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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 Tunnistetiedot
Asemakaavaselostus koskee 5.4.2018 päivättyä asemakaavakarttaa.
Suunnitelman nimi on asemakaavan muutos Kauhavan kaupungin keskustaajamassa,
kortteleissa 504 - 508 sekä niihin liittyvillä katu - ja virkistysalueilla. Asemakaavamuutoksella
muodostuvat korttelit 504 - 507. Korttelinumero 508 poistuu.

1.2 Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Kauhavan keskustaajamassa Passin alueella. Alue on pääsääntöisesti
asuinaluetta. Alueen sijainti on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti.
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1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavan nimi on asemakaavan muutos Kauhavan kaupungin keskustaajamassa, kortteleissa
504 - 508 sekä niihin liittyvillä katu- ja virkistysalueilla. Asemakaavamuutoksella muodostuvat
korttelit 504 - 507. Korttelinumero 508 poistuu.
Kauhavan kaupunginhallitus on päättänyt 27.2.2017 § 40 asemakaavan laatimisesta Passin
alueelle.
Kauhavan keskustaajaman Passin kylän ja Passinraitin alueiden asukkaat ovat jättäneet
kaupungille kaavoitusaloitteen.
Aloitteessa esitetään nykyisen asemakaavan mukaisen Keskipassintien ohjaamista Passin
asuinalueelta suoraan pohjoiseen, Passinraitille. Nykyinen kaavan mukainen katuyhteys on
Keskipassintieltä Fortentien kautta sekä Passinraittiin että Jylhäntielle. Aloitteessa todetaan,
että uusi yhteys olisi taloudellisesti, että liiketurvallisuuden kannata parempi ratkaisu kuin
olemassa oleva katuvaraus. Passinpuiston ympärille kaavoitettua asuinaluetta ei ole vielä
rakennettu. Koko kyseinen alue on yksityisten maanomistajien omistuksessa.
Tekninen toimi on alustavasti tutkinut alueen liikenteellisiä näkökohtia ja todennut mm. että
korttelissa 504 sijaitsevalle KL -liiketontille ei ole nykyisen kaavan mukaan myöskään sujuvaa
kulkuyhteyttä, koska entinen Jylhäntien-Kauhava tien risteysalueella sijainnut liittymä
jouduttiin katkaisemaan, että saatiin järjestetyksi ns. ABC -alueelle kulkuyhteydet. Myös ELY keskuksen aiemmin tekemät pyörätien alitusta varten tarvitut maanlunastukset ovat
haitanneet kulkua liiketontille. Näin ollen alueen liikennejärjestelyiden parantamiseksi on
yleistäkin tarvetta.
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1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja
lähdemateriaaleista
1997

Kauhavan osayleiskaavan luontoselvitys

1999

Kauhavan rakennuskulttuurin inventointi 1997- 1998

2015

Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelma

2017

Kauhavan osayleiskaavan tarkistustyön luontoselvitys

2017

Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen rakennusinventointi 2016-2017

2018

Liikenneselvitys Passin alue, kortelit 504-508

2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Kaupunginhallitus päätti 27.2.2017 § 40 käynnistää asemakaavan muutoksen Passin alueella.
Asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu 29.11.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut mielipiteiden esittämistä varten nähtävillä
29.11.–22.12.2017
Asemakaavaluonnos on ollut MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti mielipiteiden esittämistä
varten nähtävillä 29.11.-22.12.2017.
Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 28.2.-3.4.2018 välisen ajan (MRL 65 §:n
tarkoituksessa / MRA 27 §:ssä säädetyllä tavalla)
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavamuutoksen ja laajennuksen 18.06.2018 § 45.
Asemakaava on tullut voimaan __.__.2018.
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2.2 Asemakaava
Asemakaavamuutoksessa on esitetty asumistarkoituksiin 19 tonttia sekä niihin liittyvät puisto
(VP), lähivirkistysalueet (VL), suojaviheralue (EV) ja katualueet.
Alueelle on osoitettu 3 uutta erillispientalojen tonttia (AO) ja 6 uutta asuinpientalojen tonttia
(AP). Lisäksi kaavassa on huomioitu nykyiset kymmenen rakennuspaikkaa erillispientalojen
tontteina.
Alueen länsipuolelle sijoittuu liike- ja teollisuusrakennusten tontti (KLT-1).
Alueen katuverkko perustuu Passinraitin kokoojakatuun, joka liittyy Kirkkotiehen ja
Kauhavantiehen. Alueen länsipuolella kulkee kantatie 63 ja eteläpuolella Jylhäntien
kokoojakatu.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Rakennushankkeet käynnistyvät tarpeen mukaan kaavan saatua lainvoiman. Toteuttamisesta
vastaa yleisten alueiden osalta kaupunki ja yksityisten maiden osalta maanomistajat.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Asemakaava, joka sisältää voimassa olevan asemakaavan muutoksen, käsittää omakotialueen
Passin asuntoalueella. Alue osoitetaan pääosin pientalojen rakentamiseen, lukuun ottamatta
alueen länsipuolelle sijoittuvaa liike- ja teollisuusrakentamiselle varattua korttelialuetta.
Suunnittelualue rajoittuu lännessä kantatie 63:een, pohjoisessa Passinraittiin, idässä
Fortentiehen ja etelässä Jylhäntiehen.
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Kuva 2. Ilmakuva suunnittelualueesta.

3.1.2 Luonnonympäristö
Suunnittelualueelle on laadittu Kauhavan osayleiskaavoitustyön yhteydessä luontoselvitys
vuonna 1997 ja 2017.
Kasvillisuus
Suunnittelualue on pääosin viljelyksessä olevaa peltoa, joka rajoittuu länsiosaltaan jo
rakennettuun pientalovaltaiseen ympäristöön. (Kuva 3, Kuva 4). Viljellyt pellot ovat kasvillisuudeltaan yksipuolisia. Suurempien pelto-ojien varsilla kasvaa pensaikkoa ja ruoho- ja
heinävaltaista kasvillisuutta. Kulttuurivaikutteista kasvillisuutta esiintyy teiden varsilla ja
peltojen reunoilla. Alueella ei ole perinnebiotooppeja, kuten niittyjä tai ketoja. (Luontoselvitys
2017 s.9)
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Kuva 3. Kuva alueesta.

Kuva 4. Kuva alueesta.

Eläimistö
Yleiskaavatyön yhteydessä vuonna 1997 laaditussa luontoselvityksessä on yleisesti todettu
peltoalueiden linnuston muodostuvan hyönteissyöjistä, petolinnuista, peltokahlaajista ja
sorsalinnuista. Luontoselvityksen (1997) mukaan peltolakeudelle on tyypillistä vaihtelevat
myyräkannat, joita petolintujen lisäksi käyttävät ravintonaan pienpedoista kärppä ja lumikko.
Muita Kauhavalla tavattavia nisäkkäitä ovat kettu mäyrä ja supikoira, näätä sekä vesistöjen
varsilla minkki. (Luontoselvitys 2017 s.17)
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Maaperä ja rakennettavuus
Suunnittelualueen maaperä on suurimmaksi osaksi hiesua. Maasto viettää jokea kohden ja
korkeus vaihtelee välillä +34,0…+36,0 m. (Luontoselvitys 2017 s.3)
Pintavedet
Suunnittelualueen pohjoispuolella virtaa Kauhavanjoki. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus on 30.11.2017 antanut lausunnon tulvakorkeuksista ja alimmista
rakentamiskorkeuksista Kauhavanjoella 100 vuodessa esiintyville tulville. Lausunnon mukaan
Kauhavanjoen tulvakorkeus on alueen N60-tasossa noin +31,35 m ja alin suositeltava
rakentamiskorkeus N60 tasossa +32,15 m. Alimmalla suositeltavalla rakentamiskorkeudella
tarkoitetaan korkeutta, jonka alapuolelle ei tulisi sijoittaa kastuessaan vaurioituvia rakenteita.
Pohjavedet
Suunnittelualue ei sijoitu pohjavesialueelle.
Arvokkaat luonnonkohteet ja ympäristönsuojelu
Suunnittelualueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse Natura 2000-alueita tai valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita.
Suunnittelualueella ei sijaitse perinnemaisemia.
Suunnittelualueella ei ole valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristö- tai maisemaalueita.
3.1.3 Rakennettu ympäristö
Asuminen
Suunnittelualueen pohjois- ja itäpuolella on Passin asuntoalue, jolla on omakotitaloasumista.
Yhdyskuntarakenne
Suunnittelualue on yhdyskuntarakenteen kannalta edullinen. Alue sijoittuu Kauhavan
keskustarakenteen läheisyyteen Passin alueelle.
Rakennuskanta ja rakennettu ympäristö
Suunnittelualueen pohjois- ja itäpuolella oleva Passin asuntoalue on pääasiassa rakennettua
ympäristöä. Rakennukset ovat omakotitaloja. Vanhimmat omakotitalot on rakennettu jo
1800-luvun lopulla. Uusimmat rakennukset on rakennettu 2000-luvulla.

Palvelut
Suunnittelualueen itä- ja eteläpuolella sijaitsee rakenteilla oleva Kauhavan monitoimitalo,
jäähalli, monitoimihalli, urheilukenttä ja koirapuisto. Alue tukeutuu Kauhavan keskustan
julkisiin ja kaupallisiin palveluihin, jotka ovat laajentumassa myös Passin alueen eteläpuolelle
sijaitsevalle liikekeskusalueelle.
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Työpaikat, elinkeinotoiminta
Kantatie 67 länsipuolella sekä osittain myös itäpuolella sijaitsevat Tornimäen ja Passin alueen
liike ja teollisuusalueet. Eteläpuolelle on rakentumassa lähivuosina kaupallinen liikekeskus.
Liikenne
Alueelle on erinomaisten liikenneyhteydet. Alueen länsipuolella kulkee kantatie 63 ja
eteläosassa Jylhäntie (yt 17761, Pernaa-Jylhä). Alueelle kulku tapahtuu pääosin kantatie 63:lta
jo rakennetun kokoojakadun Passinraitin kautta. Liikenneratkaisut ovat toimivia eivätkä
aiheuta ajoneuvoliikenteen ruuhkautumista tai jonotusongelmia. Kevyenliikenteenväylä
kulkee alueen eteläpuolella Jylhäntie varrella.
Tekninen huolto
Suunnittelualue on kunnallisen vesi- ja viemäriverkoston piirissä. Alueen länsipuolella
sijaitseen 20 000V maakaapeli, joka kulkee KLT-1 alueen etelä ja länsireunalla. Alueen
eteläpuolelle sijoittuu myös Kauhavan lämpölaitos.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Suunnittelualue ei ole valtakunnallisesti merkittävää kulttuurimaisemaa.
Museoviraston tiedon perusteella kaavamuutosalueelta ei tunneta muinaismuistolain
(295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä.
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3.1.4 Maanomistus
Suunnittelualue on pääosin yksityisten maanomistajien omistuksessa. (Kuva 4)

Kuva 4. Maanomistuskartta.

3.2 Suunnittelutilanne
3.2.1 Valtakunnalliset ja seudulliset suunnitelmat
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan vuonna
2001. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Valtioneuvosto on tehnyt 14.12.2017
päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtioneuvoston päätös tulee
voimaan 1.4.2018.

-

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:
Toimiva aluerakenne
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Helsingin seudun erityiskysymykset
Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet
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Maakuntakaava
Kauhavan kaupunki kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton alueeseen, jolla on voimassa toukokuussa
2005 vahvistettu maakuntakaava. (Kuva 5).

Kuva 5. Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta.

Suunnittelualue on maakuntakaavassa pääosin taajamatoimintojen aluetta. Alueen
suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, täydennysrakentamista ja
taajamakuvan eheyttämistä.
Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti helmikuussa 2013 käynnistää Etelä-Pohjanmaan II
vaihemaakuntakaavan laatimisen. Vaihemaakuntakaava koskee kauppaa, liikennettä ja
keskustatoimintoja. Maakuntavaltuusto on 30.5.2016 hyväksynyt II vaihemaakuntakaavan.
Kaava on tullut voimaan 11.8.2016 julkaistulla kuulutuksella.
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Suunnittelualue sijoittuu vaihemaakuntakaava II:ssa keskustatoimintojen alueelle
(kohdemerkintä c). Merkinnällä osoitetaan seudullista merkitystä omaavan kuntakeskuksen
ydinalue. Keskustatoimintojen alueella on asutuksen lisäksi hallintoon, palveluihin ja
kauppaan liittyviä toimintoja. C-kohdemerkintä kattaa vaihemaakuntakaavassa Kauhavalla
ydinkeskustan lisäksi Passin, Vähä-Passin sekä Mäki-Hannuksen alueet. (Kuva 6)

Kuva 6. Ote Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavasta.

3.2.2 Kunnalliset ja muut alueelliset suunnitelmat
Yleiskaava
Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen 16.10.2000 vahvistunut Kauhavan Keskustataajaman
osayleiskaava sekä Kauhavan kaupunginvaltuuston 7.4.2014 hyväksymä Kauhavan
keskustaajaman osayleiskaavan muutos Mäki-Hannuksen ja Vähä-Passin osa-alueilla.
Suunnittelualue sijoittuu voimassaolevassa osayleiskaavassa pääosin AP-alueelle
(pientalovaltainen asuntoalue) sekä osittain TP-alueelle (työpaikka-alue). (Kuva 7)
Yleiskaavassa Passinraittiin kohdistuu suojelumerkintä s-12
s-12 = Suojeltava alue (ote osayleiskaavamääräyksistä)
Rakennukset ja alueen ympäristö muodostavat maisemallisesti sekä rakennustaiteellisesti ja kulttuurisesti ja henkilöhistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden.
Rakennuslain 135 §:n 1 momentin (41 § 2 mom, 132/1999) nojalla määrätään, että alueen
käytön kannalta tarpeellinen lisärakentaminen ja korjausrakentaminen ja muut ympäristöön
kohdistuvat toimenpiteet ovat sallittuja siten, että ne eivät ole ristiriidassa kohteen
maisemallisen ja ympäristöllisen erityisluonteen ja rakennustyylin kanssa.
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Passinraitin alueen läpi kulkevan Passinraitti-nimisen yhdystien suuntaus on säilytettävä
ennallaan ja sen parannustyöt on tehtävä niin, että tien ja sen ympäristön perinteikäs yleisilme
säilyy.
- Passinraitti ympäristöineen (kuva 7)

Kuva 7. Passinraittia

Lisäksi alueella on rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas rakennus tai muu
suojeltavakohde, joka on merkitty osayleiskaavaan merkinnällä r 11.
r 11 = Rakennuslain 135 §:n 1 momentin (41 § 2 mom, 132/1999) nojalla määrätään, että
rakennusta tai kohdetta ei saa purkaa ja siinä saa suorittaa vain sellaisia korjaus-, laajennusja muutostöitä, jotka edesauttavat sen rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokkaan
ulkoasun säilymistä.
r 11 Ala·Passin päärakennus ja kaksi piha-aittaa Passinraitin varrella.

Kuva 8. Ala-Passin päärakennus ja piha-aitta.
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Kuva 9. Ote osayleiskaavasta suunnittelualueella.

Kauhavan keskustaajaman osayleiskaavan ajantasaistaminen käynnistyi vuoden 2017
alkupuolella.
Asemakaava
Alueen pääosalla on voimassa 19.2.1985 hyväksytty Kirkon- ja asemanseudun asemakaava.
Voimassa olevassa asemakaavassa korttelit 504-508 on osoitettu asuinpientalojen korttelialueeksi. Lisäksi korttelissa 504 on osoitettu liikerakennusten korttelialue (Kuva 10)

Kuva 10. Ote ajantasa-asemakaavasta.
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Rakennusjärjestys
Kauhavan kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.3.2010 §14 ja
se on tullut voimaan 4.5.2010.
Pohjakartta
Kaavan pohjakartta on hyväksytty 2.6.2008 ja kaupungin mittaustoimi pitää sitä ajan tasalla.
Täydennyskartoituksia on tehty myös tätä kaavamuutosta varten.

3.2.3 Tehdyt selvitykset ja muut suunnitelmat alueella
Luontoselvitys 1997 ja 2017
Suunnittelualueen luontoarvoja on selvitetty Kauhavan osayleiskaavatyön yhteydessä.
(Luontoselvitys 2017 s. 3, s. 9, s. 17).
Rakennusten inventointi 1997
Kauhavan vanhaa rakennuskantaa on inventoitu yleiskaavatyön yhteydessä vuonna 1997 1998.
Tuolloin tehdyn inventoinnin mukaan suunnittelualueella sijaitsee
rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas Ala-Passin päärakennus ja kaksi aittaa
Passinraitin varrella. Toinen aitoista on kuitenkin purettu. (Kauhavan rakennuskulttuurin
inventointi 1997-1998 s. 25).
Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen rakennusinventointi 2016-2017
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan taustaselvitykseksi laadittu maakunnallinen rakennetun
kulttuuriympäristön selvitys suoritettiin yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon
kanssa kesän 2016 ja alkuvuoden 2017 välisenä aikana.
Inventoinnin kohdeluettelossa on huomioitu mm Kauhavan keskusta kirkkoympäristöineen,
jossa sijaitsee Passinraitin historiallinen tielinjaus sekä alueen vanhimpiin rakennuskantoihin
kuuluva Passinraitin raittikylä (Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen rakennusinventointi 20162017 s. 156)

Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelma 2016
Kauhavalle on laadittu vuonna 2016 Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelma, jonka
laatiminen on osa kaupungin yleiskaavoitusohjelmaa. Keskustaajaman alueelle on laadittu
kokonaisvaltaisempi visio, joka käsittelee mm. taajamakuvaa, toiminallisuutta, kaupungin
identiteettiä, viihtyisää ympäristöä, kaupunkirakennetta sekä erilaisten teemojen ja
osakokonaisuuksien suhdetta toisiinsa. Kehittämissuunnitelma on laadittu yleispiirteisellä
tasolla, eikä siinä oteta kantaa yksittäisiin detaljeihin, vaan visioitiin aluerakennetta pitkälle
tulevaisuuteen.
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Liikenneselvitys 2018
Liikenneratkaisut ovat toimivia eivätkä aiheuta ajoneuvoliikenteen ruuhkautumista tai
jonotusongelmia. (Liikenneselvitys 2018 s. 7).

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kaavoitusaloite on lähtenyt vireille Kauhavan keskustaajaman Passin kylän ja Passinraitin
alueiden asukkaiden kaupungille jättämästä kaavoitusaloitteesta.
Aloitteessa esitetään nykyisen asemakaavan mukaisen Keskipassintien ohjaamista Passin
asuinalueelta suoraan pohjoiseen, Passinraitille. Nykyinen kaavan mukainen katuyhteys on
Keskipassintieltä Fortentien kautta sekä Passinraittiin että Jylhäntielle. Aloitteessa todetaan,
että uusi yhteys olisi taloudellisesti, että liiketurvallisuuden kannata parempi ratkaisu kuin
olemassa oleva katuvaraus. Passinpuiston ympärille kaavoitettua asuinaluetta ei ole vielä
rakennettu. Koko kyseinen alue on yksityisten maanomistajien omistuksessa.
Tekninen toimi on alustavasti tutkinut alueen liikenteellisiä näkökohtia ja todennut mm. että
korttelissa 504 sijaitsevalle KL -liiketontille ei ole nykyisen kaavan mukaan myöskään sujuvaa
kulkuyhteyttä, koska entinen Jylhäntien-Kauhava tien risteysalueella sijainnut liittymä
jouduttiin katkaisemaan, että saatiin järjestetyksi ns. ABC -alueelle kulkuyhteydet. Myös ELY keskuksen aiemmin tekemät pyörätien alitusta varten tarvitut maanlunastukset ovat
haitanneet kulkua liiketontille. Näin ollen alueen liikennejärjestelyiden parantamiseksi on
yleistäkin tarvetta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 27.2.2017 § 40 alueen
asemakaavan muuttamisesta ja laajentamisesta.

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö
4.2.1 Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon
tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden
toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa osalliset ovat määritelty seuraavasti:
Asukkaat, maanomistajat
- Suunnittelualueen ja lähialueiden asukkaat
- Suunnittelualueen ja lähialueiden maanomistajat
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Kaupungin viranomaiset
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kehityskeskus
Tekninen lautakunta
Ympäristölautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta

-

Valtion- ja muut 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
Muut mahdolliset yritykset ja yhteisöt
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4.2.2 Vireilletulo
Kaavoituksen vireilletulosta ilmoittaminen toteutui asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtäville 29.11.-22.12.2017 30 väliseksi ajaksi (MRL 63 §, 2
mom. mukaisesti).

4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt





Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tiedotettu paikallislehdissä ja se on ollut
nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti yhdessä kaavaluonnoksen kanssa 29.11.-22.12.2017.
Suunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta saatiin 4 lausuntoa.
Kaavaehdotus oli MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 28.2.-3.4.2018 välisen ajan.
Kaavaehdotuksesta saatiin 4 lausuntoa.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan xx.xx.2018.
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4.2.4 Viranomaisyhteistyö
Viranomaisyhteistyö on hoidettu lausuntomenettelyllä.

4.3 Asemakaavan tavoitteet
4.3.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Passin kylän ja Passinraitin alueiden asukkaiden kaupungille jättämästä kaavoitusaloitteessa
esitetään nykyisen asemakaavan mukaisen Keskipassintien ohjaamista Passin asuinalueelta
suoraan pohjoiseen, Passinraitille. Uusi yhteys olisi taloudellisesti, että liiketurvallisuuden
kannata parempi ratkaisu kuin olemassa oleva katuvaraus.
Tekninen toimi on alustavasti tutkinut alueen liikenteellisiä näkökohtia ja todennut mm. että
korttelissa 504 sijaitsevalle KL -liiketontille ei ole nykyisen kaavan mukaan myöskään sujuvaa
kulkuyhteyttä, koska entinen Jylhäntien-Kauhava tien risteysalueella sijainnut liittymä
jouduttiin katkaisemaan, että saatiin järjestetyksi ns. ABC -alueelle kulkuyhteydet. Myös ELY keskuksen aiemmin tekemät pyörätien alitusta varten tarvitut maanlunastukset ovat
haitanneet kulkua liiketontille. Näin ollen alueen liikennejärjestelyiden parantamiseksi on
yleistäkin tarvetta.
4.3.2 Tavoitteiden tarkentuminen prosessin aikana
Kaavan tavoitteita tarkennettiin luonnosvaiheesta saadun palautteen perusteella. Korttelissa
505 olevaa puistoa laajennettiin länteen päin. Kaavamerkinnäksi muutettiin VP. Puistoon
varattiin myös alue lasten leikkipaikoille (vk-merkintä). Kantatien 63 varrelle osoitettu VL-alue
muutettiin EV-alueeksi. Taunonkujan kulkuyhteys Fortentieltä poistettiin. Mukautetaan
Taunonkujan liittyminen Jylhäntieltä vastaamaan olemassa olevaa tilannetta. Näin vältytään
uuden katuyhteyden rakentamiselta yhden rakennuspaikan takia.
Kauhavan keskustaajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan yhteydessä annetut
suojelumerkinnät koskien Passinraittia ympäristöineen sekä Ala-Passin päärakennusta ja
aittaa siirretään asemakaavaan.

Kauhavan kaupunki, Kaavoitus- ja mittaustoimisto

Asemakaavan muutos
korttelit 504-508

20
18.6.2018

4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
4.4.1 Asemakaavaluonnos

Kuva 11. Ote nähtävillä olleesta kaavaluonnoksesta.

Kaavaluonnos oli yleisesti nähtävillä 29.11.-22.12.2017. Kaavaluonnoksesta pyydettiin
lausunnot Kauhavan kaupungin ympäristölautakunnalta ja kehityskeskukselta, ELY:n
Ympäristö- ja luonnonvarat sekä Liikenne ja infrastruktuuri vastuualueilta, Etelä-Pohjanmaan
maakuntamuseolta, Museovirastolta, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta, Kauhavan Vesi
Oy:ltä, Anvia Oyj:ltä, Telia Soneralta, Jylhän Sähköosuuskunnalta ja Elenia verkko Oy:ltä.
Kommentteja ja vastineita annettuihin lausuntoihin:
Jylhän Sähköosuuskunta 29.11.2017
Jylhän Sähköosuuskunta pyysi huomioimaan KLT-1 tontin etelä- ja länsireunalla sijaitsevan
20 000 V maakaapelin.
Kaavanlaatijan vastine:
KLT-1 tontin etelä- ja länsireunalla sijaitseva 20 000 V maakaapeli sijaitsee korttelin 506
länsipuolella tiealueella ja etelässä osittain istutettavalle alueella. Asemakaavamuutoskarttaan merkitään korttelin 506 eteläosaan maakaapelille aluevaraus.
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Ympäristölautakunta 14.12.2017
Alueen liikennejärjestelyt muuttuvat ja nykyisen VL-alueen läpi tulee uusi katu: Passinrinki.
Tämä katu pirstoo VL-alueen pieniin, lähinnä suojavyöhykeosiin, jota ympyröivät mm. KLTalueen pohjois- ja itäpuolelta. Asuinalueelle tulee toinenkin katu (Passinkaarre), jonne kulku
on Passinringin kautta. Keskipassintie poistuu kokonaan. Katualueiden uudelleenjäsentely
mahdollistaa rakentamattomien tonttien tehokaan käytön.
Nykyisessä asemakaavassa kortteli 506 on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi,
kaavaluonnoksessa tuo korttelialue on liike- ja teollisuusrakentamisen korttelialue, joka
mahdollistaa alueelle sijoitettavan myös ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja
varastorakennuksia.
Puistoalueiden pirstaloituminen sen sijaan poistaa kortteleista puistot tekemällä niistä lähinnä
suojavyöhykkeitä. Asuinpientalojen alueella olisi tärkeää olla ainakin yksi puisto, jossa olisi
lasten leikkipaikkoja (vk-merkintä). Tämä olisi mahdollista osoittaa korttelin 505 VL-alueelle.
KLT-alueen ympärillä olevat VL-alueet ovat hyviä suojia, mutta onko muiden VL-alueiden
säilyttäminen käytännöllistä vai voisiko ne lisätä tontteihin istutettavan tontin osana, jolloin
alueen hoitovastuu olisi omistajalla (korttelit 504, 505 ja 507).
Asuinrakennusten korttelialueet 504, 505 ja 507 selkiytyvät ja asemakaava noudattaa
maanomistusolosuhteita jo rakennettujen tonttien kohdalla.
Muutoksista huolimatta molempien alueiden käyttötarkoitus pysyy lähes samana,
asuinalueilla mahdollistetaan asuinpientalojen rakentaminen, samoin kuin laajennetaan KLalue KLT- alueeksi, joka mahdollistaa korttelin laajemman hyödyntämisen ympäristöhaittoja
aiheuttamattoman teollisuuden käyttöön. VL-alueisiin tulisi kuitenkin kiinnittää suurempaa
huomiota ja mahdollistaa alueen asukkaille puistosta nauttiminen tulevaisuudessakin.
Kaavanlaatijan vastine:
Ympäristölautakunta esitti lausunnossaan mm, että asuinpientalojen alueella olisi tärkeää olla
ainakin yksi puisto, jossa olisi lasten leikkipaikkoja (vk-merkintä). Kaavaluonnosta muutetaan
tältä osin ja korttelissa 505 olevaa puistoa laajennetaan jonkin verran länteen päin. Puistoon
varataan myös alue lasten leikkipaikoille (vk-merkintä). Muilta osin puistoalueet säilytetään
kaavaluonnoksen mukaisena.
Museovirasto 19.12.2017
Museovirastolla käytettävissä olevan tiedon perusteella kaavamuutosalueelta ei tunneta
muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Tässä yhteydessä
Museovirasto kuitenkin toteaa, että jos muuttuvan maankäytön yhteydessä havaitaan
merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä, niin muinaismuistolain (295/1963) 14 §:n
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mukaisesti tulee työvaihe tuolloin keskeyttää ja ottaa yhteyttä Museovirastoon, jotta
mahdolliset havainnot voidaan dokumentoida.
Kaavanlaatijan vastine:
Museoviraston lausunto merkitään tiedoksi.
ELY:n Ympäristö- ja luonnonvarat sekä Liikenne ja infrastruktuuri vastuualue 12.1.2018
Tieliikenteen melualueelle ei tule osoittaa melulle herkkiä toimintoja, kuten lähivirkistysalueita. Ainakin kantatien 63 varrelle osoitettu VL-alue olisi hyvä muuttaa EV-alueeksi.
Kaupungin ja ELY-keskuksen välisessä kokouksessa 28.8.2017 on sovittu, että kaupunki tekee
kaavamuutosaluetta koskevan liikennesuunnitelman, jota ei ollut vielä kaavamateriaaleissa
mukana. Kaavan ehdotusvaiheessa tulee olla mukana alueen liikenteellinen tarkastelu, jossa
on selvitetty ainakin kt 63 ja Passinraitin liittymän toimivuus korttelin 506 rakennuttua. KLTtontin käyttötarkoituksen määrittelyä tulee tarkentaa kaavamääräyksiin, koska sillä on suoraa
vaikutus liikennejärjestelyihin ja liittymien toimivuuteen. ELY-keskus esittää, että tontille ei
sallita päivittäistavarakauppaa.
Kaavanlaatijan vastine:
Kantatien 63 varrelle osoitettu VL-alue muutetaan EV-alueeksi. Kaavamääräyksiä
tarkennetaan KLT-2 tontin kohdalla siten, että merkintä ei salli päivittäistavarakauppaa.
Kaavaluonnosvaiheessa tavoitteena oli siirtää Passinraitin liittymä etelämmäksi KLT-1
kohdalle. Passinraitin liittymän siirtämisestä on kuitenkin luovuttu. Alueesta on laadittu
liikenneselvitys, missä mm arvioidaan Passinraitin nykyisen liittymän välityskykyä.
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4.4.2 Asemakaavaehdotus
Kaavaehdotus 15.2.2018

Kuva 12. Ote kaavaehdotuksesta.

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 29.11.-22.12.2017. Asemakaavaehdotus on tehty
luonnoksen lähtökohtien perusteella. Saatujen lausuntojen perusteella tehtiin joitain
muutoksia. Korttelissa 505 olevaa puistoa laajennettiin länteen päin. Kaavamerkinnäksi
muutettiin VP. Puistoon varattiin myös alue lasten leikkipaikoille (vk-merkintä). Kantatien 63
varrelle osoitettu VL-alue muutettiin EV-alueeksi. Lisäksi Taunonkujan tielinjaus muutettiin
olemassa olevan tielinjauksen mukaiseksi niin, että tieyhteys kujalle tapahtuu Jylhäntien
kautta. Näin vältytään uuden katuyhteyden rakentamiselta yhden rakennuspaikan takia.

Kaavaehdotus oli yleisesti nähtävillä 28.2.-3.4.2018. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot
Kauhavan kaupungin ympäristötoimelta, kehityskeskukselta ja kasvatus- ja
opetuslautakunnalta, ELY:n Ympäristö- ja luonnonvarat sekä Liikenne ja infrastruktuuri
vastuualueilta, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseolta, Museovirastolta, Etelä-Pohjanmaan
pelastuslaitokselta, Elenia verkko Oy:ltä, Jylhän Sähkö Oy:ltä, Kauhavan Vesi Oy:ltä, Anvia
Oyj:ltä ja Telia Soneralta.
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Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot:
Ympäristölautakunta 21.3.2018
Ympäristölautakunta lisää edelliseen lausuntoonsa seuraavaa:
Asemakaavassa on tuon lausunnon jälkeen tehty muutoksia. Alueelle on lisätty puisto, johon
on sijoitettu lasten leikkipaikka. Tämä parantaa alueen viihtyisyyttä.
Taunonkujan liittymäkohtaa on muutettu edellisestä luonnoksesta. Muutos tuonee jonkin
verran haasteita teiden kunnossapitoon, sillä liittymä on nyt Jylhäntielle, joka on raskaammin
liikennöity kuin Fortentie.
Alueen pohjoispäässä on kaavalla nyt suojeltu kaksi rakennusta, samoin Passinraitin alue on
merkitty kaavassa kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta tärkeiksi alueiksi. Tämä parantaa
alueen omaleimaisuuden säilymistä myös jatkossa.
Kaavanlaatijan vastine:
Ympäristölautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Museoviraston lausunto 3.4.2018

Museovirastolla käytettävissä olevan tiedon perusteella kaavamuutosalueelta ei tunneta
muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kaava-alue kuuluu
osaltaan maakunnallisessa rakennusinventoinnissa 2016-2017 arvotettuun kulttuuriympäristöön Kauhavan keskusta kirkkoympäristöineen. Historiallinen tielinjaus ja maiseman
ajallinen ulottuvuus Passinraitin alueella on huomioitu ehdotuksessa
Kaavanlaatijan vastine:
Museoviraston lausunto merkitään tiedoksi.
ELY:n Ympäristö- ja luonnonvarat sekä Liikenne ja infrastruktuuri vastuualue 5.4.2018
ELY-keskus on antanut asemakaavan muutosluonnoksesta 12.1.2018 päivätyn lausunnon,
jossa esille nousseet asiat on pääosin huomioitu asemakaavan muutosehdotuksessa. ELYkeskus huomauttaa, että seuraaviin kaavateknisiin asioihin tulee vielä kiinnittää huomiota:
asemakaavaehdotuksen asemakaavamerkintöihin tulee lisätä merkintä VP määräyksineen ja
poistaa merkintä LT. Lisäksi kaavakartalla mainitaan virheellisesti, että asemakaavan
muutoksella muodostuvat korttelit 504-506 ja 510.
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Muilta osin Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksella ei ole
huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.
Kaavanlaatijan vastine:
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen lausunto merkitään tiedoksi.
Asemakaavamerkintöihin lisätään merkintä VP määräyksineen ja poistetaan kaavaluonnos
vaiheesta jäänyt merkintä LT. Virheellinen maininta ”Asemakaavan muutoksella muodostuvat
korttelit 504-506 ja 510 korjataan tekstiksi ”Asemakaavamuutoksella muodostuvat korttelit
504-507. Korttelinumero 508 poistuu.” Tehdyt täydennykset ovat teknisiä, eivätkä aiheuta
kaavan uudelleen nähtäville asettamista.
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo 3.4.2018
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo ei vastusta asemakaavan muutosta. Kulttuuriympäristön
ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeä Passinraitin - alue on huomioitu asemakaavassa
asianmukaisesti suojelumerkinnällä, samoin raitilla oleva vuodelta 1877 peräisin oleva AlaPassin talo ja aitta. Suunnittelualueen läpi kulkevan Passinraitti-nimisen yhdystien suuntaus
säilyy ennallaan ja sen parannustöissä tien ja sen ympäristön perinteikäs yleisilme säilytetään
kaavamääräyksellä. Kaavaehdotuksessa on puistoalue (VP), mutta se puuttuu
kaavamerkinnöistä, joten se pitää sinne lisätä.
Passinraitin kaavamerkinnän s-12 kaavamääräys, jonka mukaan Passinraitti on
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue on osuva, mutta sen
lisämääre ”alueella olevat rakennukset ja alueen ympäristö muodostavat maisemallisesti sekä
rakennustaiteellisesti ja – kulttuurisesti ja henkilöhistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden”
liittyy koko Passinraitin linjaukseen, ei vain tälle suunnittelualueelle. Ala-Passin lisäksi
suunnittelualueella ei ole muita arvokohteita, sillä raitin eteläpuolella olevat
asuinrakennukset ovat vuosilta 1951, 1964 ja 1985. Raitin muut arvokohteet ovat kaavaalueen ulkopuolella. Lisäksi suojeltavaksi esitettyjen kohteiden (Passinraitti ja Ala-Passi)
kaavamääräyksiin on lisättävä, että niissä tapahtuviin muutoksiin on pyydettävä
museoviranomaisen lausunto.
Kaavanlaatijan vastine:
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon lausunto merkitään tiedoksi. Asemakaavamerkintöihin
lisätään merkintä VP määräyksineen. Kaavamerkintöihin lisätään sr-merkinnän kohdalle
”Korjaus- ja muutossuunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto” ja sr-12
kohdalle lisätään lause ”Muutossuunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.”
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
5.1.1 Mitoitus
Suunnittelualueelle muodostuu asumistarkoituksiin 19 tonttia sekä niihin liittyvät puisto-(VP)
lähivirkistys- (VL) ja katualueet.
Alueelle on osoitettu 3 uutta erillispientalojen tonttia (AO) ja 6 uutta asuinpientalojen tonttia
(AP). Lisäksi kaavassa on huomioitu nykyiset yksitoista rakennuspaikkaa
erillispientalojentontteina. Uusien AO- tonttien pinta-alat vaihtelevat välillä noin 1800 m22000 m2 ja AP-tonttien koot välillä 1800 m2 – 2800 m2.
Alueen länsipuolelle sijoittuu noin 8900 m2 suuruinen liike- ja teollisuusrakennusten tontti
(KLT-1).
Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 7,50 ha, josta AO-alueita yhteensä noin 3,35 ha,
AP-aluetta noin 1,43 ha, VL- ja VP-alueita noin 0,80 ha, EV-aluetta noin 0,05 ha, KLT-1 aluetta
noin 0,89 ha ja katualueita noin 0,98 ha. Kaava-alueen kokonaisrakennusoikeus on 8 949 m2.
Tiedot alueelle muodostuvista käyttötarkoituksen mukaisista kerrosaloista ja pinta-aloista on
liitteenä olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa.
5.1.2 Palvelut
Palveluiden osalta alue tukeutuu Kauhavan keskustan julkisiin ja kaupallisiin palveluihin sekä
Kantatie 63:n varrelle rakentuvan uuden liikekeskuksen palveluihin.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Suunnittelualueella ympäristön laadun säilyminen on otettu huomioon merkitsemällä alueita
puisto- ja lähivirkistysalueiden käyttöön. Lisäksi kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen
kannalta tärkeä alue on huomioitu asemakaavamerkinnöissä määräyksellä s-12 = Alueella
olevat rakennukset ja alueen ympäristö muodostavat maisemallisesti sekä
rakennustaiteellisesti ja -kulttuurisesti ja henkilöhistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden.
Alueen käytön kannalta tarpeellinen lisärakentaminen ja korjausrakentaminen ja muut
ympäristöön kohdistuvat toimenpiteet ovat sallittuja siten, että ne eivät ole ristiriidassa
kohteen maisemallisen ja ympäristöllisen erityisluonteen ja rakennustyylin kanssa.
Passinraitin alueen läpi kulkevan Passinraitti-nimisen yhdystien suuntaus on säilytettävä
ennallaan ja sen parannustyöt on tehtävä niin, että tien ja sen ympäristön perinteikäs yleisilme
säilyy.
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5.3 Aluevaraukset
Alueelle on osoitettu erillispientalojen (AO) sekä, asuinpientalojen (AP) korttelialueita sekä
liikerakennusten korttelialue (KLT-1) sekä puisto- (VP) ja lähivirkistysalueita (VL),
suojaviheralue (EV) ja katualueita.
5.3.1 Korttelialueet
Erillispientalojen korttelialue AO
Korttelit 504, 505 ja 507 on varattu erillispientalojen sekä asuinpientalojen korttelialueeksi.
o Kortteliin 504 saa rakentaa enintään I 3/4-kerroksisen erillispientalon. Korttelissa
505 saa tonteille 1ja 2 rakentaa yksikerroksisia erillispientaloja, tonteille 9-11
yksikerroksisia asuinpientaloja, sekä tonteille 3-7 sekä 13-15 1 3/4 kerroksisia
erillispientaloja
o Asuinrakennuksen rakennusoikeus vaihtelee tonteittain 250 k-m2 - 500 k-m2.
Kortelin 505 on merkittyillä tonteilla 9-11 rakennusoikeus on 0,20 e.
o Korttelissa 507 rakentaa 1--kerroksisia asuinpientaloja. Tonttien rakennusoikeus on
0,20 e.
Liikerakennustenkorttelialue KLT-1
Kortteli 505 on varattu liikerakennusten korttelialueeksi.
o Kortteliin 505 saa rakentaa enintään 1-kerroksisen rakennuksen.
o Tehokkuusluku korttelilla on e=0.25, mikä merkitsee tontille noin 2230 k-m2
rakennusoikeutta.
Kaikki rakentamista koskevat asemakaavamääräykset löytyvät liitteestä 1. Kaavamerkinnät ja
–määräykset.
5.3.2 Muut alueet
Puisto VP ja lähivirkistysalue VL
Suunnittelualueelle on osoitettu puistoja. Suunnittelualueella on VP (puisto) mihin on varattu
alue lasten leikkipaikoille (vk-merkintä) sekä
VL-alueita (lähivirkistysalueita), joihin on
merkitty ohjeelliset jalankululle ja polkupyöräilylle varatut alueen osat. Tämä mahdollistaa
mm.
kevyenliikenteen
kulun
alueelta
Jylhäntie
pohjoispuolella
kulkevalle
kevyenliikenteenväylälle.
Suojaviheralue EV
Suunnittelualueelle on osoitettu suojaviheralue.
Katualueet
Kokoojakatuina toimivat kantatie 63:lta lähtevä Jylhäntie sekä Passinraitti. Asuntokatuina
toimivat Passinrinki, Passinkaarre ja Taunonkuja.
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5.4 Kaavan vaikutukset
5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen

Kaavan vaikutuksia arvioidaan Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Vaikutusten
arvioinnin kohteet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 9 § ja MRA 1 §).
Yhdyskuntarakenne
Alueen rakentaminen täydentää alueen nykyistä rakennetta ja maankäytöllistä kehitystä.
Suunnittelualue sijaitsee yhdyskuntarakenteen kannalta edullisesti.
Maisemakuva
Alueen toteutuminen lisää asumisen mahdollisuuksia keskustan läheisyydessä.
Asuminen
Suunnittelualue sijoittuu jo olemassa olevan ja lähes täyteen rakennetun Passin asuntoalueen
länsi- ja eteläpuolelle.. Alueen toteutuminen lisää asumisen mahdollisuuksia keskustan
palveluiden läheisyydessä.
Palvelut
Päiväkoti, rakenteilla oleva monitoimikeskus, jäähalli, monitoimihalli ja urheilukenttä
sijaitsevat alueen välittömässä läheisyydessä. Alueen eteläpuolelle on rakentumassa
lähivuosina liikekeskus. Muutoin alue tukeutuu Kauhavan keskustan julkisiin ja kaupallisiin
palveluihin.
Liikenne
Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsevan Passinraitin liikennemäärät tulevat jonkin
verran kasvamaan.
Tekninen huolto
Alue on vesijohto- ja viemäriverkoston piirissä.
Pohjavesialueet
Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole pohjavesialueita.
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5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnon ympäristöön
Luonnon monimuotisuus
Peltolinnut ja muut peltoeläimet menettävät tällä kohtaa elinmahdollisuuksia. Varsinaista
luonnonympäristöä alueella on entuudestaan varsin vähän. Näin ollen kaavoittamisen
vaikutukset ovat vähäiset.
Pohjavesialueet
Alueen lähellä ei ole pohjavesialueita.
Pintavedet
Pintavedet johdetaan Kauhavanjokeen olemassa olevien laskuojien kautta.
5.4.3 Vaikutukset talouteen
Alueen infrastruktuurin rakentaminen vaatii kustannuksia.

5.5 Ympäristön häiriötekijät
Ympäristöön vaikuttavia häiriötekijöitä ei kaavamuutoksesta johdu.

5.6 Kaavamerkinnät ja-määräykset
Kaavamerkinnät ja –määräykset on osoitettu kaavakartassa. Kts. Liite 1.

5.7 Nimistö
Uudet kadunnimet mukailevat Passin alueen olemassa olevaa katunimistöä.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Toteutusta ohjaavat kaavapiirustus ja kaavamääräykset.
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6.2 Toteutuminen ja ajoitus
Asemakaava tulee voimaan, kun lainvoimainen
Toteuttaminen voidaan alkaa tämän jälkeen.

hyväksymispäätös

kuulutetaan.

Kaupunki valvoo suunnitteluohjeiden, tontin luovutuksen ja rakennuslupien kautta
rakennusten ja rakentamisen soveltuvuutta alueelle. Rakentamisessa noudatetaan kaupungin
rakennusjärjestystä.

YHTEYSTIEDOT
Kaavoitus- ja mittaustoimisto
Päämajantie 6
62375 Ylihärmä

Kaavoituspäällikkö
Jari Leivo
Puh: 06-2412 9542
GSM: 050 384 8285
etunimi.sukunimi@kauhava.fi

Vs. maankäyttöinsinööri
Anna-Liisa Huhtala
Puh: 06-2412 9541
GSM: 050-3683698
etunimi.sukunimi@kauhava.fi
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KAUHAVAN KAUPUNKI
KESKUSTAAJAMA
ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVAEHDOTUS 1:2000
Asemakaavan muutos koskee kortteleita 504-508 sekä
niihin liittyviä katu- ja virkistysalueita.
Asemakaavamuutoksella muodostuvat korttelit 504-507
sekä niihin liittyvät katu- ja virkistysalueet.
Korttelinumero 508 poistuu.

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET
RAKENNUSTAPA
- Rakennusten kattomuodon on oltava harjakatto tai sen sovellus. Kattokaltevuuden tulee olla 1:2...1:3.
Vanhan rakennuksen peruskorjauksessa tai laajennuksessa tulee käyttää nykyistä kattomuotoa.
- Rakennukset tulee julkisivu- ja kattomateriaalien, kattokaltevuuksien sekä värisävyjen suhteen
rakentaa kortteleittain yhtenäistä rakennustapaa noudattaen.
- Uudisrakennusten tulee suuruudeltaan, muodoltaan ja materiaaleiltaan muodostaa olemassa olevien
rakennusten kanssa yhtenäinen kokonaisuus.
KASVILLISUUS
Rakentamatta jäävä tontin osa, jota ei käytetä oleskelu-, lliikenne- tai pysäköintialueena, on istutettava
ja hoidettava puistomaisessa kunnossa.
AUTOPAIKAT
- AO-kortteleissa autopaikkoja on varattava

2 ap/asunto

- KLT-1 -korttelissa vähintään 1 ap/ 50 krsm²

KAUHAVAN KAUPUNKI, kaavoitus- ja mittaustoimisto
Piirtänyt Anna-Liisa Huhtala, vs. maankäyttöinsinööri
5.4.2018

Kaavan laatija

_______________________
Jari Leivo, kaavoituspäällikkö

ASEMAKAAVAMERKINNÄT
AO
AP
KLT-2
VL
VP
EV

Erillispientalojen korttelialue.

Asuinpientalojen korttelialue.

Liike- ja teollisuusrakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa liike- ja palvelurakennusten lisäksi ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuus- ja varastotoiminnan rakennuksia ei kuitenkaan päivittäistavarakaupan tiloja.
Lähivirkistysalue.

Puisto.

Suojaviheralue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

506
1

PIKKUP

350

Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

I

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

I3/4

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää
kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

e=0.25

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Rakennusala.

Ohjeellinen leikkikenttä.
vk
Istutettava alueen osa.

Katu.

pp/h

Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa,
jolla huoltoajo sallittu.
Johtoa varten varattu alueen osa.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

sr

s-12

Kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus. Maankäyttö- ja
rakennuslain 57 §:n 2 momentin nojalla määrätään,että rakennusta ei saa purkaa.
Rakennuksessa tehtävien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen
kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokas luonne säilyy. Korjaus- ja
muutossuunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.
Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue.
Alueella olevat rakennukset ja alueen ympäristö muodostavat maisemallisesti sekä
rakennustaiteellisesti ja -kulttuurisesti ja henkilöhistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden.
Alueen käytön kannalta tarpeellinen lisärakentaminen ja korjausrakentaminen ja
muut ympäristöön kohdistuvat toimenpiteet ovat sallittuja siten, että ne eivät ole
ristiriidassa kohteen maisemallisen ja ympäristöllisen erityisluonteen ja rakennustyylin
kanssa.
Passinraitin alueen läpi kulkevan Passinraitti-nimisen yhdystien suuntaus on säilytettävä
ennallaan ja sen parannustyöt on tehtävä niin, että tien ja sen ympäristön perinteikäs
yleisilme säilyy. Muutossuunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen
lausunto.

KÄSITTELYVAIHEET:

Kaavan laatiminen vireille 29.11.2017
OAS ja kaavaluonnos nähtävillä 29.11.-22.12.2017
Asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus nähtävillä 28.2.-3.4.2018
Kaupunginvaltuusto hyväksynyt:
Kaupungin kaavatunnus:
Asemakaavan pohjakartta on MRL 54 a §:n mukainen ja vastaa olosuhteita 15.2.2018.
Pohjakarttaa ylläpitää Kauhavan kaupunki.

___________________
Jari Leivo, kaaavoituspäällikkö

Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma
DNro 87/5.55.553/2017
Asemakaavan muutos koskee Kauhavan
kaupungin keskustaajamassa kortteleita
504-508 sekä niihin liittyviä katu- ja
virkistysalueita.
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SUUNNITTELUN KOHDE
1. Suunnitelman nimi ja suunnittelualue
Suunnitelman nimi on asemakaavan muutos Kauhavan kaupungin keskustaajamassa,
kortteleissa 504-508 sekä niihin liittyvillä katu- ja virkistysalueilla. Asemakaavamuutoksella
muodostuvat korttelit 504-507 sekä niihin liittyvät katu- ja virkistysalueet. Korttelinumero
508 poistuu.
Suunnittelualue sijaitsee Kauhavan keskustaajamassa Passin alueella. Alue on pääsääntöisesti asuinaluetta. Alueen sijainti ja viitteellinen rajaus on esitetty kuvassa 1.
Aluerajaus voi muuttua kaavaprosessin edetessä. Suunnittelualue on noin 7,5 ha. (Kuva 1)

KUVA 1. Suunnittelualueen sijainti.

2. Suunnittelun tavoitteet
Kauhavan kaupunginhallitus on päättänyt 27.2.2017 § 40 asemakaavan laatimisesta Passin
alueelle.
Kauhavan keskustaajaman Passin kylän ja Passinraitin alueiden asukkaat ovat jättäneet
kaupungille kaavoitusaloitteen.
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Aloitteessa esitetään nykyisen asemakaavan mukaisen Keskipassintien ohjaamista Passin
asuinalueelta suoraan pohjoiseen, Passinraitille. Nykyinen kaavan mukainen katuyhteys on
Keskipassintieltä Fortentien kautta sekä Passinraittiiin että Jylhäntielle. Aloitteessa
todetaan, että uusi yhteys olisi taloudellisesti, että liiketurvallisuuden kannata parempi
ratkaisu kuin olemassa oleva katuvaraus. Passinpuiston ympärille kaavoitettua asuinaluetta
ei ole vielä rakennettu. Koko kyseinen alue on yksityisten maanomistajien omistuksessa.
Tekninen toimi on alustavasti tutkinut alueen liikenteellisiä näkökohtia ja todennut mm.
että korttelissa 504 sijaitsevalle KL -liiketontille ei ole nykyisen kaavan mukaan myöskään
sujuvaa kulkuyhteyttä, koska entinen Jylhäntien-Kauhava tien risteysalueella sijainnut
liittymä jouduttiin katkaisemaan, että saatiin järjestetyksi ns. ABC -alueelle kulkuyhteydet.
Myös ELY -keskuksen aiemmin tekemät pyörätien alitusta varten tarvitut maanlunastukset
ovat haitanneet kulkua liiketontille. Näin ollen alueen liikennejärjestelyiden parantamiseksi
on yleistäkin tarvetta.

SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT
3. Hanketta ohjaavat suunnitelmat
3.1 Maakuntakaava ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan vuonna
2001. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:
-

Toimiva aluerakenne
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Helsingin seudun erityiskysymykset
Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet

Maakuntakaava
Kauhavan kaupunki kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton alueeseen, jolla on voimassa
toukokuussa 2005 vahvistettu maakuntakaava.
Suunnittelualue on maakuntakaavassa pääosin taajamatoimintojen aluetta. Alueen
suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, täydennysrakentamista ja
taajamakuvan eheyttämistä. (Kuva 2)
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KUVA 2. Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta. KUVA 3. Ote E-P:n II vaihemaakuntakaavasta.

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti helmikuussa 2013 käynnistää Etelä-Pohjanmaan
II vaihemaakuntakaavan laatimisen. Vaihemaakuntakaava koskee kauppaa, liikennettä ja
keskustatoimintoja. Maakuntavaltuusto on 30.5.2016 hyväksynyt II vaihemaakuntakaavan.
Kaava on tullut voimaan 11.8.2016 julkaistulla kuulutuksella.
Suunnittelualue sijoittuu vaihemaakuntakaava II:ssa keskustatoimintojen alueelle
(kohdemerkintä c). Merkinnällä osoitetaan seudullista merkitystä omaavan kuntakeskuksen
ydinalue. Keskustatoimintojen alueella on asutuksen lisäksi hallintoon, palveluihin ja
kauppaan liittyviä toimintoja. C-kohdemerkintä kattaa vaihemaakuntakaavassa Kauhavalla
ydinkeskustan lisäksi Passin, Vähä-Passin sekä Mäki-Hannuksen alueet. (Kuva 3)
3.2 Yleiskaava
Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen 16.10.2000 vahvistunut Kauhavan
Keskustaajaman osayleiskaava. Suunnittelualue sijoittuu voimassa olevassa osayleiskaavassa pääsääntöisesti pientalovaltaiselle alueelle (AP). Suunnittelualueen
lounaisosassa sijaitsee TP-alue eli työpaikka-alue. Lisäksi alueen pohjoispuolella sijaitsee S12-merkintä, joka on suojeltavan alueen merkintä. (Kuva 4)
Kauhavan keskustaajaman osayleiskaavan ajantasaistaminen käynnistyi vuoden 2017
alkupuolella.
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KUVA 4. Ote voimassa olevasta osayleiskaavasta.

3.3 Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa 19.2.1985 vahvistunut asemakaava. Suunnittelualue on
asemakaavassa pääsääntöisesti erillispientalojen korttelialuetta (AO). Lounaispuolella on
liikennerakennusten korttelialue (KL). (Kuva 5)

KUVA 5. Ote ajantasa-asemakaavasta suunnittelualueella.
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3.4 Rakennusjärjestys
Kauhavan kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.3.2010 §14
ja se on tullut voimaan 4.5.2010.
4.4 Muut päätökset, suunnitelmat ja selvitykset
Alueidenkäyttöstrategia on tehty koko Kauhavan kaupungin alueelle. Kauhavan
kaupunginvaltuusto hyväksyi alueidenkäyttöstrategian 27.1.2014.
Kauhavalla on laadittu vuonna 2016 Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelma, jonka
laatiminen on osa kaupungin yleiskaavoitusohjelmaa. Keskustaajaman alueelle on laadittu
kokonaisvaltaisempi visio, joka käsittelee mm. taajamakuvaa, toiminnallisuutta, kaupungin
identiteettiä, viihtyisää ympäristöä, kaupunkirakennetta sekä erilaisten teemojen ja
osakokonaisuuksien suhdetta toisiinsa. Kehittämissuunnitelma on laadittu yleispiirteisellä
tasolla, eikä siinä oteta kantaa yksittäisiin detaljeihin, vaan visioitiin aluerakennetta pitkälle
tulevaisuuteen.

4. Vaikutusten arviointi
Vaikutusten arvioinnista on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) ja –asetuksessa
(MRA). Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin (MRL 9 §).
Arvioinnin tehtävänä on tuottaa suunnittelijoille, osallisille sekä päättäjille tietoa kaavan
toteuttamisen vaikutuksista, niiden merkittävyydestä sekä haitallisten vaikutusten
lieventämismahdollisuuksista.
Asemakaavan toteuttamisella on vaikutuksia mm. rakennettuun ympäristöön, taajamakuvaan, palveluihin sekä liikenteeseen.

OSALLISTUMINEN JA AIKATAULUTUS
5. Osalliset
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekä muut, joiden oloihin kaava saattaa
huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa
kaavoitus käsittelee (MRL 62 §).
Asukkaat, maanomistajat
- Suunnittelualueen ja lähialueiden asukkaat
- Suunnittelualueen ja lähialueiden maanomistajat
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Kaupungin viranomaiset
- Kaupunginvaltuusto
- Kaupunginhallitus
- Kehityskeskus
- Tekninen lautakunta
- Ympäristölautakunta
Valtion- ja muut viranomaiset
- Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
- Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo
- Museovirasto
- Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos-liikelaitos
Yritykset ja Yhteisöt
- Anvia Oyj
- Elenia Verkko Oy
- Kauhavan Vesi Oy
- Sonera Oyj
- Jylhän Sähkö Oy
- Muut mahdolliset yritykset ja yhteisöt

6. Tiedottaminen
Kaavoituksen vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavan ja siihen
liittyvän suunnittelumateriaalin nähtävillä olosta tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla,
paikallislehdessä (Komiat-lehti ja Järviseudun Sanomat) ja kaupungin Internet-sivuilla
(www.kauhava.fi) jäljempänä olevan aikataulun mukaisesti. Kaavoitusprosessiin
mahdollisesti myöhemmin tulleista oleellisista muutoksista tiedotetaan vastaavasti.
Kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävillä oloaikoina kaavoitukseen liittyvä
materiaali on nähtävillä Kauhavan kaupungin Internet-sivuilla (www.kauhava.fi) ja
Kauhavan kaupungin teknisessä palvelutoimistossa (Päämajantie 6, 62375).
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7. Kaavoituksen kulku ja osallistuminen
Kaavoitusmenettelystä ja vuorovaikutuksesta voi lukea lisää www.kauhava.fi
VAIHE

VAIHEEN SISÄLTÖ

OSALLISTUMINEN

1. ALOITUSVAIHE
Aloitus- ja vireilletulo

Kaupunginhallitus päättää
kaavan vireilletulosta.

Osallistuminen mahdollisiin
työpajoihin tai muihin yleisötilaisuuksiin

2. VALMISTELUVAIHE
OAS ja kaavaluonnos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(OAS) ja kaavaluonnos asetetaan
nähtäville 14-30 vrk ajaksi, riippuen
siitä, katsotaanko kaavahanke vaikutuksiltaan merkittäväksi vai ei

Osalliset voivat antaa palautetta
OAS:sista kaavaehdotuksen nähtävillä olon loppuun asti
Osalliset voivat antaa kaavaluonnoksesta mielipiteitä nähtävilläoloaikana
Palaute ja mielipiteet annetaan
kaavoitus- ja mittaustoimistolle
Lausunnot pyydetään viranomaisilta
ja yhteisöiltä, joiden toimialaa
suunnittelussa käsitellään

3. EHDOTUSVAIHE
Kaavaehdotus

Kaavaehdotus, selostus ja muu aineisto asetetaan nähtäville MRL 65 §:n
mukaisesti 30 vrk ajaksi

Osalliset voivat antaa kaavaehdotuksesta muistutuksen nähtävilläoloaikana kaavoitus- ja mittaustoimistolle
Lausunnot pyydetään viranomaisilta
ja yhteisöiltä, joiden toimialaa
suunnittelussa käsitellään

4. HYVÄKSYMISVAIHE
Kaavan hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan
Merkitykseltään vähäisen kaavan
hyväksyy kaupunginhallitus

5. VOIMAANTULO
Kaavan voimaantulo

Päätöksestä voi valittaa Vaasan
hallinto-oikeuteen 30 vrk:n kuluessa
ja hallinto-oikeuden päätöksestä
edelleen korkeimpaan hallintooikeuteen

Valitusajan umpeuduttua kaavan voimaantulosta kuulutetaan, mikäli valituksia ei ole jätetty
Kaava tulee voimaan, kun siitä julkaistaan kuulutukset kaupungin virallisissa
ilmoituslehdissä, kaupungin internetsivuilla ja ilmoitustaululla
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8. Viranomaisyhteistyö
Asemakaavasta pyydetään lausunnot tarvittavilta viranomaisilta luonnos- ja
ehdotusvaiheessa. Viranomaisneuvotteluja järjestetään tarvittaessa.

9. Kaavan laatimisen aikataulu
Taulukossa on esiteltynä asemakaavaprosessin tavoiteaikataulu.

Kaupunginhallitus päättää asemakaavoituksen aloittamisesta

Alkuvuosi 2017

Kaavaluonnos ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
nähtävillä

Syksy 2017

Kaavaehdotus nähtävillä

Alkuvuosi 2018

Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan

Kevät 2018

YHTEYSTIEDOT
Kaavoitus- ja mittaustoimisto
Päämajantie 6
62375 Ylihärmä

Maankäyttöinsinööri
Kati Sulonen
Puh: 06-2412 9540
GSM: 044-4834250
etunimi.sukunimi@kauhava.fi
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Kaavoitussihteeri
Anna-Liisa Huhtala
Puh: 06-2412 9541
GSM: 050-3683698
etunimi.sukunimi@kauhava.fi
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Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
233 Kauhava
Täyttämispvm
25.06.2018
Kaavan nimi
Asemakaavan muutos Kauhavan keskustaajaman kortteleissa 504-507
Hyväksymispvm
18.06.2018
Ehdotuspvm
03.04.2018
Hyväksyjä
V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm
29.11.2017
Hyväksymispykälä
45
Kunnan kaavatunnus
233A180618045
Generoitu kaavatunnus
233V180618A45
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
7,5045
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
0,0000
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 7,5045

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
7,5045
4,7794

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
8949
0,12
63,7
6713
0,14

-0,1862

-466

0,8073

10,8

-0,1766

0,9763
0,0469

13,0
0,6

0,1815
0,0308

Rakennussuojelu

Pinta-ala
[%]

0,25

Kerrosalan muut. [km² +/-]
-753
-287

11,9

Pinta-ala
[ha]

2236

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
0,0026
0,1531

0,8946

Maanalaiset
tilat
Yhteensä

Yhteensä

Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

Kerrosala [kPinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
m²]

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]

Alamerkinnät
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
AP
AO
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
KL
KLT-1
T yhteensä
V yhteensä
VP
VL
R yhteensä
L yhteensä
Kadut
E yhteensä
EV
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
7,5045
4,7794
1,4316
3,3478

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
8949
0,12
63,7
6713
0,14
30,0
2863
0,20
70,0
3850
0,12

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
0,0026
0,1531
1,4316
-1,2785

Kerrosalan muut. [km² +/-]
-753
-287
1863
-2150

-0,1862
-1,0808
0,8946

-466
-2702
2236

0,8946

11,9

2236

0,25

0,8946

100,0

2236

0,25

0,8073
0,1948
0,6125

10,8
24,1
75,9

-0,1766
-0,7891
0,6125

0,9763
0,9763
0,0469
0,0469

13,0
100,0
0,6
100,0

0,1815
0,1815
0,0308
0,0308

