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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT   

1.1 Tunnistetiedot  

Asemakaavan selostus, joka koskee 20. päivänä maaliskuuta 2018 päivättyä Sei-
näjoen kaupungin kaavoituksen laatimaa asemakaavakarttaa, kaavanumero 
15027. 
 
Asemakaavan muutos koskee Seinäjoen kaupungin Kärjen 15. kaupunginosan 
tori- ja katualuetta. 
 
Asemakaavan laajennus koskee Seinäjoen kaupungin Kärjen laajennusaluetta 
Eskoontien sisääntulossa Törnäväntien länsipuolella. 
 
Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat Seinäjoen kaupun-
gin Kärjen 15. kaupunginosan kortteli 144 sekä siihen liittyvät virkistys-, erityis-, to-
ri- ja katualueet. 
 
Alueen sijainti ja laajuus: Kaava-alue sijaitsee Eskoossa Kärjen kaupunginosan 
laajennusalueella noin 7 km kaupunkikeskustasta etelään. Suunnittelualueen laa-
juus on noin 5,4 ha. 

 
Kaavamuutosalueen sijainti kaupunkirakenteessa 

 
Kaavan tarkoitus 
Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on Eskooseen muodostuvan uuden kau-
punginosakeskuksen palvelutason nostaminen. Samalla toimintaedellytykset alu-
een asuinrakentamisen kehittymiselle paranevat. Asemakaavalla mahdollistetaan 
päiväkodin ja koulun sekä muiden tarpeellisten lähipalveluiden sijoittuminen alu-
eelle. Alkuvuonna 2017 Törnäväntien varteen valmistui asemakaava, jossa mah-
dollistetaan kerrostalo- ja rivitalovaltaisen asuntoalueen muodostaminen alueelle. 
Samassa yhteydessä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toiminnot kartoitet-
tiin ja asemakaava laadittiin tarpeellisten toimintojen alueelle. Alueen asuntoaluei-
ta ei ole otettu vielä käyttöön. Eskoon alueesta on tarkoitus muodostaa luonnonlä-
heinen, ”green-care” -periaatetta noudattava asuin- ja palveluympäristö, joka 
asemakaavoitetaan osa-alue kerrallaan. 

Alueen väestönlisäyksen ylittäessä 2000 asukkaan rajan tulee alueelle perustetta-
vaksi alakoulu ja päiväkoti. Kärjen ja Pajuluoman koulut ovat tällä hetkellä täynnä 
ja asemakaavalla varaudutaan väestön kasvun tuomiin haasteisiin ja alueen pal-
velutason nostoon. 
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2 TIIVISTELMÄ    

2.1 Kaavaprosessin vaiheet  

Kaavoitushanke on ollut Seinäjoen kaupungin kaavoitusohjelmassa vuodesta 
2011 lähtien. Tekninen lautakunta on laittanut asemakaavoituksen vireille 
12.4.2012. Seinäjoen kaupunki on yhdessä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhty-
män kanssa teettänyt asemakaavoituksen tueksi maankäyttösuunnitelman vuonna 
2016. Hanke sisältyy Seinäjoen kaupungin vuosien 2017 – 2021 Kaavoitusohjel-
maan, jonka hyväksymisestä ja nähtävilläolosta on kuulutettu Seinäjoen kaupun-
gin sähköisellä ilmoitustaululla ja Seinäjoen Sanomissa 27.12.2017.  
 
Asemakaavaluonnos, valmisteluaineisto ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
ollut MRL 30 §:n mukaisesti nähtävänä 25.1. – 7.2.2018. Nähtävillä olosta on kuu-
lutettu Seinäjoen kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla ja virallisessa ilmoitusleh-
dessä Seinäjoen Sanomissa 24.1.2018. Nähtävänä olon aikana valmisteluaineis-
tosta on pyydetty asianosaisilta lausunnot. Osalliset ovat voineet esittää mielipitei-
tä kaavaluonnoksesta nähtävillä olon aikana. 
 
Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 26.3.2018 laittaa kaavaehdotuk-
sen nähtäville. Nähtävillä pidosta on ilmoitettu kaupungin sähköisellä ilmoitustau-
lulla sekä Seinäjoen Sanomissa 4.4.2018 ja kaava on MRA 27§:n mukaisesti näh-
tävillä 4.4. – 3.5.2018 välisen ajan. Asianosaisilta pyydetään nähtävillä olon aikana 
lausunnot kaavaehdotuksesta. Osalliset voivat jättää muistutuksen nähtävillä olon 
aikana. 
 
Kaupunginhallitus käsittelee asemakaavaa ehdotusvaiheen jälkeen. Asemakaa-
van hyväksyy kaupunginvaltuusto. 
 

2.2 Asemakaava    

Seinäjoen kaupungin tuleva kasvu, kaupungin maanomistustilanne ja itäisen ohi-
kulkutien valmistuminen mahdollistavat kaupungin asemakaavoituksen suuntaa-
mista Eskoon alueelle. Asemakaavan laadinta perustuu aluekokonaisuudeltaan 
voimassa olevaan Eteläisen Seinäjoen oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan, 
vaikkei täysin vastaakaan yleiskaavan aluevarauksia sekä asemakaavoituksen tu-
eksi laadittuun laajaan maankäytön suunnitelmaan. Asemakaavalla mahdolliste-
taan päiväkodin ja koulun rakentaminen alueelle. Koulukeskuksen alueesta on 
laadittu tarkempi maankäyttösuunnitelma asemakaavoituksen tueksi. Eskoon alu-
eesta on tarkoitus muodostaa uusi kaupunginosakeskus ja palvelujen tuominen 
alueelle luo paremmat edellytykset myös asuntorakentamiselle ja kaupunginosa-
keskuksen kehittämiselle. 
 
Asemakaavalla osoitetaan tulevalle koulukeskuksen alueelle julkisen lähipalvelun 
korttelialue (YL), johon mahdollistetaan päiväkodin, ala- ja yläkoulun rakentaminen 
sekä niihin liittyvät liikuntapalvelujen alueet. Kaavalla osoitetaan tarvittavat pysä-
köintialueet, katu- ja kevyenliikenteen yhteydet sekä viheralueet ja säilytetään tori-
alueeksi jo aikaisemmin kaavoitettu aukio. 
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen  

Kaavan saatua lainvoiman alueelle rakentamiselle voidaan hakea rakennuslupaa. 
Päiväkodin rakentamisen osalta tavoitteena on aloittaminen heti kaavan valmistut-
tua. Alue liittyy rakennettuun ympäristöön ja kaupunki toteuttaa alueella tarpeen 
mukaan kunnallisteknisten verkostojen uudistamista.  
 
Asemakaavoitusprosessia on kuvattu tarkemmin kohdassa 4.  
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3 LÄHTÖKOHDAT  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
Lähialueella on Eskoon palvelukeskukseen liittyvää rakennuskantaa ja niiden väli-
siä katuyhteyksiä. Muuten alue ja lähiympäristö on rakentamatonta, pääosin met-
säaluetta. Alueen poikki pitkittäin kulkee metsäsarka, joka on hakattu. Alue rajau-
tuu itäsivultaan Törnäväntiehen, joka on yksi Seinäjoen sisääntuloteistä, sekä Kär-
jen laajoihin asuntoalueisiin. Eteläpuolelta alue rajautuu Eskoontiehen ja vielä ra-
kentumattomaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeseen. Länsisivul-
taan alue rajautuu Tupatiehen ja sen varrella olevaan Eskoon lastentaloon. Poh-
joispuolella on metsää ja Törnäväntie. Itäväylä ja Eskoon eritasoliittymän alue, jo-
hon on osoitettu yleiskaavassa laajat palvelujen alueet kulkee n. 1 km etelään. 
 

 
Ilmakuva vuodelta 2016. 
 

3.1.2 Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on pääosin havupuuvaltaista metsää ja osin hakattua metsänpoh-
jaa. Lähiympäristö on osin rakennettua Eskoon palveluympäristöä ja osin raken-
tamatonta metsäaluetta ja osin hakattua metsänpohjaa. Alueen identiteetin kan-
nalta vehreys ja luonnonläheisyys ovat tärkeitä tekijöitä. 
 
Suunnittelualueen maanpinta vaihtelee tasojen +76,5 – +74,5 (N2000).  Maanpin-
ta laskee etelästä pohjoiseen päin. 
 
Maaperä 
Suunnittelualueen maaperä on GTK:n maaperäkartan mukaan hiekkamoreenia 
(Mr). Osin pintamaalajina on rahkaturvetta (St), jonka alla moreenia. 
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Luontoselvitys 
Alueelta on laadittu Routakallion – Eskoon – Rengonkylän – Honkakylän luon-
toselvitys Eteläisen Seinäjoen ja Itäväylän osayleiskaavan yhteydessä vuonna 
2007. Luontoselvityksen mukaiset metsälain ja luontodirektiivin mukaiset kohteet 
rajautuvat suunnittelualueen ulkopuolelle. Eskoon avokalliot rajautuvat suunnitte-
lualueen itäpuolelle ja Eskoon liito-oravareviiri rajautuu alueen eteläpuolelle. 
 
Asemakaavoituksen aikana luontoselvittäjän toimesta on päivitetty alueen liito-
oravatilanne 15.3.2018. Lähin liito-oravien lisääntymis- ja levähdysalue todettiin n. 
100 m suunnittelualueesta luoteeseen Tupatien päässä olevien kerrostalojen poh-
joispuolella. 
 
Suunnittelualueen ulkopuolella on todettu liito-oravareviiri Kärjen asunto-alueella 
n. 0,4 km suunnittelualueesta pohjoiseen, joka on huomioitu puistoalueena ase-
makaavassa. Eskoon liito-oravareviiri on n. 0,5 km alueen eteläpuolella ja Seinä-
joen jokivarressa n. 1,8 km suunnittelualueesta lounaaseen on todettu liito-oravien 
elinpiiri. 
 

 
Liito-oravareviiri rajattu vihreällä. 
 
Vesistö 
Seinäjoen ns. kuivauoma virtaa n. 1,2 km suunnittelualueen länsipuolella. 

Ote peruskartasta. 
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3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Väestön rakenne ja kehitys 
Seinäjoen väkiluku on noin 61 600 asukasta ja vuosittainen väestönkasvu on ollut 
noin 1,5 prosenttia: 
2010  2011  2012  2013  2014 2015 2016 
57811  58703  59556  60371 60908 61536 62052 
 
Seinäjoen markkina-alueella, joka on valtakunnallisesti 6. suurin, asuu noin 209 
000 asukasta ja lähimarkkina-alueella (Seinäjoen seutu ja pääosa Kuusiokunnista) 
noin 140 000 asukasta. 
  
Seinäjoen väestöennuste vuoteen 2040 asti: 
2020  2025  2030  2035  2040 
64956  67792  70186  72054         73436 
 
Seinäjoen väestön kehitys on ollut 2000 –luvulla vuositasolla noin 1 – 1,5 % luok-
kaa ja väkiluku on kasvanut keskimäärin 600 – 800 asukkaalla vuodessa. Seinä-
joen kaupunkikeskusta-alueen (7 km:n säde keskustorilta) väestön kehitys on ollut 
useina vuosina yhtä suurta tai suurempaa kuin koko Seinäjoen väestönkehitys, 
esimerkiksi vuosina 2010 – 2012. Keskimäärin keskusta-alueen väestön kehitys 
on ollut noin 80 % koko Seinäjoen väestön kehityksestä. 
 
Seinäjoen väestön kehityksen mukainen väestön kasvu tarkoittaa, että kasvulle tu-
lee varata uutta kerrosalaa asumiseen keskusta-alueella vuoteen 2020 mennessä 
noin 110 000 kem2, vuoteen 2030 mennessä noin 410 000 kem2 ja vuoteen 2040 
mennessä noin 570 000 kem2. Asumisväljyys on kasvanut koko 2000 – luvun. Mi-
käli kerrosalaan lasketaan myös asumisväljyyden kasvu, olisi sen tuottama tarve 
vuoteen 2020 mennessä noin 230 000 kem2, vuoteen 2030 mennessä noin 
350 000 kem2 ja vuoteen 2040 mennessä 610 000 kem2. Kaupunki on asettanut 
strategiassaan ydinkeskustan kehittämisen etusijalle tavoitteena väestön merkittä-
vä lisäys, noin 5 000 uutta asukasta vuoteen 2040. Tavoite tarkoittaisi noin 
250 000 kem2 uutta asumisen kerrosalaa. Jos pelkästään keskusta-alueen väes-
tön kasvun mukainen kerrosalatarve on noin 570 000 kem2, jää muulle kaupunki-
keskusta-alueelle käytettäväksi vielä 320 000 kem2. Asumisväljyyden kasvu tuo 
vielä lisää pelivaraa, joten ydinkeskustan lisäksi on mahdollista kehittää myös mui-
ta asuntoalueita. 
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       Arvioitu väestön kehitys 2 km ja 5 km säteellä. 
 
Yhdyskuntarakenne 
Suunnittelualue on pääosin asemakaavoittamatonta aluetta. Alueen itäpuolella 
Törnäväntien toisella puolella ovat Kärjen laajat asemakaavoitetut asuntoalueet. 
Alue tulee kytkeytymään sitä kautta taajamarakenteeseen. Jatkosuunnittelun ede-
tessä suunnittelualue kuroutuu myös pohjoisosaltaan taajamarakenteeseen kiinni. 
Alueen kaakkoispuolella itäväylän eritasoliittymän alueella on asemakaavoitettua 
liikerakentamisen aluetta tällä hetkellä 60 000 k-m2. Alueen eteläpuolella on kaa-
vavarantoa asuntorakentamiseen (AL-15, AL-16, AK ja AKR) 52 850 k-m2, joka 
tarkoittaa toteutuessaan noin 1100 asukkaan lisäystä väestön kehitykseen. 
 
Asemakaavoitus alueella jatkuu ja ensivaiheessa kaavoitettavan alueen lähiympä-
ristöön Törnäväntien, Eskoontien ja Päätien varteen syntyy noin 3000 – 4000 
asukkaan asuinalue. 
 
Alueen ympäristön rakentumisen myötä tulevina vuosina ja vuosikymmeninä Es-
koon lähialueella väestö lisääntyy huomattavasti. Lähialueella tulee asumaan 2 km 
säteellä 23 000 asukasta ja 5 km:n säteellä 48 000 asukasta vuoteen 2040 men-
nessä.  
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Rakennuskanta  
Suunnittelualueella ei sijaitse rakennuskantaa. Lähiympäristössä sijaitsevat Es-
koon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelukeskuksen rakennuskantaa. Hallit-
sevana julkisivumateriaalina vanhoissa pääosin vuosina 1969 – 1971 rakennetuis-
sa rakennuksissa on punatiili ja kattomuotona tasakatto. 

 
Eskoon palvelukeskuksen vanhojen kiinteistöjen elinkaari alkaa olla lopuillaan. 
Sosiaalipuolella tapahtuvat muutokset ja laitospaikkojen määrän muutos 300 pai-
kan kokonaisuudesta 36 paikkaan merkitsee suurta muutosta alueen rakennus-
kannalle tulevaisuudessa. Suurin osa alueella olevista vanhoista rakennuksista 
tullaan purkamaan ja alueen käyttötarkoitus tullaan muuttamaan laitosasumisesta 
tavalliseen asumiseen. Olemassa olevista Eskoon palvelukeskuksen rakennuksis-
ta on suunniteltu jäävän alueelle Helakoti (v. 1970), Kaarisilta ja Ammattiopisto 
Luovi (v. 1970), Terapiatalo (v. 1983), Niittyvillan koulu (v. 2014), sekä Lastentalo 
(2015, laajennus 2017). Parhaillaan alueelle on rakentumassa Eskoon Tuki- ja 
osaamiskeskus sekä ikäihmisten asumisyksikkö. 
 
Palvelut 
Eskoon alueen palvelut 
Lähiympäristössä sijaitsee Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelukes-
kus, joka tarjoaa monipuolisia sosiaalihuollon erityispalveluja.  
 
Alueella sijaitsee Niittyvillan erityiskoulu, joka on ensisijaisesti tarkoitettu vaikeim-
min kehitysvammaisille ja soveltuvin osin lievemmin vammaisille oppivelvollisuus-
ikäisille oppilaille. Koulussa on 24 oppilaspaikkaa. Koulun yhteydessä toimii ilta-
päivähoitotoiminta. 
 
Eskoon alueella sijaitsevat Terapiatalo ja Aistikeskus Sateenkaari. Aistikeskus Sa-
teenkaaressa on erilaisia toimintatiloja, joissa on mahdollisuus toteuttaa kädentai-
dollisia, maalauksellisia, motorisia eli liikunnallisia sekä rentouttavia aistituokioita. 
Aistikeskus Sateenkaaren tilat ovat varattavissa myös opiskelija-, koululais- ja 
muille ryhmille, esim. tyhy-toimintaan. 
 
Eskon alueella sijaitseva ammattiopisto Luovi on valtakunnallisesti toimiva amma-
tillinen erityisoppilaitos. Kaarisilta on erityiskoulutus- ja päivätoimintakeskus, joka 
tarjoaa erityiskoulutusta ja päivätoimintaa erityistä tukea tarvitseville oppivelvolli-
suutensa suorittaneille kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. 
 
Eskoon alueella sijaitsee asumisyksikkö Helakoti, joka tarjoaa nuorille aikuisille 
kehitysvammaisille asumispalvelua ja asumisharjoittelua. Alueella sijaitsee myös 
Eskoon sosiaalipalvelujen Lastentalo. 
 
Lähialueella sijaitsee Eskoon sosiaali- ja palvelukeskuksen asumisyksiköitä mm. 
Kärjen kortteeri, joka tarjoaa erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille asu-
mispalvelua ja yksilöllistä tukea omaan kotiin, Kotomarkki, joka tarjoaa asumispal-
veluja kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista apua ja 
tukea arjessa sekä Lasten- ja nuortenkoti Vanamo. 
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Eskoon alueella sijaitsee Eskoon sosiaali- ja palvelukeskuksen laitoshuollon yksi-
köt: Kuntokaari, Kotopihlaja, Tuulentupa, Neliapila, Kuusikoto ja Metsätähti, joiden 
osalta toiminnot muuttuvat, kun laitoshuollon tarpeet alueella muuttuvat.  
 
Lähiympäristön palvelut 
Seinäjoen keskustan monipuoliset palvelut ovat n. 7 km päässä. Alueen lähin päi-
vittäistavarakauppa, posti ja pizzakioski sijaitsevat Törnäväntien ja Toritaipaleen 
välisellä alueella n. 1,5 km päässä suunnittelualueesta pohjoiseen.  
 
Suunnittelualueesta n. 1,8 km päässä sijaitsee Kärjen koulu, jossa on luokat 1-6 (2 
sarjaa). Koulussa on oppilaita noin 270. Koulun yhteydessä on päiväkoti, neuvola, 
hammashoitola ja kerhotiloja. Pajuluoman koulu sijaitsee n. 3,4 km päässä. Mo-
lemmat koulut ovat tällä hetkellä täynnä. 
 
Lähin yläluokkien koulu, Pruukin yhtenäiskoulu, sijaitsee n. 2,7 km päässä. Kou-
lussa on luokat 5 – 9.  
 
Suunnittelualueen pohjoispuolella n. 0,3 km päässä sijaitsee päiväkoti Muksula, 
joka on 47-paikkainen päiväkoti. Muksula toimii Tupatien päässä olevassa kerros-
talossa. 
 
 

 
Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat päivittäistavarakaupat sekä lähimmät koulu- ja 
päiväkotiyksiköt. 
 
Virkistys 
Eskoon alueella on luontopolku ja Niittyvillan koulun yhteydessä on lähiliikunta-
paikka. Alue on metsäistä ja alueelle tullaan osoittamaan hyvät viherverkostot jat-
kosuunnittelun edetessä. 
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Alueen lähiympäristössä on laajat virkistys- ja kuntoilualueiden verkostot. Hallilan 
valaistu kuntorata (6 km) on n. 3,5 km alueesta koilliseen. Kärjen koululta lähtevä 
yhteysreitti (1,4 km) Hallilanvuorelle kulkee n. 1,8 km päässä suunnittelualueesta 
pohjoiseen. Reitit toimivat talvisin hiihtolatuna. Pajuluoman varressa kulkee talvi-
sin hiihtoladut ja Seinäjoen varressa kulkevat kävelyreitit. Alueen ympäristössä 
kulkevilta reiteiltä on yhteydet Kyrkösjärven ympäristön reitistöihin sekä Honkaky-
lään ja Ämmälänkylään suuntautuviin reitteihin.  
 
Kärjen ja Pajuluoman koulujen yhteydessä on liikuntasalit sisäurheiluun sekä ul-
kokentät kesä- ja talvilajeja varten. 
 

 
Ote yleiskaavasta, jossa on esitetty mustalla katkoviivalla Eskoon ja Kärjen alueiden ulkoi-
luverkostojen uudelleenjärjestelyt. 
 
Liikenne 
Suunnittelualue tukeutuu liikenteellisesti alueen itäreunalla kulkevaan Törnävän-
tiehen ja eteläreunalla kulkevaan Eskoontiehen. Suunnittelualueen tieverkosto 
koostuu Päätiestä ja yhdestä uudesta katuyhteydestä. Seinäjoen keskustan saa-
vutettavuus autolla on noin 6,5 km. Kevyenliikenteen väylä on toteutettu Törnä-
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väntien varressa, sen itäpuolella Eskoon liittymään saakka. Suunnittelualueelle on 
alikulku Törnäväntien ali. Tupatielle mahdollistetaan kevyenliikenteen väylä sekä 
suunnittelualueelle tulevat turvalliset puistoraitit. 
 
Vuonna 2009 Törnäväntien keskivuorokausiliikenne (KVL) oli 3001 ajon/vrk. Tör-
näväntiellä nopeusrajoitus Eskoon kohdalla on 60 km/h. Eteläisen Seinäjoen 
yleiskaavan laadinnan yhteydessä tehdyssä katu- ja tieverkkoselvityksessä tien 
ennustettu keskivuorokausiliikenne on arvioitu olevan 6000 ajon/vrk vuonna 2030. 
Ennustettujen liikennemäärien ja 50 km/h ajoneuvonopeuden mukaiset 45 dBA:n 
ulkomelualueet ulottuvat Törnäväntiellä arviolta noin 50 - 100 metrin päähän tien 
keskilinjasta. Törnäväntien varren kortteleiden piha-alueet tulee suojata liikenne-
melulta, mikä voidaan hoitaa rakennusten sijoittelulla. Sisämelun suhteen ei ole 
suojaustarvetta. 
 
Seinäjoen itäinen ohikulkutie vaikuttaa kasvattaen Törnäväntien liikennemääriä ja 
muodostaen Törnäväntiestä uuden pääväylän keskustaan. Törnäväntiestä tulee 
myös joukkoliikenteen pääväylä. Itäväylän risteysalueen ympäristöön muodostuvat 
kaupan alueet tulevat osaltaan vaikuttamaan Törnäväntien liikennemääriin. 
 
Mikäli Vapaudentien jatke tulee toteutumaan tulevaisuudessa, se tulee vaikutta-
maan alentavasti Törnäväntien liikennemääriin ja Törnäväntien asemaan pää-
väylänä keskustan suuntaan. 
  
Joukkoliikenne 
Suunnittelualue kuuluu paikallisliikenteen piiriin. Paikallislinja 1 ajaa Matkakeskuk-
sesta Törnäväntietä Kärjenkaaren kautta Eskooseen ja takaisin.  Lähin paikallislii-
kenteen linja-autopysäkki sijaitsee Eskoontiellä Eskoon keskuksessa. Törnävän-
tiellä kulkee muuta bussiliikennettä ja lähimmät pysäkit ovat etelään mentäessä 
Eskoontien kohdalla ja pohjoiseen mentäessä 150 m Eskoontiestä keskustan 
suuntaan. 

 

 
Paikallisliikenteen linjan 1 reitti. 
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Lisäksi paikallisliikenteen bussit (linjat 5 ja 3) kulkevat Ruukintietä ja lähimmät py-
säkit ovat alueen läheisyydessä Kärjenkaarella. Reittejä 1, 3 ja 5 tullaan muutta-
maan asuntoalueiden ja liikealueiden laajentuessa alueella. 
 
Suunnittelualueen ohi Törnäväntietä pitkin kulkee myös paikallisliikenteen Ämmä-
länkylän linja numero 7 sekä Peräseinäjoelle ja siitä eteenpäin menevät seudulli-
set bussit. 

Paikallisliikenteen linjan 3 reitti 

Paikallisliikenteen linjan 5 reitti 
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Paikallisliikenteen linjan numero 7 reitti kulkee suunnittelualueen ohi Törnäväntietä pitkin. 
 

 
Ote alueen teknisistä verkostoista. Punainen = kaukolämpö, sininen = vesijohto, oranssi = 
jätevesiverkosto, vihreä = hulevesiverkosto, vaalean sininen = sähkö 
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Yhdyskuntatekninen huolto  
Alueen pohjois- ja länsipuolella noin 100 ja 300 metrin etäisyydellä kulkee kauko-
lämpöverkostoa. Eskoon alueen sisäinen kaukolämpöverkoston kunto vaatii tar-
kempia tutkimuksia. Suunnittelualueen itäosissa kulkee 20 kV:n ilmajohto Törnä-
väntien varressa. Eskoon alueella on oma maanalainen sähköverkosto. Runko-
vesijohto ja –jätevesijohto kulkee suunnittelualueen itäosissa Törnäväntien suun-
taisesti.  
 

3.1.4 Maanomistus 

Kaavoitettava alue on kaupungin omistamaa aluetta.  
 

3.2 Suunnittelutilanne 
 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan 
26.11.2001. Valtioneuvosto päätti 13.11.2008 valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden tarkistamisesta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Tavoit-
teiden mukaan alueidenkäytöllä on nykyistä vahvemmin hillittävä ilmastonmuutos-
ta. Kaupunkiseutujen kehitys tulee kääntää hajautumisesta kohti eheytymistä ja 
tiiviimpää rakennetta. Tämä koskee niin asutuksen, palvelujen kuin työpaikkojen-
kin sijaintiratkaisuja. 
 
Kokonaismaakuntakaava 2005 
Ympäristöministeriö on vahvistanut 23.5.2005 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaa-
van. Suunnittelualue on maakuntakaavassa Kaupunkikehittämisen kohdealuetta, 
jonka suunnittelumääräys on: Aluetta kehitetään maakuntakeskuksena ja sitä ym-
päröivänä kaupunkiseutuna. Alueen valmiuksia parannetaan maakunnallisten pal-
veluiden sijainti- ja liikenneyhteyksien solmupaikkana. Erityistä huomiota tulee 
kiinnittää alueella sijaitsevan matkakeskuksen ja lentoaseman sekä muun maa-
kunnan välisten joukkoliikenneyhteyksien kehittämiseen. Kuntien yleiskaavoissa 
kevyen liikenteen verkostojen jatkuvuus on varmistettava. 
 
Muut suunnittelualueeseen kohdistuvat maakuntakaavamerkinnät ovat kumoutu-
neet vaihemaakuntakaava II voimaantulon myötä. 
 

 
Ote kokonaismaakuntakaavasta 2005 
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Vaihemaamaakuntakaava II – Kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot 
Maakuntavaltuusto on hyväksynyt kaavan 30.5.2016 ja kaava on tullut voimaan 
11.8.2016.  
 

 
Ote vaihemaakuntakaava II:sta – Kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot 2016 
 
Suunnittelualueen vaihemaakuntakaavan määräykset ovat seuraavat: 
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Yleiskaava 
Suunnittelualueella on voimassa Eteläisen Seinäjoen ja Itäväylän osayleiskaava 
2025. Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.6.2009. 
 

 
Ote Eteläisen Seinäjoen ja Itäväylän osayleiskaavasta 2025 

 
Suunnittelualueella on voimassa seuraavat yleiskaavamerkinnät: 
AK-1: Kerrostalovaltainen alue. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alueel-
le saa sijoittaa liike-, työ- ja palvelutiloja rakennusten ensimmäiseen kerrokseen. 
Alueelle sallitaan enintään viisikerroksiset asuinkerrostalot. Osa alueesta voidaan 
toteuttaa tiiviinä vähintään 2-kerroksisena pientaloasutuksena. 
 
PL-1: Lähipalvelujen alue. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alueelle saa 
sijoittaa julkisia ja yksityisiä palvelutoimintoja sekä työpaikkatoimintaa ja asuntoja. 
 
VL-1: Lähivirkistysalue. Alueelle sijoittuu luonnonarvoja omaavia alueita, jotka tu-
lee huomioida ulkoilureittien ja virkistystoimintojen sijoittelussa. 
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SV-1: Suojaviheralue. Aluetta voidaan käyttää yleisen tien liikenneväylän sijoitta-
miseen ja tiejärjestelyihin. Alueelle saa sijoittaa meluvallin ja/tai –aidan. Itäisen 
ohikulkutien varressa alueelle saa sijoittaa ohikulkutien rakentamisen massoja si-
joittaen niitä ensin asumiseen varattujen alueiden läheisyyteen. Maamassat tulee 
maisemoida ja sijoittaa puustoa mahdollisuuksien mukaan säästäen. 
 
me: Melualue. Keskimääräinen 45/55 dBA ulkomeluvyöhyke, vuoden 2030 liiken-
nemääräennusteilla laskettuna. 
 
 
Asemakaava 
Suunnittelualue on pääosin asemakaavoittamatonta. Alueella on vähäisiltä osin 
vuonna 2017 voimaan tullutta asemakaavaa kadun ja torialueen osalta. Alue ra-
jautuu osittain itäosiltaan Kärjen asuntoalueiden asemakaavoihin. 
 

 
Suunnittelualueen rajaus ja ote ajantasakaavasta 
 
Rakennusjärjestys 
Rakennusjärjestys on hyväksytty 15.12.2008 ja on tullut voimaan 19.1.2009. 
 
Kiinteistörekisteri ja tonttijako 
Asemakaava-alue koskee kaupungin ylläpitämässä kiinteistörekisterissä olevaa 
aluetta. Tonttijako suoritetaan kaavan valmistuttua. 
 
Pohjakartta 
Tekniikkakeskuksen mittausosasto ylläpitää pohjakartan tietoaineistoa. 
 
Rakennuskiellot 
Asemakaavaa varten ei ole asetettu rakennus- ja toimenpidekieltoa. 
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Suojelupäätökset 
Suunnittelualueella eikä sen läheisyyteen sijoitu valtakunnallisesti merkittäviä tai 
arvokkaita maisema-alueita tai kulttuuriympäristöjä eikä perinnemaisemakohteita 
tai muinaisjäännöksiä. 
 
Eskoon alueen maankäyttösuunnitelma 
Arkkitehdit LSV on laatinut Eskoon ympäristöön maankäyttösuunnitelman 
23.5.2016. Maankäyttösuunnitelman tarkastelualue oli kooltaan n. 1,29 km2, suun-
nittelualue n. 0,59 km2, josta Eskoon alue n. 0,29 km2. Suunnitelmaa laajennettiin 
koskemaan myös Eskoon liikealuetta. Maankäyttösuunnitelmassa on tutkittu Es-
koon alueelle lisärakentamista kuntayhtymän nykyisestä käytöstä vapautuville 
alueille ja sitä ympäröiville laajoille kaupungin omistamille alueille. Suunnitelman 
tavoitteena on ollut luoda kokonaan uusi viihtyisä puutarhamainen kaupunginosa. 
 

 
 
Eskoon alueen maankäyttösuunnitelman havainnekuva, päivitetty 24.11.2017 / Arkkitehdit 
LSV 
 
Kaupunginosan runko muodostuu alueen eri korttelialueita yhdistävästä puistover-
kostosta, joka on rakentunut alueen olemassa olevien suojeltavien tai muulla ta-
valla arvokkaiden luontokohteiden varaan. Puistoalueille on sijoitettu asukkaita 
palvelevia ulkoliikunta- ja harrastustoimintoja. 
 
Kaupunginosan keskus muodostuu nykyisen Eskoontien varteen, johon sijoittuu 
julkiset, kaupalliset ja muut palvelut keskeisen aukiokokonaisuuden ympärille. 
Alueella kulkee pohjois-eteläsuuntainen puistoakseli, joka risteää keskusaukion 
kanssa. Koulu ja päiväkoti sijaitsevat puistoakselin varrella Eskoon sisääntulossa 
keskusaukion pohjoispuolella. Liikuntakentät sijaitsevat puistovyöhykkeillä. 
 
Alueella on kiinnitetty erityistä huomiota liikenneturvallisuuteen. Puistoakselin 
kautta voidaan järjestää turvalliset kevyenliikenteen yhteydet koko kaupunginosa-
keskuksen alueelle viherverkostoja pitkin. 
 
Eskoon palvelukeskuksen laitoskäytöstä poistuville alueille on suunnitelmassa 
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osoitettu asuinrakentamista. 
 
Asuinrakentamisen kerroskorkeudet suunnitelman alueella vaihtelevat yhdestä 
kerroksesta kahdeksaan kerrokseen. Eskoon sisääntulossa ja kaupunkikeskus-
tassa on korkeampaa 8-kerroksista ja Törnäväntien varrella on 4 – 5-kerroksista 
rakentamista. Pääosin alue muodostuu asumiseen tarkoitetuista 2- ja 4-
kerroksisista sekä 1- ja 2-kerroksisista korttelipihoista, jotka on ryhmitelty siten, et-
tä kadunvarren asuinrakentaminen on korkeampaa ja puistoja vasten on mata-
lampaa rakentamista. Tilaa vievän kaupan alueen läheisyyteen on suunniteltu 4-
kerroksista asuinrakentamista. Korttelipihoilta on yhteys puistoalueille ja korttelipi-
hat on suunniteltu pääosin autottomiksi. Autoille on suunniteltu erilliset alueet. 
 
Tilaa vievän kaupan alue sijoittuu alueen eteläreunalle itäisen ohikulkutien var-
teen. Tilaa vievän kaupan alueella rakentaminen sijoittuu korttelien reunoille ja py-
säköintialueet kortteleiden sisään. Asuinrakentamista vasten liikerakentaminen 
massoitellaan pienipiirteisesti. Kevyenliikenteen yhteydet ulottuvat tilaa vievän 
kaupan alueelle. 
 

 
Eskoon alueen maankäyttösuunnitelma 2016 / Arkkitehdit LSV. Näkymä alueen Törnävän-
tieltä Eskoontien sisääntulosta päiväkoti etualalla oikealla ja taustalla kerrostalokorttelit. 
 
 

 
Eskoon alueen maankäyttösuunnitelma 2016 / Arkkitehdit LSV. Näkymä kerrostaloalueelta. 
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Eskoon alueen maankäyttösuunnitelma 2016 / Arkkitehdit LSV. Ote suunnittelualueen tule-
vista virkistys-, katu- ja kevyen liikenteen yhteyksistä. 
 

 
Eskoon alueen maankäyttösuunnitelma 2016/Arkkitehdit LSV. Alueen palvelut ja toiminnot. 
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Eskoon alueen maankäyttösuunnitelma 2016 / Arkkitehdit LSV. Ote aluerakennekuvasta, päivitetty 24.11.2017. Koulu-
keskuksen alue keskellä. 

 
 
 
Korttelien 134 – 138 asemakaavoituksen yhteydessä maankäyttösuunnitelmaa on 
tarkistettu 24.11.2017. Muutokset koskivat lähinnä kortteleita 134 ja 135 Eskoon-
tien eteläpuolella. Vuoden 2017 helmikuussa hyväksytyssä asemakaavassa on 
tarkistettu korttelin 135 rakentamista kerrostalo rakentamisesta pientalomaisem-
paan suuntaan. 
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Eskoon alueen maankäyttösuunnitelma 2016 / Arkkitehdit LSV. Havainnekuva Eskoontien alkupäästä, jossa koulukes-
kus on etualalla. 

 
Eskoon koulukeskus, Maankäyttösuunnitelma / Alustava hankesuunnitelma 
Arkkitehdit LSV on laatinut Eskoon koulukeskuksen alueella tarkemman maan-
käyttösuunnitelman / alustavan hankesuunnitelman 20.3.2018.  
 
Maankäyttösuunnitelmassa koulukeskus rajautuu julkiseen aukioon ja alueen eri 
osia yhdistävään puistoakseliin. Koulukeskuksen sijainti on saavutettavuudeltaan 
erinomainen kulkemismuodosta riippumatta. Puistoakselille sijoittuvat raitit luovat 
turvalliset kevyenliikenteen yhteydet. 
 
Suunnitelmassa on huomioitu mitoituksellisesti päiväkodin ja koulun tilojen lisäksi 
nuorisotilat, kirjasto, auditorio, neuvola ja seurakunnan tilat. 
 
Piha-alueiden suunnittelussa on huomioitu toiminnallisuus ja niiden oleminen osa-
oppimisympäristöä. Piha-alueet jakautuvat kahteen luonteeltaan erilaiseen aluee-
seen: metsään, jossa on retki-, kiipeily- ja rakentelualueita ja avoimempaan, lii-
kunnalliseen piha-alueeseen, jonne on sijoitettu erilaisia leikkipaikkoja ja pihapeli-
kenttiä.  
 
Koulun aukion puoleisista tiloista on muodostettu yhteisöllisiä tiloja, jotka muodos-
tavat toiminnallisen kokonaisuuden. Siihen kuuluvat aulatilat, ruokasali, liikunta- ja 
näyttämötilat puku- ja pesutiloineen, nuorisotila, kirjasto, auditorio ja neuvola sekä 
käsityötilat.  
 
Suunnitelmassa annetaan ohjeita rakennusten arkkitehtuurista ja rakentamista-
vasta.  
 
LIITE 1. Maankäyttösuunnitelma / Alustava hankesuunnitelma, Arkkitehdit LSV, 
20.3.2018 
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Viistoilmakuva. Eskoon koulukeskuksen maankäyttö / hankesuunnitelma. Arkkitehdit LSV. 20.3.2018. 
 

 
Havainnekuva. Eskoon koulukeskuksen maankäyttö / hankesuunnitelma. Arkkitehdit LSV. 20.3.2018. 
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Liikenneselvitys 
Vuoden 2016 maankäyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä Sito Oy:n tekemän 
liikenne-ennusteen mukaan Törnäväntien liikennemäärät Eskoontien kohdalla v. 
2030 – 2040 ovat 7600 ajon/vrk ja vuonna 2050 ovat 9300 ajon/vrk. Ennusteet pe-
rustuivat siihen, että Törnäväntie toimii jatkossakin pääsisääntulotienä Eskoon eri-
tasoliittymästä. Selvityksen mukaan tulee jatkossa Eskoontien liittymässä varautua 
valo-ohjaukseen tai kiertoliittymään. Katualue ei ole mukana kaavassa. Kiertoliit-
tymälle ei Törnäväntien katualueella ole tilaa ja varaus tulisi tutkia erikseen. 
 
Valtuusto teki 21.3.2016 päätöksen, että Vapaudentien jatketta suunnitellaan. 
Päätöksen mukaisesti kunnallistekniikan suunnittelu nyk. yhdyskuntatekniikan 
suunnittelu on käynnistänyt selvityksillä alueen suunnittelua. Eskoon eritasoliitty-
män liikealueeseen liittyvän Vapaudentien jatkeen alustavassa yleissuunnitelmas-
sa tutkittiin liikenne-ennusteet uudestaan. Selvityksen mukaan, jos Vapaudentie 
toteutetaan, niin vuonna 2050 ennustetut liikennemäärät ovat Törnäväntiellä Es-
koon kohdassa n. 4000 – 5000 ajon./vrk. Huomattavasti pienemmät ajoneuvomää-
rät vähentävät tarvetta edellä mainittuihin Eskoontien liittymän valo-ohjaukseen tai 
kiertoliittymään, jos ollenkaan. 
 
Vapaudentien jatkeen selvityksessä esitetään myös Törnäväntien nopeusrajoituk-
sen laskua 30 km/h:iin. Nopeuden lasku ja liikenteen väheneminen Törnäväntiellä 
vähentävät tarvetta suojautua liikennemelulta.   
 
 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET   

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

 
Asemakaavan laajennus perustuu osittain Eteläisen Seinäjoen ja Itäväylän 2025 
osayleiskaavaan. Osayleiskaavassa Eskoon alueelle on osoitettu julkisten ja yksi-
tyisten palvelujen toimintoja, mutta tarkempien selvitysten perusteella vuoden 
2009 osayleiskaavassa paikka ei ole ollut optimaalisin. Seinäjoen kaupungilla on 
Eskoon alueella laaja maanomistus ja Itäisen ohikulkutien valmistuminen ja alueen 
maankäytölliset tavoitteet mahdollistavat asuntotuotannon merkittävää kehittämis-
tä ko. alueella. Eskoon alue on tarkoitus ottaa asemakaavoituksen piiriin osa-alue 
kerrallaan ja muodostaa siitä uusi kaupunginosakeskus, jonka palvelujen keskei-
siä toimintoja ovat nyt asemakaavoitettavat päiväkoti ja koulu. 
 
Eskoon aluetta on tutkittu maankäyttösuunnitelman avulla ja ensimmäinen ase-
makaava alueelle on valmistunut vuonna 2017 Eskoon toimintojen ja Törnäväntien 
varren asuntokortteleiden osalta. Eskoon alue on toteutunut ilman asemakaavoi-
tusta siihen saakka. 
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset  

Eskoon alueen asemakaavoitus on ollut kaupungin kaavoitusohjelmassa vuodesta 
2011 lähtien ja tekninen lautakunta on käynnistänyt asemakaavan laajennuksen 
12.4.2012. Vuoden 2017 – 2021 kaavoitusohjelmassa Eskoon päiväkodin ja kou-
lun asemakaavoitus on omana hankkeenaan. 
 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö  

4.3.1 Osalliset  
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai mui-
hin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, 
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62§). Tässä asemakaavan muu-
toksessa osallisia ovat: 
 
Kaava -alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat, yrittäjät, asukkaat ja 
muut toimijat, 
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Kaupungin viranomaiset: Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennusvalvonta, Yh-
dyskuntatekniikka, Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut, Ympäristönsuojelu, Puistotoi-
mi, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Varhaiskasvatus, Opetus, Vapaa-aikapalvelut, 
Joukkoliikenne, Kehittämispalvelut, Seinäjoen Vesi Oy, Seinäjoen Energia Oy, 
Seiverkot Oy, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitosliikelaitos ja Etelä-Pohjanmaan 
maakuntamuseo 
 
Valtion ja muut viranomaiset: Etelä-Pohjanmaan ELY / Alueidenkäyttö, Etelä-
Pohjanmaan liitto, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
 
Yritykset ja yhdistykset yms:, Elisa Oyj, Kärki-Seura ry, Eskoon sosiaalipalvelu-
jen kuntayhtymä, Etelä-Pohjanmaan luonnonsuojeluyhdistys, 
 
sekä muut mahdolliset yhteisöt ja henkilöt, joiden oloihin ja etuihin kaava saattaa 
vaikuttaa. 
 
LIITE 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

4.3.2 Vireilletulo  
Seinäjoen kaupungin tekninen lautakunta on tehnyt Eskoon aluetta koskevan 
asemakaavoituspäätöksen 12.4.2012. Kaavamuutos on ollut vuodesta 2011 lähti-
en kaavoitusohjelmassa. Vuoden 2017 – 2021 kaavoitusohjelmassa Eskoon kou-
lukeskuksen asemakaavoitus on ollut omana hankkeenaan.  
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävillä olosta on tie-
dotettu Seinäjoen kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla ja virallisessa ilmoitusleh-
dessä Seinäjoen Sanomissa 24.1.2018. OAS on ollut yhdessä kaavaluonnoksen 
sekä siihen liittyvien asiakirjojen kanssa MRA 30§:n mukaisesti nähtävillä 25.1. – 
7.2.2018.  
 
Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty Etelä- Poh-
janmaan ELY –keskukselle sähköisen asiointipalvelun kautta. Muita viranomaisia 
tai lausunnonantajia on tiedotettu sähköpostitse nähtävilläolosta sekä nettiosoit-
teesta, josta materiaali on ollut ladattavissa. Osalliset ovat voineet antaa kaava-
luonnoksesta mielipiteitä nähtävillä olo aikana. Kaavasta saatiin 9 lausuntoa. 
 
Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 26.3.2018 kaavaehdotuksen 
asetettavaksi virallisesti nähtäville. Kaavaehdotus on MRA 27 §:n mukaisesti viral-
lisesti nähtävillä 4.4. – 3.5.2018 välisen ajan. Viranomaisia ja lausunnonantajia 
tiedotetaan kuten luonnosvaiheessa. Osalliset voivat jättää kaavasta muistutuksia 
nähtävillä olo aikana. Kaavasta saatiin 3 lausuntoa. 
 
Kaupunginhallitus on käsitellyt asemakaavaa kokouksessaan 07.05.2018. Kau-
punginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 21.05.2018. 
 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö  

Viranomaisyhteistyö hoidetaan lausuntomenettelyllä. 
 

4.4 Asemakaavan muutoksen tavoitteet  

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet  
 
Kaupungin asettamat tavoitteet 
Seinäjoen kaupunki on alueen maanomistaja. Asemakaavan tavoitteena on luoda 
mahdollisuudet kaupunkirakenteen laajentumiselle nykyiseen rakenteeseen liittyen 
ja mahdollistaa uuden kaupunginosakeskuksen muodostuminen Eskoon alueelle. 
Samalla tavoite on huomioida alueen maankäytössä tukeutuminen olemassa ole-
vaan verkostoon (kadut, johdot) ja joukkoliikenteeseen luomalla pitkällä aikavälillä 
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riittävän tehokasta maankäyttöä yleiskaavan tavoitteita soveltaen.  
 
Kaupungin tavoitteena on yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja väljästi rakentu-
neiden alueiden maankäytön tehostaminen. Kaava on Seinäjoen kaupungin asun-
topoliittisen ohjelman 2025 mukainen. Asuntotuotantoa on tarkoitus osoittaa kes-
kustan lisäksi alueille, joissa työpaikat ja palvelut ovat hyvin saavutettavissa. 
Asuntopolitiikassa huomioidaan kaupungin nykyisen palveluverkon sijoittuminen ja 
sen toimivuuden turvaaminen. 

 
Kärjen ja Pajuluoman koulut ovat tällä hetkellä täynnä, joten Eteläisen Seinäjoen 
asukasmäärän lisääntyminen edellyttää varautumaan päiväkodin ja koulun tar-
peeseen. 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan 
26.11.2001. Valtioneuvosto päätti 13.11.2008 valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden tarkistamisesta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Tavoit-
teiden mukaan alueidenkäytöllä on nykyistä vahvemmin hillittävä ilmastonmuutos-
ta. Kaupunkiseutujen kehitys tulee kääntää hajautumisesta kohti eheytymistä ja 
tiiviimpää rakennetta. Tämä koskee niin asutuksen, palvelujen kuin työpaikkojen-
kin sijaintiratkaisuja. 
 
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
Maakuntakaava 
Maakuntakaavassa alue kuuluu keskustatoimintojen alakeskus – kohdemerkin-
nän alueeseen (ca). Suunnittelumääräyksessä kiinnitetään huomiota viihtyisyy-
teen ja esteettömyyteen, joukkoliikenteen toimintaedellytyksiin, kevyen liikenteen 
turvallisiin yhteyksiin ja kulttuuriympäristöihin. Merkinnän alueelle seudullista vähit-
täiskauppaa saa sijoittaa enintään 20 000 kem2.  
 
Maakuntakaavassa alue on osa kaupallista vyöhykettä (km2), jonka alueella 
seudullisesti merkittävän kaupan suuryksikön alaraja on pt-kaupassa 5 000 kem2 
ja et- kaupassa 10 000 kem2. 
 
Yleiskaava 
Suunnittelualueella on voimassa Eteläisen Seinäjoen ja Itäväylän osayleiskaava 
2025, jossa alue on osoitettu osin kerrostalovaltaiseksi alueeksi (AK-1), osin lähi-
palvelujen alueeksi (PL-1) ja lähivirkistysalueeksi (VL-1). 
 
Laadittava asemakaava poikkeaa aluevarauksen osalta osin yleiskaavasta, muttei 
täysin. Yleiskaavan tavoitteena on ollut osoittaa varaus uusien asuntoalueiden 
tarpeisiin koululle ja päiväkodille sekä muulle palvelulle. Yleiskaavan PL -1 alueva-
raus on tarkoitettu mm. koulujen ja päiväkotien osoittamiseen asemakaavassa, jo-
ten sisällön ja tavoitteiden osalta asemakaava ei poikkea yleiskaavasta. Voimassa 
olevan yleiskaavan aluevaraukset asutuksen, viheralueiden ja katuverkon osalta 
ovat laajempana kokonaisuutena edelleen pääosin ajan tasalla tehdyn maankäyt-
tösuunnitelmankin (2016) perusteella. Näin ollen yleiskaavaa ei voi pitää vanhen-
tuneena vaan asemakaavaa voidaan pitää yleiskaavan ohjausvaikutuksen rajojen 
sisään kuuluvaksi yleiskaavan soveltamiseksi. 
 
Asemakaava noudattaa yleiskaavan periaatteita Eskoon alueelle sijoittuvan asun-
to- ja palvelurakentamisen ja niistä muodostuvan kaupunginosakeskuksen suh-
teen. Tarkemmassa suunnittelussa on todettu, että palveluiden ja asumisen sijoit-
tumispaikat eivät ole olleet yleiskaavassa optimaalisia. Yleiskaavassa osoitettua 
palveluiden aluetta on tarkempien selvitysten, maankäyttö- ja liikennesuunnitelmi-
en, johdosta siirretty paremmalle paikalle Eskoontien ja Törnäväntien kulmauk-
seen. Tällöin koulukeskuksen sijainti on saavutettavuuden ja vaiheistuksen vuoksi 
optimaalisin. Ympäröivä liikenneverkko tukee koulukeskuksen saavutettavuutta. 
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Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
Alueen sijainti joukkoliikenneväylän varressa tukee tarvetta tarkistaa yleiskaavan 
tavoitetta Törnäväntien varressa osin tehokkaampaan maankäyttöön. Joukkolii-
kenne toimii, kun asumiseen osoitettujen alueiden tiheys on vähintään 20 as/ha. 
 
Alueen yhteydet ympäristön ulkoilureitteihin huomioidaan suunnittelussa. Viheryh-
teydet todetaan jatkokaavoituksessa tehdyn maankäyttösuunnitelman mukaisesti.  
 
 

4.4.2 Suunnittelutyön aikana tehdyt selvitykset ja tarkastelut ja niistä johdetut tavoitteet 
 
Suunnittelutyön pohjana on käytetty osayleiskaavatöiden yhteydessä tehtyjä selvi-
tyksiä sekä suunnittelutyön pohjaksi vuonna 2016 tehtyä laajaa maankäyttösuun-
nitelmaa. Maankäyttösuunnitelman havainnekuvia on päivitetty 24.11.2017. Ase-
makaavoituksen aikana koulukeskuksen alueelle on laadittu tarkempi maankäyttö-
suunnitelma / Alustava hankesuunnitelma 23.2.2018. 
 
Maankäyttösuunnitelmien ja hankesuunnitelman yhteydessä on todettu koulukes-
kuksen optimaalisimmaksi paikaksi Eskoontien alkupäätä Törnäväntien varrella. 
Alueen saavutettavuus alueen sisältä ja ulkopuolelta on erinomainen. Laajemmal-
la alueella olevat vihervyöhykkeet on voitu sijoittaa siten, että niiden kautta voi-
daan muodostaa turvalliset kevyenliikenteen reitit koulukeskukseen ja sitä ympä-
röiville tulevaisuuden asuntoalueille. Koulukeskuksen yhteyteen rakennettavat pi-
ha-alueet ja liikuntapaikat tulevat koko lähiympäristön käyttöön, joka lisää viihtyi-
syyttä ja alueen toiminnallisuutta. Myös joukkoliikenteen kannalta alue on optimaa-
linen. 
 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset  
 

4.5.1. Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 

 
Asemakaavaluonnos 25.1.2018 
Alueelle laadittiin esitettyjen tavoitteiden ja nykyisten lähtökohtien, selvitysten sekä 
neuvottelujen pohjalta kaavaluonnos.  
 
Kaavalla mahdollistetaan Koulukeskuksen uudisrakentaminen osoittamalla alue 
julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueena (YL). Koulukeskuksen alue on mi-
toitettu niin, että siihen voidaan sijoittaa päiväkoti sekä ala- ja yläkoulu. Koulun ti-
loihin on lisäksi ajateltu sijoittuvan terveydenhuollon ja seurakunnan tiloja. YL-
korttelialueelle on varattu alueet liikuntatoiminnoille, pysäköinnille ja turvallisille 
kevyenliikenteen yhteyksille. Tupatien katualueen leveydessä on huomioitu erilli-
sen kevyenliikenteen tilavaraukset. Kaavassa mahdollistetaan turvallisten kevyen-
liikenteen reittien johtaminen koulukeskuksen alueelle. Tupatien varteen on osoi-
tettu viheralueet (VP), jotka rajautuvat Eskoontien aukioon (tori-alue). Törnävän-
tietä vasten on osoitettu suojaviheralue (EV) suojaamaan liikennemelulta. 
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Ote kaavaluonnoksesta 25.1.2018 
 
 

 
Havainnekuva 25.1.2018 
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Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden vastineet 
Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 25.1. – 7.2.2018 välisen ajan. Kaavaluon-
noksesta saatiin 9 lausuntoa. 

 
Elisa Oyj:llä ei ollut lausuttavaa asemakaavaluonnoksesta. 

Vastine 
Ei muutoksia kaavaan. 

 
Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos-liikelaitos esittää lausunnossaan pelastustei-
den huomioimista, rakennusten pihoihin on varattava riittävästi tilaa raskaita ajo-
neuvoja varten ja sammutusveden järjestämistä on huolehdittava. 

Vastine 
Kaavassa jää rakennusten piha-alueille riittävästi tilaa, mitä raskaat ajoneuvot 
voivat tarvittaessa käyttää. Raskaiden ajoneuvojen mahdollinen hetkellinen 
pääsy piha-alueille, pelastusteiden huomioiminen ja sammutusveden järjes-
täminen ei liity kaavalla ratkaistaviin asioihin vaan ovat rakennusluvassa ja 
kunnallistekniikan suunnittelussa käsiteltäviä asioita. Ei muutoksia kaavaan. 

 
Etelä-Pohjanmaan liitto toteaa lausunnossaan, että maakuntakaavoituksen tilan-
ne on huomioitu osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmassa. Alueen suunnittelussa on 
kiinnitettävä huomioita toimiviin liikenneyhteyksiin osana Eskoon kaupunginosa-
keskusta. Kevyen liikenteen väylät palvelevat päiväkodissa ja koulussa käyntiä. 
Etelä‐Pohjanmaan liitolla ei ole muuta huomauttamista asemakaavaluonnoksesta. 

Vastine 
Suunnittelualueen vierestä kulkeva Eskoontie tulee jatkossakin toimimaan Tör-
näväntieltä alueelle tulevana pääväylänä, jota joukkoliikenne käyttää tällä het-
kellä ja jatkossa. Tupatiestä muodostuu myös aikanaan uusi täydentävä katu-
yhteys pohjoisen suuntaan. Kaavassa on varattu maankäyttösuunnitelmassa 
esitetyt kevyen liikenteen ja ulkoilua palvelevat yhteydet.  
Ei muutoksia kaavaan. 

 
Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus toteaa lausunnossaan, että he pitävät laadittua 
kaavaluonnosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) pääosin hyvänä 
ja tavoiteasettelultaan selkeänä. Asemakaavoitukselle esitetyt tavoitteet eivät kui-
tenkaan ole yhteneväisiä voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa osayleiskaa-
vassa esitettyjen aluevaraustavoitteiden kanssa. OAS:issa asemakaavoituksen 
tavoitteita on perusteltu Eskoon ympäristöstä v. 2016 valmistuneella maankäytön 
suunnitelmalla, jolla Eskoon alueelle on tutkittu merkittävää lisärakentamista ja 
tarkistettu yleiskaavan tavoitteita. MRL42§:n 3. momentissa on todettu: "Jos yleis-
kaava on ilmeisen vanhentunut, asemakaava voidaan perustellusta syystä laatia 
tai muuttaa sisällöltään 1. momentissa säädetystä poiketen. Tällöin on kuitenkin 
huolehdittava siitä, että asemakaava sopeutuu yleiskaavan kokonaisuuteen ja 
otettava huomioon, mitä 39§:ssä säädetään yleiskaavan sisältövaatimuksista." 
 
Laadittavilla erillisillä maankäytön suunnitelmilla ei voida muuttaa oikeusvaikuttei-
sen yleiskaavan sisältöä, mutta laadittavia erillisselvityksiä voidaan käyttää voi-
massa olevan yleiskaavan toteuttamisen tukena. Tässä tapauksessa on tehtävä 
harkinta ja ratkaisu siitä, onko vain noin 9 vuotta vanha ja tavoitevuodeltaan 2025 
asti ulottuva yleiskaava jo vanhentunut? Edellyttäisikö asemakaavahanke rinnal-
leen laaja-alaisempaa yleiskaavallista tarkastelua myös muista alueen mahdolli-
sesti muuttuneista maankäyttötavoitteista johtuen? Jos yleiskaava tulkitaan ohja-
usvaikutukseltaan vanhentuneeksi, pitäisi asemakaavallisen ratkaisun kuitenkin ol-
la linjassa yleiskaavallisen tavoitteen kanssa. Vireillä olevan asemakaavan ja 
yleiskaavan suhde pitää tulla kaavaprosessissa käsitellyksi ja tarvittaessa laittaa 
vireille samalla myös yleiskaavan tarkistaminen tarvittavalta laajuudelta. 
 
Törnäväntien liikennemäärä on nykyisellään noin 3100 ajoneuvoa vuorokaudessa 
ja nopeusrajoitus on 80 km/h. Päiväkoti- ja koulurakentaminen tulee valmistumi-
sen ja käyttöönoton myötä kohdistamaan alueelle melko merkittävää liikennemää-
rien kasvua, sillä todennäköisesti ainakin alakoululaisia ja päiväkotilapsia kuljetel-
taisiin paikalle paljolti omilla autoilla. Liikennesuunnittelussa tulee kiinnittää huo-
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miota koulun ja päiväkodin saattoliikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen sekä 
kortteliin suuntautuvaan kevyen liikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen. Kevyen 
liikenteen kulku YL-kortteliin olisi hyvä osoittaa erikseen autoliikenteestä. Kaavoi-
tusprosessissa tulee huomioida myös Törnäväntien melualue ja selvittää mahdol-
lisesti tarvittavat meluntorjuntatoimenpiteet. Tähän liittyen EV -suoja-alueeseen 
saattaa olla tarvetta mahdollistaa meluvallin tai muiden meluntorjuntarakenteiden 
rakentaminen. 
 
Asemakaavassa muodostettavan YL -korttelin rakentamisen tavoitteita olisi tar-
peellista määritellä tarkemmin vielä kaavaselostuksessa ja antaa rakentamisesta 
tarkempaa ohjausta YL -korttelia koskevassa kaavamääräyksessäkin. 
 
Alueella voimassa olevan oikeusvaikutteisen Eteläisen Seinäjoen ja Itäväylän 
osayleiskaava 2025 perusteella nyt kyseessä olevalla suunnittelualueena ei sijait-
se luonnonsuojelullisesti merkittäviä kohteita. Osa suunnittelualueesta on kuiten-
kin merkitty osayleiskaavassa lähivirkistysalueeksi, jolle sijoittuu luonnonarvoja 
omaavia alueita, jotka tulee huomioida ulkoilureittien ja virkistystoiminnan sijoitte-
lussa (VL-1). Todennäköisesti kyseiset luonnonarvot liittyvät mm. osayleiskaavas-
sa merkittyihin, nyt kyseessä olevan suunnittelualueen pohjois- etelä- ja länsipuo-
lella sijaitseviin liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin (s-1), joiden kannal-
ta on tärkeää säilyttää puustoinen yhteys edellä mainittujen, liito-oravan kannalta 
merkittävien alueiden välillä. 
 
ELY -keskus toteaa, että puustoisen yhteyden säilyminen nyt kyseessä olevalla 
suunnittelualueena itä-länsi-suunnassa ei asemakaavaluonnoksen perusteella ole 
tulevaisuudessa varmaa. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee puustoista 
aluetta, mutta alue on osayleiskaavassa merkitty pientalovaltaiseksi asuntoalu-
eeksi (AP-3) sekä lähipalvelujen mukaiseksi alueeksi (PL). Lisäksi alueelle on 
merkitty ohjeellinen ulkoilureitti. Sen sijaan kulkuyhteydet säilyvät pohjois-etelä-
suunnassa asemakaavassa esitettyjen suojaviheralueiden (EV) sekä puistoalueen 
(VP) kautta. ELY -keskus painottaa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 
sekä puustoisten yhteyksien huomioimista alueen käytön jatkosuunnittelussa. 

Vastine 
Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryh-
dyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 42 § 1 
mom.). Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpi-
teitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vai-
keuteta yleiskaavan toteuttamista (MRL 42 § 2 mom.). Jos yleiskaava on ilmei-
sen vanhentunut, asemakaava voidaan perustellusta syystä laatia tai muuttaa 
sisällöltään 1 momentissa säädetystä poiketen. Tällöin on kuitenkin huolehdit-
tava siitä, että asemakaava sopeutuu yleiskaavan kokonaisuuteen ja otettava 
huomioon, mitä 39 §:ssä säädetään yleiskaavan sisältövaatimuksista (MRL 42 
§ 4 mom.). 
 
Laadittavana oleva asemakaavan alue kohdistuu Eteläisen Seinäjoen osayleis-
kaavassa 2025 pääosin asuinkerrostalojen (AK-1) aluevaraukseen ja vähäisel-
tä osin lähipalvelujen (PL-1) ja lähivirkistysalueen (VL-1) aluevaraukseen. Laa-
dittava asemakaava poikkeaa aluevarauksen osalta pääosin yleiskaavasta, 
muttei täysin. Yleiskaavan tavoitteena on ollut osoittaa varaus uusien asunto-
alueiden tarpeisiin koululle ja päiväkodille sekä muulle palvelulle. Yleiskaavan 
PL -1 aluevaraus on tarkoitettu mm. koulujen ja päiväkotien osoittamiseen 
asemakaavassa, joten sisällön ja tavoitteiden osalta asemakaava ei poikkea 
yleiskaavasta. Voimassa olevan yleiskaavan aluevaraukset asutuksen, viher-
alueiden ja katuverkon osalta ovat laajempana kokonaisuutena edelleen pää-
osin ajan tasalla tehdyn maankäyttösuunnitelmankin perusteella. Voinee olla 
tarkoituksen mukaista, että jatkokaavoituksen yhteydessä tiettyjen aluevaraus-
ten ja volyymin osalta on tarpeen pohtia MRL 42.4 §:n mukaista asemakaavoi-
tusta, esim. kehätien PL – varaus. Koska jatkokaavoituksen poikkeamat yleis-
kaavasta ovat alueina pieniä, ei yleiskaavoituksen tarkistaminen ole tarkoituk-
senmukaista varsinkaan kun yleiskaavalle ei ole laajempaa tarvetta.  
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Yleiskaava ei näkemyksemme mukaan ole vanhentunut ko. asemakaavoituk-
sen osalta vaan voidaan pitää yleiskaavan ohjausvaikutuksen rajojen sisään 
kuuluvaksi yleiskaavan soveltamiseksi. 
 
Törnäväntien liikennemäärät tulevat jatkossa kasvamaan maankäytön lisäänty-
essä. Mikäli Vapaudentien jatke toteutuu, niin liikennemäärien kasvu ei ole 
merkittävää, eikä välttämättä edellytä melunsuojaukseen toimenpiteitä. Mikäli 
Vapaudentien jatke ei toteudu liikennemäärien kasvu on huomattavaa ja silloin 
tarvitaan melunsuojausrakenteita. Asemakaavaluonnoksesta jäi suojaviheralu-
eelta mahdollisuus melunsuojausrakenteiden osalta merkitsemättä. Se tullaan 
sinne kaavaehdotuksessa mahdollistamaan. Tarve kuitenkin selviää vasta Va-
paudentien suunnittelun ja toteuttamispäätösten myötä. Vapaudentien suunnit-
telu valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä. Lisätään kaavaan suojavihera-
lueelle (EV) meluntorjuntarakenteiden rakentamismahdollisuus. 
 
Törnäväntiellä on tällä hetkellä 60 km/h nopeusrajoitus ulottuen reilu 100 metriä 
Eskoontien liittymän eteläpuolelle, ei 80 km/h. Nopeutta myös todennäköisesti 
lasketaan liikennemäärien lisääntyessä, mikä edelleen vaikuttaa laskevasti me-
lun leviämiseen. Koulu ja päiväkoti edellytetään kaavassa rakennuksen osalta 
rakennettavaksi Eskoontietä ja Törnäväntietä vasten sekä päiväkoti 2 -
kerroksisena ja koulu 3 -kerroksisena, mitkä varmistavat, että piha-alueet ovat 
liikennemelulta suojattuja. 
 
Kaavassa on varattu tontilta riittävä alue koululle ja päiväkodille Eskoontien 
varressa saattoliikennettä ja lyhytaikaista pysäköintiä varten. Kaavassa on va-
rauduttu kevyen liikenteen sujuviin yhteyksiin ja yhteyksiin alueen ulko-puolelle. 
Yhteydet tulevat selkeämmin esiin luonnosvaiheen jälkeen laaditusta tontin-
käyttösuunnitelmasta. 
 
Asemakaavaehdotukseen tullaan lisäämään YL-korttelin rakentamista koske-
vaa ohjeistusta. Asemakaavaa varten laaditut havainnekuvat ja viitesuun-
nitelmat määrittävät osaltaan tavoiteltua laatutasoa. Koulu ja päiväkoti tulevat 
palvelemaan kaupungin palvelurakennetta, missä kaupunki tilaajana edellyttää 
tiettyä laatutasoa myös mahdollisesti vuokratessaan aluetta yksityiseen käyt-
töön. 
 
Suunnittelualueen lähiympäristössä pohjoisen suuntaan tehtiin maaliskuussa 
2018 liito-oravien osalta luontoselvittäjän tarkistuskäynti. Kaava-alueelta ei 
esiintynyt liito-oravia. Niitä ilmeni kuitenkin pohjoisempana yleiskaavan luo -
merkinnän osoittamassa paikassa. reviiri on kuitenkin todennäköisemmin kyt-
köksissä Puuttomantien suuntaan kuin tämän alueen suuntaan. Kaavaehdo-
tukseen on tarkoitus laajentaa viheraluetta Tupatien varressa, mikä antaa tar-
vittaessa liito-oravalle liikkumismahdollisuuden pohjois-eteläsuunnassa. Viher-
alue tukeutuisi samalla maankäyttösuunnitelmassa esitettyyn ratkaisuun. 
Maankäyttösuunnitelmassa on esitetty viheraluetta kaavoitettavan alueen poh-
joispuolelle. Viheralueet ja ulkoilureitit tullaan huomioimaan jatkokaavoituksen 
yhteydessä. Laajennetaan Tupatien varren viheraluetta. 

 
 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä toteaa lausunnossaan, että liikennejär-
jestelyihin tulee kiinnittää erityistä huomiota alueella, jossa tulee liikkumaan paljon 
lapsia ja nuoria sekä erityispalveluita käyttäviä henkilöitä. Törnäväntien ja Eskoon-
tien risteysalueen liikennejärjestelyt on suunniteltava huolella. Eskoontielle että 
Tupatielle on rakennettava kevyen liikenteen väylät katujen koko pituudelta. Piha-
alueiden esteettömyyteen on kiinnitettävä huomiota. Opasteiden on oltava helposti 
havaittavia ja selkeitä. Olemassa olevaa puustoa tulee säilyttää mahdollisimman 
paljon ja korvaavia istutuksia tulee tehdä luonnonmukaisuuden säilymiseksi. 
Green Care – ajattelu mahdollistaa mm. eläinavusteisen toiminnan, vuokrapalstat 
yms. luonnonläheisyyden. Eskoon kuntayhtymä tarjoaa yhteistyötä Green Care –
toimintaa suunniteltaessa ja järjestettäessä.  
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Vastine 
Eskoon koulun ja päiväkotia koskevassa asemakaavassa on kiinnitetty erityi-
sesti huomio liikennejärjestelyihin, viihtyisään ympäristöön ja monipuoliseen vi-
heralueiden hyödyntämiseen. Eskoontie sekä sen ja Törnäväntien liittymä eivät 
kuulu kaavoitettavaan alueeseen vaan ovat olleet aiemmassa vuonna 2017 hy-
väksytyssä kaavassa. Eskoontien katuympäristö ja liittymäjärjestelyt ovat rat-
kaistu siinä yhteydessä. 

 
Koulun ja päiväkodin piha-alueet eivät risteä ajoneuvoliikenteen kanssa. Kaa-
vassa on varauduttu katualueen leveyksissä kevyen liikenteen väylien toteut-
tamiseen, Eskoontien varressa molemmin puolin ja Tupatiellä Lasten-talon 
puolella, mitkä ilmenevät kaavan laadinnan yhteydessä laadituista havainneku-
vamateriaaleista. Koulun ja päiväkodin alue kytkeytyy kaavassa osoitetuilla ke-
vyen liikenteen reittien avulla mm. pohjoisen ja etelän suunnan rakentuviin 
asuntoalueisiin sekä alueen laajemmin rakentuessa laajempiin ulkoilureitistöi-
hin, jotka ilmenevät vuonna 2016 laaditusta maankäyttösuunnitelmasta. 
 
Kaavaluonnosvaiheessa Tupatien varressa oli osoitettu viheralueita, joita tul-
laan laajentamaan kaavaehdotusvaiheessa valmistuneen maankäyttö-
suunnitelman perusteella. Viheralueiden ja Törnäväntien varren suojaviheralu-
een sekä päiväkodin ja koulun piha-alueilla istutettavien puustojen avulla alu-
een yleisilme säilyy puustoisena.  
 
Koulujen piha-alueet rakennetaan jo lähtökohtaisesti esteettömiksi. Esteettö-
myys ja opasteet eivät liity kaavalla ratkaistaviin asioihin vaan ovat rakennuslu-
vassa tai rakennushankkeen suunnittelussa käsiteltäviä asioita, joihin kaupunki 
koulujen ja päiväkotihankkeiden tilaajana lähtökohtaisesti kiinnittää huomioita.  
 
Eskoon alueelle vuonna 2016 tehdyn maankäyttösuunnitelman tavoitteena on 
ollut luonnonläheisen ”green care”-periaatetta noudattavan asuin- ja palvelu-
ympäristön luominen Eskoon alueelle. Kaavalla pyritään huomioimaan riittävät 
viheralueet ja viheryhteydet sekä luontoympäristö liikunta-alueissa. Toiminnot 
tukevat alueen asukkaiden sosiaalista hyvinvointia ja tarjoavat ulkoiluun ja 
luontoon liittyviä harrastusmahdollisuuksia. Eskoon kuntayhtymä ja kaupungin 
kesken on mahdollista tarvittaessa sopia mahdollisesta yhteistyöstä ”green ca-
re” – teeman osalta koulun ja päiväkodin toteuttamisen yhteydessä.  
Laajennetaan Tupatien varren viheralueita kaavaehdotukseen. 

 
 
Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelu toteaa lausunnossaan, että kaava-
muutos täydentää Eskoon alueen rakentumista. Vaikka on kyse muutoksesta, on 
laajennus erityisen tärkeä osa aluetta. Kaavamuutokseen tarvitaan laajempi alue, 
jotta rakennettaviksi suunniteltujen alueiden läheisyyteen jää luonnon metsiä viih-
tyisyyttä, virikkeellisyyttä ja luonnon monimuotoisuutta takaamaan. Melua vähen-
tävät kumpareet ovat tarpeen, mutta ne eivät ole virkistyskäyttöalueita. 
 
Eskoon alueen rakentaminen laajennuksineen vaikuttaa oleellisesti hulevesien pi-
dättämiseen alueella. Kun kasvillisuus ja vapaa imeytymiskerros poistetaan, hule-
vesien vaikutus voi pahimmillaan näkyä tulvina alapuolisella vesistöalueella. Ra-
kennettavilla alueilla tarvitaan istutettavia alueita sekä teknisiä ratkaisuja 
vesien pidättämiseen. Muutosehdotuksessa ei näy selkeästi istutettavat alueet ei-
kä siellä ole myöskään altaita, jotka olisi mitoitettu sademäärät ja rakentaminen 
huomioiden. Havainnekuvan vihreät alueet ja luonnonmetsät/puistometsät tarvi-
taan velvoitteiksi kaavaan. Jos alue sisältyy laajempaan hulevesien hallintasuunni-
telmaan, suunnitelma on syytä liittää kaavamuutosasiakirjoihin. Jollei suunnitel-
maa ole, on se tehtävä siten, että hulevesistä ei aiheudu rakentamisen ja asumi-
sen aikana haittoja. Katuaukion/torin käyttötarkoitus jää epäselväksi. 
 
Avonainen aukio sijaitsee Eskoon pääväylien risteyksessä. Käytännössä alue, 
jonka läpi kulkee kaikki alueen autoliikenne, ei voi toimia viihtyisänä ja terveellise-
nä kokoontumispaikkana/torina. Aluetta todennäköisesti tarvitaan jättöpaikkana 
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koulun, päiväkodin ja urheilukentän käyttäjille. Aukiolle tarvitaan suunnitelma jossa 
turvallinen autojen ja kevyen liikenteen liikennöinti toimii. 

Vastine 
Alueen asemakaavoituksessa on kyse pääosin asemakaavan laajennuksesta, 
ei kaavamuutoksesta. Kaavamuutos koskettaa ainoastaan torivarausta, joka on 
osoitettu jo aiemmassa asemakaavassa. Tässä kaavassa torille on mahdollis-
tettu pienimuotoinen pysäköinti.  
 
Asemakaavaa laajennetaan ilmenneen päiväkotitarpeen vuoksi. Samalla va-
raudutaan tulevaan väestönkasvuun osoittamalla kortteliin mahdollisuus toteut-
taa ylä- ja alakoulu. Alueen asemakaavoitusta on edeltänyt Eskoon kuntayhty-
män alueeseen ja Eskoon eritasoliittymän pohjoispuoliseen alueeseen liittynyt 
laaja maankäytön suunnittelu, missä kaavoitettava alue on ollut osana suunnit-
telua. Vuonna 2016 valmistunut maankäyttösuunnitelma toimii ohjenuorana 
alueen kaavoitukselle ja tarkentaa yleiskaavassa esitettyjä tavoitteita. Kaavoi-
tus etenee alueella vaiheittain. Suunnitelman perusteella alueelle on valmistu-
nut vuonna 2017 asemakaava Eskoontien etelä-puolelle ja kuntayhtymän hal-
lintokeskuksen alueelle.  
 
Eskoon alueelle tehdyn maankäyttösuunnitelman tavoitteena on ollut luonnon-
läheisen ”green care”-periaatetta noudattavan asuin- ja palveluympäristön luo-
minen Eskoon alueelle. Kaavalla pyritään huomioimaan riittävät viheralueet ja 
viheryhteydet sekä luontoympäristö liikunta-alueissa. Toiminnot tukevat alueen 
asukkaiden sosiaalista hyvinvointia ja tarjoavat ulkoiluun ja luontoon liittyviä 
harrastusmahdollisuuksia. Selventääkseen ajateltua alueen jatkorakentamista 
liitetään maankäyttösuunnitelma asemakaavan nähtävilläoloaineistoon. 
 
Koulun ja päiväkodin alue tulee olemaan pääosin piha-aluetta, joka tulee ole-
maan myös suurelta osin vettäläpäisevää materiaalia ja jossa tulee olemaan 
viherrakentamistakin. Kaavassa on tarpeen korostaa hulevesien merkitystä ja 
edellyttää kaavamääräyksellä/-määräyksillä hulevesien pidättämistä tontilla. 
Luonnosvaiheen viheraluevarausta tullaan laajentamaan kaavaehdotusvai-
heessa, mikä toimii alueena hulevesien imeytykseen ja pidätykseen. Maankäyt-
tösuunnitelman perusteella kaavoitettavan alueen ympäristöön jää laajat viher-
alueet, jotka tulevat osaltaan pidättämään hulevesiä. Lisäksi kaupungin on 
mahdollista ottaa huomioon tulevien laajennusalueiden asemakaavoissa sekä 
puisto- ja katualueiden toteutussuunnittelussa hulevesien hallinnointi. Lisätään 
asemakaavaan määräykset hulevesien pidättämisestä tontilla. 
 
Aukio / tori päiväkodin eteläpuolella on osa maankäyttösuunnitelman mukaista 
jaksottaista aukiotilasarjaa, joka syntyy alueen rakentumisen myötä Eskoontien 
varteen Törnäväntieltä Eskoon keskukseen saakka. Tilasarjassa koulun koh-
dalla on pienempi aukio, joka toimii myös päiväkodin ja koulun saattoliikenne-
alueena. Päiväkoti ja Eskoontien eteläpuolinen korkea rakentaminen muodosta 
seuraavan aukion kulminaatiokohdan, jonka jälkeen tilasarja avautuu päiväko-
din eteläpuoliseen aukioon. Se rajautuu Eskoontien eteläpuoliseen asuinliike-
kortteliin. Aukio jatkuu puistomaisen osan jälkeen lännessä Eskoon keskuksen 
aukioon saakka. Maankäyttösuunnitelman havainnekuvan perusteella Eskoon-
tie tulee oleman bulevardimainen viihtyisä katujakso, jonka katuympäristöön tu-
lee kiinnittää huomiota katu-suunnittelun yhteydessä tilasarjan toteutumiseksi. 
Eskoontien bulevardimaisuudella, tilasarjoituksella ja katuympäristön laaduk-
kaammalla rakentamisella on mahdollista pitää osaltaan liikennenopeudet al-
haisina ja aukiot myös viihtyisinä kokoontumis- ja tapahtumapaikkoina. Aukioi-
den ja katuympäristön suunnittelu toteutetaan yhdyskuntatekniikan suunnittelun 
toimesta. 

 
Seinäjoen kaupungin puistotoimi ehdottaa lausunnossaan, että Tupatiehen ra-
joittuva puistokaista muutetaan YL- julkisen lähipalvelun korttelialueeksi ja että 
Tupatien tienreuna-alueelle merkitään kaavaan puurivin tai puuryhmän istutusvel-
voite. Puistotoimi pitää hyvänä Eskoontien ja Tupatien risteysalueen neliönmallista 
puistoaluetta. 



Asemakaavan muutos ja laajennus 36(44) 
Kärki, 15. kaupunginosa, kortteli 144 KH 7.5.2018, 20.3.2018 

 

 
SEINÄJOEN KAUPUNKI, Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus 

 

Vastine 
Kaavaluonnosvaiheessa Tupatien varteen jätettiin laajan maankäyttösuunni-
telman tavoitteiden mukaisesti viherjakso, joka jäi suhteellisen kapeaksi. Tar-
kistetun koulun ja päiväkodin tontinkäyttösuunnitelman perusteella Tupatien 
varteen on mahdollista jättää leveämpi viherkaista, mikä tukee paremmin ai-
empaa maankäyttösuunnitelmaa. Täten ei ole perusteltua liittää aluetta YL kort-
teliin. Eskoontien ja Tupatien liittymän viereinen puistoalue on laajemman 
maankäyttösuunnitelman mukainen. Ei muutoksia kaavan. 
 

Seinäjoen kaupungin rakennusvalvonta toteaa lausunnossaan, asemakaavas-
sa toivotaan olevan määräyksiä mm. rakennusten julkisivuille asetettavista laatu-
vaatimuksista (materiaalit, mahdollinen väritys, iv- konehuoneet ja -aukot), jolloin 
suunnittelun ohjaus olisi paremmin hallittavissa. 

Vastine 
Kaavaluonnosvaiheen jälkeen alueelle on laadittu tontinkäyttösuunnitelma ja 
havainnekuvamateriaalia, mitkä toimivat alueen rakentamisen laadun tasona ja 
rakennussuunnitelmien perusteena. On myös hyvä harkita joitain rakennusta-
paa varmistavia kaavamääräyksiä valmisteltavaan kaavaehdotukseen. Lisä-
tään kaavaan rakennuksen laatutasoa varmistavia kaavamääräyksiä. 

 
 
Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut toteaa lausunnos-
saan, että päiväkodin ja koulun sijainti suunniteltuun ja jo toteutuneeseenkin asu-
tukseen nähden on hyvä.  
 
Koska päiväkodista saattaa jatkossa tulla jopa lähes 250 lapsen yksikkö, mahdol-
lisimman sujuvan saattoliikenteen ja lyhytaikaisen pysäköinnin järjestämiseen on 
syytä kiinnittää erityistä huomiota. Kun koulustakin alustavien suunnitelmien mu-
kaan tulee luokat 1 – 9 kattava yhtenäinen peruskoulu, myös kevyen liikenteen yh-
teydet on hyvä suunnitella mahdollisimman sujuviksi.  
 
Riittävien piha‐alueiden varaaminen on myös tärkeää, koska alueella tulee ole-
maan runsaasti eri‐ikäisiä lapsia. Ikäjakauma on 1 – 16 vuotta. Lisäksi piha‐alueelle 
sijoittuva lähiliikuntapaikka palvelee alueen asukkaita myös koulu-ajan ulkopuolel-
la. 

Vastine 
Kaavassa on varattu riittävä alue koululle ja päiväkodille tontilta Eskoontien 
varressa saattoliikennettä ja lyhytaikaista pysäköintiä varten. Kaavaluonnos-
vaiheen jälkeen alueelle on laadittu tontinkäyttösuunnitelma ja havainnekuva-
materiaalia asemakaavoituksen tueksi. Suunnitelmien avulla on mitoitettu riittä-
vät piha-alueet koulun ja päiväkodin tarpeisiin sekä haettu piha-alueille toimin-
toja, jotka tarvittaessa palvelevat myös alueen asukkaita kouluajan ulkopuolel-
la. Kaavassa on varauduttu kevyen liikenteen sujuviin yhteyksiin ja yhteyksiin 
alueen ulkopuolelle. Maankäyttösuunnitelma ei esitä pysäköintiin tai kevyen lii-
kenteen järjestelyihin muutoksia. Koulun ja päivä-kodin piha-alueet ovat laajen-
tuneet Tupatien suuntaan. Huomioidaan kaavaehdotuksessa maankäyttösuun-
nitelman piha-alueiden muutokset. 

 
Ehdotuksen valmistelu 
Lausuntojen ja tontinkäyttösuunnitelman perusteella kaavaan on tarkistettu seu-
raavasti: 

 Tupatien katualue on kavennettu. Katualueen leveydessä on varauduttu 
länsipuoleiseen korotettuun jalkakäytävään.  

 Tupatien varren viheraluetta on laajennettu. Viheralueella kulkee erillinen 
kevyen liikenteen väylä. Viheralueet toimivat osana koulun ja päiväkodin 
piha-aluetta.  

 Törnäväntien varren suojaviheralueelle on mahdollistettu melunsuojausra-
kenteiden toteuttaminen.  

 Kaavamääräyksiin on lisätty rakennustapaa ohjaavia ja huleveden hallin-
taa liittyviä määräyksiä. 
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Asemakaavalla mahdollistetaan Eskoon koulun ja päiväkodin toteuttaminen Es-
koontien ja Törnäväntien liittymän tuntumaan, missä saavutettavuus on hyvä. Päi-
väkodin rakentaminen tullee ajankohtaiseksi jo tämän vuoden puolella. Korttelialu-
een sijoittuessa Eskoontien varteen on se mahdollista toteuttaa ilman suurempia 
kunnallisteknisiä panostuksia. Koulu ja päiväkoti piha-alueineen on osoitettu julkis-
ten lähipalvelurakennusten korttelialueena (YL). Tupatien viher-alueet (VP-3) toi-
mivat kevyen liikenteen pohjois-eteläsuuntaisina yhteyksinä sekä koulun ja päivä-
kodin piha-alueiden laajennuksina. Torin länsilaitaan on osoitettu puistoalue (VP-
2), jonne on mahdollista sijoittaa alueen palveluja tukevaa yhteiskäytöllistä tilaa. 
Törnäväntien varteen on osoitettu suojaviheraluetta (EV-1), jonne on mahdollista 
sijoittaa meluntorjuntarakenteita, mikäli niille ilmenee tarvetta. 
 
Asemakaavaehdotus 20.3.2018 

Kaavaluonnosvaiheessa saatujen kannanottojen ja tarkistettujen tavoitteiden pe-
rusteella alueelta on laadittu kaavaehdotus 20.3.2018. Kaupunginhallitus on käsi-
tellyt asemakaavaa kokouksessaan 26.3.2018 ja hyväksynyt asemakaavaehdo-
tuksen virallisesti nähtävillä pidettäväksi. 
 
 
 
 

 
Ote kaavaehdotuksesta 20.3.2018 
 
Lausunnot sekä niiden vastineet 
Asemakaavan muutos ja laajennus on ollut ehdotuksena nähtävillä 04.04. – 
03.05.2018 välisen ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin 3 lausuntoa. Muistutuksia ei 
tullut. Lausunnot saatiin Elisa Oyj:ltä, Etelä-Pohjanmaan liitolta ja Seinäjoen kau-
pungin puistoimelta. Etelä-Pohjanmaan ELY –keskus ilmoitti ettei anna lausuntoa. 
 
Elisa Oyj:llä ei ollut lausuttavaa asemakaavasta.  

Vastine 
Ei muutoksia kaavaan. 
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Etelä-Pohjanmaan liitto toteaa lausunnossaan, että maakuntakaavoituksen tilan-
ne on huomioitu kaavaselostuksessa sekä osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmassa. 
Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huomioita toimiviin liikenneyhteyksiin osana 
Eskoon kaupunginosakeskusta. Kevyen liikenteen väylät palvelevat päiväkodissa 
ja koulussa käyntiä. Kaavahanke on välttämätön uuden kaupunginosakeskuksen 
palvelutason nostamiseksi. Etelä‐Pohjanmaan liitolla ei ole muuta huomauttamista 
asemakaavaehdotuksesta. 

Vastine 
Voimassa oleva yleiskaava ja alueelle laadittu laajempi maankäyttösuunnitelma 
toimivat pohjana Eskoon alueen laajentuvalle asemakaavoitukselle. Yleis-
kaavassa ja maankäyttösuunnitelmassa on varauduttu toimivaan katuverkkoon, 
mikä tarkentuu asemakaavoituksen edistyessä alueella. Suunnittelualueen vie-
restä kulkeva Eskoontie tulee jatkossakin toimimaan Törnäväntieltä alueelle tu-
levana pääväylänä, jota joukkoliikenne käyttää tällä hetkellä ja jatkossa. Tupa-
tiestä muodostuu myös aikanaan uusi täydentävä katuyhteys pohjoisen suun-
taan. Kaavassa on varattu maankäyttösuunnitelmassa esitetyt kevyen liiken-
teen ja ulkoilua palvelevat yhteydet. Kevyen liikenteen väylät täydentyvät ase-
makaavoituksen etenemisen myötä. Ei muutoksia kaavaan. 

 
Seinäjoen kaupungin puistotoimi ehdottaa lausunnossaan, että puistoalue VP-3 
tulisi poistaa ja liittää YL – julkisen lähipalvelun korttelialueeseen. 

Vastine 
Osoittamalla kaavassa Tupatien varteen puistoaluetta (VP-3) mahdollistaa se 
YL-korttelialuetta paremmin maankäyttösuunnitelman tavoitteiden mukaisen 
yhtenäisen pitkän viherjakson toteuttamisen Eskoon eteläosista pohjoisosiin. 
Täten ei ole perusteltua liittää aluetta osaksi YL korttelia. Koulun ja päiväkodin 
toimintoja on mahdollista sijoittaa VP-3 alueelle puistomaisuus huomioiden.  
Ei muutoksia kaavaan. 

 
Lausunnot eivät edellytä muutoksia kaavaehdotukseen. 
 
Nimitoimikunta on käsitellyt alueen katunimiä kokouksessaan 5.4.2018 ja esittä-
nyt uuden kadun nimettäväksi Tupakujaksi. Kadun nimi lisätään kaavaan. 
 
Asemakaavalla mahdollistetaan Eskoon koulun ja päiväkodin toteuttaminen Es-
koontien ja Törnäväntien liittymän tuntumaan, missä saavutettavuus on hyvä. Päi-
väkodin rakentaminen voinee tulla ajankohtaiseksi jo tämän vuoden puolella. Kort-
telialueen sijoittuessa Eskoontien varteen on päiväkoti mahdollista toteuttaa ilman 
suurempia kunnallisteknisiä panostuksia. Koulu ja päiväkoti piha-alueineen on 
osoitettu julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueena (YL).  
 
Tupatien viheralueet (VP-3) toimivat kevyen liikenteen pohjois-eteläsuuntaisina 
yhteyksinä sekä niiden on mahdollista lisäksi toimia koulun ja päiväkodin piha-
alueiden laajennuksina. Torin länsilaitaan on osoitettu puistoalue (VP-2), jonne on 
mahdollista sijoittaa alueen palveluja tukevaa yhteiskäytöllistä tilaa. Törnäväntien 
varteen on osoitettu suojaviheraluetta (EV-1), jonne on mahdollista sijoittaa melun-
torjuntarakenteita, mikäli niille ilmenee tarvetta. 
 
Kaupunginhallitus 7.5.2018 
Kaupunginhallitus on käsitellyt kaavaa kokouksessaan 7.5.2018 ja päätti esittää 
asemakaavaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1. Kaavan rakenne 

Kaavalla osoitetaan Eskoontien alkupäähän kaupungin omistamalle alueelle julki-
sen lähipalvelurakennusten korttelialue sekä siihen liittyvät liikunta- ja viheralueet 
sekä katu- ja kevyenliikenteen yhteydet. 

5.1.1 Mitoitus 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 5,4 ha.  
 
Kaavan kokonaisrakennusoikeus on 15 200 k-m2, joka on osoitettu pääosin julki-
seen lähipalvelurakentamiseen. Kaavan toteutuessa alueelle on mahdollista sijoit-
tua 12-ryhmäinen (n. 250 lasta) päiväkoti sekä 2-sarjainen alakoulu (n. 300 oppi-
lasta) ja yläkoulu (n. 200 oppilasta). 
 
Liitteenä olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa on tarkemmat tiedot alu-
eelle muodostuvista kerrosaloista ja pinta-aloista. 
 
LIITE 3. Asemakaavan seurantalomake 
 

5.1.2 Palvelut  
Palvelut 
Kaavamuutos mahdollistaa alueen palvelujen täydentymisen päiväkodin ja koulun 
osalta. Alakoulun tarve syntyy, kun asukaspohja on vähintään 2000 asukasta.  

 
Koulukeskuksen kaavoittaminen alueelle täydentää vuonna 2017 asemakaavoitet-
tuja Eskoon alueen palveluja, jolloin Eskoontien alkupäähän on mahdollistettu lii-
ke- ja toimistorakentamista ja asumista tukevia lähi-, hoiva- tai tuetun asumisen 
palveluja sekä Törnäväntien ja Eskoontien kulmaukseen vähittäiskauppaa. Es-
koon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueelle on mahdollistettu Tuki- ja osaamis-
keskuksen ja ikäihmisten asumisyksikön rakentaminen. 
   
Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Kaavamuutos lisää alueen työpaikkoja päiväkodin ja koulun henkilökunnan muo-
dossa. 
 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen on varmistettu asemakaa-
vamerkinnöillä ja – määräyksillä. Lisäksi alueen suunnittelua kaavan tarkoittamalla 
tavalla tullaan ohjaamaan rakennusvalvonnan ja kaavoituksen yhteistyöllä.  

5.3 Aluevaraukset  

5.3.1 Korttelialueet  

Rakennustavasta on annettu kaavassa määräyksiä ks. kohta 5.6 Kaavamerkinnät 
ja –määräykset. Tarkemmin asemakaavamääräykset selviävät kaavakartasta. 
 
Julkisten lähipalvelujen korttelialue YL 
YL-korttelialueelle on mahdollistettu päiväkodin ja koulun rakentaminen. Päiväko-
dille on ositettu 3 500 k-m2 kahteen kerrokseen ja koululle 11 200 k-m2 kolmeen 
kerrokseen. Rakennukset on pakotettu rakennettavaksi itä-eteläpuolisiin raken-
nusalan rajoihin kiinni, jotta piha-alueet voidaan osoittaa rauhallisiksi ja melulta 
suojatuiksi. YL-korttelialueelle on osoitettu tarpeelliset ja riittävät piha-, oleskelu- ja 
liikunta-alueet sekä turvalliset kevyenliikenteen yhteydet. Autoliikenne sallitaan 
vain rajatuilla alueilla YL-korttelin reuna-alueilla. 

5.3.2 Muut alueet   
 
Puisto VP, VP-2, VP-3 
Tupatien varsi ja Tupatien ja Eskoontien kulmaus on osoitettu puistoalueena. 
Puistoksi (VP-2) varattu alue Tupatien ja Eskoontien kulmauksessa mahdollistaa 
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yhteisöllistä rakentamista enintään 200 kem. Tupatien varteen osoitetut puistoalu-
eet (VP-3) mahdollistavat koulun ja päiväkodin ulkotoimintojen sijoittamista alueel-
le. 
 
Suojaviheralue EV-1 
Törnäväntien varsi on varattu suojaviheralueeksi. Alue tulee säilyttää puustoisena 
ja alueelle saa sijoittaa meluvallin/meluntorjuntarakenteita. 
 
Katualue 
Tupatie on osoitettu katualueina, jonka leveydessä on varauduttu länsipuoliseen 
korotettuun jalkakäytävään. Eskoontien keskivaiheille on osoitettu tori/aukioalue ja 
kaavaan on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varattavat katualueet ja erilli-
set viheralueilla kulkevat kevyen liikenteen väylät. 
 

5.3.3 Suojelukohteet 

Kaavoitettavalla alueella ei sijaitse suojelukohteita. 
 

5.4 Kaavan vaikutukset  

5.4.1 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen, 
koska tuetaan sen tasapainoista kehittämistä hyödyntämällä olemassa olevia ra-
kenteita. 
 
Alue on osa taajamarakenteen täydentyvää aluetta ja ei siten hajauta yhdyskunta-
rakennetta ja perustuu hyviin liikenneyhteyksiin. Elinympäristön laatuun on kiinni-
tetty huomiota asemakaavamääräyksillä.   
 
Kaupungin varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelujen täydentyvät toiminnot on 
suunnattu olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään ja joukkoliikenneyhteyk-
sien varrelle tai niiden saavutettaviin. Palvelut tukevat olemassa olevan yhdyskun-
tarakenteen kehittymistä. 
 
Liikennöinti alueelle on mahdollista joukkoliikennettä hyödyntäen, kävellen tai pyö-
rällä. Alueelle toteutettavat ulkoilureittien ja kevyen liikenteen järjestelyt parantavat 
alueen yhteyksiä ja saavutettavuutta. 
 
Alue on kaukolämpö- ja kunnallisteknisten verkostojen piirissä ja edistää siten 
kaukolämmön käyttöä ja on edullisesti liitettävissä vesihuollon piiriin. 
 

5.4.2 Kaavan suhde kaavajärjestelmän ylempiin tasoihin 

Maakuntakaava 
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa alue kuuluu keskustatoimintojen ala-
keskuksen kohdemerkinnän alueeseen (Ca), ja on osa kaupunkikehittämisen 
kohdealuetta (kk).  Asemakaava on voimassa olevan maakuntakaavan mukai-
nen. 
 
Yleiskaava 
Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Eteläisen Seinäjoen yleiskaava, jonka 
valtuusto on hyväksynyt vuonna 2009. Yleiskaavassa suunnittelualue on varat-
tu kerrostalovaltaiseksi alueeksi (AK-1), osin lähipalvelujen alueeksi (PL-1) ja lä-
hivirkistysalueeksi (VL-1). Asemakaava on pääosin voimassa olevan yleiskaavan 
tavoitteiden mukainen.  
 

5.4.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön  

Yhdyskuntarakenne 
Alueen rakentaminen tukee Kärjen ja Eskoon alueen maankäytöllistä kehitystä ja 
tiivistää alueen rakennetta. Rakentaminen on soveltaen oikeusvaikutteisen Eteläi-
sen Seinäjoen ja Itäväylän osayleiskaavan 2025 periaatteiden mukaista. Alue tu-
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keutuu Kärjen jo toteutuneihin asuntoalueisiin sekä Eskoon eritasoliittymän ympä-
ristöön suunnitteilla olevaan liikerakentamisen alueeseen.  
 
Kaukolämmön, vesihuollon ja sähkön verkostot sekä katuverkosto ja joukkoliiken-
ne ovat toteutettuna alueen ääressä. Alue sijoittuu joukkoliikenneväylien, Eskoon-
tien ja Törnäväntien, kupeeseen. Alue sijaitsee yhdyskuntarakenteen kannalta 
edullisesti. 
   
Kaupunkikuva 
Rakennusten julkisiin ulkotiloihin liittyvät alueet ja tilat tulee rakentaa kaupunkiku-
vallisesti ja materiaaleiltaan korkealuokkaisesti. 
 
Palvelut 
Alue käyttää keskustan julkisia ja kaupallisia palveluja sekä Törnävän kaupallisia 
palveluja. Liikerakentamisen edetessä Eskoontien risteysalueelle, alueen palvelut 
lisääntyvät. 

 
Työpaikat, elinkeinotoiminta 
YL-korttelialueelle on mahdollisuus sijoittua päiväkoti sekä ala- ja yläkoulu. 
 
Asuminen 
Kaava edistää Eskoon alueen asuntokortteleiden käyttöönottoa. 
 
Virkistys 
Eskoon alueesta on tarkoitus muodostaa luonnonläheinen, green-care-periaatetta 
noudattava asuin- ja palveluympäristö. Tämän hetkisen asemakaavan lähialueet 
jäävät vielä metsäisiksi ja alueen suunnittelussa viherverkoston alueelle sijoitetaan 
erilaisia toimintoja, jotka tukevat alueen asukkaiden sosiaalista hyvinvointia ja tar-
joavat ulkoiluun ja luontoon liittyviä harrastusmahdollisuuksia. Alueelta on hyvät 
yhteydet laajoihin ulkoiluverkostoihin. 
    
Tekninen huolto 
Alueen läheisyydessä kulkee kunnallistekniset verkostot ja kaupunki toteuttaa alu-
eella tarpeen mukaan kunnallisteknisten verkostojen uudistamista. 
 
 

5.4.4 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön  

Alueen maisema muuttuu metsäisestä rakennetumman ympäristön suuntaan. 
Puustoista ilmettä säilyy alueen viheralueiden ja piha-alueille istutettavan puuston 
myötä. Laajemman maankäyttösuunnitelman mukainen jatkokaavoitus viheraluei-
neen tukee puustoisen ilmeen säilymistä laajemmassa mittakaavassa. 
 
 

5.6 Kaavamerkinnät ja –määräykset  
Kaavassa on annettu määräyksiä, jotka koskevat rakennustapaa ja ulkoasua. 
Kaavamääräykset ovat asemakaavakartan määräysosassa. 
 

5.7 Nimistö  

Katunimistö täydentyy kaavan hyväksymiskäsittelyyn. 
 

5.8 Kaavatalous  

5.8.1 Yleistä  

Suunnittelualue liittyy välittömästi muuhun kaupunkirakenteeseen, joten aluetta 
palvelevien katujen ja muun verkoston toteuttaminen jatkaa ja hyödyntää nykyistä 
verkostoa ja on siten kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen. 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS  

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat  
Rakennushankkeita ohjataan turvallisen ja viihtyisän ympäristön aikaansaamiseksi 
kaavoituksen ja rakennusvalvonnan yhteistyöllä. Rakennuslupavaiheessa jul-
kisivutoimikunta käy suunnitelmat läpi ja voi ohjata rakentamista. Rakennusval-
vonta tulkitsee asemakaavaa ja sen määräyksiä ja ohjaa rakentamista. 
 
Rakennusten mahdollista sijoittumista tontille on esitetty kaavaselostuksen liittee-
nä 1 olevassa maankäyttö / hankesuunnitelmassa sekä siihen liittyvissä havainne-
kuvissa ja viitesuunnitelmissa. Havainnekuvat ja viitesuunnitelmat asettavat tule-
valle rakennushankkeelle tietyt laatuvaatimukset.  Rakennusvalvonta ohjaa raken-
nushankkeita hyvän kaupunkiympäristön aikaansaamiseksi. 

 
 

 
Näkymä Eskoontieltä päiväkodin suuntaan. LSV 20.3.2018 



Asemakaavan muutos ja laajennus 43(44) 
Kärki, 15. kaupunginosa, kortteli 144 KH 7.5.2018, 20.3.2018 

 

 
SEINÄJOEN KAUPUNKI, Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus 

 

Näkymä päiväkodin piha-alueelta. LSV 20.3.2018 
 
 

Näkymä Törnäväntieltä koulun suuntaan. LSV 20.3.2018 
 
 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus  
Tavoitteena on päiväkodin rakentamisen aloittaminen kaavan saatua lainvoiman 
vuonna 2018. Koulukeskuksen rakentaminen alkaa kaavan saatua lainvoiman tar-
peen ja budjetoinnin mukaan. Sijoittuessaan Eskoontien varteen päiväkodin ra-
kentaminen ei todennäköisesti edellytä merkittäviä kunnallisteknisiä investointeja. 
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7 ASEMAKAAVAN LAADINTA  

Asemakaava on laadittu Seinäjoen kaupungin kaavoituksessa virkatyönä. Kaavan 
valmistelusta on vastannut yleiskaavapäällikkö Jyrki Kuusinen ja kaavoitusassis-
tentti Merja Suomela. 
 

7.1 Käsittelyvaiheet 
  
 12.4.2012 Tekninen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen 
 25.1. – 7.2.2018 Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 
 26.3.2018 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen virallisesti nähtäville 
 4.4. – 3.5.2018 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 
 7.5.2018 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavan valtuuston hyväksyttäväksi 
 21.5.2018 Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

KÄRKI, ESKOON ALUE, PÄIVÄKOTI JA KOULU  
KORTTELI 144 

Asemakaavan muutos ja laajennus 

 

 
Suunnittelualueen sijainti  
Asemakaava-alue sijaitsee Eskoossa Kärjen kau-
punginosan laajennusalueella n. 7 km Seinäjoen 
kaupunkikeskustasta etelään. Suunnittelualueen 
laajuus on n. 5,4 ha.  
 

 
Alueen sijainti 
 

Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 
Seinäjoki on lähes 200 000 asukkaan Etelä-
Pohjanmaan keskus ja yksi Suomen nopeimmin 
kehittyviä kaupunkikeskuksia. Seinäjoen väkiluku 
on noin 62 000 asukasta ja väestönkasvu on ollut 
nopeaa koko 2000-luvun. Vuosittainen kasvu on 
tällä hetkellä 1-1,5 % luokkaa. 
 
Seinäjoen kaupungin kasvu, kaupungin maan-
omistustilanne ja itäisen ohikulkutien valmistu-
minen mahdollistavat kaupungin kaavoituksen 
suuntaamista kohti kaupungin eteläosaa. Törnä-
väntien länsipuolelle Eskoon alueelle on tavoit-
teena muodostaa oma kaupunginosakeskus, jon-
ne sijoittuu asumista ja palveluja. 
 
Kärjen asuntoalueiden asemakaavoja on laadittu 
vaiheittain. Uusimmat Kärjen asuntoalueiden 
asemakaavat on laadittu vuosina 2011, 2012, 
2016 ja 2017. Tekninen lautakunta on laittanut 
12.4.2012 Eskoon alueen asemakaavoituksen 

vireille laajana kokonaisuutena. Alueelle on laa-
dittu maankäyttösuunnitelma vuonna 2016.  Es-
koon ensimmäinen asemakaava on tullut voimaan 
5.4.2017. Maakuntasuunnitelman perusteella 
ensimmäisessä vaiheessa on asemakaavoitettu 
Eskoon Tuki- ja osaamiskeskuksen sekä Ikäihmis-
ten asumisyksikön uudisrakentamiseen liittyvät 
alueet ja todettu alueelle syntynyt uudis- ja kor-
jausrakentaminen Lastentalon, Helakodin, Kaari-
sillan ja Luovin osalta. Asemakaavalla on osoitet-
tu Eskoontien ja Törnäväntien risteysalueelle 
tiivistä uudisrakentamista asuinkerrostaloille, 
rivitaloille sekä asuin-, liike- ja toimistotiloille 
sekä huomioitu tarvittavat liikenneyhteydet. 
 
Maankäyttösuunnitelmassa on esitetty aluevara-
ukset päiväkodille ja koululle Eskoontien ja Tör-
näväntien risteysalueen pohjoispuolelle. Asema-
kaavan laajennuksella tutkitaan 12-ryhmäisen 
päiväkodin (n. 250 lasta), 2-sarjaisen alakoulun 
(n. 300 oppilasta) ja yläkoulun (n.200 oppilasta) 
sijoittumismahdollisuudet alueelle. 
 
Päiväkodin rakentamisen osalta tavoitteena 
aloittaa toteuttaminen heti kaavan valmistuttua 
vuonna 2018. Päiväkoti voidaan toteuttaa vai-
heittain, siten, että ensimmäisessä vaiheessa se 
toteutetaan 6-ryhmäisenä. Kokonaisuuden kan-
nalta on todettu hyväksi kaavoittaa koko päivä-
koti-/koulukompleksi virkistysalueineen, turval-
lisine kevyenliikenteenyhteyksineen ja tarvitta-
vine katualueineen kerralla. 
 
Maankäyttösuunnitelman tavoitteena on ollut 
luonnonläheisen ”green care”-periaatetta nou-
dattavan asuin- ja palveluympäristön luominen 
Eskoon alueelle. Kaavalla pyritään huomioimaan 
riittävät viheralueet ja viheryhteydet sekä luon-
toympäristö liikunta-alueissa. Toiminnot tukevat 
alueen asukkaiden sosiaalista hyvinvointia ja 
tarjoavat ulkoiluun ja luontoon liittyviä harras-
tusmahdollisuuksia. 
 
Asemakaavan laajennuksella tiivistetään kaupun-
kirakennetta. Rakentuessaan alue kuroutuu vähi-
tellen taajamarakenteeseen kiinni. 
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Suunnittelun lähtökohdat ja aiemmat suunni-
telmat 
 
Lähtökohdat 
Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta met-
sää ja vähäisiltä osin Tupatien asemakaavoitta-
matonta katurakennetta. 
 

 
Ilmakuva alueesta vuodelta 2016 
 
Suunnittelualueen maanpinta on korkeimmillaan 
+78,00 (N2000) risteysalueen tuntumassa ja las-
kee pohjoiseen päin. Kaavoitettava alue voidaan 
liittää vesi- ja viemäriverkostoon. Pohjoispuolen 
kaukolämpöverkosto on hyödynnettävissä. Kaa-
vassa huomioidaan olemassa oleva siirtovesi ja –
viemäri kaava-alueen itäreunalla. 
 
Suunnittelualueen maaperä on GTK:n maaperä-
kartan mukaan hiekkamoreenia (Mr). 
 
Suunnittelualue on kaupungin omistamaa aluet-
ta. 
 
Voimassa olevat kaavat 
 
Maakuntakaavat 
 
Kokonaismaakuntakaava 
Alueella on voimassa Etelä-Pohjanmaan koko-
naismaakuntakaava, joka on vahvistettu Ympä-
ristöministeriössä 23.5.2005. Alue on Kaupunki-
kehittämisen kohdealuetta (kk), jonka suunnitte-
lumääräys on: Aluetta kehitetään maakuntakes-
kuksena ja sitä ympäröivänä kaupunkiseutuna. 
Alueen valmiuksia parannetaan maakunnallisten 
palveluiden sijainti- ja liikenneyhteyksien solmu-
paikkana. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 
alueella sijaitsevan matkakeskuksen ja lento-

aseman sekä muun maakunnan välisen joukkolii-
kenneyhteyksien kehittämiseen. Kuntien yleis-
kaavoissa kevyen liikenteen verkostojen jatku-
vuus on varmistettava. Maakuntakaavassa on 
osoitettu siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon tar-
ve. 
 

 
Ote Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavasta 
2005. 
 
Vaihemaakuntakaava II 
Etelä-Pohjanmaan Vaihemaakuntakaava II Kaup-
pa, liikenne ja keskustatoiminnot on hyväksytty 
30.5.2016 ja tullut voimaan 11.8.2016. Kaavassa 
Kärjen alueella on Keskustatoimintojen alakes-
kuksen kohdemerkintä (ca). 
 

 
Ote Etelä-Pohjanmaan Vaihemaakuntakaavasta II 
vuodelta 2016. 
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Yleiskaava 
Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikuttei-
nen Eteläisen Seinäjoen ja Itäväylän osayleiskaa-
va 2025, joka on hyväksytty 29.6.2009 ja tullut 
voimaan 5.8.2009. Alue on osayleiskaavassa ker-
rostalovaltaista aluetta (AK-1), pientalovaltaista 
asuntoaluetta (AP-3), lähipalvelujen aluetta (PL-
1) ja lähivirkistysaluetta (VL-1) sekä tielinjojen 
ja uusien kevyen liikenteen väylien aluetta. 
 

 
Ote Eteläisen Seinäjoen ja Itäväylän osayleiskaavasta 
2025. 
 
Asemakaavalla tarkistetaan yleiskaavan tavoit-
teita. Ratkaisulle on haettu tukea laajalla maan-
käyttösuunnitelmalla, jossa on todettu päiväkoti-
/koulurakentamisen soveltuvan risteysalueen 
tuntumaan saavutettavuuden ja liikenneratkaisu-
jen vuoksi. 
 
Asemakaava 
Suunnittelualueella on pääosin asemakaavoitta-
matonta. Suunnittelualue ulottuu vähäisiltä osin 
voimassa olevaan 20.2.2017 hyväksytyn Eskoon 
alueen asemakaavan torialueelle. 
 

 
Ote ajantasa-asemakaavasta 

Tehdyt suunnitelmat ja selvitykset 
Alueella ei ole valtakunnallisesti merkittäviä tai 
arvokkaita maisema-alueita tai kulttuuriympäris-
töjä eikä perinnemaisemakohteita. 
 
Muinaisjäännösinventointi 
Alueelta on laadittu muinaisjäännösinventointi 
vuonna 2008 Mikroliitti Oy:n toimesta. Suunnitte-
lualueella ei ole todettu muinaisjäännöksiä.  
 
Luontoselvitys 
Routakallion – Eskoon – Rengonkylän – Honkaky-
län luontoselvitys on tehty vuonna 2007. Luon-
toselvityksessä ei todettu alueella merkittäviä 
luontokohteita. 
 
Maankäyttösuunnitelma 
Arkkitehdit LSV on laatinut Eskoon ympäristöön 
maankäyttösuunnitelman vuonna 2016. Maan-
käyttösuunnitelmassa on tutkittu Eskoon alueelle 
merkittävää lisärakentamista ja tarkistettu yleis-
kaavan tavoitteita. Suunnitelman tavoitteena on 
ollut luoda kokonaan uusi viihtyisä puutarhamai-
nen kaupunginosa. Suunnittelualue on maankäyt-
tösuunnitelmassa koululle ja päiväkodille varat-
tua aluetta viher- ja katuyhteyksin. Maankäyttö-
suunnitelmassa alueen pohjoisreunalta sen etelä-
reunalle ulottuu keskeinen puistoakseli, joka 
risteää kaupunginosakeskuksen aukion kanssa. 
Koulu ja päiväkoti sijoittuvat puistoakselin var-
teen ja niiden pihat liittyvät puistoalueeseen. 
Koulun ja päiväkodin liikuntakentät sijaitsevat 
puistovyöhykkeellä ja palvelevat alueen nykyisiä 
ja tulevia asukkaita. Puistovyöhykkeelle sijoite-
taan turvalliset kevyenliikenteen verkostot. 
 

 
Maankäyttösuunnitelma 2016. 
 
Liikennesuunnittelu 
Rakentamisessa on huomioitava Törnäväntien 
ulkomeluvyöhyke. Alueen katuverkkoa, liikennet-
tä ja kevyenliikenteen reittejä on tutkittu vuo-
den 2016 maankäyttösuunnitelmassa. Katuver-
kosto ja kevyenliikenteen verkostot tulevat ra-
kentumaan vaiheittain asemakaavoituksen ede-
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tessä. Alkuvaiheessa alue on saavutettavissa 
Törnäväntieltä erkanevan Eskoontien kautta. 
Suunnittelualueelle johtaa kevyenliikenteen ali-
kulku Kärjen alueelta, Törnäväntien alitse Falan-
derinkadun liittymän läheisyydestä. 
 
Alueelta on laadittu vuoden 2016 aikana erillisiä 
katuverkkoon liittyvä suunnitelma SITO Oy:n 
toimesta: 
 Eskoon Törnäväntien liittymien toimivuustar-

kastelut 
 Eskoon alueen liikennetuotos 
 Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunni-

telma - Liikenteelliset tarkastelut välillä 
Ruukintie – Törnäväntie – Itäväylä. Katuver-
kon suunnittelussa on tutkittu Vapaudentien 
jatkeen toteutumisen vaikutuksia alueen ka-
tuverkkoon. 

 
Vaikutusalue 
Vaikutusalueena on kaavan laajennusalue lä-
hiympäristöineen. 
 
Maankäyttö- tai muut sopimukset 
Alue on kaupungin omistuksessa, joten alueelta 
ei laadita maankäyttösopimusta. 
 
Osalliset 
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joi-
den asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä 
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suun-
nittelussa käsitellään (MRL 62§). Tässä asema-
kaavan muutoksessa osallisia ovat: 

Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden 
maanomistajat, yrittäjät, asukkaat ja muut toi-
mijat, 

Kaupungin viranomaiset: Kaupunkiympäristön 
toimiala, Rakennusvalvonta, Yhdyskuntatekniik-
ka, Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut, Ympäris-
tönsuojelu, Puistotoimi, Sosiaali- ja terveyspal-
velut, Varhaiskasvatus, Opetus, Vapaa-
aikapalvelut, Joukkoliikenne, Kehittämispalve-
lut, Seinäjoen Vesi Oy, Seinäjoen Energia Oy, 
Seiverkot Oy, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos-
liikelaitos ja Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo 

Valtion ja muut viranomaiset: Etelä-
Pohjanmaan ELY / Alueidenkäyttö, Etelä-
Pohjanmaan liitto, Länsi- ja Sisä-Suomen alue-
hallintovirasto 

Yritykset ja yhdistykset yms: Anvia Oy, Kärki-
Seura ry, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, 
Etelä-Pohjanmaan luonnonsuojeluyhdistys 
 
sekä muut mahdolliset yhteisöt ja henkilöt, joi-
den oloihin ja etuihin kaava saattaa vaikuttaa. 

 
Osallistumismenettely ja tiedottaminen 
 
Tiedottaminen 
Kaavoituksen etenemisestä, vireilletulosta, osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaava-
luonnoksen ja ehdotuksen nähtävilläolosta ja 
mahdollisista tiedotustilaisuuksista tiedotetaan 
kaupungin tiedotuslehdessä (Seinäjoen Sanomat) 
ja kaupungin internetsivulla 
(http://www.seinajoki.fi/ilmoitustaulu) aina 
kaavan hyväksymiseen saakka. Kaavoituksen ete-
nemistä voi seurata kaupunkisuunnittelun ja kaa-
voituksen internetsivuilla 
(http://www.seinajoki.fi/kaupunkisuunnitteluja
kaavoitus). 

Vireilletulo 
Asemakaavamuutos ja laajennus on tullut vireille 
laajempana aluekokonaisuutena teknisen lauta-
kunnan päätöksellä 12.4.2012.  

Aloitus- ja luonnosvaihe 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaava-
luonnos asetetaan nähtäville vähintään 14 päi-
väksi. Nähtävilläolosta tiedotetaan julkisesti 
kuulutuksella. Suunnittelualueen maanomistajia 
sekä osallisiksi nimettyjä viranomaisia ja yhteisö-
jä tiedotetaan. Osallisilla on mahdollisuus antaa 
mielipiteitä kirjallisesti, suullisesti tai sähköpos-
tin välityksellä (MRL 62 § ja MRA 30 §). Tarvitta-
essa järjestetään kaavan esittelytilaisuus. Saadut 
mielipiteet ja lausunnot käsitellään ja vastineet 
kirjataan ehdotusvaiheen kaavaselostukseen. 

Ehdotusvaihe 
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen jälkeen 
laaditaan kaavaehdotus, joka on virallisesti näh-
tävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 30 päivää. Kau-
punginhallitus päättää kaavaehdotuksen asetta-
misesta nähtäville. Nähtävilläpidosta tiedotetaan 
julkisesti kuulutuksella. Kaava-alueeseen rajau-
tuvalle kunnalle ja ulkopaikkakuntalaiselle 
maanomistajalle tai haltijalle lähetetään kirjal-
linen ilmoitus viikkoa ennen nähtäville asetta-
mista. Paikkakunnalla asuvalle maanomistajalle 
lähetetään ilmoituskirje viimeistään nähtävillä-
olon alussa. Osalliset voivat tehdä kaavaehdotuk-
sesta muistutuksia, jotka tulee toimittaa kirjalli-
sina kuulutuksessa ilmoitettuun osoitteeseen 
määräaikaan mennessä. Muistutuksiin laaditaan 
vastineet ja perustelut kaavaselostukseen ja 
päätöskäsittelyyn. Niille muistutuksen tehneille, 
jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, lähetetään 
perustellut vastineet. 
 
Jos ehdotukseen tehdään oleellisia muutoksia, 
ehdotus laitetaan kaupunginhallituksen käsitte-
lyn kautta uudelleen nähtäville (MRA 32 §). 
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Hyväksyminen 
Virallisen nähtävillä olon jälkeen kaupunginhalli-
tus esittää kaavanmuutoksen kaupunginvaltuus-
ton hyväksyttäväksi. Kaavamuutoksen hyväksyy 
kaupunginvaltuusto. Kaavan hyväksymisestä kos-
kevasta päätöksestä ilmoitetaan niille viranomai-
sille, kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöil-
le, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kir-
jallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoit-
teensa (MRL 67 § ja MRA 94 §). Valtuuston pää-
töksestä on mahdollista valittaa Vaasan hallinto-
oikeuteen. Kaavan tultua lainvoimaiseksi kuulu-
tetaan sen voimaantulosta kaupungin ilmoitus-
lehdessä sekä kaupungin internetsivuilla. 
 
Viranomaisyhteistyö 
Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjes-
tetään lausuntomenettelyin tai erillisneuvotte-
luin. 
 
Selvitettävät vaikutukset ja vaikutusten arvi-
oinnin menetelmät 
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaava 
laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä 
suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutuk-
set, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, so-
siaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. 
 
Vaikutuksia tullaan arvioimaan asemakaavan 
laatimisen yhteydessä olemassa olevien selvitys-
ten, lähtötietomateriaalin, asiantuntijoiden ja 
osallisten kannanottojen perusteella. Ne rapor-
toidaan osaksi asemakaavan selostusta. 
 
Kaavoituksen kulku, aikataulu ja päätöksente-
ko 
 
Aikatauluarvio 
 Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma ovat nähtävillä tammikuussa 
2018 

 Kaavaehdotus on nähtävillä maalis-
huhtikuussa 2018 

 Kaupunginvaltuusto hyväksynee asemakaavan 
keväällä 2018 

 
Yhteystiedot ja palaute  
Työn kuluessa osallistumis- ja arviointisuunni-
telmaa tarkistetaan aina tarvittaessa. 
 
Valmistelusta vastaavat 
Yleiskaavapäällikkö Jyrki Kuusinen 
p. 06 416 6435, 044 754 1645 
jyrki.kuusinen@seinajoki.fi 
 
Kaavoitusassistentti Merja Suomela  
p. 06 416 2223  
merja.suomela@seinajoki.fi 





Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 743 Seinäjoki Täyttämispvm 25.05.2018
Kaavan nimi Kärki, kortteli 144, Eskoon alue, päiväkoti ja koulu
Hyväksymispvm 21.05.2018 Ehdotuspvm 20.03.2018
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 12.04.2012
Hyväksymispykälä 40 Kunnan kaavatunnus 15027
Generoitu kaavatunnus 743V210518A40
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 5,3981 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 4,9145
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]0,4336
 

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 5,3981 100,0 15200 0,28 4,9145 15200
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä 3,0746 57,0 15000 0,49 3,0746 15000
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 1,0495 19,4 200 0,02 1,0495 200
R yhteensä       
L yhteensä 0,9407 17,4 0  0,4571 0
E yhteensä 0,3333 6,2 0  0,3333 0
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

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 5,3981 100,0 15200 0,28 4,9145 15200
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä 3,0746 57,0 15000 0,49 3,0746 15000
YL 3,0746 100,0 15000 0,49 3,0746 15000
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 1,0495 19,4 200 0,02 1,0495 200
VP 0,1212 11,5 0  0,1212 0
VP-2 0,2158 20,6 200 0,09 0,2158 200
VP-3 0,7125 67,9 0  0,7125 0
R yhteensä       
L yhteensä 0,9407 17,4 0  0,4571 0
Kadut 0,6431 68,4 0  0,4215 0
Katuauk./torit 0,2565 27,3 0  -0,0055 0
Kev.liik.kadut 0,0411 4,4 0  0,0411 0
E yhteensä 0,3333 6,2 0  0,3333 0
EV-1 0,3333 100,0 0  0,3333 0
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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