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1.     TUNNISTETIEDOT 
 
kunta 
 
KAUHAJOKI 
 

Kaavan nimi 
ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELISSA 2021, 
ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 2001, 2002, 
2020 JA 2021 SEKÄ NÄIHIN LIITTYVILLÄ TIE-, KATU- JA 
PUISTOALUEILLA.  
 

Kunnan osa 
KESKUSTA 
 

Alueen nimi 
 
 

Korttelit: 
2001, 2002, 2020, 2021 

  

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

 
KAAVAN VIREILLETULOSTA 
ILMOITTAMINEN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KUULUTUS KAUHAJOEN 
KUNNALLISLEHTI  
 
 
Kaavoitusohjelma vuosille 2008 – 
20012 
 
 

 
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA/  
 
TEKNINENLAUTAKUNTA 
 
 

 
 

 
LUONNOS, NÄHTÄVILLÄ 
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN 
PÄÄTÖKSEN MUKAISESTI  
6. 11. – 7.12.2009. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Liisa Kasi, arkkitehti 

 
 
KAUPUNGINHALLITUS 
 

 
EHDOTUS  
NÄHTÄVILLÄ  21.01.2011- 
19.02.2011 

 
VALTUUSTON HYVÄKSYMINEN 

 
 

 
 

1.1 Alueen määrittely ja sijainti 
 

Kaava-alue käsittää Puistotien ja Topeekan pohjoispään risteysalueen sekä Lellavantien 
ja Topeekan risteysalueen. Lisäksi kaava-alue käsittää risteysalueisiin liittyvät 
korttelialueet ja Puistotien varrella sijaitsevan kaavoittamattoman alueen. Risteysalue on 
pohjoisen kauppakeskittymän liikenteellinen solmukohta. Risteysalueen liikenteelliset 
vaikutukset ulottuvat keskustan koko pohjoiselle alueelle.  
Asemakaavan laajennus koskee Kiinteistö Oy Ostohovin omistamaa aluetta Puistotien 
varrella. Asemakaavan muutos Puistotien, Topeekan ja Lellavantien risteysalueita sekä 
näihin liittyviä korttelialueita. 
 

 
 
1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus 
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Asemakaavan nimi on ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELISSA 2021, 
ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 2001, 2002, 2020 JA 2021 SEKÄ NÄIHIN 
LIITTYVILLÄ TIE-, KATU- JA PUISTOALUEILLA. Kaavalla tutkitaan liikenteellisesti 
sujuvampaa ja turvallisempaa ratkaisua Puistotien, Topeekan ja Lellavantien 
risteysalueille. Kaavan laajennuksella laajennetaan olemassa olevaa liikerakennusten 
korttelialuetta. 
 

 
1.3 Selostuksen sisällysluettelo  

 
 
1.4 Selostuksen liiteasiakirjat 

 
Liite 1. Sijaintikartta 
Liite 2. Selvitys maanomistuksesta kaavamuutoksen mukaisella korttelialueella 2020 
Liite 3. Risteysalueen tiesuunnitelma; Topeekan ja Lellavantien liittymän kehittäminen. 
Liite 4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 
1.5 Luettelo taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 

 
Luontoselvitys 1:  Kauhajoen kaupungin asemakaavoitettavien alueiden luontoarvojen 
perusselvitys, 2010 
Luontoselvitys 2: Kauhajoen kaupungin osayleiskaava-alueen luontoarvojen 
perusselvitys 2008 
Rakennuskannan inventointi: Kauhajoen osayleiskaava-alueen rakennetun ympäristön 
kartoitus 
Liikenneselvitys: Kauhajoen keskusta-alueiden liikenneselvitys 
 
 

2.    PERUSTIEDOT JA TAVOITTEET 
 
 

2.1 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 
 
Rauskan kauppakeskuksen asemakaavan laatimisen yhteydessä esitettiin arvioita, ettei 
Puistotien ja Topeekan risteysalueen välityskyky ole kauppakeskuksen rakentumisen 
jälkeen riittävä. Lisäksi risteyksen pohjoispuolella on vastakkain Lellavatien risteys ja 
Kiinteistö Oy Ostohovin tonttiliittymä, mikä jo nykyisillä liikennemäärillä on todettu 
liikenteellisesti vaaralliseksi, koska vilkkaasti liikennöidyn yleisen tien, kadun ja 
tonttiliittymän liikenne risteävät samalla kohdalla. Asemakaavallinen tarkastelu käsittää 
nämä molemmat risteykset.  
 
Tavoitteena on liikenneturvallisuuden lisääminen, risteysten välityskyvyn parantaminen 
sekä liikenteen sujuvuus. 
 
Kiinteistö Oy Ostohovi/Jorma Mäki-Kala on 10.07.2008 jättänyt kaupunginhallitukselle 
asemakaavan laajennusehdotuksen, joka koskee rakennuslupahakemuksen mukaista 
asemakaavoittamatonta aluetta. Ehdotuksessa on esitys käsitellä alueen kaava Rauskan 
liikekeskustan kaavan tai Filppulan kaavan yhteydessä.  Rauskan kaava oli kuitenkin jo 
hyväksytty valtuustossa kesäkuussa ja Filppulan kaava, joka oli luonteeltaan lähinnä 
kaavan siirtoa numeeriseen muotoon, on liitetty  koko keskustaajamaa käsittävään 
kaavansiirtoon. Vireillä olevan ehdotuksen mukaista kaavahanketta ei voi voitu käsitellä 
kaavasiirron yhteydessä, koska kaavansiirtoon on otettu mukaan vain vähäisiä 
muutoksia.    
 
Kiinteistö Oy Ostohovi on jättänyt rakennuslupahakemuksen autogrillin rakentamisesta 
omistamalleen kaavoittamattomalle alueelle 5.11.2008. Tämän suunnitellun autogrillin 
liikenne johdettaisiin suunnitelman mukaan saman edellä mainitun Kiinteistö Oy 
Ostohovin tonttiliittymän kautta, joka jo nykyisillä liikennemäärillä on todettu vaaralliseksi. 



Topeekan ja Puistotien kiertoliittymä,  asemakaavan selostus                                                                                                 4 

KAUHAJOEN KAUPUNKI                                                                                                                                              2011-09-06 

Toiminnan laajentaminen Kiinteistö Oy Ostohovin alueella lisää osaltaan tarvetta 
risteysalueen liikenneturvallisuuden parantamiseen. 
   
Kiinteistö Oy Ostoshovin tontin laajennuksen asemakaavallisilla ratkaisuilla  ja 
risteysalueen liikennejärjestelyillä on oleellisia vaikutuksia toisiinsa, joten on 
tarkoituksenmukaista, että Ostoshovin asemakaavan laajennus liitetään risteysalueen 
kaavahankkeeseen. 
 

 
 

2.2 PERUSSELVITYKSET JA INVENTOINNIT 
 

Luonto 
 
Kauhajoen kaupunki tilasi keväällä 2008 Suomen Luontotieto Oy:ltä Kauhajoen kaupungin 
osayleiskaava-alueen luontoarvojen perusselvityksen. 
Kesän 2010 aikana Suomen luontotieto Oy:n toimesta laadittiin Kauhajoen kaupungin 
asemakaavoitettavien alueiden luontoarvojen perusselvitys. Selvitysten mukaan alueilla ei 
ole merkittäviä luontoaroja. 
 
Rakennuskanta ja alueen maankäyttö 
 
 Rakennetun ympäristön inventointi on laadittu koko keskustaajaman alueelle 2005.  
Alueen rakennukset ovat pääasiassa yksikerroksisia hallityyppisiä liikerakennuksia. Muu 
osa kaavoitettavasta alueesta on vanhaa peltoaluetta. 
 
Alueella ei ole erityisiä rakennettuun ympäristöön liittyviä arvoja. 
 

 
 
 
 
Muinaismuistot 
 
Alueella ei ole muinaismuistoja. 
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Maanomistus 
 
Rakennettu ja rakentamaton kaava-alue on yksityisen omistuksessa. Yleisten teiden 
alueet ovat valtion omistuksessa. Kaupunki omistaa katualueet sekä osia kortteleissa 
2020 sekä 2001. 
 
 
Palvelut 
 
Kaava- alue sijaitsee keskustaajamassa.  lähellä taajaman monipuolisia palveluja. 
Kaupungin kaikki peruspalvelut sijaitsevat kaava-alueen läheisyydessä. Kaava-alueella 
sijaitsee huomattava osa keskustan kaupallisista palveluista.  

 
 

2.3 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT 
 

Kaava-alue käsittää kaksi keskustaajaman vilkkaasti liikennöityä kaavatietä, joista  
aiheutuu melua ympäristöön. Ympäristössä ei ole muita häiriötekijöitä.  
 

 
Liikennemäärät Kauhajoen keskustan alueella 
 
 

 
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 keskustaajama, johon asemakaavoitettava alue kuuluu, on merkitty 
kohdemerkinnällä c/ sk Seutukuntakeskuksen keskustatoimintojen alue. 
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Alueen suunnittelumääräyksen mukaan seutukuntakeskuksen keskustatoimintojen 
alueena merkittyä aluetta kehitetään kunnan keskuksena taajamakuvallisesti  
eheyttäen. Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijainti määritellään kunnan 
kaavoituksessa. 

 

Kartta,  
Ote maakuntakaavasta 

 

 

 

 

 

 

 

Alueella ei ole voimassa 
oikeusvaikutteista 
yleiskaavaa, joten 
maakuntakaava ohjaa 
suoraan asemakaavoitusta.  

 
 
 
Yleiskaava 
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Alue sisältyy Kauhajoen 
kunnanvaltuuston 17.06.1991 
hyväksymään keskustaajaman 
osayleiskaavaan. Yleiskaava on 
ohjeellinen ilman 
oikeusvaikutuksia. Alue on varattu 
kaavamerkinnällä ja  PK 
(yksityisten palvelujen ja hallinnon 
alue)  ja kaavamerkinnällä VL 
(lähivirkistysalue). Kaava-
alueen läpi kulkee 
osayleiskaavan mukainen 
alueellinen pääväylä 
(Puistotie), pääkokoojatie 
(Topeeka) ja liityntätie 
(Lellavantie) 
 

 
 

Asemakaava 
 
Alueella on pääasiassa voimassa 17.06.1993 vahvistunut asemakaava. Pohjoisoasan 
asemakaava on vahvistunut 31.12.1979 

 
 

 

Filppulan 
asemakaava on 
vahvistunut 
17.06.1993 
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Joenranta-alueen 
asemakaava on 
vahvistettu 
31.12.1979  
 

 
 

 

Ote 
ajantasakaavasta 

 
 
 

3.2 MUUT SUUNNITELMAT JA PÄÄTÖKSET 
 

 
Rakennusjärjestys 
 
Kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty valtuustossa 28.4.1997. 
 
 
Pohjakartta 
 

Pohjakartta on hyväksytty 18.6.2003. 
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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.  
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Kaavoitusohjelma 
vuosille 2008 – 2012 

 

Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma 

- Nähtävillä ympäristölautakunnan päätöksen mukaisesti 
6.11.2009 alkaen 

- maanomistajille ja lähialueen kiinteistön omistajille sekä 
seuraaville osallisille  

- Fortum 
- Kauhajoen lämpöhuolto Oy 
- Kauhajoen vesihuolto Oy 
- Vaasan läänin puhelin 
- Sonera Carrier Networks OY 
- Kauhajoki Seura.ry 
- Kauhajoen yrittäjät ry 
- Suupohjan seutuverkko Oy  
- TeliaSonera Finland 

 
on asemakaavan vireille tulosta ilmoitettu kirjeitse, 
liitteenä OAS.  

- Osallisilla mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman sisällöstä 

- lausuntopyynnöt viranomaisille ja yhteisöille joitten 
toimialaan kaava-alue kuuluu 

  

Kaavaluonnokset 
 
 

Kaavahankkeen lähtökohtien sekä liikenneympyrän 
vaihtoehtoisten suunnitelmien esittely kaava-alueen ja 
naapurialueiden  kiinteistöjen omistajille 26.05.2010.  
 

- Nähtävillä ympäristölautakunnan päätöksen mukaisesti  
6. 11. – 7.12.2009. 
 
- Osallisilla mahdollisuus esittää mielipiteensä 
kaavaluonnoksesta 
- Kolme huomautusta 

Kaavaehdotuksen 
käsittelyt 

 

Kaavaehdotus 
nähtävillä 
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4.2 Kaavan vireille tulon jälkeen esitetyt huomautukset 

 
 
Asemakaavan vireille tulon jälkeen on tehty kaavahanketta koskevia huomautuksia kolme.  

 
Huomautuksen 
tekijä 

 
Huomautuksen sisältö 

 
Kaavoittajan vastine 

1. Esa Passi/ 
Rainer Auru 

Ovat huomautuksessaan 
esittäneet, että liikenneympyrä 
sijoitettaisiin Puistotien ja Topeekan 
yhteyteen siten, että Kauhajoen 
Aautokeskuksen liiketoiminta jäisi 
keskelle ympyrää. 

Kaavan liikenteelliset ratkaisut 
perustuvat Sito OY/ DI Juha Mäkisen 
suunnitelmiin. Työryhmässä ovat 
olleet mukana Harri Virtanen 
tekninen johtaja, Simo Yli-Halkola 
kunnossapitopäällikkö, Liisa Kasi 
vt.kaavoittaja sekä Tiehallinnon 
edustajana Jari Mansikka-aho. 
 
Huomautuksen mukainen järjestely 
pienentäisi Autokeskuksen 
korttelialuetta, aiheuttaisi 
liikenteellisesti ongelmallisia tilanteita 
Autokeskuksen korttelialueelle 
käännyttäessä. Lisäksi ko. 
korttelialueen rakennukset 
peittäisivät näkyvyyden  niin, että 
järjestely ei toimisi liikenneympyrän 
tavoin, jossa koko ympyrän liikenne 
on  ennakoitavissa ja 
havainnoitavissa joka puolelta.  
 
Huomautuksen mukainen järjestely 
ei myöskään poista niitä ongelmia, 
joita Lellavan risteyksen ja 
vastapäätä sijaitsevan   
liikerakennuksen liittymän 
yhteydessä on esiintynyt. 

 
2. Sulo Kantojärvi 

Kiinteistö Oy 
Ostohovin 
puolesta  

 

 
On esittänyt huomautuksen 
rakennusalan rajan tarkistamisesta 
korttelissa 2021.  
Rakennusalaa on esitetty 
laajennettavaksi Puistotien puolella 
korttelialuetta.  
 
”Ostohovin kaavan osalta olisi pieni 
muutosehdotus rakennusalueen 
rajauksen suhteen. Näin rajattuna 
se antaisi laajennuksen sijoittelulle 
suunnitteluvapautta. Alkuperäisen 
rajauksen ongelmana on 
rakennuksen takanurkan 
limittyminen, koska vanhaa 
rakennusta ei voitane laajentaa 
välskärinkujan suuntaan, koska 
laiturille tulevalle autolle pitää olla 
kääntymätilaa. Tällöin uusi ja vanha 
osa liittyisivät toisiinsa nipin napin 
nurkassa. ” 
 
 

 
Rakennusalan rajausta on tarkistettu 
esitetyn mukaisesti. Katujen 
läheisyyteen sijoittuvat  
rakennusmassat rajaavat katutilaa 
selkeämmin kuin pysäköintialue. 
Katutilan selkeä rajaus luo paremmat 
edellytykset  viihtyisän kyläkuvan 
muodostumiselle. 
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3. Jussi Kuusela 

ja  
Mikko Kuusela 
Kauhajoen 
Autokeskus OY 

 

 
Esittävät huomautuksessaan 
seuraavaa: 
- Emme missään tapauksessa 

hyväksy jalakulkutien/-kadun 
rakentamista korttelialueen 
poikki. 

- Jalankulkutien rakentaminen 
rajoittaisi ratkaisevasti alueen 
rakentamista ja sillä tapahtuvaa 
autoliikennettä ja pysäköintiä 

- Vaadimme, että suunnitelma 
poistetaan välittömästi 
kaavaluonnoksesta, ettei 
suurempia vahinkoja syntyisi. 
Katsomme, että suunniteltu 
toimenpide vaikuttaisi alueen 
hintatasoonkin dramaaattisesti. 

 
Luonnoksessa esitetty 
kevyenliikenteen väylä ja sen sijainti 
perustuivat korttelialueen 
maanomistukseen sekä kahden 
kauppakeskittymän väliseen 
jalankulkuyhteyteen. 
Kaavaehdotuksesta on poistettu 
kevyenliikenteen merkinnät 
kaavakartalta. Kaavamääräyksessä 
on määritelty kevyenliikenteen 
yhteyksien rakentaminen, joka 
koskee kaikkia liikerakennusten 
korttelialueita.  
 
Maanomistus 
Liitteessä 2, Selvitys 
maanomistuksesta kaavamuutoksen 
mukaisella korttelialueella 2020 
on laskelma Kauhajoen 
autokeskuksen, Kauhajoen 
kaupungin sekä valtion omistuksista 
korttelissa 2020.Suunniteltu 
korttelialue on mahdollista toteuttaa 
kahtena erillisenä rakennuspaikkana 
ja rakennuksena. Kaavaehdotuksen 
mukaisesta korttelialueesta omistaa 
kaupunki ja valtio yhteensä 4176 m2 
ja Autokeskus 6619 m2. Isompi 
rakennuspaikka on pinta-alaltaan 
8051m2 ja pienempi 2170. Isomman 
rakennuspaikan pinta-alassa on 
huomioitu Autokeskuksen 
kaupungilta vuokraama alue ja 
vuokrauksen yhteydessä mainittu 
etuosto-oikeus. 
 
Korttelialue on mahdollista toteuttaa 
myös yhtenäisenä 
rakennusmassana. 
  

 
 
 
 
 

       4.3       Viranomaisyhteistyö: 
 

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

Tekninen lautakunta ei lausuntoa  
Rakennuslautakunta - Korttelialueen 2021 AL-rajauksessa 

länsipuolen asuntokortteliin tulisi 
varmistaa, miten vallitsevat 
maanomistusolosuhteet otetaan 
kaavoituksessa huomioon 

- Alueen keskeinen sijainti huomioon 

- Osa korttelin 2021 
liikerakennuksen 
korttelialueesta on 
viereisen erillispientalon 
omistajan omistuksessa. 
Omistaja ei ole esittänyt 
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ottaen yhtenäisillä 
kaavamääräyksillä tulisi varmistaa, 
että erilaiset rakennushankkeet 
sopeutettaisiin toisiinsa.  

kaavalle tarkistustarvetta. 
Liikerakennuksen 
korttelialue on 
erillispientalon 
korttelialuetta 
arvokkaampaa. 
kaavaehdotukseen ei 
aluerajausta ole muutettu. 

- Kaavamääräyksiin on 
liitetty keskusta-alueen 
kaavan siirron mukaiset 
määräykset 
rakennustavasta, 
tulvamääräyksistä, 
istutuksista ja maaston 
muodoista, 
yhdyskuntatekniikasta sekä 
liikenteestä ja 
pysäköinnistä. 

Suupohjan 
peruspalveluliikelaitos-
kuntayhtymän johtokunta 

ei huomautettavaa 
 
 

 

Suupohjan 
peruspalveluliikelaitos-
kuntayhtymä, 
ympäristölautakunta 

Ympäristölautakunta on 
lausunnossaan kiinnittänyt huomiota 
liikennejärjestelyihin ja erityisesti katuja 
ylittäviin kevyenliikenteen väyliin 
 
Kaavamuutoksella aiheutetaan ilman 
liikenneympyrää enenevässä määrin 
vaaratilanteita varsinkin Topeekan ja 
Puistotien liittymissä.  
 
Korttelissa 2021 sijaitsee nykyään 
polttonesteiden kylmäasema, jonka 
huomioiminen kaavamuutoksessa on 
aiheellista. 

- Kevyenliikenteen väylien 
mahdollisimman turvallinen 
sijainti tarkistetaan 
tarkempien 
tiesuunnitelmien 
yhteydessä.  

- Kaavojen toteuttaminen 
tapahtuu vaiheittain. 
liikennejärjestelyjen 
toteuttaminen tulisi 
tapahtua muun 
rakentamisen kanssa 
samanaikaisesti.  

- korttelin 2021 
kaavamerkintä on 
tarkistettu AL mekinnästä 
KL-3, joka sallii myös 
huoltamotoiminnan. 

 
ELY- ympäristö- ja 
luonnonvarat vastuualue 

Tavoitteet liikenneturvallisuuden ja 
liikenteen sujuvuuden lisäämisestä 
liikenneväylillä perusteltuja. 
 
Tonttien sisäisen liikenteen ja muiden 
pihajärjestelyjen voimassa olevaa 
asemakaavaa tarkempi järjestely ja 
jäsentäminen asemakaavassa on 
tarpeen sekä asemakaavan 
turvallisuudelle, terveellisyydelle ja 
viihtyisyydelle lainsäädannössä 
asetettujen vaatimusten että 
tarkoituksenmukaisen 
kaupunkirakenteen ja kaupunkikuvan 
kannalta. 
 
Riittävien selvitysten merkitystä 
suunnitteluratkaisujen perusteena 
korostetaan 

Kaavaehdotuksessa on 
kaavamääräyksin huomioitu 
tonttien pihajärjestelyt, 
sisäinen ja tonttien välinen 
liikenne.  
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ELY- liikenne ja 
infrasruktuuri 
 

- Topeeka, Puistotie ja Pohjoinen 
yhdystie eivät ole maankäyttö- ja 
rakennuslain 83.4§:n mukaisia 
maanteitä vaan ne tulee merkitä 
kaavaan katuna 

- 5 haaraisen kiertoliittymän säteet 
muodostuvat suuriksi kahden 
ajosuunnan osalta etelästä 
Topeeka_Topeeka ja koillisesta 
Topeeka-Puistotie. Suuri 
läpiajosäde mahdollistaa korkeat 
ajonopeudet, mikä heikentää 
kevyenliikenteen asemaa ja 
tuvallisuutta liittymässä. Myös 
Ostohovin suora tonttiliittymän 
kytkeminen yhdeksi haaraksi 
kiertoliittymää on haaste liittymän 
toimivuudelle ja turvallisuudelle. 

Lausunto on otettu 
kaavaehdotuksessa huomioon. 
 Topeeka, Puistotie ja 
Pohjoinen yhdystie ovat 
kaavaehdotuksessa katuja. 
 
Lausunnon huomiot 
kiertoliittymän kiertosäteistä 
sekä ostohovin tonttiliittymä 
ovat haasteita, jotka tulee 
huomioida tiesuunnitelmien 
yhteydessä. 

Etelä-Pohjanmaanliitto ei huomautettavaa  
   
Museovirasto ei lausuntoa  
Etelä-Pohjanmaan 
pelastuslaitos 

ei huomautettavaa  

Fortum sähkönsiirto Oy On esittänyt kaavaehdotukseen 
varattavaksi puistomuuntamon 
rakennuspaikkaa 

Sijoitus on otettu Fortumin 
lausunnon mukaisesti 
huomioon. 

Suupohjan seutuverkko Oy  
 

ei lausuntoa  

Kauhajoen lämpöhuolto 
Oy 

ei lausuntoa  

TeliaSoner Finland 
 

ei lausuntoa  

Kauhajoen vesihuolto Oy 
 

ei lausuntoa  

Vaasan Läänin Puhelin OY ei lausuntoa  

Kauhajoki-seura ry ei lausuntoa  
   

Kauhajoen yrittäjät ry. ei lausuntoa  
Sonera Carrier Networks 
OY 

ei lausuntoa  

 
Lausuntopyyntöjen lisäksi on kaavahankkeesta neuvoteltu kaupungin ja ELY- liikenne ja 
infrasruktuurin edustajien kesken 14.01.2010. 
 
 
 
Ehdotusvaiheessa pyydettiin ja saatiin seuraavat lausunnot 
 

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

Tekninen lautakunta ei lausuntoa  
Rakennuslautakunta  ei lausuntoa -  
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Suupohjan 
peruspalveluliikelaitos-
kuntayhtymän johtokunta 

ei huomautettavaa 
 
 

 

Suupohjan 
peruspalveluliikelaitos-
kuntayhtymä, 
ympäristölautakunta 

ei huomautettavaa 
 

 

ELY- ympäristö- ja 
luonnonvarat vastuualue 

Virheellinen AL-merkintä tulee poistaa 
kaavakartalta 
 
 
 
L-vastuualueen Jarmo Salon 
selvityksen mukaan liikenteen 
järjestämiseksi suunniteltu 5-
sakarainen kiertoliittymä tuntuu kovin 
ahtaalta suunniteltuun paikkaan. 
liikennejärjestelyitä on pohdittava 
huolella. Suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon kevyenliikenteen tarpeet 
alueen sisäisessä liikkumisessa. 
 

Kaavaluonnoksen mukainen 
ylimääräinen merkintä on 
poistettu tarkistetusta 
ehdotuksesta. 
 
Lausunnon loppuosa koskee 
liikenneväylien suunnittelua. 
Kannanotto huomioidaan 
suunnittelun yhteydessä. 
 
 

ELY- liikenne ja 
infrasruktuuri 
 

Lausunnossaan ELY- liikenne ja 
infrasruktuuri esittää, että merkintä 
puisto VP kaavakartassa ja –
määräyksissä tulee muuttaa 
suojaviheralueeksi EV-merkinnllä. 

 

Kaavakartassa 
liikenneympyrän yhteydessä 
VP puistoalueina merkityt 
alueet on tarkoitettu 
rakennettaviksi puistoalueiksi, 
jotka muodostavat visuaalisesti 
edustavan tilan tärkeässä 
kaavateiden solmukohdassa. 
Suojaviheralue ei ole 
tarkoituksenmukainen 
merkintä tässä kohdassa. 

Etelä-Pohjanmaanliitto ei huomautettavaa  
   
Museovirasto ei lausuntoa  
Etelä-Pohjanmaan 
pelastuslaitos 

ei lausuntoa  

Fortum sähkönsiirto Oy ei lausuntoa  

Suupohjan seutuverkko Oy  
 

ei lausuntoa  

Kauhajoen lämpöhuolto 
Oy 

Kaavan muutos- ja 
laajennusehdotuksessa ko. alueella 
sijaitsee kaukolämmön runkoputkia. 
Rakennusalueita määriteltäessä tulisi 
huomioida em. kaukolämpöputket. 
kauhajoen lämpöhuolto Oy edellyttää, 
että mahdollisista tonttien 
rkentamisista johtuvista 
kaukolämpöputkien siirroista 
aiheutuneet kustannukset maksaa 
tontin omistaja. 

Rakennusalaa on tarkistettu 
siten, että Kauhajoen 
Lämpöhuollon liitteessään 
esittämä runkoputki on 
huomioitu rakennusalan 
rajauksessa. 

TeliaSoner Finland 
 

ei lausuntoa  

Kauhajoen vesihuolto Oy 
 

ei lausuntoa  
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Vaasan Läänin Puhelin OY ei lausuntoa  

Kauhajoki-seura ry ei lausuntoa  
   

Kauhajoen yrittäjät ry. ei lausuntoa  
Sonera Carrier Networks 
OY 

ei lausuntoa  

 
Kaavan nähtävillä oloaikana kaavasta jätettiin yksi muistutus. Muistuttaja Jaakko Rinta-Pukkila/ 
Topeekan Kaluste esitti muistutuksessaan huomioimaan tonttiliittymän myös Lellavantielle 
korttelin 2002 tontilta 9. 
Vastine. Muistutus on aiheellinen ja se on huomioitu kaavaehdotuksessa. 
 
Edellisten tarkistusten lisäksi on kortteleiden 2001 ja 2021 rakennusaloille lisätty merkintä pj 
(rakennusala, jolle saa sijoittaa polttonesteen jakeluaseman).  

 
 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
 

5.1 ALUEVARAUKSET 
 
Liikenneväylien aluevaraukset perustuvat Sito Oy:n suunnitelmiin kiertoliitymästä 
Puistotien, Lellavan tien ja Topeekan risteysalueelle. 
 
Korttelialueiden rajauksia on tarkistettu tiealueiden linjaustarpeiden muuttuessa. 
Korttelialueen 2020 rakennusaloja ja tonttijakoa on tarkistettu siten, että alue on 
rakennettavissa maanomistussuhteet huomioiden kahtena rakennuspaikkana sekä siten, 
että jalankulkuyhteys, joka palvelee viereisten markettien ja korttelin liikerakennusten 
asiakkaitten jalankulkua, on mahdollista toteuttaa varaamalla väylä korttelialueella 
jalankululle sekä kulkuaukko rakennusalaan. 
Korttelin 2021 käyttötarkoitus on muutettu AL asuin-, liikerakennusten korttelialueesta KL-
3 korttelialueeksi, mikä vastaa alueen nykyistä sekä laajennuksen käyttötarkoitusta. 
Korttelialueelle ei myöskään ole  nykyisillä rakennusmassoilla eikä niiden sijoittelulla 
mahdollista sijoittaa asuintilojen vaatimia suojaisia piha-alueita. Nykyisessä 
rakennuksessa ei ole asuintiloja. 
 
Aluevaraukset vastaavat muuten voimassa olevan kaavan mukaisia aluevarauksia. 
 
 

5.2 KAAVAMÄÄRÄYKSET 
 

Kaavamääräyksiin on liitetty keskusta-alueen kaavan siirron mukaiset määräykset 
rakennustavasta, tulvamääräyksistä, istutuksista ja maaston muodoista, 
yhdyskuntatekniikasta sekä liikenteestä ja pysäköinnistä. Tulvamääräys perustuu ELY:n 
lausuntoon alimmista rakentamiskorkeuksista Kauhajoen asemakaavoitetuilla alueilla 
EPOELY/267/07.02/2010 
 
 

 
6. KAAVAN VAIKUTUKSET 
 

Vaikutukset arvioidaan kaavoitukselle tavanomaisella tarkkuudella.   Arviointi on 
olennainen osa kaavan laadintaa ja vaikutusten arviointia tehdään kaavoituksen kaikissa 
vaiheissa pohdittaessa eri vaihtoehtojen tarkoituksenmukaisuutta. 
 
Asemakaavan vaikutuksia arvioidaan kaupungin omana työnä sekä inventointeja 
laatineiden konsulttien avustuksella. Vaikutusten arviointia ovat osaltaan viranomaisten 
lausunnot ja muitten osallisten kannanotot. 
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VAIKUTUKSET ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENTEESEEN JA PALVELUIDEN 
SAAVUTETTAVUUTEEN 
  
Kaavan laajennus on yhdyskuntarakennetta tiivistävää. Kaavan toteutuessa vaikutukset 
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ovat myönteisiä. Alueella sijaitsee koko kuntaa 
palvelevia liikeyrityksiä, joitten saavutettavuutta kaavamuutoksella parannetaan.  
 
VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN. 
Nykytilanteessa Puistotie on pääkatu, johon liittyy etelästä katsottuna ensin Topeeka 
idästä ja lyhyellä liittymävälillä Lellavantie idästä. Lisäksi Lellavantien kohdalla on 
tonttiliittymä Tokmannin/ Ostohovin kiinteistöstä Puistotielle, mikä on lyhyen liittymävälin 
lisäksi yksi liitymäalueen pääongelmista.  Koska tonttiliittymä on väistämisvelvollinen, ei 
liittymään ole sijoitettu kärkikolmiota. Tämä on johtanut epäselvyyteen 
väistämistilanteissa etenkin Lellavantieltä ja tonttiliittymältä tulevien kesken. Ongelmaa 
korostaa hieman jäsentymätön katutila sekä Puistotien geometria, jossa liittymäalue 
sijoittuu kaarteeseen ja loivaan mäkeen.  
 
Jo nykyisin Puistotie on vilkkaasti liikennöity pääväylä, jonka vuorokausiliikenne vaihtelee 
6500 – 8000 ajon./vrk suunnittelualueella. Puistotien liikennemäärät ovat kasvussa mm. 
alueen länsipuolelle tulevan uuden kauppakeskuksen myötä ja vuorokausiliikenteen 
ennustetaan sijoittuvan 10 000 ajoneuvon tuntumaan lähitulevaisuudessa. Huomioon 
otettavaa on myös se, että kauppakeskuksen huoltoajon liittymää on suunniteltu 
sijoitettavaksi Puistotielle Topeekan liittymän eteläpuolelle.  
 
Kaavan mahdollistama uudella liikennejärjestelyllä on huomattava vaikutus liikenteeseen. 
Liikenneympyrä on liikenteellisesti turvallisempi ja joustavampi vaihtoehto kuin 
esimerkisksi valo-ohjattu risteys.  
5-haaraisen kiertoliittymän etuina voidaan pitää mm: 

- järjestelyiden selkeyttä, kun toinen liittymä häviää ja Topeeka jatkuu oikeaan 
suuntaan 

- liikenteen sujuvuutta mm. lyhyen liittymävälin pistumisen johdosta ja kiertoliittymään 
on sujuvaa liittyä myös sivusuunnasta 

- liikenneturvallisuus paranee 
- tulevan kauppakeskuksen huoltoliittymän voi sijoittaa suuntaisliittymänä kiertoliittymän 

eteläpuolelle eikä sillä ajosuunnasta riippumatta ole merkittävää haittaa Puistotien 
liikenteelle 

 
Kaavaehdotuksen mukaisesta liikenneympyrästä on yksi tieliittymä suoraan liikelaitoksen 
piha-aluelle. Ko. liittymän liikennejärjestelyissä tulee huomioida turvallisuuskysymykset 
saman tasoisesti kuin muilla liittymillä. On aiheellista estää leikkaavat ajolinjat piha-
alueelle saavuttaessa ja poistuttaessa.  Myös liikenneympyrän toteuttamisajankohta tulsi 
olla samanaikaisesti kuin alueelle rakennetaan uutta liiketilaa, koska kaavan sallimalla 
liiketilalla aiheutetaan lisää liikennettä risteysalueille, jotka jo nykyisellään on todettu 
vaaratilanteita aiheuttaviksi.  
 
  
 
VAIKUTUKSET KAUPUNKIKUVAAN, MAISEMAAN, KULTTUURIPERINTÖÖN JA 
RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN 
 
Alueelta ei ole tavattu esihistoriallisen eikä historiallisen ajan muinaismuistoja. Kaavalla ei 
ole vaikutuksia arkeologiseen kulttuuriympäristöön.  
 
Kaavalla ei myöskään ole vaikutusta muuhun kulttuuriperintöön eikä rakennettuun 
ympäristöön.  
 
Alueen rakentuessa kaavojen ja siinä esitettyjen määräysten mukaisesti tulee 
kaupunkikuva kohentumaan ja risteysalue kortteleineen muodostaa koko liikekeskustan 
solmukohdan. 
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VAIKUTUKSET LUONTOON, KASVI- JA ELÄINLAJEIHIN JA LUONNON 
MONIMUOTOISUUTEEN 
 
Alueelta ei ole tavattu luonnonsuojelun- tai monimuotoisuuden kannalta merkittäviä 
kohteita. Kaavalla ei ole vaikutuksia luonnon ympäristöön.  
 
 
VAIKUTUKSET LUONNONVAROIHIN SEKÄ MAA- JA KALLIOPERÄÄN JA VETEEN. 
Luonnonvaroihin sekä maa- ja kallioperään ja veteen ei ole erityisiä haitallisia vaikutuksia. 
 
 
VAIKUTUKSET ILMAN LAATUUN JA PÄÄSTÖIHIN 
Ilman laatuun tai päästöihin ei ole erityisiä haitallisia vaikutuksia. 
 
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET 
Taloudelliset vaikutukset liittyvät liikenneturvallisuuden parantamiseen, jolla osaltaan 
ehkäistään liikenneonnettomuuksista aiheutuvia kustannuksia 
 
VAIKUTUKSET IHMISTEN OLOIHIN, ELINYMPÄRISTÖÖN JA VIRKISTYKSEEN. 
Kaupallisten palvelujen kehittämisedellytysten turvaaminen sekä auto- ja 
jalankulkuliikenteen turvallisuuden sekä sujuvuuden parantaminen vaikuttavat 
myönteisesti ihmisten oloihin ja elinympäristöön. Virkistykseen kaavalla ei ole merkittäviä 
vaikutuksia.  
 
 
 
 

7. ASEMAKAAVAN TOTETUTUS 
 
7.1 TOTEUTTAMINEN 

 
Liikenneväylien ja viemäriverkoston osalta. asemakaavan toteuttamisesta vastaa 
Kauhajoen kaupunki.  
 
Asemakaavan toteuttamista valvoo Kauhajoen rakennusvalvonta.  
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Liite 1. Sijaintikartta 
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Liite 2. Selvitys maanomistuksesta kaavamuutoksen mukaisella 
korttelialueella 2020 
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Liite 3. Risteysalueen tiesuunnitelma; Topeekan ja Lellavantien liittymän 
kehittäminen. 
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