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1.     TUNNISTETIEDOT 
 
kunta 
 
KAUHAJOKI 
 

Kaavan nimi 
ASEMAKAAVAN MUUTOS VAPAA-AIKAKESKUKSEN  
VU ALUEELLA 
 

Kunnan osa 
KESKUSTA 
 

Alueen nimi 
 
OPAS 

Korttelit: 
 

  

 
Kaavan laatijan yhteystiedot 
 
KAUHAJOEN KAUPUNKI 
PL 500, 61801 KAUHAJOKI 
 
 
PUH. 06-2413 2000 

 
KAAVAN VIREILLETULOSTA 
ILMOITTAMINEN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KUULUTUS KAUHAJOEN 
KUNNALLISLEHTI  
 
 
Kaavoitusohjelma vuosille 2008 – 
20012 
 
 

 
TEKNINENLAUTAKUNTA 2009 
 
 

 
 

 
LUONNOS   
Nähtävillä: 17.06 -1.7.2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
Liisa Kasi, arkkitehti 

 

 
EHDOTUS  
Nähtävillä 21.01.- 19.02.2011 

 
KAUPUNGINHALLITUS 

 
 

 
VALTUUSTON HYVÄKSYMINEN 

 
 

 
 

1.1 Alueen määrittely ja sijainti 
 

Kaava-alue on Kauhajoen keskustassa Oppaan alueella. Kaava-alue on osa Vapaa-
ajankeskusta Kaava-alue käsittää Urheilutien ja Sussoonkujan välisen puistoalueen 
Liite 1, Kaava-alueen sijainti 

 
 
1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus 

 
 
Kaavan nimi on: ASEMAKAAVAN MUUTOS VU-ALUEELLA 
 
Asemakaavan muutos koskee VU-alueen länsirajalla kulkevaa ajoväylää, Urheilutien 
siirtoa pohjoisemmaksi korttelin 5060 eteläpuolella, länsipuolen pysäköintialueita sekä 
VU-alueen laajentamista. 
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1.3 Selostuksen liiteasiakirjat 

 
Liite 1. Sijaintikartta 
Liite 2a ja 2b. Ote ajantasa-asemakaavasta 
Liite 3. Vapaa-aikakeskuksen liikennesuunnitelmat – vaihtoehtojen vertailu 
Liite 4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 5. Asemakaava 

 
1.4 Luettelo taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 

- Luontoselvitys 
- Kauhajoen osayleiskaava-alueen rakennetun ympäristön kartoitus 
- Vapaa-aikakeskuksen asemakaavaan liittyvä liikenneselvitys 
- Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 1648/3/04. 
- Asukaskysely 
- Kauhajoki, Urheilukeskus, yleissuunnitelma 1985 
- Yleissuunnitelman tarkistus, luonnos. Kauhajoen kaupunki/ Simo Yli-Halkola 
- Jokirantapuistot, suunnitelma 2006 

 
 

2.    PERUSTIEDOT JA TAVOITTEET 
 

2.1 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 
 
Kaavamuutoksella tutkitaan sekä kevyenliikenteen että ajoneuvo- ja huoltoliikenteen 
tarkoituksenmukaiset yhteydet uimahallille ja Vapaa-aikakeskuksen länsipuolelle 
ympäröivät asuntoalueet huomioiden. Osa palvelujen käyttäjistä liikkuu alueelle viereisten 
asuntoalueiden kautta. Osa asukkaista kokee liikkumisen häiritsevänä ja osa asukkaista 
on huolissaan riittävien yhteyksien säilymisestä Oppaan asuntoaluilta Rahikkatielle ja 
keskustaan sekä ympäröiviltä asuntoalueilta uimahallille. 
 
Korttelin 5060 eteläpuolella on voimassa vanhaa kaavaa, jossa on kaistale puistoa ja 
kaavatietä. Asemakaavan muutoksella yhtenäistetään asemakaava toteuttamiskelpoiseksi 
kokonaisuudeksi.  

 
2.2 PERUSSELVITYKSET JA INVENTOINNIT 
 

Rakennuskanta ja alueen maankäyttö 
 
Kauhajoen osayleiskaava-alueen rakennetun ympäristön inventointi on valmistunut 2005. 
Vuoden 2010 aikana täydennetään rakennuskannan inventointia. Rakennuskannan 
arvotus laaditaan museoviraston ja Etelä-Pohjanmaan museon kanssa yhteistyönä. 
 
Vapaa-ajankeskuksessa sijaitsee mm. virkistysuimala Virkku, keilailu- ja palloiluhallit, 
keskusurheilukenttä, erilaisia pienkenttiä, koirien agilityrata, pururata sekä talvella 
hiihtoreitti ja jääkaukalo. 

 
 

Liikenneselvitys 
 
Vapaa-ajankeskuksen liikennettä koskeva liikenneselvitys on tehty koko Vapaa-
aikakeskusta koskevana selvityksenä 2008. Selvitykseen perustuen laadittiin 
ensimmäisen vaiheen asemakaavan muutos 2008, Tässä muutoksessa ohjattiin 
massatapahtumien liikennevirrat kulkemaan Kenttätien kautta Vapaa-ajankeskuksen 
itäpuolella sijaitseville pysäköintialueille. Näillä alueilla on yhteensä yli 1000 autopaikkaa 
henkilöautoille. Alueelle tulee sijoittumaan myös linja-autojen pysäköinti.  
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Kartta ” Vapaa-aikakeskuksen asemakaavaan liittyvästä liikenneselvityksestä” 
Alueen pysäköintiä esittelevälle kartalle on havainnollistettu Vapaa-ajankeskuksen 
kaavoituksen eri vaiheet. Vaiheet 1 ja 2 ovat vahvistuneet. Tämä kaavahanke käsittää 
vaiheen 3. 
Vaihe 1 käsitti Vapaa-ajankeskuksen laajentamisen Kenttätien ympäristössä sekä 
pysäköinnin ja liikenteen keskittämisen Vapaa-ajankeskuksen itäpuolelle. 
Liikenneselvityksen mukaisesti massatapahtumien liikennevirrat johdetaan Kenttätien 
kautta alueelle. Vaihe 2 käsitti kahden erillispientalojen rakennuspaikan vähäisen 
laajentamisen. 
 
 
 
 
Liikennesuunnitelmissa on tutkittu: 
- mitkä liikenneyhteydet viereisiltä asuntoalueilta ovat tarpeen eri suuntiin? 
- mitä yhteyksiä tulisi sallia asuntoalueiden läpi vapaa-ajankeskukseen? 
- miten ohjataan välttämätöntä liikennöimistä vapaa-ajan keskuksessa siten, että ei 

luoda yleisiä kulkuväyliä alueelle, jotka suosivat vanhoja tottumuksia käyttää 
Urheilutien ja Sussoonkujan yhteyksiä alueelle. 

- alueen käyttäjien, alueen huoltoliikenteen ja yleisön erilaiset yhteystarpeet alueella ja 
alueen sisällä.  

- autoliikenteen ja kevyenliikenteen erilaiset tarpeet alueella ja alueen sisällä. 
- mille toiminnoille on luontevaa järjestää yhteydet uimahallin ja Sussoonkujan 

suunnasta sekä liikenteen tarvitsemat autopaikat 
Liite 3. Vapaa-aikakeskuksen liikennesuunnitelmat – vaihtoehtojen vertailu 2009 ja 
taustaselvitys ”Vapaa-aikakeskuksen asemakaavaan liittyvä liikenneselvitys, 2008” 
 

Liikenneselvitystä tarkistettiin tämän toisen kaavamuutoksen yhteydessä 
liikennesuunnitelmalla 2009: Vapaa-aikakeskuksen liikennesuunnitelmat – vaihtoehtojen 
vertailu. 
Suunnitelmat koskivat Sussoontien ja Urheilutien välistä tieyhteyttä sekä uimahallin 
ympäristön pysäköintiä. Vaihtoehdot VE1, VE2 ja VE3  olivat nähtävillä kaavaluonnoksen 
nähtävillä olo aikana 17.06.2009 – 1.7.2009 
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Vaihtoehdossa VE1  Sussoonkujan jatke on katkaistu ja Vapaa-ajankeskuksen Sussoonkujan 
päähän on sijoitettu pieni pysäköintialue. 
 
Vaihtoehdoissa on VE1 on 50 pysäköinnin lisäpaikkaa, jotka on merkitty sinisellä.   
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Vaihtoehdossa VE2 Sussoonkujan ja Urheilutien välisen tieyhteyden linjaus on tarkistettu 
siten, että liittymien muoto on T-liittymä ja tieväylällä on sekä hidasteita että mutkia. 
Vaihtoehdossa on 50 lisäpaikkaa pysäköinnille.  
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Vaihtoehto VE3 on tieyhteyden osalta VE2 mukainen. Pysäköinnin laajennusalueet on 
sijoitettu laajempana alueena uimahallin yhteyteen. Vaihtoehdoissa on VE2.ssa on 27 
lisäpaikkaa. 
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Muinaismuistot 
 
Alueella ei ole muinaismuistoja. 
 
Luonto 
 
Kauhajoen kaupunki tilasi keväällä 2008 Suomen Luontotieto Oy:ltä Kauhajoen kaupungin 
osayleiskaava-alueen luontoarvojen perusselvityksen. Selvityksen yhteydessä inventoitiin 
erikseen  
vapaa-ajankeskuksen kaava-alue asemakaavoituksen vaatimalla tarkkuudella. 
Maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset täyttävää selvitystä käytetään alueen 
maankäytön suunnittelun tausta-aineistona.  
 
Inventointialueilta selvitettiin Luonnonsuojelulain tarkoittamat suojeltavat luontotyypit 
(Luonnonsuojelulaki 1996/1096, 9§), Metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät 
elinympäristöt (1996/1093, 10§) ja Vesilain suojelemat pienvesikohteet (Vesilaki 1961/ 64, 
15a § ja 17a §). Inventointi toteutettiin Luonnonsuojelulain luontotyyppien 
inventointiohjeen (Pääkkönen 2000) mukaisesti. Alueelta etsittiin putkilokasvien lisäksi 
myös muuta uhanalaislajistoa, kuten kääpäsieniä lähinnä vanhojen puistopuiden rungoilta. 
Alueen pesimälinnustosta inventoitiin vain arvokkaimmat EU:n Lintudirektiivin liitteen I 
mukaiset lajit sekä kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi 2001) mainitut lintulajit. 
Linnustoselvitys on osa osayleiskaavan linnustoselvitystä. Pesimälinnusto kartoitettiin 
kesäkuun alussa tehdyllä yhdellä maastokäynnillä.  
Linnustoselvitys tehtiin yhden käyntikerran kartoituslaskentamenetelmällä (Koskimies 
1988), siten että koko alue kuljettiin jalkaisin läpi. Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys 
tehtiin heinäkuun lopulla 008 ja sitä tarkennettiin elokuun lopussa tehdyllä 
maastokäynnillä. Alueilta tehtiin lepakkoselvitys osana laajempaa lepakkoselvitystä, joka 
tehtiin koko osayleiskaavan  
osoittamalta alueelta. Maastotöistä vastasivat FM, biologi Jyrki Oja ja Satu Oja Suomen 
Luontotieto Oy:stä.  
 
 
Maanomistus 
 
Voimassa olevan kaavan mukainen VU-alue ja Urheilutie ovat kaupungin omistuksessa. 
Urheilutien ja korttelin 5060 välinen alue, jota kaavamuutos koskee on yksityisessä 
omistuksessa.   
 
Palvelut 
 
Kauhajoen vapaa-ajankeskus sijaitsee keskustaajamassa lähellä taajaman monipuolisia 
palveluita. Vapaa-ajankeskuksella on palvelujen tarjoajana seutukunnallista merkitystä. 

 
 
 
 
 

2.3 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT 
 

Ympäristössä ei ole häiriötekijöitä. Rahikkatien melualueeksi on Tiehallinto määritellyt 75 
– 95 metriä. Rahikkatielle alueelta on yli 300 metriä. Pohjoispuolella sijaitsevalla 
teollisuusalueella on lähinnä ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta sekä sellaista 
toimisto- ja liiketilaa joka vaatii laajoja piha-alueita. 
Osa Sussoonkujan asukkaista kokevat ohiajavan liikenteen asumisviihtyvyyteen 
vaikuttavana häiriötekijänä. Alueella on suoritettu liikennelaskentaa 2002 ja 2008. 
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3.    KAAVOITUSTILANNE JA ALUETTA KOSKEVAT MUUT  
           SUUNNITELMAT JA PÄÄTÖKSET 

 
3.1 KAAVOITUSTILANNE 

 
Maakuntakaava  

 

Suunnittelualue kuuluu Etelä-Pohjanmaan maakuntaliiton alueelle. Etelä-Pohjanmaan 
maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 23.5.2005.  

 

Maakuntakaavassa Kauhajoen keskusta, 
johon asemakaavoitettava alue kuuluu, on 
merkitty kohdemerkinnällä 
seutukuntakeskuksen keskustatoimintojen 
alue. Merkintään liittyy suunnittelumääräys: 
”Seutukuntakeskuksen keskustatoimintojen 
alueena merkittyä aluetta kehitetään 
taajamakuvallisesti eheyttäen kunnan 
keskuksena. Vähittäiskaupan suuryksiköiden 
mitoitus ja sijainti määritellään kunnan 
kaavoituksessa.” Alueella ei ole voimassa 
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, joten 
maakuntakaava ohjaa suoraan 
asemakaavoitusta.  

 
Kartta, Ote maakuntakaavasta 
 

 
 
 
Yleiskaava 

 

 

 
ote yleiskaavasta 
 
 
 
 
 
 
 
Alue sisältyy Kauhajoen 
kunnanvaltuuston 17.06.1991 
hyväksymään keskustaajaman 
osayleiskaavaan. Yleiskaava on 
ohjeellinen ilman oikeusvaikutuksia. 
Alue on varattu kaavamerkinnällä VL 
(lähivirkistysalue)., VU (urheilu- ja 
virkistyspalvelujen alue). 
 

 
 
Asemakaava 
 
Alueella on pääasiassa voimassa 24.01.1989 vahvistunut asemakaavalla, jolla 
muodostettiin vapaa-aikakeskuksen rakennuksille korttelialueet alueen vapaa-
aikakeskuksen länsiosiin ja urheilukentille varattiin huomattavasti aikaisempaa 
laajemmat alueet asuntoalueiden ja Kenttätien väliin. 
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Pienellä kaistaleella urheilutien ja korttelin 5060 välissä on voimassa 11.03.1965 
vahvistunutta asemakaavaa. Alueelle oli suunniteltu -89 asemakaavassa 
asuntokortteliin rajautuva pysäköintialue, jota asukkaat vastustivat. Tältä osin -89 
asemakaavaa ei vahvistettu. 
Korttelia 5101 koskevan laajennuksen ja Kenttätietä koskevan muutoksen valtuusto 
hyväksyi 2009. Korttelia 5060 koskevan kaavamuutoksen Kauhajoen kaupungin 
valtuusto hyväksyi kesällä 2010. Kaavamuutoksella laajennettiin yksityisen 
omistuksessa olevaa korttelialuetta noin 10 metriä etelän suuntaan. 
 
 
 

 

 
Liite 2a. Ote ajantasakaavasta. 
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Liite 2b. Voimassa oleva osa asemakaavaa, joka on  vahvistettu 11.3.1965 
Kaava jäi voimaan osa-alueelle, jolle kaavamuutosehdotusta ei vahvistettu 1989. 
 

 
 
 

3.2 MUUT SUUNNITELMAT JA PÄÄTÖKSET 
 

Muut suunnitelmat 
Kauhajoki, Urheilukeskus, yleissuunnitelma 1985 
Yleissuunnitelman tarkistus, luonnos. Kauhajoen kaupunki/ Simo Yli-Halkola 
( OAS) 

 
Jokirantapuistot, 2006 
(OAS) 

 
 

Rakennusjärjestys 
 
Kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty valtuustossa 28.4.1997. 
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Pohjakartta 
 

Pohjakartta on hyväksytty 18.6.2003. 

 
3.3 SUOJELUALUEET JA VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄT ALUEET 
 

Kaava-alueella ei ole perustettuja luonnonsuojelualueita tai alueita, jotka ovat Natura – 
2000 suojeluohjelmassa mukana. 
Kaava-alue ei kuulu valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema- tai kulttuuriympäristön 
alueisiin.  
 

 
4.      YHTEENVETO KAAVOITUKSEN ERI VAIHEISTA JA OSALLISTUMISESTA 

 
4.1  Kaavan eri vaiheet 
 

Kaavoitusprosessi, käsittelyt ja mahdollisuus vuorovaikutukseen: 
 
Osallisia ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueen maanomistajat, naapurit ja ne, 
joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.  

 
Kaavoitusohjelma 
vuosille 2008 – 2012 

 

Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma 

- Nähtävillä ympäristölautakunnan päätöksen mukaisesti 
17.06. – 1.7.2008  välisenä aikana 

- Osallisilla mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman sisällöstä 

- Ei huomautuksia  
- lausuntopyynnöt viranomaisille ja yhteisöille joitten 
toimialaan kaava-alue kuuluu 

 
Asukaskysely 
liite 8  

 
- Asukaskysely jaettiin koko Lellavantien ja Hyypäntien 

rajoittamalle asuntoalueelle. 
- Kysely jaettiin yhteensä 176:n talouteen 
- vastauksia 78 

 
Kaavaluonnokset 
 
 

- yleisötilaisuus 26.05.2009. Kutsu Kauhajoen 
Kunnallislehdessä 
 
- Tekninen lautakunta  
- Nähtävillä teknisenlautakunnan päätöksen mukaisesti 
17.06. – 1.7.2008  välisenä aikana 
- maanomistajille ja lähialueen kiinteistön omistajille 
asemakaavan vireille tulosta ilmoitettiin kirjeitse, liitteinä OAS 
sekä kopio kaavaluonnoksesta. 
- Osallisilla mahdollisuus esittää mielipiteensä 
kaavaluonnoksesta 
-  Huomautuksia 3 kpl 
 

Kaavaehdotuksen 
käsittelyt 

- Kaavaehdotus, joka käsitti kaavamuutoksen VU- alueen 
lisäksi myös korttelissa 60 oli nähtävillä ehdotuksena 
16.12.2009-14.1.2010. 
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- Kaavaehdotusvaiheessa kaava Vapaa-aikakeskusta koskenut 
kaava jaettiin kahdeksi eri kaavaksi. Lähinnä pohjoisosia 
koskeneeseen kaavaehdotukseen nimeltään: ” Asemakaavan 
muutos vapaa-aikakeskuksen alueella korttelissa 60 sekä 
sekä eteläosia koskeneeseen  ” Asemakaavan muutos VU-
alueella#. 

 
  

Uudelleen nähtävillä kaavaehdotuksena . 
 Asemakaavan muutos VU-alueella 21.01.- 19.02.2011 
 

- ei muistutuksia 
 

 
Yhteenveto asukaskyselystä: 
 
Mielipidettä kysyttiin seuraavasti 
 

samaa 
mieltä 

eri mieltä ei 
vastausta 

Alueella on liikenneyhteyksiä, jotka tuottavat 
häiriötä ja epäviihtyisyyttä asumiselle 
Kahdeksassa vastauksessa oli nimetty liikenne 
Hyypäntieltä Sussoonkujan kautta Topeekalle 
häiritseväksi. 
 

asukkaan osoite samaa 
mieltä 

eri mieltä 

Pajaniementie 1 5 
Oppaantie 6 7 
Sussoonkuja 6 1 
Martantie 1 4 
Viljatie 8 5 
Liisantie 3 2 
Vanamontie 4 1 
Siltavoudinkatu 1 3 
Sirkantie - 5 
Alakuja 1 3 

 
Kyselyn vastauksista voitiin päätellä, että alueen 
liikenne koetaan asumista häiritseväksi eri puolilla 
aluetta. Kuitenkin hieman suurempi määrä 
vastaajista oli sitä mieltä ettei liikenne tuota 
häiriötä. Häiritsevimmäksi useassa vastauksessa 
todettiin mopoilla ajo. 
 

 
30 

 
40 

 
8 

 
Nykyiset liikenneyhteydet ovat riittäviä 
 
Vastauksissa ei ollut selkeätä alueellista 
jakautumaa. Myönteisiä ja kielteisiä vastauksia oli 
eri puolilla aluetta. 
 

 
25 

 
29 

 
24 

 
Yhteyttä Sussoonkujalta Urheilutielle tulisi parantaa 
siten, että läpikulkuliikennettä pystyttäisiin 
karsimaan nykyisestä. 
 
 

 
21 

 
40 

 
17 

 
Alueelta tulee olla liikenneyhteys useampaan 

 
44 

 
22 

 
10 
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suuntaan. Yhteys yksinomaan Urheilutien kautta ei 
ole riittävä 
    
Yhteys tulee olla esim. seuraavien katujen kautta: 
 

vastustan kannatan ei 
merkitystä 

Sussoonkujan kautta Urheilutielle  
18 

 
42 

 
9 

    
Pohjoiselle yhdystielle Martantien tai 
Pajaniementien kautta 

26 34 5 

    
Urheilutieltä Sirkantielle 15 25 27 
    
Jokin muu yhteys. Mikä?    
Näissä oli vastauksena Urheilutieltä jatke 
urheilualueen läpi Kenttätielle. 
 
Asukaskyselyyn pyydettiin myös osoitetietoja, 
jotten perusteella oli pääteltävissä, että vastustajat 
asuivat ko.kadun varrella tai läheisyydessä ja 
samaa mieltä olevat alueen toisella laidalla. 
 

   

 
 

4.2 Kaavaluonnoksen nähtävillä oloaikana esitetyt huomautukset 
Luonnoksista saatiin kolme huomautusta, joista yksi koskee lähinnä kaavaluonnoksen 
osaa: Kaavamuutos kortteleissa 60 ja 65 sekä näihin liittyvillä katu-, puisto ja LP alueilla ja 
kaksi muuta Kaavamuutosta VU-alueella.  
Liitteenä huomautukset:  

1. Nisula, Oravamäki, Oksanen, koskee muutos korttelissa 60, puoltava kannanotto. 
2. Tuija ja Jari Pitkäkoski, koskee VU-aluetta 
3. Pentti Kujansivu yms. yht13 allekirjoittajaa, koskee VU-aluetta 

 
 
Huomautus 2: Tuija ja Jari Pitkäkoski 
Ensimmäinen osa huomautusta koskee Kaavamuutosta VU-alueella ja lähinnä alueelle 
suunniteltujen tiehidasteiden ja kavennusten rakentamista. 
Vastine: Kannanotot koskevat tieyhteyksien tarkempaa suunnittelua. 
 
Toisessa osassa huomautuksen tekijät kritisoivat uimahallin yhteyteen osoitettua 
laajennettua pysäköintialuetta pitäen sitä turhana. 
Vastine: Pysäköintialue palvelee lähinnä uimahallirakennuksen käyttäjiä. Laajennusta on 
yhteensä 43 lisäpaikkaa. Nykytilanteessa pysäköintipaikat eivät ole riittäviä. Lisäpaikat 
eivät palvele huomautuksessa mainittuja tilaisuuksia, joita ovat vapaa-aikakeskuksessa 
järjestettävät eri urheilutapahtumat. Näitä palveleva pysäköinti on sijoitettu Kenttätien 
läheisyyteen vuoden 2008 kaavamuutoksessa. Tässä yhteydessä pysäköintiä 
laajennettiin noin 1100 autopaikalla. 
 
Kolmannessa osassa huomauttajat kritisoivat puuston häviämistä pysäköinnin 
rakentamisen yhteydessä. 
Vastine: Laajennettu pysäköintialue sijaitsee pääasiassa nykyisen Urheilutien paikalla. 
Urheilutie on kaavaehdotuksessa siirretty pohjoisemmaksi nykyiselle peltoalueelle. 
Pysäköinti on mitoitettu siten, että olemassa oleva puusto on mahdollista pääosin 
säilyttää. 
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Huomautus 3: Pentti Kujansivu yms. yht13 allekirjoi ttajaa 
 

- Miksi ei kaavaluonnoksessa ole esitetty muita yhteysvaihtoehtoja esim. Sirkantie 
tai yhteyttä Oppaan alueelta Kenttätielle, koska alueelle laaditussa kyselyssä 
myös muut vaihtoehdot olivat esillä. 

Vastine: Kaavoituksen yhteydessä on tutkittu myös muut vaihtoehdot, jotka olivat 
esillä Oppaan alueella toteutetussa kyselyssä.  Kyselyssä ei mikään esitetyistä 
vaihtoehdoista saanut kannatusta muihin verrattuna. Uusia 
yhteysväylämahdollisuuksia kannattivat toisaalla asuvat asukkaat ja vastustivat 
yhteysväylävaihtoehdon varrella asuvat asukkaat. Kaavaa ei ole tarkoituksenmukaista 
perustaa ongelman siirtämiselle Sussoonkujalta toiselle katualueelle. Kaavan 
tavoitteeksi kristallisoitui olemassa olevan liikenneyhteyden, Sussoonkujalta 
uimahallille, kehittäminen siten, että mahdollisimman suuri osa ns. turhasta 
läpiliikenteestä tulisi karsiutumaan ko. väylältä. Keinoina ovat Sussoonkujan 
kavennukset, töyssyt sekä liikenneyhteyden linjaus Sussoonkujaan ja Urheilutiehen T-
liittymän kautta. Nykytilanteessa Urheilutie jatkuu suoraan Sussoonkujalle.  
 
- Sussoonkujalaiset ovat kaikki tiettävästi kannattaneet Sussoonkujan sulkemista 
Vastine: Osa Sussoonkujan asukkaista on voimakkaasti vastustanut nykyistä yhteyttä 
Sussoonkujalta uimahallille. Eivät kuitenkaan kaikki Sussoonkujan asukkaat. 
Sussoonkujalla on 13 asuinrakennusta. Allekirjoittaneita huomautuksella on 7:stä 
Sussoonkujan asuinkunnasta. Haastatteluissa on tullut esille, ettei kaikkia 
Sussoonkujan asukkaita häiritse nykyinenkään liikenne. 
 
- Kannanotossa kannatetaan vaihtoehtoa VE1, jossa Sussoonkuja on katkaistu. 
Vastine: vrt. ensimmäinen huomautuksen vastine. 
 
- Runsas liikenne(mopedit) aiheuttavat häiriötä television katselussa. 
Vastine: Kaavaratkaisulla ja tiealueelle rakennettavilla hidasteilla ja mutkilla pyritään 
läpiliikenteen karsimiseen. Televisiolähetysten häiriöitten poistamiseen ei ole 
kaavallisin keinoin pystytä vaikuttamaan. 
 
- Huomautuksen tekijät esittävät seuraavan toivomuksen huomautuksessaan: ” 

Toivomme täten perusteltujen ja oikeudenmukaisten mielipiteidemme otettavan 
huomioon tulevissa jatkosuunnitelmissa ja näin välttää mahdollisen valituskierteen 
ratkaisuista.” 

Vastine: Kaavoitus on eri näkemysten yhteensovittamista. Optimaalista 
oikeudenmukaista ratkaisua ei ole hankkeessa, jossa on eri osapuolilla ristiriitaisia 
tarpeita ja näkemyksiä. Valituskierteen välttäminen ei ole peruste kaavaratkaisuille. 

 
 
 
4.3 Viranomaisyhteistyö: 

 
 

 
Lausunnot ja vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta  
 
 Lausunto Vastine 
Sivistyslautakunta  ei huomautettavaa  

Tekninen lautakunta ei lausuntoa  
Vapaa-ajan johtokunta ”  
Suupohjan 
peruspalveluliikelaitos-
kuntayhtymä 
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Länsi-Suomen 
ympäristökeskus 

Ympäristökeskus korostaa riittävien 
selvitysten ja vaikutusarviointien 
merkitystä sekä vuorovaikutteista 
suunnittelumenettelyä ja osallisten 
kuulemista. 

Kaavallinen tarkastelu on 
perustunut liikennesuunnitelmaan 
ja liikenteelliseen vaikutusten 
arviointiin, joista vastaa Sito Oy, 
Juha Mäkinen 
 
Vuorovaikutteista suunnittelua on 
alueelle laadittu asukaskysely, 
yleisötilaisuus sekä kaava-
asiakirjojen nähtävillä olo 
luonnosvaiheessa. OAS:n 
mukaisesti tullaan 
ehdotusvaiheessa järjestämään 
toinen yleisötilaisuus. 
Vuorovaikutteista suunnittelua 
palvelevat myös saadut lausunnot. 
 
LSU:n vesiosastolta on pyydetty 
lausuntoa rakentamiskorkeudesta. 

Länsi-Suomen 
ympäristökeskus, 
vesiosasto 
 

Lausunnon mukaisesti kostuessaan 
vaurioituvat rakenteet tulisi sijoittaa 
alimman rakentamiskorkeuden 
yläpuolelle +90,30(N60) 

Kaavamääräyksiin on lisätty ko. 
määräys. Koskee AO korttelialuetta 
korttelissa 60 (5060) 

Etelä-Pohjanmaan 
pelastuslaitos 

ei lausuntoa  

Vaasan Läänin 
Puhelin OY 

ei lausuntoa  

Etelä-Pohjanmaanliitto ei huomautettavaa  
Museovirasto ei huomautettavaa  
Tiehallinto/ Vaasan 
tiepiiri 

ei huomautettavaa  

Fortum sähkönsiirto 
Oy 

Fortum sähkönsiirto on selvittänyt 
yksityiskohtaisesti karttaotteella 
tarvittavat rakennusalat muuntamoille 
sekä varaukset ilma- ja maanalaisille 
johtokäytäville. 

Fortumin aluevaraustoivomukset on 
otettu huomioon kaavaehdotuksia 
koskevilla alueilla. 
VU-aluetta koskevaan kaavaan on 
lisätty maanalaista johtoa varten 
varattu alueen osa. Muut Fortumin 
lausunnossaan esittämät 
sähkönsiirtoon liittyvä tarpeet 
otetaan huomioon vireillä olevan 
kaavansiirron yhteydessä. 

Kauhajoen 
lämpöhuolto Oy 
 

ei lausuntoa  

Kauhajoen vesihuolto 
Oy 
 

ei lausuntoa  

Sonera Carrier 
Networks OY 
 

ei lausuntoa  

Kauhajoki-seura ry ei lausuntoa  
Kauhajoen Karhu ry Kauhajoen Karhun lausunto käsittää 

urheilukeskuksen aluesuunnitelmaa ja 
2008 laadittua kaavan laajennusta 
vapaa-aikakeskuksen I vaihetta, jossa 
rakentamiselle varattiin alueita 
Kenttätien itäpuolelle. 

Vireillä oleva kaava ei koske 
maapohjahallin sijoittamista. 
Maapohjahallille tai jollekin muulle 
tulevaisuudessa tarvittavalle 
urheiluun liittyvälle rakentamiselle 
on varattu alueita Kenttätien 
itäpuolelta. Kaava ei määrittele 
rakentamisen käyttötarkoitusta tätä 
tarkemmin ei myöskään ajankohtaa 
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milloin ko. rakennus tulee toteuttaa. 
Jos paikalle rakennetaan 
maapohjahalli, lienee se 
ajankohtainen silloin, jos halli 
rakennetaan nykyistä suurempana 
tai laadukkaampana. 

Kauhajoen yrittäjät ry. ei lausuntoa  
Kauhajoen 
koiraharrastajat ry 

ei lausuntoa  

Kauhajoen 
liitokiekkoilijat 

Kauhajoen liitokiekkoilijat ovat 
lausunnossaan ottaneet kantaa 
liitteenä olevaan 
jokipuistosuunnitelmaan. 

Puistosuunnitelma on erillinen 
suunnitelma. Suunnitelman 
toteuttamisvaiheessa on syytä 
neuvotella liitokiekkoilijoiden 
kanssa. 

Kauhajoen invalidit, 
urheilutoimikunta 

ei lausuntoa  

 
 

Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunto ELY/ ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueelta 
Lausunnossa todettiin VU-alueen kaavamuutoksesta mm. seuraavaa: 
 
 
Lausunto Vastine 

Ympäristö- ja luonnonvarat –vastuualue pitää 
asemakaavan muutoksen tavoitteita 
perusteltuina. Kun nyt kysymyksessä olevien 
asemakaavaehdotusten suunnittelualueet ja 
suunnitteluratkaisut liittyvät kiinteästi toisiinsa 
siten, että kaavoilla tavoiteltu alueidenkäytön 
muutos edellyttää molempien asemakaavojen 
yhtäaikaista toteuttamista, ympäristö- ja 
luonnonvarat –vastuualue pitää parempana, 
että asemakaavaluonnokset yhdistettäisiin 
yhdeksi asemakaavaehdotukseksi , josta 
myös aidon vuorovaikutteisen 
suunnittelumenettelyn mukaisesti osallisilla 
olisi mahdollista keskustella kokonaisuutena. 

Asemakaavojen jakoa on tarkistettu siten, että Vapaa-
aikakeskuksen länsipuolen liikennettä koskevat 
muutokset käsitellään tässä kaavamuutoksessa ja 
erillispientalotonttien vähäinen laajennus oli oma 
kaavahankkeensa. 

Koska asemakaavaehdotusten 
suunnitteluratkaisut vaikuttavat merkittävästi 
koko kaupunkikeskuksen liikennevirtoihin ja 
liikenteen määrään, mutta Kauhajoen 
keskustasta puuttuu oikeusvaikutteinen 
yleiskaava, jossa keskustan 
liikennejärjestelmää olisi tarkasteltu 
kokonaisuutena, myös katuverkollinen 
liikennetarkastelu on näiden 
asemakaavaehdotusten selvitys- ja 
vaikutusarvioinnissa tarpeen. 
 

Koko Vapaa-ajankeskuksen liikennettä koskeva 
liikenneselvitys on laadittu 2008, joka on toiminut 
tämänkin kaavahankkeen taustaselvityksenä. 
 
Ensimmäisessä Vapaa-ajankeskusta käsittäneessä 
asemakaavan muutoksessa ohjattiin isot liikennevirrat 
kulkemaan Kenttätien kautta Vapaa-ajankeskuksen 
itäpuolella sijaitseville pysäköintialueille. Näillä alueilla 
on yhteensä yli 1000 autopaikkaa henkilöautoille. 
Alueelle tulee sijoittumaan myös linja-autojen 
pysäköinti.  
 
Alueen länsipuolelle on yleinen pysäköintialue 
uimahallin yhteydessä. Länsipuolella on myös 
olemassa oleva paikoitusalue pesäpallokentän 
yhteydessä. Yhteensä alueella on 101 autopaikkaa ja 
liikennesuunnitelman mukaan alueelle olisi 
sijoitettavissa lisäpaikkoja yhteensä 50-27. Kun 
itäpuolelle tulee voimassa olevan kaavan 
toteutumisen myötä sijoittumaan yhteensä yli tuhat 
uutta autopaikkaa ja tämä kaavamuutos sallii 
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enintään 50-27  uutta paikkaa länsipuolelle, ei tässä 
kaavamuutoksessa ole kysymys merkittävistä 
vaikutuksista liikennevirtoihin tai liikenteen määrään.  
 

Koska LP-alueen laajennus on ulotettu 
asemakaavan YU-merkinnällä osoitetun 
yleisten rakennusten korttelialueelle ja 
kaavamuutos myös vaikuttaa tämän 
korttelialueen käyttöön, tulisi tämä kortteli 
kokonaisuudessaan sisällyttää 
asemakaavaan. Vastaavasti VU-alue tulisi 
rajata laajemmaksi. 

Tähän asemakaavahankkeeseen on otettu 
kokonaisuudessaan VU-alue kaavamuutoksen 
sisällön hahmottamisen helpottamiseksi. Olemassa 
olevan asemakaavan mukaista yleistä 
paikoitusaluetta ei ole otettu mukaan tähän 
kaavahankkeeseen. Yleistä paikoitusaluetta ei ole 
tarpeen laajentaa.  
 
 

Näin rajattuna asemakaava vaikeuttaa 
aikaisemmassa asemakaavassa alueelle 
esitetyn pallokentän toteutusta. 

Vapaa-ajankeskus on ajan kuluessa laajentunut ja 
mm. kenttien sijainti on muuttunut. ELY:n 
lausunnossa mainittu kenttä, jota ei pystyttäisi 
toteuttamaan, on 60-luvun asemakaavan mukaista 
kaavaa havainnollistava piirros. Tällöin kenttä olisi 
sijoittunut lähinnä nykyisen uimahallin paikalle. 
 
Vapaa-ajankeskukseen on rakennettu sekä 
yleisurheilukenttä että pesäpallokenttä. Uusia 
varsinaisia pallokenttiä tai urheilukenttiä ei ole 
tarkoitus alueelle sijoittaa.  Yleissuunnitelma sisältää 
uusia nurmipintaisia pienempiä harjoituskenttiä. 
 

- Kauhajoki, Urheilukeskus, yleissuunnitelma 
1985 

- Yleissuunnitelman tarkistus, luonnos. 
Kauhajoen kaupunki/ Simo Yli-Halkola 

 

  
Kuvassa näkyy uimahalli pysäköintialueineen sekä puurivien reunustama Urheilutie, joka 
kaavamuutoksella siirretään oikealla yläkulmassa näkyvien puurivien pohjoispuolelle. Lisäpysäköinti 
tulee sijoittumaan olemassa olevien puitten lomaan. Sussoonkujan ja Urheilutien yhdistävä tie näkyy 
uimahallin takana Urheilutien suorana jatkeena Sussoonkujalle. 
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Koska kaikille rakennuspaikoille on 
asemakaavassa osoitettu yhteys olemassa 
olevan katuverkon kautta, ei voida pitää 
tarpeellisena rakennuspaikalle ajon sallimista 
urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen läpi. 
Tämä mahdollistaisi ajoittain vilkkaankin 
liikenteen urheilutapahtumien aikana ja 
oleellisesti muuttaisi alueen 
pääkäyttötarkoituksen mukaista luonnetta. 
Samalla se tekisi mahdottomaksi 
asemakaavan puisto- ja virkistysalueiden 
viihtyisyydelle ja liikenneturvallisuudelle 
lainsäädännössä asetettujen vaatimusten 
täyttämisen. Kun kysymyksessä on 
seudullisesti merkittävä urheilu- ja 
virkistysalue, sen liikenne on syytä järjestää 
kokonaisuudessaan katuverkon kautta.  

Sussoonkujan ja Urheilutien yhdistävä tie on vanha 
tieyhteys. Nykyisen uimahallin paikalla on sijainnut 
asuinrakennus, jolle Sussoonkuja on jatkunut etelän 
suunnasta. 
 
Sussoonkujan jatke – tieyhteys Sussoonkujalta 
Urheilutielle kulkee voimassa olevan asemakaavan 
mukaisen VU-alueen ja rakennettaviksi korttelialueiksi 
varattujen alueiden välissä. 
 
Urheilutapahtumien yhteydessä liikennevirrat 
ohjautuvat ja ohjataan Kenttätien kautta 
urheilukentille ja pysäköintialueille. Vilkasta liikennettä 
länsipuolelle ei voi muodostua, koska alueella ei ole 
sitä palvelevaa pysäköintiä.  
 
Tieyhteyttä koskevassa korkeimman hallinto-
oikeuden päätöksessä on todettu mm. seuraavaa: 
 

Hallintoneuvos Niilo Jääskinen 
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Lausunnot ja vastineet kaavaehdotuksesta . 
 Asemakaavan muutos VU-alueella, joka nähtävillä  21.01.- 19.02.2011 

  
 
 Lausunto Vastine 
Sivistyslautakunta  ei huomautettavaa  

Tekninen lautakunta ei lausuntoa  
Vapaa-ajan johtokunta ei huomautettavaa  
Suupohjan 
peruspalveluliikelaitos-
kuntayhtymä 
johtokunta 

ei huomautettavaa  

Suupohjan 
peruspalveluliikelaitos-
kuntayhtymä, 
ympäristölautakunta 
 

lausunto sisältää 
ympäristövaikutusten arvionnit 
liikennesuunnitelmien eri 
vaihtoehdoista VE1, VE2 ja VE3. 
Ympäristölautakunta pitää 
parhaimpana vaihtoehtona VE2, joka 
oli myös kaavaehdotuksen pohjaksi 
valittu tiesuunnitelmavaihtoehto. 

Ei aihetta muutoksiin 

Etelä-Pohjanmaan 
ELY, Ympäristö- ja 
luonnonvarat 

Ympäristö- ja luonnonvarat esittää 
lausunnossaan, että VU-alueella 
olevien jo rakennettujen huolto- ja 
muiden rakennuksien rakennusalat ja 
rakennusoikeudet voisi olla hyvä 
esittää kaavassa. 

Kaavakartalle on lisätty 
rakennusoikeus e=0,10. 
Rakennusalojen tarkempaa 
merkitsemistä alueella ei pidetä 
tarkoituksenmukaisena. VU-
alueelle sijoittuu pääasiassa vapaa-
ajankeskuksen kenttäalueet. 
Alueelle sijoittuvat rakennukset ovat 
rakennuksina alueeseen nähden 
vähäisiä ja pääasiassa näitten 
kenttien huoltorakennuksia. 
Toiminnat ja rakennukset tullaan 
sijoittamaan alueelle tarkemman 
aluesuunnitelman mukaan. 
Laajemmat rakentamiskoko-
naisuudet sijoittuvat Vapaa-
ajankeskuksen rakennuskortteleihin 
YU ja YY korttelialueille. .  

Etelä-Pohjanmaan 
ELY, liikenne- ja 
infrastruktuuri 

ei huomautettavaa  

Etelä-Pohjanmaan 
pelastuslaitos 

ei lausuntoa  

Vaasan Läänin 
Puhelin OY 

ei lausuntoa  

Etelä-Pohjanmaanliitto ei huomautettavaa  
Museovirasto ei lausuntoa  
   
Fortum sähkönsiirto 
Oy 

ei lausuntoa  

Kauhajoen 
lämpöhuolto Oy 
 

ei lausuntoa  

Kauhajoen vesihuolto 
Oy 

ei lausuntoa  

Sonera Carrier 
Networks OY 

ei lausuntoa  
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
 

5.1 ALUEVARAUKSET 
 
VU-alueen läpi kulkeva olemassa oleva ajoväylä on merkitty kevyenliikenteen väyläksi, 
jolla sallitaan ajo tonteille.  
 
Urheilutien sijaintia on tarkistettu siten, että se rajautuu olemassa olevaan 
asuinkorttelialueeseen 5060. Urheilutien eteläpuolelle nykyisen Urheilutien paikalle 
varataan alue pysäköinnille. Tämä pysäköinti toimii lähinnä varapysäköintinä uimahallin 
käyttäjille sekä pysäköintinä toimitsijoille kenttäalueella tapahtuvien isompien tapahtumien 
aikana. Pysäköinti tulee tälle alueelle sijoittaa siten, että olevassa oleva puusto säilyy. 
 
 

5.2 KAAVAMÄÄRÄYKSET 
 

VU-alueen läpi kulkeva ajoväylä on merkitty kevyenliikenteenväyläksi, jolla sallitaan ajo 
tonteille. 
 
Pysäköintialue on merkitty kaavamerkinnällä p-1. Pysäköintialue, jolla olemassa oleva 
puusto tulee säilyttää. 

 
 
6. KAAVAN VAIKUTUKSET 
 

Vaikutukset on arvioitu kaavoitukselle tavanomaisella tarkkuudella.   Arviointi on 
olennainen osa kaavan laadintaa ja vaikutusten arviointia on tehty kaavoituksen kaikissa 
vaiheissa pohdittaessa eri vaihtoehtojen tarkoituksenmukaisuutta. 
 
Arviointi on perustunut tarkempiin tutkimuksiin ja selvityksiin liikenteestä sekä luonnon 
olosuhteista. Asemakaavan vaikutuksia on arvioitu kaupungin omana työnä sekä 
inventointeja laatineiden konsulttien avustuksella. Vaikutusten arviointia ovat osaltaan 
viranomaisten lausunnot ja muitten osallisten kannanotot. 
 
VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN. 
Kaavalliset muutokset ovat vähäisiä, mutta alueen liikenteeseen sillä on merkitystä.  
Urheilutien linjausta on tarkistettu siten, että Viljatie liittyy T-liittymällä Urheilutiehen. 
Sama tarkistus on tehty alueen sisäiselle tie-yhteydelle VU alueella, jolla sallitaan 
liikennöiminen tonteille. Liikenneväylän merkinnällä osoitetaan selkeästi, että 
kysymyksessä ei ole vapaasti liikennöitävissä oleva katualue, vaan Korkeimman hallinto-
oikeuden päätöksen mukainen yhteys Vapaa-aikakeskuksen palveluihin ja tonttialueille. 
Läpiajon kieltävällä liikennemerkillä varustettuna, on läpiajo kielletty ja rangaistavissa 
oleva liikennerikkomus. 
 
Liikenneyhteyden linjauksilla Sussoonkujalta Urheilutielle on vaikutusta siihen, kuinka  
vetovoimaiseksi muut yhteydet koetaan. Ajoväylän molemmissa päissä on  T-liittymä. 
liikennesuunnitelman mukaan väylälle on rakennettavissa hidasteita ja lisäksi 
Sussoonkujalle kavennuksia. Nämä kaikki toimenpiteet karsivat turhaa läpiajoliikennettä.  
Liite 7 Vapaa-aikakeskuksen liikennesuunnitelmat – vaihtoehtojen vertailu 
 
 
VAIKUTUKSET KAUPUNKIKUVAAN, MAISEMAAN, KULTTUURIPERINTÖÖN JA 
RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN 
 
Ei vaikutuksia. 
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VAIKUTUKSET LUONTOON, KASVI- JA ELÄINLAJEIHIN JA LUONNON 
MONIMUOTOISUUTEEN 
 
Ei vaikutuksia.  
 
VAIKUTUKSET LUONNONVAROIHIN SEKÄ MAA- JA KALLIOPERÄÄN JA VETEEN. 
 
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia maa- ja kallioperään. Kaavan toteuttamisella ei 
myöskään ole merkittäviä vaikutuksia veteen. Alue ei ole pohjavesialuetta eikä alueella 
ole merkittäviä luonnon vesistöjä. 
 
VAIKUTUKSET ILMAN LAATUUN JA PÄÄSTÖIHIN 
Ilman laatuun tai päästöihin ei ole erityisiä haitallisia vaikutuksia. 
 
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET 
 
Ei vaikutuksia. 
 
VAIKUTUKSET IHMISTEN OLOIHIN, ELINYMPÄRISTÖÖN JA VIRKISTYKSEEN. 
 
Osa alueen asukkaista on kokenut liikenteen alueella häiritseväksi. Heidän tavoitteenaan 
on ollut liikenneyhteyden katkaiseminen Sussoonkujalta Vapaa-ajankeskukseen, koska 
alueella esiintyy turhaa läpiajoa.  
Kaavallisilla ratkaisuilla on säilytetty Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti 
ajoyhteys Sussoonkujalta Vapaa-aikakeskukseen. Kaavallisin keinoin on pyritty 
häiritsevän läpiliikenteen poistamiseen. liikenteen kokeminen häiriöksi on yksilöllistä. 
Ajoväylä on vanha väylä, joka on näkyvissä jo 60-luvun pohjakartoilla 
 

 
7. ASEMAKAAVAN TOTETUTUS 
7.1 TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT 
 

Vapaa-aikakeskuksen asemakaavaan liittyvä liikennesuunnitelma.  
Liite  
 
Vapaa-aikakeskuksen aluesuunnitelma. Suunnitelmaa tullaan vielä tarkentamaan. 
Suunnitelman yhteydessä esille tulleet tavoitteet ovat toteutettavissa 
asemakaavaehdotuksen mukaisesti.  
 

 
7.2 TOTEUTTAMINEN 

 
Liikenneväylien osalta. asemakaavan toteuttamisesta vastaa Kauhajoen kaupunki  
Asemakaavan toteuttamista valvoo Kauhajoen rakennusvalvonta.  


