
  16.4.2013  

 

 
 

 
HUHTALA / PRUUKINRANTA 
14. kaupunginosa, Huhtala, korttelit nro 48 – 63 sekä niihin  liittyvät katu‐, virkistys‐, eri‐
tyis‐ ja vesialueet. 

 

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 
 
Asemakaavan selostus, joka koskee 16. päivänä huhtikuuta 2013 päivättyä Seinäjoen kaa‐
voitusyksikön laatimaa asemakaavakarttaa, kaavanumero 14044. 
 

 
 
 

Vireilletulo   Kaavan  tavoitteena on  laajentaa asuntoaluetta Kyrkösjärven  rannassa Huhtalan kaupun‐
ginosassa. Suunnitellulla Pruukinrannan asuntoalueella pidetään asuntomessut 2016. Tek‐
ninen lautakunta teki suunnittelualuetta koskevan kaavoituspäätöksen 8.2.2012. 

 
Laatija   

Diaarinumero 135/2012 

Toimielinkäsittely  Kaupunginvaltuusto 24.6.2013 
Kaavanumero 14044 

Seinäjoen kaupunki 

kaavoitus‐ ja kaupunkisuunnitteluyksikkö 

Kirkkokatu 6   puh. 06‐4162111

PL 215,  60101 Seinäjoki Faksi  06‐4162506



16.4.2013 Asemakaava, korttelit 48 ‐ 63  2(27) 
14. kaupunginosa, Huhtala  KH 16.4.2013 

 

 
SEINÄJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus‐ ja kaupunkisuunnitteluyksikkö 

1 PERUS‐ JA TUNNISTETIEDOT .................................................................................................................. 4 

1.1 TUNNISTETIEDOT ........................................................................................................................................................... 4 

2 TIIVISTELMÄ .......................................................................................................................................... 5 

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET .............................................................................................................................................. 5 
2.2 ASEMAKAAVA ............................................................................................................................................................... 5 
2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN ..................................................................................................................................... 5 

3 LÄHTÖKOHDAT ...................................................................................................................................... 6 

3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA ............................................................................................................................ 6 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus................................................................................................................................................................ 6 
3.1.2 Luonnonympäristö ................................................................................................................................................................ 6 
3.1.3 Rakennettu ympäristö .......................................................................................................................................................... 8 
3.1.4 Maanomistus ........................................................................................................................................................................ 9 

3.2 SUUNNITTELUTILANNE .................................................................................................................................................... 9 
3.2.1 Kaava‐aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ......................................................................................... 9 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ........................................................................................... 14 

4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE ............................................................................................................................ 14 
4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET ......................................................................................... 14 
4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ ...................................................................................................................................... 14 

4.3.1 Osalliset ............................................................................................................................................................................... 14 
4.3.2 Vireilletulo ........................................................................................................................................................................... 14 
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt ..........................................................................................................................  
4.3.4 Viranomaisyhteistyö ........................................................................................................................................................... 15 

4.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET .......................................................................................................................................... 15 
4.4.1 Lähtökohta‐aineiston antamat tavoitteet ......................................................................................................................... 15 

4.5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET ........................................................................................ 17 
4.5.1. Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet ...................................................................................................................... 17 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS ..................................................................................................................... 24 

5.1. KAAVAN RAKENNE ...................................................................................................................................................... 24 
5.1.1 Mitoitus ............................................................................................................................................................................... 24 
5.1.2 Palvelut ...................................................................................................................................................................................  

5.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ........................................................................................ 24 
5.3 ALUEVARAUKSET ......................................................................................................................................................... 24 

5.3.1 Korttelialueet ...................................................................................................................................................................... 24 
5.3.2 Muut alueet ........................................................................................................................................................................ 24 

5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET.................................................................................................................................................. 25 
5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ............................................................................................................................ 25 
5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön .................................................................................................................. 25 

5.5 KAAVAMERKINNÄT JA –MÄÄRÄYKSET .............................................................................................................................. 26 
5.6 NIMISTÖ .................................................................................................................................................................... 26 
5.7 KAAVATALOUS ............................................................................................................................................................ 26 

5.7.1 Yleistä .................................................................................................................................................................................. 26 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS ................................................................................................................. 26 

6.1 TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT ........................................................................................ 26 
6.2 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS ......................................................................................................................................... 27 
7.1 KÄSITTELYVAIHEET ....................................................................................................................................................... 27 

  



16.4.2013 Asemakaava, korttelit 48 ‐ 63  3(27) 
14. kaupunginosa, Huhtala  KH 16.4.2013 

 

 
SEINÄJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus‐ ja kaupunkisuunnitteluyksikkö 

 
LIITTEET 

Liite 1   Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma 
Liite 2  Asemakaavan seurantalomake 
Liite 3   Havainnekuva ja havainnemateriaalia 
Liite 4  Luontoselvitys: Kyrkösjärven itärannan arvokkaat luontokohteet, Hannu 

Tuomisto, Seinäjoen kaupunki  2004   
Liite 5  Rakentamistapaohjeet (luonnos) 
Liite 6              Luonnosvaiheen lausunnot  
Liite 7  Työneuvottelun 20.2.2013 muistio 
Liite  8             Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset 
 

 
MUUT KAAVAA KOSKEVAT ASIAKIRJAT, SELVITYKSET JA LÄHDEMATERIAALI 

 
- Seinäjoki: Yleiskaava‐alueiden muinaisjäännösinventointi 2008, Mikroliitti Oy, Seinäjoen 

kaupunki 2008 
- Patoturvallisuusselvitys Rescdam ja Kyrkösjärven padon pelastussuunnitelma 2001 
- Kyrkösjärven itärannan arkkitehtuuri‐ ideakilpailu 2006 
- Lassila – Hirvilammi Arkkitehdit Oy:n aluesuunnitelma 2012‐ 2013 
- VSU Arkkitehtuuri‐ ja viheraluesuunnittelu Oy viheraluesuunnitelma 2012‐ 2013 
- Geobotnia Oy padon rakenteisiin liittyvät suunnitelmat 2012‐ 2013 

 



16.4.2013 Asemakaava, korttelit 48 ‐ 63  4(27) 
14. kaupunginosa, Huhtala  KH 16.4.2013 

 

 
SEINÄJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus‐ ja kaupunkisuunnitteluyksikkö 

1 PERUS‐ JA TUNNISTETIEDOT   

1.1 Tunnistetiedot   

Asemakaavan selostus, joka koskee 16. päivänä huhtikuuta 2013 päivättyä Seinäjoen kaa‐
voitusyksikön laatimaa asemakaavakarttaa, kaavanumero 14044.  
 
Asemakaavan muutos koskee Seinäjoen kaupungin Huhtalan (14) kaupunginosan kaavoit‐
tamattomia alueita ja Simunan kaupunginosan katu‐, liikenne‐, virkistys‐, ja erityisalueita. 
 
Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat Seinäjoen kaupungin Huhtalan 
(14) kaupunginosan korttelit 48 – 63 sekä niihin liittyvät katu‐, virkistys‐, erityis‐ ja vesialu‐
eet. 
 
Alueen sijainti ja laajuus 
Asemakaava‐alue sijaitsee Seinäjoen Huhtalan kaupunginosassa noin 3km Seinäjoen kes‐
kustasta  etelään.  Alue  sijoittuu  Kyrkösjärven  itärannalle  Keskussairaalan  eteläpuolelle. 
Suunnittelualueen laajuus on n. 36 ha. 

 
Suunnittelualue kuvassa vasemmalla, keskellä keskussairaala  ja kaupungin keskusta oike‐
alla. 

 
Kuva. Alueen sijainti opaskartalla 
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Kaavan tarkoitus  
Kaupungin  tavoitteena on  laajentaa Kyrkösjärven asuntoaluetta pohjoiseen päin Kyrkös‐
järven itärannalla Huhtalan kaupunginosassa sekä tuottaa monipuolisesti tontteja vuoden 
2016 asuntomessualueen, Pruukinrannan, rakentajille.  

  
Tavoitteena  on  osoittaa  suunnittelualue monipuoliseen  asumiseen  huomioiden  samalla 
riittävät alueet virkistykseen. Asemakaavan laajennuksella ratkaistaan asuntoalueen sisäi‐
nen katuverkko, kortteleiden tai niiden osien käyttötarkoitus, rakennusoikeudet, kerroslu‐
vut  sekä  rakennuslaatuun  ja  rakennusten  ulkonäköön  liittyviä  seikkoja. Myös  asumisen 
palvelutarpeet tutkitaan kaavoituksen yhteydessä yhteistyössä eri hallintokuntien välillä.  
 

2 TIIVISTELMÄ   

2.1 Kaavaprosessin vaiheet  

Seinäjoen  kaupungin  tekninen  lautakunta on päättänyt  alueen  kaavoituksesta 8.2.2012. 
Asemakaavaluonnos, valmisteluaineistoa ja osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma ovat MRA 
30 §:n mukaisesti nähtävänä 7.3 – 22.3.2013. Valmisteluaineistosta pyydetään asianosai‐
silta lausunnot.  
 
Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 22.4.2013 laittaa kaavaehdotuksen nähtä‐
ville. Nähtävillä pidosta on ilmoitettu kuulutuksella 8.5.2013 ja kaava on ollut MRA 27§:n 
mukaisesti nähtävillä 10.5.  ‐ 10.6.2013 välisen ajan. Nähtävillä olon aikana asianosaisilta 
on pyydetty lausunnot kaavaehdotuksesta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaa‐
van 24.6.2013. 

2.2 Asemakaava  

Suunnittelualueelle on osoitettu kaavoitusohjelman tavoitteiden mukaisesti asuntoalueita  
sekä  virkistysalueita  ulkoilureiteille  ja muuhun  ulkoiluun.  Kyrkösjärven  olevaa  patoa  on 
hyödynnetty  ja  jalostettu palvelemaan monenlaista aktiviteettia. Korttelialueiden välissä 
olevat  viheralueet mahdollistavat  puustoisen  ympäristön  säilyttämisen  ja  puistoraittien 
rakentamisen ja toisaalta padon suotovesien hallitun johtamisen Seinäjokeen. 

 
Alueen eteläosaan muodostuu pientalovaltainen asuntoalue ja pohjoisosaan tehokkaampi 
kerrostalovaltainen alue.. Alue tulee toimimaan vuoden 2016 asuntomessujen pitopaikka‐
na.  
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen  

Kaavan  saatua  lainvoiman  suurin  osa  alueiden  pientalotonteista  varataan  2016  asunto‐
messujen  näyttelyasettajille.  Osa  tonttien myynnistä  jaksotetaan  rakennettavaksi  vasta 
syksystä 2016 alkaen jolloin niiden aluetta voidaan käyttää asuntomessujen aikaiseen tila‐
päiseen rakentamiseen. Kunnallistekniikan rakentaminen aloitetaan 2013  ja kunnallistek‐
niikka rakentuu pääasiassa kahden seuraavan vuoden aikana. 
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3 LÄHTÖKOHDAT  

 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 Suunnittelualue  on  rakentamatonta  ja metsäistä  sekä  paikka  paikoin  kallioista  aluetta. 
Alue liittyy etelässä jo rakennettuun Kyrkösjärven asuntoalueeseen. 
Kyrkösjärven tekoallas ja sen patopenger ovat tällä alueella maisemallisesti erityisen mer‐
kittävä kohde. Tekoaltaan patopenger on selvästi erottuva ja kasvillisuus altaan rantaluis‐
killa on vähäistä. Kyrkösjärven jyrkät ja louhikkoiset rannat ja suurehkot vedenkorkeuden 
vaihtelut heikentävät Kyrkösjärven arvoa virkistysalueena. 
 

 

 
Kuva. Suunnittelualue on kuvassa keskellä, edessä vasemmalla on Törnävän sairaala ja oi‐
kealla keskussairaala, taustalla ovat Kyrkösjärven asuntoalueet. Kuva on vuodelta 2010.  

 

3.1.2 Luonnonympäristö 

Kaavoitettava alue sijaitsee Kyrkösjärven  itärannalla, padon  takana  rinteessä  joka  laskee 
järvestä poispäin  itään. Alue on metsäistä, pääasiassa mäntyjä kasvavaa karua  ja kuivaa  
kangasmetsää  jossa on myös alempana painanteissa kosteikkoja. Aluetta on hakattu eri 
aikoina, tuoreimmat hakkuupaikat ovat hakkuuaukioina. Suunnittelualue laskee eteläosas‐
taan, korkeimmat maastonkohdat kohoavat alueen keskiosassa noin kolme metriä Kyrkös‐
järven padon harjan alapuolelle,  ja pohjoisosa  laskee  itään. Alueella on useita Kyrkösjär‐
ven padon suoto‐ojia. Maaston korkeustaso vaihtelee alueella noin +81,00…+67,00m.  
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Kuva. Suunnittelualueen patovalli. 
 
Maaperä 
Maaperä on GTK:n maaperätietojen mukaan pääosin moreenia (Mr) jossa on kalliopaljas‐
tumia  (Ka). 

 
Maaperäkartta. 
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Luontoselvitys 
Alueella on  tehty  luontoselvitys 2004. Suunnittelualueella merkittäviä kohteita ovat Kos‐

kenalan sairaalan eteläpuolella oleva ylispuumännikkö ja avokallioalueet. Kaavaratkaisussa 

otetaan huomioon nämä erityiskohteet. 

Suunnittelualueen ulkopuolella, Koskenalan  sairaalan  luoteis‐  ja pohjoispuolella on  liito‐

oravareviiri tuoreessa kangasmetsässä, jossa on suuria kuusia ja koivuja. 

 
Vesistö  
Suunnittelualue sijaitsee Kyrkösjärven tekojärven rannalla. Erityisenä haasteena on pato‐
vallin maisemointi  ja  turvallisuuden  varmistaminen  sekä  patovallin  läpi  suotavan  veden 
hallittu johtaminen suunnittelualueen läpi. 
 

 
Kuva. Ote peruskartasta. 
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

 
Yhdyskuntarakenne 
Alue on keskellä olevaa kaupunkirakennetta.   Alue on  luonnollista  rakentamisen  tiivisty‐
misaluetta. 

 
Rakennuskanta 
Alue on rakentamatonta. 
 
Palvelut 
Lähin päiväkoti on Simunanrannassa 0,5‐ 1,5 km päässä. Ala‐asteen koulu on Törnävällä 
0.8‐ 1.7 km päässä. Ylä‐asteen koulu on  lähimmillään Kivistössä hieman yli 3km päässä, 
mutta Törnävälle suunnitellaan ylä‐astetta. Lukio on Seinäjoella noin 3,5 km päässä. Tör‐
nävän kaupalliset palvelut ovat noin 0,8‐1,7 km päässä. Terveyskeskus ja kaupallisia palve‐
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luita  on myös Huhtalassa  2,5  km  päässä.  Terveyskeskuspäivystys  ja  keskussairaala  ovat 
noin 0,8‐ 1 km päässä. Joupin hypermarketit ja erikoiskaupat ovat noin 4,5 km päässä. Kat‐
tavat  julkiset  ja erikoiskaupan palvelut ovat noin 4‐ 5 km päässä Seinäjoen keskustassa. 
Törnävän kirkkoon on noin 3km  ja Lakeuden Ristiin 4 km. Rautatieasemalle on noin 4,5 
km. 
 
Virkistys 
Alueen halki ja vieritse kulkevat Jouppilanvuoren virkistys‐ ja kuntoilureitit. Jouppilanvuo‐
ren urheilukeskuksen palvelut sijaitsevat 2‐ 3 km päässä. Uimahalli‐ urheilutalo on 3,5 km 
päässä. 

 
Liikenne 
Aluetta syöttää Lääninsairaalankatu pohjoisesta ja Kyrkösjärventie etelästä. 
Lääninsairaalankadulla arvioidaan 2020 olevan 2200 ajoneuvoa vuorokaudessa  ja Huhta‐
lantiellä 10700 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Alueelta on kattavat kevyen liikenteen yhteydet muualle kaupunkiin. 

 
Joukkoliikenne 
Nykyisin paikallisliikenne linjoista lähimmäksi aluetta tulevat linja 10 noin 700 metrin pää‐
hän keskussairaalalle ja linja 5 noin 700 metrin päähän Huhtalantielle. Katujen rakentumi‐
sen myötä on odotettavissa että nämä linjat tulevat kulkemaan alueen vieritse Lääninsai‐
raalankadulla  ja Kyrkösjärventiellä. Tällöin  suunnittelualueen  tonteilta etäisyys pienenee 
200‐ 500 metriin. 
 
Yhdyskuntatekninen huolto  
Kaukolämpö‐, vesi‐  ja viemäriverkosto ulottuu alueelle. Kaavoitettava alue  liitetään vesi‐, 
viemäri‐  ja  kaukolämpöverkoston piiriin. Hulevedet  ja padon  suotovedet  johdetaan pai‐
nanne‐ ja ojajärjestelmän kautta Seinäjokeen.  
 
Ympäristöhäiriöt 
Alueen merkittävimmät ympäristöhäiriöt aiheutuvat Huhtalantien ajoneuvoliikenteestä ja 
satunnaisesti Törnävän tapahtuma‐alueen tilaisuuksista, kuten Provinssirockista vuosittain 
kesäkuussa. Tapahtumat kuitenkin kuuluvat osaltaan alueen  identiteettiin  ja häiriötä on 
vain muutamana päivänä vuodessa kesäaikaan.  

 

3.1.4 Maanomistus 

Kaavoitettava alue on Seinäjoen kaupungin omistuksessa.  
 

3.2 Suunnittelutilanne 

 

3.2.1 Kaava‐aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 
Valtioneuvoston  päätös  valtakunnallisista  alueidenkäyttötavoitteista  tuli  voimaan 
26.11.2001.  Valtioneuvosto  päätti  13.11.2008  valtakunnallisten  alueidenkäyttötavoittei‐
den tarkistamisesta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Tavoitteiden mukaan 
alueidenkäytöllä  on  nykyistä  vahvemmin  hillittävä  ilmastonmuutosta.  Kaupunkiseutujen 
kehitys  tulee  kääntää  hajautumisesta  kohti  eheytymistä  ja  tiiviimpää  rakennetta.  Tämä 
koskee niin asutuksen, palvelujen kuin työpaikkojenkin sijaintiratkaisuja. 
 
Maakuntakaava 
Seinäjoki kuuluu Etelä‐Pohjanmaan  liiton toimialueeseen. Ympäristöministeriö on vahvis‐
tanut 23.05 2005 Etelä‐Pohjanmaan maakuntakaavan. Suunnittelualue kuuluu kaupunki‐
kehittämisen (kk) kohdealueeseen ja rajautuu taajamatoimintojen alueeseen.  
 



16.4.2013 Asemakaava, korttelit 48 ‐ 63  10(27) 
14. kaupunginosa, Huhtala  KH 16.4.2013 

 

 
SEINÄJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus‐ ja kaupunkisuunnitteluyksikkö 

 
Kuva. Ote maakuntakaavasta 

 
Yleiskaava 
Seinäjoen oikeusvaikutteeton yleiskaava on hyväksytty 24.10.1994. Yleiskaavassa alue on 
varattu Lähivirkistysalueeksi (VL). Lisäksi yleiskaavassa alueelle on osoitettu ulkoilureittejä. 
Asemakaavan muutos ei ole yleiskaavan mukainen. 
 

 
Kuva. Ote yleiskaavasta, johon kaavamuutosalue on rajattu punaisella 
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Rakennekaavan luonnos 2005 
Kaavamuutos on Kyrkösjärven itärannan rakennekaavan luonnoksen mukainen. Rakenne‐
kaavaluonnos on laadittu vuonna 2005 yleiskaavan tarkistukseksi ja ohjaamaan alueen 
asuntoalueiden ja liikenneverkon rakentumista mm. patoturvallisuusselvityksessä ilmen‐
neiden tavoitteiden mukaan. Kyrkösjärven itärannan uudet asuntoalueet on kaikki raken‐
nettu rakennekaavan luonnoksen mukaan. Rakennekaava on ollut Simunan kaupungin‐
osan asemakaavojen selostuksen liitteenä ja se on ensimmäisen kerran lähetetty kom‐
mentoitavaksi viranomaisille 27.5.2005 Simunan kaavan numero 21004 yhteydessä. Ra‐
kennekaavan luonnoksen yhtenä tavoitteena on ollut varata Kyrkösjärven itärannan ala‐
vimmat paikat virkistyskäyttöön ja ohjata padon suotovedet näitä pitkin kohti Seinäjokea. 
Tämä tavoite on johdettu alueen patoturvallisuusselvityksestä vuodelta 2000. 
 

 
Kuva: Kyrkösjärven Itärannan rakennekaavan luonnos 
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Patoturvallisuusselvitys Rescdam ja Kyrkösjärven padon pelastussuunnitelma 2001 
Seinäjoen kaupunki oli vuosina 2000‐2001 mukana laajassa kansainvälisessä Rescdam‐ 
projektissa, jonka pääjärjestäjänä oli Länsi‐ Suomen ympäristökeskus. Projektissa kartoi‐
tettiin Kyrkösjärven patoturvallisuusriskit ja laadittiin alueelle varautumissuunnitelmat. 
Projektin tulosten ohjaamana yleiskaavan tarkistuksessa on tarkoitus ”nostaa” vuoden 
1994 yleiskaavaan merkityt asuinalueet alavammilta, riskialttiilta alueelta korkeammille 
alueille. Vaarallisimmat mahdolliset murtumakohdat ovat siellä eli siellä missä patovalli on 
korkeimmillaan eli Sevon voimalan eteläpuolella 3‐ 4 km etelään suunnittelualueelta. Siel‐
lä valli on lähes 9 metriä korkea hyvin pitkän matkan.  
 
Tutkittu toinen murtumakohta B osuu nyt kaavoitettavan alueen eteläosaan, suunnitellun 
lähiliikuntapaaikan eteläosaan, jossa patovalli on 5,5 metriä korkea. Riski padon murtumi‐
selle tällä alueella on huomattavasti pienempi, koska pato on matalampi ja pato on perus‐
tettu täällä kallion päälle, kuin Sevon voimalan eteläpuolella. Mahdollisen vuodon sattues‐
sa vuotava vesimäärä olisi myös huomattavasti vähäisempi (kts. RESCDAM Development 
of Rescue Actions Based on Dam‐ Break Flood Analysis: Final Report June 1999‐March 
2001; Timo Maijala, Suomen Ympäristökeskus, Helsinki, June 2001)  
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Kyrkösjärven itärannan suunnittelua on tehty Rescdam projektin ohjaamana ja sen osoit‐
tamien periaatteiden mukaan. Matalimmatkin osoitetut rakennuspaikat korkeimmallakin 
altaan veden korkeudella ovat käytännössä vain pari metriä noin 200 metrin päässä olevan 
altaan vedenpinnan alapuolella ja siten sijoitettuna että vuotovedet tulisivat ohjautumaan 
vieläkin matalammille ojavyöhykkeelle. Seinäjoen keskusta on noin 37 metriä järven pin‐
nan alapuolella ja vedet ohjautuisivat sinne. Todennäköisimmässä ja vaarallisimmassa 
murtumapaikassa A (Sevo:n voimalan eteläpuolella) tapahtuva onnettomuus ei vaikuttaisi 
nyt suunnitelluilla asuntoalueilla.  
 
Kyrkösjärven itärannan alueelle suunniteltujen asuntoalueiden kohdalla pato on kor‐
keimmillaan ojavyöhykkeen kohdalla n. 5,5 metriä ja vedenpinta 3,8 metriä alapuolisen 
maanpinnan yläpuolella. Matalimmillaan pato on vajaat 2 metriä korkea ja maanpinta ve‐
den tasossa.  
 
Asemakaava 
Alue  on  asemakaavoittamatonta  vähäistä  Simunan  kaupunginosaan  rajoittuvaa  alueen 
osaa lukuun ottamatta. 

 
Kuva: Ajantasainen asemakaava 
 
Rakennusjärjestys 
Rakennusjärjestys on hyväksytty 15.12.2008 ja tullut voimaan 19.1.2009.  
 
Kiinteistörekisteri ja tonttijako 
Asemakaava‐alue  koskee  kaupungin  ylläpitämässä  kiinteistörekisterissä  olevaa  aluetta. 
Tonttijako suoritetaan kaavan valmistuttua. 
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Pohjakartta 
Suunnittelualueen  pohjakartta  on  kaavoitusmittausasetuksen  (1284/99) mukainen.  Tek‐
niikkakeskuksen mittausosasto ylläpitää pohjakartan tietoaineistoa. 
 
Rakennuskiellot 
Kaava‐alueella ei ole rakennuskieltoa. 
 
Suojelupäätökset 
Kaava‐alueella ei ole rakennussuojelulailla suojeltuja kohteita. 
 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET   

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve  

Kaupungin väkiluku on  lähes 60 000 asukasta  ja kaupunki kasvaa voimakkaasti. Väestön‐
lisäys on ollut koko 2000 ‐luvun noin 1,5 % vuosittain. Seinäjoen kaupungin strategiassa on 
tavoitteena  tarjota  riittävästi  tontteja  eri  asumismuodoille.  Omakotitontteja  tarjotaan 
vuosittain 130  ‐ 150 kpl. Keskeisiltä alueilta varataan tontteja myös tehokkaampaan ker‐
rostalorakentamiseen. Asemakaavoituksen  avulla mahdollistetaan  vuosittaisen  tonttitar‐
peen tyydyttäminen  ja varataan kaavoituksella uusia alueita eri puolelta kaupunkia. Kau‐
pungin  tavoitteena on ollut pitkään  tiivistää Keskussairaalan eteläpuolisia  laajoja  raken‐
tumattomia alueita. 

 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset  

Alueen asemakaavoitus on Seinäjoen kaupungin kaavoitusohjelmassa. Seinäjoen kaupun‐
gin tekninen lautakunta teki suunnittelualuetta koskevan kaavoituspäätöksen 8.2.2012. 
 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö  

4.3.1 Osalliset  

Osallisia  ovat  suunnittelualueen  maanomistajana  Seinäjoen  kaupunki  ja  lähialueiden 
asukkaat, kaupungin viranomaiset ja alueella toimivat yritykset.: Rakennusvalvonta, Ym‐
päristönsuojelu,  Tekniikkakeskus,  Sivistyskeskus,  Sosiaali‐  ja  terveyskeskus,  Seinäjoen 
Energia  Oy,  Seiverkot  Oy,  Seinäjoen  Vesi  Oy,  Etelä‐Pohjanmaan  pelastuslaitos,  Etelä‐
Pohjanmaan maakuntamuseo  valtion  ja muut  viranomaiset  Etelä‐  Pohjanmaan  ELY  ja 
Länsi‐  ja Sisä‐ Suomen aluehallintovirasto, Kainuun ELY  (patoturvallisuus), Etelä‐ Pohjan‐
maan  liitto,  Anvia  Oy  sekä  yhdistykset:  Etelä‐Pohjanmaan  luonnonsuojeluyhdistys  ja 
Osuuskunta Suomen asuntomessut. 

 
LIITE 1. Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma 
 

4.3.2 Vireilletulo  

Asemakaava on tullut ajankohtaiseksi ja vireille teknisen lautakunnan kaavoituspäätöksel‐
lä 8.2.2012. 

4.3.3 Osallistumis‐ ja vuorovaikutusmenettelyt  

  
Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma on yhdessä kaavaluonnoksen kanssa MRA 30 §:n mu‐
kaisesti nähtävänä 7.3. – 22.3.2013. 
 
Viranomaisia  tai  lausunnon  antajia on  tiedotettu  sähköpostitse nähtävillä olosta  ja net‐
tiosoitteesta,  josta materiaalin on voinut  ladata, sekä mahdollisuudesta  tilata materiaali. 
Kaavaluonnos  sekä  osallistumis‐  ja  arviointisuunnitelma  lähetettiin  kirjeellä  ELY  ‐
keskukselle. 
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4.3.4 Viranomaisyhteistyö  

Kaavaa on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä Etelä‐ pohjanmaan ELY keskuksen patoturvalli‐
suudesta  vastaavien  viranomaisten  kanssa.  Lisäksi  kaavan  työneuvottelu  pidettiin 
20.2.2013.  Viranomaisyhteistyö on hoidettu myös lausuntomenettelyllä. 
 

 

4.4 Asemakaavan tavoitteet  

4.4.1 Lähtökohta‐aineiston antamat tavoitteet  

Kaupungin asettamat tavoitteet 
Asemakaavan  tavoite  on  luoda  mahdollisuudet  kaupunkirakenteen  laajentumiselle 
kiinteästi  nykyiseen  rakenteeseen  liittyen  ja  mahdollistaa  monipuolinen  tonttitarjonta 
osoittamalla alue monipuoliseen asuntotuotantoon. Tavoitteena on huomioida asumisen 
lisäksi  alueen  laajat  virkistysmahdollisuudet,  kevyenliikenteenyhteydet  ja  ‐verkostot 
turvallisiksi. Laadukasta asuinaluetta on tavoitteena esitellä vuoden 2016 asuntomessuilla. 

 
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet  
 
Maakuntakaava 
Maakuntakaavassa alue kuuluu kaupunkikehittämisen kohdealueeseen sekä rajautuu taa‐
jamatoimintojen alueeseen.  
 
Kaupunkikehittämisen kohdealueen  (kk) suunnittelumääräyksen mukaan ”Aluetta kehite‐
tään maakuntakeskuksena  ja  sitä  ympäröivänä  kaupunkiseutuna. Alueen  valmiuksia pa‐
rannetaan maakunnallisten palveluiden sijainti‐  ja  liikenneyhteyksien solmupaikkana. Eri‐
tyistä huomiota tulee kiinnittää alueella sijaitsevan matkakeskuksen  ja lentoaseman sekä 
muun maakunnan välisten joukkoliikenneyhteyksien kehittämiseen. Kuntien yleiskaavoissa 
kevyen liikenteen verkostojen jatkuvuus on varmistettava.”  

 
Yleiskaava 
Voimassa  olevassa  oikeusvaikutteettomassa  Seinäjoen  yleiskaavassa  1994  alue  on 
osoitettu virkistysalueeksi. VL 
 
VL Lähivirkistysalue 
Päivittäiseen virkistys‐ ja ulkoilukäyttöön varattava alue 
 
Rakennekaavan luonnos 
Kaavamuutos ei ole yleiskaavan mukainen, jossa alue on osoitettu virkistysalueeksi, mutta 
kuten aiemmin on todettu, se on yleiskaavan tarkennukseksi laaditun Kyrkösjärven raken‐
nekaavan luonnoksen mukainen. Kyrkösjärven itärannan rakennekaavan luonnos on laa‐
dittu 2005 yleiskaavan tarkistukseksi ja ohjaamaan alueen asuntoalueiden ja liikennever‐
kon rakentumista mm. patoturvallisuusselvityksessä ilmenneiden tavoitteiden mukaan. 
Kyrkösjärven itärannan uudet asuntoalueet on kaikki rakennettu rakennekaavan luonnok‐
sen mukaan. Rakennekaava on ollut Simunan kaupunginosan asemakaavojen selostuksen 
liitteenä ja se on ensimmäisen kerran lähetetty kommentoitavaksi viranomaisille 
27.5.2005 Simunan kaavan numero 21004 yhteydessä. 
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Kyrkösjärven ideakilpailun 2006 osoittamat tavoitteet 
Alueen rakentamista on tutkittu lisäksi Kyrkösjärven itärannan arkkitehtuuri‐ ideakilpailul‐
la 2006. 
Kilpailualueeseen kuuluivat eteläiset Törnävän  (Huhtalan)  sairaala‐alueet  suunnittelualu‐
een vieressä ja nyt suunniteltava Kyrkösjärven itäranta. Kilpailun tulos osoitti, että Kyrkös‐
järven ranta ja vanhan sairaalan alue sopivat hyvin uudeksi asuntoalueeksi täydentämään 
Seinäjoen kaupunkirakennetta. Kilpailun  tulos osoitti että kilpailualue  jakautuu  selkeisiin 
etelä–pohjois‐suuntaisiin vyöhykkeisiin:  joen  ja Huhtalantien välinen alue, vanhan sairaa‐
lan  alue,  keskeinen metsävyöhyke,  rinnemetsä  ja  rantavyöhyke. Nämä  vyöhykkeet  voi‐
daan tietyssä määrin ratkaista itsenäisesti. 
Kilpailun  tulos osoitti että  kilpailualue on  jaettavissa erihenkisiksi,  asuntotyypeiltään  se‐
koittuneiksi osa‐alueiksi pikemmin kuin jakamaan sitä perinteisiksi kerros‐, rivi‐ ja omako‐
tivyöhykkeiksi.  
Kaikki kilpailijat esittivät alueelle aluetehokkuudeksi vajaa e = 0,20 , mitä pidettiin realisti‐
sena vähimmäistavoitteena. 
 
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
Suunnittelualue on rakentamatonta pääasiassa mäntyä kasvavaa karua  ja kuivaa kangas‐
metsää,  joka  sijaitsee  Kyrkösjärven  itärannalla  rinteessä  joka  viettää  poispäin  järveltä. 
Alueen merkittävin maisemallinen  kohde  on  Kyrkösjärven  tekoallas  ja  sen  rantapenger. 
Kyrkösjärvi on 1970‐luvun alkupuolella Kyrönjoen ja siihen laskevan Seinäjoen tulvasuoje‐
lujärjestelyjen vuoksi rakennettu tekojärvi. Järven pinta on noin 40 metriä Seinäjoen kau‐
punkikeskustaa korkeammalla. Kyrkösjärven  itäranta muodostuu patovallista,  jota käyte‐
tään kevyen  liikenteen  reittinä, eräiltä osin myös huoltotienä. Ranta on  jyrkkä  ja  louhik‐
koinen,  jossa kasvillisuus on vähäistä. Korkeimmilla paikoilla maasto on  lähes padon har‐
jan tasolla. Muualla maasto viettää kaakkoon ja jää patovallia alemmaksi. Rinteessä kasvaa 
kangasmetsää, jota on harvennettu voimakkaasti.  Kytkösjärvestä on muodostunut linnus‐
tollisesti Seinäjoen arvokkaimpia luotokohteita.  
 
Suunnittelualue sijaitsee Seinäjoen kaupungin Huhtalan kaupunginosassa noin kolmen ki‐
lometrin  päässä  kaupungin  keskustasta  etelään. Aluetta  rajaa  idässä  Törnävän  sairaala‐
alue,  lännessä Kyrkösjärvi, etelässä Kyrkösjärven asuntoalueet.   Alueen maapinta‐ala on 
yhteensä n. 36 ha.  
Kilpailualueen  vieressä  sijaitseva  Seinäjoen  keskussairaala  on  kaupungin  jälkeen  suurin 
työnantaja lähes 2300 työntekijällään.  
 
Alueen itäpuolella vanhat sairaalayksiköt Törnävän sairaala ja Koskenalan sairaala ovat jo 
pääosin vapautuneet sairaalakäytöstä. Törnävän sairaalan alue on rakennuskannan ja hoi‐
detun puistokokonaisuuden vuoksi kulttuurihistoriallisesti merkittävä miljöö. 
 
Kauempana  idässä on Seinäjoen merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde Törnävän karta‐
no piha‐ ja puistoalueineen. Joenvarren puistoalueeseen kuluu myös Törnävän saari, jossa 
sijaitsee kesäteatteri  ja esiintymislava,  ja  joka on perinteinen  julkisten kesäjuhlien tapah‐
tumapaikka. Törnävän  saaren  ja  kilpailualueelle  jäävän pallokentän  alueella  järjestetään 
jokakesäinen Provinssirock.  
  
Yhteydet  ympäristön  ulkoilureittiverkostoihin  huomioidaan  virkistysalueiden  osoittami‐
sessa ja niiden laajuuksissa.  
 
Asuntomessualueen tarpeista ja mahdollisuuksista johdetut tavoitteet 
Vuosittain järjestettävät asuntomessut järjestetään suunnittelualueen eteläosassa vuonna 
2016. Asuntomessut tarjoaa kaupungille mahdollisuuden esitellä paikkakunnan osaamista 
valtakunnallisesti. Asuntomessut tuovat uusia toimintamalleja ja lisää yhteistyötä eri taho‐
jen välillä sekä paikkakunnalla että kuntarajojen yli. 
 
Asuntomessut  esittelee uusia  rakentamisen  ja  sisustamisen  vaihtoehtoja. Asuntomessu‐
alueen on pystyttävä tarjoamaan monipuolisia ratkaisumalleja  ja hyvinkin erilaista raken‐
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tamista  tiiviillä  alueella. Kuitenkin  alueesta on pyrittävä  luomaan  yhtenäinen  ja  korkea‐
luokkainen asuntoalue jossa messujen jälkeen asutaan vuosikymmenet. 
Alueen suunnitteluun vaikuttaa myös messuaikaiset järjestelyt ja liikennöinti. Messuaikai‐
set  rakennelmat  ja  pysäköintialueet  pyritään  sijoittamaan  myöhemmin  rakennettaville 
tonteille  ja  korttelisalueille  millä  pyritään  säästämään  alueen  luontoa.  
Tavoitteena on  tarjota messuvieraille miellyttävä  vierailu  Seinäjoella mikä ei  ainoastaan 
tarkoita korkealuokkaista messualuetta vaan ylipäätään toimivaa  ja hyvää palvelua  ja es‐
teettisesti miellyttävää  kaupunkiympäristöä myös messualueen  ulkopuolella  koko  kau‐
pungissa.  
 
Suunnittelun aikana muodostetut tavoitteet 
Alueen suunnitelman on tehnyt Lassila – Hirvilammi Arkkitehdit Oy Seinäjoelta. Viheralue‐
suunnittelun on  tehnyt   VSU Arkkitehtuuri‐  ja viheraluesuunnittelu Oy Oulusta  ja padon 
rakenteisiin liittyvät suunnitelmat Geobotnia Oy Oulusta. 
Suunnittelun  alussa  tavoitteeksi muodostui monimuotoinen  ja  laadukas  asuinympäristö, 
joka tarjoaa hyvät puitteet alueen asukkaiden viihtymiseen  ja virkistystoimintaan. Tavoit‐
teena ovat kokonaisuudet  joissa rakennukset, pihat  ja viherympäristö  liittyvät saumatto‐
masti yhteen yleisilmeeltään luonnonmukaisessa ympäristössä.  
Rakentamisessa  pyritään  erinomaisesti  suunniteltuihin,  toimiviin,  energiatehokkaisiin  ja 
kestäviin ratkaisuihin. Pyrkimyksenä on myöskin uusien innovatiivisten ratkaisujen etsimi‐
nen. 
Padon maisemointi ja hyödyntäminen todettiin suunnittelua käynnistettäessä haastavaksi. 
Suunnittelun alkuvaiheessa tutkittiin ratkaisua jossa padon takaista aluetta olisi täytetty ja 
korotettu suhteellisen laajalla alueella ja näin visuaalisesti  pato olisi ”häivytetty” ja samal‐
la luotu korotetuilta tonteilta näkymiä järvelle. Melko pian todettiin että tällainen ratkaisu 
vaatisi valtavasti  täyttöjä  ja samalla menetettäisiin alueen  luonnonmukaisuus. Päätettiin 
siis vain muotoilla patoa sen verran että sen esteetön saavutettavuus paranisi ja luoda sen 
järven puolelle miellyttävä ympäristö aktiviteetteineen. Samalla asumista siirrettiin mah‐
dollisuuksien mukaan alueen korkeimmille paikoille joista on luonnollinen järvinäköala toi‐
sesta kerroksesta. Suureen osaan tonteista ei tällaista näkymää ole mahdollista muodos‐
taa mutta sen korvaa muutoin korkealuokkainen ympäristö. 
 
 
 

 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset  

4.5.1. Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 

Asemakaavaluonnos 7.3.2013 
Alueelta laadittiin esitettyjen tavoitteiden ja nykyisten lähtökohtien pohjalta kaavaluonnos 
7.3.2013.  
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Kuva. Ote kaavaluonnoksesta 7.3.2013. 
 
Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden vastineet 
Pruukinrannan asuntoalueen asemakaava on ollut luonnoksena nähtävillä 7.3.2013 – 
21.3.2013 välisen ajan. Kaavaluonnoksesta saatiin 3 lausuntoa mutta mielipiteitä ei saatu. 
Lausunnon antoivat Kainuun ELY‐keskus (joka toimii suunnittelualueella patoturvallisuus‐
viranomaisena),  Etelä‐ Pohjanmaan liitto ja Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelu. Lau‐
sunnot ovat tämän kaavaselostuksen liitteenä kokonaisuudessaan. 
 
Kainuun ELY‐ keskus muistuttaa lausunnossaan ensiksi padon vaatimasta tarkkailusta. 
Kulkuyhteyksistä padolle ja tilatarpeista myös erityistilanteissa, kuten tulva‐ ja pato‐
onnettomuus tilanteissa tai patoa kunnostettaessa. Lausuja muistuttaa että padon mai‐
semointi‐ ja virkistyskäyttöä suunniteltaessa on ensisijaisesti huomioitava patoturvallisuus 
eikä näitä suunniteltaessa tai rakennettaessa saa haitata padon kunnossapitoa ja tarkkai‐
lua. 
Vastine: Lausunto huomioidaan kaavaa laadittaessa. Kaavamääräyksiin lisätään patoalu‐
eelle määräys: ”Padon virkistyskäyttö ja maisemointi tulee suunnitella ja toteuttaa siten 
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että ei aiheuteta vaaraa padon rakenteille tai haitata padon kunnossapitoa tai tarkkailua.” 
Lisäksi annetaan koko kaava‐alueelle määräys: ”Kaava‐alueella on järjestettävä padolle 
kulkuyhteydet ja mahdollisuus padon huoltoon ja kunnostukseen on oltava myös tulva‐ ja 
pato‐onnettomuustilanteissa. Padon suotovedet on johdettava hallitusti kaava‐alueen 
halki siten että padon omistaja voi tarkkailla niitä jatkuvasti.” 
 
Etelä‐ Pohjanmaan liitto toteaa että asemakaavan muutos‐ ja laajennus on kaupunkira‐
kenteena maakuntakaavan mukainen. Liitto kuitenkin ehdottaa joukkoliikenneyhteyttä ja 
läpikulkevaa katua suunnittelualueen halki jotta kaikki rakennuspaikat olisivat riittävän lä‐
hellä eli 300‐400 metrin päässä bussipysäkeistä. 
Vastine: Merkitään tiedoksi. Ajoyhteyttä harkittiin läpi suunnittelualueen. Siitä luovuttiin 
harkitusti sillä läpi suunnittelualueen toteutettava katuyhteys muodostuisi etelän suun‐
nasta Jalasjärveltä tultaessa lyhyimmäksi ajoyhteydeksi Seinäjoen keskussairaalaan läpi 
pientalovaltaisten Pruukinrannan ja Kyrkösjärven asuntoalueiden. Asuntoalueiden turvalli‐
suuden kannalta on oleellista että tällaista yhteyttä ei muodosteta vaan yhteys ohjataan 
Hamarintien‐Huhtalantien kautta tulevalle Keskussairaalankadulle. Toisaalta alueella 
muodostuu vain alle 20 omakotitalotonttia joista tulee olemaan yli 400 metriä lähimmille 
suunnitellulle bussipysäkille Kyrkösjärventiellä tai Lääninsairaalankadulla. Näiden tonttien 
rakennusoikeus on vain noin 5% alueen kokonaisrakennusoikeudesta joten voidaan todeta 
että alueen asukkaat ovat vähintään 95% alle 400 metrin päässä lähimmästä bussipysäkis‐
tä.  
 
Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelu kiinnittää erityistä huomiota alueen luontoon, 
hulevesiin ja jätehuollon toimivuuteen. Ympäristönsuojelu kiinnittää myös huomiotayhte‐
näiseen rakentamistapaan ja energiatehokkuuteen. 
Vastine: Lausunto huomioidaan kaavaa laadittaessa. Hulevedet ja padon suotovedet 
huomioidaan kaavaratkaisussa ja alueen toteuttamisessa suunnitelmallisesti. Rakentamis‐
tapaohjeessa ohjataan rakennusryhmittäin yhtenäiseen rakennustapaan. Alueen energia‐
tehokkuuteen kiinnitetään huomiota ja alue tulee olemaan käytännössäkin energiateho‐
kas sillä se sijaitsee pää kaukolämpöputkien äärellä. Energian säästöratkaisut voivat kui‐
tenkin olla hyvin erilaisia eri toteuttajilla. 
Kaavaluonnoksessa esitetyn alueen eteläosan omakotivaltaisella alueella jätteenkäsittely 
päätettiin kuitenkin toteuttaa tonttikohtaisesti jottei muodostuisi erillisiä jätepisteitä. Kes‐
kussairaalankadun ja Pruukinrannaksi nimetyn alueen kokoojakadun kulmaukseen kuiten‐
kin kaavoitetaan Kyrkösjärventiellä olevan jätteiden lajittelupisteen lisäksi kaavamuutok‐
sella 14041 toinen jätteiden lajittelupiste. 
 
Asemakaavan työneuvottelu pidettiin 20.2.2013. Neuvottelun muistio on kaavaselostuk‐
sen liitteenä.  
 
Patoon liittyvistä viheralueiden toteuttamisesta ja teknisistä ratkaisuista pidettiin neu‐
vottelu 21.5.2013. 
Neuvottelussa sovittiin että asemakaavaan korjataan padon huoltoyhteys ja yhdistetty ke‐
vyenliikenteenyhteys ja luontoreitti koko padon matkalle sen juurelle. Lisäksi E‐1 alueelle 
lisätään kaavamääräys ” Kaikkiin patoon liittyviin toimenpiteisiin on oltava padon omista‐
jan suostumus” 
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Kuva. Ote kaavaehdotuksesta  
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Kuva. Ote kaavaehdotuksen havainnekuvasta. 
 
 
Asemakaavaehdotus 10.5.2013 
Alueelta  laadittiin esitettyjen  tavoitteiden  ja nykyisten  lähtökohtien pohjalta kaavaehdo‐
tus 10.5.2013.  
 
Lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet 
Pruukinrannan asuntoalueen asemakaava on ollut ehdotuksena nähtävillä 10.5.2013 – 
10.6.2013 välisen ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin 8 lausuntoa ja yksi mielipide. Lausun‐
non antoivat Etelä‐ Pohjanmaan liitto, Kainuun ELY‐keskus (Patoturvallisuusviranomai‐
nen), Etelä‐ Pohjanmaan Pelastuslaitos‐ liikelaitos, Seinäjoen kaupungin rakennustarkas‐
tus, Seinäjoen kaupungin kunnallistekniikan suunnittelu, Seinäjoen kaupungin kaupungin‐
geodeetti, Osuuskunta Suomen asuntomessut ja Etelä‐ Pohjanmaan ELY‐keskus. Mielipi‐
teen antoi Käymäläseura Huussi ry. Lausunnot ovat tämän kaavaselostuksen liitteenä ko‐
konaisuudessaan. 
 
Etelä‐ Pohjanmaan liitto toteaa että asemakaavan muutos‐ ja laajennus on maakuntakaa‐
van mukainen.  
Vastine: Merkitään tiedoksi. 
 
Kainuun ELY‐ keskus patoturvallisuusviranomaisena muistuttaa luonnosvaiheessa lausu‐
neensa luonnoksessa esitettyjen toimenpiteiden vaikutuksista Kyrkösjärven altaan patojen 
turvallisuuteen ja siitä että padon maiseminti ja hyödyntäminen virkistyskäyttöön tulee 
toteuttaa ja suunnitella siten , että se ei aiheuta vaaraaa padon rakenteelle tai haittaa pa‐
don kunnossapitoa tai tarkkailua.  
Kainuun ELY‐ keskus toteaa asemakaavaehdotuksesta: ” Asemakaavaehdotuksessa on 
huomioitu Kainuun ELY‐keskuksen esittämät asiat. Kaavaprosessin aikana kaavoittaja on 
tunnistanut padon murtumisesta aiheutuvat riskit ja tuonut ne esille kaava‐asiakirjoissa.” 
Kainuun ELY‐keskus muistuttaa että 21.5.2013  pidetyssä neuvottelussa sovittujen pato‐
turvallisuuden periaatteiden ja selvitystarpeiden huomioimisesta alueen jatkosuunnitte‐
lussa. 
Kainuun ELY‐keskus toteaa lopuksi että sillä ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotuk‐
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sesta. 
Vastine: Kainuun ELY‐keskuksen lausunto huomioidaan jatkosuunnittelussa ja 21.5.2013 
neuvottelussa sovitut kaavaehdotuksen täydennykset toteutetaan. Neuvottelussa sovittiin 
että asemakaavaan korjataan padon huoltoyhteys ja yhdistetty kevyenliikenteenyhteys ja 
luontoreitti koko padon matkalle sen juurelle. Lisäksi E‐1 alueelle lisätään kaavamääräys ” 
Kaikkiin patoon liittyviin toimenpiteisiin on oltava padon omistajan suostumus” 
 
Etelä‐ Pohjanmaan pelastuslaitos‐ liikelaitos muistuttaa pelastusteistä. 
Vastine: Merkitään tiedoksi 
 
Seinäjoen kaupungin rakennustarkastus pohtii korttelin 63 LPA‐alueen asemaa ja määrä‐
yksiä, korttelin 63 AK‐alueen rakennusten sijoittelua sekä toteaa että korttelissa 53 tontti‐
en sisäpihat kiilautuvat ympyrän keskustaan lisäksi rakennusvalvonta esittää kahvilara‐
kennusta sijoitettavaksi W‐2 tai E‐1 alueelle. 
Vastine: LPA‐alue on todennäköisesti syytä toteuttaa esimerkiksi yhtiömuotoisena jota 
hallinnoivat ympäröivät tontit käyttönsä suhteessa. LPA‐alueen tarkoitus on paitsi muo‐
dostaa yhteisesti käytetty ja yhtenäisesti hoidettu korttelipiha myös tarjota joustava mah‐
dollisuus pysäköintipaikkojen käyttöön koko korttelialueella. Näin ollen ei ole syytä määrä‐
tä tarkasti kuinka monta autopaikkaa AK‐24 tonttien on sinne sijoitettava. AK‐24 tonteille 
annetaan kuitenkin lisämääräys ” Kullakin tontilla on oltava asukkaiden yhteiseen käyt‐
töön tarkoitettu vähintään 300m2 yhtenäinen oleskelupiha”. 
Korttelin 53 tontit kyllä kaikki kiilautuvat samaan pisteeseen mutta tontit ovat kooltaan 
980 m2 suuruisia ja hyvällä suunnittelulla rakennuksin ja istutuksin on mahdollista suunni‐
tella yksityispiha. 
Kahvilarakennusta ei voida sijoittaa W‐2 tai E‐1 alueelle koska alueen vesihuolto on mah‐
dotonta patoturvallisuusseikkojen vuoksi.  
 
Seinäjoen kaupungin kunnallistekniikan suunnittelu on toimittanut kartan josta selviävät 
tarvittavat johto‐ ja putkirasitteet alueella ja yksittäisillä tonteilla. 
Vastine: Tarvittavat putkirasitteet ja merkinnät on lisätty asemakaavakarttaan. 
 
Seinäjoen kaupungin kaupungingeodeetti pohtii korttelin 63 LPA‐alueen hallinnointitapaa 
ja esittää sitä poistettavaksi siten että alue muodostetaan tonttien osaksi ja katualueeksi. 
Vastine: LPA‐alueen tarkoitus on varmistaa korttelin yhtenäinen ilme ja hoitotapa siten 
etteivät tontit muodostaisi erillisiä kokonaisuuksia ja tarjota pysäköintiratkaisuun joustoa 
eri tonttien kesken. LPA‐alueen toteuttaminen ja käyttö vaatii sopimuksia, mutta ne voi‐
daan hyvin toteuttaa ja valvoa kaupungin toimesta sillä kaupunki omistaa koko kortteli‐
alueen. 
Osuuskunta Suomen asuntomessut toteaa asemakaavaehdotuksen olevan sopivalla taval‐
la salliva jotta asuntomessut voidaan siellä toteuttaa. Laadittavilla rakennustapaohjeilla 
voidaan kuitenkin tarkemmin ohjeistaa suunnittelua. Osuuskunta Suomen asuntomessut 
toteaa että kaavamääräykset tonttien kadunpuoleisten pintarakenteiden toteuttamisesta 
kaupungin toimesta olevan suotava ja liittyminen kaukolämpöön alueella on luontainen ja 
välttämätön. 
Osuuskunta Suomen asuntomessut toteaakin asemakaavaehdotuksen antavan hyvän läh‐
tökohdan vuoden 2016 asuntomessujen toteuttamiseen Seinäjoella. 
Vastine: Merkitään tiedoksi. 
 
Etelä‐ Pohjanmaan ELY‐ keskus toteaa että patoturvallisuusviranomaisena toimii Kainuun 
ELY‐ keskus. Se toteaa että alue ei ole yleiskaavan mukainen mutta alueelle on laadittu ra‐
kennekaavan luonnos jossa alueelle on suunniteltu asumista vuoden 2000 patoturvalli‐
suusselvityksessä ilmenneiden tavoitteiden mukaisesti. 
ELY ‐keskus toteaa että alueen korkealuokkaisella suunnittelulla, rakentamisella ja toteut‐
tamisella alueesta viihtyisä ja luonnonläheinen alue ja toimiva asuntomessualue. ELY‐ kes‐
kus muistuttaa että liikennejärjestelyillä on syytä varmistaa että aluetta ei käytetä läpiajo‐
reittinä.  
Vastine: Merkitään tiedoksi. Liikennejärjestelyt on suunniteltu siten että ajoneuvoyhteys 
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ei ole mahdollinen Kyrkösjärventieltä Lääninsairaalankadulle. Sen sijaan kevyenliikenteen 
yhteydet virkistykseen sopivat reitit alueen läpi ovat suotavia ja ne on pyritty rakentamaan 
monipuolisiksi ja kattaviksi.  
 
Käymäläseura Huussi ry antoi  mielipiteensä jossa se suosittaa ettei kiinteistöjä pakoteta 
liittymään viemäriverkostoon mikäli jätevedet pystytään hoitamaan tonttikohtaisesti ja 
mahdollisuutta käyttää kuivakäymälää sekä suosittamaan vettä säästäviä vaihtoehtoja. 
 
Vastine: Suomen Asuntomessujen  ja vuosittain järjestettävien asuntomessujen tarkoituk‐
sen on parantaa asumisen laatua Suomessa. Tästä syystä uusia innovaatioita asumisen eri 
alueilla esitellään valtakunnallisilla asunto‐ ja loma‐asuntomessuilla. Kuivakäymäläjärjes‐
telmiä on viime aikoina ollut laajasti esillä loma‐asuntomessuilla ja haja‐asutusalueilla näi‐
den järjestelmien käytön laajeneminen ja uusien järjestelmien esittely onkin hyvin perus‐
teltua. Omakotiasumisen messuilla kaupunkiympäristössä kaikkiin taloihin tullaan raken‐
tamaan viemäriverkostot, mutta kuivakäymälöiden käyttö ei ole kiellettyä ja asukkaat voi‐
vat jättää myös käymälänsä liittämättä verkostoon. Tätä toki harvoin tapahtuu. Asunto‐
messuilla kuivakäymälöiden toimittajat voivat esitellä tuotteitaan myös esittelypisteissä, 
joista tehdään messuille sopimukset Suomen Asuntomessujen kanssa. 

 
Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto 
Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan täydennettynä valtuuston hyväksyttäväksi 
17.6.2013 ja kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 24.6.2013. 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 

5.1. Kaavan rakenne 

Kaavoilla osoitetaan Kyrkösjärven rannalle Keskussairaalan eteläpuolelle tontteja kerrosta‐
loille ja pientaloille siten että alueen tehokkuus laskee pohjoisesta etelään, kerrostaloval‐
taisesta alueesta pientalovaltaiseen. Nyt kaavoitettava osuus on alueen etelä‐ osa ja siksi 
pientalovaltainen.  Virkistysalueiden  avulla  huomioidaan  liittyminen  ulkoilureittiverkos‐
toon ja Kyrkösjärveen sen rantapadon kautta. 

5.1.1 Mitoitus 

Kaava‐alueen kokonaispinta‐ala on n. 36 ha. Liitteenä olevassa asemakaavan seurantalo‐
makkeessa on tarkemmat tiedot alueelle muodostuvista kerrosaloista ja pinta‐aloista. 
 
LIITE 4. Asemakaavan seurantalomake 

 

5.1.2 Palvelut  

Alue tukeutuu olemassa oleviin lähiseudun palveluihin, katso kohta 3.1.3. 
 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Ympäristön  laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen on varmistettu asemakaavamer‐
kinnöillä ja –määräyksillä. Laajoilla virkistysaluevarauksilla mahdollistetaan yhteydet muu‐
hun ulkoilureittiverkostoon  sekä  asuinalueen  luonnonympäristömäinen  ilme. Kaavamää‐
räyksillä ohjataan myös yhtenäiseen  rakennustapaan  ja alueelle  laaditaan  rakennustapa‐
ohjeet.  Lisäksi  alueen  suunnittelua  kaavan  tarkoittamalla  tavalla  tullaan  ohjaamaan  ra‐
kennusvalvonnan ja kaavaosaston yhteistyöllä.  

5.3 Aluevaraukset  

5.3.1 Korttelialueet  

Rakennustavasta  on  annettu  kaavassa  määräyksiä  kts.  kohta  5.5  Kaavamerkinnät  ja  ‐
määräykset. Tarkemmin asemakaavamääräykset selviävät kaavakartasta. 

5.3.2 Muut alueet  

Virkistysalueet VL 
Osittain korttelialueiden väliin on osoitettu  luonnontilaisena säilytettäviä  lähivirkistysalu‐
eita, jotta alueen ilme saadaan säilymään puustoisena. Virkistysalueiden kautta johdetaan 
padon suotovedet alemmaksi  rinteeseen. Lähivirkistysalueille on varattu ohjeellisena ke‐
vyen liikenteen reiteille ja ulkoilureiteille varaukset, jotka toimivat yhteyksinä myös aluet‐
ta  laajempiin ulkoilureittiverkostoihin. Kevyen  liikenteen  ja ulkoilureittien sijainti  ratkais‐
taan tarkemmin puisto‐ ja katusuunnittelun yhteydessä. Alueen hoidossa ja mahdollisissa 
puiden lisäistutuksissa tulee suosia metsätyypin luontaisia lehtipuulajeja. 

 

Urheilupuisto VU 
Alueen eteläisimpään osaan on osoitettu laajahko alue lähiliikunnalle. Urheilupuisto myös 
tukeutuu alueella jo nyt oleviin ja parannettaviin liikuntaa palveleviin verkostoihin. Puis‐
toon on osoitettu ohjeellinen aluevaraus leikkikentälle (le), lisäksi alueelle on mahdollista 
muodostaa hulevesistä pidätysallas tai kosteikko. Alueesta on puistorakentamisella mah‐
dollista luoda viihtyisä asukkaiden virkistys‐ ja kokoontumispaikka, jossa eri toiminnot ak‐
tivoivat alueen käyttöä. Urheilupuiston alueelle on mahdollista rakentaa toimintoja palve‐
levia rakennuksia 2000 k‐m2. 
  

Erityisalue E 
Kyrkösjärven patovalli suoja‐alueineen osoitetaan merkinnällä E‐1. Patovallia ja lähiympä‐
ristöä pyritään maisemoimaan ja alueella kulkevia virkistysreitistöjä parantamaan ja kehit‐
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tämään monipuolisemmiksi. 
 
Katualueet 
Kokoojakaduille tulee jatkuvat kevyen liikenteen jalkakäytävät, jotka esitetään tarkemmin 
katusuunnitelmissa. Katualueiden viereen  tulee pientalotonteille 2 metrin vyöhyke,  joka 
on osa tonttia, mutta  jonka pintarakenteet tekee kaupunki. 2 metrin alueelle voidaan si‐
joittaa kunnallistekniikkaa palvelevia rakenteita. 
  

5.4 Kaavan vaikutukset  

 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

 
Yhdyskuntarakenne 
Alueen rakentaminen tukee Seinäjoen Huhtalan alueen maankäytöllistä kehitystä ja kehit‐
tymistä asuntoalueena. Kaukolämmön, vesihuollon ja sähkön verkostot sekä katuverkosto 
ovat toteutettuna alueen ääressä. Alue sijaitsee yhdyskuntarakenteen kannalta edullisesti. 
 
Kaupunkikuva 
Kaupunkikuva  kehittyy  rakennetumman  ympäristön  suuntaan.  Alueesta  kehittyy  luon‐
teikas  ja  tunnistettava,  jossa  luonnontilainen  ilme  säilyy  korttelialueiden  ulkopuolella. 
Alueen pohjoisosa on kerrostalovaltaista aluetta, jossa pysäköinti järjestetään pääsääntöi‐
sesti pihakansien alle hyödyntäen luontaisesti rinnettä.  Alueen keskiosassa rakentamisen 
volyymi ja mittakaava pienenee pienkerrostalovaltaiseksi. Alueen eteläosa on pientaloval‐
taista asuntoaluetta. Alueita  jakavat vihervyöhykkeet  joita pitkin pääsee Kyrkösjärvelle  ja 
joita pitkin padon suotovedet johdetaan rinnettä alas. 
 
Asuminen 
Hyvä  suunnittelu mahdollistaa viihtyisän  ja  luonnonympäristöläheisen asuinalueen muo‐
dostumisen, josta on hyvät ja turvalliset kevyenliikenteen yhteydet ympäristön palveluihin 
ja virkistysalueille. Alue rakentuu monipuolisesti  joten se tarjoaa hyvin monipuolisia asu‐
misvaihtoehtoja. Alueen pohjoisosassa tarjotaan urbaanimpaa asumista. 
 
Palvelut 
Kaava‐alueelle ei tule merkittäviä palveluja vaan alue tukeutuu kaupunginosan ja keskus‐
tan olemassa oleviin palveluihin. 
 
Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Alueen käyttö metsätalouteen poistuu.  
 
Virkistys 
Alue tukeutuu Huhtalan ja Simunan alueen ja lähiympäristön virkistysmahdollisuuksiin, ku‐
ten ulkoilureitteihin. Viheralueille on toteutettavissa aluetta palvelevia reitistöjä ja yhteyk‐
siä. Kyrkösjärven länsirannalla on laajoja metsäalueita, joissa on kattavat virkistysreitistöt. 
Osa reiteistä on esteettömiä. 
 
Tekninen huolto 
Alue on helposti liitettävissä teknisiin verkostoihin. Kallioisella alueella kunnallis‐tekniikan 
rakentaminen saattaa edellyttää kallion louhimista, mikä lisää kunnallistekniikan rakenta‐
miskustannuksia.  Alueen  lähialueelle  toteutettavat  lammikot  tai  altaat  mahdollistavat 
kaupungin pintavesien hallittavuuden parantamista suurien sadantojen yhteydessä. 
 

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön  

Maisema 
Laajemmassa mittakaavassa  alueen  yleisilme  säilyy  pääosin  ennallaan.  Lähimaisemassa 
alue muuttuu rakennetumpaan suuntaan säilyttäen kuitenkin puustoista ilmettä viheralu‐
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eiden  sekä  aikaa myöten  kasvavan  puuston  avulla.  Suunnittelussa  on  erityisesti  otettu 
huomioon rakennetun ja luonnonympäristön korkeuserot ja niiden yhteensovittaminen. 
 
Luonnonolot 
Alueen maaperä on pääosin moreenia ja kalliota, jotka sopivat hyvin rakentamiseen. Kallio 
saattaa tuottaa lisäkustannuksia mahdollisen louhinnan osalta.  Asuntoalueiksi osoitetuilta 
alueilta ei ole todettu merkittäviä luonnonympäristöjä. Alueet ovat olleet osin myös ihmis‐
toiminnan piirissä,  joten ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia alueen  luonnonoloi‐
hin. 
 
Vesistö 
Kyrkösjärvi sijaitsee suunnittelualueen itäpuolella padon takana. Padon suotovedet tullaan 
johtamaan hallitusti alueen halki mahdollisimman luonnontilaisesti. 
 

5.5 Kaavamerkinnät ja –määräykset  

Kaavassa on annettu määräyksiä, jotka koskevat rakennustapaa ja uudisrakentamisen so‐
vittamista  rakennettuun  ympäristöön.  Kaavamääräykset  ovat  asemakaavakartan määrä‐
ysosassa. 

5.6 Nimistö  

Kaavanimitoimikunta nimeää alueen uudet kadut. Muuten nimistö säilyy ennallaan. Asun‐
tomessualueen nimeksi on valittu Pruukinranta, joksi on myös nimetty alueelle pohjoises‐
ta Lääninsairaalankadulta tuleva kokoojakatu. Alueelle etelästä tuleva katu on nimetty Tu‐
likivimyllyksi ja. Muita katuja ovat Lutterikuja ja Maatammenkuja. Alueen eteläosassa ole‐
va urheilupuisto on nimeltään Pruukin rantapuisto. 

 

5.7 Kaavatalous  

5.7.1 Yleistä  

Suunnittelualue  liittyy välittömästi muuhun kaupunkirakenteeseen,  joten aluetta palvele‐
vien katujen  ja muun verkoston toteuttaminen  jatkaa  ja hyödyntää nykyistä verkostoa  ja 
on siten kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen. Kaupunki saa tonttikauppojen kautta 
korvauksen,  jota käytetään mm. alueen katu‐  ja kunnallistekniikan verkoston  täydennys‐
rakentamiseen. Aiheutuvat  kustannukset on  arvioitu  kohtuulliseksi  ja ne  arvioidaan  tar‐
kemmin hankesuunnittelun yhteydessä. 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS  

Kaupunki toteuttaa kaava‐alueen katujen, viheralueiden ja vesihuollon verkostojen raken‐
tamisen. Kaupunki myös rakentaa osoitetut 2 metrin syvyiset tonttien katua vasten olevi‐
en tonttien osien pintarakenteet. 
Padon maisemointi ja jalostaminen virkistyskäyttöön tehdään kaupungin toimesta ja työ 
aloitetaan välittömästi kun tarpeelliset luvat on saatu, sopimukset tehty ja kaava on saa‐
nut lainvoiman. 

 
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat  

Rakennusten  sijoittumista  tonteille  on  esitetty  rakentamistapaohjeen  havainnekuvassa. 
Rakennushankkeita ohjataan kaavoitustyön  ja  rakennusprosessien aikana hyvän kaupun‐
kiympäristön aikaansaamiseksi. Alueelle  laaditaan  rakentamistapaohjeet,  joiden  luonnos 
on liitteenä. 
 
Liite 3. Havainnekuva ja havainnemateriaalia 
Liite 5. Rakentamistapaohjeen luonnos 
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6.2 Toteuttaminen ja ajoitus  

Asuntomessualueen tontit tulevat  luovutettaviksi siten että ne voidaan suunnitella  ja ra‐
kentaa  huolellisesti messuille  jotka  ovat  heinä‐  elokuussa  2016.    Alueen  rakentamisen 
valmistelu  aloitetaan  kaavan  valmistuttua.  Kunnallistekniikan  rakentaminen  painottuu 
vuoteen 2014. Rakentajien valintaprosessi on suunniteltu pidettäväksi alkuvuonna 2014 ja 
tonttien luovutus rakentajille kesällä 2014. 

 
7 ASEMAKAAVAN LAADINTA  

Asemakaava on laadittu Seinäjoen kaavoitusyksikössä virkatyönä Lassila – Hirvilammi Ark‐
kitehdit Oy:n aluesuunnitelman mukaan. Viheraluesuunnittelusta on vastannut VSU Arkki‐
tehtuuri‐  ja viheraluesuunnittelu Oy  ja padon  rakenteisiin  liittyvästä  suunnittelusta Geo‐
botnia Oy. 
 

7.1 Käsittelyvaiheet 

 
  8.2.2012  Teknisen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen 
    7.3. – 22.3.2013  Kaavaluonnos ja osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma nähtävillä 
  22.4.2013  Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville 
  10.5. – 10.6.2013  Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 
  17.6.2013  Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan täydennettynä valtuuston hyväksyttäväksi 
  24.6.2013  Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 
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