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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
HUHTALA PRUUKINRANTA 
 
 
1. Suunnittelutehtävän määrittely ja alueen sijainti  

Kaavoitettavalle alueelle suunnitellaan eteläosastaan pientalovaltainen asuinalue ja 
pohjoisosastaan kerrostalovaltainen asuntoalue Seinäjoen kaupungin kaavoitusoh-
jelman ja tonttituotantotavoitteiden mukaan pohjautuen alueella v. 2006 järjestetyn 
Kyrkösjärven itärannan arkkitehtuuri- ideakilpailun antamiin tavoitteisiin. 
 
Kaavaluonnosvaiheen jälkeen suunnittelualue tullaan jakamaan kahteen osaan, joista 
eteläistä tullaan välittömästi kehittämään asemakaavaehdotukseksi. Alueella tullaan 
järjestämään vuoden 2016 asuntomessut.  
 
Asemakaava-alue sijaitsee Huhtalan kaupunginosassa Keskussairaalan eteläpuolella 
Kyrkösjärven ja vanhan Törnävän sairaala-alueen välissä itärinteessä, joka viettää 
järveltä kohti Seinäjokea. Suunnitellun asuntoalueen länsipuolella on Kyrkösjärven 
patovalli. Etelässä suunnittelualue rajautuu Kyrkösjärven asuntoalueisiin. Alue sijait-
see linnuntietä n. 3 km päässä Seinäjoen keskustasta.  
 
Kaavanmuutosalue on kokonaisuudessaan Seinäjoen kaupungin omistuksessa. 
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2. Suunnittelun tavoitteet ja sisältö  
Tavoitteena on osoittaa monipuolisesti tontteja eri tyyppiseen asuntorakentamiseen. 
Alueen eteläosaan, asuntomessualueelle, suunnitellaan pientalovaltainen asuntoalue 
ja pohjoisosaan kerrostalovaltainen asuntoaluevoimakkaasti kasvavan kaupungin 
tarpeisiin. Kaavoitettavalle alueelle on tavoitteena mahdollistaa aluesuunnittelultaan 
korkealuokkainen ja tehokas asuntoalue ulkoilu- ja virkistysalueineen, jotka palvele-
vat myös ympäristön asukkaita.  
 
 

3. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat  
Lähtökohdat 
Suunnittelualue on rakentamatonta pääasiassa mäntyä kasvavaa karua ja kuivaa 
kangasmetsää, josta osa on hakattu.  
 
Tehdyt selvitykset 
Suunnittelualueelle on tehty luontoselvitys 2004. Nyt kaavoitettavalla alueella ei ole 
muita erityisiä luontoarvoja kuin avokallioalueet ja osa ylispuumänniköstä, joka osoi-
tetaan lähivirkistysalueeksi. 
Patoturvallisuusselvitys Rescdam ja Kyrkösjärven padon pelastussuunnitelma on 
vuodelta 2001. Selvityksen perusteella on todettu, että alueen yleiskaavaa tulee tar-
kistaa siten että vuoden 1994 yleiskaavaan merkityt asuinalueet on syytä siirtää ala-
vilta, riskialttiilta kohdilta korkeammille paikoille. 
 
Alueella on tehty arkeologinen inventointi 2008 ja siellä ei ole muinaismuistoja. Kes-
kussairaalan osalta liikenneverkkoselvitys on tehty 2008 ja Eteläisen Seinäjoen katu-
verkkoselvitys Eteläisen Seinäjoen osayleiskaavan yhteydessä 2008. 
 
Kyrkösjärven itärannan arkkitehtuuri- ideakilpailu käytiin 2006 ja siinä esitettyjä tavoit-
teita voidaan hyödyntää suunnittelussa. 
 
Voimassa oleva yleiskaava 
 
Alueella on voimassa oikeusvaikutteeton Seinäjoen yleiskaava vuodelta 1994. Kaa-
vamuutos ei ole yleiskaavan mukainen, jossa alue on osoitettu virkistysalueeksi, mut-
ta se on yleiskaavan tarkennukseksi laaditun Kyrkösjärven rakennekaavan luonnok-
sen mukainen. Kyrkösjärven itärannan rakennekaavan luonnos on laadittu 2005 
yleiskaavan tarkistukseksi ja ohjaamaan alueen asuntoalueiden ja liikenneverkon ra-
kentumista mm. patoturvallisuusselvityksessä ilmenneiden tavoitteiden mukaan. Kyr-
kösjärven itärannan uudet asuntoalueet on kaikki rakennettu rakennekaavan luon-
noksen mukaan. Rakennekaava on ollut Simunan kaupunginosan asemakaavojen 
selostuksen liitteenä ja se on ensimmäisen kerran lähetetty kommentoitavaksi viran-
omaisille 27.5.2005 Simunan kaavan numero 21004 yhteydessä. 
 
Voimassa olevat asemakaava 
Alueen eteläosassa on vain vähäinen kaistale voimassa olevaa asemakaavaa.   
 
 

4. Vaikutusalue  
Vaikutusalueena on lähiympäristö. Alue tarkentuu suunnittelun kuluessa. 
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5. Osalliset  

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin 
oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden 
toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 §).  
Tässä asemakaavan muutoksessa osallisia ovat: 
 

 Suunnittelualueen maanomistaja Seinäjoen kaupunki 
 Lähialueiden asukkaat 

 
 Kaupungin viranomaiset yms: 

Rakennusvalvonta, Tekniikkakeskus, Sivistyskeskus, Seinäjoen Energia ja 
Seiverkot Oy, Seinäjoen Vesi, Etelä- Pohjanmaan pelastuslaitos, Sosiaali- ja 
terveyskeskus, Maakuntamuseo 

 
 Valtion ja muut viranomaiset: 

Etelä- Pohjanmaan ELY ja Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto, E-P:n 
liitto, Länsi- Suomen lääninhallitus, Anvia Oy 

   
 Seurat 

Etelä-Pohjanmaan luonnonsuojeluyhdistys 
 
 

6. Osallistumismenettely ja tiedottaminen 
Asemakaavan vireille tulosta ilmoitetaan asettamalla osallistumis- ja arviointisuunni-
telma nähtäville (MRL 62§ ja 63§). 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään osallisille ja heillä on mahdollisuus 
antaa siitä palautetta kaavan ollessa virallisesti nähtävillä. Osallisilla on ennen kaa-
vaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää Etelä- Pohjan-
maan ELY keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
riittävyydestä (MRL 64 §). Etelä- Pohjanmaan ELY:n osoite:  
 
Etelä- Pohjanmaan ELY- keskus 
PL 156 
60101 SEINÄJOKI 
 
Kaavaluonnosvaiheen MRA 30§:n mukaisesta nähtävillä olosta tiedotetaan nimetyil-
le osallisille kirjallisesti ja yleisesti lehdessä julkaistavalla kuulutuksella. Kaavan ete-
nemisestä, vireille tulosta, kaavanluonnoksen sekä ehdotuksen nähtäville asettami-
sista ja mahdollisista tiedotustilaisuuksista, tiedotetaan kaupungin tiedotuslehdessä 
aina kaavan hyväksymiseen saakka. Myös kaupungin internetsivuilta osoitteesta 
www.seinajoki.fi voi seurata kaavoituksen etenemistä.  

 
Asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville Seinäjoen kaupungintalon viralliselle il-
moitustaululle 14 vrk:si. Osallisuus- ja arviointisuunnitelmasta sekä asemakaavan 
tavoitteista tiedotetaan kohdassa ”Osalliset” mainituille viranomaisille ja yhteisöille 
nähtävillä olon yhteydessä. Kun kaavaluonnos asetetaan nähtäville osallisilla ja 
asukkailla on mahdollisuus antaa mielipiteitä kirjallisesti, suullisesti tai sähköpostin 
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välityksellä (MRL 62 § ja MRA 30 §). Saadut huomautukset ja lausunnot käsitellään 
ja niiden huomioimisesta tiedotetaan ehdotuksen esittelyn yhteydessä. 

 
Kaavaluonnoksen jälkeen laaditaan kaavaehdotus. Kaupunginhallitus päättää huo-
mautusten ja lausuntojen johdosta tarkistetun asemakaavaehdotuksen asettamises-
ta nähtäville. Jos ehdotukseen tehdään oleellisia muutoksia, ehdotus pidetään uu-
delleen nähtävänä (MRA 32 §).  
 
Kaavaehdotus on virallisesti nähtävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 30 päivää Seinäjoen 
kaupungintalon virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin kotisivuilla. Nähtävillä pi-
dosta tiedotetaan kuulutuksella kaupungin ilmoituslehdessä sekä mahdollisesti kir-
jeellä. Osalliset ja asukkaat voivat tehdä kaavaehdotuksesta muistutuksia, jotka tu-
lee toimittaa kirjallisina kuulutuksessa ilmoitettuun osoitteeseen määräaikaan men-
nessä. Kun kaavan nähtävillä olo on päättynyt, lähetetään kunnan perusteltu kan-
nanotto niille muistutuksen tehneille, jotka ilmoittaneet osoitteensa (MRL 65 §). 
 
Virallisen nähtävillä olon jälkeen kaupunginhallitus esittää kaavanmuutoksen kau-
punginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaavanmuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. 
Kaupunginvaltuuston päätöksestä on mahdollista valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. 
Kaavan tultua lainvoimaiseksi kuulutetaan sen voimaantulosta kaupungin ilmoitus-
lehdessä. 
 

 
7. Viranomaisyhteistyö  

Asemakaavan muutoksesta pidetään tarvittavat viranomais- ja työneuvottelut. 
 
 

8. Selvitetyt ja selvitettävät vaikutukset  
MRL 9 §:ssä edellytetään, että kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvi-
tettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset. Kohdassa 3. on esitetty 
alueelle jo tehdyt selvitykset. Ne otetaan kaavaa laadittaessa huomioon. Alueella on 
voimassa oikeusvaikutteeton yleiskaava, jota kaava täsmentää. 
 

Kaavan arviointityössä tullaan paneutumaan MRA 1 §:n mukaisesti merkittäviin vai-
kutuksiin, joita ovat:  

- rakentamisen vaikutus alueen luontoon 
- vaikutukset virkistys- ja viheralueverkostoon 
- vaikutukset maisema- ja kaupunkikuvan 
- liikenteelliset vaikutukset 
- vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
- vaikutukset ihmisiin ja elinympäristöön 
- vaikutukset luontoon ja eläimistöön 

Selvityksiä täsmennetään tarpeen vaatiessa. 
 
 

 
9. Vaikutusten arvioinnin menetelmät  

Arviointi tulee pohjautumaan jo olemassa oleviin selvityksiin ja muuhun lähtötietoma-
teriaaliin ja tulokset kootaan kaavaselostukseen. 
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Yhteystiedot ja palaute  
Mahdollinen palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta toimitetaan kaavoituk-
sesta vastaavalle henkilölle. 
Työn kuluessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkistetaan aina tarvittaessa.  
 
 

10. Työvaiheet, aikataulu, päätöksenteko, yhteystiedot ja palaute  
Työvaiheet Aikataulu (arvio)  
• kaavahankkeen käynnistäminen keväällä 2012 

o osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta 
o Teknisenlautakunnan kokous 8. helmikuuta 2012 jossa täsmennetään kaa-

van tavoitteet 
• kaavaluonnosvaihe MRA 30 § alkuvuodesta 2013 
• kaavaehdotusvaihe MRL 65 § keväällä 2013  
• hyväksymiskäsittelyt touko- kesäkuussa 2013  

 
Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vahvistaa Seinäjoen kaupunginvaltuusto.  
 
 

 
Valmisteluista vastaavat   

 
 

Kaavoitusjohtaja Hilkka Jaakola 
  p.(06) 416 2225, fax (06) 416 2506  
  hilkka.jaakola@seinajoki.fi 
  Kirkkokatu 6, 60100 SEINÄJOKI 
 
  Asemakaava-arkkitehti Martti Norja 
  p.(06) 416 6340, fax (06) 416 2506  
  martti.norja@seinajoki.fi 
  Kirkkokatu 6, 60100 SEINÄJOKI 
 

 Kaavasuunnittelija Eija Tuomaala 
  p.(06) 416 6281, fax (06) 416 2506  
  eija.tuomaala@seinajoki.fi 
  Kirkkokatu 6, 60100 SEINÄJOKI 
 

 Yleiskaava-arkkitehti Jyrki Kuusinen 
  p.(06) 416 6435, fax (06) 416 2506  
  jyrki.kuusinen@seinajoki.fi 
  Kirkkokatu 6, 60100 SEINÄJOKI 

 
 Kaavoitusassistentti Merja Suomela 

  p.(06) 416 2223, fax (06) 416 2506  
  merja.suomela@seinajoki.fi 
  Kirkkokatu 6, 60100 SEINÄJOKI 
 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 743 Seinäjoki Täyttämispvm 25.06.2013

Kaavan nimi Pruukinranta, Asuntomessualue 2016

Hyväksymispvm 24.06.2013 Ehdotuspvm 16.04.2013

Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 08.02.2012

Hyväksymispykälä 85 Kunnan kaavatunnus 14044

Generoitu kaavatunnus 743V240613A85  

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 36,1260 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 34,9423

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha]
 

Asemakaavan muutoksen

pinta-ala [ha]
1,1837

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset   

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 36,1258 100,0 26850 0,07 34,9421 26850

A yhteensä 5,9079 16,4 24850 0,42 5,9079 24850

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä            

V yhteensä 8,9460 24,8 2000 0,02 7,9800 2000

R yhteensä            

L yhteensä 2,3250 6,4     2,1273  

E yhteensä 6,7044 18,6     6,6844  

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä 12,2425 33,9     12,2425  

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä          

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä        



Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 36,1258 100,0 26850 0,07 34,9421 26850

A yhteensä 5,9079 16,4 24850 0,42 5,9079 24850

AR 0,9177 15,5 3200 0,35 0,9177 3200

A-7 0,7494 12,7 2730 0,36 0,7494 2730

AK-21 0,5711 9,7 4500 0,79 0,5711 4500

AK-24 0,4552 7,7 4000 0,88 0,4552 4000

AO-1 2,9938 50,7 9600 0,32 2,9938 9600

AO-2 0,2207 3,7 820 0,37 0,2207 820

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä            

V yhteensä 8,9460 24,8 2000 0,02 7,9800 2000

VL         -0,9660  

VL-3 5,3974 60,3     5,3974  

VU-2 3,5486 39,7 2000 0,06 3,5486 2000

R yhteensä            

L yhteensä 2,3250 6,4     2,1273  

Kadut 0,9321 40,1     0,8800  

Pihakadut 0,9743 41,9     0,9743  

Kev.liik.kadut 0,0589 2,5     0,0383  

LP         -0,1250  

LPA 0,3597 15,5     0,3597  

E yhteensä 6,7044 18,6     6,6844  

E-1 6,6834 99,7     6,6834  

ET-1         -0,0200  

ET-3 0,0210 0,3     0,0210  

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä 12,2425 33,9     12,2425  

W 12,2425 100,0     12,2425  
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Hannu Tuomisto 
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Esipuhe 
 
Tämä Kyrkösjärven itärannan arvokkaat luontokohteet –kirjanen on Seinäjoen kaupungin 
kaavoitusosaston tilaama luontoinventointi. Työn tarkoituksena oli selvittää tutkimusalueella 
mahdollisesti esiintyvät arvokkaat luontokohteet, sekä rajata nämä kohteet kartalle. 
Inventoinnin tuloksia on tarkoitus käyttää Seinäjoen maankäytönsuunnittelun 
pohjamateriaalina. 
 
Tutkimusalueen etelä- ja keskiosan metsät ovat pääasiassa mäntyä kasvavia karuja ja kuivia 
kangasmetsiä, sekä niukkapuustoisia kallioalueita. Ravinteikkaampia moreenimaita on 
erityisesti alueen pohjoisosissa, ja kaikkein rehevimmät ja osin jopa lehtomaiset 
kasvuympäristöt löytyvät Törnävän sairaala-alueen puisto- ja jokivarsimetsistä. Kuivien 
kankaiden keskellä on useita pienialaisia ja kallioselänteiden rajaamia rämeitä. Rämeet ovat 
pääasiassa isovarpuista rämettä ja niiden kasvilajisto on niukkaa. Rehevimmissä 
suopainanteissa on muutamia pieniä korpijuotteja. Kaikki alueen suot ovat ainakin osittain 
ojitusten muuntelemia. 
 
Kyrkösjärven tekoallas ja sen patopenger ovat tällä alueella maisemallisesti erityisen 
merkittävä kohde. Tekoaltaan rantapenger on selvästi erottuva, ja kasvillisuus altaan 
rantaluiskilla on vähäistä. Jyrkät ja louhikkoiset rannat ja suuret vedenkorkeuden vaihtelut 
heikentävät Kyrkösjärven arvoa virkistysalueena, mutta toisaalta tekoaltaasta on muotoutunut 
jopa maakunnallisesti arvokas muuttolintujen levähdysalue. 
 
Törnävän sairaala-alueen metsissä kasvaa useita sellaisia kasvilajeja jotka kertovat alueella 
aikaisemmin vallinneesta puistomaisesta ilmeestä. Näiden kulttuurikasvien säilyttämisellä on 
oma itseisarvonsa. Sairaalan läheisyydessä sijaitseva Ruutipuiston luonnonsuojelualue on 
myös paikallisesti erittäin merkittävä luontokohde. 
 
Tein tämän inventointityön edellyttämät maastotyöt heinä-elokuussa 2004. Linnuston tärkein 
pesimäkausi oli tuolloin jo ohi, enkä voinut toteuttaa kattavaa lintukartoitusta. Raportissa 
esiintyvät linnustotiedot olenkin kerännyt muun inventointityön ohessa, ja muutamia tietoja 
olen liittänyt mukaan omasta havaintoarkistostani. Eläimistöllisesti merkittävimpiä kohteita 
ovat useat alueella olevat liito-oravareviirit. Liito-orava on uhanalainen laji ja se kuuluu 
EU:n habitaattidirektiivin IV liitteen lajeihin. Ko. lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 
heikentäminen on kielletty. Alueen maankäyttöä suunniteltaessa onkin varmistettava, että 
liito-orava-reviirit ja niiden väliset puustoiset kulkuyhteydet säilyvät. Toivottavasti tämä 
selvitys edesauttaa myös alueen muiden luontokohteiden säilymistä. 
 
 
 
 
Seinäjoella 8.12.2004 
    
Hannu Tuomisto, FM 
 
 
 
 



1. Yleistä 
 
 
 
Tämän luontoinventoinnin tarkoitus on ollut selvittää Seinäjoen Kyrkösjärven itärannan 
arvokkaat luontokohteet. Tutkimusalueen pohjoisrajana on Seinäjoen keskussairaalan ja 
Björkenheimintien välinen linja, itärajana Vapaudentie-Törnäväntie-Hamarintie, etelärajana 
Vaskiluodon Voima Oy:n Seinäjoen voimalaitos ja länsirajana Kyrkösjärven tekoallas. 
Luontoinventoinnin tilaajana oli Seinäjoen kaupungin kaavoitusosasto. Inventointiin liittyvät 
maastotyöt tein heinä-elokuussa 2004. 
 
 

2. Arvokkaat luontokohteet 
 
Tutkimusalueelta löysin 60 arvokasta luontokohdetta. Arvokkaiksi luontokohteiksi valitsin 
sellaiset kohteet, joilla on paikallista tai laajempaa merkittävyyttä kasvillisuuden, eläimistön 
tai maiseman suhteen. Kukin kohde on rajattu tämän julkaisun lopussa oleviin 
karttaliitteisiin. 
 
K = kasvistollisesti merkittävä kohde 
E = eläimistöllisesti merkittävä kohde 
M = maisemallisesti merkittävä kohde 
 
*      = paikallisesti huomioitava kohde 
**    = paikallisesti merkittävä kohde 
***  = paikallisesti erittäin merkittävä kohde 
 
 
 
1. Kyrkösjärven tekoallas. 
 
Kyrkösjärven tekoallas on pinta-alaltaan 640 hehtaaria ja se on linnustollisesti Seinäjoen ar- 
vokkaimpia luontokohteita. Vuonna 1981 valmistunut allas saa tummat ja humuspitoiset ve- 
tensä täyttökanavaa pitkin Seinäjoesta. Koska järveä säännöstellään voimakkaasti, on 
putkilo- kasvien muodostama vesikasvillisuus vähäistä ja koostuu harvoista lajeista. Nyt 
inventointu alue rajoittuu järven itärannan patovalliin, eikä vesikasvillisuutta ole tällä 
rannalla juuri lainkaan. Järven pesimälinnusto on kuitenkin monipuolinen. Lintujen 
pesimäpaikkoina ovat erityisen suosittuja altaan keskiosassa olevat turvesaarekkeet. 
Pesimälajistoon kuuluvat mm. naurulokki, pikkulokki, kalalokki, harmaalokki, kalatiira ja 
lapintiira. Sorsalinnuista ja uikuista turve- saaristossa pesivät haapana, lapasorsa, sinisorsa, 
tavi, tukkasotka ja silkkiuikku. Pajusirkut, keltavästäräkit ja ruokokerttuset pesivät 
suurimmilla saarekkeilla, kuten myös rantasipit ja lirot. Uhanalaistuneen naurulokin 
pesimäpaikkana ja muutonaikaisena levähdysalueena Kyrkösjärvi on Länsi-Suomen 
tärkeimpiä. Vähävetisellä Etelä-Pohjanmaalla altaasta on muotoutunut myös muun vesi- ja 
rantalinnuston  merkittävä muutonaikainen levähdysalue. Keväisin järvellä levähtää mm. 
joutsenia, uiveloita, mustalintuja, kanadanhanhia ja harmaahaikaroita. Viime vuosina on 
myös meriharakoita havaittu lähes vuosittain. Kahlaajalintujen syysmuuton myötä järven 
länsirannan lieterannoilla ja turvesaaristossa voi havaita harvinaisiakin lepäilijöitä; isosirrejä, 
kuovisirrejä, jänkäsirriäisiä, tundrakurmitsoja ja vesipääskyjä. Myöhään syksyllä voi järvellä 



nähdä arktisia vesilintuja, kuten alleja, mustalintuja ja pilkkasiipiä. Tekoaltaan keski- osat 
pysyvät sulina myös talvella, koska veteen lasketaan Seinäjoen kaukolämmön ns. paluu- 
vesiä. Sulassa talvehtii vuosittain kymmenkunta heinäsorsaa ja joitakin koskikaroja. 
Läheisellä kasvihuoneella talvehtivat västäräkit ovat viime vuosina elävöittäneet sulapaikan 
talvilinnustoa. Vesinisäkkäistä järvellä elää vesimyyriä ja minkkejä. Talvella saukot 
hyödyntävät järven sula-aluetta kalastuspaikkanaan.  
 

E, M     *** 
 
 
2. Liito-oravareviiri 
Vaskiluodon Voima Oy:n turvevoimalaitoksen pohjoispuolella on sekapuustoinen tuore 
kangasmetsä. Kuusivaltaista metsää kirjavoivat järeät haavat ja raidat. Metsälön 
kaakkoisnurkassa on selkeää korpisuutta. Kenttäkerroksen lajistoon kuuluvat mm. 
kevätpiippo ja kallioimarre. Maapuustoa ja pökkelöitä on jonkin verran. Pienialaisessa 
kohteessa on havaittu useita ns. vanhan metsän indikaattorilajeja; varpuspöllö, palokärki ja 
pohjantikka. Uhanalainen liito-orava pesii metsässä. Liito-oravat hyödyntävät 
pesimäpaikkoinaan suuria kolohaapoja ja pesäpönttöjä. 
 
Liito-orava kuuluu uhanalaisluokkaan vaarantuneet. Lisäksi liito-orava kuuluu EU:n 
Habitaattidirektiivin IV liitteen lajeihin so. lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 
heikentäminen on kielletty. Lisäksi puustoinen yhteys kohteille 4 ja 5 on säilytettävä. 
 

E     *** 
 
 
3. Lehtipuustoinen tuore kangasmetsä 
Lehtipuiden luonnehtimaa tuoretta kangasmetsää; mm. raitoja ja haapoja. Paikoin kallioisuu- 
desta johtuvaa kuivaa kangasta. Metsäkuvion eteläreunassa liito-oravan asuttama pesäpönttö. 
 

E     ** 
 
 
4. Vanhahko tuore kangasmetsä 
Kuusivaltaista tuoretta kangasmetsää. Kenttäkerroksessa paikoin runsaasti riidenliekoa. Met- 
sälön eteläreunassa liito-oravan ruokailualue (vrt. yhteys kohteisiin 2 ja 3 ). Metsän 
pesimälinnustoon kuuluu mm. palokärki ja sepelkyyhky. 
 

E     ** 
 
 
5. Liito-oravareviiri 
Vanhaa kuusikkoa jossa liito-oravareviiri (Vrt. Kohde 2). 
 

E     *** 
 
 
6. Katajikkoinen kumpare 



Kuivahkolla kumpareella maisemallisesti merkittäviä katajia ja kiviaidanteita/-latomuksia. 
 

M, E     * 
 
 
7. Koivikko 
Maisemallisesti merkittävä koivikko; hieskoivua. Kohde lienee vanhaa peltoa ja umpeutuvien 
ojien varsilla mm. metsäalvejuurta ja metsätähteä. Avoimemmilla paikoilla metsäorvokkia, 
mesimarjaa ja ahomansikkaa. Metsälauha ja kastikat paikoin vallitsevia. Kolopuita runsaasti. 
Pesimälinnustossa mm. punarinta, käpytikka ja lehtokerttu. 
 

K, E     * 
 
 
8. Ylispuumännyt 
Maisemallisesti merkittäviä ylispuumäntyjä. 
 

M, K     * 
 
 
9. Metsäkortekorpi 
Kuusta ja hieskoivua kasvava korpi. Kenttäkerroksessa runsaasti metsäkortetta ja 
pikkutalvik- kia. 
 

K     * 
 
 
10. Ylispuumännyt 
Maisemallisesti merkittäviä ylispuumäntyjä. 
 

K, M     * 
 
 
11. Levähdyspaikan männyt 
Levähdyspaikan vieressä olevat vanhat männyt pehmentävät tienvarsimaisemaa. 
 

M     * 
 
 
 
12. Katajaryhmä 
Sähkölinjojen alla oleva katajaryhmä on kehittymässä tienvarren arvokkaaksi 
lähimaisemaksi. 
 

K, M     * 
 
 



13.  Vanhat rauniot 
Metsän keskellä olevat vanhat rauniot so. muuratut kiviseinät ja vanha kellari. 
 

M     * 
 
 
14. Avokallioselänteet 
Maisemallisesti merkittävät avokallioselänteet, joilla vanhahkoja mäntyjä. 
 

M     * 
 
 
15. Vanhoja mäntyjä 
Alueella runsaasti vanhoja mäntyjä joista on muotoutumassa arvokkaita maisemapuita.  
 

M     * 
 
 
16. Metsäkortekorpi 
Pienialainen korpi, jossa kuusten ja hieskoivujen alla runsaasti pikkutalvikkia. 
 

K     * 
 
 
17. Liito-oravareviiri 
Puustoltaan iäkästä (yli 80 vuotta) tuoretta kangasmetsää jossa suurten kuusten lomassa 
järeitä haapoja ja raitoja. Pensaskerroksessa runsaasti pihlajaa. Kolopuita runsaasti. Liito-ora- 
va asuu alueella. Kenttäkerroksen valtalajeina mm. metsäkastikka, metsälauha, vanamo, mus- 
tikka, oravanmarja, metsätähti ja käenkaali. 
 

E, M, (K)     *** 
 
 
18. Tikkuvuoren lakialue 
Maisemallisesti merkittävä karu kallioalue. Lohkarekenttiä ja maisemallisesti merkittäviä 
ylispuumäntyjä. Kenttäkerroksessa puolukkaa ja kanervaa. Aluetta halkoo paikoin melko 
kulunut polku. 
 

M, K     ** 
 
 
19. Tikkuvuoren avokalliot 
Tikkuvuoren lakialuetta reunustavat avokallioalueet kuuluvat vuoren lähimaisemaan. 
Lähiasutuksen käyttämää virkistysaluetta. Kulumisherkkää. 
 

M     * 
 



20. Haaparyhmä 
Maisemallisesti merkittävä haaparyhmä. 
 

M     * 
 
 
21. Liito-oravareviiri 
Järeiden kuusten ja haapojen luonnehtimaa tuoretta kangasmetsää. Alueella vanha pihapiiri. 
Liito-oravan elinpiiriä; kuviolta puustoinen yhteys vieressä olevalle liito-oravareviirille 
(Kohde 
17). Kenttäkerroksessa runsaasti isotalvikkia, pikkutalvikkia ja riidenliekoa. 
 

E, K     *** 
 
 
22. Pienialainen neva 
Heinä- ja saranevaa.  
 

K     * 
 
 
23.  Vanha kuusikko 
Maisemallisesti merkittävä mäenkumpare, jossa vanhaa yli 100-vuotiasta kuusikkoa. Pesimä- 
linnustossa mm. kuusitiainen. 
 

M, (E)     ** 
 
 
24.  Korpi 
Kuusi ja hieskoivuvaltainen korpi, joka on ojitettu. Ojat umpeutumassa ja korpikasvillisuus 
elpymässä. Kenttäkerroksessa mm. metsäkorte, juolukka ja tupasvilla. 
 

K     * 
 
 
25. Kaupunginpuutarhan koeistustusalat 
Nuoria kuusia ja lehtikuusia.  
 

K     * 
 
 
26. Siirtolohkare 
Maisemallisesti merkittävä suuri siirtolohkare. Patovallia seurailevan tien ja siirtolohkareen 
välissä maisemallisesti merkittäviä järeytyviä mäntyjä.  
 

M     * 
 



27. Männikkö 
Maisemallisesti merkittävä järeytyvä männikkö. 
 

M, (K)     * 
 
 
28. Avokallioalue 
 
Maisemallisesti merkittävä avokallioalue. Rajautuu kuitenkin avohakkuualueeseen. 
 

M     * 
 
 
29. Ylispuumännikkö 
Maisemallisesti erittäin merkittävä avokallioalue, jossa runsaasti järeitä ylispuumäntyjä. 
Tärkeä lähivirkistysalue. 
 

M, K     *** 
 
 
30. Rantarinne 
Aluetta luonnehtivat vanhahkot kuuset ja männyt. Metsää on kuitenkin voimakkaasti harven- 
nettu, eikä merkittäviä luontoarvoja enää ole.  
 

M     * 
 
 
31. Kuusiryhmä 
Maisemallinen merkittävä suurten kuusten ryhmä. 
 

M, K     * 
 
 
32. Jokivarren puusto 
Puustoisella vyöhykkeellä maisemallinen merkitys. Toimii myös esim. liito-oravien 
kulkuväylänä. 
 

M     * 
 
 
33. Vanha kuusikko 
Maisemallisesti merkittävä kuusikko; joen vastarannalla Törnävän kartano. Liito-orava 
käyttää aluetta ruokailualueenaan. 
 

M, E     ** 
 
 



34. Vanha kuusikko 
Maisemallisesti merkittävä kuusikko. 
 

M     * 
 
 
35. Ruutipuiston luonnonsuojelualue 
Inventoitu alue on maisemallisesti ja historiallisesti osa Östermyran (nykyisin Törnävän) 
kartanoaluetta. Luonnonsuoje- lualueen eteläpäässä on jäljellä kaksi Östermyran tehdasaluee- 
seen kuulunutta rakennusta. Ruutipuisto on kaupunkilaisten suosimaa ulkoilualuetta, mikä 
näkyy paikoin maaperän voimak- kaana kuluneisuutena.Luonnonsuojelualueen pinta-ala on 
noin kolme hehtaaria. 
 
 
 
  
KASVILLISUUS 
 
Putkilokasvilajisto 
 
Ruutipuiston kasvilajisto on melko runsas, sillä inventoidulta  
alueelta löytyi 159 putkilokasvilajia. Tutkittu alue on 
pääosin iäkästä kuusivaltaista sekametsää, joka luonteeltaan 
vaihtelee mustikka- ja talvikkityypin tuoreesta kuusikankaasta 
(TrKiKg)  
lehtomaiseen kuusikankaaseen (LhKiLh). Ravinteisimmat 
metsälaikut ovat tuoretta kuusilehtoa (rTrKiLh). Tuoreen 
kankaan kenttäkerroksen valtalajistoa ovat mustikka (Vaccinium 
myrtillus), käenkaali (Oxalis acetosella), oravanmarja 
(Maianthemum bifolium), vanamo (Linnaea borealis), lillukka 
(Rubus saxatilis), metsälauha (Deschampsia flexuosa) ja 
metsätähti (Trientalis europaea). Lehtomaisten kuvioiden 
lajistoa ovat mm. nuokkuhelmikkä (Melica nutans), tesma 
(Milium effusum), metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana) ja 
sudenmarja (Paris quadrifolia), sekä vaateliaat korpipaatsama 
(Rhamnus frangula) ja kevätlinnunherne (Lathyrus vernus).  
  
Metsän ja Seinäjoen rannan vaihettumisvyöhyke on paikoin hyvin 
rehevää; nokkonen (Urtica dioica), mesiangervo (Filipendula 
ulmaria) ja virmajuuri (Valeriana sambucifolia) muodostavat 
tiheitä kasvustoja. Vyöhykkeen erikoisuus on syyläjuuri 
(Scrophularia nodosa), joka on Etelä-Pohjanmaalla melko vähä- 
lukuinen.  
 
Rantakivikon ja vesikivien valtalajeja ovat viiltosara (Carex 
acuta), luhtalitukka (Cardamine pratensis), vehka (Calla 
palustris), terttualpi (Lysimachia thyrsiflora), ranta-alpi 
(Lysimachia vulgaris), rantamatara (Galium palustre) ja 
suoputki (Peucedanum palustre). Luhtavuohennokka (Scutellaria 
galericulata), kurjenmiekka (Iris pseudacorus), rantakukka 
(Lythrum salicaria) ja punakoiso (Solanum dulcamara) ovat 



värikkäitä, mutta vähälukuisempia rantakivikon lajeja. Varsi- 
naisia vesikasveja on jokialueella niukasti.  
 
Ruutipuiston putkilokasvien luettelo; 
 
 
Achillea millefolium     siankärsämö            
Achillea ptarmica        ojakärsämö              
Aegopodium podagraria    vuohenputki             
Agrostis canina          luhtarölli                 
Agrostis capillaris      nurmirölli              
 
Alchemilla acutiloba     piennarpoimulehti       
Alchemilla monticola     laidunpoimulehti        
Alchemilla subcrenata    hakamaapoimulehti       
Alisma plantago-aquatica ratamosarpio            
Alnus incana             harmaaleppä             
 
Alopecurus pratensis     nurmipuntarpää          
Angelica sylvestris      karhunputki 
Anthriscus sylvestris    koiranputki             
Artemisia vulgaris       pujo                    
Athyrium filix-femina    soreahiirenporras       
 
Barbarea stricta         rantakanankaali         
Betula bendula           rauduskoivu             
Betula pubescens         hieskoivu               
Calamagrostis canescens  viitakastikka                     
Calamagrostis purpurea   korpikastikka           
 
Calla palustris          vehka                   
Callitriche palustris    pikkuvesitähti          
Calluna vulgaris         kanerva                 
Caltha palustris         rentukka                
Campanula patula         harakankello            
 
Campanula persicifolia   kurjenkello             
Campanula rotundifolia   kissankello             
Cardamine pratensis      luhtalitukka            
Carex acuta              viiltosara              
Carex canescens          harmaasara              
 
Carex digitata           sormisara               
Carex nigra              jokapaikansara          
Carex pallescens         kalvassara              
Carex rostrata           pullosara               
Carex vesicaria          luhtasara               
 
 
 
  
Cicuta virosa            myrkkykeiso             
Cirsium arvense          pelto-ohdake            



Cirsium helenioides      huopaohdake             
Convallaria majalis      kielo                   
Cystopteris fragilis     haurasloikko            
 
Deschampsia flexuosa     metsälauha              
Dryopteris carthusiana   metsäalvejuuri          
Empetrum nigrum          variksenmarja           
Epilobium angustifolium  maitohorsma             
Epilobium montanum       lehtohorsma             
 
Epilobium palustre       suohorsma               
Equisetum arvense        peltokorte              
Equisetum fluviatile     järvikorte              
Equisetum sylvaticum     metsäkorte              
Festuca pratensis        nurminata               
 
Festuca rubra            punanata                
Filipendula ulmaria      mesiangervo             
Fragaria vesca           ahomansikka             
Frangula alnus           korpipaatsama 
Galium palustre          rantamatara             
 
Galium trifidum          pikkumatara             
Geranium sylvaticum      metsäkurjenpolvi        
Geum rivale              ojakellukka             
Glyceria fluitans        ojasorsimo              
Gymnocarpium dryopteris  metsäimarre             
 
Heracleum sphondylium    ukonputki               
Hieracium sp.            keltanot              
Hieracium pilosella      huopakeltano  
Hieracium umbellatum     sarjakeltano           
Huperzia selago          ketunlieko              
 
Hypericum maculatum      särmäkuisma             
Iris pseudacorus         kurjenmiekka            
Juncus filiformis        jouhivihvilä            
Juniperus communis       kataja                  
Lathyrus pratensis       niittynätkelmä          
 
Lathyrus vernus          kevätlinnunherne        
Lemna minor              pikkulimaska            
Leontodon autumnalis     syysmaitiainen          
Leucanthemum vulgare     päivänkakkara           
Linnaea borealis         vanamo                  
 
Luzula pilosa            kevätpiippo             
Lysimachia thyrsiflora   terttualpi              
Lysimachia vulgaris      ranta-alpi              
Lythrum salicaria        rantakukka              
Maianthemum bifolium     oravanmarja             
 
Matricaria matricarioid. pihasaunio              



Melampyrum pratemse      kangasmaitikka          
Melampyrum sylvaticum    metsämaitikka           
Melica nutans            nuokkuhelmikkä          
Menyanthes trifoliata    raate                   
 
Milium effusum           tesma                   
Orthilia secunda         nuokkutalvikki          
Oxalis acetosella        käenkaali               
Paris quadrifolia        sudenmarja              
Peucedanum palustre      suoputki                
 
 
Phalaris arundinacea     ruokohelpi              
Phleum pratense          nurmitähkiö             
Picea abies              kuusi                   
Pinus sylvestris         mänty                   
Plantago major           piharatamo              
 
Poa annua                kylänurmikka            
Poa palustris            rantanurmikka           
Poa pratensis            niittynurmikka          
Poa trivialis            karheanurmikka          
Polygonum aviculare      pihatatar               
 
Polygonum viviparum      nurmitatar              
Polypodium vulgare       kallioimarre            
Populus tremula          haapa                   
Potentilla argentea      hopeahanhikki           
Potentilla palustris     kurjenjalka            
 
Prunella vulgaris        niittyhumala            
Prunus padus             tuomi                   
Pyrola minor             pikkutalvikki           
Ranunculus acris         niittyleinikki          
Ranunculus repens        rönsyleinikki           
 
Ribes nigrum             mustaherukka           
Ribes spicatum           punaherukka             
Rorippa palustris        rantanenätti            
Rubus arcticus           mesimarja               
Rubus idaeus             vadelma                 
 
Rubus saxatilis          lillukka               
Rumex acetosa            niittysuolaheinä        
Rumex acetosella         ahosuolaheinä           
Rumex crispus            poimuhierakka           
Rumex longifolius        hevonhierakka           
 
 
 
 
Sagina procumbens        rentohaarikko           
Salix sp.                pajulaji               



Salix caprea             raita                   
Salix cinarea            tuhkapaju               
Salix fragilis           salava                  
 
Salix myrsinifolia       mustuvapaju             
Salix phylicifolia       kiiltopaju              
Sambucus racemosa        terttuselja             
Scirpus sylvaticus       korpikaisla             
Scrophularia nodosa      syyläjuuri              
 
Scutellaria galericulata luhtavuohennokka        
Senecio vulgaris         peltovillakko           
Solanum dulcamara        punakoiso               
Solidago virgaurea       kultapiisku             
Sorbus aucuparia         pihlaja                 
 
Stellaria graminea       heinätähtimö            
Stellaria media          pihatähtimö             
Syringa vulgaris         syreeni                
Tanacetum vulgare        pietaryrtti             
Taraxacum sp.            voikukka                
 
Thelypteris phegopteris  korpi-imarre            
Trientalis europaea      metsätähti              
Tripleurospermum inodo.  peltosaunio             
Trifolium hybridium      alsikeapila             
Trifolium pratense       puna-apila                           
 
Trifolium repens         valkoapila              
Tussilago farfara        leskenlehti             
Urtica dioica            nokkonen                
Vaccinium myrtillus      mustikka                
Vaccinium uliginosum     juolukka                
 
Vaccinium vitis-idaea    puolukka                
Valeriana sambucifolia   lehtovirmajuuri         
Veronica chamaedrys      nurmitädyke             
Veronica officinalis     rohtotädyke             
Viburnum opulus          koiranheisi             
 
Vicia cracca             hiirenvirna             
Vicia sepium             aitovirna               
Viola palustris          suo-orvokki             
Viola riviniana          metsäorvokki            
 
 
Yhteensä 159 lajia.  
LINNUSTO 
 
Tyypillisimpiä pesimälajeja ovat peippo (Fringilla coelebs), 
pajulintu (Phylloscopus trochilus), talitiainen (Parus major) 
ja räkättirastas (Turdus pilaris). Rantavyöhykkeen linnuista 



västäräkki (Motacilla alba) ja rantasipi (Actitis hypoleucos) 
ovat niin ikään jokavuotisia pesijöitä. 
 
Erityisesti talvella voi Ruutipuistossa tehdä mielenkiintoisia 
lintuhavaintoja. Seinäjoella vähälukuiset pyrstötiaiset (Aegi- 
thalos caudatus) ja kuusitiaiset (Parus ater) ovat jokatalvi- 
sia vieraita luonnonsuojelualueen kuusikoissa. Myös palokärjen 
(Dryocopus martius) ja pohjantikan (Picoides tridactylus) voi 
nähdä ruokailupuuhissaan. Varpuspöllö (Glaucidium passerinum) 
kerää talveksi ruokavarastojaan alueelle asetettuihin liito- 
oravanpönttöihin. Koskikarat (Cinclus cinclus) sen sijaan 
sukeltelevat ravintoa joen koskipaikkojen avannoista.    
 
 
Ruutipuiston linnusto. 
 
       * = laji havaittu alueella 
       + = pesimälaji 
 
Accipiter gentilis          kanahaukka          * 
Accipiter nisus             varpushaukka        * 
Actitis hypoleucos          rantasipi           + 
Aegithalos caudatus         pyrstötiainen       * 
Anas platyrhynchos          sinisorsa           * 
 
Anthus trivialis            metsäkirvinen       * 
Apus apus                   tervapääsky         * 
Bucephala clangula          telkkä              * 
Carduelis chloris           viherpeippo         + 
Carduelis spinus            vihervarpunen       + 
 
Carpodacus erythrinus       punavarpunen        * 
Certhia familiaris          puukiipijä          * 
Cinclus cinclus             koskikara           * 
Columba palumbus            sepelkyyhky         * 
Corvus corone               varis               * 
 
Delichon urbica             räystäspääsky       * 
Dendrocopos major           käpytikka           + 
Dryocopus martius           palokärki           * 
Emberiza citrinella         keltasirkku         * 
Erithacus rubecula          punarinta           +  
 
Ficedula hypoleuca          kirjosieppo         + 
Fringilla coelebs           peippo              + 
Fringilla montifringilla    järripeippo         * 
Glaucidium passerinum       varpuspöllö         * 
Hirundo rustica             haarapääsky         * 
  
Larus argentatus            harmaalokki         * 
Larus canus                 kalalokki           * 
Larus ridibundus            naurulokki          * 
Loxia curvirostra           pikkukäpylintu      * 



Motacilla alba              västäräkki          + 
 
Muscicapa striata           harmaasieppo        + 
Parus ater                  kuusitiainen        * 
Parus caeruleus             sinitiainen         + 
Parus cristatus             töyhtötiainen       * 
Parus major                 talitiainen         + 
 
Parus montanus              hömötiainen         + 
Passer domesticus           varpunen            * 
Phasianus colchicus         fasaani             * 
Phoenicurus phoenicurus     leppälintu          * 
Phylloscopus collybita      tiltaltti           * 
 
Phylloscopus trochilus      pajulintu           + 
Pica pica                   harakka             * 
Picoides tridactylus        pohjantikka         * 
Pyrrhula pyrrhula           punatulkku          * 
Regulus regulus             hippiäinen          + 
 
Scolopax rusticola          lehtokurppa         * 
Sylvia borin                lehtokerttu         * 
Turdus iliacus              punakylkirastas     + 
Turdus merula               mustarastas         * 
Turdus philomelos           laulurastas         + 
Turdus pilaris              räkättirastas       + 
 
 
NISÄKKÄÄT 
 
Ruutipuiston nisäkäslajistoa olen havainnoinut muun inventoin- 
tityön ohessa. Yleisimmin alueella nähtävät nisäkkäät ovat 
orava(Sciurus vulgaris) ja rusakko (Lepus europaeus). Pikku- 
jyrsijälajistosta kertovat alueen pöntöistä löytyneet varpus- 
pöllön ruokavarastot. Varastoista on löytynyt peltomyyriä 
(Microtus agrestis), metsämyyriä (Clethrionomys glareolus) ja 
metsäpäästäisiä (Sorex araneus). Myös vesimyyrä (Arvicola 
terrestris) asustaa jokivarren rantatörmissä. Ruutipuiston 
nisäkäsharvinaisuus on liito-orava (Pteromys volans). Luonnon- 
suojelualeella on yksi liito-oravareviiri, joka ulottuu 
osittain myös joen itärannalle. Saukko (Lutra lutra) kalas- 
telee talvisaikaan joen koskipaikoissa olevissa avannoissa.  
 

M, E, K     *** 
 
 
36. Liito-oravareviiri 
Joenvarsimetsä jota luonnehtivat suuret kuuset ja koivut. Liito-orava pesii alueella. 
 

E     *** 
 
 



37. Kevätlinnunherneen kasvupaikka 
Ruutipuiston luonnonsuojelualuetta sivuavan pyörätien varrella kasvaa muutaman aarin 
alueella kevätlinnunhernettä. Kasvi on vaatelias lehtokasvi ja sen kaksi muuta Seinäjoella 
tunnettua kasvupaikkaa ovat tuhoutuneet. 
 

K     ** 
 
 
38. Purtojuuren kasvupaikka 
Ruutipuiston luonnonsuojelualueen vastarannalla kasvaa purtojuurta. Purtojuuri on 
lehtomaisten savimaiden ilmentäjälaji, joka on Seinäjoella vähälukuinen. 
 

K     ** 
 
 
39. Björkenheimintien kivisilta ja koski 
Törnävän kaupunginosan maisemallinen solmukohta. Koskialue toimii Seinäjoessa elävien 
harjusten kutupaikkana. 
 

M, (E)     *** 
 
 
40. Vanhat männyt 
Maisemallisesti merkittävä suurten ylispuumäntyjen ja kuusten ryhmä. 
 

M, K     * 
 
 
41. Maisemametsä 
Maisemallisesti merkittävä metsälohko; suuria kuusia, mäntyjä ja haapoja. 
 

M     * 
 
 
42. Suuri kuusi 
Maisemallisesti merkittävä suuri kuusi. Sairaala-alueen maamerkki. 
 

M     * 
 
 
43. Liito-oravareviiri 
Liito-oravan käyttämää elinpiiriä. Vanhojen kuusten luonnehtimaa tuoretta kangasmetsää. 

 
E    ** 
 
 
44. Puustoinen yhteys 



Liito-oravien käyttämä kulkuväylä. 
 

E    * 
 
 
45. Vanha kuusikko 
Kuusikko toimii voimalarakennusta ja sen korkeaa piippua peittävänä maisemasuojana. 
Vanhat kuuset toimivat myös sairaalan kappelia reunustavana kauniina kehyksenä. 
 

M    * 
 
 
46. Sinivuokon kasvupaikka 
Vanha kuusikko, jossa kasvaa sinivuokkoa. Metsäkuvion eteläreunassa myös 
ukkomansikkaa. 
 

K, M     ** 
 
 
47. Mustapääkertun reviiri 
Seinäjoella vähälukuinen mustapääkerttu on pesinyt paikalla useana vuotena. 
 

E     * 
 
 
48. Päivänkakkarat 
Joutomaalaikku jossa runsaasti päivänkakkaraa. 
 

K     * 
 
 
49. Kevätesikon kasvupaikka 
Muutaman aarin alueella mm. kevätesikkoa, rönsyakankaalia ja konnantatarta. Kasvit 
lienevät tällä paikalla sijainneen vanhan puutarhan peruja. 
 

K     ** 
 
 
50. Vanha kuusikko 
Suurten kuusten ja koivujen luonnehtimaa tuoretta kangasta. Pensaskerroksessa runsaasti 
pihlajaa ja nuoria kuusia.  
 

M     * 
 
 
51. Vanha mänty 
Maisemallisesti merkittävä vanha mänty 



 

M     * 
 
 
52. Haaparyhmä 
Maisemallisesti merkittävä suurten haapojen muodostama ryhmä. Myös muutamia suuria 
koivuja. 
 

M, K     * 
 
 
53. Pellonreunusmetsä 
Maisemallisesti merkittäviä suuria kuusia. 
 

M     * 
 
 
54. Liito-oravareviiri 
Koskenalan sairaalakiinteistön pihapiiriin rajoittuva tuore kangasmetsä; suuria kuusia ja 
koivuja. Liito-orava pesii alueen kolopuissa.  
 

E     *** 
 
 
55. Kevätesikon kasvupaikka 
Paikalla kasvaa kevätesikkoa, konnantatarta ja rönsyakankaalia. Kasvit lienevät vanhoja puu- 
tarhaistukkaita. 
 

K     ** 
 
 
56. Huhtalantien vanha metsä 
Huhtalantietä reunustava vanha metsä. Aluetta luonnehtivat järeät ylispuumännyt ja iäkkäät 
kuuset. Pensaskerroksessa runsaasti nuorta pihlajaa. Metsäalue toimii sairaala-alueen melu- 
ja näkösuojana. Maisemallinen solmukohta. 
 

M, K     ** 
 
 
57. Vanha männikkö 
Vanhojen mäntyjen luonnehtima kuiva kangasmetsä. Maisemallisesti merkittävä. 
 

M     * 
 
 
58. Vanha männikkö 
Ks. Kohde 57. 



 

M     * 
 
 
59. Suojametsä 
Sairaala-aluetta suojaava kulissimetsä. 
 

M    * 
 
 
60. Ruutipuiston metsä 
Ruutipuiston luonnonsuojelualuetta suojaava vanha kuusikko. Liito-orava käyttää aluetta 
elinpiirinään. 
  

M, E     ** 
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1.1 Ohjeiden tarkoitus ja tavoitteet  
Rakentamistapaohjeet koskevat vuoden 
2016 Pruukinrannan asuntomessualueen 
kortteleiden 48 - 62 tontteja, sekä siihen 
liittyvän puutalokorttelin tontteja. Lähiym-
päristön suunnittelu- ja rakentamistapa-
ohjeessa esitetään tonttialueiden toteut-
tamista ja rakentamista koskevia sitovia 
määräyksiä, jotka täydentävät asema-
kaavamääräyksiä. Ohjeen tarkoituksena 
on selventää asemakaavassa esitettyjä 
periaatteita, sekä täsmentää suunnitte-
luperiaatteita, joita asemakaavan lisäksi 
noudatetaan alueen jatkosuunnittelussa. 
Sitovien määräysten lisäksi annetaan ylei-
siä ohjeita ja suosituksia, joiden avulla 
pyritään saavuttamaan korkealaatuinen 
lähiympäristön taso, omaleimainen aluei-
dentiteetti sekä eheä kaupunkirakenne.

Ohjeen tarkoituksena on tukea hankeen 
eri osapuolia yhteisten kokonaistavoittei-
den saavuttamisessa. Laadukkaan ja kes-
tävän ympäristön rakentaminen edellyttää 
suunnittelijoiden, rakentajien ja käyttäjien 
saumatonta yhteistyötä. Ohjeen avulla 
pyritään määrittelemään vähimmäistaso, 
johon suunnittelun avulla tulisi pyrkiä. Sa-
malla pyritään tarjoamaan työkaluja laa-
dukkaaseen lopputulokseen yltämiseksi. 
Ohjeet eivät kuitenkaan ole esteenä pa-
remman laatutason tavoittelemiselle.
Rakentamistapaohjeissa esitetyt määrä-
ykset, ohjeet ja suositukset koskevat niin 
rakennuksia kuin piha-alueita. Luvussa 2. 

on käsitelty alueen lähiympäristöön liittyviä suunnitteluoh-
jeita, julkista tilaa koskevien teemojen osalta. Luvussa 3. 
on käsitelty rakentamistapaohjeita korttelialueiden ja piho-
jen osalta. Nämä ohjeet toimivat jatkosuunnittelun apuna 
ja samalla rakennusvalvonnan työkaluna. Lähiympäristön 
suunnitteluohje liitetään tontinluovutusehtoihin tontin osta-
jaa sitovaksi.

Rakennustapaohjeet on laatinut Seinäjoen Pruukinrannan 
asuntomessut 2016 laaturyhmä ja asuntomessutoimikunta 
on hyväksynyt rakentamistapaohjeet noudatettaviksi ton-
tinluovutusehdoissa sekä rakentajien, Seinäjoen kaupun-
gin ja Suomen Asuntomessujen kesken solmittavissa mo-
nikantasopimuksissa.

Asuntomessualueen tavoitteena on monimuotoinen ja laa-
dukas asuinympäristö, joka tarjoaa hyvät puitteet alueen 
asukkaiden viihtymiseen ja virkistystoimintaan. Suunnitte-
lussa ja toteutuksessa on tärkeää luoda loppuun asti harkit-
tuja kokonaisuuksia, joissa asuinrakennukset, piha-alueet 
ja lähiympäristö liittyvät saumattomasti yhteen. Tavoitteena 
on säilyttää luonnonmukainen yleisilme myös viherraken-
nettavien alueiden, pihojen ja puistojen osalla. Toteutet-
tavien pientalojen tulee edustaa laadukasta arkkitehtuu-
ria, joka elää sekä tässä päivässä että tulevaisuudessa. 
Rakentamisessa ja suunnittelussa pyritään erinomaisesti 
suunniteltuihin, toimiviin, energiatehokkaisiin ja kestäviin 
ratkaisuihin. Asuntomessualueen hankkeiden suunnittelun 
on hyvä perustua kantavan konseptin tai kehittämisaiheen 
pohjalle, joiden tarkoituksena on etsiä ja ilmentää uuden-
laisia asumisratkaisuja. Pyrkimyksenä on uusien innova-
tiivisten ratkaisujen löytäminen. Asuntomessualueen tee-
mojen toivotaan ilmentyvän erinomaisella tavalla kaikissa 
alueelle toteutettavissa pientalohankkeissa. 

5
1. YLEISTÄ  



RAKENTAMISTAPAOHJEET SEINÄJOEN PRUUKINRANNAN ASUNTOMESSUALUE 2016

1.2 Rakennusalueen sijainti   

Seinäjoen asuntomessualue sijaitsee 
noin viiden kilometrin etäisyydellä Sei-
näjoen kaupungin ydinkeskustasta Kyr-
kösjärven rannalla. Asuntomessualue on 
osa laajempaa Pruukinrannan aluesuun-
nittelukokonaisuutta, joka tulee täydentä-
mään aluerakennetta seuraavien vuosi-
kymmenien aikana. Alueen läheisyydessä 
sijaitsee tärkeä työpaikka- ja palvelukes-
kittymä Seinäjoen Keskussairaala sekä 
historiallisesti ja miljööarvoiltaan merkittä-
vä Törnävän sairaalan alue. Asuntomes-
sualue toimii katalysaattorina koko alueen 
rakentumisen käynnistymisessä.  Pruu-
kinrannan alueella tulee tulevaisuudessa 
asumaan noin 3000 asukasta. Alueesta 
tulee muodostumaan monimuotoinen ja 
korkealuokkainen asuntoalue, jossa mit-
takaavaltaan ja rakennustypologioiltaan 
erilaiset rakennukset, pientaloista kerros-
taloihin, muodostavat monipuolisen ja rik-
kaan asuinympäristön. 

6
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1.3 Alueen kuvaus ja erityis-
ominaisuudet   

Alueen erityispiirteet

Alue on rakentamatonta metsä- ja 
kallioaluetta, jonka pohjoispuolella on 
keskikokoinen avohakkuualue. Alueen 
maisemakuvaa ja identiteettiä leimaa 
nykyisellään järvimaisema, kalliopal-
jastumat ja Kyrkösjärven tekojärven 
patorakenne. Alueen maisemakuvas-
sa keskeinen ja tärkeä suojeltava alue 
on avokallioiden alue vanhoine män-
tyineen. Alueen sekä maisemallisesti 
että täydennysrakentamisen kannalta 
merkittävä sijainti tarjoaa rakentami-
selle potentiaaliset puitteet. Keskeisen 
ja näkyvän sijainnin myötä rakennetun 
ympäristön ja säilytettävän luonnonym-
päristön tavoitetaso on asetettu korke-
alle.

Asemakaavan lähtökohdat

Pruukinrannan alueen rakentaminen 
tulee kaupunkirakenteellisesti nivo-
maan yhteen olemassa olevan Si-
munan asuinalueen ja pohjoisessa 
sijaitsevan sairaalan alueen. Asunto-
messualue tulee olemaan ensimmäi-
senä rakentuva osa tätä laajempaa 
kokonaisuutta. 

Koko Pruukinrannan alueella katuti-
lat ovat selkeästi rajattuja ja rakenne 
kevenee ja aukeaa viheralueita kohti. 

7

Laajemmassa skaalassa rakennetta 
rytmittävät eriluonteiset vihersormet, 
joiden luonne muuttuu kallioisesta puis-
tomaiseksi metsäksi. Alueen identitee-
tin ja luonnon kannalta tärkeät kalliopal-
jastumat tulee huomioida suunnittelun 
ja rakentamisen aikana. Kulutukselle 
herkät kalliot tarjoavat omaleimaisen ja 
potentiaalisen mahdollisuuden, jonka 
huomioiminen ja suojaaminen raken-
tamisessa on tärkeää.  Rakenne on 
tiiveimmillään alueen pohjoispäässä, 
ja se väljenee etelän pientalotontteja 
kohti mentäessä. Alueen eteläpäässä 
sijaitsee laaja, monipuoliset puitteet 
tarjoava liikuntapuisto, joka on kaikkien 
kaupunkilaisten käytössä.

Kaupungin jo olemassa olevien virkis-
tys- ja ulkoilureittien saavutettavuus 
alueelta on erinomainen.  Alueen ra-
kentuminen tulee entisestään täyden-
tämään olemassa olevaa viher- ja vir-
kistysreittien verkostoa. Kyrkösjärven 
rantakaistaa reunustava patovyöhyke 
tullaan aktivoimaan tärkeäksi osaksi 
alueen kehitystä. Suunnitelma sekä 
hyödyntää että vahvistaa alueen luon-
netta. 

Asuntomessualueen pientalokorttelit 
muodostavat kaksi kylämäistä tiivisty-
mää. Pohjoisosassa pienien kortteli-
pihojen ympärille muodostuu viisi yh-
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teisöllistä kyläsolua, joiden katutilat ovat 
tiukasti rajattuja ja mittakaavaltaan hallit-
tuja. Eteläisissä kortteleissa kehämäinen 
rakenne nivoo rakennukset tiiviiksi yhtei-
söksi. Eteläisen osan alkupäähän sijoit-
tuu kolme rivitalotonttia, joiden päädyt 
rajautuvat tiukasti katutilaan muodostaen 
selkeän rajauksen etelästä saavuttaessa. 
Asuntomessualueella rakennukset rajau-
tuvat selkeästi katutilaan, jolloin pihoilla 
on vehreät ja avarat puitteet vaikkapa 
puutarhaharrastukselle tai oleskelulle. 
Erityyppiset pihatilat jäsentelevät ja rikas-
tavat pihan käyttöä. Saapumispiha luo 
mahdollisuudet yksityisen ja julkisemman 
pihatilan rajaamiseen. 

Tiiviit, kiinnostavalla tavalla polveilevat ja 
selkeästi jäsennellyt katutilat luovat alu-
eelle voimakkaan yhtenäisen identiteetin. 
Asuntomessualueella historia ja nykyaika 
kietoutuvat tasapainoisella tavalla yhteen, 
luoden kodikkaan ja viihtyisän katumil-
jöön. Katutilan jäsentely on moderni pre-
sentaatio tiiviistä katutilasta, mutta se luo 
muistumia historiallisiin pienimittakaavai-
siin kylänraitteihin. 
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1.4 Asuntomessualue ja 
messuteemat  

Asuntomessualueelle sijoittuu 32 oma-
kotitalotonttia, joiden suuruus vaihtelee 
noin 800 - 1100 m2. Lisäksi alueella 
sijaitsee kaksi paritalotonttia, joiden 
tonttien suuruus on noin 1100 m2. 
Alueen eteläosassa on kolme rivitalo-
tonttia. Alueen pohjoisosassa on puu-
kerrostalokortteli, johon on mahdollista 
rakentaa kaksi viisikerroksista luhtita-
loa, kolme neljäkerroksista lamellitaloa 
sekä seitsemän pienkerros-, rivi- tai 
paritaloa. Messualueen näyttelytarjon-
taan voidaan lisätä, varsinaisen pienta-
loalueen ulkopuolelta, tarjontaa tukevia 
kohteita, kuten kerros-, pienkerrostalo-
asuntoja tai korjauskohteita esim. Tör-
nävän sairaalan alueelta. 

Asuntomessujen kantavina messu-
teemoina ovat elämysliikunta, järvi ja 
pohjalaisuus, jotka nousevat alueen 
ominaisuuksista ja luonteesta. 
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Asuntomessuteemoja:

Lähi- ja elämysliikunta

-   Kattava liikuntareittien verkosto ai-
van kodin nurkalla

-   Puisto- ja viheralueet, hyvät yhteydet 
viheralueille, eriluonteiset vihersormet 

- Monipuolinen virkistystoiminta; lii-
kuntapuisto, pienvenesatama, kelluva 
avantosauna, lintubongaus jne.

-  Järven läheisyys luo mahdollisuudet 
monenlaiselle vesiliikunnalle 

Järvimaisema

- Kyrkösjärvi ja pato luovat alueelle 
mielenkiintoisen identiteetin, joka tarjo-
aa rakentamiselle omaleimaisen mah-
dollisuuden

-   Rakentaminen aukeaa 1.kerrokses-
sa omalle pihalle ja 2.kerroksesta hyö-
dynnetään tehokkaasti järvimaisemia 
ja yksityisyyttä

-   Asuntosuunnittelussa huomioidaan 
nämä mahdollisuudet uudenlaisten rat-
kaisumallien kehittelyssä

-   Pihatilat yhdistyvät maantasossa 
viheralueisiin ja muodostavat naapuri-
talojen kanssa kiinnostavan kokonai-
suuden, toisessa kerroksessa terassit 
luovat yksityisempää tilaa, joka toimii 
maisemavyöhykkeen jatkeena

 

Pohjalaisuus

-   Perinteiden vaaliminen ja moder-
nisointi nykypäivään esim. tiivis ja jä-
sennelty katutila muistuttaa perinteistä 
pohjalaista kadunraittia, materiaalien 
aitous ja käsityöperinteiden ja rakenta-
misen arvostaminen

-   Pohjalaisuus luonteen laatuna ja 
toiminnan tapana; yrittäjähenkisyys, it-
sellisyys, perhe, lapset, paluumuutto ja 
yhteisöllisyys
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2.1 Katuverkko ja liikennejärjestelyt  

Pruukinrannan aluesuunnittelun yhtey-
dessä katutilat on haluttu nostaa tärke-
ään rooliin, koska katutilan merkitystä 
asuinympäristön viihtyisyyttä luovana 
tekijänä on vaikea ylikorostaa. Pruu-
kinrannan asuntomessualueen katuti-
laverkosto muodostuu kokoojakaduista 
ja pihakaduista. Suunnitelma sisältää 
poikkileikkaukseltaan ja luonteeltaan 
erilaisia katutiloja. Eheän ja kestävän 
miljöökuvan sekä kokonaisuuden kan-
nalta tonttirajaukset ja kadunpuoleiset 
piha-alueet on suunniteltava huolelli-
sesti.  

Tässä yhteydessä on tärkeää todeta, 
että ohjeiden avulla pyritään antamaan 
suunnitteluohjeita ja esimerkkejä, joi-
den avulla pystyttäisiin luomaan hyvää 
kaupunkitilaa pelkkien väljien pintojen 
sijasta. Ohjeiden tarkoituksen ei siis 
ole rajoittaa suunnittelua, vaan luoda 
yhteisiä pelisääntöjä, joiden avulla täh-
dätään laadukkaaseen ympäristöön. 
Väljä ja rajaamaton katutila johtaa hel-
posti hengettömään aluesuunnitteluun, 
jossa yksittäiset talot eivät luo min-
käänlaista suhdetta ympäröivien ra-
kennusten ja ympäristön kanssa, vaan 
sijoittuvat sattumanvaraisesti omille 
tonteilleen.

10

Nämä ohjeelliset katusuunnitelmat 
pyrkivät antamaan hyvän työkalun lo-
pullisten katusuunnitelmien pohjaksi. 
Lopulliset katusuunnitelmat hyväksyy 
tekninen lautakunta.

Katutilan luomisessa oleellinen tekijä 
on kadun ja sitä rajaavien rakennusten 
välinen suhde toisiinsa, katutilan poik-
kileikkaus. Historiallisten kaupunkikes-
kustojen tunnelmallinen mittakaava 
saa usein kiitosta. Tunnelmaltaan miel-
lyttävä mittakaava on usein onnistuttu 
luomaan muun muassa tiiviin ja kape-
an katutilan avulla. Siten myös Pruu-
kinrannan katutilojen suunnittelussa 
on pyritty kapeiden ja rajattujen katuti-
lojen muodostamiseen. Katuverkoston 
suunnittelussa on pyritty loivasti kaa-
reutuvien katutilojen avulla luomaan 
elämyksellistä ja vaihtelevaa kaupun-
kitilaa. Ympäröiviin puistoihin aukeavat 
näkymät luovat rakenteelle vaihtelua, 
joka sitoo kokonaisuuden ympäröiviin 
viheralueisiin. Liikkumiskokemuksesta 
tulee rikas ja vaihteleva.

Katuverkoston mitoituksen suunnitte-
lussa on huomioitu myös kunnallistek-
niikan, lumenläjityksen tarve sekä is-
tutusten sijoittuminen. Suunnitelmissa 

Länsiranta, Porvoo

Viken, Tanska

Vanha Porvoo

Viken, Tanska

Länsiranta, Porvoo

Hannover, Saksa

2. Julkista ulkotilaa koskevat ohjeet ja
 suunnitelmat
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on esitetty ratkaisumallit näihin tilanteisiin. 

Kussakin asunnossa voidaan 15% käyttää 
asukkaan elinkeinonharjoittamiseen liittyviä 
ympäristöhäiriötä tuottamattomia toimisto- tai 
työtiloja varten. Nämä toiminnot olisi hyvä si-
joittaa kadun puolelle rikastuttamaan katutilan 
toimintaa. 

Puut ja matalat pensaat rytmittävät ja rajaavat 
katumaisemaa. Kasvillisuus lisää viihtyisyyttä 
ja parantaa samalla pienilmastoa. Suunnittelu-
vaiheessa huomioidaan erityisesti katuosuuk-
silla puiden vaatima tila ja erityisesti kantavaan 
kasvualustaan varautuminen, sillä vuosien 
mittaan kasvava kasvusto vaatii säilyäkseen 
elintilaa. 

Katuverkoston suunnittelussa on huomioitu 
myös kadun päällysteet ja viimeistely. Erilais-
ten materiaalivaihteluiden avulla jaksotetaan 
katutilaa sekä ryhmitellään erilaisia toimintoja 
selkeästi hahmotettaviksi kokonaisuuksiksi. 
Materiaalivaihteluiden avulla voidaan myös 
hillitä ajonopeuksia. Erilaisina päällystevari-
aatioina jalkakäytävillä, pysäköintialueilla ja 
kadun reunoilla voidaan käyttää esimerkiksi 
nurmikiveä, betonikiveä ja luonnonkiveä. 

Katutilojen suunnittelussa on huomioitu myös 
erilaisten yksityiskohtien kuten valaistuksen, 
valaisinpylväiden, aitojen ja kadun kalusteiden 
suunnittelu. Muun muassa kappaleissa 2.5 ja 
2.8 paneudutaan tarkemmin näihin yksityis-
kohtiin.

11

Viken ja Det blå hjorne, Tanska, Tegnestuen Vandkunsten
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2.1.1 Kokoojakadut   

Pruukinrannan katu ja Tulikivimyllyn ete-
läosa

Pruukinrannan asuntomessualueelle 
etelästä ja pohjoisesta johtavien kokoo-
jakatujen ajorata on rajattu harmaalla 
betonireunakivellä 6,0 m leveäksi. As-
valttipinnoitteista katua jaksotetaan luon-
nonkivivyöhykkein ajonopeuksien hillit-
semiseksi. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille 
on ajoradan sivussa rajattuna oma 3,0 m 
leveä, reunuskiven verran ylempänä si-
jaitseva kevyenliikenteen väylä, jalkakäy-
tävä. Ajoradan ja kevyen liikenteen väylän 
välissä on 1,0 m leveä kivetty välikaista. 
Valaisimet sijoitetaan poikkileikkauksessa 
esitetyn periaatteen mukaisesti vähintään 
0,5 m ajoradasta välikaistalle.

13

Kokoojakadun katuleikkaus

Kokoojakadun pitkittäinen katujulkisivu
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Kokoojakatu Tulikivimylly
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2.1.2 Pihakadut  
15

Tulikivimylly

Pruukinrannan aluesuunnitelmassa ym-
pyräkorttelin kokoaa kehämäinen piha-
katu, Tulikivimylly. Katutilaa on jäsennel-
ty erilaisten pinnoitteiden avulla. Kiveys 
ja istutusvyöhykkeet kadun molemmin 
puolin jäsentävät katunäkymää ja luovat 
viimeistellyn yleisilmeen. Korttelin sisäke-
hällä kaikki rakennukset rakennetaan kiin-
ni rakennusalueen rajaan. Ulko- ja sisäke-
hällä katulinjasta 2,0 m etäisyydellä tontin 
puolella on kivetty tai istutettu alue, johon 
rakennusten päädyt rajautuvat. Autotalli 
tai -katos rakennetaan vähintään 5,0 m 
etäisyydelle katulinjasta. Katutilan avulla 
pyritään luomaan tiivis ja tunnelmallinen 
mittakaava, jossa ajonopeudet asettuvat 
katuympäristön ominaisuuksien vuoksi 
luonnostaan maltilliselle tasolle. 

Pihakatu Tulikivimylly
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Tulikivimylly katuleikkaus
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Maatammenkuja

Pruukinrannan aluesuunnitelmassa pohjois-
puolen kortteleita yhdistää voimakkaasti kaa-
reutuva pihakatu, Maatammenkuja, joka on 
pääsääntöisesti luonnonkivisin reunakivin 5,0 
m leveäksi rajattu hitaasti liikennöity ajorata, 
jota rytmittää kortteliaukioiden kohdalle suun-
niteltu luonnonkivivyöhyke. Materiaalivaih-
doksilla on niin visuaalinen kuin toiminnallinen 
funktio. Visuaalisesti materiaalivaihdosten 
avulla voidaan elävöittää katutilaa ja esimer-
kiksi luoda kortteliaukioista kokonaisuuksiksi 
tunnistettavia vyöhykkeitä. Toiminnallisesti 
niiden avulla voidaan viestiä esimerkiksi vaih-
tuvista ajonopeuksista. Valaisimet sijoitetaan 
poikkileikkauksessa esitetyn pariaatteen mu-
kaisesti vähintään 0,5 m päähän ajoradasta.

Pruukinrannan pohjoisosan kortteleiden ta-
lot sijoittuvat korttelipihojen ympärille, muo-
dostaen yhteisöllisiä taloryhmiä. Pihakatu on 
katupäällysteen vaihdoksen avulla osoitettu 
luonteeltaan vaihtuvaksi. Pihakatu on pää-
sääntöisesti reunakivin jäsennelty asfaltoitu 
katu, jossa vieraspysäköinti on erotettu perus-
pinnasta nurmikivin. Pihakadun keskelle on 
sijoitettu muutama vieraspysäköintiin tarkoi-
tettu autopaikka ja lisäksi vehreä tila leikkiä, 
oleskelua ja lumien kasausta varten. Kortteli-
pihoilla pintavedet ohjataan viheralueille. Ka-
tualueen leveys vaihtelee 6,0- 6,7 m välillä. 
Talojen edustoilla on istutettava tai kivettävä 
alue ja sokkeleiden vierustoille rakennetaan 
kenttäkiveysvyöhyke. Valaisinpylväät tulee 
sijaita vähintään 0,5 m päässä ajoradan reu-
nasta. 

17

Pihakatu Maatammenkuja
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Katuleikkaus Maatammenkuja korttelipihat

Katuleikkaus Maatammenkuja korttelipihat
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2.1.3 Katualueen vihersaareke

2.1.4 Liittymät ja esteettömyys   

19

Liikuntarajoitteiset huomioon ottaen on 
tärkeää huolehtia lähiympäristön esteet-
tömyydestä. Toteutusvaiheessa on var-
mistettava, että reunakivet on asennettu 
suojateiden ja liittymien kohdalla nollata-
soon ajorataan nähden. Näkövammais-
ten helppokulkuisen liikkumisympäristön 
varmistamiseksi asennetaan suojateiden 
alku- ja päättymiskohtiin 0,8 m matkalle 
tunnistekiviä. 

Katualueen vihersaareke jäsentää katuti-
laa. Vihersaarekkeen rakentamiseen suo-
sitellaan nurmikiveä, mutta saareke voi-
daan toteuttaa myös luonnonkivinoppaa 
tai betonikiveystä käyttäen. Vihersaareke  
toimii myös väliaikaisen vieraspysäköin-
nin paikkana ja talvella vihersaarekkeelle 
voidaan kasata lumia.
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2.2  Kevyt liikenne ja virkistysreitit
20

Pruukinrannan aluesuunnitelman yhtenä 
kantavana teemana suunnittelun alusta 
lähtien on ollut lähi- ja elämysliikunta. Hy-
vät ja helposti saavutettavat virkistysreitit 
ovat siten luonnollinen osa tätä suunni-
telmaa. Aluesuunnitelma liittyy uusien 
yhteyksien avulla olemassa oleviin virkis-
tysreitteihin: Kyrkösjärven patoalueella 
sijaitsevaan ulkoilureittiin sekä Jouppilan-
vuoren ulkoilureitistöön. Lisäksi alueen 
vihersormirakenne luo alueelle uusia vir-
kistys- ja ulkoilureittimahdollisuuksia. Alu-
een eteläpäässä on helposti saavutettava 
laaja liikuntapuisto. Kyrkösjärven rantaan 
suunnitelmassa sijoittuvat vapaa-ajan toi-
minnot aktivoivat patoaluetta ja houkutte-
levat ihmisiä ulkoliikunnan pariin.

Kevyen liikenteen reitit ovat kokoojaka-
tujen varsilla erillisiä väyliä. Pihakaduilla 
ajorata on kaikkien kulkijoiden yhteiskäy-
tössä. Etelä- ja pohjoisosia sitoo yhteen 
kevyen liikenteen väylä, jonka varrelle on 
suunniteltu virikkeellistä ympäristöä. Li-
säksi reitti liittyy erinomaisesti kallioiseen 
vihersormeen. Kokonaisuudessaan vir-
kistys- ja kevyen liikenteen verkostosta on 
luotu viihtyisä ja saumaton kokonaisuus.

2.3 Pysäköinti 

Pruukinrannan aluesuunnitelman yhtenä 
lähtökohtana on ollut aktivoivan ja virik-
keellisen lähiympäristön luominen. Suuria 
ja monotonisia pysäköintialueita on ehdot-
tomasti haluttu välttää. Vieraspysäköinti 
on alueella haluttu pilkkoa osiin ja välttää 
koko tievarren haltuun ottavaa kadunvar-
sipysäköintiä. Osa vieraspysäköinnistä 
onkin suunnitelmassa sijoitettu kadun var-
sille istutusten lomaan. Rivitalokortteleis-
sa pysäköinti on myös pilkottu pienempiin 
osiin, sillä suuret avoimet pysäköintikentät 
luovat ongelmia viihtyisän ympäristön luo-
misessa ja mittakaavan hallinnassa. 

Pientalotonttien kohdalla on myös tär-
keää huomioida autotallien ja -katosten 
mittakaava suhteessa päärakennuksiin. 
Sekundääristen toimintojen, kuten auton 
säilyttämisen pitäisi olla selvästi alistei-
sessa roolissa suhteessa primääritoimin-
toihin kuten asumiseen. Pruukinrannan 
aluesuunnitelmassa mittakaavallisesti 
hallitut ja sijainniltaan kokonaisuuteen 
sopusuhtaisesti asettuvat autotalli ja va-
rastorakennukset on pyritty sijoittamaan 
aluesuunnitelmaan siten, että ne yhdessä 
päärakennuksen kanssa rajaavat katuti-
laa ja luovat tontille saapumispihan 
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2.4 Viherrakentaminen
21

Pruukinrannan viher- ja virkistysalueet 
sijoittuvat maisemarakenteessa luon-
taisille paikoille. Veden äärellä tapahtu-
vaa vapaa-ajanviettoa varten on padon 
järven puoleista rantaa muokattu luon-
nonmukaisen rantaviivan kaltaiseksi 
muodostamalla niemiä ja uusia saaria. 
Liikuntapuisto sijaitsee suhteellisen ta-
saisella alueella, jonne on sijoitettu yksi 
iso pallokenttä sekä kaksi pienempää 
monitoimikenttää. Leikkipuistot sijait-
sevat kortteleiden tuntumassa ja niistä 
rakennetaan sijaintipaikan luonteenmu-
kaisia (avoin niitty tai liikuntapuisto) viih-
tyisiä toiminnallisia alueita. Suurin osa 
alueen viher- ja virkistysalueista on laki-
alueen ja rinteen luontaisina säilytettäviä 
metsiköitä tai kalliopaljastumia. Alueen 
koilliskulmassa olevan niittymäisen avoi-
men maisema-alueen luonne säilytetään 
edelleen avoimena. Luonteviin alaviin 
paikkoihin toteutetaan painanteet hule-
vesille. 
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2.4.1 katuvihreä

Katupuut ja viherkaistat elävöittävät 
katutilaa ja -näkymiä. Pruukinrannan 
aluesuunnitelman katualueilla tulee 
paikoittain olemaan puuistutuksia. 
Puita tullaan istuttamaan katuverkon 
yleissuunnitelman ja katuleikkauksien 
periaatteiden mukaisesti. Katupuiden 
juurille asennetaan kadunpinnan kans-
sa samaan tasoon metalliset juurisuo-
jat. Kaduille sijoittuvia puita voidaan 
myös valaista tunnelman luomiseksi. 
Tarkentavat suunnitelmat näiden osalta 
tullaan määrittelemään puistosuunnitel-
massa. 

Lisäksi katualueilla on muutamia vi-
hersaarekkeita, joissa asfaltoidusta 
pinnasta on luonnonkivisin reunakivin 
erotettu noppakivin päällystetty alue, 
matala painanne. Osalla vihersaarek-
keista on myös matalia istutuksia, esim. 
maanpeittopensaita tai heiniä. Istutus-
ten korkeus ei saa häiritä näkyvyyttä tai 
aiheuttaa riskiä liikenneturvallisuudelle. 
Viherkaistat toimivat samalla apuna lu-
men väliaikaissäilytyksessä sekä hule-
vesien imeytyksessä. 

Pihakaduilla on isompi vihersaareke, 
jolle on sijoitettu erilaisia toimintoja. 
Vihersaarekkeille istutetaan metsän-
pohjaa ja esimerkiksi mäntyjä, jotka 
valaistaan. Vihersaarekkeille voidaan 
sijoittaa myös leikin, pelin ja taiteen 
integroivia teoksia. Maanpinnan muo-
toilussa tulee huomioida esteettömyys, 
sadevesien johtaminen ja imeytyminen. 

22

Mobilier Urbain area, kadunkalusteet
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2.4.2 Puistoalueet
23

Pruukinrannan alueella pyritään säilyttä-
mään mahdollisimman paljon olemassa 
olevaa kasvillisuutta. Olemassa olevat 
puustoalueet kunnostetaan tarvittaessa 
hoitohakkuiden avulla erillisen hoitosuun-
nitelman mukaisesti. Rakentamisen aika-
na olemassa olevaa kasvillisuutta suoja-
taan suojaussuunnitelman mukaisesti.

Pruukinrannan alue sijaitsee vehreiden 
puistoalueiden lomassa ja alueen identi-
teetin säilyttämisen kannalta on tärkeää, 
että totaalisia avohakkuualueita vältetään 
myös tonteilla. Alueella tulee sijaitsemaan 
erityyppisiä puistoalueita; niittymäisiä 
avoimia alueita, puistometsää, kalliopal-
jastumia, rantavyöhykettä ja rakennettuja 
toiminnallisia alueita. Puistoalueille teh-
dään riittävä määrä yleisiä leikki- ja oles-
kelupaikkoja, jotka tarjoavat viihtyisät puit-
teet leikille ja oleskelulle. 
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2.4.4 Pato ja ranta-alue
24

Kyrkösjärven pato on homogeeninen 
maapato. Sen altaan puoleinen luiska 
on louheverhottu. Kuivalla puolella pa-
toluiskassa kasvaa heiniä ja matalaa 
pajukkoa. Pato on ollut hyvin tekninen 
ja karu rakennelma muuten luonnonti-
laisessa maisemassa. Patovallia muo-
toillaan maatäyttöjen avulla, jolloin sen 
saavutettavuus liikuntareiteiltä ja asui-
nalueelta paranee ja vallin tyly ilme 
pehmenee. Portaita ja luiskia rakenta-
malla pyritään helpottamaan asukkai-
den pääsyä padon harjalle ja veden 
äärelle sekä läheisille ulkoilureiteille. 

Padon ranta-aluetta muotoillaan luon-
nonmukaisemmaksi. Rantaan sijoittuu 
mm. telarantoja soutuveneille ja ve-
neenlaskuluiska, nuotiopaikka, uima-
ranta, puistomainen niemeke ja sen 
edustalle pieni saari ja laituri, näkötor-
ni ja maisemapenkkejä. Ranta-alueen 
pinnat tehdään luonnonsora- ja niitty-
päällysteisiä. Kasvillisuudessa suosi-
taan paikallisesti sopivia lajeja. Padon 
kuivan puolen luiska käsitellään istu-
tusten avulla pehmeämmäksi ja luon-
nonmukaisemmaksi.  Patoalueelle ei 
tehdä puuistutuksia. Viherrakentami-
nen määritellään tarkemmin vihersuun-
nitelmissa. 
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2.4.4 hulevedet 2.4.5 luonnontilaisten alueiden 
suojaus

2.4.6 liikuntapuisto

Hulevesiä pyritään ohjaamaan mahdol-
lisuuksien mukaan avouomissa ja pai-
nanteissa. Putkituksia käytetään vain 
pakollisissa putkitusta vaativissa koh-
dissa. Hulevesien viivytystä varten vara-
taan alueelta luontevia painanteita jois-
sa vesiä voidaan viivyttää ja imeyttää. 
Painanteet varustetaan aina turvallisella 
ylivuotomahdollisuudella. 

Pruukinrannan alueella sijaitsee luon-
nontilaisia kasvillisuudeltaan herkkiä 
kalliopaljastumia, joiden säilyttämiseen 
ja suojaukseen on rakentamisen aika-
na syytä kiinnittää erityistä huomiota. 
Avokallio ja metsäiset avokallioalueet 
luovat alueelle erityistä identiteettiä. 
Luonnontilaisten alueiden suojaukses-
ta on laadittuna kartta ja erillinen suo-
jaussuunnitelma, josta voidaan hah-
mottaa erityistä huolellisuutta vaativien 
alueiden sijainti. Lisäksi suojattavat 
alueet tullaan merkitsemään maastoon.

Alueen eteläpuolelle tullaan toteutta-
maan liikuntapuisto, joka tulee olemaan 
tärkeä avoin maisematila ja ulkoliikun-
nan harrastuspaikka niin alueen asuk-
kaille kuin muille paikkakuntalaisille. 
Alueesta tulee toiminnallinen keskit-
tymä, jonka huolellinen suunnittelu on 
tärkeä osa koko alueen yleisilmettä. 
Alueelle johtava syöttöliikenneväylä 
sekä kaakosta alueelle johtava kevy-
enliikenteen väylä tullaan mahdollisesti 
reunustamaan puurivillä. Alueella pyri-
tään säilyttämään varsinkin frisbeegolf-
radan alueella suurempia saarekemai-
sia puustoalueita. Alueen valaistus on 
hyvin tärkeää viihtyisän ja turvallisen 
oleskeluympäristön saavuttamiseksi.

25
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2.4.7 leikkipuistot
Pruukinrannan asuntomessualueella 
tulee sijaitsemaan kaksi erityyppistä 
leikkipuistoa. Alueen eteläosassa lii-
kuntapuisto pohjoispuolella on liikun-
tapainotteinen leikkipuisto ja alueen 
pohjoisosassa vihersormen laidassa 
avoimella niittyalueella sijaitseva perin-
teisempi leikkipuisto. Näitä alueellisia 
identiteettejä mukaillen leikkipuistojen 
suunnitelmia tullaan tarkentamaan jat-
kosuunnittelussa. Leikkipuistojen suun-
nittelussa kiinnitetään huomiota turvalli-
suuteen ja välineiden kestävyyteen. 

26

Vestre, kadunkalusteet
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2.5 Valaistus
Pruukinrannan alueella on tavoitteena 
tiivismittakaavaisen katutilan korosta-
minen pimeään aikaan sekä hillityn ja 
tunnelmallisen kokonaisuuden luomi-
nen. Lisäksi suunnitelmassa otetaan 
huomioon julkisten tilojen ja ympäröivien 
puistoalueiden valaistus. Valaistuksella 
on tärkeä merkitys turvallisuustekijänä, 
mutta Pruukinrannan tapauksessa va-
laistuksella pyritään aluesuunnitelmassa 
tuottamaan myös muuta visuaalista ja 
tunnelmallista arvoa. Valon värin ja katu-
valaisinten tyyppien valinnalla on tärkeä 
merkitys myös mittakaavan ja harmoni-
sen katunäkymän näkökulmasta. 

Valaisinten valinnassa on tärkeää ottaa 
huomioon myös katutilan luonne ja mit-
tasuhteet. Valaisinten sijoittelulla, suun-
tauksella ja korkeuksilla on myös mer-
kitystä tunnelman luomisen kannalta. 
Pruukinrannan alueella tullaan mahdol-
lisuuksien mukaan varioimaan erilaisia 
valaistusmenetelmiä. Alueelle valitut ja 
käytettävät valaisimet tulevat ulkoasul-
taan ja väritykseltään muodostamaan 
yhtenäisen kokonaisuuden. Piha-aluei-
den osalta on rakennuslupa-asiakirjoihin 
liitettävä suunnitelma piha-alueiden ja 
sisäänkäyntien valaistusperiaatteista.

Jatkosuunnittelussa valaistussuunnitel-
maa tullaan vielä tarkentamaan. Asuin-
alueen valaistuksessa noudatetaan 
valaistussuosituksia, jotka varmistavat 
turvallisen liikkumisen kaupunkitilassa 
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myös pimeään aikaan. Ohjeissa huo-
mioidaan valaistusvoimakkuus katu-
luokitukseen perustuen, luminanssi, ta-
saisuus, estohäikäisy sekä ympäristön 
valaistuksen suhde katuvalaistukseen. 
Valaistussuunnitelmissa on erityishuo-
miota kiinnitettävä myös valaisimien häi-
käisemättömyyteen sekä turhan hajava-
lon tuottamiseen.

Bianca, pylväsvalaisin, Fagerhult
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2.6 Kunnallistekniikka, puisto-
muuntamot, telekaapit, katujako-
kaapit

2.7 Jätehuolto ja huoltoliikenne, 
aluekeräyspisteet, AO -tonttien 
jätetilat

Kunnallistekniikka, puistomuuntamot, 
telekaapit ja katujakokaapit tullaan ver-
hoilun ja tumman harmaan värin (RAL 
7015) avulla yhtenäistämään kokonai-
suudeksi, joka parhaalla mahdollisella 
tavalla sulautuisi ympäristöön, kiinnittä-
mättä erityistä huomiota. 

Pientalotonteilla jätehuolto järjestetään 
kiinteistökohtaisesti. Jäteastiat sijoite-
taan talousrakennuksiin tai luonnolli-
seksi osaksi tätä kokonaisuutta. Erillisiä 
jätekatoksia alueella ei sallita. Pohjois-
osan puukerrostalokorttelissa jätehuolto 
järjestetään koko korttelille yhteisellä sy-
väkeräysjärjestelmällä.

28
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2.8 Alueopasteet, kalusteet ja 
varusteet

2.9 Ympäristötaide

Yksityiskohdat ovat tärkeässä roolissa 
koko alueen yleisilmeen muodostumi-
sessa. Kadun kalusteet ja varusteet ovat 
voimakkaita elementtejä katutilassa. 
Niiden valinnassa kokonaisuuden hal-
linta onkin tärkeää. Siten on hyvä hah-
motella värisävyiltään ja muotokieleltään 
yhteensopiva kokonaisuus, jota tullaan 
käyttämään koko alueella. 

Alueopasteet ja muu ympäristögrafiikka 
tulee suunnitella yhteistyössä alueen eri 
osapuolten kanssa. Alueopasteiden ja 
ympäristögrafiikan osalta voitaisiin asun-
tomessualueen osalta järjestää nuorille 
suunnittelijoille ideakilpailu, jonka poh-
jalta saataisiin uusia ja innovatiivisia eh-
dotuksia alueelle.

Yleisille alueille sijoitettavien kalustei-
den ja varusteiden tulee olla laadukkai-
ta, kestäviä ja ilmeeltään nykyaikaisia ja 
kaupunkiympäristöön sopivia. Penkkien 
ja pöytien rungon tulee olla metallia. Is-
tuinosissa ja pöytätasoissa käytetään 
puuta. Jäteastiat ovat metallisia. Kalus-
teiden ja varusteiden (opasteet, valaisi-
met, pollarit, kaiteet sekä kunnallistekni-
set laitteet ja rakenteet jne) metalliosat 
maalataan tumman harmaiksi (RAL 
7015).

Ympäristötaide on osa lähiympäristö-
suunnitelmaa. Se tuo alueelle persoo-
nallisuutta ja parhaassa tapauksessa 
lisää myös alueen toiminnallisuutta. 
Ympäristötaide ei ole kuitenkaan erillisiä 
taideteoksia, vaan suunnitelmissa esi-
tettyjä rakenteita, kuten näkötorni, ran-
nan rakenteet, portaat, nuotiopaikat ym. 
suunnitelmien mukainen katu- ja puis-
toalueiden käsittely, mahdollisimman 
laadukkaasti paikkaan suunniteltuna 
ja toteutettuna. Katu- ja puistoalueiden 
korkealaatuinen toteutus ja viimeistely 
lisäävät alueen tunnistettavuutta, per-
soonallisuutta sekä visuaalista ja toi-
minnallista lisäarvoa. Ympäristötaide 
on osa lähiympäristösuunnitelmaa. Se 
tuo alueelle persoonallisuutta ja par-
haassa tapauksessa lisää myös alueen 
toiminnallisuutta. Ympäristötaide ei ole 
kuitenkaan erillisiä taideteoksia, vaan 
suunnitelmissa esitettyjä rakenteita, ku-
ten näkötorni, rannan rakenteet, portaat, 
nuotiopaikat ym. suunnitelmien mukai-
nen katu- ja puistoalueiden käsittely, 
mahdollisimman laadukkaasti paikkaan 
suunniteltuna ja toteutettuna. Katu- ja 
puistoalueiden korkealaatuinen toteutus 
ja viimeistely lisäävät alueen tunnistetta-
vuutta, persoonallisuutta sekä visuaalis-
ta ja toiminnallista lisäarvoa.
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Kadunkalusteet, Frog ID
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Pruukinrannan asuntomessualue tulee 
rakennuttuaan olemaan yhtenäinen ko-
konaisuus, joka rakentuu kesän 2016 
asuntomessuihin mennessä. Kaupunki-
kuvallisten ohjeistusten avulla ei pyritä 
ohjaamaan rakennusten arkkitehtuuria 
identtiseksi, mutta yhtenäisten ohjeiden 
avulla pyritään luomaan alueellista yhte-
nevyyttä, jonka puitteissa erilaiset ratkai-
sut toimivat kokonaisuutena. Toivottavaa 
on, että alueelle rakentuva asuntoarkki-
tehtuuri edustaa parhaalla mahdollisella 
tavalla tämän hetkistä korkealuokkaista 
rakentamista, samalla suuntaamalla kat-
seensa kohti tulevaisuutta. Monimuotoi-
selle messualueelle luodaan yhtenäisyyt-
tä mm. rakennusten sijoittelulla suhteessa 
katuun, tonttien kadunpuoleisten piha-alu-
eiden yhtenäisellä käsittelyllä sekä kort-
telikohtaisesti yhtenäisen kattomuodon 
ja julkisivuvärityksen avulla. Yhtenäisten 
ohjeiden avulla pyritään luomaan eheä 
kokonaisuus, joka sallii tietyissä puitteissa 
erilaisen, mutta laadukkaan ja korkeata-
soisen asuntoarkkitehtuurin rakentumisen 
alueelle. Yhtenäisten pelisääntöjen ja oh-
jeistusten avulla pyritään luomaan alueel-
le eheät ja harmoniset puitteet, jotka mah-
dollistavat variaatioiden kirjon. 

Kukin kortteli rakennetaan kattomuodol-

taan sekä julkisivumateriaaleiltaan yhte-
näistä rakennustapaa ja korttelikohtaisia 
ohjeita noudattaen. Rakennusmassojen 
tulee olla hahmoltaan selkeitä ja yksinker-
taisia. Rakennusten arkkitehtuurin tulee 
olla korkealaatuista, nykyaikaista ja inno-
vatiivista.

3 Korttelialueita ja pihoja koskevat 
ohjeet ja suunnitelmat
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Kattopinnat ovat tummanharmaita tai 
mustia yhtenäisen yleisilmeen saavutta-
miseksi. Myös sinkityt katteet ja viherkatot 
sallitaan. Korttelikohtaisissa ohjeistuksis-
sa annetaan tarkempia suunnitteluohjeita 
myös kattomuotojen osalta, mutta yleises-
ti voidaan todeta, että alueelle saa raken-
taa joko harja- tai pulpettikattoja, mutta ei 
rikottuja harjakattoja tai mansardikattoja. 
Räystäsdetaljointiin on syytä kiinnittää 
huomiota ja ulkonevat avoräystäät tulee 
tehdä siroina avoräystäinä. Harjakatoille 
suositellaan kattokaltevuutta 27° - 45°, 
pulpettikatoilla suositellaan käytettäväksi 
kaltevuutta 13° - 15°. Talousrakennuksis-
sa kattokaltevuus voi olla loivempi.
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3.1 Kattomuodot, materiaalit ja 
räystäät

Kattomuodot

Räystäskourut ja syösytorvet

Räystäskourut toteutettava joko puol-
ipyöreinä tai kulmikkaana mallina.

Syöksytorvet joko pyöreät tai kulmikkaat
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RÄYSTÄÄN PITUUS max.500mm
SISÄLTÄÄ RÄYSTÄSKOURUT.

RÄYSTÄÄN ENIMMÄISPAKSUUS
200mm.

AO-kortteleissa kattokaltevuus 1:1,5..1:3

Räystään pituus max.300mm, joka 
sisältää räystäskourut

Räystään enimmäispaksuus 150mm

AO-kortteleissa kattokaltevuus 1:1,5...1:3

Katemateriaalit

Kattokulmat ja räystäät

Kolmiorimahuopakatto Tiilikatto Konesaumattu peltikatto Viherkatto
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3.2 Julkisivut, materiaalit ja värit, 
värikartat

Asuntomessualueen julkisivujen mate-
riaaleista ja väreistä annetaan yksityis-
kohtaisempia ohjeita korttelikohtaisissa 
ohjeistuksissa. Alueella käytetään kes-
täviä ja luonnollisia julkisivumateriaaleja, 
kuten puuta ja tiiltä. Rapatut julkisivut ovat 
myös sallittuja tietyillä kortteliosuuksilla. 
Materiaaleissa ja väreissä noudatetaan 
korttelikohtaisia ohjeita sekä oheista vä-
rikarttaa. Julkisivuissa voidaan käyttää 
tehosteena muitakin värejä, kuitenkin niin 
että rakennuksella on yksi pääasiallinen 
väri. Rakennuksissa ei sallita valkoisia 
nurkkalautoja. Jos käytetään nurkkalauto-
ja tai listoituksia, niiden on oltava väriltään 
samoja julkisivun yleisvärin kanssa tai 
sopeuduttava julkisivun yleisväritykseen. 
Suuria umpinaisia julkisivupintoja tulee 
välttää kadun puoleisilla julkisivuilla. Jul-
kisivumateriaalin tulee jatkua yhtenäisenä 
räystääseen asti. Puujulkisivuissa laudoi-
tuksen tulee olla yhdensuuntaista sokke-
lista räystääseen. 
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Tiiliverhoilun vaihtoehdot, esimerkkeinä vasemmalta oikealle; Veldbrand rubato, Ruukintiili ruskeankir-
java, Ruskonkirjava karhea, Ruukintiili kirjava, Ruukintiili punainen
Saumavaihtoehdot; harmaa, musta, ylisaumaus

Korttelivärit Tulikivimylly

Tulikivimyllyn sisäkehän värit

Tulikivimyllyn ulkokehän värit
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Korttelivärit Maatammenkuja

Korttelit 54-55 ryhmä 1: keltainen

Korttelit 55-56 ryhmä 2: ruskeaKorttelit 57-58: sininen

Korttelit 59-60 ryhmä 1: vihreä

Korttelit 59-62 ryhmä 2: harmaa
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Rakennukset toteutetaan yksinkertaisina, 
selkeinä massoina. Myös AO-kortteleissa 
parvekkeet, kuistit ja terassit on suunni-
teltava luonnolliseksi osaksi ulkoarkki-
tehtuuria, eikä esimerkiksi päämassasta 
irrallisena elementtinä ulkonevat kuistira-
kenteet ole suositeltavia. AR- ja AK-kortte-
leissa parvekkeet on toteutettava sisään-
vedettyinä tai koko julkisivun pituisina. 
Pilarein kannatettuja parveketorneja tai 
sisäänkäyntikatoksia ei sallita. 
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3.3 Parvekkeet, kuistit ja terassit

Kuistin rakentaminen

Rakennusten suhde toisiinsa

Talon sijoittaminen suhteessa tonttiin

Rakennusalan ylitys vaatii naapurien kuulemi-
sen (kaavakkeet saatavilla rakennusvalvonnas-
ta) 

Rakennukset toteutetaan yksinkertaisina mas-
soina, jolloin kuisti voidaan toteuttaa myös si-
säänvedettynä 

Piharakennus on lähtökohtaisesti pääraken-
nukselle alisteinen rakennus, joka rakennetaan 
tapauskohtaisesti joko tontin rjaan kiinni tai irti 
tontin rajasta .

Päärakennus on rakennettava rakennusalan ka-
dunpuoleiseen rajaan kiinni 

Mikäli rakennuksen kadun puoleiseen julkisi-
vuun halutaan rakentaa kuisti on kuistin oltava 
yli puolet julkisivun pituudesta

Päärakennus rakennetaan rakennusalan ka-
dunpuoleiseen rajaan kiinni. Sekundäärisessä 
roolissa oleva piharakennus on massan ja mitta-
suhteidensa puolesta päärakennukselle alistei-
nen. Tonttikohtaisesti ohjeet määrittävät pihara-
kennuksen sijaintia. Piharakennus rakennetaan 
seuraavanlaisessa tapauksessa rinnasteisesti 
tontin kadun puoleiseen rajaan kiinni.
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29.5.2013
1125 Pruukinranta Asmes
LUONNOS, ALUSTAVA

L  A  S  S  I  L  A     H  I  R  V  I  L  A  M  M  I
A  R  K  K  I  T  E  H  D  I  T (O Y)
HAKALANKATU 10 B,
tel 06-4141225, 
mail  info@lassilahirvilammi.fi

60100 SEINÄJOKI
fax 06-4141225

Rakennukset tulee sovittaa luonnollisella tavalla
maastoon

täyttö

olemassa oleva
maanpinta

29.5.2013
1125 Pruukinranta Asmes
LUONNOS, ALUSTAVA

L  A  S  S  I  L  A     H  I  R  V  I  L  A  M  M  I
A  R  K  K  I  T  E  H  D  I  T (O Y)
HAKALANKATU 10 B,
tel 06-4141225, 
mail  info@lassilahirvilammi.fi

60100 SEINÄJOKI
fax 06-4141225

Rakennuksen lattiatasojen porrastus maaston
mukaan

Rinneratkaisu, rakennus porrastuu

pääsisäänkäynti taso

Tasamaaratkaisu

29.5.2013
1125 Pruukinranta Asmes
LUONNOS, ALUSTAVA

L  A  S  S  I  L  A     H  I  R  V  I  L  A  M  M  I
A  R  K  K  I  T  E  H  D  I  T (O Y)
HAKALANKATU 10 B,
tel 06-4141225, 
mail  info@lassilahirvilammi.fi

60100 SEINÄJOKI
fax 06-4141225

Rakennuksen lattiatasojen porrastus maaston
mukaan

Rinneratkaisu, rakennus porrastuu

pääsisäänkäynti taso

Tasamaaratkaisu

Asuntomessualue on paikoin itään päin 
laskevaa rinnettä. Rakennukset tulee so-
peuttaa maastonmuotoihin. Useat tontit 
ovat lähes tasaisia pinnanmuodoiltaan. 
Haastavammat tontit voidaan hyödyntää 
parhaiten asuintiloja porrastamalla tai rin-
neratkaisulla. Pihan muotoilussa voidaan 
hyödyntää tukimuureja ja loivia penger-
ryksiä, mutta laajoja ja jyrkkiä täyttöalueita 
tulee välttää. 
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3.4 Tonttien pintamuodot ja maastoon 
sopeuttaminen 
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3.5 Liittyminen katu- ja puistoalueisiin
Rakennukset rakennetaan kadun puolella 
kiinni rakennusalueen rajaan. Katualuei-
den ja rakennusten väliin jäävä kahden 
metrin levyinen vyöhyke kivetään tai istu-
tetaan yhtenäistä rakennustapaa noudat-
taen. Tälle vyöhykkeelle voidaan sijoittaa 
kunnallistekniikkaa palvelevia rakentei-
ta, kuten esim. kunnallistekniikan johto-
ja ja putkia sekä katuvalaisimia. Aluetta 
voidaan hyödyntää lumen kasaukseen 
talviaikoina. Kasvillisuus määritellään 
tarkemmin puisto- ja katusuunnitelmis-
sa. Vyöhykkeen pintarakenteen toteuttaa 
Seinäjoen kaupunki. Kivetyt vyöhykkeet 
tehdään yhtenäisesti joko harmaasta 
luonnonkivisestä noppakivestä tai pati-
noidusta, läpivärjätystä harmaasta beto-
nikivestä. Tonttien rajat eivät saa näkyä 
kiveyksessä. 

Rakennusten sokkelin vierustat päällyste-
tään 0,5 metrin levyisellä kenttäkiveysvyö-
hykkeellä. Kenttäkiveyksellä tarkoitetaan 
huolellisesti kivituhkaan tai maakosteaan 
betoniin asennettuja, määrämittaan seu-
lottuja pinnaltaan tasalaatuisen litteitä 
luonnonkiviä. Mukulakivien halkaisija on 
50 – 100 mm. Kiveyksen saumojen anne-
taan nurmettua. 
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3.6 Piha-alueet ja -järjestelyt
Piha-alueiden rakentamisessa otetaan 
huomioon luontaiset kasvuolosuhteet: 
maisemarakenne, vesitalous ja valo-olo-
suhteet. Olemassa olevaa kasvillisuutta ja 
puustoa säilytetään mahdollisimman pal-
jon myös tonteilla. Luonteva osa pihasta 
tulee olla puutarhatyyppinen. Puutarhan 
hahmon maisema-arkkitehtonisena tavoit-
teena on hedelmätarhan kaltainen, veh-
reä mutta avoin puutarha. Innovatiivisten 
maisemasuunnitelmien avulla toivottaisiin 
uusia tulkintoja modernista hyötypuutar-
hasta, jossa on istutettuna hedelmäpuita, 
marjapensaita ja kotitaloudessa tarvittavia 
hyötykasveja. Hyötykasveja käyttämällä 
olisi toivottavaa saada aikaiseksi kaunis 
ja luonnonrikas kokonaisuus, josta asuk-
kaille on vielä parhaassa tapauksessa sil-
män ja suun iloa. Yhtenäisten ja suurien 
nurmikkopintojen välttäminen on suota-
vaa. Aluetta rytmittää ohessa ohjeistetut 
aidat ja muurit. Suunnitelmissa toivotaan 
huomioitavan erityyppisten piha-alueiden 
jäsentely; avoimien julkisempien ja istute-
tumpien eli suljetumpien yksityisten piha-
alueiden vuorottelu.

Alueellisten ominaispiirteiden huomioimi-
nen maisema- ja puutarhasuunnittelussa 
on hyvin tärkeää ja siten alueen kallioisilla 
tonttiosuuksilla on hyvin tärkeää säilyttää 
kallioalueet ja luoda näille alueille esimer-
kiksi paikan hengen mukaisia kalliopuu-
tarhoja.
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KENTTÄKIVIPÄÄLLYSTYS

KALLISTETTU LAUTA,
LAUTA TONTILLE PÄIN

PUINEN RUNKORAKENNE

PINTAVERHOUS JA VÄRI KUTEN RAKENNUKSEN
KATUJULKISIVUSSA, PUUPANEELI

SOKKELI, TERÄSBETONIPERUSTUS TAI
VAIHTOEHTOISESTI TERÄSPAALUPERUSTUS

PUISET OSAT ERISTETÄÄN
KIVIAINEKSESTA BITUMIKERMILLÄ

VALITTU PIHAPÄÄLLYSTYS KUTEN NURMIKKO

KATUPÄÄLLYSTYS KUTEN NOPPAKIVEYS

PELLITYS,
KALLISTUS TONTILLE PÄIN

MUURATTU RUNKO

PINTAVERHOUS JA VÄRI KUTEN RAKENNUKSEN
KATUJULKISIVUSSA, RAPATTU TAI TIILI

SOKKELI, TERÄSBETONIPERUSTUS

VALITTU PIHAPÄÄLLYSTYS KUTEN NURMIKKO

KATUPÄÄLLYSTYS KUTEN NOPPAKIVEYS

Aidat ja muurit rajaavat pihatiloja katu-
alueesta. Aitojen ja muurien tulee olla 
materiaaleiltaan, rakennustavaltaan ja 
väritykseltään yhteneväisiä niihin liittyvien 
julkisivujen kanssa. Tonttien rajalla aidat 
ja niiden liittyminen on suunniteltava yh-
teistyössä naapurin kanssa. 

Tulikivimyllyssä on tilanteita, joissa aita 
jatkuu kahdelle tontille. Tällöin eri tonteilla 
olevat aidat käsitellään yhtenäisellä taval-
la. Tonttien väliset aidat suositellaan teh-
täväksi viheraitoina ja istutuksilla. Tontin 
ulkokehää ei saa aidata puistoalueesta, 
vaan pihan on sopeutettava ympäröivään 
puistoalueeseen. 

Aidat ja muurit muodostavat yhdessä ra-
kennusten julkisivujen kanssa yhtenäisen, 
jatkuvan ja hallitun julkisivupinnan kadun 
suuntaan. 

Aitojen ja muurien lisäksi alueelle raken-
netaan kiviaineisia muureja ja pengerryk-
siä, joiden avulla pystytään käsittelemään 
maastonmuodoiltaan haastavia tontteja. 

3.7 Aidat ja muurit
40

Lauta-aita

Tukimuuri
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Avoin maisematila, ei aitoja ta rajauksia, 
käsitellään puistomaisesti

Aidat rajaavat katutiloja ja tontteja

Pensasaita
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Tulikivimylly katujulkisivu
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Asuntomessualueen kortteleille on laadit-
tu kortteleita koskevat yksityiskohtaisem-
mat ohjeet. 
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3.8 Korttelikohtaiset ohjeet
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Harjakatot, kate tumma harmaa tai musta.
Harjakatoille suositellaan kattokaltevuutta 27-45°.
Julkisivuissa suositellaan puuverhousta mutta myös tiili on mahdollinen. Rapattuja 
rakennuksia ei sallita.
Julkisivuissa voidaan käyttää muitakin värejä tehosteena, kuitenkin niin, että
rakennuksella on yksi pääasiallinen väri.
Valkoisia nurkkalautoja ei sallita. Jos käytetään nurkkalautoja tai listoituksia on niiden 
oltava väriltään samoja julkisivun yleisvärin kanssa tai sopeuduttava julkisivun 
yleisväritykseen.

Tontteja ei saa aidata ulkokehältä puistoon päin,
alue käsitellään puistomaisesti.

Autosuoja ja jätekatos

Rakennukset rakennetaan nurkkapisteistään rakennusalan rajaan kiinni.
Liittyminen katualueisiin sekä sokkelin vierustan kenttäkiveys ks. kohta 3.5.

Tontit aidataan katualueesta 1400-1800 mm korkealla aidalla tai muurilla.
Kahdella tontilla sijaitseva aita on suunniteltava yhteistyössä naapurin kanssa 
ja se on rakennettava ja käsiteltävä yhtenäisellä tavalla.
Piharakennukset ja aidat noudattavat materiaaliltaan, väritykseltään ja 
rakennustavaltaan asuinrakennuksia. Rakennukset ja aidat muodostavat 
sisäkehällä yhtenäisen, kaarevan julkisivupinnan.

Koko tonttia ei saa aidata. Asuntokohtaiset pihat voidaan rajata viheraidoin ja 
istutuksin. Tonttien ulkoreunaa ei saa aidata. Alue on käsiteltävä avoimeen, 
puistomaiseen tapaan.

Olemassa olevaa puustoa säilytetään mahdollisuuksien mukaan ja 
täydennetään uusilla istutuksilla.

Kiveys / istutusvyöhyke rakennusten ja katualueen 
välissä käsitellään korttelikohtaisesti yhtenäisesti, 

ks. kohta 3.5.
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Harja- tai pulpettikatot, kate tumma harmaa tai musta.
Harjakatoille suositellaan kattokaltevuutta 27-45°, pulpettikatoille 13-15°.
Talousrakennuksissa kattokaltevuus voi olla loivempi.
Punaiset julkisivut (esim. punamulta, punatiili),
julkisivuissa voidaan käyttää muitakin värejä tehosteena, kuitenkin niin, että
rakennuksella on yksi pääasiallinen väri.
Valkoisia nurkkalautoja ei sallita. Jos käytetään nurkkalautoja tai listoituksia, 
on niidrn oltava väriltään samoja julkisivun yleisvärin kanssa tai sopeuduttava
julkisivun yleisväritykseen.

Tontit aidataan katualueesta 1400-1800 mm korkealla aidalla tai muurilla.
Kahdella tontilla sijaitseva aita on suunniteltava yhteistyössä naapurin kanssa ja se on 
rakennettava ja käsiteltävä yhtenäisellä tavalla,
Piharakennukset ja aidat noudattavat materiaaliltaan, väritykseltään ja 
rakennustavaltaan asuinrakennuksia.
Rakennukset ja aidat muodostavat ulkokehällä yhtenäisen, kaarevan julkisivupinnan.

Keskellä olevan luonnontilaisen kallioalueen reuna on jätettävä aitaamatta ja 
käsiteltävä avoimeen, puistomaiseen tapaan.

Rakennukset rakennetaan nurkkapisteistään rakennusalan rajaan kiinni.
Liittyminen katualueisiin sekä sokkelin vierustan kenttäkiveys ks. kohta 3.5.

Vieraspysäköinti / kiveys ks. kohta 2.1.3 katualueen vihersaareke.

Olemassa olevaa puustoa säilytetään mahdollisuuksien mukaan ja 
täydennetään uusilla istutuksilla.

Luonnontilaiseksi jätettävä kallioalue,
aluetta ei saa aidata.

Kiveys / istutusvyöhyke rakennusten ja katualueen 
välissä käsitellään korttelikohtaisesti yhtenäisesti, 

ks. kohta 3.5.

Koko tonttia ei saa aidata mutta esim. autokatoksen linjaa voi jatkaa max. 10 m
pitkällä aidalla, jotta saadaan luotua pihalle yksityisempiä oleskelutiloja. 
Asuntokohtaiset pihat voidaan rajata myös viheraidoin ja istutuksin.

Autosuoja ja jätekatos

3.8.2 Erillispientalojen kortteli 53
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31.5.2013
1125 Pruukinranta Asmes
LUONNOS, ALUSTAVA

L  A  S  S  I  L  A     H  I  R  V  I  L  A  M  M  I
A  R  K  K  I  T  E  H  D  I  T (O Y)
HAKALANKATU 10 B,
tel 06-4141225, 
mail  info@lassilahirvilammi.fi

60100 SEINÄJOKI
fax 06-4141225

Harja- tai pulpettikatot, kate tumma harmaa tai musta.
Harjakatoille suositellaan kaltevuutta 27-45°,

pulpettikatoille 13-15°.
Talousrakennuksissa kattokaltevuus voi olla loivempi.

Jokaisella huoneistolla on oltava vähintään 10 neliön
suuruinen erillinen ulkokäynnillä oleva varasto.

Mikäli varasto on autokatoksen yhteydessä, 
kulku ei saa olla autosuojan kautta.

Parvekkeet, kuistit ja terassit on suunniteltava luonnolliseksi 
osaksi ulkoarkkitehtuuria, ja esimerkiksi päämassasta ulkonevat 
kuistirakenteet eivät ole suositeltavia.

Kiveys / istutusvyöhyke rakennusten ja katualueen 
välissä käsitellään korttelikohtaisesti yhtenäisesti, 

ks. kohta 3.5.

Tontit aidataan katualueesta 1400-1800 mm 
korkealla aidalla tai muurilla. Aidat rajaavat pihatiloja 
katualueesta. Piharakennukset ja aidat noudattavat 
materiaaliltaan, väritykseltään ja rakennustavaltaan 
asuinrakennuksia.
Koko tonttia ei saa aidata. Asuntokohtaiset pihat 
voidaan rajata viheraidoin ja istutuksin. Tonttien 
ulkoreunaa ei saa aidata. Alue on käsiteltävä 
avoimeen, puistomaiseen tapaan.

Autosuoja ja jätekatos

Pihakatu

Korttelipiha,
leikki, oleskelu, hyötykasvit, isot 
kivet istuskelua ja leikkiä varten,
lumien kasaus, hulevesin imeyt-
täminen, vieraspysäköinti.

Luonnontilaiseksi jätettävä kallioalue.
Tarpeetonta puuston kaatamista tulee 
välttää.

Paritalo

Lutterikuja

Korttelialueella rakennukset tulee rakentaa kattomuodoltaan yhtenäistä 
rakennustapaa noudattaen.

Olemassa olevaa puustoa säilytetään mahdollisuuksien mukaan ja täyden-
netään uusilla istutuksilla.

Keltasävyiset julksivut, puuverhous tai rappaus.
Julkisivuissa voidaan käyttää muitakin värejä 
tehosteena, kuitenkin niin, että rakennuksella on yksi 
pääasiallinen väri.
Jos käytetään nurkkalautoja tai listoituksia, on niiden 
oltava väriltään samoja julkisivun yleisvärin kanssa 
tai sopeuduttava julkisivun yleisväritykseen.

Julkisivumateriaalin tulee jatkua yhtenäisenä räys-
tääseen asti. Puujulkisivuissa laudoituksen tulee olla  
yhdensuuntaista sokkelista räystääseen.

Rakennukset rakennetaan nurkkapisteistään raken-
nusalan rajaan kiinni.
Liittyminen katualueisiin sekä sokkelin vierusta kent-
täkiveys ks. kohta 3.5.

Kevyen liikenteen väylä

3.8.3 Erillispientalojen korttelit 54 – 55 ryhmä 1
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31.5.2013
1125 Pruukinranta Asmes
LUONNOS, ALUSTAVA

L  A  S  S  I  L  A     H  I  R  V  I  L  A  M  M  I
A  R  K  K  I  T  E  H  D  I  T (O Y)
HAKALANKATU 10 B,
tel 06-4141225, 
mail  info@lassilahirvilammi.fi

60100 SEINÄJOKI
fax 06-4141225

Harja- tai pulpettikatot, kate tumma harmaa tai musta.
Harjakatoille suositellaan kaltevuutta 27-45°,

pulpettikatoille 13-15°.
Talousrakennuksissa kattokaltevuus voi olla loivempi.

Jokaisella huoneistolla on oltava vähintään 10 neliön
suuruinen erillinen ulkokäynnillä oleva varasto.

Mikäli varasto on autokatoksen yhteydessä, 
kulku ei saa olla autosuojan kautta.

Kiveys / istutusvyöhyke rakennusten ja katualueen 
välissä käsitellään korttelikohtaisesti yhtenäisesti, 

ks. kohta 3.5.

Tontit aidataan katualueesta 1400-1800 mm 
korkealla aidalla tai muurilla. Aidat rajaavat pihatiloja 
katualueesta. Piharakennukset ja aidat noudattavat 
materiaaliltaan, väritykseltään ja rakennustavaltaan 
asuinrakennuksia.
Koko tonttia ei saa aidata. Asuntokohtaiset pihat 
voidaan rajata viheraidoin ja istutuksin. Tonttien 
ulkoreunaa ei saa aidata. Alue on käsiteltävä 
avoimeen, puistomaiseen tapaan.

Autosuoja ja jätekatos

Pihakatu

Korttelipiha,
leikki, oleskelu, hyötykasvit, isot 
kivet istuskelua ja leikkiä varten,
lumien kasaus, hulevesin imeyt-
täminen, vieraspysäköinti.

Korttelialueella rakennukset tulee rakentaa kattomuodoltaan yhtenäistä 
rakennustapaa noudattaen.

Olemassa olevaa puustoa säilytetään mahdollisuuksien mukaan ja täyden-
netään uusilla istutuksilla.

Ruskeasävyiset julksivut, puuverhous tai rappaus.
Julkisivuissa voidaan käyttää muitakin värejä 
tehosteena, kuitenkin niin, että rakennuksella on yksi 
pääasiallinen väri.
Jos käytetään nurkkalautoja tai listoituksia, on niiden 
oltava väriltään samoja julkisivun yleisvärin kanssa 
tai sopeuduttava julkisivun yleisväritykseen.

Julkisivumateriaalin tulee jatkua yhtenäisenä räys-
tääseen asti. Puujulkisivuissa laudoituksen tulee olla  
yhdensuuntaista sokkelista räystääseen.

Rakennukset rakennetaan nurkkapisteistään
rakennusalan rajaan kiinni.
Liittyminen katualueisiin sekä sokkelin vierusta kent-
täkiveys ks. kohta 3.5.

Parvekkeet, kuistit ja terassit on suunniteltava luon-
nolliseksi osaksi ulkoarkkitehtuuria ja esimerkiksi 
päämassasta ulkonevat kuistirakenteet eivät ole 
suositeltavia.

Luonnontilaiseksi jätettävä kallioalue.
Tarpeetonta puuston kaatamista tulee 
välttää.

Paritalo

Lutterikuja

3.8.4 Erillispientalojen korttelit 55 – 56 ryhmä 2
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Sinisävyiset julksivut, puuverhous tai rappaus.
Julkisivuissa voidaan käyttää muitakin värejä 
tehosteena, kuitenkin niin, että rakennuksella on yksi 
pääasiallinen väri.
Jos käytetään nurkkalautoja tai listoituksia, on niiden 
oltava väriltään samoja julkisivun yleisvärin kanssa 
tai sopeuduttava julkisivun yleisväritykseen.

Julkisivumateriaalin tulee jatkua yhtenäisenä räys-
tääseen asti. Puujulkisivuissa laudoituksen tulee olla  
yhdensuuntaista sokkelista räystääseen.

Rakennukset rakennetaan nurkkapisteistään raken-
nusalan rajaan kiinni.
Liittyminen katualueisiin sekä sokkelin vierusta kent-
täkiveys ks. kohta 3.5.

Harja- tai pulpettikatot, kate tumma harmaa tai musta.
Harjakatoille suositellaan kaltevuutta 27-45°,

pulpettikatoille 13-15°.
Talousrakennuksissa kattokaltevuus voi olla loivempi.

Korttelipiha,
leikki, oleskelu, hyötykasvit, isot 
kivet istuskelua ja leikkiä varten,
lumien kasaus, hulevesin imeyt-
täminen, vieraspysäköinti.

Jokaisella huoneistolla on oltava vähintään 10 neliön
suuruinen erillinen ulkokäynnillä oleva varasto.

Mikäli varasto on autokatoksen yhteydessä, 
kulku ei saa olla autosuojan kautta.

Kiveys / istutusvyöhyke rakennusten ja katualueen 
välissä käsitellään korttelikohtaisesti yhtenäisesti, 

ks. kohta 3.5.

Luonnontilaiseksi jätettävä kallioalue.
Tarpeetonta puuston kaatamista tulee 
välttää.

Korttelialueella rakennukset tulee rakentaa kattomuodoltaan yhtenäistä 
rakennustapaa noudattaen.

Olemassa olevaa puustoa säilytetään mahdollisuuksien mukaan ja täyden-
netään uusilla istutuksilla.

Parvekkeet, kuistit ja terassit on suunniteltava luonnolliseksi 
osaksi ulkoarkkitehtuuria, ja esimerkiksi päämassasta ulkonevat 
kuistirakenteet eivät ole suositeltavia.

Tontit aidataan katualueesta 1400-1800 mm 
korkealla aidalla tai muurilla. Aidat rajaavat pihatiloja 
katualueesta. Piharakennukset ja aidat noudattavat 
materiaaliltaan, väritykseltään ja rakennustavaltaan 
asuinrakennuksia.
Koko tonttia ei saa aidata. Asuntokohtaiset pihat 
voidaan rajata viheraidoin ja istutuksin. Tonttien 
ulkoreunaa ei saa aidata. Alue on käsiteltävä 
avoimeen, puistomaiseen tapaan.

Autosuoja ja jätekatos

Pihakatu

Maatammenkuja

3.8.5 Erillispientalojen korttelit 57 – 58
48



RAKENTAMISTAPAOHJEET SEINÄJOEN PRUUKINRANNAN ASUNTOMESSUALUE 2016

Vihreäsävyiset julksivut, puuverhous tai rappaus.
Julkisivuissa voidaan käyttää muitakin värejä 
tehosteena, kuitenkin niin, että rakennuksella on yksi 
pääasiallinen väri.
Jos käytetään nurkkalautoja tai listoituksia, on niiden 
oltava väriltään samoja julkisivun yleisvärin kanssa 
tai sopeuduttava julkisivun yleisväritykseen.

Julkisivumateriaalin tulee jatkua yhtenäisenä räys-
tääseen asti. Puujulkisivuissa laudoituksen tulee olla  
yhdensuuntaista sokkelista räystääseen.

Rakennukset rakennetaan nurkkapisteistään raken-
nusalan rajaan kiinni.
Liittyminen katualueisiin sekä sokkelin vierusta kent-
täkiveys ks. kohta 3.5.

Harja- tai pulpettikatot, kate tumma harmaa tai musta.
Harjakatoille suositellaan kaltevuutta 27-45°,

pulpettikatoille 13-15°.
Talousrakennuksissa kattokaltevuus voi olla loivempi.

Korttelipiha,
leikki, oleskelu, hyötykasvit, isot 
kivet istuskelua ja leikkiä varten,
lumien kasaus, hulevesin imeyt-
täminen, vieraspysäköinti.

Jokaisella huoneistolla on oltava vähintään 10 neliön
suuruinen erillinen ulkokäynnillä oleva varasto.

Mikäli varasto on autokatoksen yhteydessä, 
kulku ei saa olla autosuojan kautta.

Kiveys / istutusvyöhyke rakennusten ja katualueen 
välissä käsitellään korttelikohtaisesti yhtenäisesti, 

ks. kohta 3.5.

Luonnontilaiseksi jätettävä kallioalue.
Tarpeetonta puuston kaatamista tulee 
välttää.

Korttelialueella rakennukset tulee rakentaa kattomuodoltaan yhtenäistä 
rakennustapaa noudattaen.

Olemassa olevaa puustoa säilytetään mahdollisuuksien mukaan ja täyden-
netään uusilla istutuksilla.

Parvekkeet, kuistit ja terassit on suunniteltava luonnolliseksi 
osaksi ulkoarkkitehtuuria, ja esimerkiksi päämassasta ulkonevat 
kuistirakenteet eivät ole suositeltavia.

Tontit aidataan katualueesta 1400-1800 mm 
korkealla aidalla tai muurilla. Aidat rajaavat pihatiloja 
katualueesta. Piharakennukset ja aidat noudattavat 
materiaaliltaan, väritykseltään ja rakennustavaltaan 
asuinrakennuksia.
Koko tonttia ei saa aidata. Asuntokohtaiset pihat 
voidaan rajata viheraidoin ja istutuksin. Tonttien 
ulkoreunaa ei saa aidata. Alue on käsiteltävä 
avoimeen, puistomaiseen tapaan.

Autosuoja ja jätekatos

Pihakatu

Maatammenkuja

3.8.6 Erillispientalojen korttelit 59-60 ryhmä 1
49



RAKENTAMISTAPAOHJEET SEINÄJOEN PRUUKINRANNAN ASUNTOMESSUALUE 2016

Harmaasävyiset julksivut, puuverhous tai rappaus.
Julkisivuissa voidaan käyttää muitakin värejä 
tehosteena, kuitenkin niin, että rakennuksella on yksi 
pääasiallinen väri.
Jos käytetään nurkkalautoja tai listoituksia, on niiden 
oltava väriltään samoja julkisivun yleisvärin kanssa 
tai sopeuduttava julkisivun yleisväritykseen.

Julkisivumateriaalin tulee jatkua yhtenäisenä räys-
tääseen asti. Puujulkisivuissa laudoituksen tulee olla  
yhdensuuntaista sokkelista räystääseen.

Rakennukset rakennetaan nurkkapisteistään raken-
nusalan rajaan kiinni.
Liittyminen katualueisiin sekä sokkelin vierusta kent-
täkiveys ks. kohta 3.5.

Harja- tai pulpettikatot, kate tumma harmaa tai musta.
Harjakatoille suositellaan kaltevuutta 27-45°,

pulpettikatoille 13-15°.
Talousrakennuksissa kattokaltevuus voi olla loivempi.

Korttelipiha,
leikki, oleskelu, hyötykasvit, isot 
kivet istuskelua ja leikkiä varten,
lumien kasaus, hulevesin imeyt-
täminen, vieraspysäköinti.

Jokaisella huoneistolla on oltava vähintään 10 neliön
suuruinen erillinen ulkokäynnillä oleva varasto.

Mikäli varasto on autokatoksen yhteydessä, 
kulku ei saa olla autosuojan kautta.

Kiveys / istutusvyöhyke rakennusten ja katualueen 
välissä käsitellään korttelikohtaisesti yhtenäisesti, 

ks. kohta 3.5.

Luonnontilaiseksi jätettävä kallioalue.
Tarpeetonta puuston kaatamista tulee 
välttää.

Korttelialueella rakennukset tulee rakentaa kattomuodoltaan yhtenäistä 
rakennustapaa noudattaen.

Olemassa olevaa puustoa säilytetään mahdollisuuksien mukaan ja täyden-
netään uusilla istutuksilla.

Parvekkeet, kuistit ja terassit on suunniteltava luonnolliseksi 
osaksi ulkoarkkitehtuuria, ja esimerkiksi päämassasta ulkonevat 
kuistirakenteet eivät ole suositeltavia.

Tontit aidataan katualueesta 1400-1800 mm 
korkealla aidalla tai muurilla. Aidat rajaavat pihatiloja 
katualueesta. Piharakennukset ja aidat noudattavat 
materiaaliltaan, väritykseltään ja rakennustavaltaan 
asuinrakennuksia.
Koko tonttia ei saa aidata. Asuntokohtaiset pihat 
voidaan rajata viheraidoin ja istutuksin. Tonttien 
ulkoreunaa ei saa aidata. Alue on käsiteltävä 
avoimeen, puistomaiseen tapaan.

Pihakatu

Maatammenkuja

Autosuoja ja jätekatos

31.5.2013
1125 Pruukinranta Asmes
LUONNOS, ALUSTAVA

L  A  S  S  I  L  A     H  I  R  V  I  L  A  M  M  I
A  R  K  K  I  T  E  H  D  I  T (O Y)
HAKALANKATU 10 B,
tel 06-4141225, 
mail  info@lassilahirvilammi.fi

60100 SEINÄJOKI
fax 06-4141225

3.8.7 Erillispientalojen korttelit 59, 61 – 62 ryhmä 2
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Harjakatot, kate tumma harmaa tai musta.
Harjakatoille suositellaan kattokaltevuutta 27-45°.
Talousrakennuksissa kattokaltevuus voi olla loivempi.
IV-poistot ym katon läpiviennit keskitetysti, max. 2piippua/rakennus.

Julkisivuissa suositellaan puuverhousta. 
Julkisivuissa voidaan käyttää yleisvärin ohella muitakin värejä tehosteena, 
kuitenkin niin, että rakennuksella on yksi pääasiallinen väri.
Valkoisia nurkkalautoja ei sallita. Jos käytetään nurkkalautoja tai listoituksia on niiden 
oltava väriltään samoja julkisivun yleisvärin kanssa tai sopeuduttava julkisivun 
yleisväritykseen.

Luhtitalot, tummat julkisivut.

Luhtikäytävän ja huoneistojen välistä nousee 
portaat ylempiin kerroksiin. Kulku huoneistoihin 

tapahtuu sillan yli ja sen viereen jää 
puolijulkinen eteistasanne. 

Joka asunnosta avautuu yksityinen parveke tai 
takapiha pihan puolelle.

Pysäköinti maantasossa ja 
rakennuksen 1. kerroksessa.

Kokoojakati Pruukinranta

Puistometsä Niitty

Avoin maisematila

Ak-korttelialueella rakentaminen on toteutettava rakennusryhmittäin
yhtenäistä rakennustapaa noudattaen.
Parvekkeet on toteutettava sisäänvedettyinä tai koko julkisivun pituisina.
Tontteja ei saa aidata eikä tontin ja LPA-alueen väliin saa tehdä aitaa, vaan
alue on käsiteltävä avoimen korttelipihan tapaan. LPA-alue on liitettävä 
ympäröiviin alueisiin korkeusasemaltaan.

Maantasoasunnoille on osoitettava piha-alueista erotetut ulko-oleskelualueet.
Rakentamattomat alueet on istutettava.

Olemassa olevaa puustoa säilytetään mahdollisuuksien mukaan ja täydennetään 
uusilla istutuksilla.

Oleskelu- ja leikkipihaLamellitalot, tummat julkisivut.

LPA-alue käsitellään 
pihakatumaisesti kiveyksin.

Pysäköintialueet jäsennetään 
istutuksin ja puurivein.

Korttelissa keskitetty jätteenkeräys,
jätteiden syväkeräyssäiliöiden ohjeellinen sijoitus.

Pienkerros-, rivi- ja paritaloja,
vaaleat julkisivut.

Katos, pergola, pihasauna, istutusalue.
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