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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT   

1.1 Tunnistetiedot   
Asemakaavan selostus, joka koskee 10. päivänä toukokuuta 2011 päivättyä Seinä-
joen kaavoitusyksikön laatimaa asemakaavakarttaa, kaavanumero 22005. 
  
Asemakaavan laajennuksella muodostuvat Seinäjoen kaupungin Niemistön (22) 
kaupunginosan korttelit 1-11 sekä niihin liittyvät katu- ja virkistys- ja erityisalueet. 
 
Alueen sijainti ja laajuus 
Asemakaava-alue sijaitsee Seinäjoen Niemistössä Heikkiläntien varressa Vaasan-
tien itäpuolella noin 3 km Seinäjoen ydinkeskustasta pohjoiseen. Suunnittelualueen 
laajuus on yhteensä n. 43 ha. 

 
Kuva. Alueen sijainti 
 
Kaavan tarkoitus  
Alueella on välittömiä rakentamistarpeita, joiden suunnittelua ei enää voida ohjata 
ja luvittaa ilman asemakaavaa. Kaavan tavoitteena on yleiskaavan periaatteiden 
mukaisesti osoittaa uusia rakennuspaikkoja asumiseen vanhaa rakennetta tiivistä-
en ja mahdollistaa maatalouden elinkeinoharjoittaminen, ohjata olemassa olevan 
rakennuskannan ja alueella toimivien yritysten ja maatilojen lisärakennustarpeita 
sekä varata alueet tie- ym. verkostoille. 

 
2 TIIVISTELMÄ   

2.1 Kaavaprosessin vaiheet  
Seinäjoen kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt alueen kaavoituksesta 
07.10.2009. Alueelta laadittiin aluksi kaavarunkotasoinen luonnos maanomistajien 
tavoitteiden selvittämiseksi kesäkuussa 2010. Asemakaavaluonnos, valmisteluai-
neistoa ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet MRA 30 §:n mukaisesti 
nähtävinä 01.07. - 13.08.2010. Valmisteluaineistosta on pyydetty asianosaisilta 
lausunnot. Luonnoksen jälkeen on käyty kehittämiskorvaussopimuskeskustelut uu-
sia rakennuspaikkoja saavien maanomistajien kanssa syksyllä 2010 ja keväällä 
2011. 
 



Asemakaava, korttelit 1-12 5(34) 
22. kaupunginosa, Niemistö tark. KH 19.09.20011, 10.05.2011  
 

 
SEINÄJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö 

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 16.05.2011 laittaa kaavaehdotuk-
sen nähtäville. Nähtävilläpidosta on ilmoitettu kuulutuksella 25.05.2011 ja kaava on 
ollut MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 26.05. – 27.06.2011 välisen ajan. Nähtä-
vänäolon aikana asianosaisilta on pyydetty lausunnot kaavaehdotuksesta. Kau-
punginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 26.09.2011. 

 
2.2 Asemakaava  

Periaatteena on, että vanha olemassa oleva asutus todetaan asemakaavassa, ra-
kenteen tiivistämis- ja lisärakentamismahdollisuudet suunnitellaan ja otetaan kaa-
vaan yksityisten kanssa tehtävien maankäyttösopimusten kautta. Maankäyttösopi-
mus tehdään siinä tapauksessa, että maanomistaja on saamassa uusia rakennus-
paikkoja nykyisen lisäksi.  
 
Asemakaavalla muodostuu 73 tonttia, jotka on osoitettu erillispientalojen kortteli-
alueina (AO, AO-ind). Niistä 37 on olemassa olevaa asuinrakennuspaikkaa ja 36 
uutta. Uudet tontit on pyritty osoittamaan kylämaisemaan ja toimintoihin sopeutu-
viksi yleiskaavan periaatteita noudattaen. Heikkiläntien loppupäässä sijaitsee ra-
kennushistoriallisesti merkittävä Itämäen vanha pohjalaistalo, jossa toimii pitopal-
veluyrittäjä. Sen toiminta on huomioitu kaavassa (AO-18).  
 
Asemakaavalla mahdollistetaan nykyisten tilakeskusten toiminta, kehittäminen ja 
lisärakentaminen tuotantosuunnan ja voimassa olevien lupien mukaisesti. Heikki-
läntien nykyinen liittyminen Vaasantiehen katkaistaan ja uusi liittymä Vaasantiehen 
on osoitettu yleiskaavassa hyväksytyn linjauksen mukaisesti nykyisestä liittymästä 
pohjoiseen päin.  Nykyiset maatalouden pihapiirit on osoitettu maatilojen talous-
keskusten korttelialueina (AM-3). Kaava-alueella olevat yksityistiet on osoitettu 
pääosin katualueiksi ja uusien rakennuspaikkojen vaatimat kadut olemassa olevien 
teiden jatkeeksi. 
 
Kaava-alueella on neljä vanhaa eteläpohjalaistaloa, jotka on merkitty suojeltaviksi 
rakennuksiksi sr-1 -merkinnällä yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Kaava-alue 
kuuluu Ilmajoen Alajoen valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen ja 
maisema-alueen kannalta näkyvimmät alueet on merkitty /s merkinnällä, joka edel-
lyttää kaikessa rakentamisessa maisema-alueen huomioonottamista. 
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen  
Alueelle on myönnetty kaksi suunnittelutarvelupaa omakotitalojen rakentamiseen 
asemakaavaluonnoksen perusteella syksyllä 2010. Alue on yksityisessä omistuk-
sessa ja tontit rakentuvat maanomistajan toimesta kaava saatua lainvoiman. Ra-
kennuspaikkojen, jotka eivät ole kunnallisteknisten verkostojen (vesi, viemäri ja 
tiestö) piirissä tällä hetkellä, rakentuminen on riippuvainen kaupungin kunnallistek-
niikan budjetoinnista. 
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3 LÄHTÖKOHDAT  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
Alue kuuluu osana Heikkiläntien varren rakennettua ympäristöä, jossa rakennus-
kanta on maatilojen tai asuinrakennusten pihapiirejä. Alue kuuluu osana valtakun-
nallisesti arvokkaaseen Ilmajoen Alajoen kulttuurimaisema-alueeseen. Maisema-
alueen pääalue, viljelylakeus sijoittuu rakennetun ympäristön eteläpuolelle ja Vaa-
santien länsipuolelle. Peltoalueita on myös rakennetun ympäristön itäpuolella. Sei-
näjoen oikaisu uoma kulkee alueen läheisyydessä, sen itäpuolella.  

 
Kuva. Viistokuva suunnittelualueesta etelän suunnasta vuodelta 2010 
 
 

3.1.2 Luonnonympäristö 
Suunnittelualue on pääosin rakennettua ympäristöä ja on ollut ihmistoiminnan vai-
kutuksen alaisena. Nykyisellään peltoaluetta lomittuu hieman rakennetun ympäris-
tön sekaan. Kaava-alueen eteläpuolella avautuu laaja peltomaisema, jonka taustal-
la häämöttää kaupungin silhuetti. Pieniä metsäsaarekkeita on suunnittelualueen 
pohjoispuolella. Laajemmat metsäalueet ovat Vaasantien länsipuolella. Niemis-
tönmaan osayleiskaavan 2020 laadinnan yhteydessä alueella ei todettu merkittäviä 
kasvi- tai eläinlajeja.   
 
Suunnittelualueen maasto on korkeimmillaan Heikkiläntien Vaasantien liittymässä 
+50,0 m (NN), josta maasto viettää itään joen suuntaan ja etelän suuntaan. Maas-
ton korkeustaso vaihtelee tasojen +50,0…+40,0 m (NN) välillä ja rakennetussa 
ympäristössä tasojen +50,0…+42,0 m (NN) välillä. GTK:n maaperätietojen perus-
teella suunnittelualueen maaperä on Heikkiläntien, Hempantien ja Niittytien al-
kuosan varressa moreenia (Mr), Murrontien varressa hietaa (Ht), ja hienon hiedan 
ja hiesun (Hht/Hs) sekoittunutta maalajia muualla. Hempantien eteläpuolella on 
hiesuinen (Hs) alue. Moreeninen maaperä sopii hyvin rakentamiseen, muaalla so-
veltuvuus tulee varmistaa tapauskohtaisesti. 
 
Vesistö / Tulvakorkeus 
Seinäjoen oikaisu-uoma kulkee alueen itäpuolella noin 300 m päässä. Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskuksen vesistöosasto on antanut 06.07.2010 lausunnon tul-
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vakorkeudesta ja alimmasta rakentamiskorkeudesta koskien Niemistön alueen 
asemakaavoitusta. Vedenkorkeushavaintojen ja laskentojen perusteella ELY on 
arvioinut, että kerran 100 vuodessa toistuva Seinäjoen ja Seinäjoen oikaisu-uoman 
ylin vedenkorkeus on +39,80m(N60) ja kerran 250 vuodessa toistuva vedenkorkeus 
on 40,20m(N60). Korkeustasot muutettuna Seinäjoen kaupungin korkeusjärjestel-
mään ovat +39,44m (NN) ja +39,84m (NN). Vastaavat alimmat rakentamiskorkeu-
det ovat +40,60m (N60) ja +41,00m (N60). Suunnittelualueella on käytössä Seinäjo-
en kaupungin normaali nolla korkeusjärjestelmä, joten korkeudet on muutettu jär-
jestelmää vastaavaksi (NN = N60 - 0,36m). Tulva- ja alimmat rakentamiskorkeudet 
eivät vaikuta kaava-alueella. 

LIITE 1. ELYn lausunto tulvakorkeuksista ja alimmista rakentamiskorkeuksista kos-
kien Niemistön kaavoitusta Seinäjoen kaupungissa, 06.07.2010 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

 
Kuva. Orthokuva alueesta vuodelta 2006. 
 
Yhdyskuntarakenne 
Alue liittyy kiinteästi Heikkiläntien varren kyläasutukseen. Alue on luonnollista täy-
dennysrakentamisaluetta. Alueelle on toteutettu kunnallistekniset verkostot. 
 
Asutus 
Niemistönmaan alueella asuu tällä hetkellä 1012 ihmistä. Pääosa väestöstä on 
keskittynyt maisema-alueen reunalla kulkevien teiden, Heikkiläntien ja Niemistön-
tien, varteen. Suunnittelualueella asuu 101 henkilöä. 
 
Rakennuskanta 
Rakennettu ympäristö on pientalomaista ja keskittyy Heikkiläntien, Murrontien ja 
Niittytien varteen. Suunnittelualueella on 34 asuinrakennuksen pihapiiriä ja kolme 
maatilan pihapiiriä. Rakennuskannan ikä vaihtelee suunnittelualueella pääosin 
1950-luvulta 2000-luvulle. Historiallista rakennuskantaa on Heikkiläntien alkuosas-
sa Vaasantien varressa Latva-Heikkilän 1800-luvun alkupuolen ja Hannulan 1800- 
luvun lopun pihapiirit sekä Heikkiläntien itään päin Martikkalan ja Itämäen 1800- lu-
vun alun pohjalaistalojen pihapiirit. 
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Kuva. Viistokuva Heikkiläntien ja Niittyiten rakennetusta ympäristöstä 
 

 

 
Kuva. Viistokuva Heikkiläntien ja Itämäentien rakennetusta ympäristöstä 
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Rakennuskannan inventointi 
Niemistönmaan kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemallisesti 
merkittävien kohteiden inventointi on laadittu vuosina 1992-1998 ja 2004. Inventoi-
jina ovat toimineet Tellervo Lahti ja Susanna Santavuori Etelä-Pohjanmaan maa-
kuntamuseosta. Kohteiden arvotus on tehty Niemistönmaan yleiskaavatyön yhtey-
dessä vuonna 2004 kaupungin, maakuntamuseon ja kaavan laatijan kesken. Pää-
osa inventoiduista kohteista merkittiin yleiskaavassa säilytettäviksi (sr) kohteiden 
edustavuuden, rakennushistoriallisen ja maisemallisen asemansa perusteella. 
 
Niemistönmaan osayleiskaavassa kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaana 
kohteena kaava-alueelta on merkitty Latva-Heikkilän, Hannulan, Martikkalan ja 
Itämäen päärakennukset. Latva-Heikkilän asuinrakennuksen vanhimmat osat ovat 
vuodelta 1820. Rakennusta on jatkettu ja rakennus on saanut toisen kerroksen 
1880-luvulla. Rakennus on saanut kuistin ja ulkovuorauksen 1950 –luvulla. 1950-
luvulla 2-ruutuiseksi muutetut ikkunat on palautettu 6-ruutuisiksi vuonna 2002. 

Kuva.  Hannulan ja Latva-Heikkilän talot Vaasantieltä nähtynä. 
 
Latva-Heikkilän länsipuolella sijaitsee Heikkilästä jaossa syntynyt Hannula. Hirsi-
runkoinen ja puolitoista kerroksinen asuinrakennus on vuodelta 1899. Martikkalan 
talo on rakennettu 1880-luvulla, mahdollisesti 1820-luvulla. Rakennus on tuotu 
Nurmosta nykyistä paikkaa hieman pohjoisemmaksi ja siirretty nykyiselle paikalle 
vuoden 1900 tienoilla. Rakennus on ulkovuorattu 1960-luvulla, jolloin räystäsikku-
nat on peitetty. Rakennuksessa on huopakatto. rakennus poikkeaa pohjaratkaisul-
taan ja mittasuhteiltaan alueen muista pohjalaistaloista. 

Kuva. Itämäen talo Heikkiläntieltä nähtynä. 
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Heikkiläntien itäosasissa sijaitseva Itämäki on paikkakunnan vanhimpia rakennuk-
sia. Rakennuksen vanhimmat osat ovat peräsin 1800-luvun alkupuolelta. Raken-
nus on tyypillinen paritupa. Edustupa on jaettu myöhemmin kahtia. Vuosina 1997–
98 rakennus on kunnostettu Ilmajoen käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen toimesta. 
Ulkoseinät ovat vuoraamattomat ja punamullatut. Rakennuksessa on huopakatto. 
Itämäen pihapiiri on säilynyt melko ehjänä suorakaiteen muotoisena. Pihapiiriin 
kuuluu rakennuksia (kärryliiveri, talli ja lutti) 1700- ja 1800 –luvuilta, jotka entisöin-
nin yhteydessä on suoristettu ja punamullattu. 
 
Latva-Heikkilän, Hannulan, Itämäen ja Martikkalan päärakennuksien osoittaminen 
yleiskaavan mukaisesti säilytettäväksi rakennukseksi on perusteltua maisemallisis-
ta ja rakennushistoriallisista syistä. Edellä mainittujen perusteiden lisäksi Itämäen 
päärakennus yhdessä pihapiirin rakennusten kanssa muodostaa perinteisen ja hy-
vin säilyneen pohjalaistalon pihapiirin, joka tulisi säilyttää ympäristöineen. Latva-
Heikkilän, Hannulan ja Martikkalan pihapiireissä tulisi uudis- ja täydennysrakenta-
misessa erityisesti huomioida alueen historiallinen rakennuskanta. Laajemmin 
Heikkilän alueen uudis- ja täydennysrakentamisessa tulisi ottaa huomioon alueen 
ominaispiirteet. 
 
Palvelut 
Niemistön koulu, jossa toimii peruskoulun luokat 1-6, sijaitsee lähimmillään noin 1 
km päässä Heikkiläntietä länteen. Koulussa on oppilaita tällä hetkellä noin 130 op-
pilasta. Lähin elintarvikekioski toimii radan itäpuolella noin 700 m päässä Heikkilän-
tien ja Mäenpääntien risteyksessä. Mäenpääntien varressa toimii myös Kaanaan 
urheilukenttä. Itämäen talossa toimii pitopalveluravintola, joka on auki tilauksesta. 
Muuten alue tukeutuu Seinäjoen keskustan julkisiin ja kaupallisiin palveluihin sekä 
Joupin kaupallisiin palveluihin. 
 
Maatalouselinkeino 
Suunnittelualueella on kaksi toimivaa karjatilaa. Heikkiläntien alkuosassa Vaasan-
tien varressa toimivalla karjatilalla on lypsylehmiä noin 13 ja Heikkiläntien itäpääs-
sä toimivalla karjatilalla on emolehmiä 100. Tilalle on myönnetty ympäristölupa 
vuonna 1996. Heikkiläntien alkuosasta Vaasantien varresta yksi karjatila on lopet-
tanut toimintansa hiljattain. Karjatiloihin lukeutuu asuinrakennus ja useampia maa-
talousrakennuksia. Tilalla, jolla on lehmiä 13, ei edellytetä ympäristölupaa. Ympä-
ristölautakunta on arvioinut vuonna 2007 emolehmätilan uuden ympäristösuojelu-
lain mukaisen ympäristöluvan tarvetta ja todennut tarkastuskäyntiinsä perustuen 
ettei sille ole tarvetta. Kunnan ympäristöviranomaisen lupa tarvitaan 30 lypsyleh-
mälle tai 80 emolehmälle ja niitä suuremmille määrille.  
 
Koitelätintalouden suuryksikkönä pidetään 1000 lihasikaa tai lannantuotannoltaan 
tai ympäristövaikutuksiltaan muu kotieläinmäärä. Lypsylehmillä kotieläintalouden 
suuryksiköksi muodostuisi noin 150 lehmästä (eläinyksikkökerroin 6,8) ja emoleh-
millä 295 lehmästä (eläinyksikkökerroin 3,4). Kotieläintalouden suuryksikkö edellyt-
tää omaa kaavamerkintää. 
 
Suunnittelualueesta länteen noin 1,2 km päässä toimii hevostila, jossa hevosten 
määrä vaihtelee 15 – 25 välillä. hevostilalla ei ole vaikutusta alueeseen. 
 
Muu elinkeino 
Itämäen talossa Heikkiläntien ja Heikkilänkujan risteyksessä toimii pitopalveluravin-
tola. Alueella on muutama autonkuljetusyritys. 
 
Virkistys 
Alue tukeutuu Kyrönjoen, Seinäjoen oikaisu-uoman ja Niemistönmaan laajoihin 
metsä- ja peltoalueiden suomiin luonto- ja virkistysalueisiin sekä -reitteihin. Niemis-
töntie ja Heikkiläntie ovat osa Kyrönjoen maisemateitä. Tiet kuuluvat osana myös 
Lakeuden luontopolkuun. Heikkiläntietä Lakeuden luontopolku jatkuu alueen itä-
puolella sijaitsevalle Paukanevan Natura-alueelle, jossa on laajat pitkospuureitit 
virkistykseen. Alueen sekä läheisen Niemistön koulun taustametsät tarjoavat  myös 
laajat mahdollisuudet ulkoiluun kesällä ja talvella. Heikkiläntien ja Seinäjokiuoman 
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risteysalueella on Kanaa Linesin jokilaivapysäkki. Laiva liikennöi kesäisin Heikkilän 
ja Seinäjoen keskustan väliä. 
 
Liikenne 
Suunnittelualue rajautuu Vaasantiehen, joka toimii pääväylänä kaupungista Heikki-
lä-Niemistöön. Vaasantien keskivuorokausiliikenne (KVL) oli 4000 ajon/vrk vuonna 
2009 ja ennustetut liikennemäärät noin 4800 ajon/vrk vuodelle 2025. Ennustettujen 
liikennemäärien ja 50 km/h ajoneuvonopeuden mukaiset 55 dBA:n ulkomelualueet 
ulottuvat Vaasantiellä arviolta noin 39 metrin päähän tien keskilinjasta. Liikenneme-
lu saattaa aiheuttaa suojautumistarvetta asuinpihapiireille Vaasantien varressa.  
 
Alueesta länteen noin 1 km päässä kulkee Vaasan rata. Raideliikenteellä ei ole vai-
kutusta kaavoitettavaan alueeseen. 
 
Yhdyskuntatekninen huolto  
Alueella on kunnallinen vesi- ja viemäriverkosto. Verkostot kulkevat osaksi Heikki-
läntien varressa sekä peltoaukealla. Heikkilänkujan ja Hempantien välistä kulkee 
20 kV:n sähkölinja. Suunniteltualueen etelälaidalla kulkee 110 kV:n sähkölinja. Lin-
joille tullaan kaavassa esittämään johtoaluevaraukset. 

 

Kuva. Ympäristökartta 
 

3.1.4 Maanomistus 
Alue on yksityisten omistuksessa. Alue rajautuu Vaasantiehen, joka on valtion 
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 
26.11.2001. Valtioneuvosto päätti 13.11.2008 valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden tarkistamisesta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Tavoittei-
den mukaan alueidenkäytöllä on nykyistä vahvemmin hillittävä ilmastonmuutosta. 
Kaupunkiseutujen kehitys tulee kääntää hajautumisesta kohti eheytymistä ja tii-
viimpää rakennetta. Tämä koskee niin asutuksen, palvelujen kuin työpaikkojenkin 
sijaintiratkaisuja. 
 
Maakuntakaava 
Seinäjoki kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton toimialueeseen. Ympäristöministeriö on 
vahvistanut 23.05 2005 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan. Suunnittelualue kuu-
luu taajamatoimintojen alueeseen sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimi-
sen kannalta tärkeään alueeseen. Alue on osa matkailun vetovoima- (mv) ja maa-
seudun kehittämisen (mk-2) kohdealuetta. Alueelle on osoitettu lisäksi taajamatoi-
mintojen (a) kohdemerkintä. 

 
Kuva. Ote maakuntakaavasta 
 
Yleiskaava 
Alueella on voimassa Seinäjoen Niemistönmaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, 
jonka valtuusto hyväksynyt vuonna 2005. Kaava on saanut kaikilta osin lainvoiman 
vuonna 2007. 
 
Yleiskaavassa kaavoitettava alue on varattu pientalovaltaiseksi (AP-1/s) alueeksi, 
joka on tarkoitettu 1-2 asuntoisten pientalojen täydennysrakentamiseen, maatilojen 
talouskeskusten alueeksi (AM/s), maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on 
erityisiä ympäristöarvoja (MY-1/s) sekä maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi 
(MA-1). 
 
Heikkiläntien varren rakennuskanta kuuluu osana maisema-alueen rajaukseen. 
Osa rakennuksista edustaa kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa ja - 
ympäristöä. Alueelle rakennettaessa tulee ottaa huomioon kulttuurimaiseman arvot 
ja rakennusperinteen säilyminen (/s). Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti 
ja maisemallisesti arvokkaat rakennukset on merkitty kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaina kohteina (sr). Niitä suunnittelualueelle sijoittuu neljä. Heikkiläntien liittyminen 
Vaasantiehen on yleiskaavassa osoitettu uuteen paikkaan ja nykyistä pohjoisem-
maksi. Uudella osalla tien varteen on esitetty kevyen liikenteen väylää ja alikulku 
Vaasantielle. 
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Kuva. Ote Niemistönmaan osayleiskaavasta 2020 
 
Asemakaava 
Alueella ei ole asemakaavaa. 
 
Rakennusjärjestys 
Rakennusjärjestys on hyväksytty 15.12.2008 ja tullut voimaan 19.01.2009.  
 
Kiinteistörekisteri ja tonttijako 
Asemakaava-alue koskee kaupungin ylläpitämässä kiinteistörekisterissä olevaa 
aluetta. Tonttijako suoritetaan kaavan valmistuttua. 
 
Pohjakartta 
Suunnittelualueen pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen (1284/99) mukainen. 
Tekniikkakeskuksen mittausosasto ylläpitää pohjakartan tietoaineistoa. 
 
Rakennuskiellot 
Niemistönmaan alueen asemakaavoituksen käynnistymisen johdosta on tekninen 
lautakunta kokouksessaan 07.10.2009 päättänyt asettaa alueelle MRL 53 §:n mu-
kaisen rakennuskiellon. 
 
Suojelupäätökset 
Kaava-alueella ei ole rakennussuojelulailla suojeltuja kohteita. 
 
Rakennusinventointi 2005 
Niemistönmaan rakennuskanta on inventoitu Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon 
toimesta vuosina 1992-98 sekä vuonna 2004. Inventoituja kohteita oli 26 ja raken-
nuksia yli 70. Inventoidut kohteet edustivat pääosin rakennustaiteellisesti, raken-
nushistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävää rakennuskantaa tai ympäristöä. 
 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET   

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve  
Yleiskaavan mukaisesti Heikkiläntien ja Niemistöntien varsi on tavoitteena asema-
kaavoittaa ja alueen asemakaavoitus on ollut viime vuosina kaupungin kaavoitus-
ohjelmissa. Alue on kuitenkin laaja ja sitä on tarkoituksen mukaista jakaa pienem-
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piin kokonaisuuksiin. Heikkilä – Niemistö alueelta on hyväksytty kaksia kaavaa al-
kuvuonna 2011, toinen Niemistön koulun ympäristössä ja toinen Siiriläntien ympä-
ristössä.  
 
Heikkiläntien alueelle on syntynyt viime vuosina painetta uudisrakentamiseen. Alu-
een välittömiä rakentamistarpeita ei enää voida ohjata ja luvittaa ilman asemakaa-
vaa. Yksityiset maanomistajat ovat myyneet määräaloja rakennuspaikkaolettamuk-
sella. Alueelle ei ole vuoden 2008 jälkeen enää myönnetty suunnittelutarveratkai-
suja ilman asemakaavaa. Asemakaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen myönnet-
tiin kahdelle asemakaavaluonnoksen mukaiselle suunnittelutarvehakemukselle lu-
pa syksyllä 2010. 
 
Kaavan tavoitteena on suunnitella uusia rakennuspaikkoja vanhaa rakennetta tii-
vistäen ympäristö-, maisema- ja kulttuurihistorialliset näkökulmat huomioiden. 
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset  
Alueen asemakaavoitus on Seinäjoen kaupungin kaavoitusohjelmassa. Seinäjoen 
kaupungin tekninen lautakunta teki suunnittelualuetta koskevan kaavoituspäätök-
sen 07.10.2009. 
 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö  
4.3.1 Osalliset  

Osallisia ovat suunnittelualueen ja lähialueiden maanomistajat ja asukkaat, 
kaupungin viranomaiset: Tekniikkakeskus, Rakennusvalvonta, Kunnallistekniik-
ka, Ympäristönsuojelu, Seinäjoen Energia Oy, Seinäjoen Vesi Oy, Seinäjoen Seu-
dun elinkeinokeskus / maataloustoimi (SEEK), Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, 
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, valtion ja muut viranomaiset: Etelä-
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Liikenne ja infrastruktuuri- 
sekä Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet, Etelä-Pohjanmaan liitto sekä yri-
tykset ja yhdistykset: Liikunta- ja kyläseura Kaanaa ry, Etelä-Pohjanmaan luon-
nonsuojeluyhdistys ja Anvia Oy.  
 
LIITE 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

4.3.2 Vireilletulo  
Asemakaava on tullut ajankohtaiseksi ja vireille teknisen lautakunnan kaavoitus-
päätöksellä 07.10.2009. 
  

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Maanomistajien mielipiteitä, tavoitteita ja kaavoitukseen osallistumishalukkuutta on 
kuultu kirjeitse 03.06. – 11.06.2010. Alueen maanomistajailta saatiin 7 mielipidettä. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtävilläolosta on 
tiedotettu 30.06.2010 lehdessä. OAS on ollut yhdessä kaavaluonnoksen kanssa 
MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 01.07.-13.08.2010.  
 
Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin kirjeellä suunnit-
telualueen maanomistajille sekä Ely-keskukselle. Muita viranomaisia tai lausun-
nonantajia on tiedotettu sähköpostitse nähtävilläolosta ja nettiosoitteesta, josta ma-
teriaalin on voinut ladata, sekä mahdollisuudesta tilata materiaali.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei saatu huomautusta. Lausunnot saatiin 
Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurilta sekä Ely -keskuksen 
alueidenkäytön osastolta, Etelä-Pohjanmaan liitolta, Rakennusvalvonnalta, Ympä-
ristönsuojelulta, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta, sekä tulvakorkeuksien osal-
ta lausunto Etelä-Pohjanmaan Ely -keskuksen vesistöosastolta. Alueen maanomis-
tajilta saatiin 6 mielipidettä. 
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Lisäksi luonnoksen nähtävilläolon jälkeen syksyn 2010 ja kevään 2011 välisenä ai-
kana muutama maanomistaja on esittänyt tilaansa kohdistuvia toiveita. 
 
Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 16.05.2011 kaavaehdotuksen 
asetettavaksi virallisesti nähtäville. 
 
Kaavaehdotus on ollut MRA 27§:n mukaisesti virallisesti nähtävillä 26.05. – 
27.06.2011 välisen ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin 4 lausuntoa ja 6 muistutusta. 
 
Nähtävillä olon jälkeen kaavaehdotusta täydennettiin nimitoimikunnan 28.1.2011 § 
4 tekemän päätöksen mukaisesti puistojen ja katunimien osalta. Asiasta tiedotettiin 
asianosaisia kirjeitse. Katunimistä oli mahdollisuus antaa mielipiteensä 01.08.2011 
mennessä. Katunimistä saatiin yksi mielipide. 
 
Kaupunginhallitus käsitteli kaava kokouksessaan 19.09.2011 ja päätti esittää ase-
makaavaa vähäisillä muutoksilla kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 26.09.2011. 
 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö  
Viranomaisyhteistyö on hoidettu lausuntomenettelyllä. 
 

4.4 Asemakaavan tavoitteet  
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet  

Kaupungin asettamat tavoitteet 
Asemakaavan tavoite on luoda mahdollisuudet Niemistön ja Heikkilän nykyisen ky-
lärakenteen tiivistymiselle yleiskaavan periaatteiden mukaisesti. Periaatteena on, 
että vanha olemassa oleva asutus todetaan asemakaavassa, rakenteen tiivistämis- 
ja lisärakentamismahdollisuudet suunnitellaan ja otetaan kaavaan yksityisten 
kanssa tehtävien maankäyttösopimusten kautta. Asemakaavalla pyritään myös 
mahdollistamaan maatilojen elinkeinotoiminnan edellytykset ja kehittäminen sekä 
lisärakentaminen ympäristönäkökulmat huomioon ottaen. 
 
Viranomaisten asettamat tavoitteet 
Länsi-Suomen ympäristökeskus (nyk. EPOELY) on antanut vuonna 2009 Murron-
tien varteen sijoittuvasta suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta lausunnon, jonka 
mukaan täydennysrakentaminen tulee tutkia asemakaavalla. 
 
Osallisten asettamat tavoitteet 
Ennen asemakaavoitusta alueelle on tiedusteltu ja toivottu rakentamismahdolli-
suuksia omakotitalojen rakentamiseen Murrontien ja Hempantien ympäristössä. 
Maanomistaja on hakenut suunnittelutarveratkaisua syksyllä 2009 määräalalle ti-
lasta 9:418 tavoitteenaan rakentaa omakotitalo Murrontien varteen. 
 
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet  
Maakuntakaava 
Maakuntakaavassa alue on osa taajamatoimintojen sekä kulttuuriympäristön tai 
maiseman vaalimisen kannalta tärkeätä, matkailun vetovoima- (mv) ja maaseudun 
kehittämisen (mk-2) kohdealuetta.  
 
Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeän alueen suunnittelu-
määräyksen mukaan ”Kulttuuriympäristön ja maiseman arvot on otettava huomioon 
siten, että varmistetaan näihin liittyvien arvojen säilyminen yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin vaikuttavissa hankkeissa 
on pyydettävä museoviranomaisilta ja ympäristökeskukselta lausunto.”  
 
Matkailun vetovoima-alueen (mv) suunnittelumääräyksen mukaan ”Suunnittelussa 
tuetaan kuntien, seutukuntien ja ylimaakunnallisten virkistys- ja matkailualueiden 
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muodostamia verkostoja ja niiden kehittämistä kokonaisuuksina. Kehittämistoimien 
tulee liittyä maakunnan matkailuelinkeinojen maankäytöllisten edellytysten tukemi-
seen sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyden turvaamiseen. Kyrönjoki-
laakson ja Lapuanjokilaakson matkailun vetovoima-alueilla runkoreittien suunnitte-
lussa tulee hyödyntää jokilaaksossa tai niiden läheisyydessä sijaitsevat virkistys-
alueet ja –kohteet, kulttuurimaisemat ja rakennettu kulttuuriympäristö.”  
 
Maaseudun kehittämisen (mk-2) kohdealueen suunnittelumääräyksen mukaan 
”Alueen suunnittelussa tuetaan hyvien peltoaukeiden säilyttämistä viljelykäytössä 
ja kulttuurimaiseman kehittämisedellytyksiä sekä maatilataloutta ja sen liitännäise-
linkeinoja. Alueilla tulee kiinnittää erityistä huomiota laajenevan asutuksen ja tilaa 
vaativien elinkeinojen, kuten teollisuuden ja suurimuotoisen eläintuotannon, välis-
ten maankäyttötarpeiden yhteensovittamiseen. Asutuksen sijoittumista tulee ohjata 
olemassa olevia kyliä ja taajamia tukevaksi. Uudet tielinjaukset on sovitettava alu-
een kulttuuriympäristön ja maiseman erityispiirteisiin.” 
 
Yleiskaava 
Niemistönmaan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa kaavoitettava alue on va-
rattu pientalovaltaiseksi alueeksi (AP-1/s), maatilojen talouskeskusten alueeksi 
(AM/s), maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja 
(MY-1/s) ja maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA-1). AP-, AM- ja MY- alu-
eilla ympäristö on merkitty säilytettäväksi (/s). Rakennustaiteellisesti, kulttuurihisto-
riallisesti ja maisemallisesti arvokkaat rakennukset on merkitty kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaina kohteina (sr). Niitä suunnittelualueelle sijoittuu neljä, Latva-
Heikkilän, Hannula, Martikkalan ja Itämäen päärakennukset. 
 
AP-1 
Yleiskaavan AP-1 kaavamääräyksessä alue varataan 1-2 asuntoisten erillispienta-
lojen täydennysrakentamiseen ja alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alu-
eelle saa sijoittaa asumisen lisäksi pienimuotoisia, asumiseen liittyviä työtiloja, jois-
ta ei aiheudu ympäristöhaittoja.  
Uudisrakentamisen sijoittamisessa tulee huomioida rakentamista rajoittavat suoja-
vyöhykkeet, kuten eläinsuojien suojavyöhykkeet, meluvyöhykkeet ja tulva-alueen 
rajat. Alueella sijaitsevat muinaismuistot on tutkittava Museoviraston toimesta en-
nen rakentamiseen ryhtymistä. 
Heikkiläntien ja Niemistöntien eteläpuolisten rakennuspaikkojen vähimmäiskoko 
Vaasantien länsipuolella tulee olla vähintään 4000m2 ja rakentamisessa tulee nou-
dattaa alueellisen rakennusjärjestyksen määräyksiä. 
 
AM 
Yleiskaavan AM kaavamääräyksen mukaan alueelle voidaan sijoittaa YSL 28§:n 
tarkoittama eläinsuoja enintään 70 lypsylehmälle, 150 lihanaudalle tai 100 hevosel-
le. Yleiskaavan AM merkinnän laajuutta tarkistetaan asemakaavassa toteutuneen 
ympäristön ja laajennustarpeiden mukaisesti. 
 
MA-1 
Yleiskaavan MA-1 kaavamääräyksen mukaan alue on maisemallisesti arvokasta 
peltoaluetta. Maisemanhoidon kannalta keskeisimmät, avoimena säilytettävät pel-
toalueet ja jokiranta-alueet. Alueelle annetaan MRL 41.2 §:n suojelumääräys, jonka 
mukaan alue tulee säilyttää rakentamattomana ja aluetta ei saa metsittää. Alueelle 
saa sijoittaa perinteistä rakennustapaa noudattavia latoja. Rantavyöhykkeen kasvil-
lisuutta tulisi hoitaa siten, että maiseman avoimuus säilyisi. 
 
MY-1 
Yleiskaavan MY-1 kaavamääräyksessä alue varataan maa- ja metsätalouden har-
joittamiseen ja sitä palvelevien rakennusten rakentamiseen.  
Alueelle saa sijoittaa haja-asutusluonteista rakentamista mikäli muut määräykset 
eivät sitä estä. Rakentaminen tulee ohjata olemassa olevien teiden ja rakennus-
ryhmien tuntumaan. Rakennuspaikan koko on vähintään 4000m2.   
Alueelle voidaan sijoittaa enintään YSA 7§:n tarkoittama eläinsuoja kuitenkin siten, 
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että broilerin enimmäismäärä voi olla 60 000 [YSA 7§: alle 1000 lihasikaa, alle 75 lypsyleh-
mää, alle 200 lihanautaa, alle 30 000 kanaa, alle 50 000 broileria]. 
Uudisrakentamisen sijoittamisessa tulee huomioida rakentamista rajoittavat suoja-
vyöhykkeet, kuten eläinsuojien suojavyöhykkeet, meluvyöhykkeet ja tulva-alueen 
rajat. Alueella sijaitsevat muinaismuistot on tutkittava Museoviraston toimesta en-
nen rakentamiseen ryhtymistä. 
 
/s 
Heikkiläntien ja Niemistöntien varren rakennuskanta kuluu valtakunnallisesti arvok-
kaaseen maisema-alueeseen. Osa rakennuksista edustaa kulttuurihistoriallisesti 
arvokasta rakennuskantaa ja - ympäristöä. Yleiskaavan /s kaavamääräyksessä 
alueelle rakennettaessa tulee ottaa huomioon kulttuurimaiseman arvot ja raken-
nusperinteen säilyminen. 
Yleiskaavassa on määrätty MRL:n 41.2 §:n nojalla, että alueella sijaitsevien histo-
riallisesti, rakennushistoriallisesti tai maisemallisesti arvokkaita rakennuksia ei saa 
purkaa tai siirtää ilman MRL 127§:n mukaista purkulupaa ja niitä koskevista toi-
menpiteistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.  
Kulttuurimaisemassa tapahtuva uudisrakentaminen ja olemassa oleviin rakennuk-
siin tehtävät muutokset on sovitettava kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen raken-
nuskantaan ja maisemaan. Uudisrakennukset on sijoitettava siten, että maiseman 
kannalta arvokkaiden kohteiden asema maisemassa säilyy. Rakentamisen sopi-
vuus kulttuuriympäristöön ja maisemaan tulee selvittää rakennuslupahakemukses-
sa. 
 
sr 
Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokkaat ympäris-
töineen säilytettävät rakennukset ja rakennusryhmät on merkitty osayleiskaavakar-
talle sr-merkinnällä. Osayleiskaavassa on erityisesti määrätty MRL:n 41.2 §:n no-
jalla, että kohteen tai alueen historiallisesti, rakennushistoriallisesti tai maisemalli-
sesti arvokkaita rakennuksia ei saa purkaa tai siirtää ilman MRL 127§:n mukaista 
purkulupaa. Rakennusten kunnostuksessa tulee säilyttää niiden rakennustaiteelli-
set, kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot. Arvioitaessa suunniteltujen toimen-
piteiden merkitystä kohteen arvon kannalta on edellytetty kohteita koskevissa lu-
pahakemuksissa pyydettäväksi aina museoviranomaisen lausunto. 
 
Heikkiläntien liittyminen Vaasantiehen on yleiskaavassa osoitettu uuteen paikkaan 
ja nykyistä pohjoisemmaksi. Uudella osalla tien varteen on esitetty kevyen liiken-
teen väylää ja alikulku Vaasantielle.  
 
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
Kaavoitettavan alueen sijoittuminen valtakunnallisesti merkittävälle kulttuurimaise-
ma-alueelle huomioidaan uudis- ja täydennysrakentamisen ohjauksessa (/s). Ra-
kentamistavan ohjauksessa tuetaan uudisrakentamisen sopeutumista osin histori-
alliseen rakennuskantaan määrittämällä suositeltavat kattomuodot, rakennusmate-
riaaleja ja värisävyjä.   
 
Alueelle sijoittuva Latva-Heikkilän, Hannulan, Martikkalan ja Itämäen pääraken-
nukset merkitään rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti 
arvokkaana rakennuksena (sr-1) yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Niillä on sel-
västi merkitystä osana alueen rakennushistoriallista kerrostumaa. Itämäen pihapiiri 
edustaa hyvin säilynyttä pohjalaistalon pihapiiriä, joka tulee säilyttää (s-1). 
 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset  

4.5.1. Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 
Kaavarunko 01.06.2011 
Suunnittelualueelta laadittiin kaavarunko 01.06.2011, jolla pyrittiin selvittämään uu-
sia rakennuspaikkoja saavien maanomistajien tavoitteita ja kiinnostusta olla kaa-
voituksessa mukana. Mielipiteitä saatiin 7 maanomistajalta. Osa halusi säilyttää 
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alueensa maatalouskäytössä, osa halusi lisää tontteja esitettyyn nähden, osa esitti 
mielipiteen tonttien rajoista, katuyhteyksien tarpeellisuudesta ja osa esitti huolensa 
kulkuoikeuksista ja rakentamisvelvoitteista.  
 

 
Kuva. Ote kaavarungosta 01.06.2010 
 
 
Asemakaavaluonnos 01.07.2010 
Alueelta laadittiin esitettyjen tavoitteiden, nykyisten lähtökohtien ja saatujen mielipi-
teiden pohjalta kaavaluonnos 01.07.2010.  
 
Nykyiset asuinrakennusten pihapiirit on osoitettu erillispientalojen korttelialueena 
(AO) ja osalla on huomioitu nykyinen elinkeinotoiminta (AO-13). Tiloille 9:144, 
9:239, 9:294 ja 9:329 osoitetulle asuinrakennusten tonteille on annettu mahdolli-
suus hankkia lisämaata toteuttaakseen järkevänkokoinen rakennuspaikka. Uudis-
rakentamispaikat osoitettiin yleiskaavan periaatteiden mukaisesti ja toteutuneen 
ympäristön näkökulmasta. Tontit osoitettiin väljiksi vanhaa rakennetta ja viime vuo-
sien uudisrakentamista myötäillen. AO -merkintä mahdollistaa kaksiasuntoisten ra-
kennusten rakentamisen. Vaasantien varren nykyiset karjatilat maatilojen talous-
keskusten korttelialueeksi (AM). Rakennusoikeuksien määrittelyssä omakotitalo-
tonteilla on osoitettu perusrakennusoikeutena 300 krsm2 ja isoimmilla tonteilla hie-
man enemmän, ei kuitenkaan 400 krsm2 enempää. Uudisrakennus tonteilla auto-
talli- ja varastorakennuksille on sallittu tämän lisäksi rakennusoikeutta 100 – 150 
krsm2. Maatiloilla huomioitiin nykyinen rakentaminen ja laajennusvaramahdolli-
suus.  
 
Heikkiläntien liittyminen osoitettiin yleiskaavassa esitetyn mukaisesti. Uuden Heik-
kiläntien katualueen laajuudessa varauduttiin erillisen kevyen liikenteen väylän to-
teuttamiseen sekä kevyen liikenteen alikulkuun Vaasantielle. 
 
Suunnittelualue lukeutuu kokonaisuudessaan valtakunnallisesti arvokkaalle mai-
sema-alueelle. Alueelle on annettu kaavamääräys ympäristö säilyttämisestä (/s). 
Uudisrakentamisessa sekä peruskorjaus- ja muutostöissä rakentamistavan tulee 
sopeutua paikallisesti arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön. Lisäksi Latva-
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Heikkilän, Hannulan, Martikkalan ja Itämäen päärakennuksille on annettu suojelu-
määräys (sr-1) purkukiellosta ja ulkokuoren säilyttämisestä MRL 57.2 §:n mukai-
sesti.  
 
Nykyiset yksityistiet on osoitettu katualueina. Katuleveyksissä on pyritty huomioi-
maan teiden nykyinen luonne pienipiirteisinä teinä. Uusina katualueina on osoitettu 
yhteydet uusille rakennuspaikoille.  
 

 
Kuva. Ote kaavaluonnoksesta 01.07.2010 
 
Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden vastineet 
Kaavaluonnos oli nähtävillä 05.07.-13.08.2010. Luonnoksesta saatiin kuusi lausun-
toa ja viisi mielipidettä. Lausunnot saatiin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lii-
kenne- ja infrastruktuurivastuualueelta sekä ympäristövastuualueelta, Etelä-
Pohjanmaan liitolta, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseolta, Seinäjoen kaupungin 
rakennusvalvonnalta ja ympäristönsuojelulta. Lisäksi ELY-keskuksen ympäristö-
vastuualueen vesistöryhmä antoi lausunnon tulvakorkeudesta ja alimmasta raken-
tamiskorkeudesta. Viideltä maanomistajalta saatiin mielipide. 
 
Etelä-Pohjanmaan liitolla ei ole huomautettavaa. Asemakaavaluonnos on maa-
kuntakaavan mukainen. 
 
Kaupungin ympäristönsuojeluosasto esittää lausunnossaan, että viemäröinnin 
kannalta olisi hyvä, jos kaavassa olisi myös Heikkiläntien loppupää. Vaasantien 
varren ET-aluetta tulisi laajentaa että aluetta voitaisiin käyttää hyötyjätepisteenä. 

Vastine 
Kaavan laajuutta voidaan tarkistaa. Luonnosvaiheessa kaava rajattiin Itämäen-
tiehen, koska ei ollut tarkkaa käsitystä mahdollisuuksista kytkeä Itämäen tausta-
alueita Heikkiläntiehen eikä Heikkiläntien maatilan tulevaisuuden tarpeista. ET-
alue ja sen viereinen VL-alue mahdollistaa hyötyjätepisteen sijoittamisen. Tutki-
taan mahdollisuudet ottaa koko Heikkiläntien rakennettu ympäristö kaavaan.  
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Kaupungin rakennusvalvonta kysyy, että onko korttelissa 4 pääkäyttötarkoituk-
senmukainen rakennusoikeus jäänyt huomiotta, kun on esitetty vain t 600. Raken-
nusvalvonta huomauttaa, että korttelin 7 ja 12 kahdelle tontille on pääsy vain viher-
alueen kautta.  Rakennusvalvonta toivoo, että alueelle voisi suunnitella puistoalu-
een, johon voisi rakentaa lasten leikkipuiston. Rakennusvalvonta toivoo, että AO –
merkinnän sallima paritalo tai kahden erillisen pientalon rakentaminen kaikille ton-
teille vielä tarkistettaisiin. Asemakaavamääräyksiin on pyydetty lisättävän määräys 
rakennusten sijoittamisesta 4 m etäisyydelle tontin rajasta, ellei asemakaavassa 
ole muuta osoitettu. 

Vastine 
Kyseinen AM korttelin toisella tontilla on kaksi rakennusalaa, jolle toiselle salli-
taan maanomistajan tavoitteiden mukaisesti vain maatalouteen liittyvien talous-
rakennusten rakentaminen (t 600). Pääkäyttötarkoitus sallisi myös asumisen. 
Korttelien 5, 8 ja10 väliselle viheralueelle on osoitettu osa leikkikenttäalueeksi. 
Heikkilän alueelle on rakennettu tällä hetkellä vain yhden asunnon asuintaloja, 
joten on perusteltua tarkistaa, onko koko alueella tarpeen sallia 2-asuntoiset 
asuinrakennukset. Mikäli asemakaavassa ei ole määritetty rakennuksen etäi-
syyttä tontin rajasta, määräytyy se rakennusjärjestyksen mukaan. Koska Seinä-
joen rakennusjärjestyksessä rakennuksen etäisyys tontin rajasta on määrätty 5 
metriin, on kuitenkin perusteltua sallia etäisyys tätä lähemmäksi 4 metriin.  
Tutkitaan onko tarpeen rajoittaa 2-asuntoisten mahdollisuutta. Annetaan kaa-
vamääräys, että rakennuksen etäisyys naapurin tontinrajasta on oltava vähin-
tään 4 metriä. 

 
Ely -keskuksen ympäristövastuualue katsoo, että asemakaavan aluerajausta 
olisi hyvä laajentaa kattamaan koko Heikkiläntien varsi. Ympäristövastuualue huo-
mauttaa, että elinkeinoelämän toimintaedellytykset tulee turvata ja toimintojen laa-
jentamismahdollisuudet selvitettävä. Asemakaavaluonnoksessa on osoitettu asuin-
rakentamiseen yleiskaavassa tulvavyöhykkeeksi osoitettua aluetta. Asemakaavas-
sa tulee lähtökohtaisesti osoittaa rakennusoikeutta samaan käyttötarkoitukseen 
osoitettujen eri maanomistajien alueilla tasapuolisesti. Samoin alueiden käyttötar-
koituksen tulee asemakaavassa perustua alueen pääkäyttötarkoitukseen ja perus-
tella eri käyttötarkoitusten sopeutuminen toisiinsa. 

Vastine 
Kaavan laajuutta voidaan tarkistaa, kts. vastine ympäristösuojeluosasto. Vaa-
santien varren karjatilojen eläinmäärät ovat niin pieniä, ettei niiden toiminta 
edellytä ympäristölupaa. Eläimet ovat lypsylehmiä, joiden vaikutus arvioidaan 
ympäristölupien yhteydessä olevan huomattavasti lievempi kuin esim. sikojen 
tai siipikarjan. Maatilan talouskeskuksille on annettu mahdollisuus laajentami-
seen rakennusoikeuden määrässä. Toiminnan laajentaminen tutkitaan mahdol-
lisen ympäristöluvan yhteydessä.  

Asemakaavoituksen yhteydessä on pyydetty lausunto ELYltä tulvakorkeuksista 
ja alimmista rakentamiskorkeuksista. Lausunto on saatu luonnoksen nähtävillä-
olon jälkeen. Lausunnonmukainen tulvakorkeus (+39,80m, N60) on sijoitettu kar-
talle. Asuntoalueet eivät sijoitu tulva-alueella, eivät myöskään yleiskaavan mu-
kaiselle tulva-alueelle (+40,00m, N60).   

Rakennusoikeuteen on vaikuttanut nykyinen toteutunut rakentamisen määrä 
sekä rakentamisen määrän tarpeesta, tonttien pinta-ala ja sijainti, kts asema-
kaavaluonnoksen 01.07 2010 kuvaus. Alueella sijaitsevien maatilojen takia voisi 
olla tarpeen harkita lähimpien asuinkorttelien yhteyteen ympäristöhäiriötä aihe-
uttamattomien elinkeinonharjoittamiseen liittyvien tilojen sallimista. 
Harkitaan kaavan laajanennusta sekä maatilaa lähimpien tonttien osalta elin-
keinotoiminnan mahdollistamista.  

 
Ely –keskuksen liikenne- ja infrastruktuurin vastuualueella ei ole huomautetta-
vaa asemakaavaluonnoksesta. 
 
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo katsoo että asemakaavaluonnoksen raken-
nusoikeuksia tulee tarkistaa, muuten kaava tulee sallimaan alueelle ylisuuret oma-
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tonttien määrä on pysynyt ennallaan luonnokseen nähden. Tonttien kokoa on tar-
kistettu Niittytieltä erkanevien uusien katujen ympäristössä, Murrontien ympäristös-
sä esitettyjen mielipiteiden ja maanomistajan suunnittelutarvehakemusten mukai-
sesti. 
 

  
 
Kuva. Ote asemakaavaehdotuksesta 10.05.2011 
 
Maatilojen talouskeskusten korttelialueet on osoitettu AM-3 merkinnällä. Vähen-
tääkseen mahdollisia haittavaikutuksia ympäristöön AM-3 kaavamääräyksessä on 
ohjattu toimintaa seuraavasti: ”Alueelle saa sijoittaa nautatilan tai hevosten eläin-
suojan. Alueelle ei saa sijoittaa sikalan tai siipikarjan eläinsuojaa eikä kotieläinta-
louden suuryksikköä. Lietesäiliö tulee olla katettu. Alueelle saa sijoittaa ympäristö-
häiriötä aiheuttamattoman muun elinkeinon harjoittamiseen liittyviä tiloja”.  
 
Rakentamista ohjaavia määräyksiä on täydennetty. Katto materiaalien väri on mää-
rätty kortteleissa 6 ja 8 sekä korttelin 5 tonteilla 6-10 punaiseksi ja muualla tum-
maksi ympäristön rakennuskantaan tukeutuen. Maatalousrakennuksissa julkisivu-
materiaalina suositellaan käytettäväksi puuta. Edesauttaakseen maatalousraken-
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nusten sopeutumista nykyiseen ympäristöön tulee niiden olla pääosin puuverhottu-
ja ja värisävyltään punaisia. Kattomateriaalin värin tulee olla tumma. Rakennusten 
kattomuotona tulee olla harjakatto. 
 

 
Kuva. Ote asemakaavan havainnekuvasta 10.05.2011 
 
Lausunnot ja muistutukset 
Kaavaehdotus oli nähtävillä 26.05. – 27.06.2011. Ehdotuksesta saatiin 4 lausuntoa 
ja 6 muistutusta. 
 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuurin vas-
tuualue esittää, että varaudutaan alikulun toteuttamiseen tilanvarauksella Heikki-
länpään kadun kohdalla. Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueella ei ole huo-
mautettavaa asemakaavaehdotuksesta. 
 
Etelä-Pohjanmaan liitolla ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta. 
 
Seinäjoen ympäristönsuojelu toteaa, että kaavassa on huomioitu kaikki tarpeelli-
nen. Ympäristönsuojelu esittää liikenteen ohjaamista siten, että autoliikenteen liit-
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 

5.1. Kaavan rakenne 
Kaavalla todetaan alueella olemassa oleva asutus ja maatilarakentaminen sekä 
tieyhteydet. Samalla osoitetaan alueen tiivistämis- ja lisärakentamismahdollisuudet 
sekä huomioidaan alueen ja rakennusten kulttuurihistorialliset arvot. Maatalouden 
lisärakentamismahdollisuudessa huomioidaan maatilatalouden hevoskasvatus- ja 
koulutustoiminnan vaatimat nykytilatarpeet. 

5.1.1 Mitoitus 
Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 431 575 m2 (43,1 ha). Kaavan kokonaisraken-
nusoikeus on 41 250 krsm2. Asuinrakentamiseen on osoitettu 23 800 krsm2 ja 
asuinrakentamisen apurakennuksille 8450 krsm2. Maatalouden rakennuksille on 
osoitettu 9000 krsm2. Rakennusoikeudesta noin 10 800 krsm2 on uutta asuinraken-
tamista. Kaavalla mahdollistetaan alueelle 70 omakotitalotonttia, joista 34 on ra-
kennettu ja 36 on uutta tonttia. Lisäksi muodostuu kolme maatilatalouden tonttia. 
 
Kaavan toteutuessa alueelle arvioidaan sijoittuvan noin 155 uutta asukasta, jos mi-
toitusperusteena käytetään pientaloalueella 3,5 asukasta/asunto. 
 
Liitteenä olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa on tarkemmat tiedot alu-
eelle muodostuvista kerrosaloista ja pinta-aloista. 
 
LIITE 3. Asemakaavan seurantalomake 

 

5.1.2 Palvelut  
Niemistön koulu, jossa toimii peruskoulun luokat 1-6, sijaitsee noin 1 km päässä. 
Koulussa on oppilaita tällä hetkellä noin 130 oppilasta. Lähin päivittäistavarakaup-
pa on keskustassa n. 3 km päässä. Muuten alue tukeutuu keskustan julkisiin ja 
kaupallisiin palveluihin sekä Joupin kaupallisiin palveluihin. 
 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen on varmistettu asemakaa-
vamerkinnöillä ja –määräyksillä, jotka määrittävät mm. osoittamalla viheralueita ja 
istutettavaa puustoa asutuksen ja maatilarakennusten väliin sekä säilyttämään 
olemassa olevaa puustoa tonteilla. Rakentamisessa tulee huomioitavaksi sijoittu-
minen arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön ja yhtenäinen rakennustapa. Li-
säksi alueen suunnittelua kaavan tarkoittamalla tavalla tullaan ohjaamaan raken-
nusvalvonnan ja kaavaosaston yhteistyöllä.  

5.3 Aluevaraukset  

5.3.1 Korttelialueet  
Rakennustavasta on annettu kaavassa määräyksiä kts. kohta 5.5 Kaavamerkinnät 
ja -määräykset. Tarkemmin asemakaavamääräykset selviävät kaavakartasta. 
 
Erillispientalojen korttelialue AO, AO-13, AO-15, AO-16, AO-17, AO-18 
Korttelit 2, 4 -11 ja korttelien 1 tontit 1- 17 ja korttelin 3 tontit 1, 4-6 on varattu eril-
lispientalojen korttelialueeksi. 
- Alueelle saa rakentaa enintään II-kerroksia rakennuksia. 
- Korttelissa 10 ja 11 sekä korttelissa 1 tonteilla 1-11, korttelissa 2 tonteilla 1 ja 

3-5, korttelissa 3 tontilla 1, 5 ja 6 sekä korttelissa 6 tonteilla 7 ja 8 saa rakentaa 
vain yksiasuntoisia erillispientaloja (AO-13).  

- Kortteleissa asuinrakennuksen enimmäiskerrosalasta saa enintään 75 % ra-
kentaa ensimmäiseen kerrokseen. Korttelissa 1 tonteilla 12-17, korttelissa 2 
tontilla 2, korttelissa 3 tontilla 4, korttelissa 4 tontilla 1, 2, 7 ja 8, korttelissa 5 
tontilla 10, korttelissa 6 tonteilla 1-6 ja korttelissa 9 tonteilla 4-7 rakennettaessa 
kaksi asuntoa tulee ne rakentaa erillisinä rakennuksina (AO-15, AO-16, AO-
18). Korttelissa 1 tonteilla 12-17, korttelissa 3 tontilla 4, korttelissa 4 tonteilla 1, 
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2, 7 ja 8 sekä korttelissa 5 tonteilla 1-5 saa rakentaa ympäristöhäiriötä tuotta-
mattoman elinkeinon harjoittamiseen liittyviä tiloja enintään 40 % enimmäisra-
kennusoikeudesta (AO-16, AO-17, AO-18). Lisäksi korttelissa 1 tontilla 15 saa 
rakentaa yksityiseen ja julkiseen palveluun liittyviä tiloja. 

- Korttelissa asuinrakennuksen rakennusoikeus on pääsääntöisesti 300 krsm2 ja 
autotalli- / talousrakennuksen 100 krsm2. Mikäli tontin koko on yli 3000 m2, on 
asuinrakennuksen rakennusoikeus 350 krsm2 ja autotalli- / talousrakennuksen 
150 krsm2. Mikäli tontin koko on yli 4000 m2, on asuinrakennuksen rakennus-
oikeus 400 krsm2. Lisäksi olemassa olevilla rakennuspaikoilla on tapauskohtai-
sesti pyritty huomioimaan toteutunut rakentaminen ja mahdollisuus laajentami-
seen.  

- Martikkalan ja Itämäen päärakennukset on osoitettu rakennustaiteellisesti ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi (sr-1). Maankäyttö- ja raken-
nuslain 57 § 2 mom. perusteella kaavassa on määrätty, ettei rakennuksia saa 
purkaa, eikä niissä saa suorittaa sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turme-
levat niiden ulkokuoren taiteellisia ja historiallisia arvoja. 

- Korttelialueet lukeutuvat Ilmajoen Alajoen kulttuurimaisema-alueeseen, joten 
kortteleissa on velvoitettu huomioimaan kaikessa rakentamisessa sijoittuminen 
maisema-alueelle (/s-1) ja Itämäen talon pihapiiri on merkitty ympäristönä säi-
lytettäväksi (/s).   

- Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään 2 ap/asunto, 1 ap/50 liiketoiminnan 
krsm2 ja 1 ap/100 elinkeinotoiminnan krsm2 

 
Maatilojen talouskeskusten korttelialue AM-3 
Korttelin 3 tontit 2 ja 3 sekä korttelin 1 tontti 18 on osoitettu maatilojen talouskes-
kusten korttelialueeksi. 
- Alueelle saa sijoittaa enintään II-kerroksia rakennuksia. 
- Korttelin 1 tontille rakennusoikeutta on osoitettu asuinrakentamiseen 350 

krsm2, autotalli-/talousrakennukselle 150 krsm2 ja maatalousrakennuksille 
5000 krsm2. Korttelissa 3 tontilla 2 rakennusoikeutta on osoitettu asuinraken-
tamiseen yhteensä 700 krsm2, talousrakennuksille 700 krsm2 ja maatalousra-
kennuksille 800 krsm2. Korttelissa 3 tontilla 3 rakennusoikeutta on osoitettu 
asuinrakentamiseen 550 krsm2 ja talousrakennuksille 2500 krsm2 (sisältää 
maatalousrakennukset). 

- Latva-Heikkilän ja Hannulan päärakennukset on osoitettu rakennustaiteellisesti 
ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi (sr-1). Maankäyttö- ja ra-
kennuslain 57 § 2 mom. perusteella kaavassa on määrätty, ettei rakennuksia 
saa purkaa, eikä niissä saa suorittaa sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka 
turmelevat niiden ulkokuoren taiteellisia ja historiallisia arvoja. 

- Korttelialueet lukeutuvat Ilmajoen Alajoen kulttuurimaisema-alueeseen, joten 
kortteleissa on velvoitettu huomioimaan kaikessa rakentamisessa sijoittuminen 
maisema-alueelle (/s-1).  

- Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään 2 ap/as 
5.3.2 Muut alueet  

Virkistysalue VL 
Korttelialueiden väliin on osoitettu lähivirkistysalueita osin verkostoja varten ja osin 
yhteyksiä varten. Korttelien 4 ja 9 väliin osoitetulle viheralueelle on varattu ohjeelli-
nen alue leikkikentälle. 
 
Katualueet 
Olemassa olevat yksityistiet ja uusien asuntoalueiden yhteydet on osoitettu katui-
na. 
 
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue ET 
Heikkilänpään varteen viheralueen yhteyteen ja Murronhaaran varteen korttelien 
väliin on varattu ET – alueet muuntamoille sähkönjakelua varten. 
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5.4 Kaavan vaikutukset  

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
Yhdyskuntarakenne 
Alueen täydennysrakentaminen tukee Heikkilän alueen maankäytöllistä kehitystä ja 
tiivistää alueen rakennetta. Rakentaminen on oikeusvaikutteisen Niemistönmaan 
yleiskaavan 2020 periaatteiden mukaista. Asemakaavassa on osoitettu maatalou-
den talouskeskuksen alueet toetutuneen ympäristön mukaisesti. Asutus on osoitet-
tu toteutuneen ympäristön mukaisesti ja laajennusalueet noudattelevat yleiskaa-
vaa. Asutuksen yhteydessä on sallittu elinkeinotoiminnan harjoittaminen yleiskaa-
van tavoitteiden mukaisesti, mikä osaltaan vähentää maatalouden haitallisia vaiku-
tuksia. Alue sijaitsee yhdyskuntarakenteen kannalta edullisesti. 
 
Kaupunkikuva 
Kaupunkikuva kehittyy rakennetumman ympäristön suuntaan. Rakentamisessa 
otetaan huomioon sijoittuminen maisema-alueen reunalle ohjaamalla rakentamisen 
volyymia. 
 
Asuminen 
Alueesta on mahdollista muodostua viihtyisä maaseutuympäristölähtöinen maise-
ma-alueelle sijoittuva asuinalue. Uusien tonttien myötä asukkaiden määrä on mah-
dollista kasvaa noin 150 asukkaalla. Nykyiset asunnot sijaitsevat lähimmillään 50 
metrin päässä eläintiloista. lähimmät uudet asuinrakennukset tulevat sijaitsemaan 
tätä etäisyyttä etäämmällä, 180 – 200 metrin etäisyydellä eläintiloista.  
 
Palvelut 
Alue tukeutuu Niemistön koulun palveluihin. Koulun ympäristöön on mahdollista si-
joittua jatkossa myös lasten päivähoidon ja neuvolatoiminnan tiloja. Alueen lähei-
syyteen sijoittuu myös elintarvikekioski ja Kaanaan urheilukenttä. Muuten alue 
käyttää keskustan julkisia ja kaupallisia palveluja sekä Joupin kaupallisia palveluja. 
 
Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Kaavan toteutuessa alueen työpaikkoja on mahdollista lisätä. Maatilojen lisäraken-
taminen mahdollistaa maatalouselinkeinotoiminnassa työpaikkojen lisäämisen. 
Heikkiläntien varren asuintonteilla on mahdollistettu ympäristöhäiriötä aiheuttamat-
toman elinkeinotoiminnan harjoittaminen.  
 
Maatalous 
Asemakaavalla on lähinnä todettu nykyinen maatalouden toiminta ja annettu vä-
häisessä määrin lisärakentamisoikeutta. Maatalouden lisärakentaminen toteutuu 
nykyisten maatalousrakennusten pohjoispuolelle. Lisärakentaminen ei tule näky-
mään maisemassa. Maatalousrakentamista koskevilla rakentamistapaohjeilla on 
pyritty myös jatkamaan olemassa olevaa yhtenäistä ympäristöä. 
 
Virkistys 
Alue tukeutuu lähiympäristön virkistysmahdollisuuksiin, kuten Vaasantien länsipuo-
len laajempiin metsäalueisiin, Niemistön koulu toimintoihin ja välineisiin, Kaanaan 
urheilukenttään ja ulkoilu- ja venereitteihin.  
 
Tekninen huolto 
Alue on helposti liitettävissä teknisiin verkostoihin. 
 

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön  
Maisema 
Laajemmassa mittakaavassa alueen yleisilme säilyy ennallaan. Lähimaisemassa 
alue muuttuu rakennetumpaan suuntaan säilyttäen kuitenkin puustoista ilmettä vi-
heralueiden tontin aikaa myöten kasvavan puuston avulla. 
 
Luonnonolot 
Alueen maaperä on osin moreenia, joka sopii hyvin rakentamiseen. Hietainen sekä 
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hienon hiedan ja hiesun sekoittunutta maalajia sisältävien alueiden rakentamisen 
soveltuvuus tulee varmistaa tapauskohtaisesti. Alueet ovat olleet ihmistoiminnan 
piirissä, joten ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia alueen luonnonoloihin. 
 

5.5 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 kattomateriaalien sekä värityksen suhteen ra-

kentaa kortteleittain yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. Julkisivuissa ei saa 
käyttää kirkkaita värejä. Julkisivumateriaalina suositellaan käytettäväksi puuta. 
Kortteleissa 6 ja 8 sekä korttelin 5 tonteilla 6-10 kattomateriaalin väri tulee 
tumma. 

• Maatalousrakennukset tulee olla pääosin puuverhottuja. Julkisivumateriaalin 
väri tulee olla punainen. Kattomateriaalin väri tulee olla tumma. 

• Rakennusten kattomuotona tulee olla harjakatto tai sen sovellus. Asuinraken-
nusten kattokaltevuutena tulee olla 1:1,5…1:2,5, mikäli ympäristöön sopeutu-
minen ei muuta edellytä. Katon harjan tulee olla vähintään 6 metrin korkeudella 
sokkelin yläpinnasta.  

• Erillispientalotonteilla tulee rakentaa päärakennuksesta erillinen autotalli- ja va-
rastorakennus. 

• Rakennusten etäisyyden tulee olla vähintään 4 metriä naapuritontin rajasta, 
mikäli sitä ei ole rakennusalalla osoitettu.  

• Muuntajat, jakokaapit ja muut teknisen huollon rakennukset ja laitteet on suun-
niteltava ja maisemoitava siten, että ne sopivat kaupunkikuvaan, ja ne on maa-
lattava tummanharmaaksi kauttaaltaan. 

• Katusuunnittelun yhteydessä tulee kiinnittää huomioita olemassa olevaan tie-
ympäristöön ja tarpeetonta kasvillisuuden poistoa tulee välttää. 

 
5.6 Nimistö  

Uusia katuja ovat Heikkilänpää, Heikkilänmukka, Niittykuja, Murronhaara ja Mur-
ronperä. Heikkiläntie –nimenä poistuu. Muuten nimistö säilyy ennallaan.  

5.7 Kaavatalous  

5.7.1 Yleistä  
Suunnittelualue liittyy välittömästi Heikkilän muuhun kaupunkirakenteeseen. Alu-
eelle on toteutettu pääosin kunnallistekniset verkostot (vesi, viemäri), joten alueen 
täydennysrakentaminen on kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista. Aluetta pal-
velevan uusien katujen rakentaminen toteutuu alueelle osoitettujen uusien raken-
nuspaikkojen toteutumisen ja kaupungin budjettiin sitä varten varattujen määrära-
hojen puitteissa. 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS  
Kaupunki toteuttaa kaava-alueen katujen, viheralueiden ja vesihuollon verkostojen 
rakentamisen.  
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat  
Rakennusvalvonta tulkitsee asemakaavaa ja sen määräyksiä ja ohjaa rakentamis-
ta. Täydennys- ja uudisrakentamisen sovittaminen muuhun ympäristöön tulee huo-
mioida seuraavat asiat: 
• Asuinrakennus on hyvä suunnitella rakennettavaksi ilmansuuntien mukaan 

niin, että oleskelupihat sijoittuvat etelän tai lännen puolelle. Oman ja naapurin 
yksityisyyden suojaamiseksi asuinhuoneiden pääikkunoita ei ole hyvä sijoittaa 
kohti naapuritonttia. 

• Alueen vanhaa rakennusperinnettä mukaillen pihapiirissä olisi hyvä olla asuin-
rakennuksen lisäksi vähintään yksi apurakennus. 

• Autotallin ajoaukkojen tulisi olla pihalle päin eikä kadulle päin. Mikäli ajoaukot 
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ovat kadulle päin, tulee etäisyyttä tontin rajaa olla vähintään 7 metriä. 
• Uudisrakentamisen sopeutumiseksi olemassa olevaan rakennuskantaan sekä 

alueen yhteisen ilmeen luomiseksi rakentaminen tulee olla yhtenäistä.   
o Rakennuksissa tulee olla harjakatto tai sen sovellus, jonka kattokalte-

vuudelle kaava antaa vaihteluvälin 1:1,5 – 1: 2,5 (kts. kuva alla). 
o Alueelle toteutuneet asuinrakennukset ovat pääosin 1 ½ kerroksisia tai 

sitä korkeampia. Tästä syystä asuinrakennusten toteutuessa I-kerrok-
sisena tulee rakennuksen vastata korkeudeltaan 1 ½ kerroksista ra-
kennusta.  

o Rakennusten julkisivumateriaalina tulisi käyttää puuta ja julkisivuvärinä 
perinteisiä värejä (kts. alla oleva värikartta).  

o Rakennukset tulisi olla mittasuhteiltaan vanhaa rakennusperinnettä 
mukailevia siten, että asuinrakennuksen runkosyvyys olisi 6 – 8 metriä. 

o Rakennusta ei tule pengertää yhtään enempää kuin normaali perus-
tamistapa edellyttää. 

 
Kuva. Esimerkkejä rakennusten poikkileikkauksista ja niihin soveltuvista kattokalte-
vuuksista. 

 
Kuva. Perinteisiä käytettyjä öljyvärejä. 
 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus  
Pientalotontit ovat yksityisten omistamia tontteja, jotka ovat osin rakennettuja. 
Pientalotonttien täydennysrakentaminen ja uudisrakentaminen toteutuu tarpeen 
mukaan joko maanomistajan toimesta tai tulevat myyntiin kaavan saatua lainvoi-
man. 
 
Alueella kunnallistekniikka on valmiina. Tontit tulevat liittymään olemassa oleviin 
verkostoihin rakentamisen yhteydessä ja mikäli ne tarvitsevat verkostojen laajen-
nuksia toteutetaan ne kaupungin määrärahojen sallimissa puitteissa sitä mukaan 
kun uudet rakennuspaikat toteutuvat. 
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7 ASEMAKAAVAN LAADINTA  
Asemakaava on laadittu Seinäjoen kaavoitusyksikössä virkatyönä. Seinäjoen kau-
pungin kaavoitusyksikössä kaavan valmistelusta on vastannut yleiskaava-arkkitehti 
Jyrki Kuusinen ja kaavasuunnittelija Eija Tuomaala. 
 

7.1 Käsittelyvaiheet 
 
 07.10.2009 Teknisen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen 
  01.07. – 13.08.2010 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 
 16.05.2011 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville 
 26.05. – 27.06.2011 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 
 19.09.2011 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi 
 26.09.2011 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 
 
 
 
 
SEINÄJOEN KAUPUNKI  
Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu 
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  Täydennykset 13.09.2011 

 
 
 
 
 
Jyrki Kuusinen  Hilkka Jaakola 
Yleiskaava-arkkitehti  Kaavoituspäällikkö 
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
Asemakaava  
NIEMISTÖ, Heikkilän alue 
 
 
Suunnittelualueen sijainti  

Asemakaava-alue sijaitsee Seinäjoen Niemistössä Heikkiläntien itäosissa noin 3 km 
Seinäjoen ydinkeskustasta pohjoiseen Vaasantien varressa. Suunnittelualueen laa-
juus on yhteensä n. 43 ha. 

 
Alueen sijainti 

 
Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet  

Niemistönmaan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa Heikkiläntien ja Niemistöntien 
varsi on varattu asemakaavoitettavaksi pääosin asuntokäyttöön. Alue sisältää sekä 
vanhaa, miljööltään arvokasta kyläasutusta, jolla on yksityisiä rakentamispaineita, et-
tä laajenemismahdollisuuksia sekä kaupungin että yksityisten maille. Alueen vesi-
huoltoa on täydennetty jätevesiviemäröinnin osalta viime vuosina.  
 
Alueen asemakaavoitus on Seinäjoen kaupungin kaavoitusohjelmassa. Asemakaa-
voitettava alue on laaja, ja sitä jaotellaan tarkoituksenomaisiin kokonaisuuksiin. Peri-
aatteena on, että vanha olemassa oleva asutus todetaan asemakaavassa, rakenteen 
tiivistämis- ja lisärakentamismahdollisuudet suunnitellaan ja otetaan kaavaan yksityis-
ten kanssa tehtävien maankäyttösopimusten kautta ja ehyemmille kaupungin omis-

Postiosoite Osoite  Puhelin 

Postilokero 215 Kirkkokatu 6 06-416 2111 
60101 SEINÄJOKI 
  
 1 

LIITE 2



  TEKNIIKKAKESKUS 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Asemakaava 

Niemistö 
 

   täyd. 16.05.2011,   21.06.2010 KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS 

  22005ni1 
 

   kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus/jk 

tamille maille osoitetaan uusia rakentamisalueita. Ensimmäisessä vaiheessa laadi-
taan asemakaava Heikkiläntien itäosan alueelle. 
 

Suunnittelun lähtökohdat ja aiemmat suunnitelmat  

 sijoittuu Vaasantien varteen Seinäjoen ydinkeskustan ja Seinäjoki-

uunnittelualue rajautuu eteläpuoliseen peltoalueeseen, joka on osa Ilmajoen Alajo-
en valtakunnallista maisema-aluetta (Vnp 1995) ja tulva-aluetta. Yleiskaavatyön yh-

Lähtökohdat 
Suunnittelualue
uoman peltoaukean pohjoispuolelle. Kaavoitettava alue on osin rakennettua ympäris-
töä ja osin peltoa. Rakennettu ympäristö on pientalomaista ja keskittyy Heikkiläntien, 
Murrontien ja Niittytien varteen. Rakennuskannan ikä vaihtelee pääosin 1950 -luvulta 
2000 -luvulle. Vaasantien varressa ovat Latva-Heikkilän 1800-luvun alkupuolen ja 
Hannulan 1800- luvun lopun sekä Heikkiläntien varressa Martikkalan 1800- luvun 
alun pohjalaistalojen pihapiirit. Suunnittelualueen itäpuolella on Itämäen 1800- luvun 
alkupuolen pohjalaistalon pihapiiri. Pihapiirit ovat merkitty yleiskaavatyön yhteydessä 
rakennushistoriallisesti merkittäviksi tehdyn rakennusinventointiyön arvotuksen poh-
jalta.  Puustoa on pääosin Heikkiläntien varren pihapiireissä ja alueen pohjoispuolel-
la. Kaavoitettavan alueen länsiosissa, Vaasantien varressa toimii kaksi maatilaa, joilla 
toisella on lehmiä 13 ja toisella 26. Suunnittelualueen itäpuolella on yksi maatila, jolla 
on lihakarjaa 100 yksikköä. Toinen karjatila, jolla lehmiä oli 23, on lopettanut toimin-
tansa vuonna 2010. 
 

Ortokuva alueesta vuodelta 2006 
 
S
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teydessä tulvakorkeus on määritelty korkeuteen +40 mpy ja alin rakentamiskorkeus 
korkeuteen +41 mpy. ELYn vesistöosaston anatanut lausunnon Seinäjoen tulvakor-
keuksista ja alimmista rakentamiskorkeuksista syksyllä 2010. Kerran 100 vuodessa 
toistuva Seinäjoen ja Seinäjoen oikaisu-uoman ylin vedenkorkeus on +39,80m(N60) ja 
alin rakentamiskorkeus ovat +40,60m (N60). Heikkilän ja Niemistön asutus on ollut ai-
emmin jo vesijohdon piirissä. Vuodesta 2005 alueella on toteutettu viemäröintiä ja 
otettu Heikkiläntien ja Niemistöntien varren rakennuskantaa viemäröinnin piiriin. Kaa-
voitettava alue kuluu kunnallisen viemäriverkoston piiriin. 
 
Voimassa olevat kaavat 
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Maakuntakaava 
hvis-

nmaan maa-

te maakuntakaavasta 

leiskaava 
lueella on voimassa Seinäjoen Niemistönmaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, 

to hyväksynyt vuonna 2005. Kaava on saanut kaikilta osin lainvoiman 

aavoitettava alue on varattu pääosin pientalovaltaiseksi (AP-1/s) alu-
eksi, joka on tarkoitettu 1-2 asuntoisten pientalojen täydennysrakentamiseen, sekä 

Ympäristöministeriö on va
tanut Etelä-Pohja
kuntakaavan 23.05.2005. Maa-
kuntakaavassa alue kuuluu 
taajamatoimintojen ja kulttuuri-
ympäristön tai vaalimisen kan-
nalta tärkeään alueeseen. Alue 
on osa matkailun vetovoima- 
(mv) ja maaseudun kehittämi-
sen (mk-2) kohdealuetta. Alu-
eelle on osoitettu lisäksi taaja-
matoimintojen (a) kohdemer-
kintä. 
 
 
O
 
 
Y
A
jonka valtuus
vuonna 2007.  
 
Yleiskaavassa k
e
vähäisiltä osin maatilojen talouskeskusten alueeksi (AM/s). Kaavoitettavan alueeseen 
rajautuvat peltoalueet kuuluvat Ilmajoen Alajoen valtakunnallisesti arvokkaaseen mai-
sema-alueeseen ja ovat osoitettu yleiskaavassa maisemallisesti arvokkaaksi pelto-
alueeksi (MA-1) ja pyritty säilyttämään viljeltynä. Heikkiläntien ja Niemistöntien varren 
rakennuskanta on osa maisema-aluetta ja osa rakennuskannasta edustaa kulttuuri-
historiallisesti arvokasta rakennuskantaa ja -ympäristöä. Alueelle rakennettaessa tu-
lee ottaa huomioon kulttuurimaiseman arvot ja rakennusperinteen säilyminen (/s). 
Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaat rakennuk-
set on merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaana kohteena (sr). Niitä suunnittelualu-
eelle sijoittuu neljä. 
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Ote osayleiskaavasta 
 
Asemakaava 
Alueella ei ole ennestään asemakaavaa. 
 
Tehdyt suunnitelmat ja selvitykset 
 
Rakennusinventointi 2005 
Niemistönmaan rakennuskanta on inventoitu Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon 
toimesta vuosina 1992-98 sekä vuonna 2004. Inventoituja kohteita oli 26 ja raken-
nuksia yli 70. Inventoidut kohteet edustivat pääosin rakennustaiteellisesti, rakennus-
historiallisesti ja maisemallisesti merkittävää rakennuskantaa tai ympäristöä. Kohteet 
on huomioitu yleiskaavassa. 

Vaikutusalue  
Vaikutusalueena on lähiympäristö. 

Osalliset  
Suunnittelu- ja lähialueen maanomistajat ja asukkaat 

Kaupungin viranomaiset: 
Tekniikkakeskus, Rakennusvalvonta, Kunnallistekniikka, Ympäristönsuojelu, Seinäjo-
en Energia, Seinäjoen Vesi, Seinäjoen Seudun elinkeinokeskus (SEEK), Etelä-
Pohjanmaan pelastuslaitos, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo 

Valtion ja muut viranomaiset: 
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Liikenne ja infrastruktuu-
ri- sekä Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet, Etelä-Pohjanmaan liitto 
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Yritykset ja yhdistykset 
Liikunta- ja kyläseura Kaanaa ry, Etelä-Pohjanmaan luonnonsuojeluyhdistys, Anvia 
Oy 
 
sekä muut mahdolliset yhteisöt ja henkilöt, joiden oloihin ja etuihin kaava saattaa vai-
kuttaa. 

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

Vireilletulo 
Asemakaavamuutos on tullut ajankohtaiseksi ja vireille teknisen lautakunnan päätök-
sellä 07.10.2009. 
 

Aloitus- ja luonnosvaihe 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos asetetaan nähtäville 14 päi-
väksi. Nähtävilläolosta tiedotetaan julkisesti. Suunnittelualueen maanomistajia sekä 
osallisiksi nimettyjä viranomaisia ja yhteisöjä tiedotetaan. Osallisilla on mahdollisuus 
antaa mielipiteitä kirjallisesti, suullisesti tai sähköpostin välityksellä (MRL 62 § ja MRA 
30 §). Tarvittaessa järjestetään kaavan esittelytilaisuus. 
 

Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus 
esittää Etelä-Pohjanmaan elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskukselle neuvottelun 
käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä (MRL 64 §) osoitteeseen: 
Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus, PL 262, 65101 VAASA 
 

Ehdotusvaihe 
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen jälkeen laaditaan kaavaehdotus, joka on vi-
rallisesti nähtävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 30 päivää. Nähtävilläpidosta tiedotetaan 
julkisesti. Osalliset voivat tehdä kaavaehdotuksesta muistutuksia, jotka tulee toimittaa 
kirjallisina kuulutuksessa ilmoitettuun osoitteeseen määräaikaan mennessä. Muistu-
tuksiin laaditaan vastineet ja perustelut kaavaselostukseen ja päätöskäsittelyyn. Niille 
muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, lähetetään perustellut vas-
tineet. 
 

Kaupunginhallitus päättää huomautusten ja lausuntojen johdosta tarkistetun asema-
kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville. Jos ehdotukseen tehdään oleellisia muu-
toksia, ehdotus pidetään uudelleen nähtävänä (MRA 32 §). 
 

Hyväksyminen 
Virallisen nähtävillä olon jälkeen kaupunginhallitus esittää kaavanmuutoksen kau-
punginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. 

LIITE 2



  TEKNIIKKAKESKUS 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Asemakaava 

Niemistö 
 

   täyd. 16.05.2011,   21.06.2010 KAUPUNKISUUNNITTELU JA KAAVOITUS 

  22005ni1 
 

   kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus/jk 

Postiosoite Osoite  Puhelin 

Postilokero 215 Kirkkokatu 6 06-416 2111 
60101 SEINÄJOKI 
  
 6 

Valtuuston päätöksestä on mahdollista valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Kaavan 
tultua lainvoimaiseksi kuulutetaan sen hyväksymisestä kaupungin ilmoituslehdessä. 
 

Viranomaisyhteistyö  
Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään lausuntomenettelyin tai erillis-
neuvotteluin. 
 

Selvitettävät vaikutukset ja vaikutusten arvioinnin menetelmät 
Arviointi pohjautuu tehtyihin selvityksiin, muuhun lähtötietomateriaaliin ja asiantunti-
joiden sekä osalliseksi määriteltyjen kannanottoihin. Tulokset kootaan kaavaselos-
tukseen. Selostuksessa kuvattavia vaikutuksia ovat mm. vaikutukset alue- ja yhdys-
kuntarakenteeseen, maisema- ja kaupunkikuvaan, virkistys- ja viheralueverkostoon, 
ihmisiin ja elinympäristöön, luontoon ja eläimistöön sekä liikenteelliset vaikutukset. 
 

Kaavoituksen kulku, aikataulu ja päätöksenteko  
 
Aikatauluarvio 
• Maanomistajan tavoitteita kaavarungosta on kuultu kirjeitse kesäkuussa 2010 
• Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä heinä – 

elokuussa 2010 
• Kehittämiskorvausneuvottelut ovat olleet välillä syksy 2010 – kevät 2011 
• Kaavaehdotus on nähtävillä touko - kesäkuussa 2011  
• Kaupunginvaltuusto hyväksynee asemakaavan elo-syyskuussa 2011 

 
Yhteystiedot ja palaute  
Mahdollinen palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta toimitetaan kaavoitukses-
ta vastaavalle henkilölle. Työn kuluessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkis-
tetaan aina tarvittaessa. 
 
Valmistelusta vastaavat 
Kaavoituspäällikkö Hilkka Jaakola 
p.(06) 416 2225, fax (06) 416 2506,  
hilkka.jaakola@seinajoki.fi 
Kirkkokatu 6, 60100 SEINÄJOKI 
 
Yleiskaava-arkkitehti Jyrki Kuusinen 
p. (06) 416 6435, fax (06) 416 2506, 
jyrki.kuusinen@seinajoki.fi 
Kirkkokatu 6, 60100 SEINÄJOKI 
 
Kaavasuunnittelija Eija Tuomaala 
p.06-416 6281, fax 06-416 2506, 
eija.tuomaala@seinajoki.fi 
Kirkkokatu 6, 60100 SEINÄJOKI 
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 743 Seinäjoki Täyttämispvm 03.10.2011

Kaavan nimi Niemistön (Heikkilä) asemakaava

Hyväksymispvm 26.09.2011 Ehdotuspvm 16.05.2011

Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 30.06.2010

Hyväksymispykälä 116 Kunnan kaavatunnus 22005

Generoitu kaavatunnus 743V260911A116  

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 43,1574 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 43,1574

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha]
 

Asemakaavan muutoksen

pinta-ala [ha]
 

 

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 43,1574 100,0 41550 0,10 43,1574 41550

A yhteensä 22,2823 51,6 41550 0,19 22,2823 41550

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä            

V yhteensä 0,5167 1,2     0,5167  

R yhteensä            

L yhteensä 2,9036 6,7     2,9036  

E yhteensä 0,0453 0,1     0,0453  

S yhteensä            

M yhteensä 17,4095 40,3     17,4095  

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 4 585 4 585
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Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 43,1574 100,0 41550 0,10 43,1574 41550

A yhteensä 22,2823 51,6 41550 0,19 22,2823 41550

AO 3,1494 14,1 6900 0,22 3,1494 6900

AM-3 4,8539 21,8 9700 0,20 4,8539 9700

AO-13 5,7322 25,7 10900 0,19 5,7322 10900

AO-15 3,5199 15,8 5300 0,15 3,5199 5300

AO-16 3,4355 15,4 5850 0,17 3,4355 5850

AO-17 1,0212 4,6 2300 0,23 1,0212 2300

AO-18 0,5702 2,6 600 0,11 0,5702 600

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä            

V yhteensä 0,5167 1,2     0,5167  

VL 0,5167 100,0     0,5167  

R yhteensä            

L yhteensä 2,9036 6,7     2,9036  

Kadut 2,8816 99,2     2,8816  

Kev.liik.kadut 0,0220 0,8     0,0220  

E yhteensä 0,0453 0,1     0,0453  

ET 0,0453 100,0     0,0453  

S yhteensä            

M yhteensä 17,4095 40,3     17,4095  

MA 17,4095 100,0     17,4095  

W yhteensä            

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä 4 585 4 585

Asemakaava 4 585 4 585
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