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1.     TUNNISTETIEDOT 
 
Kunta 
 
KAUHAJOKI 
 

Kaavan nimi 
 
ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 1022 JA 
1001 SEKÄ KORTTELIIN 1022 LIITTYVILLÄ KATU- JA 
VIHERALUEILLA 
 
Kaavaselostus, joka liittyy 9.2.2023 päivättyyn asema-
kaavakarttaan 
 

Kunnan osa 
KESKUSTAAJAMA 
 
Alueen nimi 
 
KESKUSTA 

Korttelit ja viher- ja katualueet: 
 
Kortteli 1001 Topeekan varrella 
Kortteli 1022 Eduskunnakadun yhteydessä 
Eduskunnankatu 
Kortteliin 1022 liittyvät viheralueet 
 

Kaavan laatijan yhteystiedot 
 
KAUHAJOEN KAUPUNKI 
PL 500, 61801 KAUHAJOKI 
 
PUH. 040-481 0003 

 
KAAVAN VIREILLETULOSTA 
ILMOITTAMINEN 
 

 
Kaavoitusohjelma vuosille 
2022 – 2026 

 
TEKNINENLAUTAKUNTA 
 
 

 
 

 
LUONNOS 14.2.2023  

 
 
 
 
 
 
Marketta Nummijärvi 
kaavoittaja, kehittämispäällikkö 

 

 
EHDOTUS x.x.2023 
 

 
KAUPUNGINHALLITUS 
 

 
EHDOTUS x.x.2023 
EHDOTUS x.x.2023 
 

 

KAUPUNGINVALTUUSTON   
HYVÄKSYMINEN 

 

 xx.x.2023 

 
 

1.1 Alueen määrittely ja sijainti 
 

Kaava-alue sisältää Topeekan ja Kauhajoen välissä olevan korttelin 1001, Asevelitien, 
Puistotien, Prännärintien ja Museotien rajaaman korttelin 1022, Eduskunnankadun katu-
alueen sekä kortteliin 1022 rajautuvaa puistoaluetta. Muutokset kohdistuvat tonttiin 
1001/5 sekä tontteihin 1022/2, 3 ja 4. Kaavamuutosalueen pinta-ala on n. 3,3 ha. 

1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 
Kaavan nimi: Asemakaavan muutos kortteleissa 1002 ja 1022 sekä kortteliin 1022 liittyvil-
lä katu- ja viheralueilla.  

Kaavamuutoksen tarkoituksena on parantaa kerrostaloasumisen rakentumisen mahdolli-
suuksia keskustassa. Kaavamuutos toteuttaa vuonna 2018 valmistuneessa osayleiskaa-
vassä päätettyjä strategisia tavoitteita keskustan osalta. Kaavamuutoksen avulla tehoste-
taan keskusta-alueen maankäyttöä ja luodaan mahdollisuuksia uudelle kehitykselle sekä 
tutkitaan Sanssin kulttuuritalon suojelutarve.  

 
1.3 Taustaselvitykset ja lähdemateriaali 

 
Kaavoituksessa käytetään maakuntakaavan uudistamista ja keskustan osayleiskaavaa 
varten tehtyjä selvityksiä, puu- ja kerrostalorakentamisen esiselvitystä sekä Tampereen 
yliopiston arkkitehtuurin yksikön hankkeiden tutkivan suunnittelun tuottamaa tietoa.  
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Luontoselvitys 

- Kauhajoen osayleiskaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2008. Suomen Luonto-
tieto Oy 66/2008, Jyrki ja Satu Oja. 

Rakennetun ympäristön arvot:  

- Kauhajoen keskustaajaman oikeusvaikutteinen osayleiskaava 2035, rakennetun 
ympäristön ja rakennusten arvottaminen. Sari Tallgren 2013. 

- Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen rakennusinventointi 2016-2017. Kirsi Niukko & 
Etelä-Pohjanmaan liitto 2017. 

- Etelä-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön arvo-
tus ja Etelä-Pohjanmaan uudemman rakennetun kulttuuriympäristön inventointi sekä 
arvotus. Saatsi arkkitehdit Oy 5.3.2021.  

- Etelä-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö – ehdotukset maakunnallisesti ar-
vokkaiksi kohteiksi, luettelo 2021. Etelä-Pohjanmaan liitto. 

- Selvitys kaava-alueen rakennusten historiasta ja rakennetun ympäristön arvoista. 
Marketta Nummijärvi 2023. 

Liikenneselvitys:  

- Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava 2035, Liikenteen nykytila ja tavoitteet. Si-
to 2011 ja päivitys 2016. 

Maisemaselvitys:  

- Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava 2035, Maisemaselvitys 21.6.2011. Mar-
ketta Nummijärvi. 

Arkeologinen selvitys:  

- Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava ja laajennusosat, Arkeologinen inventointi 
2010. K-P:n arkelogiapalvelu, Jaana Itäpalo. 

Kerrostalorakentamisen edellytykset:  

- Puu- ja kerrostalorakentamisen esiselvitys 16.11.2021, FCG Finnish Colsulting 
Group Oy 

- Joustavan ja terveellisen asumisen rakentajat – JOTAR sekä Työ ja asuminen koro-
na-arjessa – TAKO hankkeet, Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiede-
kunta, arkkitehtuurin yksikkö, 2022 

 

2.    PERUSTIEDOT JA TAVOITTEET 
 
 

2.1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET 
 
Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa keskeisiin kortteleihin keskusta-asumisen kehit-
tymistä tukeva maankäyttö, joka vastaa osayleiskaavatyössä päätettyjä keskustan kehit-
tymisen strategisia tavoitteita. Kaavamuutoksen avulla tehostetaan asemakaava-alueen 
maankäyttöä ja luodaan mahdollisuuksia uudelle kehitykselle siten, että mahdollistetaan 
kortteleissa asuinkerrostalorakentaminen toimintaympäristöön sopivassa mittakaavassa. 
Tavoitteena on tehdä hyvää kaupunkiympäristöä tuottava ja hankkeiden toteutumista tu-
keva maankäytön suunnitelma, jossa on hyödynnetty kerrostalorakentamisen edellytyk-
sistä tehtyjen selvitysten tulokset. Tavoitteena on myös tutkia ja ratkaista Sanssin kulttuu-
ritalon suojelutarve. 
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2.2 PERUSSELVITYKSET JA INVENTOINNIT 
 

Kaavoituksessa käytetään Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistusta varten tehtyä 
rakennetun kulttuuriympäristön selvitystä, Keskustaajaman osayleiskaava 2035 -hanketta 
varten tehtyjä selvityksiä, puu- ja kerrostalorakentamisen esiselvitystä sekä Tampereen 
yliopiston arkkitehtuurin yksikön hankkeiden tutkivan suunnittelun tuottamaa tietoa (ks. 
luettelo kohdassa 1.3).  

Rakennuskanta ja alueen maankäyttö 

Alueen rakennetun ympäristön arvoja on kartoitettu selvityksessä ”Kauhajoen osayleis-
kaava-alueen rakennetun ympäristön kartoitus 2003”. Rakennetun ympäristön kartoitusta 
on täydennetty vuonna 2010, ja raportti valmistui 2013. Maakunnallisella tasolla rakenne-
tun kulttuuriympäristön arvoja on inventoitu Etelä-Pohjanmaan maakunnallisessa raken-
nusinventoinnissa vuodelta 2017 sekä Etelä-Pohjanmaan uudemman rakennetun kulttuu-
riympäristön inventoinnissa vuodelta 2021. 

Maakunnallisessa inventoinnissa on arvotettu Kauhajoen keskustan kulttuuriympäristöä 
maakunnallisesti arvokkaana kokonaisuutena, johon on erikseen nimetty kaava-alueen 
rakennuksista kolme eli Sanssin koulu (Saatsi arkkitehdit 2021: Etelä-Pohjanmaan uu-
demman rakennetun ympäristön kohdeluettelo s. 61), 1930-luvulla rakennettu Instrumen-
tariumin rakennus ryhmässä ”aumakattoisia liikerakennuksia klassismin ja funktionalismin 
taitteesta” (em. kohdeluettelo s. 56) sekä Knuuttilan mylly (Niukko 2017: Etelä-
Pohjanmaan maakunnallinen rakennusinventointi 2016-2017, s. 139). 

Samat em. kolme rakennusta on osoitettu Keskustaajaman osayleiskaava 2035:ssä mer-
kinnällä Suojelu-/muinaismuistokohde /rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti tai kaupunki-
kuvallisesti arvokas rakennus:  

1. korttelissa 1001 asemakaavalla suojeltu Knuuttilan mylly, 

2. korttelissa 1022 kirkonkylän kouluna palvellut entinen Sanssin koulu, nykyinen 
Sanssin kulttuurikeskus. Sen arvokkain osa on ns. Terijoen siipi, jossa eduskunta 
kokoontui talvisodan aikana (OYK rakennemalli, kohde 105). Rakennuksessa toimii 
nykyään mm. eduskuntamuseo, perhepalveluja sekä kulttuuritoiminta-, yhteisö- ja 
näyttelytiloja.  

3. korttelissa 1022 Koskiranta eli Instrumentariumin rakennus (OYK rakennemalli, 
kohde 57). 

Knuuttilan mylly 

Em. rakennuksista vain Knuuttilan mylly on valmiiksi suojeltu asemakaavalla. 

Urheilutien sillan tuntumassa, luonnonkosken 
partaalla sijaitseva entinen Ala-Knuuttilan 
mylly on rakennettu tiettävästi 1900-luvun 
alkupuoliskolla. Hyvin säilynyt myllyrakennus 
edustaa häviämässä olevaa maaseudun 
pienteollisuuden rakennusperintöä. Raken-
nuksella ympäristöineen on historiallista, ra-
kennushistoriallista ja maisemallista arvoa ja 
se on merkitty museoviranomaisen ylläpitä-
mässä tietokannassa (Kioski) maakunnalli-
sesti arvokkaaksi. 

Knuuttilan mylly 1900-luvun alusta kosken partaalla on asemakaavalla suojeltu.  



”Kerrostalokaava”, kaavaluonnoksen selostus   5 
 

KAUHAJOEN KAUPUNKI                                                                                                                                              2023-02-09 

Sanssin kulttuuritalo 

Sanssin kulttuuritalon vanhin, Terijoen siiveksi kutsuttu osa on Raivolan pitäjästä Karja-
lasta tuotu hirsirakenteinen rakennus, joka pystytettiin yhteislyseoksi nykyiselle paikalleen 
vuonna 1929. Terijoen siiven arvoa lisää sen käyttöhistoria. Eduskunta kokoontui raken-
nuksessa ollessaan Helsingistä evakossa talvisodan aikana 5.12.1939-12.2.1940. Ra-
kennuksessa pidettiin tuona aikana 34 täysistuntoa. Eduskunnan käyttämissä tiloissa 
toimii nykyään Eduskuntamuseo. Eduskuntamuseo on Eduskuntatalon ja Sibelius-
akatemian lisäksi ainoa jäljellä oleva eduskunnan historiallinen kokoontumistila. 

Sanssin kulttuuritalon kivirakenteinen pohjoissiipi, ns. Koivistonsiipi on rakennettu vuonna 
1957. Vuonna 1962 rakennettu ns. Tuunaisen siipi on purettu mm. sisäilmaongelmien 
vuoksi. Kulttuuritaloa on kunnostettu viime vuosina yhteisötiloiksi, ja niissä toimii Edus-
kuntamuseon lisäksi mm. kansalaisopisto ja perhekeskus Soffa. Useat yhteisöt järjestävät 
tiloissa kokoontumisiaan. 

 

 

Sanssin kulttuuritalon kokonaisuuteen kuuluu vuonna 1929 yhteislyseoksi pystytetty hirsirakennus, 
ns. Terijoensiipi (alakuva) sekä vuonna 1957 lyseon lisätiloiksi rakennettu ns. Koivistonsiipi (yläku-
va). Rakennuksia yhdistää porrashuone, jossa on myös hissi. Suomen eduskunta kokoontui Terijo-
ensiivessä talvisodan aikana 5.12.1939-12.2.1940, ja istuntosali on säilytetty istuntojen aikaisessa 
asussa Eduskuntamuseon osana.  

Koskiranta, Instrumentariumin talo 

Koskirannan talo (Topeeka 43), nykyinen Instrumentariumin liiketila, on rakennettu vuon-
na 1940. Topeeka 43 on aumakattoinen liikerakennus klassismin ja funktionalismin tait-
teesta. Se on säilyttänyt hyvin ominaispiirteensä, joskin ikkunat on uusittu 2000-luvulla. 
Inventoinnissa rakennuksen arvoiksi on nähty autenttisuus, edustavuus, rakennushisto-
ria, maisemallinen merkitys ja kunto. 
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Rakennus on osa Kauhajoen pääkadun, 
Topeekan liikekeskustan kokonaisuutta, 
jossa on edustus lähes jokaiselta 1900-
luvun vuosikymmeneltä. Rakennuskanta on 
pääosin 1930–1960-lukujen niukkailmeistä 
mutta laadukasta, asumista ja liiketiloja 
yhdistävää rakentamista. Ympärillä olevat 
rakennukset eivät edusta samaa rakennus-
tyyliä, ja niiden suhde katuun on erilainen, 
joten rakennukset eivät muodosta yhdessä 
yhtenäistä miljöötä. 

 

 

 

Muut rakennukset kaavamuutosalueella 

Inventoinneissa mainittujen rakennusten lisäksi kaavamuutosalueella sijaitsee viisi muuta 
rakennusta, joista korttelissa 1022 kaksi ja korttelissa 1001 kolme.  

Eduskunnankadun varrella tontilla 1022/1 on vuonna 1939 rakennettu kaksikerroksinen 
asuintalo (ks. kuva alla).  

 

Tontin 1022/1 puutalo Eduskunnankadun varrella on asuinkäytössä. Kuva: Eero Okkonen 

Tontilla 1022/3 on vuonna 1956 rakennettu erittäin huonokuntoinen, autiona oleva kaksi-
kerroksinen puinen asuintalo. Kaavamuutos mahdollistaa huonokuntoisen rakennuksen 
purkamisen ja korvaamisen nykyistä suuremmalla rakennuksella (ks. kuva seuraavalla si-
vulla). 

Instrumentariumin liiketila on aumakattoinen 
liikerakennus klassismin ja funktionalismin 
taitteesta. Se sijoittuu kiinni katutilaan toisin 
kuin muut ympärillä olevat rakennukset. Kuva: 
Saatsi arkkitehdit.  
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Rakennus tontilla 1022/3 on purkukunnossa. Perustuksetkin ovat haljenneet. Kuva: Eero Okkonen 

Korttelin 1001 tontilla 5 on vuonna 1926 rakennettu pieni, puurakenteinen, aiemmin Kar-
vian leipomona tai Karvian talona tunnettu kaupparakennus. Rakentaja on tiettävästi Vil-
jami Heikkilä. Kaavamuutos mahdollistaa huonokuntoisen rakennuksen purkamisen ja 
korvaamisen nykyistä suuremmalla rakennuksella. (ks. kuva alla). 

 

Topeekan varrella tontilla 1001/5 sijaitseva rakennus on huonokuntoinen. Kuva: Eero Okkonen 

Korttelissa 1001 sijaitsee lisäksi kaksi 1960-1970-luvulla rakennettua, modernistista ra-
kennusta. Toinen on rakennettu vuonna 1974 julkiseksi rakennukseksi; rakennuksen ylä-
kerrassa toimi alun perin käräjäoikeus ja alakerrassa hotelli. Toinen on kolmekerroksinen 
asuinkerrostalo (As. Oy Myllytupa, rakennettu vuonna 1966) (ks. kuvat seuraavalla sivul-
la). 
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Tonteilla 1001/2 ja 1001/4 sijaitsee 1960-1970-luvuilla rakennetut kerrostalot. Toisen ra-
kennusmassa laskee portaittain kohti jokea. Kuvat Eero Okkonen ja googlemaps. 

Muinaismuistot 

Kauhajoen keskustaajaman osayleis-
kaavoitustyössä laadittiin yleiskaava-
alueelle arkeologinen inventointi vuon-
na 2010. Asemakaavamuutosalue on 
rakennettua ydinkeskustaa, eikä sille 
sijoitu muinaismuistoja. 

 

Kartalla näkyvät inventoinnissa esille tulleet 
ja rekistereissä olevat esihistorialliset, histo-
rialliset ja muut arkeologiset kohteet. Kes-
kustassa ei sijaitse kohteita. 

 

 

Luonto 

Alueen luontoarvojen arvioinnissa on käytetty keväällä 2008 Suomen Luontotieto Oy:ltä 
tilattua Kauhajoen kaupungin osayleiskaava-alueen luontoarvojen perusselvitystä. Ton-
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teilla kasvillisuus on kulttuurivaikutteista. Jokirannassa kasvaa tontilla 1001/5 tiheää lehti-
puustoa. Sanssin kulttuuritalon kiinteistön länsiosassa on kaupunkikuvallisesti näyttävää 
mäntypuustoa. Rakennuksen itäpuolella asemakaavassa viheralueeksi varatulla alueella 
ei kasva juuri mitään, vaan se on hiekkakenttää. 

 

 

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 lepak-
kohavaintoja. Asemakaavoitettavat alueet tiivistävät alueen yhdyskuntarakennetta eikä 
kohteille suunniteltu maankäyttö uhkaa merkittäviä luontoarvoja. 

Maanomistus 
 

Kaavamuutosalue on osaksi 
Kauhajoen kaupungin, osaksi 
yksityisten maanomistajien 
omistuksessa. 

 
Kaupungin omistamat alueet 
näkyvät kartalla punaisena. 

 

 

 

Eniten kasvillisuutta 
kaavamuutosalueella 
on Topeekan varren 
tontilla 1001/5. Tontin 
ja joen välissä oleva 
rehevä alue jokivar-
ressa on viheraluetta 
eikä sisälly kaava-
muutosalueeseen. 
Kuva: Eero Okkonen 

Pännärintien varrella 
Sanssin kulttuuritalon 
Y-tontilla on kaupunki-
kuvallisesti merkityk-
sellistä mäntypuustoa. 
Kuva: Eero Okkonen 
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Palvelut 
 
Kaavamuutosalue sijaitsee keskustaajamassa Keskustan kaupunginosassa keskeisten 
palveluiden äärellä. Viereisissä kortteleissa on kaupallisia palveluita. Kaava-alueella sijait-
see Sanssin kulttuuritalo, jossa on tarjolla monipuolisesti julkisia vapaa-ajan kulttuuripal-
veluita. Alueelle sopii sijoitettavaksi julkisia palveluita ja asumista. Kaavamuutoksen avulla 
vahvistetaan julkisten palvelujen ja asumisen kehittymisen mahdollisuuksia alueella. 

Maanalainen infrastruktuuri ja hulevedet 
 
Kaavamuutosalueella kulkee Kauhajoen Vesihuolto Oy:n, Kauhajoen Lämpöhuolto Oy:n, 
Suupohjan seutuverkko Oy:n ja teleoperaattoreiden maanalaisia johtoja. Korttelin 1022 
(Sanssin kulttuuritalo) pohjoisosassa kulkee maankäytössä huomioitava viemärijohto, jon-
ka päälle ei voi rakentaa. Johto tarvitsee molemmin puolin neljän metrin levyisen suoja-
vyöhykkeen (yhteensä 8 m). 

Alueella on Kauhajoen kaupungin hulevesiverkostoa. Osa alueen hulevesien hallinasta on 
mahdollista toteuttaa imeyttämällä. Puistoalueet ja joki mahdollistavat hulevesien hallintaa 
luonnonmukaisin menetelmin. 

Asuinkerrostalorakentamisen toimintaympäristö 

Kauhajoki on vilkas seutukuntakeskus, mutta väestökehitys on kuitenkin ollut vuosikym-
meniä negatiivinen. Tämä tuottaa rakentamiseen ja asuntomarkkinoihin epävarmuusteki-
jöitä, jotka jarruttavat kerrostalorakentamista. Kauhajoella ei myöskään ole voimakasta 
kerrostaloasumisen kulttuuria. Kerrostalorakentamista on kuitenkin toivottu keskustaan 
kaupunkikuvallisista syistä sekä tuomaan elävyyttä ja laadukkaan asumisen mahdollisuut-
ta palveluiden lähellä esimerkiksi ikääntyvälle väestölle. Kauhajoen kaupunki on siksi tut-
kinut kerrostalorakentamisen edellytyksiä teettämällä osayleiskaavatyön yhteydessä 
asumistoivekyselyn vähintään keski-ikäisille asukkaille (2013) sekä puu- ja kerrostalora-
kentamisen esiselvityksen FCG-konsulteilla vuonna 2021. Lisäksi laadukkaan kerrostalo-
rakentamisen konseptia on kehitetty Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikön hank-
keissa, joiden arkkitehtien kanssa on tehty tässä kaavamuutoshankkeessa yhteistyötä. 

FCG Finnish Consulting Groupin laatiman selvitys tuotti tietoa Kauhajoen asuntomarkki-
noille sopivista kerrostalokonsepteista. Selvitys toi esille, että Kauhajoen keskustaan si-
joittuva puukerrostalohanke edellyttää tiukkaa suunnittelu- ja kustannusohjausta sekä 
ennakkomarkkinointia, jotta rakennushankkeesta saadaan taloudellisesti kannattava ko-
konaisuus. Selvitys kuitenkin osoitti, että alustavaa kiinnostusta kerrostalorakentamista 
kohtaan on sekä toteuttajien että ostajien keskuudessa Kauhajoella.  
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Selvityksen mukaan mahdollisen hankkeen tulee vastata kysyntää (laatutaso ja koko) se-
kä maksukykyä ja joka on liiketaloudellisesti (riskit ja kate) järkevällä kustannustasolla. 
Pienimuotoinen kerrostalorakentaminen voisi monipuolistaa Kauhajoen asuntomarkkinoi-
den tarjontaa ja mahdollistaa esimerkiksi isommasta omakotitalosta pienempään asun-
toon siirtyville ikäihmisille vaivattoman ja turvallisen asumisvaihtoehdon Kauhajoen ydin-
keskustan palveluiden äärellä. 

 

 

FCG:n selvitys tuo esille keskimääräisiä rakennuskustannuksia ja mm. vertailutietoja 
paaluperustuksen vaikutuksista rakentamiskustannuksiin. Tietojen avulla luodaan kuvaa 

kerrostalorakentamisen edellytyksistä Kauhajoella. 

Työn aikana tarkasteltiin kahta yleispätevää kerrostalokonseptia, jotka voidaan sijoittaa 
pienemmillekin tonteille mahdollisimman joustavasti ja kustannustehokkaasti. Ensimmäi-
senä vaihtoehtona tutkittiin kompaktia ja kustannustehokasta pistetaloa, joka on hyvin 
sovitettavissa erikokoisille tonteille yhden tai useamman rakennuksen ryhmänä. Toisena 
vaihtoehtona tarkasteltiin lamelli- / sivukäytävätaloa, joka soveltuu esimerkiksi kadun var-
teen sijoittuvalle pitkittäiselle ja kapealle tontille. Työssä esitettyjä kerrostalokonsepteja 
tutkittiin viidessä kohteessa Kauhajoen ydinkeskustan alueelle. 

 

FCG:n sevityksessä sovitettiin kompaktia pistetaloa tai lamellitaloa viiteen eri kohteeseen. 
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FCG laati näkymäkuvan Topeekalta siten, että sille oli sovitettu kolme uutta kerrostaloa. Vasemmal-
la etualalla oleva kerrostalo on kaavamuutosalueeseen sisältyvällä tontilla 1001/5. 

Selvitys suositteli jatkotoimenpiteeksi konseptivaiheen tarkastelun tarkentamista tarkem-
piin suunnitelmiin, joiden perusteella rakentamiskustannukset on mahdollista arvioida luo-
tettavammin. Hankekehittäjän tulisi myös varmistaa uskottava myyntihintataso sellaisella 
koemarkkinoinnilla, missä rakennuttajan kannalta järkevät myyntihintatasot on jo esitetty.  

Kaupunkikuvallinen ja tonttitehokkuustarkastelu 

Em. esiselvityksessä suositeltua jatkotarkastelua tehtiin yhteistyössä Tampereen yliopis-
ton arkkitehtuurin yksikön ns. TAKO- ja JOTAR-hankkeissa ns. tutkivan suunnittelun me-
netelmällä. Hankkeen arkkitehdit suunnittelivat kaavamuutosalueen kolmeen kohteeseen 
ko. tonteille sopivia malliasuinkerrostalorakennuksia. Niiden mitoituksen lähtökohdaksi 
valittiin esiselvityksen pohjalta 1200 k-m2, mikä osoittautui suunnittelun edetessä sopi-
vaksi volyymiksi tonteilla tässä ympäristössä. Arkkitehdit sovittivat tonteille valittua ker-
rosneliömäärää nelikerroksisina piste- ja lamellikerrostaloina, joissa lähtökohtana oli mo-
duulivalmistus esimerkiksi CLT:stä. Suunnittelun pohjalta säädettiin kaavassa mm. tont-
tien kokoa sekä rakennusalan rajausta.  

   

Tampereen yliopiston hankkeessa tehtyjä pistetalon ja lamellitalon tarkasteluja tontille 1022/3. 
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Suunnittelu osoitti, että kohteiksi valituille tonteille on mahdollista toteuttaa huolellisella 
suunnittelulla tarkastellun kokoinen kerrostalo, joskin erityisesti kahdella tonteista toteutus 
on jossain määrin ahdas. Tiivistä toteutusta kompensoi ao. tonteilla tontteihin rajautuvat 
viher- ja vapaa-alueet tai rauhallinen kevyenliikenteen väylä. 

 
Eduskunnankadun ja Puistotien risteykseen sovitettiin rakennusmassaa, joka rajaa molempien ka-

tujen katutilaa (kuva yllä) sekä vähemmän katutilaa rajaavaa pistetaloa. 

Tampereen yliopiston hankkeissa suunniteltiin kerrostalojen asuntojen pohjia siten, että 
toteutus on myös asuntojen näkökulmasta toimiva ja laadukas. Mallitaloissa on pääasias-
sa kaksioita ja kolmioita, mutta myös jokunen yksiö.  
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Esimerkkejä Tampereen yliopiston hankkeissa laadituista kerrostalojen pohjapiirustuksista. Yllä 
olevat piirustukset on laatinut arkkitehti Eero Okkonen. 

Liikenne ja liikenteen melu 

Keskustaajaman osayleiskaavatyössä laadittiin liikenneselvitys vuonna 2011 ja sen päivi-
tys vuonna 2016. Kauhajoen samoin kuin kaavamuutosalueen liikennehierarkia on sel-
keä. Kaavamuutosalueen kortteli 1022 rajautuu idässä kaupungin pääkatuun (Puistotie), 
pohjoisessa Asevelitiehen, joka on kokoojakatu, lännessä Prännärintiehen, joka on ta-
vanomainen, moottoriajoneuvoliikenteelle osoitettu katu ja etelässä Museotiehen, joka on 
kevyenliikenteen katualue. Kortteli 1001 rajautuu lännessä keskustan pääkokoojakatuun, 
Topeekaan, ja pohjoisessa Urheilutiehen, joka on tavanomainen keskustan katu.  

 

Kartta: Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava 2035, Liikenteen nykytila ja tavoitteet, Liite 1 
Pääväylien toiminnallinen luokitus, nykytila 
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Kauhajoen taajamakeskustan suurimmat liikennemäärät ovat Topeekalla ja Puistotiellä, 
joilla molemmissa liikenteen määrä ylitti 2010 tarkastelussa paikoin 7000 ajoneuvoa /vrk. 
Keskimääräiset liikennemäärät olivat tuolloin Topeekalla 7 500 ajoneuvoa /vrk, Puistotiel-
lä 6 900 ajoneuvoa /vrk ja Asevelitiellä 500 ajoneuvoa /vrk. Ennusteen mukaan kasvu on 
maltillista. Kaavanmuutosalueen ohitse kulkee linja-autojen ja koulukuljetusten reitti. 

    

Asevelitien, Puistotien ja Topeekan liikennemäärät 2010 (vas.) ja keskustan liikennemääriä 
vuonna 2015 liikennemäärät ovat pysyneet Puistotiellä samana ja laskeneet Topeekalla. 

Nopeusrajoitus kaduilla on 40 km/h. Asevelitien ja Puistotien sekä Asevelitien ja Topee-
kan risteyksissä on liikennevalot. Kaikkien katujen varrella, joihin kaavanmuutosalue ra-
jautuu, on kevyenliikenteen väylät. Kaava-alueen sisällä Puistoteiltä Sanssin kulttuuritalol-
le johtavalla Eduskunnankadulla ei ole kevyenliikenteen väylää, eikä sellaista ole suunnit-
teilla, sillä katu on kapea ja vähäliikenteinen umpikujaan johtava katu. Urheilutiellä on ke-
vyenliikenteen väylä vain kadun eteläreunalla. Topeekalla ja Puistotiellä keskuskadun 
osuudella on sattunut liikenneselvityksen tarkasteluaikana alle kymmenen onnettomuutta 
/vuosi, joista alle puolet johti henkilövahinkoihin. 

 

Ilmakuvaan kaava-alueelta on merkitty liikennevaloristeykset keltaisilla nuolilla, suojatiet vihreillä 
nuolilla ja kevyenliikenteen väylät sinisillä viivoilla. Ortokuva paikkatietoikkuna.fi. 

Osayleiskaavatyön yhteydessä selvitettiin vilkkaimpien väylien melutasoja laskennallisesti 
SoundPlan 7.0 -melulaskentaohjelmalla. Laskentamallin tarkkuus on tyypillisesti noin +/- 
2 dB. Melumallinnus tehtiin ns. putkimallilla, joka ei ota huomioon maaston muotoja ja 
korkeuseroja, mutta rakennukset on kuitenkin huomioitu. Melutasot laskettiin päiväajalle 
tarkasteluajan liikennemäärillä. Liikennemäärät ovat keskustassa melko pienet, ja nopeu-
det ovat alhaiset, joten melualueet jäävät kapeiksi. Rakennukset suojaavat piha-alueita 
melulta. Valtioneuvoston päätöksen mukainen ohjearvo päiväajalle on 55 dB (asumiseen 
käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla 
alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttita-
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son päiväohjearvoa klo 7-22 55 dB eikä yöohjearvoa klo 22-7 50 dB). Melumallinnukses-
sa ohjearvon ylittävät alueet näkyvät keltaisina, oransseina ja punaisina. Ohjearvot ylitty-
vät katualueilla, mutta tonttien puolella melutaso on alhaisempi. Rakennusten kadunpuo-
leisen julkisivun ikkunoissa on syytä huomioida melun vaimennus. 

    

Ote Siton laatimasta meluselvityksestä vuodelta 2010. Liikennemärät eivät ole merkittävästi lisäänty-
neet vuoden 2010 jälkeen, joten meluselvitystä voidaan käyttää edelleen. 

Pysäköinti on Kauhajoella ilmaista, eikä pysäköintipaikoista ole kaavamuutosalueen lä-
hiympäristössä puutetta, pikemminkin niitä on yli tarpeen. Puistotien ja Topeekan varrella 
on kadunvarren vinopysäköintipaikkoja kaavamuutosalueen rajalla. Periaatteena on, että 
kunkin tontin pysäköintipaikat sijoittuvat omalle tontille, mutta kadun varren pysäköintipai-
kat huomioidaan asiointipysäköintipaikkoina. Sanssin kulttuuritalon tontilla on pysäköinti-
paikkoja sekä rakennuksen itä- että länsi puolella. Puistotien ja Topeekan väliin jäävässä 
korttelissa 1015 on runsaasti pysäköintipaikkoja, joita myös lähikortteleissa asioivat käyt-
tävät. 

Luontoarvot 

Kaavamuutosalue on rakennettua kaupunkiympäristöä, jonka yhteydessä on pienialaisia 
viheralueita ja kasvillisuusalueita tonteilla. Kaava-alue rajoittuu Kauhajokeen, ja jokivarret 
ovat lähtökohtaisesti monimuotoisuualueita. Jokivartta onkin varattu asemakaavassa 
kaavamuutosalueenkin kohdalla puistoksi. Kaavamuutosalueen länsireunassa Prännärin-
tiehen rajoittuvalla korttelinosalla on täysikasvuista mäntypuustoa, jolla on kaupunkikuval-
lista merkitystä. 

Alueen luontoarvojen arvioinnissa on käytetty keväällä 2008 Suomen Luontotieto Oy:ltä 
tilattua Kauhajoen kaupungin osayleiskaava-alueen luontoarvojen perusselvitystä. Selvi-
tys on nähty riittävän luontoarvojen arviointiin, sillä kaavamuutosalue on ydinkeskustan 
tiiviisti rakennettua aluetta, joilla viheralueetkin on hoidettu puistomaisesti. Selvityksessä 
tutkittiin, esiintyykö kaava-alueella ns. direktiivilajeja (mm. liito-oravia, viitasammakoita, 
lepakoita), luonnonsuojelulain mukaisia suojeltavia luontotyyppejä, metsälain määrittele-
miä arvokkaita elinympäristöjä tai vesilain tarkoittamia suojeltavia pienvesiä. Inventoinnis-
sa etsittiin myös uhanalaisia lajeja sekä pesimälinnustosta lintudirektiivin mukaisia ja kan-
sallisessa uhanalaisluokituksessa mainittuja lajeja. Selvityksen mukaan taajama-alueella 
rikkain pesimälinnusto esiintyi Kasinon kohdalla sijaitsevissa jokivarren metsiköissä. 

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 lepak-
kohavaintoja. Asemakaavoitettavat alueet tiivistävät alueen yhdyskuntarakennetta eikä 
kohteille suunniteltu maankäyttö uhkaa merkittäviä luontoarvoja. 
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Maisema- ja kaupunkikuva 

  

Kaavamuutosalue sijoittuu kaupungin ydinkeskustaan, ja on kaupunkikuvaltaan urbaania 
rakennettua ympäristöä. Rakennuskanta on eri-ikäistä ja keskenään eri tyylistä, massoit-
telultaan pääasiassa matalaa. Lähiympäristön rakennukset ovat enimmäkseen 1-2 ker-
roksisia, enintään nelikerroksisia. Rakennukset sijoittuvat vaihtelevalle etäisyydelle ka-
dusta. Topeekan varrella tyylillisesti ja massoittelultaan hajanaista kaupunkikuvaa har-
monisoi onnistuneesti kadun varren pysäköintitaskuilla, katupuilla, istutusaltailla, valopyl-
väillä ym. rakenteilla jäsennelty katutila.  

 

Topeekan katutila on väljää. Katupuut ja kadunkalusteet jäsentävät tilaa. Kuva google streetview. 

Kaava-alueen kaupun-
kikuva on urbaania 
pikkukaupungin keskus-
taa, jonka katutila ei ole 
intensiivisen suljettu. 
Rakennukset sijoittuvat 
eri etäisyyksille kadusta, 
ja laajat pysäköintialueet 
rakennusten välissä 
tuottavat väljiä kohtia. 
Ortokuva paikkatietoik-
kuna.fi 
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Poikkiakseleissa, kuten Eduskunnankadun ja Museotien näkymäakseleissa on kaupunkikuvallista 
potentiaalia, jota ei ole tällä hetkellä hyödynnetty. Kuva google streetview. 

Osayleiskaavatyössä laadittiin maisemaselvitys, jossa tarkastellaan maisema- ja kaupun-
kikuvaa, maiseman kulttuurihistoriallista kehitystä ja rakennusperintöä sekä keskustan 
historiallisia vaiheita. Keskustaajama on alkanut muotoutua nykyisen kaltaiseksi palvelu-
keskustaksi vasta 1900-luvulla. Taajama alkoi erottua maaseudusta, kun 1940-lukuun 
mennessä oli muodostunut tiivis palvelurypäs.  

Maaseudun palvelukeskittymästä puutaloineen kehittyi aluksi pienipiirteinen, tiivis kaupal-
listen, mittakaavaltaan omakotitalomaisten kivi- ja puutalojen keskittymä. Tämän vaiheen 
rakennuksia on Topeekan alkupäässä seurakuntakeskukselta Hyypäntielle, Hyypäntien 
alkupäässä sekä yksitellen tuonnempana, esimerkiksi nykyiset Ojalan pakari (entinen ap-
teekki) ja Instrumentariumin talo. Koulutus-, terveys- ja hallintopalveluita varten rakennet-
tiin omat rakennukset, jotka lisäsivät kirkonkylän taajamamaisuutta. Kaupalliset raken-
nukset keskittyivät Topeekan ja Hyypäntien varteen. Topeeka rakennettiin 1930-luvun lo-
pulla. Keskustaajama oli tuolloin yhtenäinen, tiivis kylänraitti palveluineen. 

Toinen muodonmuutos tapahtui 1960-80-luvuilla. Taajaman kasvaessa ja yhteiskunnan 
kehittyessä palveluiden tarve kasvoi, ja vanhat puotirakennukset alkoivat käydä pieniksi 
ja vanhanaikaisiksi. Alettiin rakentaa suurempia liikerakennuksia tuolloin ajanmukaiseen 
modernistiseen tyyliin. Autot yleistyivät ja pysäköintipaikkojen tarve lisääntyi.  Lopulta To-
peeka uudistettiin vastaamaan lisääntyneen liikenteen tarpeita. Keskustaajaman raken-
nusten mittakaava kasvoi alkuajoista selvästi, ja keskuksen luonne muuttui maaseutuky-
lästä pikkukaupunkimaiseksi. Hallintokeskus kasvoi tähän henkeen sopivaksi uuden kau-
pungintalon ja kirjaston myötä 1980-luvulla. Topeekan varrella tätä vaihetta edustaa suu-
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rin osa rakennuksista välillä Hyypäntie-Urheilutie mukaan lukien liikerakennukset ja 2-3 
kerroksiset asuinkerrostalot kaavamuutosalueen lähistöllä. 

 

Suuntaa-antava kartta keskustan rakennusten valmistumisajankohdasta. 

Kaupallinen ja hallinnollinen keskusta on Kauhajoella keskittynyt pitkänomaiseksi palve-
lukeskitymäksi. Keskeiset kunnalliset palvelut ovat sijoittuneet tiiviiksi kokonaisuudeksi 
taajaman keskustaan. Tämä luo vahvaa identiteettiä keskustalle. Leimaa-antavaa on ra-
kennusten ajallinen kerroksellisuus. Topeekan alkupäätä luonnehtii vielä pienien tai pie-
nehköjen liike- ja palvelurakennusten alue Asevelitielle saakka. Kaupallisen keskuksen 
luonne muuttuu Topeekan alkupäästä kohti pohjoista mm. siten, että rakennusten mitta-
kaava ja samalla myös pysäköintialueiden koko kasvaa. 

Maisemaselvityksen suositusten mukaan hallinnollisten palveluiden keskittyminen tiiviiksi 
kokonaisuudeksi on vahva Kauhajoen identiteettitekijä, jota tulee vaalia. Myös kaupalliset 
palvelut ovat sijoittuneet tiiviisti keskustaan. Identiteetin säilyttäminen edellyttää kaupalli-
sen ja hallinnollisen keskuksen tiiviyden vaalimista. Myös katutilan mittakaava tulisi säilyt-
tää kaupallisen keskuksen laajentuessa. 

2.3 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT 
 

Kaavamuutosalueen ympäristössä ei ole merkittäviä häiriötekijöitä, kuten melua (ks. koh-
ta 2.2), tärinää, pölyä tai päästöjä, joita tulisi ottaa huomioon suunnittelussa.  

Liikennemäärät Asevelitiellä, Puistotiellä, Topeekalla, Urheilutiellä ja Eduskunnankadulla 
ovat sellaisia, etteivät melutasot ylitä asumiselle asetettua melurajaa 55 dB. 
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Ote Etelä-Pohjanmaan maakunta-
kaavasta (www.epliitto.fi). 
 

Jokivarressa on huomioitava joen tulvimismahdollisuus. ELY-keskus on määritellyt raken-
tamisessa huomioitavat alimmat korkeustasot paalulukemittain. Ympäristössä on lisäksi 
huomioitava erityisesti kohteen keskeinen sijainti kaupunkikeskustan liikenteellisesti ja 
kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla sekä keskeisinä yhteisötoiminnan tiloina toimivan 
Sanssin kulttuuritalon ympäristön kehittymiselle asettamat tarpeet.  

 
 
3. KAAVOITUSTILANNE JA ALUETTA KOSKEVAT MUUT SUUNNITELMAT JA PÄÄTÖKSET 

 
 

3.1 KAAVOITUSTILANNE 
 
Maakuntakaava: 

Suunnittelualue kuuluu Etelä-Pohjanmaan maakuntaan. 
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu ympä-
ristöministeriössä 23.5.2005. Alueella ei ole voimassa 
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, joten maakuntakaava 
ohjaa suoraan asemakaavoitusta.  

 

 
 

Maakuntakaavassa kohde sijoittuu keskustatoimintojen alueelle (Vaihemaakuntakaavan 
II muutos). Suunnittelumääräysten mukaan keskustojen kehittämisessä tulee kiinnittää 
erityistä huomiota ydinkeskustan ja muun taajaman selkeään rajaukseen, keskusta-
alueen viihtyisyyteen ja esteettömyyteen. Alueiden käytön suunnittelussa on huolehditta-
va joukkoliikenteen toimintaedellytyksistä ja turvallisista kevyen liikenteen yhteyksistä se-
kä turvattava valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt. 
 
Keskustatoimintojen alueiden kehittämisessä on kiinnitettävä huomiota alueen kaupalli-
sen palvelutarjonnan vahvistamiseen, palveluiden saavutettavuuteen ja keskustatoiminto-
jen alueen täydentämiseen. Alueelle saa sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäis-
kaupan suuryksiköitä. 
 
Kohdemerkinnällä osoitetun keskustatoimintojen alueen sijainti ja laajuus on määriteltävä 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa siten, että alueesta muodostuu toiminnallisesti 
eheä keskustahakuisiin toimintoihin painottuva kokonaisuus. 
 
Etelä-Pohjanmaalla on voimassa myös vaihemaakuntakaavat 1 ja 2, joissa ei ole kohde-
aluetta koskevia merkintöjä. 
 
Kaavamuutosalue sijoittuu maakuntakaavassa myös Kulttuuriympäristön tai maiseman 
vaalimisen kannalta tärkeälle alueelle, jonka nimi on Kauhajoen keskustan rakennettu 
kulttuuriympäristö (Kokonaismaakuntakaava 2005). Suunnittelumääräyksen mukaan kult-
tuuriympäristön ja maiseman arvot on otettava huomioon siten, että varmistetaan näihin 
liittyvien arvojen säilyminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Valtakunnallisesti 
arvokkaisiin kohteisiin vaikuttavissa hankkeissa on pyydettävä museoviranomaiselta ja 
ympäristökeskukselta lausunto. 
 
Yleiskaava 

Alueella on voimassa Kauhajoen kaupunginvaltuuston 9.4.2018 hyväksymä keskustan 
osayleiskaava 2035 kaavakartta. Yleiskaava on ohjeellinen ilman oikeusvaikutuksia. Kaa-
vamuutosalueen korttelit, joihin muutokset kohdistuvat, on merkitty kehittämismerkinnällä 
(ruuturasteri), ja käyttötarkoitus on Keskustatoimintojen alue (C), joka sallii sekä asuin- et-
tä liikerakentamisen. Sanssin kulttuuritalon (kortteli 1022) käyttötarkoitus on Julkisten pal-
velujen ja hallinnon alue (PY), ja rakennuksen eteläsiivellä (ns. Terijoen siipi) on merkintä 
Rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Korttelis-
sa 1001 on em. merkinnällä osoitettu kaksi rakennusta: Koskiranta, joka palvelee nykyisin 
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Instrumentariumin liiketiloina sekä jokivarressa sijaitseva, asemakaavalla suojeltu Knuutti-
lan mylly. Asemakaavan muutoksen tavoitteet ovat yleiskaavan mukaisia. 
 

  
 

Asemakaava 
 
Suunnittelualueella on voimassa valtuuston 20.6.2011 hyväksymä asemakaava, jossa 
korttelin 1022 tontin 4 käyttötarkoitus on määritelty Opetustoimintaa palvelevien raken-
nusten korttelialueeksi (YO), ja korttelin 1022 tonttien 1-3 sekä korttelin 1001 käyttötarkoi-
tus asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Korkein sallittu kerrosluku on 
YO-tontilla kolme ja AL-tonteilla 2-3. Jokivarressa sijaitseva Knuuttilan mylly on suojeltu 
(sr-2).  

Jokivarren rakentamiselle on asemakaavassa määritelty alimmaksi korkeusasemaksi 
kostuessaan vaurioituville rakenteille +90,65 HW 1/100 (N60). Yhteiskunnan kannalta 
tärkeille rakennuksille allin rakentamiskorkeus on kaava-alueella 90,85 HW 1/250 (N60). 

 
Alueella on voimassa kaava ”Keskustaajaman asemakaavan siirto numeeriseen muotoon”, joka on astunut 
voimaan 2.8.2011 (https://kauhajoki.fi). Kaavamuutosalue rajattu otteeseen sinisellä viivalla. 

Ote Keskustaajaman osayleis-
kaavasta 2035. Kaavamuutos-
alue osoitettu sinisellä rajalla. 
kauhajoki.fi/asuminen-ja-
rakentaminen/kaavoitus/ voimas-
saolevat-kaavat/ 
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3.2 MUUT SUUNNITELMAT JA PÄÄTÖKSET 
 

Rakennusjärjestys 

Kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty valtuustossa 18.5.2015. 
 
Pohjakartta 

Pohjakartta on hyväksytty 2.1.2023.  
 
Muut rakentamiseen liittyvät suunnitelmat 

Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnan arkkitehtuurin yksikön arkki-
tehdit Eero Okkonen ja Anssi Kärki ovat laatineet kaavamuutosalueelle sopivien kerrosta-
lojen suunnitelmia Tampereen yliopiston hankkeissa Joustavan ja terveellisen asumisen 
rakentajat – JOTAR sekä Työ ja asuminen korona-arjessa – TAKO (ks. myös kohta 2.2 
Perusselvitykset / Kaupunkikuvallinen ja tonttitehokkuustarkastelu sivut 12-13). Suunni-
telmista on tehty kooste kaavan lähtötietoselvitykseksi. 
 

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.  
 

 

Kaavoitusohjelma 
vuosille 2022 – 2026 

Sisältyy kaavoitusohjelman 2022 – 2026 

Osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma 

- Tekninen lautakunta asettaa nähtäville yhtä aikaa luonnoksen 
kanssa. 

Kaavaluonnos - Teknisen lautakunnan käsittely 14.2.2023 

- Tekninen lautakunta asettaa julkisesti nähtäville 30 päiväksi 
x.2.2023 - x.3.2023. 

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

- Etelä-Pohjanmaan liitto 
- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
- Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos 
- Seinäjoen museot 
- Kauhajoen kaupunki/Ympäristöpalvelut 
-  Kauhajoen kaupunki/Kasvatuksen ja opetuksen    

toimiala 
- Kauhajoen kaupunki/Hyvinvointipalvelut 
- Teknisten palvelujen toimiala/kunnallistekniikka 
- Caruna Oy 
- Kauhajoen lämpöhuolto Oy 
- Kauhajoen vesihuolto Oy 
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- Telia Sonera Finland Oyj 
- Suupohjan seutuverkko Oy 
- Anvia / Elisa  
- DNA 

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

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

- Lausuntopyynnöt lähetetään viranomaisille ja yhteisöille, joi-
den toimialaan kaava-alue kuuluu. 

Kaavaehdotus 

 

 

- Teknisen lautakunnan käsittely x.x.2023 

- Kaupunginhallituksen käsittely x.x.2023 

- Ehdotus on julkisesti nähtävillä kaupunginhallituksen päätök-
sen mukaisesti 30 päivää x.x.-x.x.2023 (MRL 65 §, MRA 27 §) 

- Asemakaavan muutoksen vireille tulosta ilmoitetaan kaupun-
gin Internet-sivuilla. Lausuntopyynnöt lähetetään viranomaisil-
le. (MRA 27-28 §, MRA 30 §, MRA 32 a §) 

- Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksen 
sisällöstä. 

- Ehdotus valmistellaan valtuustolle hyväksyttäväksi 

Kaavaehdotuksen 
hyväksyminen 

- Kaupunginhallituksen käsittely x.x.2023. 

- Valtuustokäsittely, arvioitu aika on toukokuu 2023. 

 

4.2 Kaavan vireille tulon jälkeen esitetyt huomautukset / kirjalliset kannanotot 
 
Yhteenveto kaavaan tehdyistä muutoksista ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen: 

• Xxx 
 

 
5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

 
 

5.1 ALUEVARAUKSET JA RAKENNUSOIKEUS 
 
Kaavamuutoksessa nykyiset aluevaraukset muuttuvat siten, että AL-aluevaraus pienenee 
3 506 m2 ja YO-aluevaraus poistuu kokonaan. YO-alkuvarauksesta muuttuu yleisten ra-
kennusten korttelialueeksi (Y) 12 235 m2 ja puistoksi (VP) 270 m2. AL- ja YO-alueita 
muuttuu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) 6 869 m2. Katualueet lisääntyvät hieman 
eli 85 m2 risteysviisteiden vuoksi.  

Kokonaisrakennusoikeus lisääntyy uusien kerrostalotonttien myötä 2013 m2. Uusia tontte-
ja muodostuu kaksi. Kolmen tontin rakennusoikeus lisääntyy, entisen YO-tontin vähenee. 
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5.2 KAAVAMÄÄRÄYKSET 
 

Kaavaehdotuksen kohteissa ennen tarkistuksia voimassa olleet asemakaavamääräykset 
siirtyvät kaavamuutokseen muuttumattomina. 

Kortteleita 1022 ja 1001 koskevat seuraavat kaavamääräykset: (vastaavat määräyksiä 
kaavassa ”Keskustaajaman asemakaavan siirto numeeriseen muotoon”): 

 
RAKENTAMISTAPA: 
 
Rakennukset tulee rakentaa kortteleittain yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. 

AL korttelialueilla julkisivut tulee jäsennellä arkkitehtonisin keinoin osiin, joiden ko-
ko noudattaa ympäristön mittakaavaa. Jäsentelykeinona käytetään esimerkiksi si-
säänvetoja ulokkeita ja väripintoja. Julkisivumateriaalina tulee käyttää puuverhous-
ta, poltettua tiiltä, keraamista laattaa, lasia, rapattua kivipintaa tai korkeatasoista te-
räsohutlevyä, joka on värin ja pinnoitteen pitävää. Ulkovarastointialueet, lastaus-
alueet, ulos sijoitettavat jätteiden keräyspisteet sekä vastaavat tulee aidata raken-
nusten korkeutta noudattelevalla, julkisivunomaisella aidalla. Ulkovarastointi salli-
taan ainoastaan aidattujen alueiden sisäpuolella.  

Pysäköintialue jäsennellään istutuksin, puurivein tai katoksin. Jokaista alkavaa 8 
maantasossa olevaa autopaikkaa kohti tulee pysäköintialueelle istuttaa vähintään 1 
puu. Pääpiirustuksissa tulee osoittaa rakennusten arkkitehtuuriin sopivat mainosten 
sijoittamiselle osoitetut paikat. 

Rakennettaessa lähemmäksi kuin 4 metrin etäisyydelle viereisen rakennuspaikan 
rajasta saa rajanpuoleiseen seinään tehdä vain ikkunoita, joiden alareuna on vä-
hintään 180 cm korkeudella huoneen lattiatasosta. 

Asuinnoissa sallitaan rakennusoikeuden estämättä parvikerros, mikä ei saa ylittää 
enempää kuin 20 % kyseisen asunnon huoneistoalasta. 

Jokaiseen asuntoon tulee liittyä tuulilta suojainen vähintään 10 m2 ulko-oleskelutila 
tai vähintään 5 m2 katettu parveke. 

Kerrosalaan ei lasketa puolilämpimiä viherhuoneita eikä lasitettuja parvekkeita. 

Rakennusaloille saa rakentaa enintään 25% sallittua kerrosalaa ylittäen rakennuk-
seen liittyvää tilaa, jonka ulkoilmaa rajoittava vaippa on suurimmalta osin rakennet-
tu lasista. Tilan tulee toimia luonteeltaan suojattuna ulkotilana, joka on tarkoitettu 
jalankulku- ja oleskelutilaksi. Tilan saa rakentaa eristettynä, mutta jatkuvaa lämmi-
tystä ei sallita. 

AK-kortteleissa on varattava leikkiin ja asukkaiden muuhun oleskeluun sopivaa yh-
tenäistä aluetta vähintään 10 % yhteenlasketusta käytetystä rakennusoikeudesta. 

 
ISTUTUKSET JA MAASTON MUODOT 

Kaava-
merkintä 

Aluevaraus; kortteli-, tie- tai 
puistoalue 

Vanha 
pinta-ala 

m2 

Vanha 
rakennus-

oikeus 

Uusi   
pinta-ala 

m2 

Uusi   
rakennus-

oikeus 
Tontit 

kpl 

AK Asuinkerrostalojen korttelialue 0 0 6 869 5 495 4 

AL 
Asuin-, liike- ja toimisto-
rakennusten korttelialue 13 251 6 880 9 745 5 260 5 

Y Yleisten rakennusten korttelialue 0 0 12 235 6 118 1 

YO 
Opetustoimintaa palvelevien 
rakennusten korttelialue 15 972 7 986 0 0   

VP Puisto 3 086 0 3 356 0   

  Katualue 904 0 989 0   

  Yhteensä 33 213 14 866 33 194 16 879 10 
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Rakentamattomalle rakennuspaikan osalle on istutettava puita niin, että niiden 
määrä on vähintään 1 rakennuspaikan pinta-alan 200 m2:ä kohti. 

Rakentamattomat rakennuspaikan osat, joita ei käytetä liikenne pysäköinti tai va-
rastoalueina on hoidettava puistomaisessa kunnossa. 

Rakennettavat penkereet, joitten kaltevuus on jyrkempi kuin 1:3, tulee porrastaa ki-
veyksillä ja pensastasanteilla enintään metrin korkeustasoin. 

 
YHDYSKUNTATEKNIIKKA 
 
Y korttelialueilla voidaan rakentaa tarvittavat puistomuuntamot merkittyjen kohtei-
den lisäksi. 

VP alueilla voidaan rakentaa tarvittavat puistomuuntamot merkittyjen kohteiden li-
säksi. 

Rakennukset tulee sijoittaa vähintään 10 metrin etäisyydelle pylväsmuuntamosta ja 
5 metrin päähän puistomuuntamosta. 

Kostuessaan vaurioituvia rakennusten rakenteita ei saa rakentaa yhdyskuntatek-
niikan päälle. Viemärilinjan päälle mahdollisesti sijoittuvien autokatosten perusta-
misessa sekä piha-alueiden pinnoitteissa ja istutuksissa tulee huomioida viemärin 
suojaaminen ja mahdollisuudet tarpeellisiin huoltotöihin. 

 
TULVAMÄÄRÄYKSET 
 
Alimmat korkeusasemat kostuessaan vaurioituville rakenteille Kauhajoen varsille. 

Kostuessaan vaurioituvat rakenteet tulee sijoittaa alimman rakennuskorkeuden 
yläpuolelle HW 1/100. Yhteiskunnan toimintojen kannalta tärkeät rakennukset ja 
ympäristölle vaaraa aiheuttavat rakenteet ja toiminnot tulee sijoittaa HW 1/250 
(N60) mukaan määritellyn rakentamiskorkeuden yläpuolelle. 

Paalulukemat, joiden kohdalta tulvakorkeudet ja alimmat rakentamiskorkeudet on 
määritelty, on merkitty kaavakartalle. Korkeuksien voidaan katsoa muuttuvan line-
aarisesti kahden paalulukeman välillä 

 
Joen paalulukema HW 1/100 (N60) 

Alin rakentamiskorkeus 
HW 1/250 (N60) 
Alin rakentamiskorkeus 

Kauhajoki   
1577+00 +90,30 m +90,30 m 
1577+80 +90,65 m +90,85 m 
1582+00 +90,80 m +91,00 m 
 
 
LIIKENNE- JA PYSÄKÖINTI 
 
Autopaikkojen vähimmäismäärät, ellei kaavakartalla ole toisin mainittu, ovat seu-
raavat: 

− Asunnot: 1 autopaikka kerrosalan 80 m2 kohti, kuitenkin vähintään 1,3 au-
topaikka asuntoa kohti. 

− Toimistot, liikehuoneistot ja niihin verrattavat: 1 autopaikka kerrosalan 50 
m2 kohti. 

− Kokoushuoneet: 1 autopaikka 6 istumapaikkaa kohti. 
− Teollisuustilat 1 autopaikka rakennetun kerrosalan 100 m2 kohti. 

 
Autopaikat tulee erottaa muusta piha-alueesta istutuksin. Laajat autopaikoitusalu-
eet on jaettava puuistutusrivein pienempiin osiin. 
 
Autopaikat on osoitettava keskusta-alueella enintään 200 metrin etäisyydeltä. 
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60 metriä lähemmäksi Topeekan keskilinjasta rakennettujen asuinhuoneistojen ul-
koseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden keskimääräisen ääneneristävyy-
den liikennemelua vastaan on oltava vähintään 40 dBA. 
 
Rakennukset tulee sijoittaa AL rakennuspaikoilla siten, että ne muodostavat melul-
ta suojaisia pihatiloja. 
 

6. KAAVAN VAIKUTUKSET 
 

Vaikutusten arvioinnissa on tarkoitus tunnistaa merkittävät vaikutukset. Vaikutukset arvi-
oidaan kaavoitukselle tavanomaisella tarkkuudella. Arviointi on osa kaavan laadintaa ja 
vaikutusten arviointia tehdään kaavoituksen eri vaiheissa. Asemakaavan vaikutukset ar-
vioidaan kaupungin omana työnä. Vaikutusten arviointia ovat osaltaan viranomaisten lau-
sunnot ja muitten osallisten kannanotot. 

Kaavahankkeen mahdollistamat muutokset vaikuttavat toteutuessaan kaupunkikeskustan 
elävyyteen, kaupunkikuvaan, infrastruktuuriin sekä liikenteeseen. Vaikutukset kaupunki-
kuvaan ja keskustan kehittymiseen elävämmäksi ovat myönteisiä. Liiketeen lisääntymi-
sestä koituvat vaikutukset eivät ole merkittäviä, eivätkä edellytä muutoksia keskustan ka-
tujärjestelyjihin. 
 

VAIKUTUKSET ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENTEESEEN JA PALVELUIDEN SAA-
VUTETTAVUUTEEN 

Kaavamuutos lisää mahdollisuuksia rakentaa asuntoja palvelujen lähelle ja tukee siten 
tarkoituksenmukaisen yhdyskuntarakenteen toteutumista. Muutosalue sijaitsee keskus-
taajaman palvelujen äärellä. Kaavamuutos parantaa julkisten palvelujen, kuten asumis-
palveluiden sekä terveydenhuollon palveluiden kehittymisen edellytyksiä ja mahdollistaa 
olemassa olevan infrastruktuurin tehokkaan hyödyntämisen. Kaavan toteutuessa vaiku-
tukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ovat myönteisiä. 
 

VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN 

Kaavamuutos lisää todennäköisesti liikennettä muutoksen kohteena olevien kortteleiden 
lähialueilla Eduskunnankadulla, Puistotiellä, Asevelitiellä ja Topeekalla ja kortteleita lähel-
lä olevissa risteyksissä. Ratkaisulla voi olla vaikutuksia myös Urheilutien liikennemää-
rään. Lisääntyvät liikennemäärät kohdistuvat kokoojakaduille, joiden välityskyky ja palve-
lutaso ovat tällä hetkellä hyvät. Eduskuntakadun palvelutaso on suunniteltu nykyistä suu-
remmalle liikennemäärälle, sekä kevyenliikenteen että ajoneuvoliikenteen määrille. Näin 
ollen kaavamuutokset eivät aiheuta tarvetta muuttaa tai parantaa liikenneolosuhteita. 
Vaikutukset eivät ole niin merkittäviä, että ne vaikuttaisivat liikenteen sujuvuuteen tai tur-
vallisuuteen merkittävästi.  
 

VAIKUTUKSET KAUPUNKIKUVAAN, MAISEMAAN, KULTTUURIPERINTÖÖN JA RA-
KENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN 

Alueella ei ole esihistoriallisen eikä historiallisen ajan muinaismuistoja. Kaavan vaikutuk-
set arkeologiseen kulttuuriympäristöön, muuhun kulttuuriperintöön tai rakennettuun ympä-
ristöön ovat myönteiset, sillä kaavassa osoitetaan uusi suojelumerkintä yhdelle uudelle 
rakennukselle, Sanssin kulttuuritalolle. Yksi kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti 
merkittävä rakennus (Knuuttilan mylly) on suojeltu aikaisemmassa kaavahankkeessa, ja 
suojelumerkintä säilytetään kaavamuutoksessa entisellään.  

Kaavan vaikutukset maisemaan ja kaupunkikuvaan ovat myönteiset, sillä kaavamuutos 
mahdollistaa keskeisten, tällä hetkellä kaupunkikuvallisesti heikkolaatuisten alueiden ke-
hittymisen laadukkaaksi kaupunkitilaksi. Eduskunnankadun, Puistotien, Asevelitien ja To-
peekan katukuvan laatu paranee, kun uudet kerrostalotontit rakentuvat laadukkaasti. 
Sanssin kulttuuritalon ympäristö muuttuu jonkun verran nykyistä suljetummaksi, kun Ase-
velitien varren tontit rakentuvat. Puistojaksot tonttien molemmin puolin tuottavat kuitenkin 
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näkymiä Asevelitieltä Sanssin kulttuuritalolle. Näkymät Sanssin kulttuuritalolta Puistotielle 
päin paranevat oleellisesti, kun puistoalue rakentuu.  

 

Havainnekuva Asevelitien suuntaan, laatinut Eero Okkonen. 

 

Havainnekuva kerrostalosta Puistotieltä Eduskunnankadulle päin, laatinut Anssi Kärki. 
 

VAIKUTUKSET LUONTOON, KASVI- JA ELÄINLAJEIHIN JA LUONNON MONIMUO-
TOISUUTEEN 

Kaavamuutoksella ei ole erityisiä haitallisia vaikutuksia luontoon, kasvi- ja eläinlajeihin ja 
luonnon monimuotoisuuteen. Puistoalue lisääntyy nykyiseen kaavaan verrattuna, sillä n. 
320 m2 Y-korttelia muuttuu viheralueeksi. Kaavamuutos myös motivoi toteuttamaan puis-
ton viherrakentamisen; nykyisin Sanssin kulttuuritalon korttelin puistoaluevarauksella on 
vain hiekkakenttää. Jokivarressa puistoalueen laajuus säilyy nykyisellään. Vaikutukset 
luontoon ovat siten myönteisiä.  
 

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. Kaavamuutoksen vuoksi ei ole tarvetta rakentaa uutta infrastruk-
tuuria.   
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Korttelialueella 1001 kulkee maanalaisia johtoja, jotka vaikuttavat rakennushankkeisiin. 
Kaavanmuutos ei muuta tätä olemassa olevaa ristiriitaa maankäytössä. 

Kaavalla voi olla myönteisiä taloudellisia vaikutuksia maanomistajille, sillä rakennusoi-
keus lisääntyy 2 013 m2 (n. 14 %). 
 

VAIKUTUKSET IHMISTEN OLOIHIN, ELINYMPÄRISTÖÖN JA VIRKISTYKSEEN. 

Kaavamuutos parantaa mahdollisuuksia tuottaa laadukasta asuinrakentamista ydinkes-
kustan parhaille paikoille. Kaavamuutos ei aiheuta naapurikortteleille merkittävästi häiriö-
tä, koska kortteleiden käyttötarkoitus ei muutu merkittävästi, ja ympärillä on väljyyttä tuo-
via puistoalueita.  

Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia ihmisten oloihin, elinympäristöön tai virkistykseen, 
ja vaikutukset ovat myönteisiä. 
 
 

7. ASEMAKAAVAN TOTETUTUS 
 

Muutettu asemakaava palvelee rakentamisen ohjausta ja muuta yhdyskuntarakentamista. 
Asemakaavan toteuttamista valvoo Kauhajoen tekninen toimiala sekä rakennusvalvonta. 

  
 
 
 


