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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT   

1.1 Tunnistetiedot   

Asemakaavan selostus, joka koskee 1.10.2019 päivättyä Seinäjoen kaupungin kaa-
voituksen laatimaa asemakaavakarttaa, kaavanumero 57001. 
 
Asemakaava koskee kaupungin omistamia maa-alueita, joilla sijaitsevat Etapin 
jäteasema sekä suljettu Seinäjoki/Nurmo -kaatopaikka. Asemakaava koskee osit-
tain myös Laulateentietä.  
 
Asemakaavalla muodostuu Rahkolan (57) kaupunginosan kortteli 1 siihen liittyvä 
katu- ja erityisalue. 
 
Alueen sijainti ja laajuus 
Asemakaava-alue sijaitsee itäisen ohikulkutien itäpuolella, n. 6 km etäisyydellä 
Seinäjoen ydinkeskustasta kaakkoon. Kaava-alue sijoittuu Kuortaneentien, itäisen 
ohikulkutien ja Haapamäen radan väliselle alueelle, Laulateentien varteen. Suun-
nittelualueen laajuus on n. 32 ha. 
 

 
Kaava-alueen sijainti 
 
Kaavan tarkoitus  
Seinäjoki on n. 200 000 asukkaan Etelä-Pohjanmaan keskus ja yksi Suomen nopeim-
min kehittyviä kaupunkikeskuksia. Seinäjoen väkiluku on noin 63 500 asukasta ja 
vuosittainen väestönkasvu on ollut 2000 -luvulla noin 1 - 1,5 prosenttia. 
 
Alueella toimii Lakeuden Etapin Seinäjoki-Nurmo jäteasema. Etapilla on tarkoitus 
laajentaa toimintaa eteläpuoliselle alueelle. Toiminnan laajennukselle on annettu 
ympäristölupa 15.10.2015. Ympäristöluvan mukaisille maansiirtotöille on annettu 
toimenpidelupa 25.4.2019 ja työt ovat käynnissä. 
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Asemakaavalla on tarkoitus mahdollistaa jäteasematoiminnan kehittäminen ja sii-
hen liittyvä rakentaminen. Lakeuden Etapin hankkeella on tarkoitus nostaa toimin-
tansa palvelutasoa alueen uudella toimintamallilla. Tavoitteena on saada käyttöön 
vuoden 2020 aikana uusi, asiakaslähtöinen, helppotoiminen, turvallinen ja ympä-
rivuorokautisessa käytössä oleva jäteasema, joka on ympäristöystävällinen ja ener-
giatehokas, toiminnoiltaan mahdollisimman pitkälle automatisoitu, ja jonka toteu-
tuksessa on hyödynnetty materiaalien kierrätystä.  
 
Alueella sijaitsee vanha suljettu kaatopaikka, joka huomioidaan asemakaavassa. 
Asemakaavassa on tarkoitus tutkia myös passiivisen energian hyödyntämisen mah-
dollisuudet. Kaavalla on tarkoitus mahdollistaa myös kiertotaloustoiminta alu-
eella. 
 
Kaavoitettavat maa-alueet ovat Seinäjoen kaupungin omistuksessa. Lakeuden 
Etappi toimii kaupungilta vuokratulla alueella. 

 
 

2 TIIVISTELMÄ   

2.1 Kaavaprosessin vaiheet  

Lakeuden Etappi Oy on jättänyt 22.2.2018 kaupungille kaavoitushakemuksen. 
Etappi esittää, että Seinäjoki-Nurmo jäteasematoimintaa varten kaupungilta vuok-
ratulle alueelle laadittaisiin asemakaava toimintojen laajentamista varten ja että 
Laulateentie muutettaisiin yksityistiestä kaduksi. 
 
Alueella on voimassa Roveksen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on hyväk-
sytty vuonna 2009. Alueet ovat yleiskaavassa edellytetty asemakaavoitettavaksi. 
Kaupungin tavoitteena on laajentaa asemakaavaa yleiskaavan mukaisesti Roveksen 
teollisuusalueen asemakaavoituksen jälkeen Rahkolan alueelle. Rahkola kaupun-
ginosa on uusi kaupunginosa, joka sijoittuu Itäväylän itäpuolelle Kuortaneentien 
(Vt 18) ja Haapamäen radan väliin. 
 
Viereinen Roveksen alueen asemakaavoitus on edennyt osa-alue kerrallaan. Rek-
kaväylän ympäristön alueiden asemakaavoitus on valmistunut vuonna 2016. Kuor-
taneentien ja Rekkaväylän välisen alueen asemakaavoitus Itäisen ohikulkutien län-
sipuolella on käynnissä. 
 
Lakeuden Etapin jäteasemaa ja sen laajennusta sekä suljettua kaatopaikkaa kos-
keva asemakaava on käynnistetty Etapin rakentamisaikatauluista johtuen erilli-
senä kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa 18.4.2018. 
 
Kaupunkiympäristölautakunta on aiemmin 14.3.2018 käynnistänyt asemakaavan 
laadinnan Itäväylän itäpuolisella alueella laajempana alueena, johon jäteaseman, 
suljetun kaatopaikan ja Etapin laajennusalue eivät kuulu. Kaavoituksen käynnis-
tyksen yhteydessä alueelle on asetettu MRL 53 §:n mukainen rakennuskielto ja MRL 
128 §:n mukainen toimenpiderajoitus. Alueen kaavoitus etenee vaiheittain ja kau-
pungin maanomistuksen mukaisesti. 
 
Asemakaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet MRL 30 
§:n mukaisesti nähtävänä 4.9. – 17.9.2019. Nähtävillä olosta on kuulutettu Seinä-
joen kaupungin internet-sivuilla kuulutuksissa ja virallisessa ilmoituslehdessä Sei-
näjoen Sanomissa 4.9.2019. Nähtävänä olon aikana valmisteluaineistosta on pyy-
detty asianosaisilta lausunnot. Osalliset ovat voineet esittää kaavaluonnoksesta 
mielipiteitä nähtävillä olon aikana. 
 
 



Asemakaavan selostus    6(36) 
Rahkola 57. kaupunginosa, kortteli 1  57001 
Asemakaava                 1.10.2019 

 
SEINÄJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö 

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 7.10.2019 laittaa kaavaehdotuksen 
nähtäville. Nähtävillä pidosta ilmoitetaan kuulutuksella internet-sivuilla ja Seinä-
joen Sanomissa 16.10.2019. Kaava on MRA 27§:n mukaisesti nähtävillä 16.10. – 
14.11.2019 välisen ajan. Kaavaehdotuksesta pyydetään nähtävillä olon aikana lau-
sunnot asianosaisilta ja osalliset voivat jättää kaavasta muistutuksia. 
 
Kaava on ollut kaupunginhallituksen käsittelyssä 9.12.2019 ja kaupunginvaltuuston 
hyväksyttävänä 16.12.2019. 

 
2.2 Asemakaava  

Asemakaavalla mahdollistetaan Etapin jäteaseman liiketoimintamallin kehittämi-
nen ja laajentaminen sekä jäteaseman energiantuotantomallin mukainen lämpö- 
ja sähköenergian tuotanto. Kaava-alueen eteläosaan varataan jäteaseman toimin-
taan tai kierrätykseen liittyvän muun toiminnan sijoittuminen. 
 
Kaava-alueella Lakeuden Etappi Oy:n jäteasema laajennusalueineen sekä jäljelle 
jäävä kaupungin omistama alue osoitetaan jätteenkäsittelyalueeksi (EJ-1). Jäte-
aseman alueella mahdollistetaan kehittyneempi kiertotalous ja jäteaseman mah-
dolliset energiaratkaisut. Kaupungin omistamalla maalla mahdollistetaan kiertota-
lous ja energiaratkaisut. 
    
Seinäjoki-Nurmo vanha suljettu kaatopaikka osoitetaan erityisalueeksi (E-1), jolle 
voi sijoittaa energiatuotantoon liittyviä aurinkokeräimiä ja pientuulivoimaloita. 
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen  

Muun ympäristön asemakaavoitus ja maankäyttö eivät etene alueen kanssa sa-
massa aikataulussa, joten uutta jäteasemaa ei pystytä liittämään vesihuoltover-
kostoon. Vesihuolto tullaan järjestämään kiinteistökohtaisesti muulla tavalla en-
nen ympäristön muuta maankäyttöä. Lakeuden Etapin tulee kuitenkin suunnitel-
missaan huomioimaan liittymisen vesihuoltoverkostoon myöhemmässä vaiheessa. 
Vesihuollon toteutuminen alueelle etenee viereisen Roveksen alueen rakentamisen 
myötä muutaman vuoden kuluessa. 
 
Toiminnan kehittäminen lisää vähäisessä määrin vuorokauden liikenteen määrää. 
Nykyinen Laulateentien yksityistien taso vaatii nykyiselläänkin parannustoimenpi-
teitä, jotta kulku alueelle helpottuisi. Yksityistie parannetaan katua vastaavaan 
tasoon tarvittavilta osin. Suunnittelu ja toteuttaminen tapahtuvat Etapin ja Seinä-
joen kaupungin yhteistyönä. Laulateentie säilyy vielä yksityistienä, mutta tie tul-
laan aikanaan kaavoittamaan ja toteuttamaan kokonaisuudessa katuna, kun alueen 
muu maankäyttö ja tiejärjestelyt ovat muilta osin selvillä. 
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3 LÄHTÖKOHDAT  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualueella sijaitsee Laulateentien varrella Lakeuden Etappi Oy:n Seinä-
joki-Nurmo jäteasema. Jäteasema on rakennettu vanhan Seinäjoki-Nurmon kaato-
paikan viereen vaiheittain vuosina 2004–2012. Asema on alun perin perustettu kor-
vaamaan suljetun Seinäjoki-Nurmon kaatopaikan palveluja. Jäteasemalla on ym-
päristölupa vuodelta 2015. 
 
Seinäjoen/Nurmon vanha, suljettu yhdyskuntajätteen kaatopaikka aloitti vuonna 
1987 toimintansa. Kaatopaikan sulkemistyöt ovat päättyneet 27.6.2013 ja loppu-
katselmus on tehty 30.5.2013. Kaatopaikalla on tehty tuolloin pintamaiden tasaus 
ja pintakasvillisuuden kylvöt. Suljettu kaatopaikka kuuluu Seinäjoen seudun sul-
jettujen kaatopaikkojen tarkkailuohjelmaan.  
 
Kaava-alueen läheisyydessä sijaitsee kaksi soranottopaikkaa, muuten alueen ym-
päristö on metsäistä. 
 

      
Ilmakuva alueelta 2018. Suunnittelualue on rajattu punaisella. 
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Viistokuva kaatopaikka-alueelta v. 2019 

3.1.2 Luonnonympäristö 

Luonnonolot 
Suunnittelualue on rakentamatonta ympäristöä, lukuun ottamatta Etapin toimisto- 
ja varastorakennusta. Suunnittelualue on reuna- ja lounaisosiltaan puustoista alu-
etta, jossa on osin turvealuetta. Muuten alue on vanhan kaatopaikan osalta puu-
tonta pintakasvillisuuden peittämää aluetta.  
 
Roveksen osayleiskaavan 2025 ja Itäväylän tiesuunnittelun yhteydessä on laadi-
tuissa luontoselvityksissä vuonna 2009 ei suunnittelualueelta todettu lakien tai di-
rektiivien mukaisesti suojeltavia lajeja. Itäväylän itäpuolisilta yleiskaavan alueilta 
on laadittu uusi luontoselvitys vuonna 2018. Selvityksen mukaan kaavoitettavan 
alueen kaakkoiskulmaan sijoittuu liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalue. EU-di-
rektiivin mukaisesti eläinlaji on suojeltava kohde (LsL 49§). 
 

 
Ote luontoselvityksestä, liito-oravien lisääntymis- ja levähdysalue 
 
Maaperä 
Suunnittelualue on maastomuodoltaan tasainen lukuun ottamatta vanhan kaato-
paikan muodostamia korkeuseroja. Vanhan kaatopaikka on +55,40 - +66,50m ta-
solla (N2000). Matalimmat alueet sijoittuvat vanhan kaatopaikan ympärille noin 
+51,00m tasolle.  GTK:n maaperätietojen perusteella suunnittelualueen maaperä 
on pääosin kalliota ja osittain hiekkamoreenia. 
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Varjostettu korkeusmalli ja ote maaperäkartasta. © GTK, Maanmittauslaitos 2018  
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Yhdyskuntarakenne 
Alueella sijaitsee jäteasema ja suljettu kaatopaikka. Liikenteellisesti alue sijoittuu 
itäisen ohikulkutien (Vt 19) ja Kuortaneentien (Vt 18) vaikutusalueelle. Alueelle 
lähestytään pohjoisesta Kuortaneentien kautta ja aikanaan etelästä ohikulkutien 
(Vt19) Matalamäen eritasoliittymän kautta. Lähiympäristö on rakentamatonta, 
Laulateentien varren varasto- ja soranottoaluetta lukuun ottamatta. 
 

 
Ote peruskartasta. 
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Asutus 
Alueella ei ole asutusta. Lähin asutus on suunnittelualueen pohjoispuolella Kuor-
taneentien (vt18) toisella puolella (1,3 km). Karhuvuoren asuntoalue on n. 1,7 km 
etäisyydellä luoteessa.  
 
Rakennuskanta 
Etapin jäteaseman alueella on toimintaan liittyvät halli ja toimistorakennus. Lähi-
alueella Laulateentien varrella Kuortaneentielle päin mentäessä on yksi varastora-
kennus ja maa-ainestenottopaikka. 
 
Palvelut 
Suunnittelualueella ei ole kaupallisia palveluita. Alue tukeutuu keskustan julkisiin 
ja kaupallisiin palveluihin sekä Päivölän/Kapernaumin ja Tanelinrannan kaupalli-
siin palveluihin. 
 
Työpaikat 
Jäteasemalla työskentelee 3 henkilöä. Alueen lähiympäristöön sijoittuvat Maa-ai-
nestenottopaikka (YIT Suomi Oy) ja rakennusmateriaalin varastointialue. 

 

Kuva. Työpaikkojen sijoittuminen Seinäjoen seudulla vuonna 2010 ja työpaikkojen sijoittuminen toimialoittain vuonna 
2010, vähintään 10 työpaikkaa (Kaupunkirakenneanalyysi 2013). 

 
Virkistys 
Aluetta ei ole käytetty virkistykseen. Tanelinrannan uimaranta ja ulkoilualueet 
ovat Tanelinrannan asuntoalueiden yhteydessä noin 3 km alueesta luoteeseen. 
 
Liikenne 
Suunnittelualue on liikenteellisesti hyvin tavoitettavissa Kuortaneentieltä (Vt18). 
Myöhemmin alueelle tulee olemaan pääsy eteläsuunnasta, Itäväylän (vt19) Mata-
lamäen eritasoliittymän kautta.  
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Jäteaseman nykyinen liikennemäärä on 80 000 ajoneuvoa vuodessa (n. 220 
ajon./vrk). Etappi on arvioinut laajennuksen myötä liikenteen kasvavan 100 000 
ajoneuvoon vuodessa (n. 280 ajon./vrk). 

 
Joukkoliikenne  
Paikallisliikenteen verkko ei ulotu alueelle. Seutuliikenteen yhteydet ovat saavu-
tettavissa Kuortaneentien varresta (Vt18). 
 
Yhdyskuntatekninen huolto  
Alueella ei ole vesihuoltoa. Vesihuolto tulee alueelle myöhemmin. Vesihuolto jär-
jestetään muilla keinoin kiinteistökohtaisena, kuitenkin siten, että se myöhem-
mässä vaiheessa on liitettävissä tulevaan vesihuoltoverkkoon. Laulateentien var-
ressa kulkee 20 kV:n maakaapeli. Kaava-alue on liitettävissä sähköverkostoon.  
 
Ympäristöhäiriöt 
Jäteasemalla eri jätteet kerätään hallitusti yhteen ja vaarallisten jätteiden varas-
tointi on toteutettu ympäristölle turvallisesti riskit minimoiden. Ympäristöhäiriöt, 
niiden vaikutukset ja ennaltaehkäisy on tutkittu tarkemmin ympäristölupahake-
muksissa ja päätöksissä. Vanha kaatopaikka on ympäristöluvan mukaisesti suljettu 
ja useammalla maakerroksella peitelty ja maisemoitu. Kaatopaikka kuuluu Seinä-
joen-seudun kuntien kaatopaikkojen yhteistarkkailuohjelmaan. 
 
Liikennemäärän vähäinen lisäys ei aiheuta merkittävää melun lisääntymistä. Risu-
jen ja puujätteen haketus sekä murskaustoiminnot kiinteistöllä aiheuttavat im-
pulssimaista melua. Ympäristölupahakemuksen yhteydessä murskaustoiminnasta 
tehty melumittaus osoittaa, että 40 dB äänenpainetaso ei ylity 1325 metrin etäi-
syydellä sijaitsevassa lähimmässä asutuksessa. 50 dB ylittyy 323 metrin säteellä, 
eikä näin ollen aiheuta tulevaa maankäyttöä (teollisuutta) ajatellen haittaa. 
 

 
Kuva: kartta melumittausraportista 

 

3.1.4 Maanomistus 

Suunnittelualue on Seinäjoen kaupungin omistuksessa.  
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3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan 
1.4.2018. Alueidenkäyttötavoitteiden avulla taitetaan yhdyskuntien ja liikenteen 
päästöjä, turvataan luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristön arvoja sekä 
parannetaan elinkeinojen uudistumismahdollisuuksia. Niillä myös sopeudutaan il-
mastonmuutoksen seurauksiin ja sään ääri-ilmiöihin. 
Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on: 

 varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen 
maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toimin-
nassa, 

 auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suun-
nittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä 
kehitys, 

 toimia kaavoituksen ennakoivan ja vuorovaikutteisen viranomaistyön väli-
neenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä sekä 

 edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa. 
 
 
Kokonaismaakuntakaava 2005  
Seinäjoki kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton toimialueeseen. Ympäristöministeriö on 
vahvistanut Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan 23.5.2005. 
 
Maakuntakaavassa alue on osa kaupunkikehittämisen (kk) kohdealuetta, jonka mu-
kaan aluetta kehitetään maakuntakeskuksena ja sitä ympäröivänä kaupunkiseu-
tuna. Alueen valmiuksia parannetaan maakunnallisten palvelujen sijainti- ja lii-
kenneyhteyksien solmupaikkana. 
 

 
Kuva. Ote maakuntakaavasta 
 
Vaihemaakuntakaava II – Kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot 
Maakuntavaltuusto on hyväksynyt II vaihemaakuntakaavan 30.5.2016 ja kaava on 
tullut voimaan 11.8.2016 
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Kuva. Ote vaihemaakuntakaava II – Kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. 
 
Alue sijoittuu vaihemaakuntakaavan II logistiikan kehittämisen vyöhykkeen lä-
heisyyteen. Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa maankäytön suunnitte-
lussa tulee turvata alueiden kehittymisedellytykset multimodaalisina logistiikan 
kehittämisen vyöhykkeinä. Tavoitteena on alueiden kehittyminen tavaraliikenteen 
kansainvälisinä raide-, lento- ja tieliikenteen yhteyksinä. Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa tulee mahdollistaa yhdys- tai sivuradan sijoittuminen alueelle. Lo-
gistiikka-alueelle saa sijoittaa teollisia, kaupallisia, hallinnollisia tai koulutukseen 
liittyviä toimintoja.  
 
Yleiskaava 
Alueella on voimassa Nurmon Roveksen osayleiskaava 2025. 
 

 
Kuva. Ote osayleiskaavasta 
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Yleiskaavassa kaavoitettava alue on varattu osaksi teollisuudelle (T-1), suljettu 
kaatopaikka on osoitettu erityisalueena (E). Etapin jäteasema-alue on osoitettu 
jätteenkäsittelyalueeksi (EJ). Laulateentien kohtaan on osoitettu uusi tielinjaus 
Haapamäen rataan ja Matalamäen eritasoristeykseen saakka. 
 
Asemakaava 
Alueella ja sen ympäristössä ei ole asemakaavaa. 

        
Seinäjoen logistiikka-alueen aluevaraussuunnitelma 2015 
Seinäjoen kaupunki ja Into Seinäjoki ovat teettäneet SITO Oy:llä logistiikka-alueen 
aluevaraussuunnitelman vuonna 2015. Aluevaraussuunnitelmassa on tutkittu myös 
ohikulkutien itäpuolen maankäyttöä. Suunnitelmassa on alustavasti huomioitu jät-
teen käsittelylle ja kiertotalouden toiminnoille varatut alueet. 
 

 
Kuva: Roveksen teollisuusalueen kaavarunko 8.12.2015 
 
Kaavarunko 2018 
Ohikulkutien itäpuolelle on tarkasteltu maankäyttöä kaavarunkotasoisesti. Kulku-
yhteydet alueelle on esitetty Kuortaneentieltä pohjoisosaan ja Matalamäen erita-
soliittymästä eteläosaan. 
 

 
Kuva: ote kaavarunkokartasta 2018 
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Ympäristöluvat ym. 
Jäteasemaa koskeva, voimassa oleva ympäristölupa ja sen jälkeen saadut muut 
mahdolliset päätökset ja sopimukset: 

 Päätös jätteenkäsittelyä koskevasta ympäristöluvan muutoksesta, lupa-
määräysten tarkistamisesta ja toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta 
huolimatta on annettu 15.10.2015 (LSSAVI/6165/2014). 

 Lausunto Ely –keskukselta 11.6.2019, koskien Ympäristösuojelulain (YSL 
527/2014) 80 §:n mukaista arviota ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta 
parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) koskevien päätelmien vuoksi 

 
Suunnittelualueella sijaitsee vanha suljettu Seinäjoki/Nurmo yhdyskuntajätteen 
kaatopaikka, joka aloitti toimintansa vuonna 1985. Seinäjoen kaupunki on 
28.6.2013 toimittanut Ely -keskukselle ilmoituksen Seinäjoki-Nurmon kaatopaikan 
sulkemistöiden päättymisestä. Ely –keskukselta on tullut vastaus 27.8.2013 (EPOE-
LY/130/07.00/2010).  
 
Kaatopaikan seurannassa olevat ja ympäristölupiin kuuluvat laskuojat tulee ottaa 
huomioon kaavassa. Kaatopaikan ympärille on rakennettu ympärysojat, jotka es-
tävät lähiympäristön valumavesien pääsyn alueelle. Kaatopaikan suoto- ja valuma-
vedet johdetaan tasausaltaan ja kampaojaston kautta rinnevalutuskenttään ja 
edelleen Ripsaluoman itäisen haaran kautta Nurmonjokeen. 
 
Seinäjoen seudun suljettujen kaatopaikkojen yhteistarkkailu vuonna 2015. 
Seinäjoki/Nurmo kaatopaikka kuuluu Seinäjoen-seudun kuntien kaatopaikkojen yh-
teistarkkailuohjelmaan. Uusi yhteistarkkailuohjelma on hyväksytty Etelä-Pohjan-
maan ELY-keskuksen toimesta 23.9.2015. Yhteistarkkailusta on tarkoitus tehdä 
kakkosvaiheessa uudelleen arviointi tarkkailusta.  
 
Luontoselvitykset 
Roveksen osayleiskaavan 2025 yhteydessä ja Itäisen ohikulkutien tiesuunnittelun 
yhteydessä on vuonna 2007 ja vuonna 2009 laadittu alueelta luontoselvityksiä ja 
todettu, ettei suunnittelualueelle kohdistu lakien tai direktiivien mukaisia lajeja. 
 
Alueelta on laadittu vuonna 2018 Rajanevan luontoselvitys, jonka tarkkuudeksi 
määriteltiin viranomaisvaatimusten ja lainsäädännön edellyttämät inventoinnit. 
Selvityksen mukaan kaavoitettavan alueen kaakkoiskulmaan sijoittuu paikallisesti 
eläimistöltään merkittävä luontokohde. Alueella on liito-oravan lisääntymis- ja le-
vähdyskohde. EU-direktiivin mukaisesti eläinlaji on suojeltava kohde. 
 
LIITE 1. Luontoselvitys 
 
Seinäjoen tervahautojen tarkistuksia (2019).  
Mikroliitti Oy on tehnyt selvityksiä Seinäjoen tervahaudoista ja niiden vaikutuk-
sesta tulevaan maankäyttöön vuonna 2019. Kaavoitettavalla alueella ei sijaitse 
tervahautoja. 
 
Etapin laajennussuunnitelma 
Lakeuden Etappi Oy on tehnyt aluetta koskevan laajennussuunnitelman. Uusi jäte-
asema on suunniteltu nykyisen jäteaseman eteläpuolelle.  
 
Ely –keskus on hyväksynyt 21.3.2019 jäteasema-alueen rakentamissuunnitelman. 
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Kuva: yleiskartta, alueet ja toiminnot (Liite 5) 
 
Lakeuden Etapin hankkeella on tarkoitus nostaa toimintansa palvelutasoa alueen 
uudella toimintamallilla. Tavoitteena jätteiden vastaanottomahdollisuus 24/7 –
mallilla. Vanha alue jää jäteaseman omaan sisäiseen käyttöön, tukemaan jäte-
asema-toiminnan logistiikkaa ja mahdollista kiertotalous-toimintaa. Jäteaseman 
kehittämis- ja laajennussuunnitelma sijoittuu vuokratulle alueelle.  
 
Rakentaminen alueelle tapahtuu vaiheittain vuosina 2018 -2020. Seinäjoen raken-
nusvalvonta on myöntänyt toimenpideluvan jäteaseman maanrakennustyölle, 
yleisvalaistustyölle ja kuivatusjärjestelyille 25.4.2019. 

 
Kuva: havainnekuva uudesta jäteasemasta 
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Kuivatussuunnitelma 
Toimenpideluvan yhteydessä on esitetty jäteaseman aluetta koskeva tasaussuun-
nitelma. Suunnitelman mukaan alueen hulevedet johdetaan alueen pohjoisosaan 
esitettyyn hulevesien viivytysaltaaseen ja eteläosassa hulevesille esitettyyn ojaan. 
Altaan ja ojan kautta hulevedet johdetaan Laulateentien länsipuolella olevaan 
avo-ojaan. 
 

 
Kuva: tasaussuunnitelma 
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Kuva: hulevesien viivytysallas 
 
Energiaselvitys 
Alueelta on tehty selvitys uusiutuvan energian tuotantomuodoista (Sami Tuomisto, 
2019). Selvityksessä käsitellään uuden jäteaseman energiaratkaisuja ja niiden 
mahdollisia ympäristövaikutuksia. Selvitys rajoittuu aurinkosähkön- ja tuuliener-
giatuotannon tarkasteluun. Vaihtoehtoina aurinkovoiman toteutuksessa voi olla ra-
kennusten katoille sijoitettavat aurinkopaneelit tai suljetun kaatopaikan päälle si-
joitettavat aurinkopaneelit.  
 

 
Kuva: aurinkopaneelien sijoittuminen jätetäytön päälle 
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Kuvassa esitetyn aurinkovoimalan maksimiteho on luokkaa 2,4 MWp – 3 MWp ja 
vuosituotanto luokkaa 2000 MWh – 2600 MWh. 

 
Kuva: aurinkovoimalan tuottokäyrä (ruskea) sekä jäteaseman kulutuskäyrä (sininen) 
 
Aurinkosähkön tuotantoa voidaan täydentää pientuuliturbiineilla. Hybridivoima-
lassa on käytetty 7,5kW aurinkovoimalaa ja kahdeksaa maksimiteholtaan 4000W 
tuuliturbiinia, joista jokainen tuottaa jäteaseman alueella vallitsevissa tuuliolo-
suhteissa keskimäärin noin 400W tehon. 
 

 
Kuva: hybridivoimalan tuottokäyrä (ruskea) sekä jäteaseman kulutuskäyrä (sininen) 
 
Rakennuksiin rakennettavalla aurinkovoimalla ei ole välittömiä ympäristövaikutuk-
sia. Jätetäytön päälle rakennettavaan aurinkovoimalaan liittyvien rakenteiden 
avulla on mahdollista vähentää jätetäytön suotovesien määrää, sekä estää kasvus-
tojen kasvua täytön päällä. 
 
Pientuulivoima saattaa soveltua aurinkosähkön tuoton tasaamiseen Roveksen alu-
eella. Alueella käytettävät pientuuliturbiinit voivat olla maksimiteholtaan luokkaa 
2 – 4kW. Pientuuliturbiinien meluhaitat ovat pienet ja niiden mastonkorkeus on 
luokkaa 15-30 metriä. Pientuulivoiman soveltuvuus tulee varmistaa tuulimittauk-
sin. Jäteasemalle on tarkoitus rakentaa pinta-alaltaan 75m² - 100m² aurinkovoi-
mala sekä pilottihankkeena alkuvaiheessa yksi 2kW – 4kW pientuuliturbiini. 
 
LIITE 2. Roveksen alueen uusiutuvan energian tuotantomuodot 
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Rakennusjärjestys 
Rakennusjärjestys on tullut voimaan 19.01.2009. 
 
Kiinteistörekisteri ja tonttijako 
Asemakaava-alue koskee kaupungin ylläpitämässä kiinteistörekisterissä olevaa alu-
etta. Tonttijako suoritetaan kaavan valmistuttua. 

Pohjakartta 
Suunnittelualueen pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen (1284/99) mukainen. 
Tekniikkakeskuksen mittausosasto ylläpitää pohjakartan tietoaineistoa. 

Rakennuskiellot 
Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa muuten kuin Laulateentien osalla. 
 

 
4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET   

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve  

Lakeuden Etappi on käynyt ennakkoon useamman neuvottelun vuosien 2017-2018 
vaihteessa kaavoituksen käynnistämisestä kaupungin kaavoituksen ja ympäristö-
puolen kanssa. Neuvotteluissa on ollut mukana osin myös kaupungin rakennusval-
vonta, yhdyskuntatekniikka ja kiinteistöpuoli sekä Seinäjoen Vesi ja ELYn ympäris-
töpuoli. Neuvottelujen pohjalta on nähty tarpeelliseksi käynnistää erikseen ase-
makaavoitus kaupungin omistamilla mailla Seinäjoki-Nurmon jäteaseman, suljetun 
kaatopaikan ja Lakeuden Etapin vuokra-alueen ympäristössä. 
 
Asemakaavalla on tarkoitus mahdollistaa jäteasematoiminnan kehittäminen ja sii-
hen liittyvä rakentaminen. Lakeuden Etapin hankkeella on tarkoitus nostaa toimin-
tansa palvelutasoa alueen uudella toimintamallilla. Tavoitteena on saada käyttöön 
vuoden 2020 aikana uusi, asiakaslähtöinen, helppotoiminen, turvallinen ja ympä-
rivuorokautisessa käytössä oleva jäteasema, joka on ympäristöystävällinen ja ener-
giatehokas, toiminnoiltaan mahdollisimman pitkälle automatisoitu, ja jonka toteu-
tuksessa on hyödynnetty materiaalien kierrätystä. Toiminnan kehittämiseen on 
tarkoitus hakea Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea. 
 
Vanha alue jää jäteaseman omaan sisäiseen käyttöön, tukemaan jäteasematoimin-
nan logistiikkaa. Jäteaseman kehittämis- ja laajennussuunnitelma sijoittuu vuok-
ratulle alueelle. Laajennuksen maanrakennustyöt on aloitettu toimenpideluvalla 
vuonna 2019 ja muu rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2020. 
 
Laajennushankkeeseen kuuluu passiivinen energiatuotanto, jolla katettaisiin jäte-
aseman sähkön kulutusta. Lisäksi Etapin vuokraaman maa-alueen eteläpuolelle on 
tarkoitus saada kaupungin tonttituotantoon kiertotaloustoimintaan osoitettu 
tontti. 
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset  

Lakeuden Etappi Oy on jättänyt 22.2.2018 kaupungille kaavoitushakemuksen. 
Etappi esittää, että Seinäjoki-Nurmo jäteasematoimintaa varten kaupungilta vuok-
ratulle alueelle laadittaisiin asemakaava jäteasematoimintojen laajentamista var-
ten ja että Laulateentie muutettaisiin yksityistiestä kaduksi. 
 
Lakeuden Etapin jäteasemaa ja sen laajennusta sekä suljettua kaatopaikkaa kos-
keva asemakaava on käynnistetty Etapin kaupunkiympäristölautakunnan kokouk-
sessa 18.4.2018. 
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4.3 Osallistuminen ja yhteistyö  
4.3.1 Osalliset  

Kaupungin viranomaiset: Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennusvalvonta, Yhdys-
kuntatekniikan suunnittelu, Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut, Ympäristönsuojelu, 
Puistotoimi, Elinvoiman ja kilpailukyvyn toimiala, Joukkoliikenne, Seinäjoen Vesi, 
Seinäjoen Energia Oy, Seiverkot Oy, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, Seinäjoen 
Into Oy   
 
Valtion ja muut viranomaiset: Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus, Etelä-Pohjanmaan 
liitto, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Väylävirasto (rata) 
 
Yritykset ja yhdistykset yms: Elisa Oyj, Telia Finland Oyj, Elenia Verkko Oy, Etelä-
Pohjanmaan luonnonsuojeluyhdistys 
 
sekä muut mahdolliset yhteisöt ja henkilöt, joiden oloihin ja etuihin kaava saattaa 
vaikuttaa. 
 
LIITE 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

4.3.2 Vireilletulo  

Asemakaava on tullut ajankohtaiseksi ja vireille kaupunkiympäristölautakunnan 
päätöksellä 18.4.2018. 
  

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtävilläolosta on 
tiedotettu 04.09.2019 lehdessä ja internetissä. OAS on ollut yhdessä kaavaluon-
noksen kanssa MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 04.09. – 17.09.2019.  
 
Viranomaisia ja lausunnonantajia on tiedotettu sähköpostitse kaavaluonnoksen 
sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta sekä nettiosoitteesta, 
josta materiaalin voi ladata, että mahdollisuudesta tilata materiaali.  
 
Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 7.10.2019 kaavaehdotuksen ase-
tettavaksi virallisesti nähtäville. 

 
Kaavaehdotus on ollut MRA 27§:n mukaisesti virallisesti nähtävillä 16.10.-
14.11.2019 välisen ajan. Kaavasta saatiin x lausuntoa, x muistutuksia. 

 
Kaupunginhallitus käsitteli kaavan kokouksessaan 9.12.2019 ja päätti esittää ase-
makaavaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 16.12.2019. 

 
4.3.4 Viranomaisyhteistyö  

Viranomaisyhteistyö hoidetaan lausuntomenettelyllä. 
 

4.4 Asemakaavan tavoitteet  
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet  

Kaupungin asettamat tavoitteet 
Asemakaavan tavoite on mahdollistaa kaupunkilaisia palvelevan jäte- ja kierräty-
saseman toiminnan kehittymistä. Tavoitteena on mahdollistaa Itäväylän maankäyt-
tösuunnitelman mukainen maankäyttö ja liikenneverkko.  
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Vaiheittain asemakaavoitettu Roveksen teollisuusalue täydentyy tavoiteltuun mit-
taansa itäiseen ohikulkutiehen ja Kuortaneentiehen nähden. Vaiheittainen kaavoi-
tus jatkuu seuraavaksi itäisen ohikulkutien itäpuolelle Rahkolan alueella. Aikataulu 
syistä Etapin jäteaseman laajennus kaavoitetaan erikseen. Kaupungin omistamat 
maa-alueet pyritään saamaan yritystoiminnan käyttöön.  
 
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet  
Maakuntakaava 
Kokonaismaakuntakaavassa alue on osa taajamatoimintojen sekä kaupunkikehittä-
misen (kk) kohdealuetta, jonka mukaan aluetta kehitetään maakuntakeskuksena 
ja sitä ympäröivänä kaupunkiseutuna. Alueen valmiuksia parannetaan maakunnal-
listen palvelujen sijainti- ja liikenneyhteyksien solmupaikkana.  
 
Vaihemaakuntakaava II:n Alue sijoittuu osin Logistiikan kehittämisen vyöhyk-
keelle. Merkinnällä osoitetaan kehitettävät logistiikan vyöhykkeet Seinäjoen Itä-
väylän alueella. Yksityiskohtaisemmassa maankäytön suunnittelussa tulee turvata 
alueiden kehittymisedellytykset multimodaalisina logistiikan kehittämisen vyöhyk-
keinä. Tavoitteena on alueiden kehittyminen tavaraliikenteen kansainvälisinä 
raide-, lento- ja tieliikenteen yhteyksinä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
tulee mahdollistaa yhdys- tai sivuradan sijoittuminen alueelle. Logistiikka-alueelle 
saa sijoittaa teollisia, kaupallisia, hallinnollisia tai koulutukseen liittyviä toimin-
toja. 
 
Yleiskaava 
Yleiskaavassa kaavoitettava alue on varattu teollisuudelle (T-1), jätteenkäsittely-
alueeksi (EJ) sekä erityisalueeksi (E). Roveksen osayleiskaavassa on varauduttu 
myös kokoojakatuluokkaiseen yhteyteen Kuortaneentielle ja Matalamäen erita-
soliittymään. 
 
Asemakaava on yleiskaavan periaatteiden mukainen.  
 
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
Alueella on toiminut vanha suljettu Seinäjoki/Nurmo yhdyskuntajätteen kaato-
paikka vuodesta 1985. Lakeuden Etappi (aikaisemmin Lakeuden Jätepalvelu) on 
rakennettu vanhan Seinäjoki-Nurmon kaatopaikan viereen vaiheittain vuosina 
2004–2012. Asema on alun perin perustettu korvaamaan suljetun Seinäjoki-Nurmon 
kaatopaikan palveluja. 
 
Kaupungin maanomistus alueella mahdollistaa luontevasti jäteaseman laajennus- 
ja kehittämistavoitteet. 

 
 
4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset  

4.5.1. Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 

Asemakaavaluonnos 4.9.2019 
Alueelta laadittiin esitettyjen tavoitteiden ja nykyisten lähtökohtien pohjalta kaa-
valuonnos 4.9.2019. Asemakaava perustuu Lakeuden Etapin jäteaseman laajennus-
suunnitelmiin, jäteaseman ympäristölupiin ja kaatopaikan sulkemisen ympäristö-
lupiin. Asemakaavassa on huomioitu mahdollisuus passiivisen energian hyödyntä-
miseen jäteaseman ja kaatopaikan alueella sekä kierrätyksen kehittäminen raken-
tamattomalla osalla asemakaavaa. Asemakaavoituksessa on lisäksi huomioitu alu-
een liittyminen ympäristön myöhemmin toteutuvaan asemakaavoitukseen. Seinä-
joen kaupungin kaavoitus ja Into Oy:n on laadituttanut Sitolla alueelle aluevaraus-
suunnitelmaa vuonna 2015 ja Seinäjoen kaavoitus on laatinut alueelle kaavarunkoa 
vuonna 2018. 
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Kuva. Ote kaavaluonnoksesta 4.9.2019 
 
 
Kaavaluonnos oli nähtävillä 04.09. – 17.09.2019. Kaavaluonnoksesta saatiin määrä-
aikaan mennessä 5 lausuntoa ja 1 mielipide. Lausunnot saatiin Lakeuden Etappi 
Oy:ltä, Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitokselta, Elenia Oy:ltä, Elisa Oy:ltä ja Etelä-
Pohjanmaan Ely –keskukselta. Mielipide saatiin lähialueen maanomistajalta. 
 
Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden vastineet 
 
Lakeuden Etappi esittää, että EJ-1 kaavamääräykseen lisättäisiin mahdollisuus jä-
temateriaalin uudelleen käyttöön liittyvälle pienteollisuustoiminnalle alueella ja 
siihen liittyvä kaupallinen toiminta.  
 
Kaavaluonnokseen merkittyä ajoyhteyttä esitetään siirrettäväksi kaava-alueen 
pohjoisreunaan E-4 -alueen kautta, kartassa näkyvää ajoväylää pitkin.  
 
Yleismääräyksistä esitetään poistettavaksi lause ”Mikäli tontilla käytetään kemi-
kaaleja imeyttäminen ei ole mahdollista.” Tällaisenaan määräys poistaa imeyttä-
mismahdollisuuden, kemikaalin laadusta, määrästä tai käyttökohteesta riippu-
matta. Määräys nähdään tarpeettomana, koska ympäristölupa ohjaa kemikaalien 
käyttöä riittävällä tarkkuudella. 
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Lausunnossa selvennetään ympäristölupien asiayhteyksiä jäteasematoimintaan ja 
laajennussuunnitelmaan. Ainoa tällä hetkellä voimassa oleva lupa on LSAVI:n 
vuonna 2015 myöntämä lupa, joka on korvannut kaikki aiemmat luvat.  
 
Lausunnossa esitetään, että vanhentuneet luvat poistetaan tekstistä. Vaasan hal-
linto-oikeudelle tehty valitus ei koskenut varsinaisesti laajennusta. Kaavaselostuk-
sen s. 2 tekstiä esitetään muutettavaksi muotoon, ”Vaasan hallinto-oikeus on teh-
nyt päätöksen valituksen alaisista asioista 2018”. 
 
Lisäksi Ely on 11.6.2019 antanut lausunnon koskien Ympäristösuojelulain (YSL 
527/2014) 80 §:n mukaista arviota ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta parasta 
käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) koskevien päätelmien vuoksi. 
 
Ely on hyväksynyt 21.3.2019 jäteasema-alueen rakentamissuunnitelman. 
 
Energiaratkaisuina esitetään kaavaan merkittäväksi myös maalämpö ja maakylmä, 
kaivojen sijaitessa käyttökohteen lähellä. Lisäksi esitetään, että energian tuotan-
toon liittyviä rakenteita voidaan sijoittaa rakennettaviin rakennuksiin ja rakentei-
siin. Samoin esitetään, että energian varastointi olisi mahdollista alueella, raken-
nuksissa, rakenteissa ja alueen maaperässä. 
 
Alueen rakennusoikeutta esitetään nostettavaksi nykyisen ja rakenteilla olevan jä-
teaseman alueella 9000 m2:iin. Mikäli jäteaseman alue jaettaisiin useammaksi ton-
tiksi, voidaan jäljellä oleva rakennusoikeus jakaa tonttien kesken tarpeen mukaan, 
ei tasan tai pinta-alojen suhteessa. 

Vastine 
EJ-1 –määräyksen mukaan alueelle saa rakentaa jätteenkäsittelyyn ja kierrä-
tykseen liittyviä rakennuksia, rakenteita ja varastokenttiä sekä energian tuo-
tantoon ja yhdyskuntatekniikkaan liittyviä rakenteita. Pienimuotoinen ympä-
ristöhäiriötä aiheuttamaton teollinen toiminta ja siihen liittyä kaupallinen toi-
minta, jotka liittyvät kierrätysmateriaalin uusiokäyttöön, voidaan pitää kaa-
van yhtenä tavoitteena. Tarkistetaan EJ-1:n kaavamääräystä. 
 
Ajoyhteys tarvitaan suljetun kaatopaikan ja se ympärysojien huoltoa varten. 
Vaikka kaatopaikan päällä on olemassa oleva yhteys, ei sieltä ole kaikissa ti-
lanteissa mahdollista päästä kaatopaikan reunoille. Tarvitaan muitakin yh-
teyksiä, jotka tulee kaavalla varmistaa. Ajoyhteyden paikka voidaan osoittaa 
kaavaan ohjeellisena ja toteuttaa yhteistyössä Etapin kanssa sopivaan paik-
kaan. Osoitetaan kaavakartalle ajoyhteys ohjeellisena. 
 
Kemikaalien käyttö tontilla rajoittaa hulevesien imeyttämistä tontilla. Toi-
minta, joka vaatii ympäristöluvan, noudattaa ympäristöluvan mukaisia mää-
räyksiä. Alueelle saattaa syntyä myös kierrätystoimintaa, joka ei vaadi ympä-
ristölupaa ja joka käyttää kemikaaleja (esim. pesuaineet). On tarpeen vielä 
selventää hulevesien imeyttämiseen liittyvää ohjausta kaavassa. Hulevesien 
pidättämisen ja imeyttämisen ohjaus kaavassa tutkitaan vielä ennen kaavaeh-
dotuksen nähtäville laittoa.  
 
Voimassa oleva ympäristölupa huomioi kaikki aikaisemmin saadut luvat.  Lau-
sunnon mukaisesti on selventävää luetella vain voimassa oleva lupa ja sen jäl-
keen tulleet päätökset. Tarkistetaan ympäristölupatilanne kaavaselostukseen 
sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. 
 
EJ-1 –korttelialueella on mahdollista rakentaa energian tuotantoon ja yhdys-
kuntatekniikkaan liittyviä rakenteita. Maalämpö ja maakylmä voidaan lukea 
tähän kuuluvaksi. Kaavassa on esitetty ohjeellisina paikat, joihin tuulivoimalat 
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ja aurinkokeräimet voidaan sijoittaa.  Lausunnon ja energiaselvityksen mukai-
sesti energiatuotantoon liittyviä rakenteita voidaan sijoittaa rakennettaviin 
rakennuksiin ja rakenteisiin. Yleismääräyksissä voidaan tarkentaa energiatuo-
tantoon ja - varastointiin liittyviä rakentamismääräyksiä.  
 
Koska esitetty rakennusoikeus toive on vain 15 % tontin pinta-alasta ja vastaa 
rakennusjärjestyksen sallimaa rakennusoikeutta alueella, on tarkoituksenmu-
kaista tarkistaa rakennusoikeuksia molempien tonttien osalta. Koska rakenta-
mismahdollisuudet tontin eriosissa ovat hieman erilaiset, on tarkoituksenmu-
kaista mahdollistaa tonttijaon yhteydessä rakennusoikeuden jakaminen muul-
lakin tavalla kuin tontin pinta-alan suhteessa. Tarkistetaan kaavaan rakennus-
oikeus ja lisätään mahdollisuus tonttijaon yhteydessä jakaa rakennusoikeus 
muutenkin kuin tontin pinta-alan suhteessa.   
 

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos esittää lausunnossaan pelastusteiden huomioi-
misesta sekä sammutusveden järjestämistä. 

Vastine 
Pelastusteiden huomioiminen ja sammutusveden järjestäminen ei liity kaa-
valla ratkaistaviin asioihin vaan on joko rakennusluvassa tai kunnallistekniikan 
suunnittelussa käsiteltäviä asioita. Sammutusveden järjestäminen alueelle tu-
lee tässä vaiheessa jäämään alueella toimijan (Etapin) järjestettäväksi, kunnes 
laajemman aluesuunnittelun ja alueen rakentumisen myötä alue saadaan vesi-
huollon piiriin. Ei muutoksia kaavaan. 

 
Elenia Oy toteaa, että alueella sijaitsee Elenian verkkoa. Laulateentien itäpuolella 
kulkee maakaapeli ja kaava-alueen ulkopuolella luoteiskulman tuntumassa sijait-
see puistomuuntamo. Sähköverkon rakenteiden läheisyyteen rakennettaessa ja 
työskenneltäessä tulee huomioida sähköturvallisuuden edellyttämät etäisyysvaati-
mukset. Lisäksi todetaan, että nykyisille rakenteille ei ole tarkoituksenmukaista 
varata kaavaan johtoalueita. Mahdollisista ylimääräisistä johtomuutoksista aiheu-
tuvat lisäkustannukset laskutetaan työn tilaajalta. 

Vastine 
Elenian 20 kV:n maakaapeli kulkee aivan korttelialueen reunassa. Koska 20 
kV:n johdot tulee merkitä kaavassa, katsotaan johtovaraus aiheelliseksi mer-
kitä kaavaan. Kaava-alueen ulkopuolelle jäävä puistomuuntamo huomioidaan 
kaavassa siinä vaiheessa, kun asemakaavoitus etenee alueen pohjoispuolelle. 
Mikäli rakentamistoimenpiteitä muuten kohdistuu Laulateentiehen puisto-
muuntamon läheisyydessä, tulee toimijan normaalisti olla yhteydessä operaat-
toriin. Ei muutoksia kaavaan. 

 
Elisa Oyj:llä ei ole lausuttavaa kaavasta.  

Vastine 
Merkitään tiedoksi. Ei muutoksia kaavaan. 

 
Etelä-Pohjanmaan ELY –keskus toteaa lausunnossaan että, Osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmassa on kuvailtu hanke ja sen lähtökohdat riittävällä tarkkuudella. 
Osallisiksi on tunnistettu keskeiset intressiryhmät. Kaava-alue sijoittuu lähelle rau-
tatiealueita ja maakuntakaavan logistiikan kehittämisen vyöhykkeelle, joten on 
suositeltavaa pyytää lausunto kaavahankkeesta myös rataviranomaiselta (Väylävi-
rasto).  
 
Etapilla on voimassa ympäristölupa LSSAVI/6165/2014, 15.10.2015, joka korvaa 
aiemman luvan lupamääräykset. Vaasan hallinto-oikeus on muuttanut lupamää-
räyksiä 4, 7 ja 20. 
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ELY-keskus esittää, että asemakaavan hulevesiä koskevaa yleismääräystä täsmen-
netään seuraavalla tavalla: ”Imeyttäminen ei ole mahdollista tontin osalla, jolla 
käytetään kemikaaleja tai käsitellään vaarallisia jätteitä”. 

Vastine 
Kaava-alue sijaitsee noin 1,4 km etäisyydellä radasta. Koska aluetta ei tässä 
kaavassa tarkistella laajana kokonaisuutena, kaupunki ei ole katsonut kaavalla 
olevan rautatieliikenteelle vaikutuksia. Väylävirasto voidaan kuitenkin mer-
kitä osalliseksi informaation lisäämiseksi ja pyytää lausunto.  
 
Voimassa oleva ympäristölupa huomioi kaikki aikaisemmin saadut luvat.  Lau-
sunnon mukaisesti on selventävää luetella vain voimassa oleva lupa ja sen jäl-
keen tulleet päätökset. Tarkistetaan ympäristölupatilanne kaavaselostukseen 
sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. 
 
Kemikaalien käyttö tontilla rajoittaa hulevesien imeyttämistä tontilla. Toi-
minta, joka vaatii ympäristöluvan, noudattaa ympäristöluvan mukaisia mää-
räyksiä. Alueelle saattaa syntyä myös kierrätystoimintaa, joka ei vaadi ympä-
ristölupaa ja joka käyttää kemikaaleja (esim. pesuaineet). On tarpeen vielä 
selventää hulevesien imeyttämiseen liittyvää ohjausta kaavassa. Hulevesien 
pidättämisen ja imeyttämisen ohjaus kaavassa tutkitaan vielä ennen kaavaeh-
dotuksen nähtäville laittoa. 

 
Mielipide 1 
Tilan 743-404-18-111 maanomistaja on saanut Lakeuden Etapilta kirjeen huleve-
sien johtamisesta. Maanomistaja on toimittanut mielipiteensä asiasta kaavan kuu-
lemisen yhteydessä, koska ei ole saanut kirjeen lähettäjää kiinni. Hän ilmoittaa 
mielipiteessään, ettei suostu hulevesien kulkuun hänen tilan ojien kautta. 

Vastine 
Mielipide ei koske kaavaa. Kaavoitus on toimittanut mielipiteen edelleen Eta-
pille huomioitavaksi. Ei muutoksia kaavaan. 
 

Ehdotuksen valmistelu ja kaavaan tehdyt tarkennukset ja muutokset 
Kaavakarttaan ja asiakirjoihin on tehty seuraavat muutokset:  
 EJ-1 –määräystä tarkennetaan kierrätysmateriaalin uusiokäytön sekä toimin-

taan liittyvän pienteollisuuden ja kaupallisen toiminnan mahdollistamiseksi.  
 Kaavakarttaan merkitään kaksi ohjeellista ajoyhteyttä yhden yhteyden sijasta, 

jotka johtavat suljetulle kaatopaikalle. Kaavamääräyksenä: ”Ohjeellinen ajo-
yhteys. Ajoyhteys voi sijaita tontilla myös muualla, tarkoituksenmukaisem-
malla paikalla kuin mihin se on kaavakartassa osoitettu”. 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kaavaselostusta on tarkennettu 
osallisten ja ympäristölupien osalta. 

 Kaavan yleismääräyksiin lisätään että, energiatuotantoon liittyviä rakenteita 
voidaan sijoittaa rakennettaviin rakennuksiin ja rakenteisiin. 

 Lakeuden Etapin, kaupungilta vuokraaman alueen rakennusoikeus muutetaan 
9000 k-m2:ksi ja eteläosan tontin rakennusoikeus muutetaan 5000 k-m2:ksi. 

 Yleiskaavamääräystä tarkennetaan seuraavasti: Ympäristöluvan varainen toi-
minta noudattaa maahan imeyttämisessä ympäristöluvan mukaisia määräyksiä. 
Ilman ympäristölupaa, imeyttäminen ei ole mahdollista tontin osalla, jolla käy-
tetään kemikaaleja tai käsitellään vaarallisia jätteitä. 

 
Asemakaavaehdotus 
Saatujen kannanottojen, lausuntojen ja tarkistettujen tavoitteiden perusteella 
alueelta on laadittu kaavaehdotus 1.10.2019. 
 
Kaavassa Lakeuden Etapin nykyinen jäteasema ja laajennus sekä rakentamatto-
maksi jäävä osa aluetta ovat osoitettu Jätteenkäsittelyn korttelialueeksi (EJ-1). 
Alueella saadaan käsitellä ja varastoida jätteitä, mutta ei loppusijoittaa. Alueelle 
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saa rakentaa jätteenkäsittelyyn sekä kiertotalous ja uusiokäyttötoimintaan liitty-
viä rakennuksia, rakenteita ja varastokenttiä sekä energian tuotantoon ja yhdys-
kuntatekniikkaan liittyviä rakenteita. Alueelle saa sijoittaa edellä mainittuun toi-
mintaan liittyvää pienteollisuutta ja kaupallista toimintaa. Alueen suunnittelussa 
tulee huomioida alueen hule-/pintavesien johtaminen niin, että ne eivät suljetun 
kaatopaikan ympärysojiin. Mikäli alueelle laaditaan tonttijako kaavasta poiketen, 
voidaan tontti kohtainen rakennusoikeus jakaa muutoinkin kuin pinta-alan mu-
kaan. 
 
Suljettu kaatopaikka on osoitettu Erityisalueeksi (E-4). Alueelle saa sijoittaa ener-
giatuotantoon liittyviä aurinkokeräimiä ja pientuulivoimaloita. Sijoittamisessa tu-
lee huomioida kaatopaikan suojausrakenteet. Sijoittamiselle tulee olla kaupungin 
ympäristönsuojelun ja yhdyskuntatekniikan suunnittelun sekä valvovan viranomai-
sen hyväksyntä. 
 
 

 
 
Kuva. Ote asemakaavaehdotuksesta 1.10.2019 
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Rahkolan asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 16.10.-14.11.2019 välisen ajan. 
Kaavaehdotuksesta saatiin neljä lausuntoa ja yksi muistutus. Lausunnot saatiin 
Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitokselta, Elisa Oyj:ltä, Etelä-Pohjanmaan liitolta ja 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Muistutus saatiin yksityiseltä maanomista-
jalta. 
 
Lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet 
 
Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos esittää lausunnossaan pelastusteiden huomioi-
misesta sekä sammutusveden järjestämistä. 

Vastine 
Pelastusteiden huomioiminen ja sammutusveden järjestäminen ei liity kaa-
valla ratkaistaviin asioihin vaan on joko rakennusluvassa tai kunnallistekniikan 
suunnittelussa käsiteltäviä asioita.  
Sammutusveden järjestäminen alueelle tulee tässä vaiheessa jäämään alueella 
toimijan (Etapin) järjestettäväksi, kunnes laajemman aluesuunnittelun ja alu-
een rakentumisen myötä alue saadaan vesihuollon piiriin. Alueella toimitaan 
ympäristölupapäätöksen mukaisesti myös sammutusvesien osalta. Ei muutoksia 
kaavaan. 

 
Elisa Oyj:llä ei ole lausuttavaa kaavasta.  

Vastine 
Merkitään tiedoksi. Ei muutoksia kaavaan. 

 
Etelä-Pohjanmaan Liitto toteaa lausunnossaan, että maakuntakaavoituksen ti-
lanne on esitetty kaavaselostuksessa. Etelä-Pohjanmaa liitto pitää jäteasematoi-
minnan kehittämistä tärkeänä ja asemakaavaehdotuksessa on tuotu esiin olennai-
set suunnittelun lähtökohdat ja tuotu esiin vaikutukset. Etelä-Pohjanmaan liitolla 
ei ole huomauttamista asemakaavaehdotuksesta. 

Vastine 
Merkitään tiedoksi. Ei muutoksia kaavaan. 

 
Etelä-Pohjanmaan ELY –keskus toteaa lausunnossaan että, ELY-keskus on anta-
nut lausunnon kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnok-
sesta 16.9.2019. Kaavaehdotuksessa on otettu riittävällä tavalla huomioon kaava-
prosessin aiemmissa vaiheissa ELY-keskuksen esille nostamat asiat. 

Vastine 
Merkitään tiedoksi. Ei muutoksia kaavaan. 
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Muistutus 1 
Tilan 743-404-18-111 maanomistaja on muistutuksessaan ilmoittanut, ettei suostu 
hulevesien johdattamiseen tilansa ojien kautta ja kieltää kaikenlaisen kaivamisen 
tilansa alueella ja rajaojilla. 

Vastine 
Muistutus ei koske kaavaa. Lakeuden Etappi on luonnosvaiheen jälkeen suun-
nitellut hulevesien johtamisen tilan 743-404-12-332 kautta Ripsaluomaan. Ti-
lalle 743-404-18-111 ei johdeta hulevesiä.  Ei muutoksia kaavaan. 
 

 
Kuva. Suunnitelmakartta, Vesien johtaminen (Ramboll 19.11.2019) 

 
 
Lausuntojen ja muistutuksen perusteella ei ole tarve tehdä muutoksia kaavaan, 
joten kaava voidaan hyväksyä muutoksitta. 
 
 
Kaupunginhallitus 9.12.2019 
Kaupunginhallitus on käsitellyt kaavaa kokouksessaan 9.12.2019 ja on päättänyt 
esittää asemakaavaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1. Kaavan rakenne 

Kaavalla osoitetaan erityis- ja jätteenkäsittelyalueet Rahkolan kaupunginosaan, 
Etapin jäteaseman kohdalle. 

5.1.1 Mitoitus 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 320 256 m2 (32 ha). Kaavan kokonaisrakennus-
oikeus on 14 000 krsm2. Jätteenkäsittelyn korttelialuetta (EJ-1) on 9,2 ha ja ra-
kennusoikeutta kahdella eri tontilla 9 000 krsm2 ja 5000 krsm2. Suljettu kaato-
paikka on erityisaluetta (E-4) 21,4 ha. Alueella ei ole rakennusoikeutta. 

 

Kaava-alue käsittää 2 tonttia. Toinen on Lakeuden Etapin kaupungilta vuokraama 
tontti ja toinen kaupungin omistama rakentamaton tontti. Kyseessä on uusi Rah-
kolan kaupunginosa ja uusi kortteli nro 1.  

 
Kaavan kokonaan toteutuessa alueelle on mahdollista sijoittua noin 10 - 20 uutta 
työpaikkaa, mistä 5- 10 sijoittuu lakeuden Etapin alueelle ja 5 - 10 sijoittuu jäljelle 
jäävälle alueelle.  
 
Liitteenä olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa on tarkemmat tiedot alu-
eelle muodostuvista kerrosaloista ja pinta-aloista. 
 
LIITE 4. Asemakaavan seurantalomake 
 

 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen on varmistettu asemakaa-
vamerkinnöillä ja – määräyksillä, jotka antavat määräyksiä mm. rakennustavasta 
ja tontin/piha-alueiden käsittelystä. Lisäksi alueen suunnittelua kaavan tarkoitta-
malla tavalla tullaan ohjaamaan rakennusvalvonnan ja kaavaosaston yhteistyöllä.  

 

5.3 Aluevaraukset  

5.3.1 Korttelialueet  

Rakennustavasta on annettu kaavassa määräyksiä kts. kohta 5.6 Kaavamerkinnät 
ja -määräykset. Tarkemmin asemakaavamääräykset selviävät kaavakartasta. 

 
Jätteenkäsittelyn korttelialue. EJ-1 
Kortteli 1 on osoitettu jätteenkäsittelyn korttelialueeksi. (EJ-1).  
Alueella saadaan käsitellä ja varastoida jätteitä, mutta ei loppusijoittaa. Alueelle 
saa rakentaa jätteenkäsittelyyn sekä kiertotalous ja uusiokäyttötoimintaan liitty-
viä rakennuksia, rakenteita ja varastokenttiä sekä energian tuotantoon ja yhdys-
kuntatekniikkaan liittyviä rakenteita. Alueelle saa sijoittaa edellä mainittuun toi-
mintaan liittyvää pienteollisuutta ja kaupallista toimintaa. Alueen suunnittelussa 
tulee huomioida alueen hule-/pintavesien johtaminen niin, että ne eivät suljetun 
kaatopaikan ympärysojiin. Mikäli alueelle laaditaan tonttijako kaavasta poiketen, 
voidaan tontti kohtainen rakennusoikeus jakaa muutoinkin kuin pinta-alan mu-
kaan. 
 
Tonteille on osoitettu ohjeelliset rakennusalat pientuulivoimaloille (entv). 
 
Korttelin 1 rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä on 1. tontilla 9000 krm2 ja 2. 
tontilla 5000 krsm2. Rakennusoikeus vastaa tehokkuuslukua e = 0.15. 
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Autopaikat: 1 ap/200 teollisuus/varasto k-m2, 1 ap/50 myymälä-, liike- ja toimis-
totilojen k-m2, 1 ap/työntekijä. 

   

Erityisalue. E-1 
Alueella on suljettu kaatopaikka. Alueelle saa sijoittaa energiatuotantoon liittyviä 
aurinkokeräimiä ja pientuulivoimaloita. Sijoittamisessa tulee huomioida kaatopai-
kan suojausrakenteet. Sijoittamiselle tulee olla kaupungin ympäristönsuojelun ja 
yhdyskuntatekniikan suunnittelun sekä valvovan viranomaisen hyväksyntä. 
 
Alueelle on osoitettu ohjeelliset rakennusalat pientuulivoimaloille (entv) ja aurin-
kokeräimille (ena).  
 
Suljetun kaatopaikan kaakkoiskulmassa on alue, jolla sijaitsee LsL 49 §:n perus-
teella suojeltuja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, joiden hävittämi-
nen ja heikentäminen on kielletty. Alueen puusto tulee säilyttää tai hoitaa sitä 
niin, että liito-oravan pesäpuut ja niitä suojaavat puut sekä liikkumisen kannalta 
riittävä puusto säilytetään (s-1). Kaava-alueen itäpuolisen reuna-alueen puusto tu-
lee säilyttää liito-oravan liikkumisen mahdollistamiseksi (s-2). 

 

5.3.2 Muut alueet  

Katualueet 
Laulateentie osoitetaan katualueeksi Etapin jätekeskuksen kohdalla. Liikenne jä-
teasemalle kulkee Laulateentieltä. Tie toimii yksityistienä niin kauan kuin katujär-
jestelyt ratkeavat asemakaavoituksessa alueen laajemman maankäytön suunnitte-
lun yhteydessä. 
 
 

5.4 Kaavan vaikutukset  

5.4.1 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. 
Jäteaseman uudistuminen tukee kestävää kehitystä tarjoamalla useampien lajik-
keiden kierrättämisen ja mahdollistamalla passiivisen energian hyödyntämiseen 
itse alueella kuin myös myöhemmin aluetta laajemmin. Alue lähiympäristö toteu-
tuu lähivuosina yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti ja muodostaa toimivaa aluera-
kennetta. 
 
Alueen maankäytössä on varauduttu bio- ja kiertotalouden kasvuun osana Suomen 
uusiutuvaa elinkeinorakennetta varaamalla aluetta Lakeuden Etapin toiminnalle 
laajentumismahdollisuuksineen sekä aluetta muuhun kiertotaloutta edistävän toi-
minnan sijoittumiseen alueelle. Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukai-
sesti uusiutuvan energian käyttöä pyritään lisäämään nykyisestä. 
 
Alue on osa taajamarakenteen täydentyvää aluetta. Alueelle on hyvät liikenneyh-
teydet. 
 

 
5.4.2 Kaavan suhde lainsäädäntöön ja kaavajärjestelmän ylempiin tasoihin 

 
Maakuntakaava 
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa alue on osa kaupunkikehittämisen kohde-
aluetta (kk). Vaihemaakuntakaava I käsittelee tuulivoimaa, ja se täydentää voi-
massa olevia maakuntakaavoja. Tuulivoimaa käsittelevällä kaavalla ei ole vaiku-
tuksia alueeseen. Vaihemaakuntakaava II:ssa alue sijoittuu osin Logistiikan kehit-
tämisen vyöhykkeelle. Merkinnällä osoitetaan kehitettävät logistiikan vyöhykkeet 
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Seinäjoen Itäväylän alueella. Yksityiskohtaisemmassa maankäytön suunnittelussa 
tulee turvata alueiden kehittymisedellytykset multimodaalisina logistiikan kehit-
tämisen vyöhykkeinä. Tavoitteena on alueiden kehittyminen tavaraliikenteen kan-
sainvälisinä raide-, lento- ja tieliikenteen yhteyksinä. Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa tulee mahdollistaa yhdys- tai sivuradan sijoittuminen alueelle. Lo-
gistiikka-alueelle saa sijoittaa teollisia, kaupallisia, hallinnollisia tai koulutukseen 
liittyviä toimintoja. 
 
Yleiskaava 
Alueella on voimassa Seinäjoen Roveksen osayleiskaava 2025 vuodelta 2009. Yleis-
kaavassa kaavoitettava alue on varattu teollisuudelle (T-1), jätteenkäsittelyalu-
eeksi (EJ) sekä erityisalueeksi (E). Roveksen osayleiskaavassa Laulateentie on va-
rattu kokoojakatuluokkaiseksi yhteydeksi Kuortaneentielle ja Matalamäen erita-
soliittymään. 
 
 

5.4.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Yhdyskuntarakenne 
Alueen täydennysrakentaminen tukee alueen maankäytöllistä kehitystä. Rakenta-
minen on Roveksen oikeusvaikutteisen osayleiskaavan 2025 mukaista. Alue sijait-
see yhdyskuntarakenteen kannalta edullisesti ja palvelee jätekeskuksena Seinä-
joen alueen talouksia. 
 
Kaupunkikuva 
Kaupunkikuva kehittyy rakennetumman ympäristön suuntaan. Alue kehittyy jäte-
keskuksena, kiertotalous ja passiivisen energian hyödyntäminen huomioiden.  
 
Asuminen 
Lähimmät asuntoalueet sijoittuvat Kuortaneentien pohjoispuolelle (Pallonurmen-
tien päässä) ja etäämpänä Karhuvuoressa.  
 
Palvelut 
Suunnittelualueella ei ole kaupallisia palveluita. Alue tukeutuu keskustan julkisiin 
ja kaupallisiin palveluihin sekä Tanelinrannan kaupallisiin palveluihin.  
 
Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Lakeuden Etapin toiminnan kehittäminen, laajennusrakentaminen ja kiertotalou-
den jalostaminen tuovat lisää työpaikkoja ja vaikutukset sitä kautta talouteen ovat 
myönteiset. 
 
Liikenne 
Asemakaavan liikenteelliset ratkaisut tukeutuvat yleiskaavan ja itäisen ohikulku-
tien maankäyttösuunnitelmien mukaisiin ratkaisuihin. Toiminnan kehittyessä lii-
kennemäärät lisääntyvät hyvin vähäisesti Laulateentiellä. Tie toimii yksityistienä 
niin kauan kuin järjestelyt ratkeavat alueen laajemman maankäytön suunnittelun 
myötä asemakaavoituksessa. Tässä vaiheessa tietä kunnostetaan jäteasemalta 
Kuortaneentien suuntaan tarvittava pituus. 
 
Virkistys 
Alueen ympäristöä ei ole aiemmin käytetty virkistykseen, eikä alueelle osoitetaan 
virkistykseen liittyviä toimintoja.  
 
Tekninen huolto 
Jäteaseman vesihuolto on toiminut kiinteistökohtaisesti. Jätehuoltoasemaa ei pys-
tytä liittämään vesihuoltoverkostoon hankkeen vaatimassa aikataulussa. Vesihuol-
toverkosto pystytään suunnittelemaan ja toteuttamaan vasta sitten, kun maan-
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käyttö Itäväylän itäpuolella on tutkittu laajemmalta alueelta asemakaavalla. Jä-
teaseman laajennushankkeen vesihuolto järjestetään kiinteistökohtaisesti muulla 
tavalla. Lakeuden Etapin kuitenkin suunnitelmissaan huomioi liittymisen vesihuol-
toverkostoon myöhemmässä vaiheessa, kun siihen on mahdollisuus. 
 
Ympäristön suojelu ja ympäristöhäiriöt 
Alueella oleva Lakeuden Etapin jäteasema toimii voimassa olevien ympäristölupien 
mukaisesti. Toiminnan laajentumiselle ja kehittämiselle on haettu ympäristöluvat. 
Lupien yhteydessä on huomioitu toiminnan vaikutuksen ympäristöön. Vanha sul-
jettu kaatopaikka kuuluu Seinäjoen seudun suljettujen kaatopaikkojen yhteistark-
kailuohjelmaan. 
 
 

5.4.4 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön  

Maisema ja luonnonolot 
Kaatopaikan ja Etapin toiminnan laajentuminen eivät muuta alueen maisemaa. 
Puustoinen alue kaava-alueen itälaidalla säilyy. Lakeuden Etapin kehityssuunnitel-
man mukaan aluesuunnittelussa tullaan huomioimaan uusiutuvat energiaratkaisut, 
teknologia, päästöjen hallinta ja seuranta. Kiertotaloutta tehostetaan mm. uusio-
materiaalin käyttönä rakentamisessa. Alueen yleisilme muuttuu yritystoiminnalle 
ominaiseksi.  
 
 

5.5.Ympäristön häiriötekijät 

Jätteenkäsittelylaitoksen toiminta perustuu ympäristölupaan. Nykyinen liikenne-
määrä ja liikenteen arvioitu lisäys ovat vähäisiä, joten liikennemelulle ei merkit-
tävää vaikutusta. Risujen ja puujätteen murskaus kiinteistöllä aiheuttaa impulssi-
maista melua. Mittausten keskiarvojen perusteella määritettyjen ohjearvokehien 
mukaan 55 dBA ulottuu noin 300 metrin etäisyydelle. Lähin asutus on 1,5 km etäi-
syydellä, joten asutukselle sillä ei ole vaikutusta. Alueen ympäristön tuleva maan-
käyttö on teollisuuteen ja logistiikkaan liittyviä toimintoja, jotka eivät häiriinny.  
Merkittävät päästöt maaperään eivät ole todennäköisiä, koska toimintapaikka on 
pääosin asfaltoitu ja vaaralliset jätteet on sijoitettu asianmukaisiin säilytysastioi-
hin tai kontteihin. 
 
Jäteaseman toimintaa, päästöjä, jätteitä ja ympäristövaikutuksia tarkkaillaan ja 
niistä pidetään kirjaa voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. Jätteitä koske-
vaan kirjanpitoon sisällytetään tiedot vastaanotetun ja käsitellyn sekä varastoitu-
jen jätteiden, toiminnasta syntyvän jätteen ja muualle käsittelyyn tai hyödynnet-
täväksi toimitetun jätteen lajista, laadusta, määrästä, toimitusajasta ja –paikasta 
sekä tiedot jätteistä, joita laitoksella ei ole lupa vastaanottaa. Yhteenveto edelli-
sen vuoden kirjanpidosta toimitetaan vuosittain valvontaviranomaiselle. 
 
Jätteiden lastaus-, varastointi- ja käsittelytiloissa on ennalta varauduttu vahinko- 
ja onnettomuustilanteisiin pitämällä saatavilla riittävä määrä öljyn ja nestemäis-
ten vaarallisten jätteiden imeytykseen sopivaa imeytysainetta. 
 
 

5.6 Kaavamerkinnät ja –määräykset  

Kaavassa on annettu määräyksiä, jotka koskevat rakennustapaa ja uudisrakenta-
misen sovittamista rakennettuun ympäristöön. Kaavamääräykset ovat asemakaa-
vakartan määräysosassa. 

 Rakennukset tulee julkisivu- ja kattomateriaalein sekä värityksen suhteen 
rakentaa kortteleittain yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. 
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 Energiatuotantoon liittyviä rakenteita voidaan sijoittaa rakennettaviin ra-
kennuksiin ja rakenteisiin. 

 Perustamisolosuhteet tulee tutkia tonttikohtaisesti.  
 Hulevesiä tulee pidättää tontilla sekä mahdollisuuksien mukaan imeyttää 

maaperään ennen hulevesiverkostoon liittymistä. Tontin maa-alasta vähin-
tään 10% tulee olla vettä läpäisevää materiaalia tai pintoja. Ympäristölu-
van varainen toiminta noudattaa maahan imeyttämisessä ympäristöluvan 
mukaisia määräyksiä. Ilman ympäristölupaa, imeyttäminen ei ole mahdol-
lista tontin osalla, jolla käytetään kemikaaleja tai käsitellään vaarallisia 
jätteitä. Viivytysrakenteiden mitoitustilavuutena tulee käyttää 1 kuutio-
metri jokaista sataa tontille rakennettujen kattojen ja muiden vettä lä-
päisemättömien pintojen neliömetrimäärää kohden. Viivytysrakenteiden 
tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla 
suunniteltu ylivuoto. Rakennuslupaan on liitettävä selvitys hulevesien kä-
sittelystä ja viivytystavasta. Selvityksen mukaisille toimenpiteille tulee 
olla yhdyskuntatekniikan suunnittelun hyväksyntä. 

 Rakennusten etäisyys tulee olla vähintään 4 metriä naapuritontin rajasta, 
mikäli asemakaavassa ei ole muuta osoitettu. 

 

5.7 Nimistö  

Alueelle ei tule uusia katunimiä. Laulateentie osoitetaan katualueena Etapin jäte-
aseman kohdalla. 

 
 
 
5.8 Kaavatalous  

5.8.1 Yleistä  

Muun ympäristön asemakaavoitus ja maankäyttö eivät etene alueen kanssa sa-
massa aikataulussa, joten uutta jäteasemaa ei pystytä liittämään vesihuoltover-
kostoon. Vesihuolto tullaan järjestämään kiinteistökohtaisesti muulla tavalla en-
nen ympäristön muuta maankäyttöä. Lakeuden Etapin tulee kuitenkin suunnitel-
missaan huomioimaan liittymisen vesihuoltoverkostoon myöhemmässä vaiheessa. 
Vesihuollon toteutuminen alueelle etenee viereisen Roveksen alueen rakentamisen 
myötä muutaman vuoden kuluessa. 
 
Toiminnan kehittäminen lisää vähäisessä määrin vuorokauden liikenteen määrää. 
Nykyinen Laulateentien yksityistien taso vaatii nykyiselläänkin parannustoimenpi-
teitä, jotta kulku alueelle helpottuisi. Yksityistie parannetaan katua vastaavaan 
tasoon tarvittavilta osin. Suunnittelu ja toteuttaminen tapahtuvat Etapin ja Seinä-
joen kaupungin yhteistyönä. Laulateentie säilyy vielä yksityistienä, mutta tie tul-
laan aikanaan kaavoittamaan ja toteuttamaan kokonaisuudessa katuna, kun alueen 
muu maankäyttö ja tiejärjestelyt ovat muilta osin selvillä. 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS  

Kaupunki toteuttaa kaava-alueen katujen, viheralueiden ja vesihuollon verkosto-
jen rakentamisen vuosittain tehtävän budjetoinnin mukaan.  
 
Asemakaavan toteutuminen on vaiheittaista. Lakeuden Etapin toiminnan laajentu-
minen ja kehittäminen vaatii asemakaavatasoisen tarkastelun alueella. 
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Lakeuden Etappi on tehnyt toimintansa laajennuksesta aluesuunnitelmat. Alla ku-
vissa toimintaa havainnollistavia kuvia. 

 
  

 
 

LIITE 5. Lakeuden Etappi Oy:n laajennussuunnitelman aluekartta 
 
Kunnallistekninen suunnittelu 
Seinäjoen kaupungin yhdyskuntatekniikan suunnittelu on alustavasti tutkinut alu-
een Laulateentien kunnostustarpeita. Katualueiden ja vesihuollon suunnittelu tar-
kentuu vasta kun aluetta asemakaavoitetaan laajempana aluekokonaisuutena. 
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7 ASEMAKAAVAN LAADINTA  
Asemakaava on laadittu Seinäjoen kaavoitusyksikössä virkatyönä. Seinäjoen kau-
pungin kaavoitusyksikössä kaavan valmistelusta on vastannut yleiskaavapäällikkö 
Jyrki Kuusinen ja kaavasuunnittelija Eija Tuomaala. 
 

7.1 Käsittelyvaiheet 

 
 18.04.2018 Kaupunkiympäristölautakunta 
  04.09. – 17.09.2019 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 
 07.10.2019 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville 
 16.10. – 14.11.2019 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 
 9.12.2019 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi 
 16.12.2019 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 
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RAJANEVAN LUONTOSELVITYS 

SEINÄJOEN KAUPUNKI 2018 

1. YLEISTÄ 

Tämän luontokartoituksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin Rajanevan alueella 

sellaisia luontoarvoja, jotka olisi huomioitava alueen maankäyttöä suunniteltaessa.  Tutkitun alueen sijainti 

on osoitettu kartoissa 1‐4.  Kartoituksen teki luontokartoittaja Hannu Tuomisto FM (Seinäjoen kaupunki) 

maalis‐kesäkuussa 2018. 

Selvitystyön tarkkuudeksi määriteltiin viranomaisvaatimusten ja lainsäädännön 
edellyttämät inventoinnit. Niiden perusteella kootusta raportista tuli ilmetä esiintyykö 
tutkimusalueella 
 
1) luonnonsuojelulain 1096/1996 4 luvun 29 § mukaisia luontotyyppejä 
      
2) metsälain 1093/1996 3 luvun 10 § mukaisia tärkeitä elinympäristöjä 
 
3) vesilain 1961/264 1 luvun 15a, 17a § mukaisia luonnontilaisina säilytettäviä kohteita 
 
4) uhanalaisluokituksen (Rassi et.al. 2010, Tiainen et.al. 2015, Liukko et.al. 2015) mukaisia lajeja 
 
5) luontodirektiivin 92/43/ETY liitteen IV (a) mukaisia lajeja 
 
6) lintudirektiivin 79/409/ETY liitteen I mukaisia lajeja 
 
7) tai muita huomioitavia luontoarvoja 
 

2. LUONTODIREKTIIVIN LIITTEEN IV (a) LAJIT 
 
2.1 Liito‐orava 
Liito‐orava (Ptreomys volans) on Euroopan Unionin luontodirektiivin (92/43/EEC) liitteessä IV (a) 
mainittu uhanalainen laji. Luonnonsuojelulain (Luonnonsuojelulaki 1096/1996) 49.1 §:n mukaan 
em. luontodirektiivinliitteessä IV (a) mainitun liito‐oravan lisääntymis‐ ja levähdyspaikkojen 
heikentäminen on kiellettyä. Liito‐oravalle lajinomaisena käyttäytymispiirteenä on, että eläin 
ulostaa elinpiirillään olevien puiden tyvelle riisinjyvänkokoisia papanoita. Erityisesti 
ulostepapanoita löytyy suurten kuusten ja haapojen tyviltä. Koska hämäräaktiivisen liito‐oravan 
suora havainnointi on vaikeaa, perustuu lajin elinpiirin määrittäminen papanalöytöihin. Tämän 
inventoinnin yhteydessä löytyneet liito‐oravien lisääntymis‐ ja levähdysalueet on esitelty 
kohdeluettelossa. Liito‐oravakartoitus tehtiin maalis‐huhtikussa. Kohderajauksiin on otettu 
mukaan lajin elinpiirin ns. ydinalue. 
 



                              
                                                    Liito‐oravan papanoita 
 
2.2 Lepakot 
Kaikki Suomessa tavattavat lepakkolajit (Chiroptera) ovat luonnonsuojelulain 38 §:n 
(Luonnonsuojelulaki 1096/1996) mukaan rahoitettuja. Lepakot kuuluvat myös EU:n 
luontodirektiivin (92/43/EEC) liitteessä IV (a) lueteltuihin lajeihin. Luonnonsuojelulain 49 §:n 
mukaan lepakoiden lisääntymis‐ ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. 
Lepakot ovat hyönteissyöjiä, jotka saalistavat yöllä ja nukkuvat päivällä. Ne suunnistavat pimeässä 
lähettämiensä korkeiden ultraäänien kaikujen avulla. Lepakot tuottavat ääntä jatkuvasti 
liikkuessaan ja hahmottavat siten ympäristöään. Eri lajien saalistustavat ovat erilaisia. Myös 
ultraäänten voimakkuus ja taajuus sekä ääntelytapa vaihtelevat lajeittain. Lepakoita inventoitaessa 
käytetään lepakkodetektoria, joka muuntaa lepakoiden äänet ihmiskorvin kuultavaksi. 
Lepakoiden havainnoinnissa käytin apuna Pettersson Elektronik AB:n lepakkodetektoria D 200. 
                                                       
       
                                       
 
2.3 Viitasammakko 
 
Viitasammakko (Rana arvalis) on tavallista sammakkoa (Rana temporaria) hieman 
pienikokoisempi aitosammakoihin (Ranide) kuuluva laji. Viitasammakko on sammakkoa 
teräväkuonoisempi, ja lisäksi näillä lähisukuisilla lajeilla on eroa värityksessä ja takajalan 
rakenteessa. Myös koiraiden kutuaikaisessa ääntelyssä on eroa. Viitasammakoiden ääntely 
muistuttaa uppoavan pullon pulputusta, sammakoiden ääntely on kurnutusta. Tämän inventoinnin 
yhteydessä lajin esiintymistä kartoitettiin siten, että suoritin potentiaalisilla kutupaikoilla 
kuuntelua kevään lisääntymisaikana. 
 
Viitasammakot suosivat elinympäristöinään rantoja, tuoreita kangasmetsiä, soita ja peltoja. 
Kutupaikakseen ne tarvitsevat vesistöjä ja tulvarantoja. Viitasammakko on Euroopan unionin 
luontodirektiivin (Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, liite IV a) suojaama laji, jonka kaikenlainen 
häirintä ja lisääntymis‐ ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on kiellettyä. 

 
Viitasammakon lisääntymis‐ ja levähdyspaikkoja ei löytynyt. 
 
 



3.1 KOHDEERAJAUKSET (Kartta1) 

 



 

Kartta 2. Ilmakuva alueen eteläosasta ja huomioitavat luontokohteet. 



 

Kartta 3. Ilmakuva alueen keskiosasta ja huomioitavat luontokohteet. 



 

Kartta 4. Ilmakuva alueen pohjoisosasta ja huomioitavat luontokohteet. 

 

Kukin kohde on luokiteltu; 
* = paikallisesti huomioitava luontokohde 
** = paikallisesti merkittävä luontokohde 
*** = paikallisesti erittäin merkittävä luontokohde 
 
K = kasvistollisesti merkittävä kohde 
E = eläimistöltään merkittävä kohde 
M = maisemallisesti merkittävä kohde 
G = geologisesti merkittävä kohde 
V = virkistys ja/tai opetuskohde 
P = paikallishistoriallinen kohde 



3.2 KOHDEKUVAUKSET 
1. Liito‐oravan lisääntymis‐ ja levähdyspaikka ** KEM 

uhanalaisluokitus, luontodirektiivi 

Puustoltaan 80 ‐100 vuotta vanhaa tuoretta kangasmetsää, jossa liito‐oravan lisääntymis‐ ja levähdysalue. 

Suuria kolohaapoja ja maisemallisesti merkittävä suuri kuusi. 

 

Suuria haapoja, ja niissä on runsaasti tikankoloja. Liito‐oravan käyttämiä ravinto‐ ja pesäpuita. 

 Laulateenmäen jättikuusi on merkittävä maisemapuu. 

 

 



2. Maisemapuut * KM 

Muu huomioitava luontoarvo 

 Haapamäenradan varressa olevan Rahkolan maisemapuut ovat suuria haapoja, koivuja ja kuusia. 

 

 

3. Marjamäenhauta * P 

Muu huomioitava luontoarvo 

Vanha tervahauta nuoressa kasvatusmännikössä 

4. Liito‐oravan lisääntymis‐ ja levähdysalue ** E 

uhanalaisluokitus, luontodirektiivi 

Puustoltaan yli 80 vuotta vanhaa tuoretta kangasmetsää ja korpea. Valtapuuna kuusi, mutta sekapuuna 

runsaasti lehtipuustoa. Kolohaapoja. Liito‐oravan lisääntymis‐ ja levähdysalue. Suuria yli sata vuotta 

vanhoja kuusia maisemapuina. 

 

Kolohaapojen ryhmä. 



 

 

 

 

Puustoltaan vanhaa tuoretta kangasmetsää, jossa myös tiheä pensaskerros. 

 

Vanha kuusi maisemapuuna. 

 

 

 

 



5. Kangasmetsä * K 

Muu huomioitava luontoarvo 

Puustoltaan noin 80 vuotta vanhaa kuivaa kangasmetsää, karukkokangasta ja kalliokumpareita. 

Mahdollista merkitystä esim. virkistysalueena. 

 

6. Vanha tervahauta * P 

Muu huomioitava luontoarvo 

 

 

 



7. Liito‐oravan lisääntymis‐ ja levähdysalue ** KEM 

uhanalaisluokitus, luontodirektiivi 

Puustoltaan vanhaa tuoretta kangasmetsää, jossa on valtapuustona 80 ‐ 100 vuotta vanhat kuuset. 

Ylispuumäntyjä ja suuria haapoja. Liito‐oravan lisääntymis‐ ja levähdysalue. 

 

 

Melko luonnontilainen ja puustoltaan vanha tuore kangasmetsä. 



 

Haavankääpä (Phellinus tremulae) vanhan haapapuun rungolla. 

 

Pakurikäävän (Inonotus obliquus) aiheuttama pahkura koivun rungossa. 

 



 

Liito‐oravan (Pteromys volans) ulostepapanoita. 

   

Hiirenporras ojanvarren valtakasvina                          Yövilkka on vanhan metsän indikaattori 

   

Sudenmarja                                                                                          Maariankämmekkä 



8. Ripsaluoma * KEM 

(metsälaki, vesilaki) 

Pienvesistö muodostaa etelä‐pohjoissuuntaisen ekologisen käytävän alueen halki. Luoman reunusmetsät 

ovat voimakkaasti käsitellyt ja ojitetut. 

 Saukon (Lutra lutra) jäljet Ripsaluoman jäällä. 

9. Peltosaareke * KM 

Muu huomioitava luontokohde 

Saarekkeessa on peltoalueelta kerättyjä ja kasattuja kivenlohkareita ja vanha lato. Suuria haapoja. 

 

 



4. KUVIA 

 

 

 

 



 

 

 



 

LIITE 1 

Tutkitulla alueella olevilla louhosalueilla on uhanalaiseksi luokitellun (Vaarantuneet VU )törmäpääskyn 

(Riparia riparia) pesimäyhdyskuntia. Linnut ovat kaivaneet pesimäonkalonsa louhosalueilla oleviin maa‐

aineskasoihin. Pesimäaikaan keväällä ja kesällä, ovat yhdyskunnat rauhoitettuja. 

 

 

Yhdyskuntien sijainnit kesäkuussa 2018 
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1 JOHDANTO 

Tässä selvityksessä käsitellään lyhyesti Lakeuden Etapin Seinäjoen uuden jäteaseman 

energiaratkaisuja ja niiden mahdollisia ympäristövaikutuksia. Selvityksessä jäteasemalle 

toimiviksi todetut uusiutuvan energian tuotantomuodot käsitellään lyhyesti myös koko 

jäteaseman ympärille suunnitellun Roveksen teollisuusalueen osalta. Selvitys on tehty 

kirjallisuustutkimuksena, sekä jäteaseman energiaratkaisujen laskentaan liittyviä tuloksia 

hyödyntäen.  

Selvitys rajoittuu aurinkosähkön- ja tuulienergiantuotannon tarkasteluun. CHP- energi-

antuotannon taloudellinen kannattavuus Roveksen alueella riippuu sähkön jakeluverkon 

toteuttamismahdollisuuksista. Se onko alueella tuotetun sähkön jakelu taloudellisesti kan-

nattavaa, ei vielä tätä kirjoitettaessa ole selvillä.  Alueen mahdollinen CHP- energiantuo-

tanto käsitellään tarvittaessa erikseen laajennetussa selvitystyössä.  

Kappaleessa 2 käsitellään rakennuskohtaisia aurinkovoimaloita. Kappaleessa 3 käsitel-

lään suljetun kaatopaikan päälle rakennettavaa aurinkovoimalaa. Kappaleessa 4 käsitel-

lään pientuulivoimaa ja kappaleessa 5 on yhteenveto selvityksestä.  
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2 RAKENNUSKOHTAISET AURINKOVOIMALAT 

Roveksen alueelle rakentuvien rakennusten katot soveltuvat tilankäytöllisesti hyvin au-

rinkopaneelien sijoituspaikoiksi. Aurinkopaneelit voidaan kiinnittää rakennusten katoille 

esimerkiksi metallisten kiinnitysrakenteiden avulla, kuten kuvasta 1 voi havaita.  

 
Kuva 1. Esimerkki katolle asennettavien aurinkopaneelien kiinnitysrakenteesta.  

2.1 Jäteaseman aurinkovoimala 

Lakeuden Etapin uudelle jäteasemalle rakennetaan pinta-alaltaan 70-100m² aurinkovoi-

mala. Aurinkopaneelit voidaan sijoittaa esimerkiksi inforakennuksen katolle ja ne voi-

daan kiinnittää esimerkiksi kuvassa 1 esitetyn kiinnitysrakenteen avulla.  
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2.2 Roveksen alueen teollisuusrakennuksiin sijoitettavat aurinkovoimalat 

Roveksen alueelle rakennettaviin teollisuusrakennuksiin voidaan rakentaa jäteasemalle 

rakennettavan aurinkovoimalan kaltaisia ratkaisuja. Tuotettu sähkö on mahdollista käyt-

tää, joka rakennuskohtaisesti, tai syöttää se alueelle mahdollisesti rakennettavaan sähkön-

jakeluverkkoon.  

Kattoasennuksessa aurinkopaneeliston tarvitsema kattopinta-ala riippuu mm. katon kal-

listuksesta, kallistuksen suunnasta ja vaadittavien huoltokäytävien mitoista. Karkeasti 

voidaan sanoa, että katolle asennettava aurinkopaneelisto vaatii noin kaksinkertaisen kat-

topinta-alan aurinkopaneelien pinta-alaan nähden [1],s.29]. Roveksen alueella kattoasen-

teisten aurinkopaneelien ideaalinen kallistuskulma on 47° ja atsimuuttikulma -4°. Ku-

vassa 2 on esitetty ideaaliseen kallistuskulmaan asennetun 100 kWp aurinkopaneeliston 

tuotto kuukausittain. Ideaalisesta kallistuskulmasta poikkeaminen heikentää paneelien te-

hoa.  

 
Kuva 2. 47°  kallistuskulmaan asennetun 100 kWp aurinkopaneeliston tuotto kuu-

kausittain. 
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Aurinkopaneelit voidaan sijoittaa myös rakennusten seiniin. Tällöin tuottomaksimi siir-

tyy ajankohtiin, jolloin aurinko paistaa matalalla kohtisuoraan paneelien pintaan nähden. 

Kuvassa 3 on esitetty rakennuksen seinään asennetun 100kWp aurinkovoimalan tuotto 

kuukausittain. Seinäasennuksessa aurinkopaneeliston pinta-alaa rajoittaa seinien raken-

teen, kuten ikkunat ja tarvittavat seinäläpiviennit.  

 
Kuva 3. Rakennuksen seinään asennetun 100kWp aurinkovoimalan tuotto kuukausit-

tain.  

2.3 Ympäristövaikutukset 

Rakennusten katoille ja seiniin rakennettavalla aurinkovoimalla ei ole merkittäviä välit-

tömiä ympäristövaikutuksia. Roveksen alueella aurinkopaneelit voidaan sijoittaa perin-

teisesti rakennusten katoille esimerkiksi kuvan 1 mukaisten telineiden avulla. Tai mah-

dollisesti rakennusten julkisivuratkaisuihin katto- ja seinärakenteisiin integroitujen aurin-

kopaneelien avulla. Jäteaseman osalta aurinkopaneelien sijoitteluun liittyvä suunnittelu-

työ tehdään muun arkkitehtisuunnittelun yhteydessä.  
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3 SULJETUN KAATOPAIKAN AURINKOVOIMALA 

Seinäjoen suljetun kaatopaikan päälle on mahdollista rakentaa Roveksen alueelle sähköä 

tuottava aurinkovoimala. Tässä kappaleessa tarkastellaan aurinkovoimalan toteuttami-

seen liittyviä seikkoja lähinnä ympäristövaikutusten näkökulmasta. 

3.1 Voimalan vaatima pinta-ala ja saavutettu teho 

Suljetun kaatopaikan pinta-ala on karkeasti noin 100000 m². Kuvassa 4 on esitetty aurin-

kopaneelien mahdollinen sijoittuminen jätetäytön alueelle. Kuvassa harmaalla merkityt 

alueet ovat alueita, joille aurinkopaneelit voitaisiin sijoittaa ja keltaisella  

 
Kuva 4. Aurinkopaneelien sijoittuminen jätetäytön päälle 
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viivoituksella rajattu sektori kuvaa paneelien ideaalisen suuntauksen aluetta. Kuvassa 1 

näkyvän paneelien sijoitusalueen koko on karkeasti noin 60000 m². Tyypillinen maanva-

rainen aurinkopaneelisto vaatii noin kaksinkertaisen maapinta-alan suhteessa aurinkopa-

neelien pinta-alaan [1],s.29]. Aurinkopaneelien maksimi pinta-ala on siis luokkaa 30000 

m². Aurinkovoimalan teho riippuu paneelien asennuskulmasta ja paneelien ominaisuuk-

sista. Esimerkiksi 20-30 asteen asennuskulmalla teho on luokkaa 0,08 – 0,1 kW/m². Täl-

löin 30000 m² aurinkovoimalan maksimiteho on luokkaa 2,4 MWp – 3 MWp ja vuosituo-

tanto luokkaa 2000 MWh – 2600 MWh.  

3.2 Jätetäytön rakenne 

Seinäjoen kaatopaikan jätetäyttö on suljettu pintaeristyksellä, jonka tarkoitus on estää 

sade- ja pintavesien imeytyminen jätetäyttöön sekä mahdollistaa kaatopaikkakaasun hal-

littu keräys. Ensimmäinen kerros jätetäytön päällä on vähintään 0,3m paksu esipeittoker-

ros, jonka tarkoitus on tasoittaa jätetäytön pinta varsinaisia pintarakenteita varten. Esi-

peittokerroksen materiaalina käytetään lievästi pilaantunutta maata tai teollisuuden sivu-

tuotteita. Esipeittokerroksen päällä on noin 0,3m paksu kaasunkeräyskerros, joka koostuu 

betoni- ja tiilimurskasta, lasimurskasta tai karkeasta pilaantuneesta maa-aineksesta. Kaa-

sunkeräyskerroksen päällä on vähintään 0,5m paksu tiivistyskerros. Tiivistyskerroksen 

materiaalina on käytetty stabiloituja pilaantuneita maa-aineksia tai teollisuuden sivutuot-

teita, kuten kuitusavea. Tiivistyskerroksen päällä on vähintään 0,5m paksu kuivatusker-

ros, jonka materiaalina on käytetty rengasrouhetta, lasimurskaa tai betoni- ja tiilimurskaa. 

Kuivatuskerroksen päällä on pinta-/kasvukerros, jonka alaosa on 0,5m paksu ja raken-

nettu puhtaista tai riskiarvioltaan haitattomiksi todetuista maa-aineksista. Pinta-/kasvu-

kerroksen yläosan paksuus on 0,5m ja se on rakennettu humuspitoisesta ylijäämämaasta 

tai kompostoidusta jätevesilietteestä. [2], s.5-11] 
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3.3 Aurinkovoimalan perustukset 

Aurinkovoimalan perustamistapaan jätetäytön päälle tulee kiinnittää erityistä huomiota, 

eikä perustaminen saa aiheuttaa muutoksia jätetäytön pintaeristyksen toiminnalle. Tässä 

kappaleessa esitetyt ja Seinäjoen suljetulle kaatopaikalle mahdollisesti soveltuvat perus-

tamisvaihtoehdot perustuvat Pöyry Finland Oy:n Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:lle teke-

mään selvitystyöhön ”Kujalan suljetun kaatopaikan aurinkovoimaselvitys” [2]. Esitetyt 

perustamisvaihtoehdot on alustavasti todettu toteuttamiskelpoisiksi suomalaisten mää-

räysten mukaan suljetuille kaatopaikoille [2],s.49]. Seinäjoen suljetulle kaatopaikalle so-

veltuvan perustustavan lopullinen määrittäminen edellyttää kuitenkin jatkotutkimusten 

tekoa. 

3.3.1 Perustamisvaihtoehdot 

Tässä kappaleessa käydään lyhyesti läpi Seinäjoen suljetulle kaatopaikalle mahdollisesti 

soveltuvat aurinkovoimalan perustamistavat ja niiden ominaisuudet. 

1. Maanvarainen asennus painotetulla betoniperustuksella (Kuva 5). 

      Hyvät puolet 

• Ei riko kaatopaikan pintarakennetta. 

• Edulliset rakennuskustannukset. 

• Sadeveden kerääminen mahdollista paneelien alaosaan asennettavien sadeve-
sikourujen avulla. 

Haittapuolet 

• Betoniperustusten korkea massa saattaa aiheuttaa pintarakenteen painumista. 
Epätasainen painuminen saattaa taivuttaa paneelitelineitä. 

• Epätasaisesti painuvilla alueilla paneelien kiinnitysratkaisut vaativat painumi-
sen huomioonottamista. 
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• Asennus mahdollista maksimissaan 20 asteen rinnekulmilla ja tällöinkin asen-
nus vaatii betoniperustusryhmien ankkuroimista toisiinsa. 

 
Kuva 5. Painotetun betoniperustuksen periaatekuva [2], s.39]. 

2. Maanvarainen asennus, ruuvipaaluperustus (Kuva 6). 

      Hyvät puolet 

• Suunniteltu käytettäväksi erityisesti kaatopaikkojen päällä.  

• Ruuvipaalut ruuvataan noin 0,6-1,0 metrin syvyyteen, jolloin paalut jäävät 
pinta-/kasvukerrokseen. 

• Paalut voidaan asentaa myös epätasaiseen maastoon. 

• Ruuvipaaluperustusten päälle asennettavat telineet ovat pituudeltaan maksi-
missaan noin 12m leveitä. Tällöin riski paneelitelineiden vääntymisestä maan 
epätasaisen painumisen vuoksi pienenee. 

• Asennus mahdollista maksimissaan 35 asteen rinnekulmilla. 
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• Sadeveden kerääminen mahdollista paneelien alaosaan asennettavien sadeve-
sikourujen avulla. 

• Joustava perustustapa, joka luultavasti soveltuu käytettäväksi ainoana perus-
tustapana kaikilla Seinäjoen suljetun kaatopaikan asennusalueilla. 

• Edulliset rakennuskustannukset. 

Haittapuolet 

• Jätetäytön pinnassa ei voida käyttää geomembraanikuorta, koska ruuvipaalut 
lävistävät geomembraanin → Seinäjoen suljetun kaatopaikan pintarakenteissa 
ei ole geomembraanikuorta. 

 

 
Kuva 6. Ruuvipaaluperustuksen periaatekuva [2], s.44]. 

3. TPO-kestomuovimembraani (Kuva 7). 

      Hyvät puolet 

• Rakenteesta löytyy useita toteutuksia maailmalla ja siten paljon käyttökoke-
muksia → turvallisen rakenteen suunnittelu kokemuksiin perustuen mahdol-
lista. 
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• TPO-kestomuovimembraani ja siihen liitettävät ohutlevykennot ovat taipui-
sia, jolloin kaatopaikan painuminen ei vaikuta rakenteen toimivuuteen. 

• TPO-kestomuovimembraani ja ohutlevykennot kestävät hyvin rasitusta ja esi-
merkiksi niiden päällä kävelyn.   

• TPO-kestomuovimembraanin vedenpitävä rakenne tehostaa jätetäytön pinta-
vesien keräystä ja mahdollistaa suotovesien määrän merkittävän vähentymi-
sen → jätetäytön reunamilla kalvon päältä valuva vesi ohjataan pintavesiojiin. 

• Mahdollistaa pinta-alaltaan suuren aurinkovoimalan rakentamisen, koska kal-
von pintaan asennettavat ohutlevykennot eivät varjosta toisiaan. 

• TPO-kestomuovimembraani soveltuu käytettäväksi ainoana ratkaisuna Seinä-
joen suljetun aurinkovoimalan rakentamisessa. 

Haittapuolet 

• Suotovesien määrän vähentäminen edellyttää koko jätetäytön tai ainakin suu-
ren osan kattamista TPO-kestomuovimembraanilla. Koko alueelle ei kuiten-
kaan välttämättä kannata asentaa ohutlevykennoja epäsuotuisten auringon sä-
teilymäärien takia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 7. TPO-kestomuovimembraaniin asennettujen ohutlevykennojen periaatekuva 

[2],s.34]. 
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3.4 Ympäristövaikutukset 

Aurinkopaneelien sijoittelu alueelle tulee tehdä tarpeelliset huoltotiet ja alueen muut ra-

kenteen huomioiden ja niin, ettei kaatopaikkakaasun keräysjärjestelmälle aiheudu haitta. 

Pintavesien hallintaan on syytä kiinnittää huomiota pintaeroosion estämiseksi.  

Maanvarainen asennus painotetulla betoniperustuksella soveltuu perustamistavaksi, kun-

han pintarakenteen mahdollinen painuminen ja 20 asteen maksirinnekallistus otetaan 

suunnittelussa huomioon. Betoniperustus ei riko jätetäytön pintarakenteita, eikä siten ai-

heuta muutoksia pintarakenteen normaaliin toimintaan. Paneelien pintaan satava vesi voi-

daan kerätä hallitusti talteen sadevesikourujen avulla. Betoniperustuksille asennetut au-

rinkopaneelit vaativan paneelipinta-alaan nähden noin kaksinkertaisen maapinta-alan. 

Tästä syystä kaikkea jätetäytön päälle satavaa vettä ei saada kerätyksi tällä perustamista-

valla. 

Maanvarainen asennus ruuvipaaluperustuksella soveltuu maksimissaan 35 asteen rinne-

kallistuksille. Ruuvipaaluperustuksissa ruuvipaalut ulottuvat 0,7 – 1,0 metrin syvyyteen, 

eli sijoittuvat pintarakenteen pinta-/kasvukerrokseen, eivätkä siten riko pintarakenteen 

alempia kerroksia. Kuten betoniperustuksessa, myös ruuvipaaluperustainen aurinkopa-

neelisto vaatii noin kaksinkertaisen maapinta-alan paneelipinta-alaan nähden. Sadeveden 

keräys voidaan hoitaa sadevesikouruilla ja keräyksen tehokkuus on betoniperustuksen 

kanssa samalla tasolla.  

TPO-kestomuovimembraani soveltuu rinteen kaikille kallistuskulmille ja betoni- sekä 

ruuvipaaluperustuksista poiketen aurinkopaneelien pinta-ala on vähintään 70% tarvitta-

vasta maapinta-alasta. TPO-kestomuovimembraani levitetään pintarakenteen pinnalle, 

eikä se riko pintarakennekerroksia. TPO-kestomuovimembraani ja sen pintaan liitettävät 

ohutlevykennot ovat kulutuskestäviä ja kestävät mm. kävelemisen rakenteen pinnalla. 

TPO-kestomuovimembraani mahdollistaa suotovesien määrän merkittävän vähentämi-

sen. Suotovesien tehokas vähentäminen vaatii koko jätetäytön kattamista TPO-kesto-

muovimembraanilla siitäkin huolimatta, että koko jätetäytön aluetta ei ole teknisesti jär-

kevää varustaa ohutlevykennoilla. Jätetäytön päällystäminen TPO-
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kestomuovimembraanilla estää myös kasvillisuuden kasvua jätetäytön päällä. Kuvassa 8 

on esimerkki jätetäytön kattamisesta TPO-kestomuovimembraanilla. [2],s.17-48] 

 
Kuva 8. Esimerkki jätetäytön kattamisesta TPO-kestomuovimembraanilla [2],s.34]. 
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4 PIENTUULIVOIMA 

Aurinkosähkön tuotanto ajoittuu kesäkuukausille ollen vähäistä talvikuukausien aikana. 

Pelkällä aurinkosähköllä sähkön tuotannon ja kulutuksen vuosikäyrät ovat hyvin erilaisia. 

Kuvassa 9 on nähtävissä Jäteasemalle suunnitellun aurinkovoimalan tuottokäyrä sekä jä-

teaseman kulutuskäyrä. Aurinkosähkön tuotantoa voidaan täydentää pientuuliturbiineilla 

toteutetulla tuulivoimalla. 

 

Kuva 9. Jäteaseman aurinkovoimalan tuottokäyrä sekä jäteaseman kulutuskäyrä. 

4.1 Jäteaseman hybridivoimala 

Aurinkosähköjärjestelmän täydentäminen pientuulivoiman avulla muuttaa energiantuo-

tannon vuosikäyrää paremmin jäteaseman kulutuskäyrään sopivaksi. Kuvassa 10 näkyy 

aurinkosähkön ja pientuulivoiman muodostaman hybridivoimalan tuottokäyrä ja jätease-

man kulutuskäyrä. Hybridivoimalassa on käytetty 7,5kW aurinkovoimalaa ja kahdeksaa 

maksimiteholtaan 4000W tuuliturbiinia, joista jokainen tuottaa jäteaseman alueella val-

litsevissa tuuliolosuhteissa keskimäärin noin 400W tehon. Kuvassa 11 näkyy 
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tuuliturbiinien tuottama sähköteho suhteessa tuulennopeuteen. Alueen tuulennopeudet on 

määritetty käyttäen tuuliatlas tietokantaa ja ne ovat vain karkea arvio alueen todellisista 

tuuliolosuhteista. Tarkkojen tuulilukemien saaminen vaatii tuulimittausten tekoa  alu-

eella. 

 

 
 
Kuva 10. Aurinkosähkön ja pientuulivoiman muodostaman hybridivoimalan tuotto-

käyrä ja jäteaseman kulutuskäyrä.  

 
Kuva 11. Tuuliturbiinien tuottama sähköteho suhteessa tuulennopeuteen. 
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4.2 Aurinkosähkön ja pientuulivoiman hyödyntäminen Roveksen alueella 

Roveksen alueella voidaan, jäteaseman tavoin, käyttää aurinkosähkön ja tuulivoiman 

muodostamaa hybridivoimalaa. Pientuuliturbiinit on mahdollista sijoittaa rakennettavien 

teollisuusrakennusten katoille tai piha-alueille. Pientuulivoiman käyttö edellyttää suotui-

sia tuuliolosuhteita, joiden olemassaolo tulee varmistaa tuulimittausten avulla. Tuotettu 

sähkö on mahdollista käyttää, joka rakennuskohtaisesti, tai syöttää alueelle mahdollisesti 

rakennettavaan sähkönjakeluverkkoon.  

4.3 Pientuulivoiman ympäristövaikutukset 

Pientuuliturbiinien mastokorkeus on 15-30 metriä ja vaaka-akselisten turbiinien halkai-

sija luokkaa 2-10 metriä. Masto voi olla tyypiltään esimerkiksi harustettu masto, itsestään 

seisova putkimasto tai ristikkomasto. Jäteasemalle soveltuu itsestään seisova putkimasto, 

joka on rakenteeltaan yksinkertainen ja vie vähän tilaa maastossa. Kuvassa 12 on havain-

nekuva itsestään seisovalla putkimastolla varustetusta pientuuliturbiinista. [3],s. 6 ja 10] 

Pientuuliturbiini on mekaaninen laite, joka tuottaa pyöriessään ääntä. Ääni syntyy pyöri-

vässä turbiinissa, jonka siiven kärjen nopeus voi olla jopa noin 170m/s. Havaittavaa ääntä 

syntyy kuitenkin vasta yli 8 m/s tuulennopeuksilla ja tällöinkin turbiinin tuottama ääni 

peittyy tuulen ympäristössä synnyttämään ääneen. [3],s.7] 
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Kuva 12. Havainnekuva itsestään seisovalla putkimastolla varustetusta pientuuliturbii-

nista [3],s.7]. 
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5 YHTEENVETO 

Rakennuksiin rakennettavalla aurinkovoimalla ei ole välittömiä ympäristövaikutuksia. 

Oikealla suunnittelulla aurinkopaneelit on mahdollista rakentaa osaksi rakennuksen pin-

tarakenteita ja tuotettu sähkö voidaan käyttää joko rakennuskohtaisesti tai syöttää Rovek-

sen alueelle mahdollisesti rakennettavaan sähkönjakeluverkkoon. Rakennuksien katoille 

rakennettava aurinkovoima vaatii paneelipinta-alaan nähden noin kaksinkertaisen katto-

pinta-alan. Seiniin rakennettavan aurinkovoiman maksimipinta-ala riippuu seinärakentei-

den teknisestä toteutuksesta.  

Seinäjoen suljetun kaatopaikan päälle on mahdollista rakentaa teholtaan 2,4MWp – 

3,0MWp aurinkovoimala. Aurinkovoimalan rakentaminen edellyttää kuitenkin sähkönja-

keluverkon rakentamista Roveksen alueelle. Aurinkovoimala voidaan toteuttaa kelluvalla 

betoniperustalla tai ruuvipaaluperustuksilla. Kolmas tapa on kattaa jätetäyttö TPO- kes-

tomuovimembraanilla ja siihen kiinnitetyillä ohutlevyaurinkokennoilla. Jätetäytön päälle 

rakennettavaan aurinkovoimalaan liittyvien rakenteiden avulla on mahdollista vähentää 

jätetäytön suotovesien määrää, sekä estää kasvustojen kasvua täytön päällä. 

Pientuulivoima saattaa soveltua aurinkosähkön tuoton tasaamiseen Roveksen alueella. 

Alueella käytettävät pientuuliturbiinit voivat olla maksimiteholtaan luokkaa 2 – 4kW. 

Pientuuliturbiinien meluhaitat ovat pienet ja niiden mastonkorkeus on luokkaa 15-30 met-

riä. Pientuulivoiman soveltuvuus tulee varmistaa tuulimittauksin.  

Lakeuden Etapin Seinäjoen uuden jäteaseman energiaratkaisuissa on tarkoitus käyttää 

uusiutuvia energianlähteitä. Jäteasemalle soveltuvia uusiutuvan energian lähteitä voivat 

olla aurinkosähkö ja pientuulivoima. Jäteasemalle on tarkoitus rakentaa pinta-alaltaan 

75m² - 100m² aurinkovoimala sekä pilottihankkeena alkuvaiheessa yksi 2kW – 4kW pien-

tuuliturbiini. Jos pilottihankkeesta saadut kokemukset ovat myönteisiä, voidaan tuuli-

turbiinien määrää lisätä. Jäteaseman energiaratkaisuja voidaan saatujen kokemusten 

perusteella hyödyntää laajemmin koko Roveksen alueella. 
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

RAHKOLA 
Lakeuden Etapin jäteaseman asemakaava 

 

 
Suunnittelualueen sijainti  
Asemakaava-alue sijaitsee Seinäjoen Rahkolan 
kaupunginosassa n. 6 km Seinäjoen keskustasta 
itään. Kaava-alue sijoittuu Laulanteentien var-
teen. Alueella sijaitsee Lakeuden Etapin Seinä-
joen jäteasema ja suljettu kaatopaikka. Suunnit-
telualueen laajuus on n. 32 ha.  
 
Maa-alueet ovat Seinäjoen kaupungin omistuk-
sessa ja Lakeuden Etappi Oy toimii kaupungilta 
vuokratulla alueella. 
 

 
Alueen sijainti 
 

Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 
Lakeuden Etappi Oy on jättänyt 22.2.2018 kau-
pungille kaavoitushakemuksen. Etappi esittää, 
että Seinäjoki-Nurmo jäteasematoimintaa varten 
kaupungilta vuokratulle alueelle laadittaisiin 
asemakaava toimintojen laajentamista varten ja 
että Laulanteentie muutettaisiin yksityistiestä 
kaduksi. 
 
Alueella on voimassa Roveksen oikeusvaikuttei-
nen osayleiskaava, joka on hyväksytty vuonna 
2009. Alueet ovat yleiskaavassa edellytetty ase-
makaavoitettavaksi. Kaupungin tavoitteena on 
laajentaa asemakaavaa yleiskaavan mukaisesti 
Roveksen teollisuusalueen asemakaavoituksen 
jälkeen Rahkolan alueelle. Rahkola kaupunginosa 
on uusi kaupunginosa, joka sijoittuu Itäväylän 

itäpuolelle Kuortaneentien (Vt 18) ja Haapamäen 
radan väliin. 
 
Viereinen Roveksen alueen asemakaavoitus on 
edennyt osa-alue kerrallaan. Rekkaväylän ympä-
ristön alueiden asemakaavoitus on valmistunut 
vuonna 2016. Kuortaneentien ja Rekkaväylän 
välisen alueen asemakaavoitus Itäisen ohikulku-
tien länsipuolella on käynnissä. 
 
Lakeuden Etapin jäteasemaa ja sen laajennusta 
sekä suljettua kaatopaikkaa koskeva asemakaava 
on käynnistetty Etapin rakentamisaikatauluista 
johtuen erillisenä kaupunkiympäristölautakunnan 
kokouksessa 18.4.2018. 
 
Kaupunkiympäristölautakunta on aiemmin 14.3. 
2018 käynnistänyt asemakaavan laadinnan Itä-
väylän itäpuolisella alueella laajempana alueena, 
johon jäteaseman, suljetun kaatopaikan ja Eta-
pin laajennusalue eivät kuulu. Alueen kaavoitus 
etenee vaiheittain ja kaupungin maanomistuksen 
mukaisesti. 
 
Etapin laajennusta koskevalla asemakaavalla on 
tarkoitus mahdollistaa jäteasematoiminnan ke-
hittäminen ja siihen liittyvä rakentaminen. La-
keuden Etapin hankkeella on tarkoitus nostaa 
toimintansa palvelutasoa uudella toimintamallil-
la. Tavoitteena on saada käyttöön vuoden 2020 
aikana uusi, asiakaslähtöinen, helppotoiminen, 
turvallinen ja ympärivuorokautisessa käytössä 
oleva jäteasema, joka on ympäristöystävällinen 
ja energiatehokas, toiminnoiltaan mahdollisim-
man pitkälle automatisoitu, ja jonka toteutuk-
sessa on hyödynnetty materiaalien kierrätystä. 
Asemakaavan yhteydessä tutkitaan myös passiivi-
sen energian hyödyntäminen. 
 

Vanha alue jää jäteaseman omaan sisäiseen käyt-
töön, tukemaan jäteasematoiminnan logistiikkaa. 
Jäteaseman kehittämis- ja laajennussuunnitelma 
sijoittuu vuokratulle alueelle. Laajennuksen 
maanrakennustyöt on aloitettu toimenpideluvalla 
vuonna 2019 ja muu rakentaminen on tarkoitus 
aloittaa vuonna 2020. 
 
Suunnittelun lähtökohdat ja aiemmat suunni-
telmat 
Lähtökohdat 

Ympäristön asemakaavoitus ja maankäyttö eivät 
etene samassa aikataulussa, joten uutta jäte-
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asemaa ei pystytä liittämään vesihuoltoverkos-
toon. Vesihuolto tullaan järjestämään kiinteistö-
kohtaisesti muulla tavalla ennen ympäristön 
muuta maankäyttöä. Lakeuden Etapin tulee kui-
tenkin suunnitelmissaan huomioimaan liittymisen 
vesihuoltoverkostoon myöhemmässä vaiheessa. 

Lakeuden Etapin jäteasemalla on voimassa oleva 
ympäristölupa vuodelta 2004 (LSU) ja laajennuk-
selle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2015 
(LSAVI). Vaasan hallinto-oikeus on tehnyt päätök-
sen maaliskuussa 2018 laajennusta koskevassa 
Etapin valituksessa. 
 

Kaavoitettavalla alueella sijaitsee Seinäjoki-
Nurmon jäteasema ja sen vieressä suljettu kaa-
topaikka. Jäteasemalla otetaan vastaan Seinäjo-
en alueen jätteiden pieneriä, hyödynnettävää ja 
poltettavaa jätettä, kaatopaikkajätettä ja vaa-
rallisia jätteitä. Alueella tehdään jätteen me-
kaanista lajittelua, haketusta ja murskausta sekä 
haravointijätteen kompostointia. Vaaralliset 
jätteet toimitetaan muualle käsiteltäväksi. 

 

Toiminta on tarkoitus siirtää nykyisen aseman 
eteläpuolelle, ja laajentaa toimintaa niin, että 
vastaanotettavia uusia jätejakeita olisivat katto-
huopa, kuidut, kipsi, romuajoneuvot, autonren-
kaat sekä asbestijäte.  

 

Alueella sijaitsee jäteaseman toimistorakennus 
ja ongelmajätehalli. Muuten alue on rakentama-
tonta. Alueen lounaisnurkka ja alueen reunamat 
ovat metsikköä.  
 

Nykyinen Etapin jäteaseman alue on maastomuo-
doltaan melko tasaista, noin +51,00 m tasolla. 
Vanhan kaatopaikka on +55,40 m - +66,50 m ta-
solla (N2000). Kaavoitettava alue ei ole liitettä-
vissä kunnallisteknisten verkostojen piiriin. 

Viistokuva Etapin jäteasemalle ja vanhan kaatopaikan 
alueelle 

  
 
 

 
Voimassa olevat kaavat 
Kokonaismaakuntakaava 
Alueella on voimassa Etelä-Pohjanmaan koko-
naismaakuntakaava, joka on vahvistettu Ympä-
ristöministeriössä 23.5.2005. Alue on osa Kau-

punkikehittämisen kohdealuetta (kk). 
 
Ote Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavasta 
2005. 
 
Vaihemaakuntakaava I 
Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaava on vah-
vistettu Ympäristöministeriössä 31.10.2016. Vai-
hemaakuntakaava käsittelee tuulivoimaa. Kaa-
valla ei ole vaikutuksia alueeseen. 
 
Vaihemaakuntakaava II 
Etelä-Pohjanmaan Vaihemaakuntakaava II Kaup-
pa, liikenne ja keskustatoiminnot on hyväksytty 
30.5.2016 ja tullut voimaan 11.8.2016. 
 

Ote Etelä-Pohjanmaan Vaihemaakuntakaavasta II 
vuodelta 2016 
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Alue sijoittuu osin Logistiikan kehittämisen 
vyöhykkeelle. Merkinnällä osoitetaan kehitettä-
vät logistiikan vyöhykkeet Seinäjoen Itäväylän 
alueella. Yksityiskohtaisemmassa maankäytön 
suunnittelussa tulee turvata alueiden kehitty-
misedellytykset multimodaalisina logistiikan ke-
hittämisen vyöhykkeinä. Tavoitteena on alueiden 
kehittyminen tavaraliikenteen kansainvälisinä 
raide-, lento- ja tieliikenteen yhteyksinä. Yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee mahdol-
listaa yhdys- tai sivuradan sijoittuminen alueelle. 
Logistiikka-alueelle saa sijoittaa teollisia, kau-
pallisia, hallinnollisia tai koulutukseen liittyviä 
toimintoja. 
 
Yleiskaava 
Alueella on voimassa Seinäjoen Roveksen osa-
yleiskaava 2025 vuodelta 2009. Yleiskaavassa 
kaavoitettava alue on varattu teollisuudelle (T-
1), jätteenkäsittelyalueeksi (EJ) sekä erityisalu-
eeksi (E). Roveksen osayleiskaavassa on varau-
duttu myös kokoojakatuluokkaiseen yhteyteen 
Kuortaneentielle ja Matalamäen eritasoliitty-
mään. 
 
 

 
Ote yleiskaavayhdistelmästä 
 
 
 
 
 

Ympäristöluvat 
Jäteasemaa koskeva, voimassa oleva ympäristö-
lupa ja sen jälkeen saadut muut mahdolliset 
päätökset ja sopimukset: 
- Ympäristölupa 21.12.2004 (LSU-2004-Y-504) 
- Seinäjoen kaupungin ympäristölautakunnan 

päätös biojätteen säkkikompostoinnista 
18.9.2014 § 103  

- Seinäjoen kaupungin ympäristölautakunnan 
päätös lasin ja betonimurskeen hyödyntämi-
nen varastokenttärakenteessa 20.10.2011 
§178  

- ELY:n päätös yöaikaisesta puujätteen murs-
kauksesta EPOELY/1252/07.00/2011 

- ELY lausunto Renkaiden vastaanotto jäte-
aseman laajennusalueella (EPOELY/1252/ 
07.00/2011)  

- Laitoshyväksyntähakemus jätetty 3.6.2014 
EVIRA:lle kasvijätekompostin valmistamises-
ta. 

- Päätös jätteenkäsittelyä koskevasta ympäris-
töluvan muutoksesta, lupamääräysten tarkis-
tamisesta ja toiminnan aloittamisesta muu-
toksenhausta huolimatta on annettu 
15.10.2015 (LSSAVI/6165/2014). 

 
Seinäjoen kaupunki on 28.6.2013 toimittanut Ely 
-keskukselle ilmoituksen Seinäjoki-Nurmon kaa-
topaikan sulkemistöiden päättymisestä. Ely –
keskukselta on tullut vastaus 27.8.2013 (EPOE-
LY/130/07.00/2010). 
 
Yhteistarkkailu 
Suljettu Seinäjoki/Nurmo kaatopaikka kuuluu 
Seinäjoen seudun suljettujen kaatopaikkojen 
yhteistarkkailuun, josta on annettu päätös 
29.10.2008 (LSU-2007-Y-727 (121)). Uusi yhteis-
tarkkailuohjelma on hyväksytty Etelä-Pohjan-
maan ELY-keskuksen toimesta 23.9.2015. 
 
Toimenpidelupa   
Lakeuden Etappi Oy on saanut toimenpideluvan 
30.4.2019 (Lupa 2019-134). Lupa koskee jäte-
aseman maanrakennustöitä, yleisvalaistustöitä ja 
kuivatusjärjestelyjä. 
 
Tehdyt suunnitelmat ja selvitykset 
Seinäjoen tervahautojen tarkistukset 
Mikroliitti Oy on tehnyt selvityksen vuonna 2019 
Seinäjoen tervahaudoista ja niiden vaikutuksesta 
tulevaan maankäyttöön Roveksen lähialueella. 
Kaavoitettavalla alueella ei sijaitse tervahautoja. 
 
Luontoselvitykset 
Roveksen osayleiskaavan 2025 ja Itäväylän tie-
suunnittelun yhteydessä on laadituissa luontosel-
vityksissä (2009) ei suunnittelualueelta todettu 
lakien tai direktiivien mukaisesti suojeltavia laje-
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ja. Itäväylän itäpuolisilta yleiskaavan alueilta on 
laadittu uusi luontoselvitys vuonna 2018. Selvi-
tyksen mukaan kaavoitettavan alueen kaakkois-
kulmaan sijoittuu liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdysalue. EU-direktiivin mukaisesti eläinlaji 
on suojeltava kohde (LsL 49§). 
 

 
Ote luontoselvityksestä, liito-oravien lisääntymis- ja 
levähdysalue 
 
Etapin laajennussuunnitelma 
Lakeuden Etappi Oy on tehnyt aluetta koskevan 
laajennussuunnitelman. Uusi jäteasema on suun-
niteltu kaupungilta vuokratulle alueelle, nykyisen 
jäteaseman eteläpuolelle.  
 
Lakeuden Etapin hankkeella on tarkoitus nostaa 
toimintansa palvelutasoa alueen uudella toimin-
tamallilla. Tavoitteena jätteiden vastaanotto-
mahdollisuus 24/7 –mallilla. Vanha alue jää jäte-
aseman omaan sisäiseen käyttöön, tukemaan 
jäteasematoiminnan logistiikkaa ja mahdollista 
kiertotaloustoimintaa. Jäteaseman kehittämis- ja 
laajennussuunnitelma sijoittuu vuokratulle alu-
eelle. Maanrakennus on käynnistynyt vuonna 
2019. Muu rakentaminen on tarkoitus tapahtua 
vuonna 2020. 
 
Lakeuden Etapin mukaan Laulanteentien liiken-
nemäärä vuosittain on tällä hetkellä noin 80 000 
ajoneuvoa ja toiminnan laajentuessa se kasvaisi 
noin 100 000 ajoneuvoon.  
 
Ympäristölupien yhteydessä tehdyt selvitykset ja 
suunnitelmat: 

- Perustilaselvityksen tarpeen arviointi.  
- Jätteenkäsittelyn seuranta- ja tarkkailu-

suunnitelma. 
- Melumittausraportti. 
- Kasvijätekompostin omavalvontasuunni-

telma. 
 

Energiaselvitys 
Lakeuden Etappi Oy on tehnyt 18.6.2019 energia-
selvityksen, koskien uuden jäteaseman energia-
ratkaisuja ja niiden mahdollisia ympäristövaiku-
tuksia.   Selvitys rajoittuu aurinkosähkön- ja tuu-
lienergiantuotannon tarkasteluun. 
 

 
Yleiskartta, alueet ja toiminnot 
 
Vaikutusalue 
Vaikutusalueena on kaavan muutosalue lähiym-
päristöineen. 
 
Maankäyttö- tai muut sopimukset 
Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä Seinäjoen 
kaupunki tekee tarvittaessa mahdolliset maan-
käyttösopimukset Lakeuden Etapin kanssa MRL 91 
a ja b § edellytysten mukaisesti. 
 
Osalliset 
Osallisia ovat suunnittelu- ja lähialueen maan-
omistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon 
tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti 
vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden 
toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62§).  
 
Tässä asemakaavan muutoksessa osallisia ovat: 
Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden 
maanomistajat, yrittäjät, asukkaat ja muut toi-
mijat. 
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Kaupungin viranomaiset: Kaupunkiympäristön 
toimiala, Rakennusvalvonta, Yhdyskuntatekniikan 
suunnittelu, Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut, 
Ympäristönsuojelu, Puistotoimi, Elinvoiman ja 
kilpailukyvyn toimiala, Joukkoliikenne, Seinäjoen 
Vesi, Seinäjoen Energia Oy/Seinäjoen Vesi, Ete-
lä-Pohjanmaan pelastuslaitos, Seinäjoen Into Oy   

Valtion ja muut viranomaiset: Etelä-
Pohjanmaan ELY Ympäristö ja luonnonvarat, 
Etelä-Pohjanmaan liitto, Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirasto 

Yritykset ja yhdistykset yms: Elisa Oyj, Telia 
Finland Oyj, Elenia Verkko Oy, Etelä-Pohjanmaan 
luonnonsuojeluyhdistys 

sekä muut mahdolliset yhteisöt ja henkilöt, joi-
den oloihin ja etuihin kaava saattaa vaikuttaa.  
 
Osallistumismenettely ja tiedottaminen 
Tiedottaminen 
Kaavoituksen etenemisestä, vireilletulosta, osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaava-
luonnoksen ja ehdotuksen nähtävilläolosta ja 
mahdollisista tiedotustilaisuuksista tiedotetaan 
kaupungin tiedotuslehdessä (Seinäjoen Sanomat) 
ja kaupungin internetsivulla (http://www. 
seinajoki.fi/ilmoitustaulu) aina kaavan hyväksy-
miseen saakka. Kaavoituksen etenemistä voi 
seurata kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen 
internetsivuilla (http://www.seinajoki.fi/ kau-
punkisuunnittelujakaavoitus). 

Vireilletulo 
Asemakaava on tullut vireille kaupunkiympäristö-
lautakunnan päätöksellä 18.4.2018. 

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

Ehdotusvaihe 
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen jälkeen 
laaditaan kaavaehdotus, joka on virallisesti näh-
tävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 30 päivää. Nähtä-
villäpidosta tiedotetaan julkisesti kuulutuksella. 
Kaava-alueeseen rajautuvalle kunnalle ja ulko-
paikkakuntalaiselle maanomistajalle tai haltijalle 
lähetetään kirjallinen ilmoitus viikkoa ennen 
nähtäville asettamista. Paikkakunnalla asuvalle 
maanomistajalle lähetetään ilmoituskirje vii-

meistään nähtävilläolon alussa. Osalliset voivat 
tehdä kaavaehdotuksesta muistutuksia, jotka 
tulee toimittaa kirjallisina kuulutuksessa ilmoi-
tettuun osoitteeseen määräaikaan mennessä. 
Muistutuksiin laaditaan vastineet ja perustelut 
kaavaselostukseen ja päätöskäsittelyyn. Niille 
muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet 
osoitteensa, lähetetään perustellut vastineet. 
 
Kaupunginhallitus päättää huomautusten ja lau-
suntojen johdosta tarkistetun asemakaavaehdo-
tuksen asettamisesta nähtäville. Jos ehdotuk-
seen tehdään oleellisia muutoksia, ehdotus laite-
taan uudelleen nähtäville (MRA 32 §). 

Hyväksyminen 
Virallisen nähtävillä olon jälkeen kaupunginhalli-
tus esittää kaavanmuutoksen kaupunginvaltuus-
ton hyväksyttäväksi. Kaavamuutoksen hyväksyy 
kaupunginvaltuusto. Kaavan hyväksymisestä kos-
kevasta päätöksestä ilmoitetaan niille viranomai-
sille, kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöil-
le, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kir-
jallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoit-
teensa (MRL 67 § ja MRA 94 §). Kaavan hyväksy-
misestä tiedotetaan kuulutuksella. Hyväksymis-
päätöksestä on mahdollista valittaa Vaasan hal-
linto-oikeuteen. Kaavan tultua lainvoimaiseksi 
kuulutetaan sen voimaantulosta kaupungin ilmoi-
tuslehdessä sekä kaupungin internetsivuilla. 
 
Viranomaisyhteistyö 
Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjes-
tetään lausuntomenettelyin ja erillisneuvotte-
luin. Ennen kaavoituksen käynnistämistä on käyty 
neuvottelu Etapin, ELYn ympäristösuojelun sekä 
Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelun ja kaa-
voituksen kesken 14.11.2017. 
 
Selvitettävät vaikutukset ja vaikutusten arvi-
oinnin menetelmät 
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaava 
laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä 
suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutuk-
set, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, so-
siaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. 
 
Arviointi pohjautuu tehtyihin selvityksiin, muu-
hun lähtötietomateriaaliin ja asiantuntijoiden 
sekä osalliseksi määriteltyjen kannanottoihin. 
Tulokset kootaan kaavaselostukseen. 
 
Kaavoituksen kulku, aikataulu ja päätöksente-
ko  
Aikatauluarvio 
 Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma ovat nähtävillä syyskuussa 2019. 
 Kaavaehdotus on nähtävillä loka-marras-

kuussa 2019 
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 Kaupunginvaltuusto hyväksynee asemakaavan 
2019 joulukuussa. 

 
Yhteystiedot ja palaute  
Työn kuluessa osallistumis- ja arviointisuunni-
telmaa tarkistetaan aina tarvittaessa. 
 
 
Valmistelusta vastaavat 
yleiskaavapäällikkö Jyrki Kuusinen 
p. 044 754 1645 
jyrki.kuusinen(at)seinajoki.fi 
 
kaavasuunnittelija Eija Tuomaala 
p. 050 575 7972 
eija.tuomaala(at)seinajoki.fi 
Kirkkokatu 6, 60100 SEINÄJOKI 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 743 Seinäjoki Täyttämispvm 20.12.2019
Kaavan nimi Jäteaseman Etappi asemakaava
Hyväksymispvm 16.12.2019 Ehdotuspvm 07.10.2019
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 18.04.2018
Hyväksymispykälä 122 Kunnan kaavatunnus 57001
Generoitu kaavatunnus 743V161219A122  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 32,0256 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 32,0256
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]0,0000
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 32,0256 100,0 14000 0,04 32,0256 14000
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 1,4450 4,5 0  1,4450 0
E yhteensä 30,5806 95,5 14000 0,05 30,5806 14000
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 32,0256 100,0 14000 0,04 32,0256 14000
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 1,4450 4,5 0  1,4450 0
Kadut 1,4450 100,0 0  1,4450 0
E yhteensä 30,5806 95,5 14000 0,05 30,5806 14000
E-4 21,4043 70,0 0  21,4043 0
EJ-1 9,1763 30,0 14000 0,15 9,1763 14000
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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Yleiskartta 1:1000

Alueet ja toiminnot

Tommi Herttuala THer Marko Olli 13.06.2019

N2000GK23

Suunn.(nimi, tutkinto, allekirjoitus)

Rakennustoimenpide

Rakennuskohteen nimi ja osoite

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Reknro Viranomaisten merkintöjä

Koordinaattijärjestelmä Kork. järj.

MittakaavaPiirustuksen sisältö

Suunn.ala Työnro Piirustuskoko

Muutos

PvmHyv.Piirt.

Piirustusnro

Lakeuden Etappi Oy

Seinäjoen jäteasema

TKA 15141400

YK-1

Merkinnät

Portti tai puomi

Aita

Kaide

Jätelava/puristin

Kontit

Meluvalli

Päällystetty kenttäosa, varaus eri toiminnoille

Asiakasliikenne

Huoltoliikenne

Korotettu osuus

Betonikiveys

Viheralue

Rakennukset

Uusi rakennettava jäteaseman alue

Nykyinen jäteaseman alue.

Alue varataan uuden jäteaseman

valmistuttua logistiikan, varastoinnin, kierrätyksen ja

jätteen uudelleenkäytön toiminnoille.

Alueille varaudutaan tulevaisuudessa rakentamaan huolto-

käsittely, tsto, ym. rakennuksia yhteensä n. 8000 m2
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