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EI VALTUUSTOKÄSITTELYÄ 

 

 

 
 

1.1 Alueen määrittely ja sijainti 
 

Kaava-alue sisältää korttelin 3150 Kauhajoen keskustaajaman asemakaava-alueella Kal-
kunmäen kaupunginosassa. Alue rajoittuu pohjoisessa Hakasivuntiehen, idässä Kalkun-
mäentiehen ja etelässä ja lännessä viheralueeseen (ks kartta alla). Kaavamuutosalue on 
Kauhajoen kaupungin omistuksessa, mutta rakentunut osa korttelia on vuokrattu yksityi-
selle toimijalle. Kiinteistölle on rakennettu kehitysvammaisten palveluasuntoja. Alueen 
pinta-ala on noin 2,1 ha. 

Kaavan vaikutusalueeseen kuuluu korttelin asukkaat ja käyttäjät. 
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Kartta 1. Kaavamuutosalueen sijainti. Alue on rajattu karttaan tumman sinisellä viivalla. 

 
 
1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus 

 
Kaavan nimi on: Asemakaavan muutos korttelissa 3150.  

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muodostaa kaavakaduksi korttelin sisälle rakennettu 
Naavakuja, joka palvelee useammaksi tontiksi jaetun korttelin sisäistä liikennettä. Kaava-
muutoksella asemakaavaan sisällytetään myös korttelin tonttijako sekä täsmennetään 
käyttötarkoitusta. 

 
1.3 Selostuksen liiteasiakirjat 

 
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

1.4 Luettelo taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 
 
Luontoselvitys: Kauhajoen osayleiskaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2008 

Rakennuskannan inventointi: Kauhajoen keskustaajaman oikeusvaikutteinen osayleiskaa-
va 2035, rakennetun ympäristön ja rakennusten arvottaminen 2013 

Liikenneselvitys: Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava 2035 Liikenteen nykytila ja 
tavoitteet (Sito) 2011 

Maisemaselvitys: Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava 2035, Maisemaselvitys 
21.6.2011 

Arkeologinen selvitys: Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava ja laajennusosat, Arkeo-
loginen inventointi 2010 

 
 

2.    PERUSTIEDOT JA TAVOITTEET 
 
 

2.1 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 
 
Kaavamuutoksen tavoitteena on saattaa korttelin 3150 asemakaava ajan tasalle ja vas-
taamaan käytön tarpeita. Kaavamuutoksessa muodostetaan kaavakaduksi korttelin 3150 
sisälle rakennettu Naavakuja, joka palvelee useammaksi tontiksi jaetun korttelin sisäistä 
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liikennettä. Kaavamuutoksessa asemakaavaan sisällytetään myös korttelin tonttijako se-
kä täsmennetään käyttötarkoitusta. 

 
2.2 PERUSSELVITYKSET JA INVENTOINNIT 
 

Rakennuskanta ja alueen maankäyttö 
 
Rakennetun ympäristön inventointi on laadittu 2005 ja sitä on täydennetty vuonna 2010. 
Arvotusraportti valmistui vuonna 2013. Kaavamuutosalueella on yksi vuonna 2013 raken-
nettu rakennus, jolla ei ole kulttuurihistoriallista erityisarvoa. Kaavamuutosalueella on 
myös rakentumattomalle Y-tontille sijoittuvaa puistomaista metsää. 

Kaavamuutosalueen vieritse kulkee kaavakadut Hakasivuntie ja Kalkunmäentie. Alueen 
länsi- ja eteläpuolella on puistoaluetta (VL, lähivirkistysalue). Lähiympäristössä on 1980-
2010-luvuilla rakentuneita pientaloalueita (AO, AP ja AKR). 

Muinaismuistot 
 
Alueella ei ole muinaismuistoja. 
 
Luonto 
 
Alueen luontoarvojen arvioinnissa on käytetty keväällä 2008 Suomen Luontotieto Oy:ltä ti-
lattua Kauhajoen kaupungin osayleiskaava-alueen luontoarvojen perusselvitystä. Selvitys 
on nähty riittävän luontoarvojen arviointiin, koska kaavamuutosalue on jo rakennettua alu-
etta tai asemakaava-aluetta, jonka käyttötarkoitus pysyy pääosin samana. 
 
Luonnonympäristöltään alue on kulttuurivaikutteista, kuten hoitonurmea, puistomaista 
puustoa ja istutettuja pihapuita.  
 
Alueella ei esiinny Luonnonsuojelulain (1996/1096) 29 § mukaisia suojeltavia luontotyyp-
pejä, Metsälain (1996/1093, 10§) määrittelemiä erityisen arvokkaita elinympäristöjä eikä 
Vesilain (2011/587, 2 luku 11 §) tarkoittamia suojeltavia pienvesiä. Perinnemaisemakoh-
teita tai perinnebiotooppeja ei alueilla esiinny. Alueiden kulttuurikasvilajisto on tavan-
omaista. Alueiden putkilokasvilajistoon ei kuulu vaateliaita tai uhanalaisia lajeja. Alueella 
ei ole liito-oravan elinympäristöjä eikä muidenkaan Luontodirektiivin liitteen IV lajien esiin-
tyminen kohteilla ole todennäköistä. Lepakkoselvityksessä näiltä alueilta ei tehty lepakko-
havaintoja. Asemakaavoitettavat alueet tiivistävät alueen yhdyskuntarakennetta eikä koh-
teille suunniteltu maankäyttö uhkaa merkittäviä luontoarvoja.  
 
Maanomistus 
 
Kaavamuutosalue on kokonaan Kauhajoen kaupungin omistuksessa. Osa alueesta on 
vuokrattu yksityiselle toimijalle, ja sille on rakennettu kehitysvammaisten palveluasuntoja. 
 
Palvelut 
 
Kaavamuutosalue sijaitsee keskustaajamassa Kalkunmäen asuinalueella lähellä keskeisiä 
palveluita. Sille sijoittuvat toiminnot ovat julkisia asumispalveluita. Kaavamuutoksen avulla 
vahvistetaan palveluasumisen kehittymisen mahdollisuuksia alueella. 

 
 

2.3 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT 
 

Alueella ei ole merkittäviä ympäristöhaittoja, kuten melua, pölyä, tärinää, hajuja, muita 
päästöjä, vilkasta liikennettä tms. Kohde on kahden kokoojakadun risteyksessä, mutta lii-
kennemäärät ovat kuitenkin kohtuullisia, eivätkä melutasot ylitä asumiselle asetettua me-
lurajaa 55 dB. 
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Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavas-
ta (www.epliitto.fi). 

 

3. KAAVOITUSTILANNE JA ALUETTA KOSKEVAT MUUT SUUNNITELMAT JA PÄÄTÖKSET 
 
 

3.1 KAAVOITUSTILANNE 
 
Maakuntakaava: 

Suunnittelualue kuuluu Etelä-Pohjanmaan maakun-
taan. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvis-
tettu ympäristöministeriössä 23.5.2005. Alueella ei ole 
voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, joten maa-
kuntakaava ohjaa suoraan asemakaavoitusta.  

Maakuntakaavassa ei ole maankäyttöä ohjaavia mer-
kintöjä suunnittelualueen kohdalla. 

 
 

 
Yleiskaava 

Alueella on voimassa Kauhajoen kunnanvaltuuston 17.06.1991 hyväksymä keskustaaja-
man osayleiskaavaan. Yleiskaava on ohjeellinen ilman oikeusvaikutuksia. Alueelle on 
osoitettu kaavamerkintä PY (julkisten palvelujen ja hallinnon alue). Asemakaavan muutos 
on yleiskaavan mukainen. 
 

 
 

Kauhajoella on käynnissä osayleiskaavan uudistaminen. Kauhajoen keskustaajaman 
osayleiskaava 2035 –ehdotus on ollut nähtävillä ja sitä valmistellaan valtuuston päätettä-
väksi. Kaavaehdotuksessa alue on varattu edelleen julkisten palvelujen ja hallinnon tar-
peisiin merkinnällä PY. 
 
Asemakaava 
 
Alueella on voimassa valtuuston 20.6.2011 hyväksymä asemakaava. Kortteli 3150 on va-
rattu merkinnällä YL-3 julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi, joille saa rakentaa 
myös yksityistä liikekerrosalaa enintään 60% kaavanmukaisesta rakennusoikeudesta. 

Ote Keskustaajaman osayleiskaavasta 1991. 
Kaavamuutosalue osoitettu sinisellä ympyrällä. 
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Alueella on voimassa kaava ”Keskustaajaman asemakaavan siirto numeeriseen muotoon”, joka on astunut 
voimaan 2.8.2012. (http://www.kauhajoki.fi/images/kaavat/Kalkunmaki_kesakuu_2011.pdf). Kaavamuutosalue 
on rajattu karttaan sinisellä viivalla. 

 
 

3.2 MUUT SUUNNITELMAT JA PÄÄTÖKSET 
 

Rakennusjärjestys 

Kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty valtuustossa 18.5.2015. 
 
Pohjakartta 

Pohjakartta on hyväksytty 12.4.2017. 

 
3.3 SUOJELUALUEET JA VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄT ALUEET 
 

Kaava-alueella tai sen lähistöllä ei ole perustettuja luonnonsuojelualueita tai alueita, jotka 
ovat Natura – 2000 suojeluohjelmassa mukana. Kaava-alue ei kuulu valtakunnallisesti ar-
vokkaisiin 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.  
 

 

http://www.kauhajoki.fi/images/kaavat/Kalkunmaki_kesakuu_2011.pdf
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Kaavoitusohjelma 
vuosille 2016 – 2019 

Sisältyy kaavoitusohjelman 2016 – 2019 kohtaan ”pienehköt 
korttelikohtaiset asemakaavan muutokset” 

Osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma 

- Nähtävillä teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti 
4.5.2017 alkaen 

- Maanomistajille ja lähialueen kiinteistön omistajille sekä seu-
raaville osallisille / viranomaisille 

- Rakennuslautakunta 
- Tekninen osasto/kunnallistekniikka 
- LLKY/Ympäristöpalvelut 
- Caruna Oy 
- Kauhajoen lämpöhuolto Oy 
- Kauhajoen vesihuolto Oy 
- Sonera Carrier Networks Oy 
- Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos 
- Etelä-Pohjanmaan liitto 
- Suupohjan seutuverkko Oy 

ilmoitetaan asemakaavan vireille tulosta kirjeitse, liitteenä 
OAS ja kaavaluonnokset/osoite kaupungin Internet-sivuille. 

- Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman sisällöstä. 

- Lausuntopyynnöt lähetetään viranomaisille ja yhteisöille joiden 
toimialaan kaava-alue kuuluu. 

Kaavaluonnos 

 

 

- Luonnos asetetaan julkisesti nähtäville teknisen lautakunnan 
päätöksen mukaisesti 4.5.2017 - 5.6.2017 

- Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluon-
noksesta. 

Kaavaehdotuksen 
käsittelyt 

- Teknisen lautakunnan käsittely 4.7.2017 

- Kaupunginhallituksen käsittely 10.7.2017 

Kaavaehdotus näh-
tävillä 

Ehdotus on julkisesti nähtävillä kaupunginhallituksen päätök-
sen mukaisesti 19.7.2017 - 21.8.2017 

Kaavan hyväksymi-
nen 

Kaupunginhallituksen käsittely 4.9.2017 

Kauhajoen kaupungin hallintosäännön 5§:n 9 kohdan mukaan 
kaupunginhallituksella on ratkaisuvalta asemakaavanmuutok-
sen hyväksymisestä, milloin kaava ei ole vaikutuksiltaan mer-
kittävä. 

 
 

4.2 Kaavan vireille tulon jälkeen esitetyt huomautukset / kirjalliset kannanotot 
 
Viranomaisyhteistyö: 

 

Lausunnot ja vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavahankkeesta 

 Lausunto Vastine 

Tekninen osasto/ kun-
nallistekniikka 

Ei lausuntoa  

Rakennuslautakunta Ei lausuntoa  

Etelä-Pohjanmaan pe-
lastuslaitos 

Ei lausuntoa  

LLKY/ympäristöpalvelut Ei huomautettavaa. Merkitään tiedoksi. 

Etelä-Pohjanmaan liitto Maakuntakaavat eivät aseta esteitä tai 
ole ristiriidassa asemakaavan muutok-

Merkitään tiedoksi. Ehdotukses-
ta ei lähetetä lausuntopyyntöä 
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selle. Vähäisissä asemakaavan muutok-
sissa, erityisesti tilanteissa joissa maa-
kuntakaava ei ole ristiriidassa asema-
kaavan tavoitteiden kanssa, kunta voi 
jatkossa harkita tarvetta pyytää lausun-
toa maakunnan liitolta. 

EP:n liitolle, sillä luonnokseen ei 
ole tehty muutoksia. 

Caruna, Fortum säh-
könsiirto Oy 

Sähkökulutus lisääntynee kaavan myö-
tä. Kaavassa on huomioitu muuntamoi-
den rakentaminen sisällyttämällä niiden 
rakennusoikeus YS-alueelle. Mahdolli-
set tarvittavat johtosiirrot tehdään Caru-
nan toimesta ja siirtokustannuksista 
vastaa siirron tilaaja. Johtojen siirto 
edellyttää, että niille järjestyy uusi pysy-
vä sijainti. 

Merkitään tiedoksi. 

Telia Finland Oyj Ei ole tämän muutoksen yhteydessä 
tarpeen huomioida Telian omaisuutta. 

Merkitään tiedoksi. 

Kauhajoen lämpöhuolto 
Oy 

Ei lausuntoa  

Kauhajoen Vesihuolto 
Oy 

Ei huomautettavaa. Merkitään tiedoksi. 

Suupohjan seutuverkko Ei lausuntoa  

 
Yhteenveto kaavaan tehdyistä muutoksista luonnoksen nähtävilläolon jälkeen: 

 Naavakujan kääntöpaikan varausta suurennettiin hieman, jolloin kaavakadun pin-
ta-ala kasvoi 42 m

2
 ja kaavatontin pieneni 42 m

2
. 

 
 
 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
 

5.1 ALUEVARAUKSET 
 
Kaavamuutoksella korttelin 3150 pinta-alaltaan 21 498 m

2
 YL-3 tontti jaetaan neljäksi ton-

tiksi, joilla käyttötarkoitus on YS (20 661 m
2
). Korttelista muuttuu 837 m

2
 suuruinen ala 

kaduksi, joka on jo rakennettu. Kadun nimi on Naavakuja. 

Kaavamuutoksessa on seuraavat aluevaraukset: 

Aluevaraus; kortteli-, tie- tai puistoalue Vanha pinta-ala 
muutettavassa 
asemakaavassa 

Pinta-ala 

m
2
 

Raken-
nus-
oikeus 

Tontteja 
kpl 

YL-3 Julkisten lähipalvelurakennusten 
korttelialue, joille saa rakentaa myös 
yksityistä liikekerrosalaa enintään 60% 
kaavanmukaisesta rakennusoikeudesta. 

21 498 0 0 0 

YS Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa 
palvelevien rakennusten korttelialue 

0 20 619 6186 4 

Tiealue  0 795 0 0 

Yhteensä 21 498 21 498 6 198 4 

 

Kaavaan merkitään myös tonttien puolelle sijoittuvat maanalaiset johtolinjat. 
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5.2 KAAVAMÄÄRÄYKSET 
 

Kaavaluonnos sisältää seuraavia määräyksiä, jotka vastaavat asemakaavassa ” Keskus-
taajaman asemakaavan siirto numeeriseen muotoon” käytettyjä kaavamääräyksiä: 
 

Rakennukset tulee rakentaa kortteleittain yhtenäistä rakennustapaa noudattaen.  
Rakennukset tulee materiaaleiltaan, väreiltään ja kattomuodoiltaan sopeuttaa ym-
päristöön. 
 
Rakentamattomalle rakennuspaikan osalle on istutettava/säilytettävä puita niin, että 
niiden määrä on vähintään 1 rakennuspaikan pinta-alan 200 m2:ä kohti. Rakenta-
mattomat rakennuspaikan osat, joita ei käytetä liikenne-, pysäköinti tai varastoalu-
eina on hoidettava puistomaisessa kunnossa. 
 
Rakennettavat penkereet, joitten kaltevuus on jyrkempi kuin 1:3, tulee porrastaa ki-
veyksillä ja pensastasanteilla enintään metrin korkeuseroin. 
 
YS korttelialueella voidaan rakentaa tarvittavat puistomuuntamot merkittyjen koh-
teiden lisäksi. Rakennukset tulee sijoittaa vähintään 10 metrin etäisyydelle pylväs-
muuntamosta ja 5 m päähän puistomuuntamosta. 
 
Viemärilinjan päälle sijoittuvien piha-alueiden pinnoitteissa ja istutuksissa tulee 
huomioida viemärin suojaaminen ja mahdollisuudet tarpeellisiin huoltotöihin. 
 
Autopaikkoja tulee olla vähintään 1 autopaikka kerrosalan 60 m2 kohti. Autopaikat 
tulee erottaa muusta piha-alueesta istutuksin. 

6. KAAVAN VAIKUTUKSET 
 

Vaikutukset on arvioitu kaavoitukselle tavanomaisella tarkkuudella. Arviointi on ollut osa 
kaavan laadintaa ja vaikutusten arviointia on tehty kaavoituksen eri vaiheissa. Vaikutus-
ten arvioinnissa on tarkoitus tunnistaa merkittävät vaikutukset. 
 
Asemakaavan vaikutukset on arvioitu kaupungin omana työnä. Vaikutusten arviointia 
ovat osaltaan viranomaisten lausunnot ja muitten osallisten kannanotot. 
 
 
VAIKUTUKSET ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENTEESEEN JA PALVELUIDEN SAA-
VUTETTAVUUTEEN 
  
Kaavamuutos täsmentää yhdyskuntarakenteen jäsentymistä ja parantaa sen toimivuutta. 
Alue sijaitsee lähellä keskustaajaman palveluja. Kaavamuutos parantaa yleisten asumis-
palveluiden kehittymisen edellytyksiä ja mahdollistaa olemassa olevan infrastruktuurin te-
hokkaan hyödyntämisen. Kaavan toteutuessa vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakentee-
seen ovat myönteisiä. 
 
VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN. 

Kaavamuutos jäsentää korttelin sisäisen liikenteen, joka liittymineen tukeutuu kaavamuu-
toksessa Naavakujaan. Hakasivuntie ja Kalkunmäentie ovat kokoojakatuja, joille osoite-
taan kaavamuutoksessa liittymäkielto. Vaikutukset ovat myönteisiä ja lisäävät ao. teiden 
liikenneturvallisuutta. 
 
VAIKUTUKSET KAUPUNKIKUVAAN, MAISEMAAN, KULTTUURIPERINTÖÖN JA RA-
KENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN 

Alueella ei ole esihistoriallisen eikä historiallisen ajan muinaismuistoja eikä kulttuurihisto-
riallisesti tai kaupunkikuvallisesti merkittäviä rakennuksia. Kaavalla ei ole vaikutuksia ar-
keologiseen kulttuuriympäristöön, muuhun kulttuuriperintöön eikä rakennettuun ympäris-
töön.  
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VAIKUTUKSET LUONTOON, KASVI- JA ELÄINLAJEIHIN JA LUONNON MONIMUO-
TOISUUTEEN 

Luontoon, kasvi- ja eläinlajeihin ja luonnon monimuotoisuuteen ei ole erityisiä haitallisia 
vaikutuksia. 
 
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 

Kaavamuutos mahdollistaa nykyisen infrastruktuurin tehokkaan hyödyntämisen sekä te-
hokkaan maankäytön. Kaavan taloudelliset vaikutukset ovat myönteisiä. Kaavamuutok-
sessa osoitettu katu on jo rakennettu. Kaavamuutoksesta ei aiheudu lisää infrastruktuurin 
rakentamistarvetta. 

 

VAIKUTUKSET IHMISTEN OLOIHIN, ELINYMPÄRISTÖÖN JA VIRKISTYKSEEN. 
 
Kaavamuutos parantaa korttelin 3150 elinympäristöä sekä asumista ja asiointia korttelin 
rakennuksissa, sillä se jäsentää korttelin sisäisen liikkumisen. 

Kaavamuutos ei aiheuta naapuruston asuinalueille häiriötä. 

Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia ihmisten oloihin, elinympäristöön tai virkistykseen. 

 
 

7. ASEMAKAAVAN TOTETUTUS 
 

7.1 TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT 
 
Alueelle ei tulla laatimaan tarkempia rakentamistapaohjeita. 

 
7.2 TOTEUTTAMINEN 

 
Kaavamuutoksen toteutuminen ei vaadi uutta infrastruktuuria.  
 
Asemakaavan toteuttamista valvoo Kauhajoen rakennusvalvonta.  

  
 


