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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT   

1.1 Tunnistetiedot  

Asemakaavan selostus, joka koskee __. päivänä ____kuuta 2020 päivättyä 
Seinäjoen kaupungin kaavoituksen laatimaa asemakaavakarttaa, kaavanume-
ro 01117. 
 
Asemakaavan muutos koskee Seinäjoen kaupungin Keskustan (1) kaupungin-
osan korttelia 6. 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuu Seinäjoen kaupungin Keskustan (1) 
kaupunginosan kortteli 6. 
 
Alueen sijainti ja laajuus 
Asemakaava-alue sijaitsee keskustan pohjoisosassa Jaakkolantien, Verkateh-
taankadun, Kutojankadun ja Puusepänkadun välisellä alueella. Suunnittelu-
alueen laajuus on n. 0,7 ha.  

Kaavamuutosalueen sijainti kaupunkirakenteessa 

 
Kaavan tarkoitus 
Asemakaavan muutoksella tarkistetaan korttelissa voimassa olevan vanhen-
tuneen vuosina 1971 hyväksytyn asemakaavan korttelikohtaiset tavoitteet, 
rakentamistehokkuus ja pysäköinnin järjestäminen. Korttelin 6 pääkäyttötar-
koitus pienteollisuus- ja huoltorakennusten (TP3) korttelialue muutetaan 
asuinliiketalojen korttelialueeksi (AL).  
 
Kaavan muutoksella luodaan edellytyksiä Seinäjoen keskustan pohjoisosan 
kehittymiselle. Kaavoitusohjelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti 
asemakaavan muutoksella on tarkoitus lisätä asumista keskusta-alueella ja 
tiivistää kaupunkirakennetta. 
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2 TIIVISTELMÄ   

2.1 Kaavaprosessin vaiheet  

Kaupunkiympäristölautakunta on laittanut asemakaavoituksen vireille 
24.6.2020. 
 
Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut MRL 30 
§:n mukaisesti nähtävänä 17 – 30.9.2020. Nähtävillä olosta on kuulutettu Sei-
näjoen kaupungin internet-sivuilla ilmoitustaululla (kuulutuksissa) ja viralli-
sessa ilmoituslehdessä Eparissa 16.9.2020. Nähtävänä olon aikana valmiste-
luaineistosta on pyydetty asianosaisilta lausunnot. Osalliset ovat voineet 
esittää kaavaluonnoksesta mielipiteitä nähtävillä olon aikana. 
 
Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan __.__.2020 laittaa kaavaehdo-
tuksen nähtäville. Nähtävillä pidosta ilmoitetaan kuulutuksella internet-
sivuilla ja Eparissa __.__.2020. Kaavaehdotus on MRA 27§:n mukaisesti näh-
tävillä __.__. – __.__.2020 välisen ajan. Kaavaehdotuksesta pyydetään näh-
tävillä olon aikana lausunnot asianosaisilta ja osalliset voivat jättää kaavasta 
muistutuksia.  

 
Kaava on ollut kaupungin hallituksen käsittelyssä __.__.2020 ja kaupungin 
valtuusto hyväksynee asemakaavan __.__.2020. 
 

2.2 Asemakaavan muutos    

Kaavan muutoksella luodaan edellytykset keskustan tuntumassa olevan alu-
een tiivistämiselle. Kaavan muutoksella korttelin käyttötarkoitus osoitetaan 
asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. korttelialueeksi siten että 
ensimmäisen kerrokseen tulee myös jonkin verran liiketilaa. Kortteliin sijoitet-
tavat autopaikat ovat yhteisessä tilassa maan alla ja loput autopaikat lunaste-
taan keskustan pysäköintilaitoksista vapaaksi ostoperiaatteella. Piha on yhtei-
nen ja istutettu korttelipiha. 

 
Korttelialueella kerroslukua nostetaan ja suunnittelualueen kokonaisrakennus-
oikeus kasvaa. Hakija on luonnostellut alustavasti kokonaisrakennusoikeutta 
noin 15000 k-m2 eli korttelitehokkuutena noin e= 2.0. Rakennuksen kerros-
määrän on alustavasti suunniteltu vaihtelevan välillä VI- X. Alustavia suunni-
telmia on laatinut Arkkitehdit LSV Oy Tampereelta. 

 

2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen  

Hankkeen kaupunkikuvallisia, kaavallisia, teknisiä ja taloudellisia toteutta-
misedellytyksiä on tutkittu. Hankkeen rakentamiseen on tarkoitus päästä 
mahdollisimman pian kaavan valmistuttua. 
 
Hanke on Seinäjoen kaupungin kaavoituskatsauksessa esitettyjen tavoittei-
den mukainen. Kaavaehdotuksen jälkeen kaupunki tekee maankäyttösopi-
muksen kaavamuutoksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b § edellytysten mu-
kaisesti.  

 
Asemakaavoitusprosessia on kuvattu tarkemmin kohdassa 4.  

 
3 LÄHTÖKOHDAT  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista  

 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
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Suunnittelualue sijaitsee Pohjois-Keskustassa Jaakkolantien, Verkatehtaan-
kadun, Kutojankadun ja Puusepänkadun rajaamalla alueella. Pohjois-
Keskustan asemakaavoja on uudistettu pala kerrallaan.  

Ilmakuva vuodelta 2019   

Ilmakuva vuodelta 2018  
 
3.1.2 Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on rakennettua ympäristöä. 
 
Suunnittelualueella maanpinta vaihtelee korkeuskäyrien +44 - +44.2 (N2000) 
väillä. Maanpinta on korkeimmillaan lounaiskulmassa. 
 
Maaperä 
Suunnittelualueella maaperä on GTK:n maaperätietojen mukaan pääosin hie-
sua (Hs). 
 

 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Väestö 
Seinäjoen kaupungin väkiluku on noin 64 000, joista kaavamuutosalueen lä-
hiympäristössä 500 metrin säteellä asuu noin 2100 asukasta ja 1,5 km säteel-
lä noin 10 000 asukasta.  
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Yhdyskuntarakenne 
Alue sijaitsee kaupunkirakenteen sisällä Keskustan kaupunginosassa. 
 
Rakennuskanta  
Suunnittelualueen ympäristö on rakennettua ympäristöä. Korttelin pohjois-
puolella sijaitsee ABC-liikenneasema ja koilliskulmassa Lidl. Alue sijaitsee 
kaupunkirakenteen sisällä Pohjois-Keskustassa. Korttelin itäpuolelle on val-
mistunut vuonna 2018 Saga Palvelutalo ja muuten korttelin ympäristössä  
on tapahtunut täydennysrakentamista kortteli kerrallaan. Suunnittelualueel-
la sijaitsee purkukuntoisia asuinrakennuksia vuosilta 1937 - 55 ja varastora-
kennuksia, jotka ovat valmistuneet 1965 ja 2001. 

Ote peruskartasta 
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Google maps 2011, Verkatehtaankatu. 
 
Palvelut 
Alue tukeutuu ydinkeskustan palveluihin, joita ovat mm. pankkipalvelut, ap-
teekit, päivittäiskaupanmyymälät ja erikoiskaupan liikkeet. Keskustan ala-
koulu ja Lyseon yläkoulu sijaitsevat noin kilometrin päässä suunnittelualu-
eesta etelään. Koska suunnittelualue sijaitsee matkakeskuksen läheisyydes-
sä, julkisen liikenteen yhteydet muualle kaupunkiin ovat kattavat. Alue on 
kaukolämpö-, vesi- ja viemäriverkoston piirissä.  

 
Kaavamuutoksen myötä alueen väestö lisääntyy ja palvelujen kysyntä kas-
vaa.  
 
Virkistys 
Alueen läheisyydessä on Seinäjoen uoman varressa kulkevat ulkoilureitit. 
Koulujen yhteydessä on liikuntasalit sisäurheiluun sekä ulkokentät kesä- ja 
talvilajeja varten. 
 
Liikenne 
Suunnittelualueelle liikennöidään pääosin Verkatehtaankadun ja Jaakkolan-
tien kautta. Hyväksytyn katusuunnitelman mukaan Jaakkolantie ja Puuse-
pänkatu rakennetaan pihakaduiksi ja Verkatehtaankatu uudistetaan. 
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Joukkoliikenne 
 
Paikallisliikenteen bussireitti 4 kulkee välillä Seinäjoen keskusta – Hyllykallio 
– Nurmo - Teppo suunnittelualueen itäpuolelta, Valtionkatua pitkin.  

Paikallisliikenteen linjan 4 reittikartta.        
 
Bussireitti 11 kulkee välillä Seinäjoen keskusta – Niemistö – Hautala suunnit-
telualueen länsipuolelta Vapaudentietä pitkin. 

Paikallisliikenteen linjan 11 reittikartta.        
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Yhdyskuntatekninen huolto  
Kaukolämpö-, vesi- ja jätevesiverkostot kulkevat alueen vieressä.  
 
 
 
 
 
V
e
s
i
-
 
j
a
  
 
   

 
Alueen vesi- ja jätevesiverkosto (sininen = vesijohto, ruskea = jätevesi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alueen hulevesi- ja kaukolämpöverkosto (vihreä = hulevesi, punainen = kaukolämpö) 

 
 
3.1.4 Maanomistus 

Alueella on maanomistusta sekä kaupungilla että yksityisillä, joten ennen 
kaavaehdotuksen hyväksymistä Seinäjoen kaupunki tekee maankäyttösopi-
mukset MRL 91 a ja b § edellytysten mukaisesti. 

 
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 alu-
eidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voi-
maan 1.3.2009. Tavoitteiden mukaan alueidenkäytöllä on nykyistä vahvem-
min hillittävä ilmastonmuutosta. Kaupunkiseutujen kehitys tulee kääntää ha-
jautumisesta kohti eheytymistä ja tiiviimpää rakennetta. Tämä koskee niin 
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asutuksen, palvelujen kuin työpaikkojenkin sijaintiratkaisuja. 
 
Maakuntakaavat 
 
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmä 
Alueella on voimassa useita maakuntakaavoja.  
 
Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava, on vahvistettu Ympäristöministe-
riössä 23.5.2005. Alue on Kaupunkikehittämisen kohdealuetta (kk), jonka 
suunnittelumääräys on: Aluetta kehitetään maakuntakeskuksena ja sitä ym-
päröivänä kaupunkiseutuna. Alueen valmiuksia parannetaan maakunnallisten 
palveluiden sijainti- ja liikenneyhteyksien solmupaikkana. Erityistä huomiota 
tulee kiinnittää alueella sijaitsevan matkakeskuksen ja lento-aseman sekä 
muun maakunnan välisen joukkoliikenneyhteyksien kehittämiseen. Kuntien 
yleis-kaavoissa kevyen liikenteen verkostojen jatkuvuus on varmistettava. 
 
Etelä-Pohjanmaan Vaihemaakuntakaava II Kauppa, liikenne ja keskustatoi-
minnot on hyväksytty 30.5.2016 ja tullut voimaan 11.8.2016. Alue on keskus-
tatoimintojen aluetta (C) ja kaupallisen vyöhykkeen aluetta (km2). 
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Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan kaavayhdistelmästä © MML, Esri Finland 
 

 
Yleiskaava 
Alueella on voimassa vuodelta 1994 oikeusvaikutteeton Seinäjoen yleiskaava 
1994. Yleiskaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta (C).  

Ote Seinäjoen yleiskaavasta 1994 
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Asemakaava 
Korttelissa 6 on voimassa vuonna 1971 hyväksytty asemakaava, jossa kortteli 
on Pienteollisuus- ja huoltorakennusten korttelialuetta TP3. Tontilla sallitus-
ta kerrosalasta voidaan enintään 40% rakentaa liiketiloiksi. Kerrosalan suhde 
tontin pinta-alaan saa olla enintään 0,60. Rakennukset saavat olla enintään 
kaksikerroksisia. Asuntoja saa tontille rakentaa vain toiminnalle välttämä-
töntä henkilökuntaa varten. Järjestysoikeuden luvalla saa rakennuksen ra-
kentaa tontin rajaan kiinni. 

Ote ajantasa-asemakaavasta 
 
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. Kaupunkiympäristötoimialan kiinteistö- ja paikkatietopalvelu ylläpi-
tää pohjakartan tietoaineistoa. 
 
Rakennuskiellot 
Asemakaava-alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. 
 
Yleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2008 
Vuonna 2008 on tehty muinaisjäännösinventointi kantaseinäjoen alueella. In-
ventoinnin yhteydessä ei ole löydetty suunnittelualueelta kiinteitä muinais-
jäännöksiä. 

 
Liikennesuunnittelu 
Jaakkolantie ja Puusepänkatu rakennetaan pihakaduksi. Katusuunnitelmat on 
hyväksytty 2018. 
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Muut aluetta koskevat suunnitelmat 
 
Kaavaluonnosvaihe 
Kortteliin ehdotetaan asuin,- liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. 
Hakijat hakevat asemakaavan käyttötarkoituksen muutosta pääasiassa asu-
miskäyttöön siten että ensimmäisen kerrokseen tulee myös jonkin verran lii-
ketilaa. Kortteliin sijoitettavat autopaikat ovat yhteisessä tilassa maan alla 
ja piha on yhteinen ja istutettu korttelipiha. Maanomistajat ovat teettäneet 
luonnoksia, hakija on luonnostellut alustavasti kokonaisrakennusoikeutta noin 
15000 k-m2 eli korttelitehokkuutena noin e= 2.0. Rakennuksen kerrosmäärän 
on alustavasti suunniteltu vaihtelevan välillä VI- X. Alustavia suunnitelmia on 
laatinut Arkkitehdit LSV Oy Tampereelta.  

Kuva. Havainnekuva , Arkkitehdit LSV Oy 
 

Kuva. Havainnekuva, Arkkitehdit LSV Oy 
 
Liite 3. Havainnekuvia  

 
4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET   

 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Kaupungin väkiluku on noin 64 000 asukasta ja kaupunki kasvaa voimakkaas-
ti. Kaupungin kasvun myötä on syytä tuottaa nopeasti uusia mahdollisia ra-
kennuspaikkoja, jotta tarve vastaisi kysyntään ja asuntojen hintataso pysyisi 
kohtuullisena.  
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Asemakaavan muutos on Seinäjoen kaupungin kaavoitusohjelmassa ja kaa-
voituskatsauksessa 2020. Esitetty kaavamuutos on Seinäjoen kaupungin ta-
voitteiden mukainen koska se tiivistää kaupunkirakennetta ja tehostaa 
maankäyttöä. Ensimmäisen kerroksen liiketilat tuovat myös palveluja ja pi-
han lisäksi etenkin Verkatehtaankadun varressa on kortteliin osoitettu puita 
ja istutuksia, joita Pohjoiskeskustasta puuttuu.  
 
Kaavamuutoksen yhteydessä tutkitaan tarkemmin rakentamisen tehokkuus ja 
laatu sekä pyydetään tarvittavat lausunnot. 
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset  

Seinäjoen kaupungin kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt asemakaa-
van muutoksesta 24.6.2020. 
    

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö  
 
4.3.1 Osalliset  Osallisia ovat suunnittelualueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, 

työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä 
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 
62§). Tässä ase-makaavan muutoksessa osallisia ovat: 

 
Kaavamuutoksen hakijat, kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maan-
omistajat, yrittäjät, asukkaat ja muut toimijat.  

Kaupungin viranomaiset: Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennusvalvonta, 
Yhdyskuntatekniikka, Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut, Ympäristönsuojelu, 
Puistotoimi, Elinvoiman ja kilpailukyvyn toimiala, Sivistyksen ja hyvinvoinnin 
toimiala, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Joukkoliikenne, Seinäjoen museot, Ke-
hittämispalvelut, Seinäjoen Vesi Oy, Seinäjoen Energia Oy, Seiverkot Oy ja 
Etelä-Pohjan¬maan pelastuslaitosliikelaitos. 

Valtion ja muut viranomaiset: Etelä-Pohjanmaan liitto, Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehallintovirasto, ELY-keskusta tiedotetaan asemakaavan käsitte-
lyvaiheista. 

Yritykset ja yhdistykset yms: Elisa Oyj, Telia Sonera, Etelä-Pohjanmaan 
luonnonsuojeluyhdistys ry, Seinäjoen historiallinen yhdistys, Sydämellinen 
Seinäjoki ry, Seinäjoen Kantakaupungin Asukasyhdistys ry sekä muut mahdol-
liset yhteisöt ja henkilöt, joiden oloihin ja etuihin kaava saattaa vaikuttaa. 

 
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 
4.3.2 Vireilletulo  

Seinäjoen kaupungin Kaupunkiympäristölautakunta teki suunnittelualuetta 
koskevan kaavoituspäätöksen 24.6.2020.  

 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävillä olosta 
on tiedotettu Seinäjoen kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Eparissa 
16.9.2020 sekä Seinäjoen kaupungin internet-sivuilla kuulutuksissa 
17.9.2020. OAS on yhdessä kaavaluonnoksen sekä siihen liittyvien asiakirjo-
jen kanssa MRA 30§:n mukaisesti nähtävillä 17 – 30.9.2020. 
 
Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty Etelä- 
Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköisen asiointipalvelun kautta tiedoksi. Mui-
ta viranomaisia tai lausunnon antajia on tiedotettu sähköpostitse nähtävillä-
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olosta sekä nettiosoitteesta, josta materiaali on ollut ladattavissa. Naapurei-
ta on tiedotettu nähtävillä olosta kirjeitse. Osalliset ovat voineet esittää 
kaavaluonnoksesta 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 tie-
doksi sähköisen asiointipalvelun kautta. Muita viranomaisia tai lausunnon an-
tajia on tiedotettu sähköpostitse nähtävillä olosta sekä nettiosoitteesta, jos-
ta materiaali on ollut ladattavissa. Naapureita on tiedotettu nähtävillä olosta 
kirjeitse. Osalliset ovat voineet esittää kaavaehdotuksesta muistutuksia näh-
tävillä olon aikana. 
 
Kaupunginhallituksen käsittely __.__.____, kaupunginhallitus päätti esittää 
asemakaavaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.   
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan __.__.____. 

 
4.3.4 Viranomaisyhteistyö  

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään lausuntomenettelyin 
tai erillisneuvotteluin. ELY-keskusta tiedotetaan asemakaavan käsittelyvai-
heista. 

 

4.4 Asemakaavan muutoksen tavoitteet  

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet  
 
Kaupungin asettamat tavoitteet 
Pohjois-Keskustan asemakaavaa on uudistettu kortteleittain vuodesta 2000 
lähtien. Ensimmäisiä muutoksia varten määriteltiin suunnittelun tavoitteet: 
painottaa asumiskäyttöä, nostaa tehokkuutta ja kerroslukuja sekä ottaa 
huomioon kaupalliset vyöhykkeet. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden mukainen ja 
kaavan toteuduttua aluerakenne tiivistyy.  

 
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
Kokonaismaakuntakaavassa alue on Kaupunkikehittämisen kohdealuetta 
(kk).  
 
Vaihemaakuntakaavassa II alue on merkitty Keskustatoimintojen alueeksi 
(c). Kaava-alue sijoittuu myös kaupallisen vyöhykkeen alueelle (km2). 
 
Yleiskaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta (C). 

 
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
Tavoitteena on tiivistää nykyistä yhdyskuntarakennetta. 
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4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset  
 
4.5.1. Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 

Asemakaavaluonnos 17.9.2020 
Alueelle laadittiin esitettyjen tavoitteiden ja nykyisten lähtökohtien ja selvi-
tysten pohjalta kaavaluonnos. 

Ote kaavaluonnoksesta 17.9.2020 
 
Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden vastineet 
Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 17 – 30.9.2020 välisen ajan. Kaava-
luonnoksesta saatiin __ lausuntoa ja __ mielipidettä.  

 
Asemakaavaehdotus __.__.2020 
Kaavaluonnosvaiheessa saatujen kannanottojen ja tarkistettujen tavoitteiden 
perusteella alueelta on laadittu kaavaehdotus __.__.2019. Kaupunginhallitus 
on kokouksessaan __.__.2019 hyväksynyt asemakaavaehdotuksen virallisesti 
nähtävillä pidettäväksi.  

 
Lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet 
Asemakaavan muutos on ollut ehdotuksena nähtävillä __.__. -__.__.2020 vä-
lisen ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin __ lausuntoa ja __ muistutusta.  

 
 
5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 
 
5.1. Kaavan muutoksen rakenne 

Kaavamuutoksella osoitetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten kortteli-
alue. Kerrosluku on VI - X. Lisäksi alueelle osoitetaan maanalaisia pysäköinti-
tiloja. 
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5.1.1 Mitoitus 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 7457m² (0,7 ha).  
 
Kaavan kokonaisrakennusoikeus on noin 15 700 kem² ja tehokkuus on noin e 
= 2.00. 

 
Asunnot, liike- ja toimistotilat, julkisille tai yksityisille palveluille: 1 ap / 85 
k-m². Liiketilat ovat luonteeltaan lähipalveluita ja Verkatehtaankadulta on 
osoitettavissa riittävät asiakaspysäköintipaikat. Autopaikat on sijoitettava 
korttelissa maan alle korttelin yhteiseen pysäköintihalliin tai autopaikat on 
osoitettava keskustan julkisista pysäköintilaitoksista, jolloin autopaikkavaa-
teesta voidaan antaa 25% alennus. Yhtä kortteliin sijoitettua yhteiskäyttöau-
toa kohden voidaan pysäköintivaateesta antaa viiden auton huojennus. Luo-
vuttaessa yhteiskäyttöautosta on vastaava määrä autopaikkoja lunastettava 
keskustan julkisista pysäköintilaitoksista niin että vaadittu autopaikkavaade 
täyttyy. 
Varastoille, autosuojille, yhteistiloille, teknisille yms. tiloille ei tarvitse 
osoittaa autopaikkoja. Polkupyöräpaikat 1.5pp / asunto. 
 
Liitteenä olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa on tarkemmat tiedot 
alueelle muodostuvista kerrosaloista ja pinta-aloista. 
 
Liite 2. Asemakaavan seurantalomake 

 

5.1.2 Palvelut  
Palvelut 
Alueen lähipalvelut on hyvin saavutettavissa, muuten alue käyttää keskustan 
julkisia ja kaupallisia palveluja. 
 

  Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Kaavamuutosalue osoitetaan pääosin asumiseen. 

 
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen on varmistettu ase-
makaavamerkinnöillä ja –määräyksillä. Kaavamääräyksillä ohjataan myös yh-
tenäiseen rakennustapaan. Lisäksi alueen suunnittelua kaavan tarkoittamalla 
tavalla tullaan ohjaamaan rakennusvalvonnan ja kaavoituksen yhteistyöllä.  

 
5.3 Aluevaraukset  

5.3.1 Korttelialueet  

Rakennustavasta on annettu kaavassa määräyksiä kts. kohta 5.6 Kaavamer-
kinnät ja –määräykset. Tarkemmin asemakaavamääräykset selviävät kaava-
kartasta. 

 
   
 
5.3.2 Muut alueet   
 
5.3.3 Suojelukohteet 

Kaavamuutos alueella ei ole suojelukohteita.  
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5.4 Kaavan vaikutukset  
 

5.4.1 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukai-
nen, koska asuinrakentaminen on suunnattu olemassa olevan yhdyskuntara-
kenteen sisään ja joukkoliikenneyhteyksien varrelle tai niiden saavutettaviin. Se 
on sijoitettu tukemaan olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta, taajamaraken-
teen sisälle hyvin olemassa oleviin palveluihin nähden. 
 
Alue on osa taajamarakenteen sisäistä aluetta ja ei siten hajauta yhdyskunta-
rakennetta ja perustuu hyviin liikenneyhteyksiin. Elinympäristön laatuun on 
kiinnitetty huomiota asemakaavamääräyksillä.  

 

5.4.2 Kaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin 

Yleiskaavallinen tarkastelu  
Koska alueelta puuttuu oikeusvaikutteinen yleiskaava, on asemakaavassa otet-
tu huomioon soveltuvin osin yleiskaavan sisältövaatimukset. Kaavoitettava alue 
on yhdyskuntarakenteeltaan toimiva ja hyödyntää sitä. Alueen täydennysraken-
taminen tiivistää kaupunkirakennetta ja turvaa palvelujen saavutettavuutta. 

 

5.4.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön  

Yhdyskuntarakenne 
Suunnittelualue on osa Seinäjoen ydinkeskustaa. Lisärakentamisella eheyte-
tään ja täydennetään pohjoisosan kaupunkirakennetta ja mahdollistetaan 
keskusta-asuminen. Alue sijaitsee yhdyskuntarakenteen kannalta edullisesti.
   
Kaupunkikuva 
Kaupunkikuva kehittyy rakennetumman ja kaupunkimaisemman ympäristön 
suuntaan. Alue yhtenäistyy ja täydentyy korkealuokkaiseksi asuinrakennusten 
kokonaisuudeksi. 

 
Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Kaavoitettava alue osoitetaan pääosin asuinrakentamiseen, joten suunnitel-
malla tuotetaan vain muutamia työpaikkoja.  

 
Asuminen 
Kaavamuutoksen myötä alueen väestö kasvaa. 
 
Virkistys 
Alueen läheisyydessä on Seinäjoen uoman varressa kulkevat ulkoilureitit. 
Koulujen yhteydessä on liikuntasalit sisäurheiluun sekä ulkokentät kesä- ja 
talvilajeja varten. 
   
Tekninen huolto 
Alue on helposti liitettävissä teknisiin verkostoihin. Kaukolämpö-, vesi- ja jä-
tevesiverkostot kulkevat alueen vieressä.  

 
   
5.6 Kaavamerkinnät ja –määräykset  

Kaavassa on annettu määräyksiä, jotka koskevat rakennustapaa ja uudisra-
kentamisen sovittamista rakennettuun ympäristöön. Kaavamääräykset ovat 
tarkemmin asemakaavakartan määräysosassa. 
 

5.7 Nimistö  

Ei muutoksia nimistöön. 
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5.8 Kaavatalous  

5.8.1 Yleistä  

Suunnittelualue liittyy välittömästi muuhun kaupunkirakenteeseen, joten 
aluetta palvelevien katujen ja muun verkoston toteuttaminen jatkaa ja hyö-
dyntää nykyistä verkostoa ja on siten kestävän kehityksen tavoitteiden mu-
kainen.  

 

5.8.2 Rakentamiskustannukset  

Kustannuksia syntyy kaupungille katujen ja kunnallistekniikan liitäntöjen ra-
kentamisesta. Toimijat arvioivat kustannuksia rakennusvaiheessa. 
 

6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS  

Kaupunki toteuttaa kaava-alueen katujen sekä kunnallistekniikan rakentami-
sen. 
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat  
Rakennusten mahdollista sijoittumista tonteille on esitetty kaavaselostuksen 
liitteenä olevissa havainnekuvissa. Rakennusvalvonta tulkitsee asemakaavaa 
ja sen määräyksiä ja ohjaa rakentamista. 
 
 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus  
Kaavaehdotuksen jälkeen kaupunki tekee maankäyttösopimuksen kaavamuu-
toksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b § edellytysten mukaisesti.  
 
Kaupunki toteuttaa katualueita koskevat suunnitelmat ja rakentamisen kaa-
van valmistuttua omien budjetissa sovittujen aikataulujensa mukaan.  
 
Rakennusten mahdollista sijoittumista tontille on esitetty liitteenä olevissa 
havainnekuvissa. Rakennushanketta ohjataan kaavoitustyön ja rakennuspro-
sessin aikana hyvän kaupunkiympäristön aikaansaamiseksi.  
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7 ASEMAKAAVAN LAADINTA  

Asemakaava on laadittu Seinäjoen kaupungin kaavoituksessa virkatyönä. 
Kaavan valmistelusta on vastannut kaavoitusjohtaja Martti Norja ja kaavoi-
tusassistentti Maija Hakola-Äijö. 
 

7.1 Käsittelyvaiheet 
  
 24.6.2020 Kaupunkiympäristölautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen 
   17 – 30.9.2020 Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 
 __.__.2020 Kaupunginhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen virallisesti nähtäville 
 __.__. –  __.__.2020 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 
 __.__.2020 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavan valtuuston hyväksyttäväksi 
 __.__.2020 Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
 
 
 
SEINÄJOEN KAUPUNKI  
Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus 
 
 
 
 
     

17.9.2020 
 

 
   
  Martti Norja 
  kaavoitusjohtaja  


