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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT   

1.1 Tunnistetiedot  

Asemakaavan selostus, joka koskee 26. päivänä huhtikuuta 2016 päivättyä 
Seinäjoen kaupungin kaavoituksen laatimaa asemakaavakarttaa, kaavanume-
ro 51050. 
 
Asemakaavan muutos koskee: Seinäjoen kaupungin Nurmon (51) kaupun-
ginosan korttelia 1058 ja 1059 sekä niihin liittyviä puisto-, erityis-, maatalous-, 
vesi- ja katualueita. 
 
Asemakaavan laajennus koskee: Seurakunnan ja yksityisen maanomistajan 
omistamaa asemakaavoittamatonta maa-aluetta. 
 
Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat: Seinäjoen 
kaupungin Nurmon (51) kaupunginosan korttelit 1058, 1059, 1064 ja 1065 se-
kä niihin liittyvät virkistys-, erityis-, maatalous-, vesi- ja katualueet. 
 
Alueen sijainti ja laajuus: Kaava-alue sijaitsee Nurmon kirkonseudun ympä-
ristössä. Suunnittelualueen laajuus on noin 11,3 ha. 
 

 
  Kaavamuutosalueen sijainti kaupunkirakenteessa 

 
Kaavan tarkoitus 
Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella on tarkoitus mahdollistaa Nurmon 
kirkon hautausmaan laajennus sekä lisäpysäköinnin järjestäminen. Hautaus-
maan laajennuksessa huomioidaan huoltorakennuksen rakentamismahdolli-
suus. Samalla on tarkoitus tutkia erillispientalojen rakentamismahdollisuudet 
rantaan nykyisen asuinrakennuksen viereen. 
 
Seurakunta on hankittu lisämaata yksityiseltä maanomistajalta hautausmaan 
laajennusta varten nykyisen hautausmaan pohjoispuolelta ja uutta pysäköinti-
aluetta varten Jaskarintien itäpuoliselta peltoalueelta. Seurakunnan hankkei-
den lisäksi kirkon itäpuolisen peltoalueen maanomistaja hakee joen ranta-
vyöhykkeelle rakennuspaikkoja. Tavoitteena on löytää ratkaisut, jotka edelleen 
mahdollistavat maanviljelystoiminnan jatkumisen uuden pysäköintialueen ja 
rantarakennuspaikoiksi osoitettavan alueen välissä. 
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Nurmon kirkonseutu on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriym-
päristöä ja Nurmonjokilaakso maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. 
Suunnitelmat on tarkoitus sovittaa maisemaan rakennettu kulttuuriympäristö ja 
maisema-alue huomioiden. 
 

2 TIIVISTELMÄ   

2.1 Kaavaprosessin vaiheet  

Tekninen lautakunta on laittanut asemakaavoituksen vireille 10.9.2014. Hanke 
sisältyy Seinäjoen kaupungin vuoden 2015 kaavoituskatsaukseen, jonka hy-
väksymisestä ja nähtävilläolosta on kuulutettu Seinäjoen Sanomissa 1.4.2015. 
 
Asemakaavaluonnos, valmisteluaineisto ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
on MRL 30 §:n mukaisesti nähtävänä 28.12.2015 – 15.1.2016. Nähtävillä olos-
ta on kuulutettu Seinäjoen kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Seinäjoen 
Sanomissa 23.12.2015. Nähtävänä olon aikana valmisteluaineistosta pyyde-
tään asianosaisilta lausunnot. Osalliset voivat esittää kaavaluonnoksesta mie-
lipiteitä nähtävillä olon aikana. 
 
Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 2.5.2016 laittaa kaavaehdo-
tuksen nähtäville. Nähtävillä pidosta on ilmoitettu kuulutuksella 11.5.2016 ja 
kaava on MRA 27§:n mukaisesti nähtävillä 4.5. – 3.6.2016 välisen ajan. Asi-
anosaisilta on pyydetty nähtävillä olon aikana lausunnot kaavaehdotuksesta.  

 

2.2 Asemakaavan muutos ja laajennus    

Kaavan muutoksen merkittävä aloitteentekijä on Seinäjoen seurakunta. Seu-
rakunta on jättänyt suunnittelualuetta koskevan asemakaavamuutoshakemuk-
sen kesäkuussa 2014 ja yksityinen maanomistaja ranta-aluetta koskevan 
asemakaavamuutoshakemuksen syyskuussa 2014. 
 
Hakemuksen tueksi seurakunta on yhdessä kaupungin kanssa laadituttanut 
alueelle maankäyttösuunnitelman. 
 

2.3 Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen toteuttaminen  

Kaavan saatua lainvoiman seurakunnan tavoitteena on uuden pysäköintialu-
een toteuttaminen v. 2017 ja hautausmaan laajentaminen v. 2020 – 2022. 
Muutoin alueen rakentaminen tapahtuu katualueiden osalta kaupungin budje-
toinnin mukaan ja erillispientalojen osalta yksityisen maanomistajan tarpeen 
mukaan. 
 
Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuk-
sen kaavamuutoksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b § edellytysten mukai-
sesti. 
 
Asemakaavoitusprosessia on kuvattu tarkemmin kohdassa 4.  

 

3 LÄHTÖKOHDAT  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
Suunnittelualue on osin puustoista ja rakennettua kirkon pihan ja hautaus-
maan ympäristöä, jota osin viljelty peltoalue ympäröi. Suunnittelualueen joki-
rannassa sijaitsee pienimittakaavainen omakotitalon pihapiiri. Suunnittelualu-
een läpi kulkee Jaskarintie. 
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Ilmakuva vuodelta 2015. Suunnittelualue rajattu punaisella. 

 

3.1.2 Luonnonympäristö 

Kirkkopiha ja sen lähiympäristö on puustoltaan havupuuvaltaista. Kauempana 
hautausmaa-alueella vallitseva puulaji on koivu. Jokiranta on lähes umpeen 
kasvanutta lehtipuuvaltaista puustoa. Suunnittelualueella sekä lähiympäristös-
sä on viljellyt peltoalueet. Kiviaita reunustaa kirkkopihaa itä- ja eteläsivuiltaan. 
 
Suunnittelualueen peltoalueen maanpinta vaihtelee tasojen + 40,10 – + 42,00 
välillä. Kirkkopiha sijaitsee korkeusasemaltaan tasolla + 46,29. Maanpinta joki-
törmällä on korkeusasemaltaan tasolla + 39,00. 
 
Ely-keskus on antanut lausunnon 15.12.2014 Nurmonjoen tulvakorkeuksista ja 
alimmasta suositeltavasta rakentamiskorkeudesta kerran 100 vuodessa tapah-
tuvalle tulvalle välillä Nurmon kirkonseutu – Autionkoski. Asemakaava-alueen 
kohdalla tulvakorkeus on + 36,80 m (N60) ja +36,85 m (N60) ja alin suositeltava 
rakentamiskorkeus on +37,60 m (N60) ja +37,65 m (N60). 
Liite 1. ELYn tulvalausunto 2014 
 
Maaperä 
Maaperä kirkon ja osin olemassa olevan hautausmaan alueella on GTK:n 
maaperäkartan mukaan hiekkamoreenia (Mr), osa olemassa olevasta hauta-
usmaasta on täytemaata (Ta) ja tuleva hautausmaa-alueen laajennus ja joki-
rantapeltoalue ovat hiesua (Hs). 
 
Hautausmaan laajennuksen alueelta on tehty pohjatutkimus vuonna 2013 ja 
rantavyöhykkeeltä vuonna 2015. Hautausmaan laajennuksen alueella pinta-
kerroksen alapuolella on maaperä pääosin savea tai silttiä tai löyhää tai erittäin 
löyhää savea. Rannassa maaperä on todettu olevan löyhää savea tai hyvin 
löyhää savea. Tiivis pohjamaa vaihteli rannassa 7,4 …. 18,8 metrin syvyydellä.  
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

  Yhdyskuntarakenne 
Kaavamuutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakes-
kuksen taajamarakenteen pohjoisreunalla. Nurmon kirkonseutu on jokivarres-
sa peltolakeuksien keskellä sijaitseva pienimuotoinen, hyvin säilynyt eteläpoh-
jalainen kirkkoympäristö kirkkoineen, tapuleineen, hautausmaineen ja kirkko-
aukioineen.  
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Rakennuskanta  
Kaavamuutosalueella sijaitsee kirkkopihan rakennukset sekä jokirannassa yksi 
pienimittakaavainen asuinrakennus talousrakennuksineen. 

 

  
Sillankupeessa joenrannassa oleva rakennus. Kuvat: KIOSKI-tietokanta. 
 
Kirkkopihan rakennuksiin kuuluvat Nurmon kirkko, kellotapuli ja siunauskappe-
li. Hautausmaa-alueella sijaitsee varastorakennus. Nurmon puukirkko on val-
mistunut vuonna 1779. Se on alahärmäläisten Antti ja Kaappo Hakolan raken-
tama. Kirkko on muodoltaan tasavartinen, sisäviisteinen ristikirkko, jonka risti-
keskuksessa kohoaa kahdeksankulmainen, lanterniiniin päättyvä keskustorni. 
Kirkko on saanut vaakalaudoituksen ja vaalean ulkovärityksensä vuoden 1913 
korjaus ja muutostöiden yhteydessä. 
 
Kirkon muotoa jäljittelevä siunauskappeli on rakennettu vuonna 1928. Kappeli 
vihittiin käyttöön kirkon 150-vuotisjuhlien yhteydessä. Kappeli oli käytössä vuo-
teen 1952 saakka, jolloin siunaustilaisuudet siirtyivät kirkkoon. Kappelin alle on 
myöhemmin (1960) rakennettu tilat vainajien säilyttämistä varten. 
 
Kirkon vieressä oleva pohjalaistyylinen kolminivelinen renessanssitapuli on ra-
kennettu vuonna 1770. Piirustuksen on laatinut ja rakennustöitä johtanut ala-
härmäläinen Antti Hakala. Tapuli on saanut vaakalaudoituksen ja vaalean väri-
tyksensä samoihin aikoihin kuin kirkko v. 1913. Tapulin seinässä on kuortane-
laisen koristeveistäjä Heikki Mikkilän 1840-luvulla tekemä vaivaispoika. 
 
Kirkkopihan rakennuksia ympäröi länsi- ja eteläreunoiltaan kivimuuri. 

 

  
 

 
Nurmon kirkko, tapuli ja siunauskappeli. Kuvat: KIOSKI-tietokanta. 
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Hautausmaa-alue 
Nurmon nykyisen hautausmaa-alueen vanhempi osa on valtakunnallisesti ar-
vokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Vanhempi osa on puustoltaan havu-
puuvaltaista. Länsipuolinen hautausmaa-alue on uudempaa ja puustoltaan 
lehtipuuvaltaista. Kirkon itäpuolella on sankarihautausmaa, jossa 164 sankari-
vainajan muistoristiä, 1918-sodan sankaripatsas, Karjalaan jääneiden muisto-
kivi Laatokka, 1918 vakaumuksensa puolesta henkensä antaneiden muistoki-
vi, rintamamieshauta sekä Kalervo Kallion veistämä enkelipatsas vuodelta 
1951. Kirkon läheisyydessä on myös 1860-luvun suurten nälkävuosien muis-
tokivi. 
 
Nurmon hautausmaan uurnalehto on siunattu käyttöön marraskuussa 2005. 
Uurnalehdon Taivaan Portti –muistomerkin on suunnitellut ja toteuttanut ku-
vanveistäjä Timo Suvanto. Alueella on Muistojen kivi, jonne voi sytyttää kyntti-
lä muiden paikkakuntien kirkkomaihin haudattujen muistolle. 
 
Lähiympäristön sr-kohteet 
Loukon talon pihapiiri vilja-aittoineen kuuluu valtakunnallisesti merkittävään 
Nurmon kirkonseudun rakennettuun kulttuuriympäristöön. 
 

  
 

 
Loukon päärakennus ja vilja-aitat. Kuvat KIOSKI-tietokanta. 
 
Petäjämäki (Katila) 
Kaksifooninkinen kookas rakennus on rakennettu 1860-luvulla. Rakennus on 
inventoitu Nurmon keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä vuonna 2004.  
 

  
Petäjämäen (Katilan) päärakennus. Kuvat KIOSKi-tietokanta 
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Aintila 
Aintilan päärakennus on valmistunut vuonna 1923 nahkuri Aintilan asuinra-
kennukseksi. Talo on ollut Aintilan suvulla 1990-luvun loppupuolelle saakka. 
Rakennus on inventoitu Nurmon keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä 
vuonna 2004. 

  
Aintilan asuinrakennus. Kuvat KIOSKi-tietokanta 
 
Pelkola 
Päärakennus on rakennettu 1800-luvun lopulla tai 1900-luvun alussa. Raken-
nuksen ulkoinen hahmo on säilynyt, mutta kaikki pinnat on uusittu. Vanhasta 
on jäljellä saumapeltikatto sekä koristeelliset kattotuolienpäät. Rakennus on 
inventoitu Nurmon keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä vuonna 2004. 
 

  
Pelkolan päärakennus. Kuvat KIOSKI-tietokanta. 
 
Palvelut 
Kaavamuutosalue sijaitsee Nurmon kaupunginosakeskuksen pohjoispuolella 
noin 1,8 km keskusta-alueelta, jossa sijaitsee lähikauppa, postipalvelut, kioski, 
kirjasto, apteekki ja neuvola. Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus on 
vireillä ja kaavassa tullaan varaamaan alueita kaupallisille palveluille, joilla voi-
daan tukea Nurmon keskustan palvelurakennetta. Seinäjoen keskustan palve-
lut ovat n. 8 km päässä. 

 
Virkistys 
Lähialueella on Isosalon kuntopolku (3 km), jossa on talvisin ladut. Kuntopol-
kua pitkin pääsee Paukanevan pitkosreitille, joka on EU:n Natura 2000-
suojeluohjelmaverkoston kohde. Paukaneva on koko perheen ulkoilualue. 
Haalin yleisurheilukenttä on 1,7 km päässä. Vieressä oleva Nurmonjoki tarjoaa 
virkistysmadollisuuksia kalastaen, veneillen tai meloen. 

 
Liikenne 
Suunnittelualue rajautuu länsireunaltaan Länsitiehen, joka on maantie 7041. 
Eteläpuolella kulkee kaupungin katualue, Nurmonjoentie, jota pitkin kulkee 
päivittäisen liikenteen lisäksi jonkin verran maatalousliikennettä. 
 
Kaava-alueen läpi kulkee Jaskarintie, jota käyttävät lähinnä Jaskarintien var-
rella sijaitsevat kuusi taloutta sekä kirkon ja hautausmaan käyttäjät. Vaikka lii-
kennemerkit kieltävät, Jaskarintien vartta käytetään kirkkotapahtumien aikaan 
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pysäköintialueena, mikä lisää liikenneturvattomuutta kapealla tiellä. Kirkon uu-
si pysäköintialue lisää alueen autopaikkojen määrää, joten tienvarsipysäköinti-
tarvetta ei enää pitäisi syntyä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää turvalliseen 
tien ylitykseen pysäköintialueelta kirkkopihalle. 
 
Nurmonjoentien ja Jaskarintien tienvarsipysäköinnistä aiheutuu ympäristöhäi-
riöitä sekä liikenneturvattomuutta. 
 
Joukkoliikenne 
Suunnittelualue kuuluu paikallisliikenteen piiriin. Alueella kulkevat paikallislinjat 
4 ja koulupäivisin 4B sekä kaupungin ostamaa käyttöoikeussopimusliikennettä 
reitillä Kiikuntie - Nurmonjoentie – Nurmon koulukeskus. Ns. KOS-liikenne 
ajoittuu kouluaikoihin, mutta on vapaasti käytettävissä. KOS-liikenteestä on 
jatkoyhteys paikallisliikenteen vuoroihin. 
 
Yhdyskuntatekninen huolto  
Koska alue on asemakaava-alueen reuna-alueella, alueella ei ole kattavia yh-
dyskuntateknisiä verkostoja. Nurmonjoen rannalle rakennettavat uudet asuin-
rakennukset voidaan liittää sekä vesi- että viemäriverkostoon. Liitospisteet 
Seinäjoen Veden verkostoihin sijaitsevat rakennetun asuinkiinteistön vieressä 
Nurmonjoentien pohjoispuolella. Olemassa olevalle omakotitalolle on raken-
nettu paineviemäriputki Seinäjoen Veden toimesta v. 2012, johon uudet kiin-
teistöt voidaan liittää kiinteistökohtaisen jätevedenpumppaamon välityksellä. 
 

 
Alueen vesi-, viemäriverkostosta. Punainen = kaava-alue, Sininen = vesijohto, Ruskea 
= jätevesiverkosto 

 

3.1.4 Maanomistus 

Kaavoitettavat alueet ovat seurakunnan ja yksityisen omistuksessa.  
 
3.2 Suunnittelutilanne 
 
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voi-
maan 26.11.2001. Valtioneuvosto päätti 13.11.2008 valtakunnallisten aluei-
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denkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 
1.3.2009. Tavoitteiden mukaan alueidenkäytöllä on nykyistä vahvemmin hillit-
tävä ilmastonmuutosta. Kaupunkiseutujen kehitys tulee kääntää hajautumises-
ta kohti eheytymistä ja tiiviimpää rakennetta. Tämä koskee niin asutuksen, 
palvelujen kuin työpaikkojenkin sijaintiratkaisuja. 
 
Maakuntakaava 
Seinäjoki kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton toimialueeseen. Ympäristöministeriö 
on vahvistanut Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan 23.5.2005. 

 
Maakuntakaavassa alue on Taajamatoimintojen aluetta, jonka suunnittelumää-
räys on: Alueen suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen tiivistämis-
tä, täydennysrakentamista ja taajamakuvan eheyttämistä. 
 
Alue on myös Maaseudun kehittämisen kohdealuetta (mk-2), jonka suunnitte-
lumääräys on: Alueen suunnittelussa tuetaan hyvien peltoalueiden säilymistä 
viljelykäytössä ja kulttuurimaiseman kehittämisedellytyksiä sekä maataloutta ja 
sen liitännäiselinkeinoja. Alueilla tulee kiinnittää erityistä huomiota laajenevan 
asutuksen ja tilaa vaativien elinkeinojen, kuten teollisuuden ja suurimuotoisen 
eläintuotannon, välisten maankäyttötarpeiden yhteensovittamiseen. Asutuksen 
sijoittumista tulee ohjata olemassa olevia kyliä ja taajamia tukevaksi. Uudet tie-
linjaukset on sovitettava alueen kulttuuriympäristön ja maiseman erityispiirtei-
siin. 
 
Jokivarsialue lähiympäristöineen on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimi-
sen kannalta tärkeä alue, jonka suunnittelumääräys on: Kulttuuriympäristön ja 
maiseman arvot on otettava huomioon siten, että varmistetaan näihin liittyvien 
arvojen säilyminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Valtakunnallisesti 
arvokkaisiin kohteisiin vaikuttavissa hankkeissa on pyydettävä museoviran-
omaiselta ja ympäristökeskukselta lausunto. 
 
Kirkon alue on merkitty Valtakunnallisesti merkittävänä kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaana kohteena, jonka suunnittelu määräys on: Rakennetut kulttuuriym-
päristöt on otettava huomioon siten, että varmistetaan näihin liittyvien arvojen 
säilyminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Valtakunnallisesti arvok-
kaisiin kohteisiin vaikuttavista hankkeista on pyydettävä museoviranomaiselta 
ja ympäristökeskukselta lausunto. 

 

 
Ote maakuntakaavasta 
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Yleiskaava 
Suunnittelualueella on pääosin voimassa Nurmon keskustan oikeusvaikuttei-
nen yleiskaava. Yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2003. 
Kaikilta osin osayleiskaava on tullut voimaan 2006. 
 
Yleiskaavassa nykyinen hautausmaa-alue on merkitty EH -merkinnällä (hauta-
usmaa-alue). Kirkon alueella rakennettu ympäristö on julkisten palvelujen ja 
hallinnon aluetta (PY) ja nykyinen peltoalue jokirantaan saakka on maatalous-
aluetta (MT). Hautausmaan laajennusalueella ei ole yleiskaavaa. Hautaus-
maan laajennus sijoittuu nykyisen EH-alueen jatkeeksi. 

 

 
Ote oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta 
 
Asemakaava 
Suunnittelualueella on voimassa 24.2.1995 ja 25.6.2012 hyväksytyt asema-
kaavat. Alueen asemakaava noudattaa yleiskaavan linjauksia. 
 

 
Suunnittelualueen rajaus ja ote ajantasakaavasta 
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Alueen asemakaavoissa on seuraavat aluevaraukset: YK/s (Kirkkojen ja mui-
den seurakunnallisten rakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. 
Alueella sijaitseva kiviaita on säilytettävä. Alueella sijaitseva puusto on säilytet-
tävä siten, että sallitaan vain maisemahoidon kannalta tarpeelliset toimenpi-
teet), AO-1 (Erillispientalojen korttelialue. Jätevedet on ohjattava umpi-
kaivoon), EH/s (Hautausmaa. Alue, jolla ympäristö säilytetään. Alueella sijait-
seva kiviaita on säilytettävä. Alueella sijaitseva puusto on säilytettävä siten, et-
tä sallitaan vain maiseman hoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet), MT-1 
(Maatalousalue. Alueella saa rakentaa maatilan talouskeskukseen liittyvän 
rantasaunan. Alin rakentamiskorkeus on +37.37 m (N60). Tulvaveden vaiku-
tuksesta vaurioituvat rakenteet tulee sijoittaa tämän korkeuden yläpuolelle), 
VP (Puisto) sekä katualue merkintä. Alue rajautuu länsi-, pohjois- ja itäreunoil-
taan asemakaavoittamattoman alueeseen. 

 
Rakennusjärjestys 
Rakennusjärjestys on hyväksytty 15.12.2008 ja on tullut voimaan 19.1.2009. 
  
Kiinteistörekisteri ja tonttijako 
Asemakaavamuutosalue koskee kaupungin ylläpitämässä kiinteistörekisterissä 
olevaa aluetta. Tonttijako suoritetaan kaavan valmistuttua. 
 
Pohjakartta 
Suunnittelualueen pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen (1284/99) mu-
kainen. Tekniikkakeskuksen mittausosasto ylläpitää pohjakartan tietoaineistoa. 
 
Rakennuskiellot 
Asemakaava-alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. 
  
Suojelupäätökset 
Kirkollinen rakennus, joka on rakennettu ennen vuotta 1917, on suojelunalai-
nen kirkkolain mukaan. Evankelis-luterilaisen kirkollisen rakennuksen suojelus-
ta on säädetty kirkkolaissa 1054/1993. Kirkollisten rakennusten lisäksi kiinteät 
sisustukset ja taideteokset ovat suojeltuja. Myös kirkkopihassa olevat raken-
nukset tai rakennelmat, kuten kellotapuli, hautakappeli, kirkkopihan portti ja ai-
ta ovat suojeltuja. 
 
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettukulttuuriympäristö 
Nurmon kirkonseutu on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriym-
päristöä (RKY). Museoviraston sivuilla aluetta kuvataan näin: 
 
”Nurmon kirkonseutu on jokivarressa peltolakeuksien keskellä sijaitseva pie-
nimuotoinen, hyvin säilynyt eteläpohjalainen kirkkoympäristö kirkkoineen, ta-
puleineen, hautausmaineen ja kirkkoaukioineen. Nurmon kirkko ja tapuli ovat 
tunnetun alahärmäläisen Hakolan kirkonrakentajasuvun työtä.  
 
Kirkkomiljööseen liittyy Loukon talon pihapiiri, jossa on säilynyt useita vanhoja 
rakennuksia. Loukon vilja-aitat rajaavat kirkkoaukiota. 
 
Nurmon kirkko on 1779 valmistunut ristikirkko, jota ympäröi kiviaidan reunus-
tama hautausmaa. Kirkkomaan rakennuksia ovat kellotapuli ja kirkon muotoa 
jäljittelevä 1928 rakennettu siunauskappeli. Tapulin seinässä on kuortanelai-
sen koristeveistäjä Heikki Mikkilän 1840-luvulla tekemä vaivaispoika. Sankari-
haudoilla on Kalervo Kallion veistämä sankaripatsas.” 
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RKY-aluerajaus 2009 
 
 
Maankäyttösuunnitelma 
Suunnittelualueelle on laadittu Maankäyttöluonnos ja maisemaselvitys 
26.6.2015 / Arkkitehdit LSV Oy ja Sito Oy.  Työn aluksi laadittiin maisema-
analyysi, jossa on esitetty tärkeät näkymät, sisääntulokohdat, tilallisuus, rajaa-
va puusto ja tiehierarkia. 
 
Työn tavoitteena hautausmaan laajennuksen osalta on ollut luoda vanha ja 
uusi hautausmaa ilmeeltään yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja toiminnoiltaan 
järkeväksi alueeksi. 
 
RKY-alueelle sijoittuvan pysäköintialueen sijoittamisessa tavoitteena oli aiheut-
taa mahdollisimman vähän haittaa alueen arvoihin ja ominaispiirteisiin, luoda 
eleetön elementti, joka häipyy maisematilaan ja sen tärkeisiin näkymiin. 
 
Nurmonjoentien ja kirkon edustan suunnittelussa tavoitteen oli turvata jalanku-
lun ja pyöräilyn olosuhteet, selkiyttää kirkonedustan pysäköintiä ja alueen 
yleisilmettä. 
 
Jaskarintie on tarkoitus säilyttää maantiemäisenä ”Kirkkotienä”, josta avautuu 
kauniita näkymiä kulttuurimaisemaan ja myös paikoin tietä rajaava koivukuja 
nostettiin tärkeäksi säilytettäväksi/kehitettäväksi elementiksi. Tavoitteena oli 
kehittää Jaskarintiestä pääasiallinen kirkkoon, kappeliin ja hautausmaalle 
suuntautuvaa henkilö- ja huoltoliikennettä palveleva ajoyhteys. 
 
Nurmonjoenvarren lisärakentamisen osalta tavoitteena on ollut uudisrakenta-
misen sijoittaminen mahdollisimman huomaamattomasti arvomaisemaan ja jo-
kivarteen, kirkolta avautuvan näkymäsektorin ulkopuolelle ja siten, että raken-
tamisen volyymi, värit ja arkkitehtuuri noudattavat perinteitä. 
 
Selvityksessä on arvioitu suunnitelman vaikutuksia. 
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Asemapiirros. Maankäyttöluonnos ja maisemaselvitys. 

 
Pohjatutkimukset 
Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy on tehnyt hautausmaan laajennus-
alueesta pohjatutkimuksen, joka on valmistunut 27.6.2014. Pohjatutkimus 
osoittaa alueen soveltuvan hautausmaa-alueeksi. Tutkimusalue on viljelykäy-
tössä olevaa salaojitettua peltoaluetta. Maanpinnan korkeudet vaihtelevat tut-
kitulla peltoalueella tasovälillä +39.5...+40.7. Maanpinta alueella viettää loivasti 
pääosin kaakkois- ja koillissuuntaan. Nykyisen hautausmaan ja tutkitun alueen 
rajalla on matala, alle 50 cm syvyinen oja. Pintamaa alueella on peltoalueen 
ruokamultaa 0.3 – 0.4 m syvyyteen saakka. Pintakerroksen alapuolella on 
pääosin savea tai silttiä oleva kuivakuorikerros. Kuivakuorikerroksen alapuolel-
la pohjamaa on löyhää tai erittäin löyhää savea. Pohjaveden pinta alueella oli 
tutkimusajankohtana 13.2.2013 nykyisestä maanpinnasta pääosin 1.3 – 1.6 m 
syvyydellä, tasovälillä +39…+38.4. Tutkimuksessa todetaan, että suunniteltu 
hautausmaan laajennusalue voidaan tehdä korvaamalla savinen pohjamaa 
hautausmaaksi paremmin soveltuvalla maa-aineksella, esim. hiekalla. 
 
Aluetaito Oy Alueellisen pohjatutkimuksen tutkimusselostus on valmis-
tunut 13.3.2015. Alustava pohjatutkimus on tehty joen rantavyöhykkeen pel-
toalueella helmikuussa 2015. Tutkimus on tehty mahdollisten perustamistapo-
jen selvittämiseksi. Rakentamisesta todetaan, että tutkimusalue soveltuu 
suunnitellun tyyppiseen rakentamiseen. Pehmeän pohjamaan vuoksi suositel-
laan alueelle rakennettavat rakennukset perustettavaksi kokonaisuudessaan 
tukipaalutuksen varaan siten, että myös lattiat tukeutuvat paalutukseen. Alu-
eelle rakennettavat puurakenteiset rakennukset voidaan perustaa maanvarai-
sesti jäykkänä laattana tutkimuksessa ilmoitetuin erityisehdoin. 
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4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET   

4.1 Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve 

Nurmon kirkossa on noin 650 istumapaikkaa. Kirkossa järjestetään jumalan-
palveluksen lisäksi erilaisia tilaisuuksia, jolloin tämän hetkiset pysäköintialueet 
ovat riittämättömät. Pysäköintipaikkojen lisäys luo alueelle turvallisempaa lii-
kennekulttuuria, joka omalta osaltaan hyvin suunniteltuna luo myös viihtyisäm-
pää elinympäristöä. 
 
Hautausmaan laajennus on ajankohtainen muutaman vuoden päästä. Hauta-
usmaan laajennusalueelle on tarpeellista osoittaa huoltorakennukselle raken-
tamisoikeutta. Hautausmaan laajennuksen yhteyteen tulee osoittaa oma pysä-
köintialue. Lopullisen hautausmaan rakentamisluvan kaavoitetulla alueella an-
taa kirkkohallitus. 
 
Seurakunnalle pysäköinti- ja hautausmaa-alueiden myynyt maanomistaja ha-
luaa kaavamuutoksen yhteydessä tutkia voidaanko jokirantaan osoittaa raken-
nuspaikkoja asemakaavalla. 

 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset  

Hanke sisältyy Seinäjoen kaupungin vuoden 2015 kaavoituskatsaukseen, jon-
ka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 23.2.2015, ja jonka hyväksymisestä ja 
nähtävilläolosta on kuulutettu Seinäjoen Sanomissa 1.4.2015. Seinäjoen kau-
pungin tekninenlautakunta on tehnyt suunnittelualuetta koskevan kaavoitus-
päätöksen 10.9.2015. 
    
Maankäyttösopimukset 
Kaavamuutosalueen tonttien ja kiinteistöjen omistajien kanssa tehdään nor-
maalin käytännön mukaan maankäyttösopimukset MRL 91 a ja b:n edellytys-
ten mukaisesti. Maankäyttösopimukset tulee olla allekirjoitettuna ennen kaa-
van viemistä hyväksymiskäsittelyyn. 

 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö  

4.3.1 Osalliset  
Osallisia ovat suunnittelualueen maanomistajat, lähialueiden asukkaat ja lähi-
alueen kiinteistöjen omistajat, kaupungin viranomaiset ja alueella toimivat yri-
tykset sekä muut mahdolliset yhteisöt ja henkilöt, joiden oloihin ja etuihin kaa-
va saattaa vaikuttaa. 

 
Kaupungin viranomaiset: Tekniikkakeskus, Rakennusvalvonta, Kunnallistek-
niikka, Ympäristönsuojelu, Seinäjoen Vesi Oy, Seinäjoen Energia Oy, Kulje-
tuskeskus, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, Etelä-Pohjanmaan maakunta-
museo 
Valtion ja muut viranomaiset: Etelä-Pohjanmaan ELY, Etelä-Pohjanmaan 
liitto, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Museovirasto, Seurakunta 
Yritykset ja yhdistykset yms: Elenia Oy, Anvia Oy, Etelä-Pohjanmaan luon-
nonsuojeluyhdistys, Nurmoo-Seura ry 
 
Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

4.3.2 Vireilletulo  
Seinäjoen kaupungin tekninen lautakunta teki suunnittelualuetta koskevan 
kaavoituspäätöksen 10.9.2015. 

 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävillä olosta on 
tiedotettu Seinäjoen kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Seinäjoen Sano-
missa 23.12.2015. OAS oli yhdessä kaavaluonnoksen sekä siihen liittyvien 
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asiakirjojen kanssa MRA 30§:n mukaisesti nähtävillä 28.12.2015 – 15.1.2016. 
 
Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin kirjeellä 
Etelä- Pohjanmaan ELY-keskukselle. Muita viranomaisia tai lausunnonantajia 
on tiedotettu sähköpostitse nähtävilläolosta sekä nettiosoitteesta, josta materi-
aali on ollut ladattavissa ja tilattavissa. 
 
Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 10.5.2016 kaavaehdotuksen 
asetettavaksi virallisesti nähtäville. Kaavaehdotus on ollut MRA 27 §:n mukai-
sesti virallisesti nähtävillä 4.5. – 3.6.2016 välisen ajan. Kaavasta saatiin kuusi 
lausuntoa ja yksi muistutus. 
 
Kaupunginhallitus käsitteli kaavaa kokouksessaan 15.8.2016 ja päätti esittää 
asemakaavaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 22.8.2016. 

 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö  

Viranomaisyhteistyö hoidetaan viranomaisneuvotteluilla sekä lausuntomenet-
telyllä. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 29.1.2015 ja viran-
omaistyöneuvottelu 7.9.2015. 
 

4.4 Asemakaavan muutoksen tavoitteet  

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet  
 

Maanomistajien tavoitteet 
Seurakunnan tavoitteena on hautausmaa-alueen ja kirkon pysäköintialueen 
laajennus omistamalleen maalle. Pysäköinnin tarve on sadalle uudelle paikal-
le. Hautausmaan laajennuksen yhteyteen tulee osoittaa rakennusoikeutta uu-
delle huoltorakennukselle. Uusi huoltorakennus tulisi sijoittaa nykyisen huolto-
rakennuksen pohjoispuolelle. Uudelle hautausmaalle tulisi osoittaa tarpeelliset 
pysäköintipaikat. 
 
Yksityisen maanomistajan tavoitteena on neljän rakennuspaikan osoittaminen 
Nurmonjoen rantavyöhykkeelle omistamalleen peltoalueelle tukeutuen ole-
massa olevan asuinrakennuksen pihapiiriin. 
 
Kaupungin asettamat tavoitteet 
Kaupungin tavoitteena on ollut laatia maisemallinen selvitys ja suunnitelma, 
jolla kaavamuutoshakemuksessa esitettyjä muutoksia voidaan tutkia, koska 
osa alueesta on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä 
ja kokonaisuudessaan sijaitsee Nurmon jokilaakson maakunnallisesti arvok-
kaalla maisema-alueella. Selvityksessä on ollut tarkoituksena korostaa ja tut-
kia kirkon näkymäalueita ja kaukomaisemia. Lisäksi kaupungin tavoitteena on 
liikennejärjestelyjen ja pysäköinnin järjestäminen liikenneturvallisuus huomioi-
den. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan otetaan huomioon raken-
netun ympäristön kauneus ja kulttuuriympäristöjen vaaliminen sovittamalla li-
särakentaminen ja uusi pysäköintialue siten, etteivät ne aiheuta näkemäestettä 
tai kohtuutonta haittaa valtakunnallisesti arvokkaalle kirkon ympäristölle tai 
maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Luonnonarvot eivät vaarannu 
tulevan kaavamuutoksen myötä.  
 
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
Maakuntakaavassa alue on Taajamatoimintojen aluetta, jonka suunnittelumää-
räys on: Alueen suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen tiivistämis-
tä, täydennysrakentamista ja taajamakuvan eheyttämistä. Asutuksen sijoittu-
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mista tulee ohjata olemassa olevia kyliä ja taajamia tukevaksi. Jokivarsialue 
lähiympäristöineen on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta 
tärkeä alue. Kirkon alue on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallisesti 
arvokas kohde. 
 
Yleiskaavassa alue on hautausmaa-aluetta, julkisten palvelujen ja hallinnon 
aluetta sekä maatalousaluetta. Yleiskaava ei ulotu tulevan hautausmaan laa-
jennusalueelle, mutta viranomaisneuvottelujen mukaan hanketta voidaan vie-
dä eteenpäin ilman yleiskaavan tarkistusta, kunhan hankkeelle löytyy peruste-
lut, jotka pohjautuvat riittäviin selvityksiin. Muutoksia ja vaikutuksia on tutkittu 
selvityksissä. Perustelut on kirjattu selostukseen. 
 
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
Alue on kulttuurihistoriallisesti arvokasta kirkon ympäristöä ja maakunnallisesti 
arvokasta maisema-aluetta joenvarren viljelylakeuksineen. Kirkkomiljööseen 
liittyy eteläpuolella sijaitseva Loukon talon pihapiiri, jossa on säilynyt useita 
vanhoja rakennuksia. Loukon vilja-aitat rajaavat kirkkoaukiota eteläpuolisen 
pysäköintialueen reunalla. Alueen muutostöissä tulee ottaa alueen luonne, ra-
kennettukulttuuriympäristö ja maisemalliset arvot huomioon. Jokirantaraken-
taminen tulee sijoittua olemassa olevan rantapuuston lomaan. 
 

 
4.4.2 Suunnittelutyön aikana tehdyt selvitykset ja tarkastelut ja niistä johdetut tavoitteet 
 

Suunnittelutyön pohjana on ollut Arkkitehdit LSV Oy:n ja Siton tekemä 
Maankäyttöluonnos ja maisemaselvitys Nurmon kirkon ja pappilan alueelta. 
(kts. tarkemmin kohta 3.2.1) 
 
Suunnitelman vaikutuksia alueelle on selvityksessä kuvattu seuraavasti: 
”Hautausmaan laajennusalue ei sijaitse RKY-alueella, mutta kuitenkin arvok-
kaassa kulttuurimaisemassa ja siihen rajautuen. Olevan hautausmaan vahva 
identiteetti kirkkoineen, puustoineen ja käytävien muodostamine akseleineen 
heijastuu uudellekin alueelle. Suunnitelmassa on korostettu näkymälinjoja ja 
luotu käytävistä mielenkiintoinen sommitelma. Nykyisen huoltorakennuksen 
toiminnallista asemaa on korostettu sijoittamalla uusi huoltorakennus vanhan 
viereen. Tavoitteena on luoda laajennusalueesta luonteva uudisosa vanhaan 
hautausmaahan. 
 
RKY-alueelle sijoittuva pysäköintialue muuttaa kirkon lähialueen maisemaku-
vaa. Haitallisia vaikutuksia on lievennetty sijoittamalla alue pitkänomaisesti 
Jaskarintien varteen. Pysäköintialue ja jokivarren uudisrakennukset luovat 
maisemaan uusia elementtejä. Mikäli ne toteutetaan huomaamattomina ja yk-
sinkertaisina, jäävät niiden haitalliset vaikutukset siedettäviksi. Tärkeimmät 
näkymäsektorit kirkkomaisemassa säilyvät. 
 
Nurmonjoen varrelle suunnitellut neljä rakennuspaikkaa sijoittuvat säilyvän 
rantapuuston katveeseen siten, että niiden vaikutus laajaan kaukomaisemaan 
on vähäinen. Rakennukset eivät myöskään sijoitu merkittäville näkymäsekto-
reille.” 
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  Suhde maisemaan. Maankäyttöluonnos ja maisemaselvitys. 

 
Maisema-analyysi kirkon ympäristöstä. Maankäyttöluonnos ja maisemaselvitys. 
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Maankäyttöluonnos lintuperspektiivistä. Maakäyttöluonnos ja maisemaselvitys. 
 

 
Näkymät. Maankäyttöluonnos ja maisemaselvitys. 
 
 

Aluetekniikka Oy:n hautausmaan laajennusalueen pohjatutkimuksessa 
todetaan suunnittelualueen soveltuvan hautausmaa-alueeksi. 
 
Aluetaito Oy:n rantavyöhykkeen pohjatutkimuksessa alueen on soveltu-
van suunnitellun tyyppiselle rakentamiselle. Perustamistapaan tulee kiinnittää 
huomiota. Pehmeän maapohjan vuoksi alueelle rakennettavat rakennukset 
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suositellaan perustettavaksi kokonaisuudessaan tukipaalutuksen varaan siten, 
että myös lattiat tukeutuvat paalutukseen. Alueelle rakennettavat puurakentei-
set rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti jäykkänä laattana tutkimuk-
sessa ilmoitetuin erityisehdoin. 
 
Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen lausunto tulvien ottamisesta huomioon 
Nurmon kirkon seudun – Autionkosken välillä määrittelee Alimmaksi suosi-
teltavaksi rakentamiskorkeudeksi N60 Nurmon kirkkosillan kohdalla 37,65. Ny-
kyinen maanpinta rantatöyräällä on tasolla +39.00 (N2000) ja peltoalue +40.00 
(N2000) tienoilla, joten rakentaminen voidaan luontevasti osoittaa suositellun 
alimman rakentamiskorkeuden yläpuolelle. 
 

 
4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset  
 

4.5.1. Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 

 
Asemakaavaluonnos 28.12.2015 
Alueelle laadittiin esitettyjen tavoitteiden ja nykyisten lähtökohtien, selvitysten 
sekä neuvottelujen pohjalta kaavaluonnos. 
 
Kaava toteaa kirkkopihan rakennuksineen ja olemassa olevan hautausmaa-
alueen sekä esittää niille tarpeelliset suojelumääräykset. 
 
Hautausmaan laajennus on osoitettu kaavassa luonnollisena jatkumona nykyi-
sen hautausmaan pohjoispuolelle. Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee 
kiinnittää huomiota soveltuvuuteen olemassa olevan hautausmaa-alueen ja 
kirkon ympäristön kanssa. Hautausmaan laajennusalueelle on osoitettu tar-
peelliset pysäköintialueet sekä rakennusalueet ja -oikeudet huoltorakennuksil-
le. 
 
Kaavaluonnoksessa uusi pysäköintialue on osoitettu yleisellä pysäköin-
tialuemerkinnällä. Pysäköintialueen muotoilulla on voitu säilyttää avointa pel-
toaluetta ja siten tukea maisema-arvoja sekä peltoalueen viljeltävyyttä. Pysä-
köintialueen eteläpäässä on museoviraston esityksen mukaan rajattu istutus-
ten korkeutta ja osoitettu alue s-2-alueena. S-2-alueelle ei saa istuttaa korkeaa 
puustoa ja näkemäalueet on säilytettävä kirkon suuntaan. Kirkonpihassa ole-
van pysäköintialueen suhteen kaava noudattaa jo nykyisin toteutunutta tilan-
netta. 
 
Rantavyöhykkeellä olemassa oleva asuinrakennus on todettu voimassa ole-
van asemakaavan mukaisesti vähäisin lisärakennusoikeuksin. Asuinrakennuk-
sen korttelialuetta on kavennettu rannan suunnasta nykyisen tilarajan mukai-
seksi. Rantavyöhykkeelle on osoitettu kolme uutta tonttia, joissa sallitaan yh-
teensä neljä uutta asuinrakennusta. Uudet rakennuspaikat muodostavat kaksi 
pihapiirimäistä ryhmää, joiden väliin on jätetty viheralue. Rakennusten sijoitte-
lulla on pyritty siihen, ettei rakentamisesta tulisi taajamaluonteista. Kaavassa 
jokirantaan on osoitettu vihervyöhyke, joka jatkaa Nurmonjoen rakennetulla ja 
asemakaavoitetulla alueella olevaa linjaa. Vihervyöhykkeellä säilytetään ranta-
vyöhykkeen puustoinen ilme. Uudisrakennukset eivät tule näkymään kauko-
maisemassa. 
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Ote kaavaluonnoksesta 28.12.2015 
 

Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden vastineet 
Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 28.12.2015. – 15.1.2016 välisen ajan. 
Kaavaluonnoksesta saatiin 8 lausuntoa ja 2 mielipidettä. Lausunnon antoivat 
Elenia Oy, Etelä-Pohjanmaan liitto, Kunnallistekniikan suunnittelu, Museoviras-
to, Rakennusvalvonta, Seinäjoen Vesi Oy, Seinäjoen seurakunta ja Ympäris-
tönsuojelu. Mielipiteen antoivat kaksi yksityistä kiinteistönomistajaa. 
 
Elenia Oy esittää varaamaan suunnitellulle kaava-alueelle ET-alueen puisto-
muuntamon sijoittamista varten. He esittävät sen osoitettavaksi kaavan pysä-
köintialueen viereen. Elenian nykyisille rakenteille ei ole tarkoituksenmukaista 
varata kaavaan johtoalueita, mutta madolliset ylimääräisistä johtomuutoksista 
aiheutuvat lisäkustannukset laskutetaan työn tilaajalta. 
 

Vastine  
Elenian esittämä puistomuuntamon sijoituspaikka ei sovellu valtakunnalli-
sesti arvokkaalle rakennetun kulttuuriympäristön alueelle, eikä tärkeälle 
näkemä akselille. Haetaan puistomuuntamolle yhteistyössä uutta paikkaa.  
 

Etelä-Pohjanmaan liitto toteaa lausunnossaan asemakaavan olevan maa-
kuntakaavan merkintöjen ja määräysten mukainen. 
 

Vastine 
Ei muutoksia kaavaan. 

 
Kunnallistekniikan suunnittelu on esittänyt pysäköintialueen osalta pysä-
köintialueen toteuttamistahon osoittamista kaavassa. Rantatonttien osalta ei 
nähdä katuyhteyttä hyvänä ratkaisuna, vaan pitäisi tutkia ajoyhteyden osoitta-
mista muulla tavalla kunnossapitovelvollisuuden vuoksi. 
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Vastine 
Pysäköintialueen osalta on perusteltua tarkistaa kaavamääräystä ja 
osoittaa toteuttajataho. Katuyhteyden tarpeellisuus ja sen osoittaminen 
sisäisenä ajoyhteytenä voidaan vielä tutkia.  
Tarkistetaan LP-alueen kaavamääräys ja tutkitaan erillispientalojen kort-
telialueen katuyhteyden tarpeellisuus. 
 

Museovirasto toteaa, että alueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) 
rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita kulttuuriperintökohteita. Tie-
dot perustuvat v. 2010 tehtyyn Nurmon arkeologiseen inventointiin. Museovi-
rastolla ei ole huomautettavaa kaavaluonnokseen. Rakennetun kulttuuriympä-
ristön ja maiseman osalta asemakaavan muutos- ja laajennusluonnoksesta 
lausuu Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo. 
 

Vastine 
Ei muutoksia kaavaan. 
 

Rakennusvalvonta toteaa hautausmaan laajennuksen sijoittuvan luontevasti 
nykyisen hautausmaan jatkeeksi ja Jaskarintien varteen suunnitellun pysäköin-
tialueen sijoittuvan liikenteellisesti hyvin ja palvelevan sijaintinsa puolesta sekä 
kirkossa että hautausmaalla kävijöitä. Pysäköintialueen korkeusaseman suun-
nittelu luontevaksi osaksi olevaa maisemaa sekä alueen maisemointi sopivin 
istutuksin on tärkeitä seikkoja alueen toteutuksessa. 
 
Erillispientalojen tonteista rakennusvalvonta toteaa, että asutuksen ohjaami-
nen kaavaluonnoksen mukaisesti nykyiselle MT-alueelle ei ole Nurmon kirkon 
kulttuurihistoriallisen ympäristön ja maakunnallisesti arvokkaan maisema-
alueen edun mukaista. Nurmonjoen kulttuurimaisemaan kuuluvat Nurmon kir-
kon ympäristössä maisemanhoidon kannalta keskeisimmät peltoalueet ja siinä 
tarkoituksessa edelleen säilytettäväksi tarkoitetut alueet on osoitettu maatalo-
usalueeksi vahvistetussa yleiskaavassa. Yleiskaavan mukaisesti alue tulee 
säilyttää maisemaltaan avoimena ja viljelykäytössä. Asuinrakennusten vaiku-
tus kaikkiaan olisi Nurmon kirkon ympäristön maisemakuvaan merkittävän 
epäedullinen. Avoimessa peltomaisemassa ei puustolla saada rakennusten 
vaikutusta poistettua. Keskustan yleiskaavaa 2015 laadittaessa on esitetty 
harkitut perusteet avoimen peltomaiseman säilyttämisen tärkeydelle Nurmon 
kirkon alueen ympäristössä, eivätkä nämä perusteet ole muuttuneet. Raken-
nusvalvonta katsoo, että asuintontteja ei tule osoittaa yleiskaavassa merkitylle 
MT-alueelle. 
 

Vastine 
Alueelle on laadittu asemakaavatyön yhteydessä maisemaselvitys ja 
maankäytön suunnitelma, jossa on arvioitu hautausmaan laajennuksen, 
pysäköintialueen ja rantarakennuspaikkojen soveltumista arvokkaalle 
maisema-alueelle ja valtakunnallisesti arvokkaaseen Nurmon kirkon ra-
kennettuun kulttuuriympäristöön. 
 
Pysäköintialue on pyritty sijoittamaan korkeustasoltaan ja ilmeeltään 
olemassa olevaan maisemaan soveltuvaksi. Tarkemmat korkeusasemi-
en suunnitelmat tehdään alueelle toteutettavan yksityiskohtaisen pysä-
köintialueen suunnitelman yhteydessä. Kaavamääräyksiin harkitaan li-
sättävän määräys pysäköintialueen korkeusasemista. 
 
Viranomaisneuvottelu on käyty ja selvitysten perusteella on päädytty, et-
tä rantapuuston suojaan sijoitetut rakennukset eivät näy kaukomaise-
massa ja Nurmonjoen sillan kohdalla idästä tärkeä näkymä kirkon suun-
taan, ei esty, vaan uudet rakennukset jäävät oikealle rantapuuston kat-
veeseen. Rantarakennuspaikat on pyritty sijoittamaan maisemaan sovit-
taen. Suunnitelmassa on pyritty viheralueella, rantapuuston säilyttämisel-
lä ja tontin puustolla häivyttämään rakennusten sijoittumista maisemaan. 
Kaavamääräystä voidaan tarkistaa siltä osin, että ohjaus on riittävää. 
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Alueelle on laadittu rakennustapaohjeet, jossa annetaan yksityiskohtai-
sempia ohjeita rakennusten sijoittamiseen, toteutustapaan ja viherympä-
ristöön. 
Tarkistetaan kaavamääräystä rakennuspaikkojen osalta, siten, että ohja-
us on riittävää. Tarkistetaan pysäköintialueen kaavamääräystä korkeus-
aseman osalta. 

 
Seinäjoen seurakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan laajennus- ja 
muutosluonnokseen. 
 

Vastine 
Ei muutoksia kaavaan. 

 
Seinäjoen Vesi toteaa lausunnossaan, että uudet asuinrakennukset voidaan 
liittää sekä vesi- että viemäriverkostoon. Liitospisteet Seinäjoen Veden verkos-
toihin sijaitsevat rakennetun asuinkiinteistön vieressä Nurmonjoentien pohjois-
puolella. Olemassa olevalle omakotitalolle on rakennettu paineviemäriputki 
Seinäjoen Veden toimesta v. 2012, johon uudet kiinteistöt voidaan liittää kiin-
teistökohtaisen jätevedenpumppaamon välityksellä. Liittyjä vastaa kiinteistö-
kohtaisen pumppaamon rakentamisesta sekä ylläpidosta hankintoineen ja 
asennuksineen. 
 

Vastine 
Ennakkotietojen mukaan kaavoituksella oli väärä käsitys alueen viemä-
röintitilanteesta ja kaavaluonnoksessa AO-tonttien osalla ollut määräys 
kiinteistökohtaisista jätevesien hoitamisesta on tarpeeton. Asemakaava-
alueella asuinrakennukset liitetään viemäriin. Liittyjä vastaa kiinteistökoh-
taisen pumppaamon rakentamisesta ja ylläpidosta. 
Poistetaan AO-tonttien osalta määräys jätevesien kiinteistökohtaisesta 
hoidosta. 

 
Ympäristönsuojelu toteaa lausunnossaan, että koska rakentamisella täyden-
netään olemassa olevaa asemakaavaa, on se tiivistämisen näkökulmasta pe-
rusteltua. Rakennuspaikat ovat kulttuurimaisema-, maatalouden kehittämis- ja 
taajamarakentamisen alueella. Ympäristö kokonaisuutena tuo paljon ristiriitoja 
ja rajoitteita. Lähellä on karjasuojia ja lannoitettavia peltoja, joten on tiedostet-
tava mahdolliset asumisviihtyvyyteen vaikuttavat hajuhaitat. 
 
Nurmonjoen veden laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota, eikä joen kuor-
mitusta voi virkistyskäytön heikentymättä kuormittaa nykyisestään. Jokiran-
nassa ja viemäriverkoston vieressä vain jätevesien johtaminen kunnalliseen 
puhdistamoon on hyväksyttävissä. Alueen hulevesien käsittely on myös syytä 
suunnitella asemakaavavaiheessa. Kirkolta ja kirkkomaalta tulevat hulevedet 
on ohjattava siten, että niistä ei tule vesistölle ja uudelle tai nykyiselle asutuk-
selle haittaa.  
 
Hyvä asia on, että jokirannan soveltuvuus rakentamiselle ja perustamisen vaa-
timukset on selvitetty. Veden korkeuden vaihtelut on huomioitava tulvariskien 
ohella myös maan vakavuuden vaihteluna. Korkeustasoihin kaivataan tarken-
nuksia. Olisi hyvä kertoa, mikä on kaavassa AO-merkinnällä olevan alueen 
korkeus ja sitoa rakentaminen siihen. Paalutussyvyys olisi myös tarpeellinen 
tieto. 
 
Kirkon seutu on arvokasta kulttuurimaisemaa, joten uudet rakennukset ja nii-
den ympäristö on suunniteltava maisemaan sopiviksi. Joelta ja tieltä tarvitaan 
esteetön, ei kuitenkaan paljas näkymä suojelukohteelle. Rantapuuston säilyt-
tämisvelvoite on hyvä, samoin rakentamismääräykset katsotaan tarpeellisiksi 
ja toivotaan että niillä havainnollistettu yhtenäinen rakennustapa toteutuu. 
 

Vastine 
Joen itäpuolella Nurmonjoentien varrella on eläintila, jonka ympäristössä 
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on jo tällä hetkellä asutusta lähempänä kuin kaavassa osoitettavat uudet 
rakennuspaikat. Jokiuoma saattaa ilmavirtauksillaan ohjata hajujen le-
viämistä ja edesauttaa niiden kulkeutumista jokiuomaa pitkin vieden ha-
juja osoitetuista uusista rakennuspaikoista poispäin. Lannanlevitys pel-
loille on hyvä tiedostaa, mutta se on luonteeltaan sen tyyppistä, että siitä 
aiheutuvat hajuhaitat ovat lyhytaikaisia. 
 
Luonnosvaiheessa olleen virheellisen tiedon vuoksi ei ole tarpeen kaa-
valla huojentaa viemärin liittymisvelvoitetta vaan asemakaava-alueella 
rakennuspaikoilta edellytetään liittymistä viemäriverkostoon. Hulevesien 
osalta käydään keskusteluja kunnallistekniikan suunnittelun kanssa ja 
kaavamääräyksiin lisätään tarvittava määräys hulevesistä. Pysäköinti-
alueen osalta tullaan edellyttämään hulevesisuunnitelman laatimista ra-
kentamisen yhteydessä. Paikoitusalueilla rakentamismääräyksiin harki-
taan lisättäväksi määräys pintamateriaalien vedenläpäisevyydestä. Ra-
kennustapaohjeissa suositellaan kivituhkan käyttämistä piharakenteissa. 
 
Suunnittelualueella maanpinta ja rakentamiskorkeus sijoittuvat selvästi 
Elyn lausunnon mukaisen tulvakorkeuden ja alimman suositeltavan ra-
kentamiskorkeuden yläpuolelle, joten niillä ei ole vaikutusta alueen ra-
kennettavuuteen. 
 
Alueelta on tehty alueellinen pohjatutkimus, jossa on selvitetty alueen 
rakennettavuutta ja perustamistapaa. Koska kyseessä on alueellinen 
pohjatutkimus, eikä tonttikohtainen, kaavassa on edellytetty tonttikohtai-
sen pohjatutkimuksen tekemistä, jossa mahdollinen perustamistapa 
mahdollisine paalutussyvyyksineen tutkitaan. 
 
Kaavamääräyksiä tarkistetaan pysäköintialueen pintamateriaalien, vie-
märöinnin sekä hulevesien osalta. 

 
Yksityinen maanomistaja A toteaa mielipiteessään, että v. 1994 Nurmon 
kunta on kaavoittanut rannasta kaistaleen puistoalueeksi ja melkoisen osan 
heidän pienestä tontista. Asumisviihtyvyyden kannalta tulisi puustokaistale, jo-
ka alueelle on suunniteltu, osittaa nykyisen tontin jatkeeksi, siten, että tilan tu-
leva omistaja saisi mahdollisuuden lunastaa se ja mahdollisesti lisätä tontin 
rakennusoikeutta. 
 
Maanomistaja toteaa, että nykyinen liittymä on tontin toimivuuden kannalta ai-
nut mahdollinen. Liittymä tulee ehdottomasti säilyttää, paikka ulkorakennuksen 
päädyssä ei tule kysymykseen, koska siihen osaan tonttia on rakennettu jäte-
vesipumppaamo. Muovirakenteinen pumppaamo ei kestä yli menevää ajoneu-
voliikennettä, jos siihen kohtaan tehdään liittymä. Liikenneturvallisuuden kan-
nalta kaavailtu liittymä toisi yhden vaarapaikan lisää poistuttaessa pihalta tiel-
le, koska ulkorakennus estää näkyvyyden oikealle kokonaan. Liikenneturvalli-
suuden kannalta paras ratkaisu olisi liittymä Jaskarintieltä uusille tonteille. 
 
Maaomistaja on myös huolissaan rantatonteille rakennettavien talojen pohjien 
lyöntipaalutusten vaikutuksesta rakennuksiin ja etenkin rantatörmään, jota vesi 
on jo valmiiksi syövyttänyt. Rantatörmää pitää tukea, ettei puistoalueesta tule 
vesipuisto.  
 

Vastine 
Kaavaluonnoksen ohjeellinen tontti on merkitty nykyisen maanomistuk-
sen mukaisesti, kuitenkin siten, että Nurmonjoentien puolelta kaavallisen 
tontin rajaa on tarkistettu, jotta toteutunut asuinrakennus voidaan koko-
naisuudessaan osoittaa kyseiselle tontille. Tämä pieni tontinosa maan-
omistajan tulisi lunastaa kaupungilta. Kaavaehdotukseen voidaan tutkia 
asumiskelpoisemman tontin muodostamista ja laajentaa tonttia jokiran-
taan päin. Maanomistajan on mahdollista käydä erikseen keskusteluja 
yksityisen maanomistajan kanssa rantakaistaleen ostamisesta. 
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Mikäli ranta-alueelle osoitetaan kaavassa uusia rakennuspaikkoja, ny-
kyistä liittymää ei ole mahdollista säilyttää. Nykyiselle ja uusille tonteille 
tulee olla liikenneturvallisuuden vuoksi yhteinen liittymä Nurmonjoentielle 
katualueen kautta. Maanomistaja voi osoittaa tontin liittymäkohdan par-
haaksi katsomaansa kohtaan tontin länsisivulle. Parhain kohta näyttäisi 
toteutuvan ulkorakennuksen pohjoispuolelta. Samalla nykyisen liittymän 
jyrkkyys poistuisi. Pumppaamo on tontin puolella, eikä uusi katu kulje 
sen päältä. Uusille rakennuspaikoille ajoyhteyden osoittaminen Jaskarin-
tien kautta ei ole maisemallisista näkökulmista mahdollista, eikä viljelyn 
kannalta järkevää pirstoessaan yhtenäistä peltoalaa. 
 
Alueelta on tehty alueellinen pohjatutkimus, jossa perustamistavaksi 
suositellaan paalutusta. Asemakaavassa edellytetään tonttikohtaisen 
pohjatutkimuksen laatimista, jolloin perustamistapa tarkentuu, ja siitä an-
netaan tarvittava ohjeistus. 
Tontin laajentaminen rannan suuntaan tutkitaan.  
 

Yksityinen maanomistaja B esittää mielipiteessään ihmetelleensä rakennus-
tapaohjeiden mahdollistamaa loivaa pulpettikattoa. Loivakaan pulpettikatto ei 
sovellu maisemallisesti kirkonseudun kulttuurimaisemaan ja toivoo, että pitäy-
dytään perinteisessä harjakatossa. 
 

Vastine 
Rakennustapaohjeiden mukaan suositaan pääsääntöisesti harjakattoa. 
Pulpettikattoa voidaan käyttää ns. apurakennuksissa. 
Ei muutoksia kaavaan. 

 
 
Tarkistukset asemakaavaan 
Elenian kanssa yhteistyössä on tutkittu eri vaihtoehtoja puistomuuntamon si-
joittamiselle. Kaava-alueen pohjoisosassa on todettu olevan paras paikka. 
Koska kyse on valtakunnallisesti merkittävästä alueesta, rakentaminen vaatii 
ohjausta. Kaavamääräyksiin on lisätty ohjeistus toteutuksesta. 
 
Kunnallistekniikan suunnittelun ja kiinteistöpuolen kanssa on käyty keskuste-
lua kaupungille syntyvien velvoitteiden osalta. Pysäköintialueen kaavamerkintä 
muutetaan LP-1-merkinnästä LPA-10-mekinnäksi, joka ohjaa korttelialueen to-
teuttamista tarkemmin. Rantatonttien katualueen jättäminen sisäisen yhteyden 
varaan ei ole kiinteistöteknisesti mahdollista näin usealle tontille vaan kulkuyh-
teydet on syytä osoittaa katuna. Katualuetta on tarkistettu liittymän toteuttami-
sen osalta niin, että sillä on riittävä varaus maanpinnan korkeusasemasta joh-
tuen. 
 
Rakennusvalvonnan kanssa on keskusteltu asuintonttien toteuttamiskelpoi-
suudesta ja keskustelun perusteella on päädytty hieman väljentämään tontteja 
toteuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi.  
 
Pysäköintialueen kaavamääräystä on tarkistettu korkeusaseman, hulevesien 
ja pintamateriaalien osalta. 
 
Olemassa olevan asuinkiinteistön tonttia on laajennettu rantaan päin niin että 
uusi tontti on kooltaan 766 m2, mikä tarkoittaa 153 krsm2 rakennusoikeutta to-
teutuneen 69 krsm2 sijaan.  Maanomistajan on mahdollista käydä erikseen 
keskusteluja yksityisen maanomistajan kanssa rantakaistaleen ostamisesta. 
 
Alueen rakennukset tulee asemakaavan myötä liitettäväksi kunnalliseen vie-
märiverkostoon, joten kiinteistökohtaisen järjestelmän salliminen on poistettu. 
 
Näiden lisäksi on lisätty pysäköintialueelle ja asuinkortteleihin /s-1 -merkintä 
korostamaan alueen asemaa ohjaamalla rakentamista ottamaan huomioon 
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valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Samoin viljelyksessä oleva 
peltoalueen maankäyttömerkintä on muutettu alueen luonnetta kuvaavam-
maksi maatalousalueesta (MT) maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA-
1). 
 
Asemakaavaehdotus 25.4.2016 

Kaavaluonnosvaiheessa saatujen kannanottojen ja tarkistettujen tavoitteiden 
perusteella alueelta on laadittu kaavaehdotus 26.4.2016. Kaupunginhallitus on 
kokouksessaan 2.5.2016 hyväksynyt asemakaavaehdotuksen virallisesti näh-
tävillä pidettäväksi. 

 
Ote kaavaehdotuksesta 

 
  Lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet 

Nurmon kirkon ympäristön asemakaavan muutos ja laajennus on ollut ehdo-
tuksena nähtävillä 4.5. – 3.6.2016 välisen ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin 6 
lausuntoa ja 1 muistutus. Lausunnon antoivat Anvia Oyj, Elenia Oy, Etelä-
Pohjanmaan pelastuslaitos, Etelä-Pohjanmaan liitto, museovirasto ja Seinäjo-
en seurakunta. Muistutuksen antoi yksityinen kiinteistönomistaja. 

 
Anvia Oyj:llä ei ole lausuttavaa asemakaavaehdotukseen. 

Vastine 
Ei muutoksia kaavaan. 

 
Elenia Oy:llä ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotukseen. 

Vastine 
Ei muutoksia kaavaan. 

 
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos ja liikelaitos esittää lausunnossaan, ettei 
heillä ole huomautettavaa asemakaavaehdotukseen. 

Vastine 
Ei muutoksia kaavaan. 
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Etelä-Pohjanmaan liitto toteaa lausunnossaan, että asemakaava on maakun-
takaavan mukainen. 

Vastine 
Ei muutoksia kaavaan. 

 
Museovirastolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa 
asemakaavaehdotukseen. 

Vastine 
Ei muutoksia kaavaan. 

 
Seinäjoen seurakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotukseen. 

Vastine 
Ei muutoksia kaavaan. 

 
Yksityinen kiinteistönomistaja esittää muistutuksessaan, että kaavassa on 
ristiriitaisuuksia ja vääriä väittämiä taajamarakenteen tiivistämisestä ja tukemi-
sesta, taajamamaisen vaikutelman estämisestä viherkaistoilla ja etteivät talot 
näy kirkkopihalta. Muistuttaja epäilee, että kaavalla pyritään lähivirkistysalueen 
lunastamiseen kaikkien kuntalaisten käyttöön. Muistuttaja ehdottaa, että ra-
kennusvalvontaa uskotaan tässä asiassa (muistuttaja viitannee tässä kohtaa 
rakennusvalvonnan luonnosvaiheessa antamaan lausuntoon). 

Vastine 
Kaavaselostuksen sivulla 21 kerrotaan kaavaratkaisun perusteluja. ”Ran-
tavyöhykkeelle on osoitettu kolme uutta tonttia, joissa sallitaan yhteensä 
neljä uutta asuinrakennusta. Uudet rakennuspaikat muodostavat kaksi 
pihapiirimäistä ryhmää, joiden väliin on jätetty viheralue. Rakennusten si-
joittelulla on pyritty siihen, ettei rakentamisesta tulisi taajamaluonteista. 
Kaavassa jokirantaan on osoitettu vihervyöhyke, joka jatkaa Nurmonjoen 
rakennetulla ja asemakaavoitetulla alueella olevaa linjaa. Vihervyöhyk-
keellä säilytetään rantavyöhykkeen puustoinen ilme. Uudisrakennukset 
eivät tule näkymään kaukomaisemassa.” 
 
Kaavaratkaisun perusteluissa ei ole väitetty etteivätkö asuinrakennukset 
näy kirkkopihalta. Ratkaisevinta on kuitenkin se, etteivät ne ole kirkon nä-
kymäsektoreissa maisemaan.  Käydyn viranomaisneuvottelun ja selvitys-
ten perusteella on myös päädytty, että rantapuuston suojaan sijoitetut ra-
kennukset eivät näy kaukomaisemassa. Nurmonjoen sillan kohdalla idäs-
tä tärkeä näkymä kirkon suuntaan ei esty vaan uudet rakennukset jäävät 
oikealle rantapuuston katveeseen. Rantarakennuspaikat on pyritty sijoit-
tamaan maisemaan sovittaen. Suunnitelmassa on pyritty viheralueella, 
rantapuuston säilyttämisellä ja tontin puustolla häivyttämään rakennusten 
sijoittumista maisemaan. 
 
Lähivirkistysalue on yleinen alue, jonka lunastaminen kaupungin omistuk-
seen on mahdollista. Kaupungin on lunastettava se, jos maanomistaja si-
tä vaatii. Muussa tapauksessa kaupunki ei ole niitä lunastanut omaehtoi-
sesti. Tässä tapauksessa lähivirkistysalueella ei ole virkistyskäytön kan-
nalta merkitystä vaan sillä on puuston säilymisen kannalta maisemallista 
merkitystä. Kaupunki ei ole kiinnostunut hankkimaan aluetta omistuk-
seensa niin kuin ei ole muitakaan viheralueita Nurmonjoen varrelta hank-
kinut. 
 
Rakennusvalvonnan luonnosvaiheen lausuntoon, johon muistuttaja vii-
tannee, on annettu vastine luonnosvaiheen jälkeisessä valmistelussa. 
Vastine on kokonaisuudessaan luettavissa kaavaselostuksen sivuilta 23 – 
24. Alueen soveltuvuutta on tutkittu mm. arvokkaan maiseman ja valta-
kunnallisesti arvokkaan Nurmon kirkon kulttuuriympäristön näkökulmasta 
ja alue on selvityksien perusteella todettu soveltuvan rakennuspaikaksi. 
Ei muutoksia kaavaan. 



Asemakaava, Nurmon kirkonseutu 29(34) 
51. kaupunginosa, Nurmo, korttelit 1058, 1059, 1064 ja 1065 26.4.2016, 9.8.2016 

 

 
SEINÄJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelu 

 

5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 

5.1. Kaavan muutoksen rakenne 

Kaavamuutoksella osoitetaan hautausmaalle laajennusalue, sekä sille raken-
nusoikeutta huoltorakennuksille sekä tarpeelliset pysäköintialueet. Olemassa 
olevat kirkkopihan rakennukset huomioidaan erityismääräyksin säilytettäviksi 
sekä olemassa olevan hautausmaan luonne kiviaitoineen tulee säilyttää. Kir-
kon uusi pysäköintialue osoitetaan Jaskarintien itäpuoliselle peltoalueelle. 
Rantarakentamispaikat osoitetaan Nurmonjoen länsipuolen peltoalueelle. 
Asemakaavassa sekä rakentamistapaohjeissa huomioidaan kulttuurihistorialli-
sesti ja maisemallisesti arvokkaat alueet ja annetaan ohjeita pysäköintialueen 
sekä rakentamispaikkojen sovittamiseen maisemaan. 

 

5.1.1 Mitoitus 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 11,3 ha.  
 
Kaavan kokonaisrakennusoikeus on 3 343 k-m2.  Suunnitelma lisää rakenta-
misoikeutta 2 120 k-m2. Kirkollisten ja muiden seurakunnallisten rakennusten 
korttelialueella on rakennusoikeutta 1 000 k-m2. Hautausmaa-alueella huolto-
rakennuksille on sallittu rakennusoikeutta yhteensä 900 k-m2. Olemassa ole-
van rantarakentamispaikan tehokkuusluku on 0.20, jolloin tulevalle tontille ra-
kennusoikeutta muodostuu 153 k-m2. Uusille rantarakennuspaikoille on osoi-
tettu yhteensä 1 280 k-m2, josta asuinrakennusten rakennusoikeutta on 960 k-
m2 ja loput 320 k-m2 on talousrakennusten rakennusoikeutta. Ohjeellisella et-
1-alueella on rakennusoikeutta 10 k-m2. 
 
Kaavassa autopaikkavaatimus on 2 ap / asunto sekä kirkkojen ja muiden seu-
rakunnallisten rakennusten korttelialueelle 1 ap / 100 k-m2. 
 
Liitteenä olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa on tarkemmat tiedot 
alueelle muodostuvista kerrosaloista ja pinta-aloista. 
 
Liite 3. Asemakaavan seurantalomake 

 

5.1.2 Palvelut  
Palvelut 
Kaavamuutos mahdollistaa hautausmaa-alueen laajentamisen ja paremmat 
sekä turvallisemmat kulkuyhteydet kirkon tilaisuuksiin. 
 

  Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Alueen työpaikkoihin kaavalla ei tule muutoksia. Peltoalue pienenee, mutta 
pysyy yhtenäisenä, joten sen viljeltävyys säilyy. 

 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen on varmistettu asema-
kaavamerkinnöillä ja –määräyksillä sekä alueelle laadituilla rakennustapaoh-
jeilla. Määräykset on pyritty kaavakartassa esittämään siten muotoillen, että ne 
kertovat esitetyn tavoitteen ja niitä tarkennetaan rakennustapaohjeessa. 
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 Kaavamer-
kinnät ja –määräykset. Tarkemmin asemakaavamääräykset selviävät kaava-
kartasta. 
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Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue, jolla 
ympäristö säilytetään YK/s 
Alueella sijaitseva kiviaita on säilytettävä. Alueella sijaitseva puusto on säilytet-
tävä siten, että sallitaan vain maisemahoidon kannalta tarpeelliset toimenpi-
teet. Oleellisista korjaus- ja muutostöistä on pyydettävä museoviraston lausun-
to. 

 
Hautausmaa-alue, jolla on kirkkolain 14 luvun 5§:n nojalla suojeltuja kir-
kollisia rakenteita EH-1/s 
Alueen ominaispiirteet tulee säilyttää. Alueella sijaitseva kiviaita on säilytettä-
vä. Kiviaitaan voidaan tehdä kulkuaukkoja, jotka tulee suunnitella alueen histo-
riallinen luonne huomioiden. Hautausmaan laajennusalueen suunnittelussa ja 
rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota soveltuvuuteen olemassa olevan 
hautausmaan ja kirkon ympäristön kanssa. 

 
Erillispientalojen korttelialue AO-1 
Tontille saa rakentaa yksiasuntoisia erillispientaloja. 
 
Erillispientalojen korttelialue AO-19 
Tontille saa rakentaa kaksi erillistä yksiasuntoista asuinrakennusta. 
 
Autopaikkojen korttelialue LPA-10 
Alue on tarkoitettu korttelin 1058 käyttöön. Pysäköintialueen rakentamisessa 
tulee huomioida sijoittuminen Nurmon kirkon valtakunnallisesti merkittävään 
rakennettuun kulttuuriympäristöön sekä näkymien säilyminen maisematilassa. 
 

 
5.3.2 Muut alueet    

Katualueet 
Katualueisiin tulee muutoksia kaavamuutoksen yhteydessä. Jaskarintien linja-
ukseen tulee vähäisiä muutoksia siten, että kirkon kiviaita tulee jatkossa ole-
maan kokonaisuudessaan hautausmaa-alueella, eikä katualueella. Jaskarin-
tien katualue on osoitettu kaavassa 10 metrin levyisenä, joten sen kylätiemäi-
nen luonne tullaan säilyttämään. 

 
Rantarakennuspaikoille tullaan osoittamaan katualue Nurmonjoentieltä. Ole-
massa olevan rakennuspaikan liittymä tullaan osoittamaan uuden katualueen 
kautta tontin länsisivulta. 
 
Lähivirkistysalue VL-2 
Jokirantaan sekä uusien rantarakennuspaikkojen väliin on jätetty luonnontilai-
set alueet. Alueet on merkitty lähivirkistysalueina, jonka määräys kuuluu: Alue 
tulee säilyttää puustoisena. Maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet 
ovat sallittuja. 

 
Vesialue W 
Nurmonjoki on osoitettu vesialueena. 
 
Maisemallisesti arvokas peltoalue MA-1 
Jaskarintien itäpuolinen peltoalue on osoitettu maisemallisesti arvokkaana pel-
toalueena. Alue on säilytettävä avoimena peltona. 

 

5.3.3 Suojelukohteet 

Kirkkopiha rakennuksineen on merkitty kaavassa YK/s-korttelialuemerkinnällä. 
YK/s: Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue, jolla ym-
päristö säilytetään. Alueella sijaitseva kiviaita on säilytettävä. Alueella sijaitse-
va puusto on säilytettävä siten, että sallitaan vain maisemahoidon kannalta 
tarpeelliset toimenpiteet. Oleellisista korjaus- ja muutostöistä on pyydettävä 
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museoviraston lausunto. 
 
Olemassa oleva ja uusi hautausmaa on merkitty kaavassa EH-1/s-
korttelialuemerkinnällä. EH-1/s: Hautausmaa-alue, jolla kirkkolain 14 luvun 5 
§:n nojalla suojeltuja kirkollisia rakenteita. Alueella sijaitseva kiviaita on säily-
tettävä. Alueen ominaispiirteet tulee säilyttää. Hautausmaan laajennusalueen 
suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota soveltuvuuteen 
olemassa olevan hautausmaan ja kirkon ympäristön kanssa. 
 
Kirkko, siunauskappeli ja tapuli on merkitty srk-1-merkinnällä. Srk-1: Kirkkolain 
nojalla suojeltu rakennus. Kirkkolain 14 luvun 5 §:n 1 momentin perusteella 
määrätään, ettei rakennusta saa purkaa, eikä siinä saa suorittaa sellaisia kor-
jaus- ja muutostöitä, jotka turmelevat rakennuksen ulkokuoren tai sisätilojen 
taiteellisia tai historiallisia arvoja. Korjaus- ja muutostöissä on pyydettävä mu-
seoviraston lausunto. 
 
Rantarakennuspaikat sekä pysäköintialue on merkitty /s-1 –merkinnällä, jolloin 
alueen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida sijoittuminen Nur-
mon kirkon valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. 

 

5.4 Kaavamuutoksen vaikutukset  

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön  

Yhdyskuntarakenne 
Suunnittelualue on Nurmon kaupunginosakeskuksen pohjoislaidalla Nurmon 
kirkon ympäristössä. Alue on olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Uudis-
rakentamisella voidaan tiivistää alueen rakennetta ja se voidaan sovittaa ar-
vokkaaseen kirkon kulttuurimaisemaan sekä jokivarren maisema-alueeseen 
rakennusten suuntauksella, massoittelulla, väri- ja materiaalivalinnoilla, joista 
annetaan tarkempia määräyksiä rakennustapaohjeissa. 
   
Kaupunkikuva 
Rantarakentamisessa on tavoiteltu jokivarressa esiintyviä tyypillisiä pihapiirejä.  
 
Asuminen 
Rakennustapaohjeilla ohjataan massan suhteita, sokkelinkorkeutta, ikkuna-
aukotusta, kattokaltevuutta, rakennuksen väriä ja valööriä. Rakennukset on 
mahdollista sovittaa haja-asutusluonteiseen, arvokkaaseen kirkon ympäristöön 
sekä arvokkaalle maisema-alueelle tarkasti ohjatun suunnittelun avulla. 
 
Virkistys 
Alue on osa yhtenäistä 10 km pituista kosketonta ja padotonta Nurmonjoen jo-
kivirkistysaluetta. 
    
Tekninen huolto 
Alueella on osin valmiina kunnallistekniikan verkosto. Uudet kiinteistöt voidaan 
liittää kiinteistökohtaisen jätevedenpumppaamon välityksellä vuonna 2012 ra-
kennettuun paineviemäriputkeen. 

 
5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön  

 

5.5 Ympäristön häiriötekijät  
Kaavamuutos ei aiheuta uusia häiriötekijöitä. 
   

5.6 Kaavamerkinnät ja –määräykset  
Kaavassa on annettu määräyksiä, jotka koskevat uusien rantarakennuspaikko-
jen rakennustapaa ja sen sovittamista kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkon-
seudun ympäristöön ja maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle.  



Asemakaava, Nurmon kirkonseutu 32(34) 
51. kaupunginosa, Nurmo, korttelit 1058, 1059, 1064 ja 1065 26.4.2016, 9.8.2016 

 

 
SEINÄJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelu 

 

 
Myös uusi pysäköintialue tulee sovittaa arvokkaaseen maisemaan tarkemmin 
esitettyjen tavoitteiden mukaan. Kaavamääräykset ovat tarkemmin asemakaa-
vakartan määräysosassa. 

 

5.7 Nimistö  

Nimitoimikunta on käsitellyt alueen katunimiä kokouksessaan 30.5.2016 ja 
esittänyt seuraavan katunimen alueelle: Kappelintie. 
 

5.8 Kaavatalous  

5.8.1 Yleistä  

Suunnittelualue sijaitsee Nurmon kirkonseudun ympäristössä. Hautausmaan 
laajennus, uusi pysäköintialue sekä rantarakentamispaikat sijaitsevat nykyisel-
lä peltoalueella. Hautausmaan laajennusalueen savisen pohjamaan korvaami-
nen paremmin soveltuvaan maa-ainekseen aiheuttaa kustannuksia. Rantara-
kentamispaikoilla suositellaan perustettavan kokonaisuudessaan tukipaalutuk-
sen varaan, josta aiheutuu lisärakentamiskustannuksia. Erityisehdoin raken-
nukset voidaan perustaa maanvaraisesti jäykkänä laattana. Kaavassa osoite-
tut rakennuspaikat ovat olemassa olevan paikallisliikenneverkon varrella. 
 

5.8.2 Rakentamiskustannukset  

Kustannuksia syntyy kaupungille katualueiden rakentamisesta. Seurakunta to-
teuttaa omalla kustannuksellaan hautausmaan laajennuksen ja pysäköintialu-
eet sekä niiden liittymisen katurakenteeseen. Uudet kiinteistöt tulee liittää kiin-
teistökohtaisen jätevedenpumppaamon välityksellä Nurmonjoentien pohjois-
puolella olevaan paineviemäriputkeen. Liittyjä vastaa kiinteistökohtaisen 
pumppaamon rakentamisesta sekä ylläpidosta hankintoineen ja asennuksi-
neen. 

 

6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS  

Kaupunki toteuttaa kaava-alueen katujen osalta. 
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat  
Alueelle on laadittu maankäyttösuunnitelma ja rakennustapaohjeet, jotka oh-
jaavat rakennusten sijoittumis- ja massoitteluperiaatteita, kattomuotoja, jul-
kisivumateriaaleja, -värejä ja aukotusta. Rakennusten lisäksi ohjeita on annet-
tu pihoista ja puutarhoista, kasvillisuudesta ja valaistuksesta sekä pintamateri-
aaleista. 
 
Rakennushankkeita ohjataan turvallisen ja viihtyisän ympäristön aikaansaami-
seksi sekä valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun ympäristön sekä maise-
mallisesti arvokkaan ympäristön säilyttämiseksi. 
 
 

 
 
Kuva rakentamistapaohjeesta 16.11.2015 
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 Kuva rakentamistapaohjeesta 16.11.2015 
 

 
Kuva rakentamistapaohjeesta 16.11.2015 

 
 
6.2 Toteuttaminen ja ajoitus  

Kaupunki toteuttaa katualueita koskevat suunnitelmat ja rakentamisen kaavan 
valmistuttua omien budjetissa sovittujen aikataulujensa mukaan. Seurakunnal-
la on tavoitteena toteuttaa uusi pysäköintialue vuonna 2017 ja hautausmaan 
laajennus vaiheittain vuosina 2020 – 2022. Rantaan sijoittuvat rakennuspaikat 
jäävät yksityiseen omistukseen ja tulevat rakentamisen piiriin yksityisten omis-
tajien tavoitteiden kautta. Rakennuspaikat voidaan kuitenkin ottaa käyttöön 
vasta, kun katualue on kaupungin budjetoinnin kautta rakennettu. 
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7 ASEMAKAAVAN LAADINTA  

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

7.1 Käsittelyvaiheet 
 
10.9.2015  Tekninen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen 
28.12.2015 – 15.1.2016 Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 
2.5.2016  Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen virallisesti nähtäville 
4.5. – 3.6.2016 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 
15.8.2016  Kaupunginhallitus hyväksyi kaavan valtuuston hyväksyttäväksi 
22.8.2016  Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
 
 
 
 
SEINÄJOEN KAUPUNKI  
Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu 
 
 
   
   

26.4.2016, tarkistukset 9.8.2016 
 
   
  Jyrki Kuusinen   Martti Norja 
  yleiskaavapäällikkö  kaavoitusjohtaja  
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
Asemakaavan muutos ja laajennus  
NURMO Kirkonseutu 
 
Suunnittelualueen sijainti  

 
Asemakaava-alue sijaitsee Nurmon kirkon ympäristössä noin 1,8 km Nurmon kau-
punginosakeskuksesta. Suunnittelualueen laajuus on n. 11,3 ha. Suunnittelualue ra-
jautuu idässä Nurmonjokeen, etelässä Nurmonjoentiehen, lännessä Länsitiehen ja 
pohjoisessa yksityisen maanomistaja maa-alueisiin. Kaava-alueen halki kulkee Jas-
karintie. 
 

 
Alueen sijainti 

 

Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet  

 
Seinäjoki on lähes 200 000 asukkaan Etelä-Pohjanmaan keskus ja yksi Suomen no-
peimmin kehittyviä kaupunkikeskuksia. Seinäjoen väkiluku on noin 61 000 asukasta 
ja väestönkasvu on ollut nopeaa viime vuosina. Vuosittainen kasvu on tällä hetkellä 
1-1,5 % luokkaa. 
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Seurakunta on aloittanut Nurmon hautausmaan laajennuksen valmistelun Seinäjoen 
seurakuntaan liittymisen jälkeen vuonna 2009. Tavoitteena on hautausmaan laajen-
taminen v. 2020 - 2022 sekä uuden pysäköintialueen toteuttaminen v. 2017. Hauta-
usmaan laajennusta varten on hankittu lisämaata yksityiseltä maanomistajalta nykyi-
sen hautausmaan pohjoispuolelta ja uudelle pysäköintialueelle Jaskarintien itäpuoli-
selta peltoalueelta. Seurakunnan hankkeiden lisäksi kirkon itäpuolisen peltoalueen 
maanomistaja hakee joen rantavyöhykkeelle rakennuspaikkoja. Tavoitteena on löytää 
ratkaisut, jotka edelleen mahdollistavat maanviljelystoiminnan jatkumisen uuden py-
säköintialueen ja rantarakennuspaikoiksi osoitettavan alueen välissä. 
 
Seurakunta on jättänyt suunnittelualuetta koskevan asemakaavamuutoshakemuksen 
kesäkuussa 2014 ja yksityinen maanomistaja ranta-aluetta koskevan asemakaava-
muutoshakemuksen syyskuussa 2014. Tekninen lautakunta on laittanut asemakaa-
voituksen vireille 10.9.2014. Hanke sisältyy Seinäjoen kaupungin vuoden 2015 kaa-
voituskatsaukseen, jonka hyväksymisestä ja nähtävilläolosta on kuulutettu Seinäjoen 
Sanomissa 1.4.2015. 
 
Nurmon kirkonseutu on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä 
ja Nurmonjokilaakso maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, jotka huomioidaan 
suunnittelussa. Asemakaavan suunnittelun pohjaksi Arkkitehdit LSV Oy on laatinut 
alueelle maankäyttösuunnitelman, jossa on otettu kantaa maisemaan ja rakennettuun 
kulttuuriympäristöön sovittamiseen. Suunnitelma on valmistunut kesäkuussa 2015. 
 
Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen seu-
rakunnan ja yksityisen maanomistajan kanssa MRL 91 a ja b §:n edellytysten mukai-
sesti. 
 
 

Suunnittelun lähtökohdat ja aiemmat suunnitelmat  
 

Lähtökohdat 
Suunnittelualue sijoittuu Nurmon kirkon ympäristöön ja sitä ympäröiville peltoalueille. 
Alue on osittain valtakunnallisesti merkittävää Nurmon kirkon rakennettua kulttuu-
riympäristöä (RKY). Suunnittelualueen lähiympäristössä on haja-asutusluonteista 
asumista, joka etelään mentäessä tiivistyy taajama-asutukseksi. Lähiympäristön mai-
semaa hallitsevat laajat peltoalueet ja alueelle sijoittuu useita viljelytiloja. Joen itäpuo-
lella Nurmonjoentien ja Tepontien risteysalueen tuntumassa sijaitsee lypsykarjatila. 
Alueen eteläpuolella kulkee Nurmonjoentie, joka on kaupungin katualuetta. Suunnit-
telualueen halki kulkee pienimittakaavainen Jaskarintie, joka on kaavallisesti katualu-
etta, mutta on yksityisomistuksessa. Länsipuolella kulkee Länsitie, joka on maantie. 
Suunnittelualueen pohjois – itälaidalla mutkittelee Nurmonjoki, jonka lähirantavyöhy-
ke on länsireunaltaan puustoista. Joen rannassa Nurmonjoentien varrella, joen ylittä-
vän sillan läheisyydessä sijaitsee olemassa oleva asuinrakennus pihapiireineen.  
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Ilmakuva alueesta vuodelta 2015 
 
Suunnittelualueen maamerkkinä sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaat rakennukset: 
Nurmon kirkko, siunauskappeli ja kellotapuli. Kirkolliset rakennukset on suojeltu kirk-
kolain (1054/1993) nojalla. Kaikki ennen vuotta 1917 rakennetut kirkolliset rakennuk-
set kiinteine sisustuksineen ja taideteoksineen ovat suojeltuja. Myös kirkkopihassa 
olevat rakennukset tai rakennelmat, kuten kellotapuli, hautakappeli, kirkkopihan portti 
ja aita ovat suojelun piirissä kirkkolain mukaan. 
 

 
Nurmon kirkonseudun RKY-aluerajaus. 

 
Nurmon kirkonseutu on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä 
(RKY, 2009). Museoviraston sivuilla aluetta kuvataan näin: 
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”Nurmon kirkonseutu on jokivarressa peltolakeuksien keskellä sijaitseva pienimuotoi-
nen, hyvin säilynyt eteläpohjalainen kirkkoympäristö kirkkoineen, tapuleineen, hauta-
usmaineen ja kirkkoaukioineen. Nurmon kirkko ja tapuli ovat tunnetun alahärmäläisen 
Hakolan kirkonrakentajasuvun työtä.  
 
Kirkkomiljööseen liittyy Loukon talon pihapiiri, jossa on säilynyt useita vanhoja raken-
nuksia. Loukon vilja-aitat rajaavat kirkkoaukiota. 
 
Nurmon kirkko on 1779 valmistunut ristikirkko, jota ympäröi kiviaidan reunustama 
hautausmaa. Kirkkomaan rakennuksia ovat kellotapuli ja kirkon muotoa jäljittelevä 
1928 rakennettu siunauskappeli. Tapulin seinässä on kuortanelaisen koristeveistäjä 
Heikki Mikkilän 1840-luvulla tekemä vaivaispoika. Sankarihaudoilla on Kalervo Kallion 
veistämä sankaripatsas.” 
 
Nurmonjoki ja siihen liittyvät viljelyalueet ovat maakunnallisesti arvokasta maisema-
aluetta.  
 
Suunnittelualueen peltoalueen maanpinta vaihtelee tasojen + 40,10 – + 42,00 välillä. 
Kirkkopiha sijaitsee korkeusasemaltaan tasolla + 46,29. Maanpinta jokitörmällä on 
korkeusasemaltaan tasolla + 39,00.  Kaavoitettava alue kuuluu pääosin vesijohtover-
koston toiminta-alueeseen. Viemäriverkoston toiminta-alue ulottuu vain kirkon alueel-
le. Jokirannassa olevan kiinteistön jätevedet joudutaan pumppaamaan. 
 
Maaperä kirkon ja osin olemassa olevan hautausmaan alueella on maaperäkartan 
mukaan hiekkamoreenia (Mr), osa olemassa olevasta hautausmaasta on täytemaata 
(Ta) ja tuleva hautausmaa-alueen laajennus ja jokirantapeltoalue ovat hiesua (Hs). 
 
Suunnittelualueella on seurakunnan ja yksityisen omistamaa maata. 
 
 
Voimassa olevat kaavat 
 
Maakuntakaava 
Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan 23.5.2005. 
Maakuntakaavassa alue on Taajamatoimintojen aluetta, jonka suunnittelumääräys 
on: Alueen suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, täyden-
nysrakentamista ja taajamakuvan eheyttämistä. 
 
Alue on myös Maaseudun kehittämisen kohdealuetta (mk-2), jonka suunnittelumää-
räys on: Alueen suunnittelussa tuetaan hyvien peltoalueiden säilymistä viljelykäytös-
sä ja kulttuurimaiseman kehittämisedellytyksiä sekä maataloutta ja sen liitännäiselin-
keinoja. Alueilla tulee kiinnittää erityistä huomiota laajenevan asutuksen ja tilaa vaati-
vien elinkeinojen, kuten teollisuuden ja suurimuotoisen eläintuotannon, välisten 
maankäyttötarpeiden yhteensovittamiseen. Asutuksen sijoittumista tulee ohjata ole-
massa olevia kyliä ja taajamia tukevaksi. Uudet tielinjaukset on sovitettava alueen 
kulttuuriympäristön ja maiseman erityispiirteisiin. 
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Jokivarsialue lähiympäristöineen on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
kannalta tärkeä alue, jonka suunnittelumääräys on: Kulttuuriympäristön ja maiseman 
arvot on otettava huomioon siten, että varmistetaan näihin liittyvien arvojen säilymi-
nen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin 
vaikuttavissa hankkeissa on pyydettävä museoviranomaiselta ja ympäristökeskuksel-
ta lausunto. 
 
Kirkon alue on merkitty Valtakunnallisesti merkittävänä kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaana kohteena, jonka suunnittelu määräys on: Rakennetut kulttuuriympäristöt on 
otettava huomioon siten, että varmistetaan näihin liittyvien arvojen säilyminen yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin vaikut-
tavista hankkeista on pyydettävä museoviranomaiselta ja ympäristökeskukselta lau-
sunto. 
  

 
Ote maakuntakaavasta 
 
 
Yleiskaava 
Pääosin suunnittelualueella on voimassa Nurmon keskustan oikeusvaikutteinen 
yleiskaava. Yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2003. Kaava on 
tullut kaikilta osin voimaan vuonna 2006. 
 
Yleiskaavassa nykyinen hautausmaa-alue on merkitty EH -merkinnällä (hautausmaa-
alue). Kirkon alueella rakennettu ympäristö on julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta 
(PY) ja nykyinen peltoalue jokirantaan saakka on maatalousaluetta (MT). 
 
Hautausmaan laajennusalueella ei ole yleiskaavaa. Hautausmaan laajennus sijoittuu 
nykyisen EH-alueen jatkeeksi. Neuvotteluissa on tullut esille, että hanketta voidaan 
viedä eteenpäin ilman yleiskaavan tarkistusta. 
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Ote Nurmon Keskustan oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta 2015 
 
Asemakaava 
Suunnittelualueella on voimassa 24.2.1995 ja 25.6.2012 hyväksytyt asemakaavat. 
Alueen asemakaava noudattaa yleiskaavan linjauksia. 
 

 
Ote ajantasa-asemakaavasta 
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Alueen asemakaavoissa on seuraavat aluevaraukset: YK/s (Kirkkojen ja muiden seu-
rakunnallisten rakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. Alueella sijaitseva 
kiviaita on säilytettävä. Alueella sijaitseva puusto on säilytettävä siten, että sallitaan 
vain maisemahoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet), AO-1 (Erillispientalojen kort-
telialue. Jätevedet on ohjattava umpikaivoon), EH/s (Hautausmaa. Alue, jolla ympä-
ristö säilytetään. Alueella sijaitseva kiviaita on säilytettävä. Alueella sijaitseva puusto 
on säilytettävä siten, että sallitaan vain maiseman hoidon kannalta tarpeelliset toi-
menpiteet), MT-1 (Maatalousalue. Alueella saa rakentaa maatilan talouskeskukseen 
liittyvän rantasaunan. Alin rakentamiskorkeus on +37.37 m(N60). Tulvaveden vaiku-
tuksesta vaurioituvat rakenteet tulee sijoittaa tämän korkeuden yläpuolelle), VP (Puis-
to) sekä katualue merkintä. Alue rajautuu länsi-, pohjois- ja itäreunoiltaan asemakaa-
voittamattoman alueeseen. 
 
 
Tehdyt suunnitelmat ja selvitykset 
 
Maankäyttösuunnitelma  
Suunnittelualueelle on laadittu Maankäyttöluonnos ja maisemaselvitys Arkkitehdit 
LSV Oy:n ja Siton toimesta. Selvitys on valmistunut 26.6.2015. Työn aluksi laadittiin 
maisema-analyysi, jossa on esitetty tärkeät näkymät, sisääntulokohdat, tilallisuus, ra-
jaava puusto ja tiehierarkia. 
 
Työn tavoitteena hautausmaan laajennuksen osalta on ollut luoda vanha ja uusi hau-
tausmaa ilmeeltään yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja toiminnoiltaan järkeväksi alu-
eeksi. 
 
RKY-alueelle sijoittuvan pysäköintialueen sijoittamisessa tavoitteena oli aiheuttaa 
mahdollisimman vähän haittaa alueen arvoihin ja ominaispiirteisiin, luoda eleetön 
elementti, joka häipyy maisematilaan ja sen tärkeisiin näkymiin. 
 
Nurmonjoentien ja kirkon edustan suunnittelussa tavoitteen oli turvata jalankulun ja 
pyöräilyn olosuhteet, selkiyttää kirkonedustan pysäköintiä ja alueen yleisilmettä. 
 
Jaskarintie on tarkoitus säilyttää maantiemäisenä ”Kirkkotienä”, josta avautuu kaunii-
ta näkymiä kulttuurimaisemaan ja myös paikoin tietä rajaava koivukuja nostettiin tär-
keäksi säilytettäväksi/kehitettäväksi elementiksi. Tavoitteena oli kehittää Jaskarinties-
tä pääasiallinen kirkkoon, kappeliin ja hautausmaalle suuntautuvaa henkilö- ja huolto-
liikennettä palveleva ajoyhteys. 
 
Nurmonjoenvarren lisärakentamisen osalta tavoitteena on ollut uudisrakentamisen si-
joittaminen mahdollisimman huomaamattomasti arvomaisemaan ja jokivarteen, kir-
kolta avautuvan näkymäsektorin ulkopuolelle ja siten, että rakentamisen volyymi, värit 
ja arkkitehtuuri noudattavat perinteitä. 
 
Selvityksessä on arvioitu suunnitelman vaikutuksia. 
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Maankäyttösuunnitelma Arkkitehdit LSV 
 
Pohjatutkimukset 
Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy on tehnyt hautausmaan laajennusalueesta poh-
jatutkimuksen, joka on valmistunut 27.6.2014. Pohjatutkimus osoittaa alueen soveltu-
van hautausmaa-alueeksi. Tutkimusalue on viljelykäytössä olevaa salaojitettua pelto-
aluetta. Maanpinnan korkeudet vaihtelevat tutkitulla peltoalueella tasovälillä 
+39.5...+40.7. Maanpinta alueella viettää loivasti pääosin kaakkois- ja koillissuuntaan. 
Nykyisen hautausmaan ja tutkitun alueen rajalla on matala, alle 50 cm syvyinen oja. 
Pintamaa alueella on peltoalueen ruokamultaa 0.3 – 0.4 m syvyyteen saakka. Pinta-
kerroksen alapuolella on pääosin savea tai silttiä oleva kuivakuorikerros. Kuivakuori-
kerroksen alapuolella pohjamaa on löyhää tai erittäin löyhää savea. Pohjaveden pinta 
alueella oli tutkimusajankohtana 13.2.2013 nykyisestä maanpinnasta pääosin 1.3 – 
1.6 m syvyydellä, tasovälillä +39…+38.4. Tutkimuksessa todetaan, että suunniteltu 
hautausmaan laajennusalue voidaan tehdä korvaamalla savinen pohjamaa hautaus-
maaksi paremmin soveltuvalla maa-aineksella, esim. hiekalla.   
 
Aluetaito Oy on tehnyt alueellisen pohjatutkimuksen joen rantavyöhykkeen peltoalu-
eella helmikuussa 2015. Tutkimus on tehty mahdollisten perustamistapojen selvittä-
miseksi. Rakentamisesta todetaan, että tutkimusalue soveltuu suunnitellun tyyppi-
seen rakentamiseen. Pehmeän pohjamaan vuoksi suositellaan alueelle rakennettavat 
rakennukset perustettavaksi kokonaisuudessaan tukipaalutuksen varaan siten, että 
myös lattiat tukeutuvat paalutukseen. Alueelle rakennettavat puurakenteiset raken-
nukset voidaan perustaa maanvaraisesti jäykkänä laattana tutkimuksessa ilmoitetuin 
erityisehdoin.  
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Vaikutusalue  
Vaikutusalueena on lähiympäristö. 

Osalliset  
Suunnittelu- ja lähialueen maanomistajat ja yritykset 

Kaupungin viranomaiset: Tekniikkakeskus, Rakennusvalvonta, Kunnallistekniikka, 
Ympäristönsuojelu, Seinäjoen Vesi Oy, Seinäjoen Energia Oy, Kuljetuskeskus, Etelä-
Pohjanmaan pelastuslaitos, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo 

Valtion ja muut viranomaiset: Etelä-Pohjanmaan ELY, Etelä-Pohjanmaan liitto, 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Museovirasto, Seinäjoen seurakunta 

Yritykset ja yhdistykset yms: Elenia Oy, Anvia Oy, Etelä-Pohjanmaan luonnonsuo-
jeluyhdistys, Nurmoo-Seura ry 
 
sekä muut mahdolliset yhteisöt ja henkilöt, joiden oloihin ja etuihin kaava saattaa vai-
kuttaa. 
 

Osallistumismenettely ja tiedottaminen  
Tiedottaminen 
Kaavoituksen etenemisestä, vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
sekä kaavaluonnoksen ja ehdotuksen nähtävilläolosta ja mahdollisista tiedotustilai-
suuksista tiedotetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla (kaupungintalon 2. ker-
ros), kaupungin tiedotuslehdessä (Seinäjoen Sanomat) ja kaupungin internetsivulla 
(http://www.seinajoki.fi) aina kaavan hyväksymiseen saakka. 
 

Vireilletulo 
Asemakaavamuutos ja laajennus on tullut ajankohtaiseksi ja vireille teknisen lauta-
kunnan päätöksellä 10.9.2015. 
 

Aloitus- ja luonnosvaihe 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos asetetaan nähtäville 14 päi-
väksi. Nähtävilläolosta tiedotetaan julkisesti kuulutuksella. Suunnittelualueen maan-
omistajia sekä osallisiksi nimettyjä viranomaisia ja yhteisöjä tiedotetaan. Osallisilla on 
mahdollisuus antaa mielipiteitä kirjallisesti, suullisesti tai sähköpostin välityksellä 
(MRL 62 § ja MRA 30 §). Tarvittaessa järjestetään kaavan esittelytilaisuus. Saadut mie-
lipiteet ja lausunnot käsitellään ja vastineet kirjataan selostukseen ehdotusvaiheessa. 
 

Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus 
esittää Etelä-Pohjanmaan elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskukselle neuvottelun 
käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä (MRL 64 §) osoitteeseen: 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Alvar Aallon katu 8, PL 156, 60101 SEINÄJOKI 
 

Ehdotusvaihe 
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen jälkeen laaditaan kaavaehdotus, joka on vi-
rallisesti nähtävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 30 päivää. Nähtävilläpidosta tiedotetaan 
julkisesti kuulutuksella. Kaava-alueeseen rajautuvalle kunnalle ja ulkopaikkakuntalai-
selle maanomistajalle tai haltijalle lähetetään kirjallinen ilmoitus viikkoa ennen nähtä-
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ville asettamista. Paikkakunnalla asuvalle maanomistajalle lähetetään ilmoituskirje 
viimeistään nähtävilläolon alussa. Osalliset voivat tehdä kaavaehdotuksesta muistu-
tuksia, jotka tulee toimittaa kirjallisina kuulutuksessa ilmoitettuun osoitteeseen mää-
räaikaan mennessä. Muistutuksiin laaditaan vastineet ja perustelut kaavaselostuk-
seen ja päätöskäsittelyyn. Niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoit-
teensa, lähetetään perustellut vastineet. 
 
Kaupunginhallitus päättää huomautusten ja lausuntojen johdosta tarkistetun asema-
kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville. Jos ehdotukseen tehdään oleellisia muu-
toksia, ehdotus pidetään uudelleen nähtävänä (MRA 32 §). 
 
Maankäyttösopimukset 
Kunta ja maaomistaja solmivat keskenään maankäyttösopimuksen, jolla sovitaan 
kaavan toteuttamiseen liittyvistä osapuolten välisistä oikeuksista ja velvoitteista (MRL 
91 a ja b §). Maankäyttösopimukset tulee olla allekirjoitettuna ennen kuin kaava vie-
dään hyväksymiskäsittelyyn. 
 

Hyväksyminen 
Virallisen nähtävillä olon jälkeen kaupunginhallitus esittää kaavanmuutoksen kau-
punginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. 
Kaavan hyväksymisestä koskevasta päätöksestä ilmoitetaan niille viranomaisille, 
kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä 
kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa (MRL 67 § ja MRA 94 §). 
Valtuuston päätöksestä on mahdollista valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Kaavan 
tultua lainvoimaiseksi kuulutetaan sen voimaantulosta kaupungin ilmoituslehdessä. 
 

Viranomaisyhteistyö  
Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään lausuntomenettelyin tai erillis-
neuvotteluin. Viranomaisneuvottelu on pidetty 29.1.2015 ja viranomaistyöneuvottelu 
7.9.2015. 
 

Selvitettävät vaikutukset ja vaikutusten arvioinnin menetelmät 
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaava laadittaessa on tarpeellisessa mää-
rin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yh-
dyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. 
 
Vaikutuksia tullaan arvioimaan asemakaavan laatimisen yhteydessä olemassa olevi-
en selvitysten, lähtötietomateriaalin, asiantuntijoiden ja osallisten kannanottojen pe-
rusteella sekä maankäyttösuunnitelman perusteella. Ne raportoidaan osaksi asema-
kaavan selostusta. 
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Kaavoituksen kulku, aikataulu ja päätöksenteko  
Aikatauluarvio 
 Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä joulu-

kuussa 2015 – tammikuussa 2016 
 Kaavaehdotus on nähtävillä keväällä 2016 
 Kaupunginvaltuusto hyväksynee asemakaavan kesällä 2016 

 

Yhteystiedot ja palaute  
Mahdollinen palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta toimitetaan kaavoitukses-
ta vastaavalle henkilölle. Työn kuluessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkis-
tetaan 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 
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1. RAKENTAMISTAPAOHJEIDEN NOUDATTAMISEN VALVONTA 
 

Rakentamistapaohjeiden noudattamista valvoo Seinäjoen kaupungin raken-

nusvalvonta. 

 

2. ALUE 
  

 Esitetyt rakennustapaohjeet koskevat koko aluetta. 

 

2.1  Yleiset suunnitteluperiaatteet 
 

Rakennusten suunnittelijoiden on esiteltävä ennakkoon ensimmäiset luonnokset 
ja selvitettävä rakentamistapaohjeiden noudattamistavat Seinäjoen kaupungin 
rakennusvalvontaviranomaisille. 
 
Katualueiden suunnitelmien rakentamistapaohjeissa määriteltyjen ominaisuuksi-
en toteutumisesta vastaavat Seinäjoen kaupungin ao. viranomaiset. 
 
Viherrakentamisen rakentamistapaohjeissa määriteltyjen ominaisuuksien toteu-
tumista valvoo Seinäjoen kaupunki. Vihertyösuunnitelmat / pihasuunnitelmat on 
esiteltävä Seinäjoen kaupungin rakennustarkastajalle luonnosvaiheessa. 
 

Rakentamistapaohjeiden rakennusten havainnekuvat ovat suuntaa-antavia 

 

2.1.1 Suunnitteluyhteistyö 
   

Suunnittelijoiden on otettava huomioon viereisten rakennusten suunnitelmat ja 

esitettävä ne riittävässä laajuudessa, jotta sopivuus korttelin yhtenäisyyteen voi-

daan arvioida.  

 
2.2 Suunnittelijoiden pätevyysvaatimukset 

 
Rakennuskohteiden pääsuunnittelijana toimii aina kohteen arkkitehti. Pääsuun-
nittelijan on täytettävä Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeen A2 koh-
dassa 4.2.2 esitetyt luokan AA pätevyysvaatimukset: 
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Suunnittelija ”on suorittanut arkkitehdin tutkinnon teknillisessä korkeakoulussa tai 
yliopistossa ja on toiminut rakennussuunnittelijana vaativuusluokan A suunnittelu-
tehtävissä vähintään viiden vuoden ajan ja osallistunut vaativuusluokan AA 
hankkeiden rakennussuunnitteluun. 
 
A-luokan pätevyyden täyttävä rakennussuunnittelija, jolla on edellä mainittu ko-
kemus ja jolla voidaan katsoa olevan tehtävän vaatimat edellytykset”. 

  

Omakotitalojen suunnittelupätevyydeksi riittää A-luokan pätevyys. 

 

3. RAKENNUKSET 
 

3.1.  Julkisivut yleistä 
 

3.1.1.  Julkisivumateriaalit 
 

Puupinnat: Rakennusten ensisijainen julkisivuverhouksen materiaali on höylätty 
tai hienosahattu lauta. Listat ovat höylättyjä. Pintakäsittely on maalattu tai kuul-
tokäsittely. Suosituksena pystysuuntainen rimalautaverhous. 
Ulkoseinien verhouksessa käytetään paksuudeltaan vähintään 25mm:n lautaa. 
 
Rapatut pinnat: Slammaus tai kuultorappaus (yksikerrosrappaus, jonka tarkoitus 
on jättää rappausalustan rakenne kevyesti näkyviin) 
 
Rappaus voi olla myös sileä hiertorappaus, jolloin rappausalustana voidaan 
käyttää muitakin, kuin muurattuja rakenteita. Muut rappauskäsittelymenetelmät 
on erikseen hyväksytettävä rakennusvalvonnassa. 
 
Muuratut pinnat: Punainen tai ruukunpunainen poltettu savitiili.  
 
Levyverhoukset: 
Voidaan käyttää vähäisissä määrin. Julkisivujen levyverhoilluissa osissa käyte-
tään läpivärjättyä kuitusementtilevyä tai vastaavaa muuta tuotetta. 
 
Pintakäsittelyt: 
Rapattujen pintojen maalaus kalkkimaalilla, kalkkisementtimaalilla tai silikaatti-
maalilla silloin, kun ei käytetä värillistä rappauslaastia. 
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Ulkopuoliset teräsrakenteet: 
- pilarit pyöreitä, sinkittyjä teräspilareita tai i-profiilipilareita 
- palkit sinkittyjä i-palkkeja 

 

3.1.2 Räystäät ja vedenpoistojärjestelmät 
 

Liite 1, kuva 4. 
Rakennusryhmiksi hahmottuvissa alueen osissa, on kaikissa rakennuksissa toteu-
tettava yhtenäistä räystästyypistöä. Räystäät toteutetaan rakenteellisesti siroina. 
Lapekattoisten rakennusten ja rakennusten osien räystäiden ulkonema alueella 
voi vaihdella 250 ja 500mm:n välillä. Asuinkerrostaloissa (A) kadun puolella sallit-
tu räystään pituus on enint. 250mm. Räystään pituusrajoitus ei koske tapauksia, 
joissa katon lape jatkuu katoksena. 
Vesikourut ovat puolipyöreitä ja syöksytorvet pyöreitä. Suorakaiteen muotoisia, 
kulmistaan pyöristettyjä, jäykistävällä pitkittäispoimutuksella varustettuja syöksy-
torvia ei sallita. 

 

3.2.  Hautausmaan rakennukset 
 

3.2.1.  Sijoittuminen rakennusaloille 
 

Huoltorakennus:  

Vaihtoehdossa 1 uusi huoltorakennus sijoitetaan kompaktisti nykyisen huoltora-

kennuksen yhteyteen. Rakennuskokonaisuus rajataan hautausmaa-alueesta ai-

dalla tai muurilla, joka integroituu rakennusten julkisivuihin.  

Vaihtoehdossa 2 uusi huoltorakennus sijoitetaan kompostointialueen yhteyteen 

hautausmaata jakavan päähuoltoväylän länsipäähän. Rakennuskokonaisuus 

rajataan hautausmaa-alueesta aidalla tai muurilla, joka integroituu rakennusten 

julkisivuihin. 

 

Ranta-alue (G), kts. 3.3. Asuinpientalojen ja erillispientalojen, korttelialue 

 

HAUTAUSMAAN RAKENNUSTEN SIJOITUSVAIHTOEHDOT 
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3.2.2.  Massoitteluperiaatteet 
 

Rakennukset ovat julkisivuiltaan vähäeleiset. Aukotus sijoitetaan huoltopihan 

puoleiselle sivulle. 

 

3.2.3.  Kattomuodot ja kallistussuunnat 
 

Kattomuoto on tasa- tai lapekatto. Lapekaton kattokaltevuus on vähintään 1/7. 
Selvästi erilliset massan osat katetaan vastalappeella, tasakatolla tai loivalla la-
pekatolla (enint. 1/50).  
Katemateriaalina tulee lapekatoissa käyttää tummanharmaata konesaumattua 

peltiä tai tummanharmaata kattotiiltä. Vaihtoehtoisesti rakennusten kattaminen 

viherkatoilla on suositeltavaa ja parantaa niiden sopeutumista maisemaan. 

Katot kallistetaan viettämään pihalle. 

 

3.2.4.  Julkisivumateriaalit   
 

Pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. 

Värisävyt ovat murrettuja/maanläheisiä ja vaaleita. 

 

3.3.  Erillispientalojen, korttelialue G 
 

 Liite 2. 

 

Alueleikkaus           

Kirkko           Alue G          
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3.3.1.  Sijoittuminen rakennusaloille 
  

Rakennukset sijoitetaan merkityille rakennusaloille siten, että ne yhdessä muo-

dostavat yhtenäisen kokonaisuuden.  

 

3.3.2.  Massoitteluperiaatteet 
 

Rakennusten suunnittelussa on pyrittävä pienimittakaavaista ympäristörakennet-

ta tukevaan massoitteluun. Korttelialueella massat ovat pääosin suoria ja ne 

muodostavat yhdessä kadun varressa olevan autotallin/varastorakennuksen 

kanssa yksityisen piha-alueen. 

Rakennusten maksimirunkosyvyys on 8 m. 

 

3.3.3.  Kattomuodot ja kallistussuunnat 
 

Korttelialueella kattomuoto on harjakatto. Kattokaltevuus on riippuvainen run-

kosyvyydestä (liite 1 kuvat 1 ja 2) ja lapekatoissa vähintään 1/7 (liite 1 kuva 3).  

Katemateriaalina tulee käyttää tummanharmaata konesaumattua peltiä tai 

tummanharmaata kattotiiltä. 

Räystäät ovat avoräystäitä, Liite 1, kuva 4. 

 

3.3.4.  Julkisivumateriaalit 
 

Pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää peittomaalattua tai kuultokäsi-

teltyä puuta. 

Värisävyt ovat murrettuja ja maanläheisiä. Valkoiset nurkka- ja peitelistat eivät 

ole sallittuja. Ensisijainen väri on punamulta 

 

3.3.5.  Aukotus 
 

Julkisivuissa olevien on käytettävä pääosin pystysuuntaista aukotusta, ikkunoi-

den suhde: leveys x korkeus n. 1/1,5. 

Alue G           



        6 
 
 
3.3.6. Rakenne 

 
Modernien uudisrakennusten massoittelun pitää mittakaavaltaan ja materiaa-
leiltaan sopia Nurmonjoentien varrella olemassa olevan rakennuksen pihapiiriin. 
Ympäristön ja rakentamisen ajallinen kerrostuma saa näkyä.   
 

3.4. Varastorakennukset 
 

3.4.1. Liittyminen ympäristöön 
 

Varastorakennukset pyritään liittämään rakenteellisesti ja visuaalisesti erilaisten 
katosten yhteyteen tai kytkemään ne osaksi asuinrakennuksia katosten ja aito-
jen ja muurien välityksellä. Varastorakennuksia käytetään myös ulkotiloja jäsen-
tävinä elementteinä. 

 

3.4.2. Rakenne 
 

Varastorakennukset toteutetaan rakenteeltaan mahdollisimman keveinä ja 
luonteeltaan yksinkertaisina. Katon rakenteet toteutetaan siten, että katon ko-
konaispaksuus on mahdollisimman ohut. 

 

3.4.3. Julkisivumateriaalit 
 
Varastorakennusten julkisivumateriaalit sovitetaan viereisten asuinrakennusten 
julkisivuihin ja niihin liittyviin ulkotiloja rajaaviin aitoihin.  

 
4. LIIKENNEVÄYLÄT JA AUTOSÄILYTYS 
  

4.1. Pihakadut / hidaskadut 
 

4.1.1. Kadun pinnoitteet 
 

Hidaskatujen ajoneuvoliikenteelle (autot ja polkupyörät) varattujen osien pää-
asiallisena pinnoitteena käytetään asfalttia. Mahdollisten ajohidasteiden koh-
dalla käytetään ladottua luonnonkivi- tai betonikivipinnoitetta. Jalankululle ja 
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kevyelle liikenteelle varatut kadun osat erotetaan ajoneuvoille varatuista alueis-
ta ladotuilla betonikiviraidoilla tai tehdään kokonaan ladotuilla pinnoitteilla. 

 

4.1.2. Kadun topografia 
 

Ajoneuvoliikenteelle ja jalankululle varatut osat erotetaan toisistaan vähintään 

100 mm:n tasoerolla. Tasoeron raja tehdään viistetyllä reunakivellä. Tonttiliittymi-

en kohdissa katualueen ja tonttiliittymän rajakohtaan asennetaan viistetty reu-

nakivi, jonka korkeus katupinnasta on min. 50 mm. 

 

4.2. Kevyen liikenteen väylät 
 

Kevyen liikenteen väylien pinnoitteena käytetään vaaleaa kivituhkaa. Mahdolli-

set ajohidasteet toteutetaan ladotuilla pinnoitteilla (betonikivi tai luonnonkivi). 

Väylät, joilla tonteille ajo on sallittu merkintä pp/t) voidaan myös asfaltoida. 

 

4.3. Autopaikoitus 
 

4.3.1. Paikoitusalueet 
 

Paikoitusalueet rajataan ympäristöstään pensasaidoin. Paikoitusalueen pinnoi-

Näkymä kirkolta itään (Alue G)          
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tettu alue rajataan ympäröivistä nurmi- tai muista pihojen pinnoitteista vähin-
tään 100 mm korkealla reunakivellä. 
Paikoitusalueiden korkeusasema tulee olla 0,5 metriä alempana kuin viereisten 
asuinrakennusten ensimmäisen kerroksen lattiataso. 

 
4.3.2. Autokatokset 
 

Kts. 3.4. Varastorakennukset. Teräksiset näkyvät rakenteet on sovitettava mate-

riaaleiltaan ja muodoiltaan yhtenäisiksi kokonaisuudeksi viereisten rakennusten 

kanssa. 

 

5. PIHAT JA PUUTARHAT 
 

5.1. Pihojen pinnoitteet 
 

Yhteisten ulko-oleskeluun tarkoitettujen piha-alueiden pinnoitteena käytetään 
pääosin vaaleaa kivituhkaa. Sisäänkäyntialueet päällystetään ladotuilla betoni 
tai luonnonkivipinnoitteilla. Samoin on suositeltavaa käyttää ladottuja pinnoittei-
ta tomutustelineiden ja pyykinkuivaustelineiden alla sekä jäte- ja ulkoiluvälineva-
rastojen sisäänkäyntien yhteydessä. 
 

5.2. Pihapinnoitteitten rajaukset 
 

Pihapinnoitteet erotetaan nurmialueista reunatuin. Reunatukina käytetään be-
tonisia tai luonnonkivisiä reunakiviä. 

 

5.3. Asuntopihojen rajaukset 
 

Asuntopihat rajataan toisistaan ja ympäristöstään pensasaidoin, aidoin tai muu-
rein. Pensasaitojen kasvilajikkeina on suositeltavaa käyttää leikkaamista kestäviä 
pensaita. 

 

5.4. Aidat ja muurit 
 

Aidat liitetään mahdollisuuksien mukaan muihin kohteen rakenteisiin kuten ka-
toksiin ja varastorakennuksiin sekä asuinrakennuksiin siten, että kokonaisuudesta 
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tulee pintarakenteiltaan ja väreiltään yhtenäinen. Suositeltavaa on suunnitella 
kokonaisuus siten, että aidat ja muurit toimivat em. rakennusten ja rakenteiden 
julkisivujen jatkeina. 
 
Kirkon alueella hautausmaata rajaavat muurit toteutetaan ladottuina luonnon-
kivimuureina noudattaen olemassa olevien muurien ladontatapaa ja muotoa.  
Luonnonkivimuureihin liittyvät portit tehdään pelkistettyina, kirkon ja tapulin ark-
kitehtuurin kanssa yhteensopivina. Materiaali maalattu teräs tai takorauta. Väri 
musta tai tumma harmaa. 

 
5.5. Opasteet 
 

Hautausmaan opastetaulu ja muut hautausmaan opasteet toteutetaan vähä-
eleisinä ja rakennettuun ympäristöön sopeutuvina. Toteutuksesta laaditaan 
suunnitelma joka hyväksytetään rakennusvalvonnassa. 

 
6. KASVILLISUUS 
 

6.1. Säilytettävät puut 
 

Ennen kunkin rakennuskohteen suunnittelun aloittamista on tontilla suoritettava 
tonttikatselmus, jonka yhteydessä määritellään säilytettäviksi kelpaavat puut. 
Tonttien puusto pyritään säilyttämään mahdollisimman alkuperäisenä. 

 
6.2. Istutettavat puut 
 

Istutettavien puiden rungon halkaisija 1m:n korkeudella on oltava vähintään 
70mm. Puulajeina kadunvarsien puuriveissä käytetään puistolehmusta ja/tai Ka-
nadanvaahteraa. Kadunvarsien pikkupuina pohjoisella osa-alueella käytetään 
pihlajaa. Puisto- ja piha-alueiden kasvuston lajivalikoima määritellään piha- ja is-
tutussuunnitelmissa. Jokaisen erillisen rakennushankkeen suunnittelun yhteydessä 
on tehtävä piha- ja vihersuunnitelma.  
 
 

7. VALAISTUS 
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7.1. Valaisintyypit 
 
7.1.1. Katuvalaisimet 
 

Katuvalaisimet ovat pylväsvalaisimia, kunnan käyttämistä malleista. Pylväiden 
korkeus 4-5m. Katuvarsilla, joissa valaisimet sijoittuvat samaan linjaan kuin istutet-
tavat puurivit, käytetään vaakasuoralla yläorrella varustettua valaisintyyppiä. Eri 
valaisintyyppien tulee olla saman tuotteen versioita tai vähintään muotoilultaan 
saman luonteisia. Valaisimissa käytettävien lamppujen tulee olla monimetalli-
lamppuja ja valon värin mahdollisimman lähellä luonnon valoa. 

 

7.1.2. Kevyen liikenteen valaisimet 
 

Kevytliikenneväylien valaisimet ovat pylväsvalaisimia. Pylväiden korkeus 3-4m. 
Ajohidasteiden kohdalla on kiinnitettävä erityistä huomiota valaistustason riittä-
vyyteen. 

 

8. JÄTEHUOLTO 
 

8.1. Alueen jätehuollon periaate 
 

Alueen jätehuolto toteutetaan tonttikohtaisesti. Jätteet erotellaan jätehuoltolain 
mukaisesti. Jätekatos sijoitetaan yleensä autopaikoitusalueen yhteyteen. 

 

8.2. Jätekatokset 
 

Tonteille rakennetaan jätekatokset joihin sijoitetaan jätehuoltolain mukaiset jä-
teastiat seka- ja biojätteelle sekä kierrätettäville jätteille. 
Jätekatoksen minimietäisyys asuintilojen ikkunoista on 8 metriä.  
Katokset noudattavat materiaalien ja väritysten yhtenäistä linjaa autokatosten 
ja varastojen kanssa tai integroidaan niihin. 
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9. VÄRIMALLIT 
 

 
Rappausten värikartta   

 

 
Tiilimuurausten värikartta 

 

 
Puuverhousten värikartta 

 

 
Keittomaalien värikartta 

 

Värit ovat suuntaa-antavia ja ne ovat saattaneet muuttua tulostuksessa. 

 

 

 

   Tampereella 16.11.2015 

 

      
          Juha Luoma arkkitehti SAFA 
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10.1 LIITE 1 
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10.2 LIITE 2 
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