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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

UPPA 
KORTTELI 3 (OSA) 

Asemakaavan muutos 

 

 
Suunnittelualueen sijainti  
Alue sijaitsee Seinäjoen keskustan lounaispuolel-
la Upan kaupunginosassa Kirkkokadun, Vapau-
dentien ja Kaartotien rajaamalla alueella. Kirk-
kokadun katualue on osittain myös Keskustan ja 
Marttilan kaupunginosien puolella. Suunnittelu-
alueen laajuus on n. 4,3 ha.  
 

 
Alueen sijainti 

 

Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 
Seinäjoki on lähes 200 000 asukkaan Etelä-
Pohjanmaan keskus ja yksi Suomen nopeimmin 
kehittyviä kaupunkikeskuksia. Seinäjoen väkiluku 
on yli 63 000 asukasta ja väestönkasvu on ollut 
nopeaa viime vuosina. Vuosittainen kasvu on 
ollut noin 1-1,5 % luokkaa. Asemakaavan muu-
toksen tavoitteena on tiivistää kaupunkiraken-
netta ja vastata kerrostalotonttien kysyntään 
osoittamalla suunnittelualueelle kerrostaloasu-
mista. 
 
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen paloaseman 
toiminnot ovat siirtyneet suunnittelualueelta 
Roveksen teollisuusalueelle. Kaavamuutoksella 
tutkitaan kaupungin keskeisellä paikalla sijaitse-
van paloaseman kiinteistön ja nykyisellä puisto-
alueella sijaitsevan Vapaudentien ja Kirkkokadun 
kulmauksessa olevan ns. Larvalan talon ja sen 
ympäristön soveltuvuus asuinkerrostalojen kort-
telialueeksi. 
 
Asemakaavan muutoksella tutkitaan myös Kaar-
totien varren tontit 4 ja 5. Tontin 4 maanomista-
ja on hakenut kaavamuutosta oman tonttinsa 
kerrosluvun ja rakennusoikeuden nostamiseksi. 
Samassa yhteydessä asuinkerrostaloille osoite-

taan tonttikohtaiset rakennusalat ja rakennusoi-
keudet. Lisäksi asemakaavan muutosalueeseen 
otetaan mukaan Vapaudentien ja Kirkkokadun 
katualueet sekä Vapaudenpuisto. 
 
Kaavamuutoksen tavoitteena on kaupunkiraken-
teen tiivistäminen ja asukasluvun kasvattaminen 
sekä korkealuokkaisen katu- ja kaupunkitilan 
rakentuminen keskeiselle paikalle keskusta-
alueen tuntumaan. Asemakaavan muutoksella 
tarkistetaan alueella voimassa olevien, vuosina 
1942, 1960, 1965, 1982 sekä 2008 hyväksyttyjen 
kaavojen kerrosluvut ja korttelikohtaiset tavoit-
teet sekä pysäköinnin järjestäminen. Asemakaa-
vamuutoksen yhteydessä tarkistetaan alueen 
rakentamistehokkuudet ja päivitetään asema-
kaavamerkinnät uuden maankäyttö- ja rakennus-
lain mukaisiksi. 
 
Suunnittelun lähtökohdat ja aiemmat suunni-
telmat 
 
Lähtökohdat 
Suunnittelualue sijaitsee Seinäjoen keskustan 
tuntumassa ja on luonteva täydennysrakentami-
sen alue. Suunnittelualueen laajuus on n. 4,3 ha. 
Kaupunki omistaa suunnittelualueen maa-alueet 
lukuun ottamatta yksityisessä omistuksessa ole-
via tontteja 4 ja 5. 
 

 
Ilmakuva alueesta vuodelta 2018 

 
GTK:n maaperätietojen mukaan alueen maaperä 
vaihtelee hyvin paljon suunnittelualueella. Alu-
een pohjoisosassa maaperä on hiekkamoreenia 
(Mr), Kaartotien länsipuolella hietaa (Ht), Va-
paudenpuiston eteläosassa hietaa/hiesua (Ht/Hs) 
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sekä Kaartotien eteläpäässä hienoa hietaa (HHt). 
Suunnittelualueen maasto on tasaista. 
 
Voimassa olevat kaavat 
 
Maakuntakaavat 
 
Kokonaismaakuntakaava 
Alueella on voimassa Etelä-Pohjanmaan koko-
naismaakuntakaava, joka on vahvistettu Ympä-
ristöministeriössä 23.5.2005. Alue on Kaupunki-
kehittämisen kohdealuetta (kk), jonka suunnitte-
lumääräys on: Aluetta kehitetään maakuntakes-
kuksena ja sitä ympäröivänä kaupunkiseutuna. 
Alueen valmiuksia parannetaan maakunnallisten 
palveluiden sijainti- ja liikenneyhteyksien solmu-
paikkana. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 
alueella sijaitsevan matkakeskuksen ja lento-
aseman sekä muun maakunnan välisen joukkolii-
kenneyhteyksien kehittämiseen. Kuntien yleis-
kaavoissa kevyen liikenteen verkostojen jatku-
vuus on varmistettava. 
 

 
Ote Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavasta 
2005. 

 
Vaihemaakuntakaava II 
Etelä-Pohjanmaan Vaihemaakuntakaava II Kaup-
pa, liikenne ja keskustatoiminnot on hyväksytty 
30.5.2016 ja tullut voimaan 11.8.2016. Suunnit-
telualue on keskusta-toimintojen aluetta (C) ja 
kaupallisen vyöhykkeen aluetta (km2). 

 

Ote Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavasta vuo-
delta 2016. 

 
Yleiskaava 
Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Seinä-
joen yleiskaava vuodelta 1994. Yleiskaavassa 
Vapaudentien länsipuoli on osoitettu lähivirkis-
tysalueeksi (VL). Kaartotien itäpuoli on osoitettu 
entisen paloaseman kohdalla julkisten palvelujen 
ja hallinnon alueeksi (PY) ja etelässä kerrostalo-
valtaiseksi asuinalueeksi (AK). 
 

 
Ote Seinäjoen keskustan yleiskaavasta 1994. 

 
Asemakaava 
Suunnittelualueella on voimassa useita asema-
kaavoja. Korttelin 3 itäpuolella olevan Vapau-
denpuiston sekä Vapaudentien katualueilla on 
voimassa asemakaava vuodelta 1942. Korttelin 3 
osalta on voimassa vuonna 1965 hyväksytty ase-
makaava. Paloaseman tontti on osoitettu yleis-
ten rakennusten kortteli-alueeksi (Y), jossa on 
rakennusoikeutta 300 kem². Korttelin 3 tontit 4 
ja 5 on osoitettu asuntokerrostalojen kortteli-
alueeksi (AK). Molempien tonttien alueelle on 
osoitettu yksi rakennusala 2-kerroksiselle kerros-
talolle, jonka rakennusoikeus on yhteensä 1030 
kem².  Rakennusoikeutta vastaava tehokkuus on 
0,37. Kaartotien katualueella on voimassa ase-
makaava vuodelta 2008. Kirkkokadun katualueel-
la on voimassa asemakaava, joka on hyväksytty 



Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  3(4) 
Uppa (3) kortteli 3 (osa)  15027 
Asemakaavan muutos   

 
 

 
 

SEINÄJOEN KAUPUNKI | Kaupunkiympäristön toimiala | Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus 

Kirkkokatu 6 | PL 215 | 60101 Seinäjoki | p. 06 416 2111 (vaihde) | kaavoitus@seinajoki.fi | www.seinajoki.fi 
 

vuonna 1982. Lisäksi suunnittelualueen koillis-
kulmassa Kirkkokadun ja Vapaudentien katualu-
eiden risteyksessä on pieni, alle 400 m²:n katu-
alue, jossa on voimassa asemakaava vuodelta 
1960. 
 

 
Ote ajantasa-asemakaavasta 

 
Tehdyt suunnitelmat ja selvitykset 
 
Maankäyttösuunnitelma 
Seinäjoen kaupunki on teettänyt alueelle luon-
noksia arkkitehtitoimisto OOPEAA:lla. Suunnitel-
massa alueen pohjoisosaan on esitetty kerrosta-
loja, joiden kerrosala on yhteensä noin 12 000 
kem². Pysäköinti on sijoitettu pääosin rakennus-
ten rungon sisään maanpinnan alapuolelle.   
 
Yksityinen maanomistaja on teettänyt tontilleen 
(Kaartotie 59 b) suunnitelmia asuinkerrostalon 
rakentamiseksi. Suunnitelmassa esitetty kerros-
luku on 4 ja kerrosala 1200 kem². Pysäköintirat-
kaisu perustuu maanpäällisiin autopaikkoihin. 
Samassa yhteydessä on tutkittu viereisen tontin 5 
rakennuksen sijoittumista (Kaartotie 59 a). Ton-
tille 5 ei ole kaavaluonnosvaiheessa haettu ra-
kennusoikeuden tai kerrosluvun nostoa. 
 
Vaikutusalue 
Vaikutusalueena on suunnittelualue lähiympäris-
töineen. 
 
Maankäyttö- tai muut sopimukset 
Kaupungin omistamien alueiden osalta ei laadita 
maankäyttösopimusta. Kaupunki tekee maan-
käyttösopimuksen yksityisten kaavamuutoksen 
hakijoiden kanssa ennen kaavaehdotuksen hyväk-
symistä MRL 91 a ja b § edellytysten mukaisesti. 
 
Osalliset 
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joi-
den asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 

kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä 
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suun-
nittelussa käsitellään (MRL 62§). Tässä asema-
kaavan muutoksessa osallisia ovat: 

Kaavamuutoksen hakija, kaava-alueen ja siihen 
rajoittuvien alueiden maanomistajat, yrittäjät, 
asukkaat ja muut toimijat, 

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

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

Yritykset ja yhdistykset yms: Elisa Oyj,  
 
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 (Epari) ja kaupungin 
internetsivulla 
(http://www.seinajoki.fi/ilmoitustaulu) aina 
kaavan hyväksymiseen saakka. Kaavoituksen ete-
nemistä voi seurata kaupunkisuunnittelun ja kaa-
voituksen internetsivuilla 
(http://www.seinajoki.fi/kaupunkisuunnitteluja
kaavoitus). 
 

Vireilletulo 
Asemakaavamuutos on tullut ajankohtaiseksi ja 
vireille teknisen lautakunnan päätöksellä 
9.9.2015. 

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 

http://www.seinajoki.fi/ilmoitustaulu
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mielipiteet ja lausunnot käsitellään ja vastineet 
kirjataan ehdotusvaiheen kaavaselostukseen. 

Ehdotusvaihe 
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen jälkeen 
laaditaan kaavaehdotus, joka on virallisesti näh-
tävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 30 päivää. Kau-
punginhallitus päättää kaavaehdotuksen asetta-
misesta nähtäville. Nähtävilläpidosta tiedotetaan 
julkisesti kuulutuksella. Kaava-alueeseen rajau-
tuvalle kunnalle ja ulkopaikkakuntalaiselle 
maanomistajalle tai haltijalle lähetetään kirjal-
linen ilmoitus viikkoa ennen nähtäville asetta-
mista. Paikkakunnalla asuvalle maanomistajalle 
lähetetään ilmoituskirje viimeistään nähtävil-
läolon alussa. Osalliset voivat tehdä kaavaehdo-
tuksesta muistutuksia, jotka tulee toimittaa kir-
jallisina kuulutuksessa ilmoitettuun osoitteeseen 
määräaikaan mennessä. Muistutuksiin laaditaan 
vastineet ja perustelut kaavaselostukseen ja 
päätöskäsittelyyn. Niille muistutuksen tehneille, 
jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, lähetetään 
perustellut vastineet. 
 
Jos ehdotukseen tehdään oleellisia muutoksia, 
ehdotus laitetaan kaupunginhallituksen käsitte-
lyn kautta uudelleen nähtäville (MRA 32 §). 
 

Hyväksyminen 
Virallisen nähtävillä olon jälkeen kaupunginhalli-
tus esittää kaavanmuutoksen kaupunginvaltuus-
ton hyväksyttäväksi. Kaavamuutoksen hyväksyy 
kaupunginvaltuusto. Kaavan hyväksymisestä kos-
kevasta päätöksestä ilmoitetaan niille viranomai-
sille, kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöil-
le, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kir-
jallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoit-
teensa (MRL 67 § ja MRA 94 §). Valtuuston pää-
töksestä on mahdollista valittaa Vaasan hallinto-
oikeuteen. Kaavan tultua lainvoimaiseksi kuulu-
tetaan sen voimaantulosta kaupungin ilmoitus-
lehdessä sekä kaupungin internetsivuilla. 
 
Viranomaisyhteistyö 
Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjes-
tetään lausuntomenettelyin tai erillisneuvotte-
luin. 
 
Selvitettävät vaikutukset ja vaikutusten arvi-
oinnin menetelmät 
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaava 
laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä 
suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutuk-
set, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, so-
siaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. 
 
Vaikutuksia tullaan arvioimaan asemakaavan 
laatimisen yhteydessä olemassa olevien selvitys-

ten, lähtötietomateriaalin, asiantuntijoiden ja 
osallisten kannanottojen perusteella. Ne rapor-
toidaan osaksi asemakaavan selostusta. 
 
Kaavoituksen kulku, aikataulu ja päätöksente-
ko 
 
Aikatauluarvio 

 Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma ovat nähtävillä touko-
kesäkuussa 2020 

 Kaavaehdotus on nähtävillä elo-syyskuussa 
2020 

 Kaupunginvaltuusto hyväksynee asemakaavan 
lokakuussa 2020 

 
Yhteystiedot ja palaute  
Työn kuluessa osallistumis- ja arviointisuunni-
telmaa tarkistetaan aina tarvittaessa. 
 
Valmistelusta vastaavat 
Kaavoitusarkkitehti Veli-Matti Prinkkilä 
p. 044 418 1531  
veli-matti.prinkkila@seinajoki.fi 
 
Kaavoitusjohtaja Martti Norja 
p. 040 774 8501 
martti.norja@seinajoki.fi 


