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi 
(c) ja alueen seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on 
30 000 k-m2. Lisäksi alue sijoittuu Kauhavan lentoaseman ympäristöön osoitetulle melualueel-
le, joka perustuu aikaisemman sotilaslentotoiminnan aiheuttamaan meluarvioon. 

Vaihemaakuntakaavan III luonnoksessa ei ole esitetty aluetta koskevia merkintöjä tai mää-
räyksiä. 

Osayleiskaava 
Osayleiskaavassa alueelle ja lähiympäristöön on osoitettu keskustatoimintojen aluetta (C). 
Kauppatien ja Hanneksentien varteen on osoitettu kevyen liikenteen väylät.  

Asemakaava 
Voimassa olevissa asemakaavoissa kortteleihin 88 ja 89 on osoitettu asuin-, liike- ja toimisto-
rakennusten korttelialuetta (AL). Korttelin 88 tontille on osoitettu kerrosluvuksi III ja kortteliin 
89 II. 

Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelma 
Vuonna 2016 valmistuneessa Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelmassa on esitetty Kaup-
patien varren kaupunkimaisuuden parantamista lisäämällä kerroskorkeutta ja tiivistä keskusta-
asumista, joka korostaa Kauppatietä kaupungin pääkatuna ja tukee samalla keskustan palvelui-
ta. 

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
Alueen sijoittuminen Kauppatien melualueelle huomioidaan kaavoituksessa. 
 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.5.1 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 

Kaavaluonnos 11.4.2017 
Alueelta laadittiin lähtötietojen sekä esitettyjen tavoitteiden ja käytyjen neuvottelujen perus-
teella kaavaluonnos, joka on päivätty 11.4.2017. Luonnoksessa alueelle on osoitettu asuinker-
rostalojen (AK-2) korttelialueita. Luonnoksessa on huomioitu myös Keskustan kehittämissuun-
nitelmassa esitetyt ratkaisut. 

 
Kuva 9. Ote kaavaluonnoksesta 11.4.2017 
 

Kaavaluonnos oli yleisesti nähtävillä 19.4.–17.5.2017. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot 
viranomaisilta sekä sähköyhtiöltä. Lausunnot saatiin Museovirastolta, Etelä-Pohjanmaan maa-
kuntamuseolta, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja ympäristö-
lautakunnalta. Lisäksi saatiin yksi mielipide.  



 

 
KAUHAVAN KAUPUNKI – KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS – OSAKORTTELI 88 JA KORTTELI 89   13 
 10.8.2017, TARK. 4.12.2017 
 
 
 

 

Lausunnot 
Museoviraston mukaan kaavamuutosalue on rakennettu ympäristö, jossa on liikerakennuksia, 
tori ja P-alue. Museovirastolla käytettävissä olevan tiedon perusteella alueelta ei tunneta mui-
naismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä, joten Museovirastolla ei ole lisättävää 
kaava-asiakirjoihin.  

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo toteaa, että kaavamuutosalue on rakennettua ympäris-
töä, jossa on 1960-luvulla rakennettuja matalia liikerakennuksia, parkkialuetta ja tori. Osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu asianmukaisesti. Osallisiin on merkitty Etelä-
Pohjanmaan maakuntamuseo. Suunnittelua varten on käytössä osayleiskaavaa varten laadittu 
kulttuuriympäristöselvitys vuodelta 1999. Selvitys on riittävä. Sen perusteella alueella ei ole 
kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita. Maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmasta eikä kaavaluonnoksesta. 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan asemakaava-
muutoksen aluetta olisi hyvä laajentaa ainakin korttelin 89 osalta siten, että kortteli otettaisiin 
kokonaisuudessaan suunnitteluun. Vanhan huoltoaseman osalta maaperän mahdollinen pilaan-
tuminen tulisi selvittää. Asemakaavamääräyksiä olisi hyvä tarkentaa asuinkerrostalojen kortte-
lialueen AK-2 osalta siten, että määräyksessä selkeämmin osoitetaan liike- ja toimistotilojen 
rakennusalan enimmäismäärä. Muilta osin ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa. 

Ympäristölautakunta toteaa, että asemakaavamuutoksesta huolimatta molempien kortteli-
alueiden käyttötarkoitus pysyy samana, vain tehokkuus ja kerrosluku kasvavat. Kerrosluvun ja 
tehokkuusluvun kasvu on kuitenkin maltillista ja ne tähtäävät kustannustehokkaaseen raken-
tamiseen alueella sekä ydinkeskustan maa-alueiden tehokkaaseen käyttöön. Asemakaavaluon-
noksessa on myös alueen käyttö luonnosteltu väljemmin, mikä antaa suunnittelijoille vapauden 
päästä parhaaseen ratkaisuun rakennuksien massoittelussa ja pihajärjestelyjen tekemisessä 
ko. tonteille. 
Mielipide 
Mielipiteessä otetaan kantaa siihen, että koko kortteli 89 pitäisi kaavoittaa samalla kertaa ja ot-
taa huomioon vanhan puretun huoltoaseman tontin (LH) merkintä kaavassa. Lisäksi viiteen 
kerrokseen kaavoittamista torin kyljessä pidetään liian korkeana. Kolme kerrosta olisi maksimi-
luku torin viereen. Liian korkeat rakennukset tuovat torialueelle kuilumaisen tunnelman. Kysei-
set korttelit ovat Kauhavan ydinkeskustan keskeisellä paikalla ja ansaitsevat arvoisensa kaavoi-
tuksen. Kaupungin kehittämisstrategian mukaan (2016) kaavoitetaan kokonaisuuksia eikä osia 
kortteleista. Autopaikkojen määrä 1/65 krsm² on liian pieni. Pitää olla reilusti enemmän parkki-
paikkoja, koska kaava mahdollistaa liike- ja toimistotiloja alimpiin kerroksiin. Joka asunnolla pi-
tää olla oma parkkiruutu. Torialue on vireä ja tärkeä kaupunkilaisten yhteinen kokoontumis-
paikka, jonka toimivuutta uudella kaavoituksella voidaan parantaa karsimalla jo tässä vaihees-
sa liian korkeat rakennukset, huomioimalla tyhjä huoltoaseman tontti ja parkkipaikkojen mää-
rät. Torialue pitää kaavoittaa torin itälaidalta noin 10 metriä leveämmäksi, kyseinen alue toimi-
nut lumen varastointi- ja huoltopaikkana, niin kuin se on toiminut tähän päivään saakka. 
 
Kaavallinen tarkastelu kortteliin 89, luonnos 10.8.2017 
Asemakaavaprosessin yhteydessä on tarkasteltu koko korttelin 89 rakennetta, josta on laadittu 
10.8.2017 luonnos koko korttelin osalta.  

Liite 2. Kaavallinen tarkastelu kortteliin 89, luonnos 10.8.2017 
 
Kaavaehdotus 10.8.2017 
Alueelta laadittiin luonnoksesta saadun palautteen ja kaupungin kanssa käytyjen neuvottelujen 
jälkeen kaavaehdotus 10.8.2017. Kaavaehdotuksessa on tarkistettu kaavamääräyksiä mm. 
asuinkerrostalojen korttelialueen (AK-2) osalta siten, että määräykseen on lisätty teksti, jonka 
mukaan sallitusta kerrosalasta enintään 40 % saa käyttää liike- ja toimistotiloja varten. Torin 
alueelle on osoitettu kerrosluvuksi I ja 100 krsm² rakennusoikeutta sekä ohjeellinen alueen osa 
kioskia varten. Lisäksi on lisätty määräys, jonka mukaan rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisäl-
tyä hulevesien käsittelysuunnitelma. 

Kaavaehdotus oli yleisesti nähtävillä 16.8.–15.9.2017. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot 
viranomaisilta sekä sähköyhtiöltä. Lausunnot saatiin Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
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ympäristökeskukselta, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseolta, Museovirastolta, ympäristölauta-
kunnalta ja Jylhän Sähköosuuskunnalta. Lisäksi saatiin yksi muistutus.  

Lausunnot 
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa, että ELY-keskuksen 
luonnoksesta antamassa lausunnossa esitetyt asiat on pääosin huomioitu ehdotuksessa, joten 
ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta. 

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseolla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta. 

Museovirasto viittaa luonnoksesta antamaansa lausuntoon ja toteaa, että sillä ei ole lisättävää 
kaava-asiakirjoihin.  

Ympäristölautakunta toteaa, ettei sillä ole lisättävää kaavaluonnoksesta antamaansa lausun-
toon, koska ehdotus on pysynyt samana. 

Jylhän Sähköosuuskunnan mukaan kaava-alueen pohjoispuolelle grillin läheisyyteen tarvi-
taan sähkönjakelua varten tilavaraus noin 1 x 0,3 m2 kokoiselle jakokaapille.  

Vastine 
Sähkönjakelukaapin tilavaraus huomioidaan korttelin 89 pohjoisosan tulevan kaavoituksen yh-
teydessä. 

 
Muistutus 
Muistutuksen mukaan viiteen kerrokseen kaavoittaminen torin kylkeen on liian korkeaa. Kau-
havan keskustan kehittämissuunnitelmassa 2016 on ehdotettu kortteleihin 88 ja 89 maksimi-
korkeudeksi neljää kerrosta, joka sekin on liian korkeaa. Kolmeen kerrokseen rakennettaessa ei 
tule kuilumaista tunnelmaa torialueelle, jolloin ei tulisi paikoitusongelmiakaan rakennettaville 
tonteille. Rakennustehokkuudeksi riittää 0,5 maaseutukaupungissa.  
Torialueen rajaa pitäisi siirtää reilusti itään päin, että saadaan torille leveyttä. Uudessa ehdo-
tuksessa torin leveys on vain 30 m. Jos Osuuspankki rakentaa kerrostalon aivan torin kylkeen, 
niin kun on esittänyt, kerrostalotontin raja kulkee torialueen laatoituksen vieressä. Asemakaa-
vaselostuksen mukaan kerrostalo rakennetaan erittäin lähelle toria. Jos kyseisen talon viereen 
rakennetaan vielä toinenkin kerrostalo Hanneksentien ja Kauppatien kulmaan, joudutaan ra-
kentamaan risteyksen lähelle uusi ajoliittymä kyseiselle tontille, koska ensimmäinen rakennet-
tava talo varaa molemmat olemassa olevat liittymät, jotka kyseisellä tontilla on. Uusi ajoliitty-
mä aiheuttaa vaaraa, kun se sijoitetaan lähelle kyseistä risteystä (Kauppatiellä ajoneuvovirta 
on yli 5000 ajoneuvoa vuorokaudessa). Risteyksessä olevien suojateiden jalankulkijoiden ja 
ajoneuvoliikenteen turvallisuus vaarantuu uuden liittymän myötä.  
Yleinen parkkipaikka poistuu korttelista 89 kokonaan (50 autopaikkaa). Tällaiset merkittävät 
muutokset täytyy esitellä poliittisille päättäjille etukäteen, etteivät he hyväksy asiaa perehty-
mättä kokonaisuuteen. Jäljelle jää vain pieni julkinen paikoitustila, jota kerrostalojen asukkaat 
joutuvat käyttämään parkkipaikkana. Rakennustehokkuuden noustessa 0,8, kuten kaavassa 
ehdotetaan kasvaa myös parkkitilojen ja –paikkojen tarve niin korkeaksi, ettei kerrostalojen 
oma tontti riitä paikoitustilaksi. Julkista liikennettä Kauhavan keskustaajamassa ei käytä ku-
kaan, kun ei ole, eli jokainen liikkuu omalla autolla ja tarvitsee parkkipaikan. Asemakaavassa 
tehokkuusluvun 0,8 tonteille ei ole huomioitu talvisin lumen varastointialueita varsinkin, kun 
osa taloista tulee toimisto-/asuinkäyttöön. Näillä tonteilla paikoitusongelmat ovat erittäin suu-
ria. Piha-alueen turvallisuus heikkenee entisestään, kun lumia joudutaan kasaamaan parkkiruu-
tuihin. Asemakaavaselostuksessa on selvästi alimitoitettu asukkaiden ja työpaikkojen määrä 
kortteleissa 88-89. Maankäyttö- ja rakennuslaissa sanotaan, että asuinrakennusten yhteyteen 
tulee rakentaa riittävästi ulkoilu- ja leikkialueita niin, että ne on turvallisesti sijoitettuna tontille. 
Liian tiivis kaupungin keskusta ei luo viihtyvyyttä eikä paranna elinoloja pienessä maaseutu-
kaupungissa. Asemakaavamuutos 88-89 on maankäyttö- ja rakennuslain vastainen. Asema-
kaavamuutos on suunniteltava uudelleen. 
Vastine 
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Etelä-Pohjanmaan maakun-
tamuseon antamissa lausunnoissa ei ole ollut huomautettavaa alueelle esitetyistä kerroskor-
keuksista. Ympäristölautakunnan mukaan kerrosluvun ja tehokkuusluvun kasvu on maltillista ja 
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ne tähtäävät kustannustehokkaaseen rakentamiseen alueella sekä ydinkeskustan maa-alueiden 
tehokkaaseen käyttöön.  

Torialueen raja on määritelty maanomistuksen mukaiselle paikalle, jolloin tori on sijoitettu kau-
pungin omistuksessa olevalle alueelle. Rakennukset on mahdollista sijoittaa keskustan kehittä-
missuunnitelman mukaisesti torin reunalle, jolloin ne muodostavat kaupunkikuvallisesti toria 
rajaavan elementin (ks. kuvasovitteet selostuksen sivuilla 19–20). Rakennusten läheisyys, ker-
rosluku ja tehokkuus toria vasten antavat torille tilantuntua, jota on tavoiteltu kaupungin ydin-
keskustaan sijoittuvassa suunnitelmassa. Asukkaiden ja työpaikkojen mitoituksessa on käytetty 
yleisesti käytössä olevia ohjearvoja.  

Ajoneuvoliittymiä on tutkittu asemakaavassa ja Kauppatien ja Hanneksentien risteystä vasten 
on merkitty katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.   

Tällä asemakaavalla ei ole esitetty yleisten pysäköintialueiden poistamista vaan asia tutkitaan 
tarkemmin korttelin 89 pohjoisosan tulevan kaavoituksen yhteydessä (selostuksen liitteenä 2 
on alustava kaavaluonnos korttelin 89 pohjoisosan alueelta). Asemakaavassa on tutkittu auto-
paikkojen mitoitusta korttelin 89 tontin 1 alueella ja todettu, että kerrostalojen asukkaiden, lii-
ketilojen työntekijöiden ja asiakkaiden autopaikat mahtuvat tontille. Lumen varastointipaikat ja 
leikki- ja oleskelualueiden sijoittelu huomioidaan hanketoimijoiden hakemuksessa rakennuslu-
pavaiheessa tarkemmassa suunnittelussa. Kerrostalojen asukkaille on mahdollista osoittaa leik-
ki- ja oleskelutilaa kerrostalojen läheisyyteen, kuten esimerkiksi kuvan 8 asemapiirroksessa on 
esitetty. Lisäksi kuvasovitteissa selostuksen sivuilla 19–20 on tutkittu pihajärjestelyjä myös 
näiden toimintojen osalta. Muutoin asukkaat käyttävät lähiympäristön virkistysalueita ja myös 
torista on tarkoitus muodostaa kaupunkilaisten ”olohuone”. 

Asemakaavaprosessi ja sen hallinnolliset käsittelyt Kauhavan kaupungilla on toteutettu maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaisesti. 

Asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen ja edistää valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden toteutumista mm. toimivan aluerakenteen, eheytyvän yhdyskuntarakenteen ja 
elinympäristön laadun osalta. 

 

Kaavaehdotukseen tehty vähäinen muutos 
Kaavaehdotusta on tarkistettu jatkamalla liittymäkieltoa vähäisesti Kauppatietä ja Hanneksen-
tietä vasten. Kaavaehdotukseen tehty tarkistus on vähäinen, joten se ei edellytä uudelleen 
nähtäville asettamista. 
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Kaava-alueelle muodostuu kaksi asuinkerrostalotonttia (AK-2). Alueelle muodostuva kokonais-
kerrosala on yhteensä 5159 krsm². 

Kaavan toteutuessa kokonaisuudessaan arvioidaan alueelle sijoittuvan asukkaita noin 77, jos 
mitoitusperusteena käytetään 1 asukas / 40 asunto-krsm² ja työpaikkoja noin 20, jos mitoitus-
perusteena käytetään 1 työpaikka / 100 liike- ja toimisto-krsm². 

Kaavoitettavan alueen asukkaiden autopaikkatarpeeksi on arvioitu noin 41 kpl. Liike- ja toimis-
totilojen autopaikkatarpeeksi on arvioitu noin 32 kpl. Korttelin 88 tontin 1 autopaikoista osa si-
joittuu kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevalle tontin pysäköintipaikalle. Liike- ja toimistotilojen 
asiakaspysäköintiin voidaan käyttää myös kaava-alueen läheisyydessä olevaa yleistä pysäköin-
tialuetta. Ks. kuvat 11–14. 

Liitteenä olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa on tarkemmat tiedot alueelle muodostu-
vista kerrosaloista ja pinta-aloista. 

Liite 3. Asemakaavan seurantalomake 
 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Kaavassa on annettu rakennustapaa ohjaavia määräyksiä. 

5.3 Aluevaraukset 

Alueelle on osoitettu asuinkerrostalojen (AK-2) korttelialueita, tori ja katualuetta. 

5.3.1 Korttelialueet 

Asuinkerrostalojen korttelialue AK-2 
Korttelin 88 tontti 1 sekä korttelin 89 tontti 1 on varattu asuinkerrostalojen korttelialueeksi 
(AK-2). Liike- ja toimistotilat tulee sijoittaa ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen ja asuintilat 
ylempiin kerroksiin. Sallitusta kerrosalasta enintään 40 % saa käyttää liike- ja toimistotiloja 
varten. 
− Korttelin 88 tontilla 1 ja korttelin 89 tontilla 1 saa rakentaa enintään V-kerroksisia raken-

nuksia. 
− Tehokkuusluku on e = 0.80, mikä merkitsee noin 1405…3754 krsm2 rakennusoikeutta ton-

tin koosta riippuen. Tontit ovat kooltaan 1756 ja 4693 m2. 
− Korttelin 88 tontilla 1 rakennukset on rakennettava kiinni Kauppatien sekä Lauttamuksen-

tien puoleisiin rakennusalan rajoihin. 
− Korttelialueiden reunoille on määrätty istutettava alueen osa, joka toimii samalla suoja-

vyöhykkeenä toria, katualueita ja muita toimintoja vasten. 
− Korttelin 89 tontin 1 reunoille on määrätty säilytettävä tai istutettava puurivi, joka toimii 

samalla suojavyöhykkeenä katua ja muita toimintoja vasten. 
− Korttelin 88 tontin 1 kaakkoiskulmaan Kauppatien ja Lauttamuksentien risteystä vasten se-

kä korttelin 89 tontin 1 kaakkoiskulmaan Kauppatietä ja Hanneksentietä vasten on merkitty 
katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.  

− Lauttamuksentien ja Hanneksentien liittymiä varten on korttelialueille merkitty kadun nä-
kemäalueeksi varatut alueen osat (nä). 

− Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään 1 ap/65 krsm². 

5.3.2 Muut alueet 

Katuaukio/tori 
Torialuetta on laajennettu hieman etelään korttelinrajojen tarkistuksen vuoksi. Torialueelle on 
merkitty ohjeellinen alueen osa (ki), jolle saa sijoittaa kioskirakennuksen. Torialueella saa ra-
kentaa enintään I-kerroksisia rakennuksia ja alueelle on merkitty 100 krsm2 rakennusoikeutta.  

Katualueet 
Kauppatien katualueen rajaa on muutettu vähäisesti korttelin 89 korttelinrajojen tarkistuksen 
vuoksi.  
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Lauttamuksentien ja Hanneksentien liittymien läheisyyteen on merkitty tonttien reunaan katu-
alueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. 
 

5.4 Kaavan vaikutukset 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Yhdyskuntarakenne 
Alueen rakentaminen täydentää alueen nykyistä rakennetta ja maankäytöllistä kehitystä. Täy-
dennysrakentaminen on osayleiskaavan mukaista. Suunnittelualue sijaitsee yhdyskuntaraken-
teen kannalta edullisesti. 

Kaupunkikuva  
Alueen rakentaminen kehittää kaupunkikuvaa rakennetumman ympäristön suuntaan. Kaupun-
kikuvan parantamisessa on olennaista sijoittaa rakentaminen Kauppatien tuntumaan. Kerrosta-
lojen korttelialueille suunniteltu lähiympäristön rakennuksia 1-3-kerrosta korkeampi rakentami-
nen on perusteltua keskustan tiivistämiseen tähtäävien tavoitteiden kautta. 

Asuminen 
Kaava mahdollistaa toteutuessaan keskusta-alueen asuntojen määrän lisäämisen. 

Palvelut 
Alueen rakentuminen täydentää Kauhavan keskustan palveluja. 

Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Kaava mahdollistaa toteutuessaan keskusta-alueen työpaikkojen määrän lisäämisen. 

Virkistys 
Ympäristön virkistysalueet ovat alueen asukkaiden käytössä. 

Liikenne 
Täydennysrakentaminen lisää liikennettä alueella. Kauppatien ja Hanneksentien varressa sijait-
sevat kevyen liikenteen väylät parantavat liikenneturvallisuutta. 

Tekninen huolto 
Alue on vesijohto-, viemäri- ja kaukolämpöverkoston piirissä.  

Ympäristön häiriötekijät 
Melu 
Kaavan toteutuminen nostaa jonkun verran Kauppatien liikennemäärää, mutta liikennemelun 
taso jää kuitenkin niin vähäiseksi, että sillä ei ole merkittävää vaikutusta alueen maankäyttöön. 
Uudisrakentamisessa ulko-oleskelutilat tulee suojata ensisijaisesti rakennusten sijoittelulla 
(oleskelupihat rakennusten suojaan) siten, että ulkomelu ei ylitä päiväaikaan 55 dB:iä eikä yö-
aikaan 45 dB:iä. 
 

5.5 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisema  
Alueen yleisilme muuttuu rakennetumpaan suuntaan. Lähimaisemassa rakentamista on sopeu-
tettu ympäristöön rajaamalla tontteja katuja vasten istutettavilla alueilla ja puuriveillä sekä an-
tamalla rakennustapaa ohjaavia määräyksiä kaavassa. 

Luonnonolot 
Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta luonnonoloihin.  

Hulevedet 
Kaupungin hulevesiverkosto kattaa asemakaavoitetut alueet. Korttelialueiden osalta hulevesien 
käsittely/poisjohtaminen selvitetään rakennuslupavaiheessa. Asemakaavassa on annettu kaa-
vamääräys, jonka mukaan rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hulevesien käsittelysuunni-
telma. 
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5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset 

Kaavassa on annettu määräyksiä, jotka koskevat rakentamistapaa ja kasvillisuuden säilyttämis-
tä. 

− Perustamisolosuhteet tulee tutkia tonttikohtaisesti.  
− Asuinkorttelien tonttien pääasialliset leikki- ja oleskelualueet on suojattava rakennusten ja 

meluaitojen avulla siten, ettei melutaso niillä ylitä päiväohjearvoa 55 dB ja yöohjearvoa 
45 dB. 

Rakennustapa 
− Rakennukset tulee julkisivu- ja kattomateriaalien sekä värisävyjen suhteen rakentaa kortte-

leittain yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. 
− Lasitettuja parvekkeita voidaan rakentaa rakennusalan ulkopuolelle. 

Kasvillisuus 
− Rakentamaton tontin osa, jota ei käytetä leikki-, oleskelu-, liikenne- tai pysäköintialueena, 

on istutettava ja hoidettava puistomaisessa kunnossa. 

Pintavedet 
− Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hulevesien käsittelysuunnitelma. 
 

5.7 Nimistö 

Nimistö on säilytetty ennallaan. 
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6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Asemakaava alkaa toteutua sen jälkeen, kun kaava on saanut lainvoiman. Rakennusten sekä 
autopaikkojen mahdollista sijoittelua tonteille on esitetty soveltuvin osin kuvassa 8 sekä kuvis-
sa 11–14. 

 
Kuva 10. Kuva nykytilanteesta 

 

 
Kuva 11. Kuvasovite alueelle suunnitellusta rakentamisesta, vaihtoehto 1 
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Kuva 12. Kuvasovite alueelle suunnitellusta rakentamisesta, vaihtoehto 2 

 

 
Kuva 13. Perspektiivikuva alueelle suunnitellusta rakentamisesta, vaihtoehto 1 
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Kuva 14. Perspektiivikuva alueelle suunnitellusta rakentamisesta, vaihtoehto 2 
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KAUHAVAN KAUPUNKI – KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS – OSAKORTTELI 88 JA KORTTELI 89 1 
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1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE

Suunnitelman nimi on KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Osakortteli 88 ja kortteli 89. Suun-
nittelualue sijaitsee Kauhavan liikekeskustassa Nikolaintien, Hanneksentien ja Kauppatien (yt
17766 Hemminki – Nahkala) välisellä alueella. Suunnittelualueen laajuus on noin 1,0 ha. Alueen
sijainti on esitetty kansikuvassa.

2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET

Kauhavan kaupunginhallitus on päättänyt 26.9.2016 § 196 asemakaavamuutoksen laatimisesta
alueelle Pohjanmaan Osuuspankin aloitteesta. Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa kortteleissa
88 ja 89 siten, että alueelle voidaan rakentaa korkeatasoisia noin 5-kerroksisia liike-
/asuinkerrostaloja. Kaavamuutoksesta on tehty Pohjanmaan Osuuspankin ja kaupungin välinen
kaavoitussopimus.

Vuonna 2016 valmistuneessa Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelmassa on esitetty Kauppa-
tien varren kaupunkimaisuuden parantamista lisäämällä kerroskorkeutta ja tiivistä keskusta-
asumista, joka korostaa Kauppatietä kaupungin pääkatuna ja tukee samalla keskustan palveluita.

3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET
JA AIEMMAT SUUNNITELMAT

3.1 Maakuntakaava ja valtakunnalliset alueidenkäytöntavoitteet

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan vuonna 2001.
Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009.

Kauhavan kaupunki kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton alueeseen, jolla on voimassa 23.5.2005 vah-
vistettu maakuntakaava. Ympäristöministeriö on vahvistanut 31.10.2016 tuulivoimaa käsittele-
vän vaihemaakuntakaavan I. Kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintoja käsittelevä vaihe-
maakuntakaava II on hyväksytty maakuntavaltuustossa 30.5.2016 ja se on tullut lainvoimai-
seksi 11.8.2016.

Vaihemaakuntakaavassa I ei ole esitetty aluetta koskevia merkintöjä tai määräyksiä.

Vaihemaakuntakaavassa II Kauhavan keskustaajama on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi
(c) ja alueen seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on
30 000 k-m2. Lisäksi alue sijoittuu Kauhavan lentoaseman ympäristöön osoitetulle melualueelle,
joka perustuu aikaisemman sotilaslentotoiminnan aiheuttamaan meluarvioon.

3.2 Yleiskaava 

Kauhavan kaupungin oikeusvaikutteinen Keskustaajaman osayleiskaava on hyväksytty vuonna 
1999 (kuva 1). Osayleiskaavassa alueelle ja lähiympäristöön on osoitettu keskustatoimintojen 
aluetta (C). Kauppatien ja Hanneksentien varteen on osoitettu kevyen liikenteen väylät.  
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Kuva 1. Ote Kauhavan Keskustaajaman osayleiskaavasta 

 
 
3.3 Asemakaava 

Korttelissa 88 on voimassa vuonna 2005 hyväksytty asemakaava ja korttelissa 89 vuonna 1990 
hyväksytty asemakaava. Kortteleihin 88 ja 89 on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten 
korttelialuetta (AL). Korttelin 88 tontille on osoitettu kerrosluvuksi III ja kortteliin 89 II.  

 

Kuva 2. Ote asemakaavayhdistelmästä 
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3.4 Selvitykset ja suunnitelmat 

• Kauhavan keskustaajaman osayleiskaava ja selvitykset, Kauhavan kaupunki, Plan-Ark Oy 
1999 

• Vesihuollon kehittämissuunnitelma, Kauhavan kaupunki, Vesihydro 2002 
• Alahärmän, Kauhavan, Lapuan ja Ylihärmän vesihuollon yleissuunnitelma, SCC Viatek Vesi-

hydro 2003 
• Haja-asutusalueiden viemäröintihanke, Kauhavan kaupunki, Ramboll 2012 
• Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelma, Ramboll Finland Oy 2016 
• Kauhavan POP Pankin rakennussuunnitelmat, Arkkitehtitoimisto Juhani Romppainen Oy 2017 
 
3.5 Nykytilanne 

Suunnittelualue on rakennettua ympäristöä. Kortteleissa 88 ja 89 sijaitsee liikerakennuksia ja 
myös lähiympäristössä on liikerakentamista. Alueella sijaitsee myös tori ja pysäköintialueita sekä 
entinen huoltoasema. Alueen eteläpuolella kulkee Kauppatie (yt 17766 Hemminki–Nahkala). 
Suunnittelualue on kunnallisen vesijohto-, viemäri- ja kaukolämpöverkoston piirissä. Kauppatien 
ja Hanneksentien varressa on kevyen liikenteen väylä. 

3.6 Kulttuuri- ja luonnonympäristön erityiset kohteet 

• Osayleiskaavaa varten laadittujen kulttuuriympäristöselvityksen ja luontoselvityksen perus-
teella alueella ei ole erityisiä kulttuuri- tai luonnonympäristön kohteita. 

• Alueella ei ole todettu kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

4. VAIKUTUSALUE 

Alustavasti asemakaavan vaikutusalueeseen kuuluu suunnittelualue lähiympäristöineen. 

5. OSALLISET 

Asukkaat, kiinteistönomistajat, maanomistajat ja muut osalliset 
• Suunnittelualueen ja lähiympäristön kiinteistönomistajat 
• Muut osalliset ja osalliseksi ilmoittautuvat 
Kauhavan kaupunki 
• Kaupunginvaltuusto 
• Kaupunginhallitus 
• Kehityskeskus 
• Kehittämistoimikunta 
• Tekninen lautakunta 
• Ympäristölautakunta 
• Muut lautakunnat 
Viranomaiset 
• Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) 
• Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo 
• Museovirasto 
• Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos-liikelaitos 
Yritykset ja yhteisöt 
• Anvia Oyj 
• Elenia Verkko Oy 
• Jylhän Sähköosuuskunta 
• Kauhavan Vesi Oy 
• Sonera Oyj 
• Muut mahdolliset yritykset ja yhteisöt 
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6. TIEDOTTAMINEN

Kaavoituksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan ja siihen liitty-
vän suunnittelumateriaalin nähtävillä olosta tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla ja paikallis-
lehdessä sekä kaupungin internet-sivustolla http://www.kauhava.fi jäljempänä olevan aikataulun
mukaisesti. Kaavoitusprosessiin mahdollisesti myöhemmin tulleista oleellisista muutoksista tiedo-
tetaan vastaavasti.

Kaavan nähtävillä olossa kaavoitukseen liittyvä materiaali on nähtävillä Kauhavan kaupungin in-
ternet-sivuilla ja Kauhavan kaupungin tekniikkakeskuksessa (käyntiosoite: Päämajantie 6, 62375
Ylihärmä).

7. OSALLISTUMINEN

7.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Palautteen tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi osoittaa Kauhavan kaupungin tek-
niikkakeskuksessa sijaitsevaan kaavoitus- ja mittaustoimistoon osallistumis- ja arviointisuunni-
telman nähtävillä olon aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää suunnit-
telun kuluessa. Osallisella on mahdollisuus saattaa suunnitelman asianmukaisuus alueellisen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) arvioitavaksi neuvottelumenettelyä käyttäen (MRL
64 § ja MRA 31 §).

7.2 Valmisteluvaihe

Luonnosvaiheessa tilaisuus mielipiteen esittämiseen (MRA 30 §) järjestetään asettamalla valmis-
teluaineisto nähtäville. Tarvittaessa asiasta järjestetään yleisölle suunnattu tilaisuus.

Suunnittelualueen maanomistajia sekä osallisiksi nimettyjä viranomaisia ja yhteisöjä tiedotetaan
kirjallisesti. Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteitä nähtävilläolon aikana Kauhavan kaupun-
gin kaavoitus- ja mittaustoimistoon (MRA 30 §).

7.3 Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheessa asemakaavan muutosehdotus pidetään julkisesti nähtävänä (MRA 27 §) Kau-
havan kaupungin tekniikkakeskuksessa sekä kaupungin internet-sivuilla. Kunnan jäsenillä ja osal-
lisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava Kauhavan kau-
pungin tekniikkakeskuksessa sijaitsevaan kaavoitus- ja mittaustoimistoon kaupunginhallitukselle
osoitettuna ennen kaavaehdotuksen nähtävillä olon päättymistä (käynti- ja postiosoite: Pääma-
jantie 6, 62375 Ylihärmä).

8. VIRANOMAISYHTEISTYÖ

Asemakaavasta pyydetään lausunnot tarvittavilta viranomaisilta luonnos- ja ehdotusvaiheessa.
Viranomaistyöneuvotteluja järjestetään tarpeen mukaan.

9. SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET JA VAIKUTUSTEN ARVI-
OINNIN MENETELMÄT

Vaikutusten arvioinnin pohjana käytetään tehtyjä selvityksiä ja asiantuntijoiden sekä osallisiksi
määriteltyjen kannanottoja.
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10. KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULUT JA PÄÄTÖKSEN-
TEKO

Vuorovaikutuksen järjestäminen tapahtuu Kauhavan kaupungin toimesta. Kaavan laatiminen ta-
pahtuu konsulttityönä Ramboll Finland Oy:n Seinäjoen toimistossa.

Kaavoituksen vireilletulo, tiedottaminen sekä osallistumis- ja arviointisuunni-
telman nähtävilläolo (MRL 63 §) keväällä 2017 

Mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa (MRA 30 §); 
Luonnoksen nähtävillä olo, mahdollinen yleisötilaisuus, mielipiteet / lausunnot, 
viranomaisneuvottelu  keväällä 2017 

Asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi 
(MRA 27 §); Muistutukset ja lausunnot, viranomaisneuvottelu tarvittaessa syksyllä 2017 

Kaupunginvaltuusto hyväksynee asemakaavan loppuvuodesta 
2017 

11. YHTEYSTIEDOT

Kauhavan kaupunki 
Tekniikkakeskus  
Kaavoitus- ja mittaustoimisto 
Päämajantie 6 
62375 YLIHÄRMÄ 

kaavoituspäällikkö Jari Leivo 
puh. 06 2412 9542 (050 384 8285) 
sähköposti: jari.leivo@kauhava.fi 

vt. maankäyttöinsinööri Reima Katajamäki 
puh. 06 2412 9540 (044 483 4250)  
sähköposti: reima.katajamaki@kauhava.fi 

kaavoitussihteeri Anna-Liisa Huhtala 
puh. 06-2412 9541 (050-368 3698) 
sähköposti: anna-liisa.huhtala@kauhava.fi 

Ramboll Finland Oy 
Alue- ja kaupunkisuunnittelu 
Kampusranta 9 C 
60320 Seinäjoki 

projektipäällikkö Anne Koskela 
puh. 050 524 8011 
sähköposti: anne.koskela@ramboll.fi 
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V
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V
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Liisa Märijärvi-Vanhanen

Seinäjoella 10.8.2017

Johtava asiantunti ja

Kampusranta 9C, 60320 SEINÄJOKI

Alue- ja kaupunkisuunnittelu
Projektipääll ikkö
Anne Koskela

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

NIKOLAINTIE Kadun/tien nimi.

Ohjeellisen tontin numero.

Korttelin numero.

Rakennusala.

V Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sall i tun kerrosluvun.

Korttel in, korttel inosan ja alueen raja.

Ohjeell inen tontin raja.

Osa-alueen raja.

2

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE OSAKORTTELIA 89 SEKÄ SIIHEN LIITTYVIÄ
LIIKENNE- JA TORIALUEITA.

- Rakentamaton tontin osa, jota ei käytetä oleskelu-, l i ikenne- tai  pysä-
köintialueena, on istutettava ja hoidettava puistomaisessa kunnossa.

- Rakennukset tulee julkisivu- ja kattomateriaal ien, kattokaltevuuksien
sekä värisävyjen suhteen rakentaa kort telei t tain yhtenäistä rakennus-

Autopaikkoja on varattava seuraavasti :
- AK-2-korttel ialueella 1 ap/65 krsm2

Istutettava alueen osa.

Katu.

Liikerakennusten korttelialue.
KL

AK-2

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.650

tapaa noudattaen.
- Lasitettuja parvekkeita voidaan rakentaa rakennusalan ulkopuolel le.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei  saa jär jestää
ajoneuvoliittymää.

- Perustamisolosuhteet tulee tutkia tontt ikohtaisesti .

LP
Yleinen pysäköintialue.

__ SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT LIIKENNE- JA TORIALUEET.
ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUVAT OSAKORTTELI 89 JA KORTTELI

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on
rakennettava kiinni.

Säi lytettävä tai istutettava puurivi .

Katuaukio/tori.

- Asuinkorttel ien tontt ien pääasial l iset leikki- ja oleskelualueet on suojat-
tava rakennusten ja meluaitojen avulla siten, ettei melutaso nii l lä yl i tä
päiväohjearvoa 55 dB ja yöohjearvoa 45 dB.

Tehokkuusluku eli  kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.e=0.80

Kadun näkemäalueeksi varattu alueen osa.
nä

88

- KL-korttel ialueella 1 ap/50 krsm2

Asuinkerrostalojen korttel ialue. Li ike- ja toimistoti lat
tulee si joit taa ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen ja
asuinti lat ylempiin kerroksiin. Sall i tusta kerrosalasta
enintään 40 % saa käyttää l i ike- ja toimistoti loja varten.
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 233 Kauhava Täyttämispvm 21.12.2017
Kaavan nimi Kauhavan keskustaajaman asemakaavan muutos, osakortteli 88 ja kortteli 89
Hyväksymispvm 11.12.2017 Ehdotuspvm 10.08.2017
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 11.04.2017
Hyväksymispykälä 109 Kunnan kaavatunnus 233A111217109
Generoitu kaavatunnus 233V111217A109
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,9919 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala 
[ha]

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 
[ha] 0,9919

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

Aluevaraukset Pinta-ala 
[ha]

Pinta-ala 
[%]

Kerrosala 
[k-m²]

Tehokkuus 
[e]

Pinta-alan muut. 
[ha +/-]

Kerrosalan muut. 
[k-m² +/-]

Yhteensä 0,9919 100,0 5259 0,53 0,0000 1687
A yhteensä 0,6449 65,0 5159 0,80 0,0008 1587
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä 0,3470 35,0 100 0,03 -0,0008 100
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Maanalaiset 
tilat

Pinta-ala 
[ha]

Pinta-ala 
[%]

Kerrosala 
[k-m²]

Pinta-alan muut. 
[ha +/-]

Kerrosalan muut. 
[k-m² +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]

Yhteensä

SIVU 1/2
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Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala 
[ha]

Pinta-ala 
[%]

Kerrosala 
[k-m²]

Tehokkuus 
[e]

Pinta-alan muut. 
[ha +/-]

Kerrosalan muut. 
[k-m² +/-]

Yhteensä 0,9919 100,0 5259 0,53 0,0000 1687
A yhteensä 0,6449 65,0 5159 0,80 0,0008 1587
AL -0,6441 -3572
AK-2 0,6449 100,0 5159 0,80 0,6449 5159
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä 0,3470 35,0 100 0,03 -0,0008 100
Kadut 0,1110 32,0 -0,0020
Katuauk./torit 0,2360 68,0 100 0,04 0,0012 100
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
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