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LIITTEET:  

Liite 1  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 2 Asemakaavan seurantalomake 
 

 
MUUT KAAVAA KOSKEVAT ASIAKIRJAT, SELVITYKSET JA LÄHDEMATERIAALI: 
 

- Kokonaismaakuntakaava. Etelä-Pohjanmaan liitto 2005 
- Vaihemaakuntakaava II. Etelä-Pohjanmaan liitto 2016 
- Seinäjoen keskustan osayleiskaava-alueen rakennusinventointi 2019. Seinäjo-

en kaupunki  2019 
- Kivipuron luontoselvitys. Seinäjoen kaupunki 2020 
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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT   

1.1 Tunnistetiedot  

Asemakaavan selostus, joka koskee 24. päivänä kesäkuuta 2020 päivättyä Sei-
näjoen kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen laatimaa asemakaavakarttaa, 
kaavanumero 04053.  
 
Asemakaavan muutos koskee Seinäjoen kaupungin Kivistön 4. kaupunginosan 
puistoaluetta. 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuvat Seinäjoen kaupungin Kivistön 4. 
kaupunginosan kortteli 70 (osa) sekä siihen liittyvä puistoalue. 
 
Alueen sijainti ja laajuus 
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kivistössä Seinäjoen yhteiskoulun ja Kivi-
puron Kuntoutuskodin välisellä alueella Tuomikadun varrella. Suunnittelualue 
on asemakaavassa osa Koulupuistoa. Suunnittelualue on kaupungin maa-
aluetta. Suunnittelualueen pinta-ala on 0,5 ha. 
 

 
Kuva. Alueen sijainti opaskartalla. 

 
Kaavan tarkoitus  
Kaavan tavoitteena on palauttaa Koulupuiston pohjoisosassa puistoalueella 
oleva paritalo takaisin asemakaavan mukaiselle pientalotontille. Alueen maa-
pohja on kaupungin omistuksessa ja alueella sijaitseva asuinrakennus yksi-
tyisomistuksessa. 
 
Paritalo on asuttu ja osittain peruskorjattu. Alue soveltuu edelleen hyvin 
asumiseen. Tarkoituksena on osoittaa olemassa olevalle paritalolle rakennus-
oikeus, joka sallii vähäisen laajentamisen sekä sallia tontille talousrakennuk-
sen rakentaminen. 
 
Kaava-alueen länsireunalla virtaava Kivipuron on tarkoitus jättää edelleen 
puistoalueelle. 



Asemakaavan selostus    5(22) 
Kivistö, 4. kaupunginosa, Tuomikatu 4  04053 
Asemakaavan muutos  7.4.2020 

 

 
 

SEINÄJOEN KAUPUNKI | Kaupunkiympäristön toimiala | Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus 
Kirkkokatu 6 | PL 215 | 60101 Seinäjoki | p. 06 416 2111 (vaihde) | kaavoitus@seinajoki.fi |www.seinajoki.fi 

2 TIIVISTELMÄ   

2.1 Kaavaprosessin vaiheet  

Seinäjoen kaupungin kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt alueen kaa-
voituksesta 15.4.2020. Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunni-
telma ovat olleet MRA 30 §:n mukaisesti nähtävinä 24.6. – 31.7.2020. Valmis-
teluaineistosta pyydetään asianosaisilta lausunnot ja luonnoksesta voi esittää 
mielipiteitä. 
 
Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan __.__.2020 laittaa kaavaehdo-
tuksen nähtäville. Nähtävillä pidosta on tiedotettu kuulutuksella sähköisellä 
ilmoitustaululla ja kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen internetsivuilla sekä 
Eparissa __.__.2020. Kaava on ollut MRL 65 §:n mukaisesti nähtävillä __.__. – 
__.__.2020 välisen ajan. Nähtävänä olon aikana asianosaisilta on pyydetty 
lausunnot kaavaehdotuksesta. Kaupunginhallitus käsittelee asemakaavaehdo-
tuksesta saadut lausunnot ja muistutukset hyväksyy asemakaavan __.__.2020. 

2.2 Asemakaava    

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan olemassa olevan paritalon omista-
jien mahdollisuudet tehdä pidempiaikaisia suunnitelmia asumisen ja asunra-
kennuksen suhteen ja lisätä asumisviihtyvyyttä muun muassa rakentamalla 
tontille talousrakennus. Alueen yleisilme ei asemakaavan muutoksen myötä 
muutu. 
 
Asemakaavan muutoksella alueelta poistuu kaavallista puistoaluetta. Alue on 
ollut vuodesta 1954 lähtien rakennetun asuinrakennuksen piha-aluetta. Alu-
een länsireunalla virtaava Kivipuro jää puistoalueelle. Asemakaavan muutok-
sella muodostetaan alueelle yksi AO-korttelialue, jolla sallitaan yksi paritalo-
tontti. Korttelialueella kerrosluku on Iu2/3 ja tontin kokonaisrakennusoikeu-
deksi sallitaan 300 k-m2, josta asuinrakennukselle 250 k-m2 ja talousraken-
nukselle 50 k-m2. Korttelitehokkuus on noin e=0,26. Suunnittelualueen etelä-
osa säilyy puistoalueena. 
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen  

Kaavan saatua lainvoiman rakennuksen omistajat voivat hakea mm. raken-
nuslupaa vaativia toimenpiteitä. Maa-alue säilyy kaupungin omistuksessa.  
 
Asemakaavoitusprosessia on kuvattu tarkemmin kohdassa 4.  

 
3 LÄHTÖKOHDAT  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue on olemassa olevaa rakennettua ympäristöä. Suunnittelualu-
een pohjoisosassa sijaitsee vuonna 1954 rakennettu puuverhoiltu puolitoista-
kerroksinen paritalo ja eteläosassa Koulupuisto. Paritalon pihapiiri on runsas-
puustoinen. Alueen länsipuolella virtaa kapea Kivipuro, jota reunustaa runsas 
puusto. Kivipuron länsipuolella on Kivistön koulujen alue, jossa sijaitsevat 
Seinäjoen yhteiskoulu ja Kivistön koulu. Pihapiirin itäpuolella on Kivipuron 
kuntoutuskeskus ja pihapiiri rajautuu kuntoutuskeskuksen pysäköintialuee-
seen. Suunnittelualueen pohjoispuolella on Tuomikadun pientalotontit ja ka-
pea pohjois-eteläsuuntainen Kivipuronpuisto. Suunnittelualueen eteläpuolella 
jatkuu Koulupuisto. 
 



Asemakaavan selostus    6(22) 
Kivistö, 4. kaupunginosa, Tuomikatu 4  04053 
Asemakaavan muutos  7.4.2020 

 

 
 

SEINÄJOEN KAUPUNKI | Kaupunkiympäristön toimiala | Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus 
Kirkkokatu 6 | PL 215 | 60101 Seinäjoki | p. 06 416 2111 (vaihde) | kaavoitus@seinajoki.fi |www.seinajoki.fi 

 
Kuva. Ilmakuva alueelta. 

3.1.2 Luonnonympäristö 

Suunnittelualue sijaitsee puiston reuna-alueella, jonka länsisivulla virtaa ka-
pea Kivipuro. Puron varsi on runsas puustoista lehti- ja havupuuta. Koulupuis-
to jatkuu suunnittelualueen eteläpuolelle rakennettuna puistona istutuksi-
neen ja kulkuväylineen. Pohjoispuolella Tuomikadun toisella puolella puisto-
alue jatkuu kapeahkona Kivipuronpuistona.  Kivipuron varsi on liito-oravan 
elinpiiriä. 
 
Alueen maasto on tasaista. Suunnittelualueella maanpinta on noin + 49.00 
(N2000).  
 
Maaperä 
Suunnittelualueen pintamaalaji on täytemaata (Ta) GTK:n mukaan. 
 

 
Kuva. GTK:n maaperäkartta | © MML, Esri Finland 
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Kuva. Ote peruskartasta. 

 
3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Väestö 
Seinäjoki on Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus ja yksi Suomen voimak-
kaimmin kasvavista kaupunkikeskuksista. 

 

 
Taulukko. https://www.seinajoki.fi/hallinto/seinajoki-tietoa/elinvoiman-mittareita/ 
 
Yhdyskuntarakenne 
Alue liittyy kiinteästi muuhun kaupunkirakenteeseen ja on valmiiksi rakennet-
tua. 
 
Rakennuskanta  
Suunnittelualueella on vuonna 1954 rakennettu puuverhoiltu paritalo. Suun-
nittelualue on osa Kivistön koulukeskuksen ympärillä sijaitsevaa 1950-luvulla 
kaavoitettua ja 1950-luvulta aina 1980-luvun alkuun rakentunutta pientalo- ja 
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rivitalokokonaisuutta. Suunnittelualueen vieressä sijaitsevat Kivistön koulu-
alue: Kivistön koulu ja Seinäjoen yhteiskoulu sekä Kivipuron kuntoutuskoti. 
Julkiset rakennukset on rakennettu alkujaan 1950 – 60–luvuilla. Ruukintien 
varrelle sijoittuu 1960 – 70-luvuilla rakennettuja kerrostaloja. 
 
Palvelut 
Alue sijaitsee kiinni muussa kaupunkirakenteessa. Keskustan ja Kivistön pal-
velut sijaitsevat lähietäisyydellä. Ala- ja yläkoulu sijaitsevat alueen vieressä 
ja kauppa noin 0,5 km päässä. Keskustan palvelut sijaitsevat noin 1,5 km 
päässä. 
 
Virkistys 
Suunnittelualue tukeutuu Keskustan alueen ja lähiympäristön virkistysmah-
dollisuuksiin. Seinäjoen jokirannan puistoalueella ja Pajuluoman varressa kul-
kevat kevyenliikenteen verkostot. Kevyenliikenteen verkostojen kautta ta-
voittaa helposti Jouppilanvuoren liikuntakeskuksen, Hallilanvuoren ja Upan 
urheilupuiston alueet. 
 
Kulttuuripalveluja tarjoavat lähietäisyydellä mm. Seinäjoen kaupungin kirjas-
to, kaupunginorkesteri sekä teatteri. Uimahalli-urheilutalolla on tarjolla mo-
nenlaisia virkistyspalveluja. 
 
Liikenne 
Tuomikatu on alueella sijaitseva kokoojakatu ja Ruukintie on alueen itäpuo-
lella kulkeva pääväylä. Ruukintiellä ajonopeus on 50 km/h. 
 
Joukkoliikenne 
Paikallisliikenteen pysäkit sijaitsevat Ruukintiellä ja Kivistöntiellä. Joukkolii-
kenteellä pääsee kattavasti eri puolille kaupunkia. 
 
Seinäjoki sijaitsee rautateiden risteyskohdassa ja valtateiden yhtymäkohdas-
sa. Seinäjoen matkakeskus sijaitsee noin 1,5 km päässä alueesta. 
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Yhdyskuntatekninen huolto  
Kaukolämpö-, vesi- ja viemäriverkosto ulottuu suunnittelualueelle. Hule-
vesiverkosto kulkee Ruukintien varressa ja osittain Tuomikadulla. 
 

3.1.4 Maanomistus 

Maa-alue on Seinäjoen kaupungin omistuksessa. Alue on vuokrattu yksityisille 
asuinrakennuksen omistajille. 
 
 

3.2 Suunnittelutilanne 
 
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

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

 varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon otta-
minen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomais-
ten toiminnassa,  

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

 toimia kaavoituksen ennakoivan ja vuorovaikutteisen viranomaistyön 
välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksis-
sä sekä  

 edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa.  
 

Tavoitteet voidaan jakaa viiteen osakokonaisuuteen:  
1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen  
2. Tehokas liikennejärjestelmä,  
3. Terveellinen ja turvallinen ympäristö,  
4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat,  
5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto. 

 
Maakuntakaavat 
 
Kokonaismaakuntakaava 
Alueella on voimassa Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava, joka on 
vahvistettu Ympäristöministeriössä 23.5.2005. Alue on Kaupunkikehittämisen 
kohdealuetta, jonka suunnittelumääräys on: Aluetta kehitetään maakunta-
keskuksena ja sitä ympäröivänä kaupunkiseutuna. Alueen valmiuksia paranne-
taan maakunnallisten palveluiden sijainti- ja liikenneyhteyksien solmupaikka-
na. Erityistä huomiota tulee kiinnittää alueella sijaitsevan matkakeskuksen ja 
lentoaseman sekä muun maakunnan välisen joukkoliikenneyhteyksien kehit-
tämiseen. Kuntien yleiskaavoissa kevyen liikenteen verkostojen jatkuvuus on 
varmistettava. 
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Kuva. Ote Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavasta 2005. 

 
Vaihemaakuntakaava II 
Etelä-Pohjanmaan Vaihemaakuntakaava II Kauppa, liikenne ja keskustatoi-
minnot on hyväksytty 30.5.2016 ja tullut voimaan 11.8.2016. Suunnittelualue 
kuuluu keskustatoimintojen (C) alueeseen. 

Kuva. Ote Etelä-Pohjanmaan Vaihemaakuntakaavasta II vuodelta 2016. 
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Yleiskaava 
Alueella on voimassa oikeusvaikutteeton Seinäjoen keskustan yleiskaava vuo-
delta 1994. Suunnittelualue on yleiskaavassa Julkisen palvelujen ja hallinnon-
aluetta (PY).  
 

 
Kuva. Ote yleiskaavasta. 
 
Asemakaava 
Suunnittelualueella on voimassa 6.7.1978 hyväksytty asemakaava. Asemakaa-
vassa alue on puistoaluetta (P). 
 

 
Kuva. Ote ajantasa-asemakaavasta. 
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Muut suunnitelmat 
 

Rakennusinventointi 
Kivistön alueella on tehty vuonna 2019 rakennusinventointia ja inventointiin 
liittyvää arvotusta. Inventointityön on tehnyt FM Olli Joukio. Inventointi on 
osa Seinäjoen keskustan osayleiskaavan rakennusinventointia. Arvotustyöryh-
mään on kuulunut inventoijan lisäksi Seinäjoen kaupunkisuunnittelun ja kaa-
voituksen henkilökuntaa ja Seinäjoen museoiden henkilökuntaa. Suunnittelu-
alueella oleva pientalo kuuluu inventoinnissa Kivistön luoteisosan moderniin 
pientalo- ja rivitalorakentamiseen. Arvotuksessa rakennusta ei ole esitetty 
suojeltavana kohteena. 

 

 
 
Kuva. Tuomikatu 4. Valokuvaaja Olli Joukio. 
 

 
Kuva. Lähde: Seinäjoen keskustan osayleiskaava-alueen rakennusinventointi 2019. 
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Luontoselvitys 
Suunnittelualueelta on laadittu luontoselvitys keväällä 2020. Luontoselvityk-
sessä on todettu alueella liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalue. Puistoalu-
een suurilla maisemapuilla todetaan olevan merkitystä lähimaisemaa jäsen-
tävinä kiintopisteinä. Seinäjoen yhteiskoulu käyttää Kivipuroa ja sen puustoi-
sia reunametsiä opetuskohteinaan. 

 

 
Kuva. Luontoselvityksen kartta. Tutkittu alue rajattu sinisellä. Liito-oravan levähdys 
ja kulkureitti rajattu punaisella. Maastokäynnillä löydetyt liito-oravan 
ulostepapanoiden löytöpaikat keltaisella. 
 
Rakennusjärjestys 
Rakennusjärjestys on hyväksytty 15.12.2008 ja on tullut voimaan 19.1.2009. 
  
Kiinteistörekisteri ja tonttijako 
Asemakaavamuutosalue koskee kaupungin ylläpitämässä kiinteistörekisterissä 
olevaa aluetta. Tonttijako suoritetaan kaavan valmistuttua. 
 
Pohjakartta 
Suunnittelualueen pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen (1284/99) mu-
kainen. Kaupunkiympäristön toimialan kiinteistö- ja mittauspalvelut ylläpitää 
pohjakartan tietoaineistoa. 
 
Rakennuskiellot 
Asemakaava-alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET   

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Asemakaavan muutos on tullut ajankohtaiseksi alueella sijaitsevan yhden pa-
ritalon omistajan aloitteesta. Rakennus sijaitsee kaupungin vuokraamalla 
maa-alueella, joka nykyisessä asemakaavassa on puistoaluetta. Koska raken-
nus sijaitsee nykyisessä asemakaavassa vuokratulla puistoalueella, se tuottaa 
monenlaisia ongelmia asumisen tulevaisuuteen ja rakennusten ylläpitoon liit-
tyen.  
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset  

Seinäjoen kaupunkiympäristölautakunta on tehnyt suunnittelualuetta koske-
van kaavoituspäätöksen 15.4.2020.  

 
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö  

4.3.1 Osalliset  
Osallisia ovat alueen maanomistajat, rakennusten omistajat, vuokralaiset ja 
ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomatta-
vasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään (MRL 62§). Tässä asemakaavan muutoksessa osallisia ovat: 
 
Kaavamuutoksen hakijat, asuinrakennuksen omistajat, kaava-alueen ja siihen 
rajoittuvien alueiden maanomistajat, yrittäjät, asukkaat ja muut toimijat, 
 

Kaupungin viranomaiset: Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennusvalvonta, 
Yhdyskuntatekniikka, Kiinteistö- ja mittauspalvelut, Ympäristönsuojelu, Puis-
totoimi, Seinäjoen Vesi Oy, Seinäjoen Energia Oy, Seiverkot Oy, Etelä-
Pohjanmaan pelastuslaitos-liikelaitos, Seinäjoen museot,  
 
Valtion ja muut viranomaiset: ei valtion tai muita viranomaisia, 
 
Yritykset ja yhdistykset yms: Viria Oy, Etelä-Pohjanmaan luonnonsuojeluyh-
distys 
 
sekä muut mahdolliset yhteisöt ja henkilöt, joiden oloihin ja etuihin kaava 
saattaa vaikuttaa. 
 
LIITE 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

4.3.2 Vireilletulo  
Seinäjoen kaupunkiympäristölautakunta teki suunnittelualuetta koskevan 
kaavoituspäätöksen 15.4.2020. 
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävillä olosta 
on tiedotettu Seinäjoen kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla ja kaupungin 
virallisessa ilmoituslehdessä Eparissa 24.6.2020. OAS ja kaavaluonnos sekä 
siihen liittyvät asiakirjat ovat maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 30 §:n 
mukaisesti nähtävillä 24.6. – 31.7.2020. 
 
Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty Etelä- 
Pohjanmaan ELY- keskukselle sähköisen asiointipalvelun kautta tiedoksi. Mui-
ta viranomaisia tai lausunnonantajia on tiedotettu sähköpostitse nähtävillä 
olosta sekä nettiosoitteesta, josta materiaali on ollut ladattavissa. Naapurei-
ta on tiedotettu nähtävillä olosta kirjeitse. Osalliset voivat esittää kaava-
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luonnoksesta mielipiteitä nähtävillä olon aikana. 
 
Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavaehdotuksen asetettavaksi julkisesti 
nähtäville __.__.2020. Kaavaehdotus on ollut maankäyttö- ja rakennuslain 
(MRL) 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä __.__. - __.__.2020 Seinäjoen 
kaupungin kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen internetsivuilla. 
 
Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta on tiedotettu Seinäjoen kaupungin sähköi-
sellä ilmoitustaululla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Eparissa 
__.__.2020. Asiakirjat on lähetetty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle tiedok-
si sähköisen asiakaspalvelun kautta. Muita viranomaisia tai lausunnonantajia 
on tiedotettu sähköpostitse nähtävillä olosta sekä nettiosoitteesta, josta ma-
teriaali on ollut ladattavissa. Naapureita on tiedotettu nähtävillä olosta kir-
jeitse. Osalliset ovat voineet esittää kaavaehdotuksesta muistutuksia nähtä-
villä olon aikana. 
 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö  

Viranomaisyhteistyö hoidetaan lausuntomenettelyllä. ELY-keskusta tiedote-
taan asemakaavan käsittelyvaiheista. 
 

4.4 Asemakaavan muutoksen tavoitteet  

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet  
 
Kaupungin asettamat tavoitteet 
Kaupunki on todennut alueen soveltuvan edelleen asumiseen ja palauttaa 
puistoalueella olevan asuinrakennuksen takaisin pientaloalueeksi. Aluetta ei 
ole tarvetta varata koulualueen laajentamiseen ja sen hyödyntäminen piha-
alueen laajentamiseen on hankalaa välissä virtaavan Kivipuron vuoksi. 

 

   
Kuva. Ote asemakaavasta 2.7.1956.                Kuva. Ote asemakaavasta 6.7.1978. 

 
Asukkaiden asettamat tavoitteet 
Asukkaiden tavoitteena on ollut turvata asuminen alueella pidemmäksi aikaa 
ja voida osoittaa rakennukselle käypä arvo siten, että se sijaitsee puistoalu-
een sijasta pientaloalueella. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Kaavaratkaisu ei heikennä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Alue on 
osa olemassa olevaa rakennetta. Luonnonarvot eivät vaarannu tulevan kaa-
vamuutoksen myötä. 
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Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
Asemakaavan muutos ei vaikuta maakuntakaavan suunnittelumääräyksiin. 
Alue on olemassa olevaa pientalon pihapiiriä ja kaavalla mahdollistetaan jo 
1950-luvulla syntynyt tilanne. 
 
Voimassa olevassa oikeusvaikutteettomassa yleiskaavassa vuodelta 1994 
suunnittelualue on julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY). Aluetta ei 
kuitenkaan pystytä käyttämään koulualueen laajennusalueena, koska Kivipuro 
kulkee alueiden välissä. Aluetta ei ole myöskään tarpeen varata Kivipuron 
kuntoutuskeskuksen laajennusalueeksi, joten olemassa olevan pientalon asu-
mismahdollisuudet voidaan jatkossakin turvata ja tehdä alueelle sitä tukeva 
asemakaavan muutos. 
 
Keskusta-alueelle ollaan laatimassa oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. Kaavan 
taustaselvitykset ovat meneillään. Seinäjoen keskustan osayleiskaavan raken-
nusinventointia ja arvotusta on tehty vaiheittain ja niitä hyödynnetään ase-
makaavan muutoksessa. 
 
Asemakaavan muutosta ei ole esitelty vuoden 2020 kaavoituskatsauksessa. 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnassa voidaan kaavoituskatsauksen 
lisäksi laittaa vireille sellaisia kaava-asioita, jotka ovat merkitykseltään vä-
häisiä. Kaavat laittaa vireille kaupunkiympäristölautakunta. 
 
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
Seinäjoen keskustan osayleiskaavan rakennusinventointiin ja siihen liittyvään 
arvotukseen perustuen, suunnittelualueella olevaa pientaloa ei esitetä ase-
makaavassa suojelukohteena. Asemakaavassa huomioidaan kuitenkin alueen 
sijaitseminen paikallisesti arvokkaalla Kivistön alueella. Suunnittelualueella 
tehtävät muutokset on sovitettava lähiympäristön arvoalueisiin. 
 
Alueen sivuitse virtaava Kivipuro jätetään edelleen puistoalueelle ja sille va-
rataan riittävä etäisyys tulevaan kaavoitettavaan pientalotonttiin. 
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4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset  
 
4.5.1. Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 

 
Asemakaavaluonnos 24.6.2020 
Alueelle laadittiin esitettyjen tavoitteiden ja nykyisten lähtökohtien ja selvi-
tysten pohjalta kaavaluonnos. 
 

 
Ote kaavaluonnoksesta 24.6.2020 
 

Asemakaavan luonnosvaiheessa on tutkittu alueelle sopivan rakentamisen 
määrää ja laatua. Todettiin, että olemassa olevaa rakennusta voi laajentaa 
tarvittaessa ja asumisviihtyvyyden kannalta tarpeelliselle talousrakennukselle 
voidaan osoittaa rakennusoikeus ja osoittaa sille rakennusala. Kivipuron var-
ressa oleva liito-oravareviiri on osoitettu luo-merkinnällä. 
 
Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet sekä niiden vastineet 
Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 24.6. – 31.7.2020 välisen ajan. Kaava-
luonnoksesta saatiin _ lausuntoa ja _ mielipidettä. Lausunnot saatiin _______ 
ja mielipiteen antoivat _______. 
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Ehdotuksen valmistelu 
 
Asemakaavaehdotus __.__.2020 

Kaavaluonnosvaiheessa saatujen kannanottojen perusteella alueelta on laa-
dittu kaavan muutosehdotus __.__.2020.  

Kaupunginhallitus on kokouksessaan __.__.2020 hyväksynyt asemakaavaehdo-
tuksen virallisesti nähtäville. 

 
 
 
 
 
Ote kaavaehdotuksesta __.__.2020 
 

Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet 

Asemakaavan muutos on ollut ehdotuksena nähtävillä __.__. - __.__.2020 vä-
lisen ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin _ lausuntoa ja _ muistutusta. Lausun-
non antoivat ______ ja muistutuksen antoivat ______. 

 

 

 

 

Kaupunginhallitus XX.XX.2020 

Asemakaavan hyväksyy kaupunginhallitus __.__.2020. 

 

5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 

5.1. Kaavan muutoksen rakenne 

Kaavalla osoitetaan pientalotontti olemassa olevalle paritalolle, joka nykyi-
sessä asemakaavassa sijaitsee puistoalueella. 

5.1.1 Mitoitus 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 0,5 ha. Kaavoitettava alue osoitetaan 
erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Tontilla on kokonaisrakennusoikeutta 
300 k-m2, mikä vastaa tehokkuuslukua e= 0,26. Asuinrakennuksen kerrosala 
on 250 k-m2 ja talousrakennuksen 50 k-m2.  
 
Kaavassa autopaikkavaatimus on 1,5 ap/asunto. 
 
Liitteenä olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa on tarkemmat tiedot 
alueelle muodostuvista kerrosaloista ja pinta-aloista. 
 
LIITE 2. Asemakaavan seurantalomake 
 

5.1.2 Palvelut  
Palvelut 
Suunnittelualue tukeutuu Keskustan ja Kivistön palveluihin. Kivistön koulu-
alue on välittömässä läheisyydessä ja Kivistön S-market sijaitsee noin 0,5 ki-
lometrin päässä alueesta. Asemakaavan muutos ei lisää alueen palveluja. 
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Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Asemakaavan muutos ei lisää alueen työpaikkoja. 
 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen varmistetaan asema-
kaavamerkinnöillä ja –määräyksillä. Rakentamista ohjataan myös rakennuslu-
pavaiheessa rakennusvalvonnan ja kaavoituksen yhteistyöllä, mikäli alueelle 
tulee uutta rakentamista. 

5.3 Aluevaraukset  

5.3.1 Korttelialueet  

Rakennustavasta on annettu kaavassa määräyksiä ja ne ovat selostuksessa 
kohdassa 5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset. Tarkemmin asemakaavamäärä-
ykset selviävät kaavakartasta. 
 
Erillispientalojen korttelialue (AO) 
 

 Julkisivuissa ei saa käyttää kirkkaita värejä. Rakennuksissa tulee 
käyttää puuverhousta. 

 Kattomuodon tullee olla harjakatto. 
 Talousrakennukset tulee rakentaa I-kerroksisena. 
 Maankäytössä tulee huomioida soveltuminen maisemaan ja rakennet-

tuun ympäristöön. Alueella tehtävät muutokset on sovitettava huolel-
lisesti ympäristöönsä sen mittakaavaan ja rakennustapaan ja lähiym-
päristön arvoalueisiin. 

 Autopaikat: 1,5 ap/asunto. 
 

5.3.2 Muut alueet    
Puisto (VP) 
 

 Muuntajat, jakokaapit ja muut teknisen huollon rakennukset ja lait-
teet on suunniteltava ja maisemoitava siten, että ne sopivat kaupun-
kikuvaan, ja ne on maalattava tummanharmaiksi kauttaaltaan. 

 Puistoalueelle on osoitettu luo -merkintä. Luonnon monimuotoisuu-
den kannalta erityisen tärkeä alue. Alueella sijaitsee liito-oravan le-
vähdysalue. Alueella tulee turvata liito-oravan puustoiset kulkureitit. 

5.3.3 Suojelukohteet 

Kivistön alueella on tehty rakennusinventointia ja arvotusta vuonna 2019. In-
ventointi on osa Seinäjoen keskustan osayleiskaavan rakennusinventointia, jo-
ta on tehty vaiheittain. Suunnittelualueella oleva rakennus on inventoitu 
vuonna 2019. Kohteen välittömässä läheisyydessä on paikallisesti arvokkaaksi 
luokiteltu Kivistön luoteisosan moderni pientalo- ja rivitalorakentamisen 
alue. Suunnittelualueella oleva kohde jätettiin arvotuksessa pois paikallisesti 
arvokkaasta alueesta. Rakennuksessa tehdyt muutostyöt ovat vaikuttaneet 
kohteen rakennushistoriallisiin arvoihin merkittävästi, eikä rakennus ole enää 
yhtenäinen kokonaisuus. Suunnittelualue rajautuu Kivistön koulujen ja Kivipu-
ron kuntoutuskeskuksen alueeseen, joka on arvotettu paikallisesti arvokkaak-
si. Lisäksi Kivistön koulu on ehdolla maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi.  
 
Asemakaavassa huomioidaan alueen sijaitseminen paikallisesti arvokkaalle Ki-
vistön alueelle. Suunnittelualueella tehtävät muutokset on sovitettava lä-
hiympäristön arvoalueisiin. 
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5.4 Kaavamuutoksen vaikutukset  

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön  

Yhdyskuntarakenne 
Alueen asemakaavan päivittämisellä ei ole vaikutuksia yhdyskuntarakentee-
seen. Kaukolämmön, vesihuollon ja sähkön verkostot sekä katuverkosto ovat 
jo toteutettuna alueella. 
   
Kaupunkikuva 
Asemakaavan muutos ei muuta kaupunkikuvaa. Alue on jo rakennettua ympä-
ristöä Kivistön pientalo- ja rivitalorakentamisen aluetta, Kivistön koulukes-
kuksen aluetta ja Ruukintien varren kerrostaloaluetta. Asemakaavassa on 
huomioitu alueen sijoittuminen paikallisesti arvokkaaksi luokiteltuun Kivistön 
luoteispuolen pien- ja rivitalojen sekä Kiviston koulujen ja Kivipuron kuntou-
tuskeskuksen alueelle. 
 
Asuminen 
Alue sijoittuu Kivistön koulukeskusta ympäröivän pientaloalueen reunalle. 
Alueen läheisyydessä sijaitsevat Ruukintienvarren kerrostalo alueet. Asema-
kaava ei tuo lisää asumista alueelle. 
 
Liikenne 
Alue on olemassa olevaa rakennetta. Asemakaava muutos ei lisää alueen lii-
kennevirtoja. 
 
Virkistys 
Asemakaavassa poistuu kaavallista puistoaluetta, mutta alue on ollut raken-
nettuna vuodesta 1954 lähtien, joten olemassa olevaan tilanteeseen kaavalla 
ei ole vaikutuksia. Nykyisestä vuokra-alueesta poiketen asemakaavalla muo-
dostetaan Kivipuron ja pientalotontin välille riittävä suojaetäisyys.  
 
Tekninen huolto 
Suunnittelualueen tekniset verkostot ovat valmiina. 

 
5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön  

Maisema 
Kaava ei aiheuta muutoksia maisemaan. Kaava-alueella on 1950-luvulla ra-
kennettu pientalo. Tontin takaosaan mahdollistetaan talousrakennuksen ra-
kentaminen. Talousrakennuksen rakentaminen ei muuta katunäkymää. Talo-
usrakennuksen rakentamisella voidaan rajata selkeästi piha-alue puistoalu-
eesta, jolla voidaan lisätä asukkaiden yksityisyyttä ja asumisviihtyvyyttä. 
 
Luonnonolot 
Suunnittelualueen luonnonolot eivät muutu. Alue on nykyiselläänkin raken-
nettua ympäristöä.  
 

5.5 Ympäristön häiriötekijät  
Kaavamuutos ei aiheuta uusia häiriötekijöitä. 
   

5.6 Kaavamerkinnät ja –määräykset  
Kaavassa on annettu määräyksiä rakentamisen sovittamisesta ympäristöön. 
Kaavamääräykset ovat tarkemmin asemakaavakartan määräysosassa. 
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5.7 Nimistö  

Alueen nimistö säilyy ennallaan. 

5.8 Kaavatalous  

5.8.1 Yleistä  

Suunnittelualue liittyy välittömästi muuhun kaupunkirakenteeseen. Alueella 
on olemassa toimivat kunnallistekniset verkostot. 
 

5.8.2 Rakentamiskustannukset  

Alueen kunnallistekniset verkostot ja katualue ovat valmiina. Kaavan toteut-
taminen ei aiheuta lisäkustannuksia kaupungille. 
 

6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS  

Alueella on valmiina kadut ja vesihuollon verkostot. 
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat  
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan yksi asemakaavan mukainen pien-
talotontti, jolla on sijaitse vuonna 1954 rakennettu paritalo. Kaavalla mah-
dollistetaan pientalon säilyminen ja korjaus. Kaava mahdollistaa tontin taka-
osaan talousrakennuksen rakentamisen. Asemakaavassa on osoitettu talousra-
kennukselle rakennusala. Mikäli tontille sijoitetaan myöhemmin uudisraken-
tamista, se on sovitettava paikallisesti arvokkaaseen Kivistön luoteisosan mo-
derniin pientalo- ja rivitalorakentamiseen. 
 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus  
Kaava on kaupunginhallituksen hyväksymiskäsittelyssä syksyllä 2020 ja kaavan 
tullee voimaan syksyllä 2020. Rakennuslupaa vaativia toimenpiteitä voi ha-
kea, kun kaava on lainvoimainen ja tontti on rekisteröity. Kaupunki omistaa 
maa-alueen ja huolehtii tontin rekisteröimisestä. 
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7 ASEMAKAAVAN LAADINTA  
Asemakaava on laadittu Seinäjoen kaupungin kaupunkisuunnittelussa ja kaa-
voituksessa virkatyönä. Kaavan valmistelusta on vastannut kaavoitusjohtaja 
Martti Norja ja kaavasuunnittelija Merja Suomela. 
 

7.1 Käsittelyvaiheet 
  
 15.4.2020 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti kaavamuutoksen 
   24.6. – 31.7.2020 Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 
 __.__.2020 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen virallisesti nähtäville 
 __.__. - __.__.2020 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 
 __.__.2020 Kaupunginhallitus hyväksyi 
 
 
 
 
SEINÄJOEN KAUPUNKI  
Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus 
 
 
 
 
     

24.6.2020 
Täydennykset __.__.2020 
 
 

  
Martti Norja 
kaavoitusjohtaja  



   
  04053 
  24.6.2020 
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

KIVISTÖ  
TUOMIKATU 4 

Asemakaavan muutos 
 

Suunnittelualue ja tehtävän kuvaus 
 
Suunnittelualueen sijainti  
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kivistön kau-
punginosassa Seinäjoen yhteiskoulun viereisellä 
puistoalueella Tuomikadun varrella. Suunnittelu-
alueella sijaitsee paritalo ja osa Koulupuistoa. 
Suunnittelualueen laajuus on n. 0,5 ha.  
 

 
Alueen sijainti 
 

Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 
Aloite asemakaavan muutokseen on tullut parita-
lon omistajilta, jotka ovat vuokralla kaupungin 
maa-alueella.  
 
Suunnittelualueella sijaitseva paritalo on raken-
nettu 1954. Paritalo on aikoinaan sijainnut omal-
la pientaloille tarkoitetulla asemakaavan mukai-
sella tontilla, mutta vuoden 1978 asemakaavan 
muutoksen yhteydessä alue on muutettu puisto-
alueeksi. Nykyiset omistajat ovat olleet asiasta 
kaupunkiin yhteydessä. Kaupunki on päättänyt 
kaupunkiympäristötoimialan johtoryhmässä 
26.2.2020 esittää alueelle kaavamuutosta ja 
palauttaa paritalon alueen asemakaavan mukai-
seksi pientalotontiksi. Puistoalueella asuminen 
hankaloittaa tarpeettomasti rakennuksen omista-
jien toimia mm. rakennuksen kunnostaminen tai 
asunnon myyminen on vaikeaa. Alue soveltuu 
edelleen asuinkäyttöön, joten kaavamuutokseen 
on suhtauduttu myönteisesti. 
 
 

Suunnittelun lähtökohdat ja aiemmat 
suunnitelmat 
 
Lähtökohdat 
Suunnittelualueella sijaitsee vuonna 1954 raken-
nettu paritalo. Suunnittelualue sijaitsee Seinäjo-
en yhteiskoulun ja Kivipuron kuntoutuskodin 
välisellä asemakaavan mukaisella puistoalueella. 
Alue soveltuu edelleen asumiseen, joten on pe-
rusteltua tehdä alueelle asemakaavan muutos ja 
palauttaa alue pientaloasumiseen. 
 

 
Ilmakuva alueesta vuodelta 2018 
 
Suunnittelualueen maanpinta on noin +49,00 
(N2000). 
 
Suunnittelualue on kaupungin omistamaa aluet-
ta. Maa-alue on vuokrattu asuintalon omistajille.  
 
Voimassa olevat kaavat 
 
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmä 
 
Alueella on voimassa useita maakuntakaavoja.  
 
Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava, on 
vahvistettu Ympäristöministeriössä 23.5.2005. 
Alue on Kaupunkikehittämisen kohdealuetta (kk). 
 
Etelä-Pohjanmaan Vaihemaakuntakaava II Kaup-
pa, liikenne ja keskustatoiminnot on hyväksytty 
30.5.2016 ja tullut voimaan 11.8.2016. Alue on 
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keskustatoimintojen aluetta (C) ja kaupallisen 
vyöhykkeen aluetta (km2). 
 

 
Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan kaavayhdis-
telmästä © MML, Esri Finland 
 
Yleiskaava 
Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikuttee-
ton Seinäjoen yleiskaava 1994, jota ollaan uudis-
tamassa.  
 
Alue on osayleiskaavassa Julkisen palvelujen ja 
hallinnon aluetta (PY). 
 

 
Ote Seinäjoen yleiskaavasta 1994 
 
Asemakaava 
Suunnittelualueella on voimassa 6.7.1978 hyväk-
sytty asemakaava. Asemakaavassa alue on puis-
toaluetta (P). 
 

 
Ote ajantasa-asemakaavasta 
 
Tehdyt suunnitelmat ja selvitykset 
 
Rakennuskantainventointi 
Kivistön alueella on tehty rakennuskantainven-
tointia vuonna 2019. Inventointi on osa Seinäjoen 
keskustan osayleiskaavan rakennusinventointia, 
jota on tehty vaiheittain. Inventointia ja siihen 
liittyvää arvotusta hyödynnetään asemakaavan 
muutoksessa.  
 
Luontoselvitys 
Suunnittelualueelta Kivipuron varresta on laadit-
tu luontoselvitys vuonna 2020. Kivipuron varressa 
on todettu liito-oravan elinpiiri. 
 
Vaikutusalue 
Vaikutusalueena on kaavan lähiympäristö Tuomi-
kadun varrella ja Koulupuistossa. 
 
Maankäyttö- tai muut sopimukset 
Alueelta ei laadita maankäyttösopimuksia, koska 
alue on kaupungin omistuksessa.  
 
Osalliset 
Osallisia ovat alueen maanomistajat, rakennus-
ten omistajat, vuokralaiset ja ne, joiden asumi-
seen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saat-
taa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset 
ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsi-
tellään (MRL 62§). Tässä asemakaavan muutok-
sessa osallisia ovat: 
 
Kaavamuutoksen hakijat, asuinrakennuksen 
omistajat, kaava-alueen ja siihen rajoittuvien 
alueiden maanomistajat, yrittäjät, asukkaat ja 
muut toimijat, 

Kaupungin viranomaiset: Kaupunkiympäristön 
toimiala, Rakennusvalvonta, Yhdyskuntatekniik-
ka, Kiinteistö- ja mittauspalvelut, Ympäristön-
suojelu, Puistotoimi, Seinäjoen Vesi Oy, Seinäjo-
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en Energia Oy, Seiverkot Oy, Etelä-Pohjanmaan 
pelastuslaitos-liikelaitos, Seinäjoen museot  

Valtion ja muut viranomaiset: ei valtion tai 
muita viranomaisia 

Yritykset ja yhdistykset yms: Viria Oy, Etelä-
Pohjanmaan luonnonsuojeluyhdistys ry 

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 (www.seinajoki.fi/ilmoitustaulu) 
aina kaavan hyväksymiseen saakka. Kaavoituksen 
etenemistä voi seurata kaupunkisuunnittelun ja 
kaavoituksen internetsivuilla 
(www.seinajoki.fi/kaupunkisuunnittelujakaavoit
us). 

Vireilletulo 
Asemakaavamuutos on tullut ajankohtaiseksi ja 
vireille kaupunkiympäristölautakunnan päätök-
sellä 15.4.2020. 

Aloitus- ja luonnosvaihe 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaava-
luonnos asetetaan nähtäville vähintään 14 päi-
väksi. Nähtävilläolosta tiedotetaan julkisesti 
kuulutuksella. Suunnittelualueen maanomistajia, 
asuinrakennuksen omistajia sekä osallisiksi ni-
mettyjä viranomaisia ja yhteisöjä tiedotetaan. 
Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteitä 
kirjallisesti, suullisesti tai sähköpostin välityksel-
lä (MRL 62 § ja MRA 30 §). Tarvittaessa järjeste-
tään 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-
villäolosta 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 kaava viedään 
hyväksymiskäsittelyyn. Asemakaavan muutos on 
vähäinen, joten asemakaavan hyväksyy kaupun-
ginhallitus. Kaavan hyväksymisestä koskevasta 
päätöksestä ilmoitetaan niille viranomaisille, 
kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, 
jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjalli-
sesti 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 tai erillisneuvotte-
luin. ELY-keskusta tiedotetaan asemakaavan 
käsittelyvaiheista. 
 
Selvitettävät vaikutukset ja vaikutus-
ten arvioinnin 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 pää-
töksenteko 
  
Aikatauluarvio 
 Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma ovat nähtävillä kesäkuussa 2020 
 Kaavaehdotus on nähtävillä syksyllä 2020 
 Kaupunginhallitus hyväksynee asemakaavan 

syksyllä 2020 
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Yhteystiedot ja palaute  
 
Työn kuluessa osallistumis- ja arviointisuunni-
telmaa tarkistetaan aina tarvittaessa. 
 
Nähtävä olo aikoina palautetta annetaan osoit-
teeseen kaavoitus@seinajoki.fi. 
 
 
Valmistelusta vastaavat 
kaavoitusjohtaja Martti Norja 
p. 040 774 8501 
martti.norja(at)seinajoki.fi 
 
kaavasuunnittelija Merja Suomela  
p. 044 470 0293  
merja.suomela(at)seinajoki.fi 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 743 Seinäjoki Täyttämispvm 22.06.2020
Kaavan nimi Kivistö, kortteli 70 (osa) ja puistoalue
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 15.04.2020
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus  
Generoitu kaavatunnus   
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,5182 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]0,5182
 

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 0,5182 100,0 300 0,06 0,0000 300
A yhteensä 0,1145 22,1 300 0,26 0,1145 300
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 0,4037 77,9 0  -0,1145 0
R yhteensä       
L yhteensä       
E yhteensä       
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 0,5182 100,0 300 0,06 0,0000 300
A yhteensä 0,1145 22,1 300 0,26 0,1145 300
AO 0,1145 100,0 300 0,26 0,1145 300
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 0,4037 77,9 0  -0,1145 0
VP 0,4037 100,0 0  -0,1145 0
R yhteensä       
L yhteensä       
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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