
   
  52028 
   20.1.2021 

 
 

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

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

HYLLYKALLIO (52) 
KORTTELIT 4054 (osa) ja 4154 

Asemakaavan muutos 

 

 
Suunnittelualueen sijainti  
Asemakaava-alue sijaitsee Hyllykalliolla Orava-
tien varressa, rajautuen osittain Pohjan valta-
tiehen. Suunnittelualueen laajuus on n. 4,7 ha. 

Alueen sijainti 
 

Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 
Seinäjoen kaupungin Hyllykallion kaupunginosas-
ta on tullut Oravatien varrelta kaksi erillistä kaa-
voitushakemusta. Asemakaavat on käynnistetty 
yhtenä asemakaavan muutoksena ja niitä tutki-
taan ainakin luonnosvaiheessa kokonaisuutena.  
 
Korttelissa 4054 tilalla 8:949 sijaitsee Asunto-
osakeyhtiö Närhipuisto. Taloyhtiö on jättänyt 
asemakaavan muutoshakemuksen, jossa esite-
tään 2-kerroksisen asuinkerrostaloille ja rivita-
loille varatun AKR-tontin tehostamista ja korke-
ampaa rakentamista. 
  
Korttelissa 4154 sijaitsee Lakeuden Vihertaimisto 
Oy. Vihertaimisto on lopettamassa toimintaansa 
ja yksityiset uudet omistajat ovat esittäneet 
aluetta asuinkerrostalojen ja rivitalojen alueek-
si. Asemakaavalla tutkitaan asuinalueen 
soveltuvuus esitettyyn ja haetaan yhteiset 
tavoitteet alueen kehittämiselle. Kaavan esi-
suunnittelua on tehty vuodesta 2018. 
 
Seinäjoen kaupungin kaupunkiympäristölautakun-
ta on päättänyt asemakaavan muutoksesta 
14.12.2018.  
 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on korttelin 
4054 (osa) osalta mahdollistaa tehokkaampaa ja 
korkeampaa rakentamista ja korttelin 4154 
osalta mahdollistaa kortteli asumiskäyttöön 
Lakeuden Vihertaimiston lopettaessa toimintan-
sa. 
 
Suunnittelun lähtökohdat ja aiemmat suunni-
telmat 
 
Lähtökohdat 
 
Suunnittelualue sijaitsee Hyllykalliolla Oravatien 
varressa, rajautuen osittain Pohjan valtatiehen. 
Suunnittelualueen pohjoisosa rajautuu peltoalu-
eeseen, jossa ei ole asemakaavaa. Muuten 
suunnittelualueen ympäristö on rakennettua 
ympäristöä. Lähiympäristössä on asuinrakenta-
mista monelta eri vuosikymmeneltä, 1-
kerroksisia rivitaloja ja 1,5-kerroksia omakotita-
loja. Kaavoitettavan alueen maanpinta on kor-
keimmillaan eteläosissa Kiilletien alkupäässä ja 
laskee jyrkästi kohti koillista. 

Ilmakuva alueesta vuodelta 2018 
 
Korttelissa 4054 sijaitsee vuonna 1978 valmistu-
neet 2-kerroksiset rivitalot. Rakennukset ovat 
kosteus- ja rakennevaurioiden suhteen teknisen 
käyttöiän lopussa ja ne tullaan purkamaan.  
 
Korttelissa 4154 sijaitsee Lakeuden Vihertaimisto 
Oy, jonka toiminta on alueella päättymässä eikä 
siihen ole tulossa vastaavaa toimintaa tilalle.  
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Lähin alakoulu ja päiväkoti sijaitsevat Hyllykalli-
olla noin 1,5 km:n päässä suunnittelualueesta 
etelään. Kertunlaakson päiväkoti ja samaan yh-
teyteen suunniteltu alakoulu sijaitsevat noin 1,5 
km:n päässä suunnittelualueesta koilliseen. Lä-
hin kauppakeskittymä on Hyllykalliolla noin 0,8 
km päässä. Muuten alue tukeutuu ydinkeskustan 
julkisiin ja kaupallisiin palveluihin. Paikallislii-
kenteen bussireitti kulkee välillä Seinäjoen kes-
kusta - Teppo suunnittelualueen etelä-puolelta, 
Kivisaarentietä pitkin.  
 
Kaavoitettava alue on katualueita lukuun otta-
matta yksityisten omistuksessa. Alue kuuluu ve-
sihuollon ja kaukolämmön verkostojen piiriin. 
 
Voimassa olevat kaavat 
 
Maakuntakaavat 
 
Kokonaismaakuntakaava 
Alueella on voimassa Etelä-Pohjanmaan koko-
naismaakuntakaava, joka on vahvistettu Ympä-
ristöministeriössä 23.5.2005. Alue on Kaupunki-
kehittämisen kohdealuetta (kk), jonka suunnitte-
lumääräys on: Aluetta kehitetään maakuntakes-
kuksena ja sitä ympäröivänä kaupunkiseutuna. 
Alueen valmiuksia parannetaan maakunnallisten 
palveluiden sijainti- ja liikenneyhteyksien sol-
mupaikkana. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 
alueella sijaitsevan matkakeskuksen ja lento-
aseman sekä muun maakunnan välisen joukkolii-
kenneyhteyksien kehittämiseen. Kuntien yleis-
kaavoissa kevyen liikenteen verkostojen jatku-
vuus on varmistettava.  
 

 
Ote Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavasta 
2005. 
 

Vaihemaakuntakaava II 
Etelä-Pohjanmaan Vaihemaakuntakaava II Kaup-
pa, liikenne ja keskustatoiminnot on hyväksytty 
30.5.2016 ja tullut voimaan 11.8.2016. Kaavassa 
alue on merkitty Keskustatoimintojen alueeksi 
(c). Kaava-alue sijoittuu myös kaupallisen vyö-
hykkeen alueelle (km2) ja Kauhajoki-Seinäjoki-
Kauhava –käytävän kehittämisalueelle. 
 

 
Ote Etelä-Pohjanmaan Vaihemaakuntakaavasta II 
vuodelta 2016. 
 
Yleiskaava 
Alueella on voimassa 12/2020 hyväksytty Nurmon 
keskustan osayleiskaava 2035. Yleiskaavassa 
suunnittelualue on korttelin 4054 osalta Kerros- 
ja rivitalovaltaista asuntoaluetta (AKR-2). Kaa-
vamääräys: Alue on tarkoitettu kerrostalojen, 
pienkerrostalojen ja rivitalojen rakentamiseen. 
Alueen suunnittelussa tulee tutkia rakentamisen 
sopeutuminen rakennettuun ympäristöön ja vai-
kutukset Oravatien liikennöintiin. Alue on tarkoi-
tettu asemakaavoitettavaksi. Yleiskaavassa 
suunnittelualue on korttelin 4154 osalta Kauppa-
puutarhan alue, joka toiminnan siirryttyä muual-
le asemakaavoitetaan kerros- ja rivitalovaltai-
seksi asuntoalueeksi (MP/AKR-2). Kaavamääräys: 
Alue on tarkoitettu kerrostalojen, pienkerrosta-
lojen ja rivitalojen rakentamiseen. Alueen suun-
nittelussa tulee tutkia rakentamisen sopeutumi-
nen rakennettuun ympäristöön ja vaikutukset 
Oravatien liikennöintiin. Alue on tarkoitettu 
asemakaavoitettavaksi. Yleiskaavassa on osoitet-
tu korttelin 4154 kohdalle Pohjan valtatietä vas-
ten Meluntorjuntatarve. Kaavamääräys: Me-
lusuojaus toteutetaan Pohjan valtatiellä ja Länsi-
tiellä tiesuunnitelman ”Vt 19 parantaminen välil-
lä Hyllykallio – Atria, Seinäjoki” mukaisesti sekä 
Itäväylällä tiesuunnitelman ”Vt 19 Seinäjoen 
itäinen ohikulkutie” mukaisesti. Muilta osin tarve 
ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä. 
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Lisäksi yleiskaavassa on osoitettu Oravatien var-
teen uusi kevyen liikenteen reitti, joka jatkuu 
kohti pohjoista. 

Ote Nurmon keskustan osayleiskaava 2035:sta 
 
Asemakaava 

Ote ajantasa-asemakaavasta 
 
Korttelissa 4054 on voimassa vuonna 1985 hyväk-
sytty asemakaava, jossa kortteli on asuinkerros-
talojen tai rivitalojen korttelialuetta (AKR). Suu-
rin sallittu kerrosluku on kaksi ja tehokkuusluku 
on e=0,25. Autopaikkoja on vaadittu 1ap/85 k-
m2 kohden, mutta vähintään 1 autopaikka asun-
toa kohden. 

 
Korttelissa 4154, jossa sijaitsee nykyisin viher-
taimisto, on voimassa vuonna 1986 hyväksytty 
asemakaava. Kortteli on asuin- ja kasvitarhara-
kennusten korttelialuetta (AV) ja alueelle saa-
daan rakentaa yksi asunto. Suurin sallittu kerros-
luku on yksi ja tehokkuusluku e=0,20. Autopaik-
kavaatimusta ei ole. 
 
Rakennusjärjestys 
Rakennusjärjestys on hyväksytty 15.12.2008 ja 
on tullut voimaan 19.1.2009. 
 
Tehdyt suunnitelmat ja selvitykset 
 
Yleissuunnitelma 
Arkkitehdit LSV Oy on tehnyt molempiin kortte-
leihin esisuunnitelmia, joilla on haarukoitu alu-
een käytön alustavia periaatteita. Molemmissa 
kortteleissa tehokkuutta nostetaan huomattavas-
ti. Korttelissa 4154 alustavasti on kaavailtu ra-
kentamista noin 18400 k-m2, jolloin alueen te-
hokkuus olisi noin e= 0,63. Tällä alueella erityis-
huomio on kiinnitetty kantatie 67 aiheuttaman 
melun torjuntaan. Näin ollen kantatien varteen 
ehdotetaan II-VI kerroksisia kerrostaloja, ja muu-
ten kortteliin luhti- ja rivitaloja. 
 
Kortteliin 4054 ehdotetaan kerrostalorakentamis-
ta. Alueelle esitetään II-V kerroksisia kerrostalo-
ja noin 8080 k-m2 eli alueen tehokkuudeksi tulisi 
e= 0,83. Myös korttelin ja katualueen rajaa tut-
kitaan.  
 
Vaikutusalue 
Vaikutusalueena on kaavan muutosalue lähiym-
päristöineen. 
 
Maankäyttö- tai muut sopimukset 
Kaavamuutoksen alaisesta alueesta suurin osa on 
yksityisen omistuksessa, joten ennen kaavaehdo-
tuksen hyväksymistä Seinäjoen kaupunki tekee 
maankäyttösopimukset MRL 91 a ja b § edellytys-
ten mukaisesti. 
 
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 hakija, kaava-alueen ja siihen 
rajoittuvien alueiden maanomistajat, yrittäjät, 
asukkaat ja muut toimijat. 

Kaupungin viranomaiset: Kaupunkiympäristön 
toimiala, Rakennusvalvonta, Yhdyskuntatekniik-
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ka, Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut, Ympäris-
tönsuojelu, Puistotoimi, Elinvoiman ja kilpailu-
kyvyn toimiala, Sivistyksen ja hyvinvoinnin toi-
miala, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Joukkoliiken-
ne, Kehittämispalvelut, Seinäjoen Vesi Oy, Sei-
näjoen Energia Oy, Seiverkot Oy ja Etelä-Pohjan-
maan pelastuslaitosliikelaitos. 

Valtion ja muut viranomaiset: Etelä-
Pohjanmaan liitto, Länsi- ja Sisä-Suomen alue-
hallintovirasto, ELY-keskusta tiedotetaan asema-
kaavan käsittelyvaiheista. 

Yritykset ja yhdistykset yms: Elisa Oyj, Elenia 
Oy, Telia Sonera, Etelä-Pohjanmaan luonnonsuo-
jeluyhdistys ry, Nurmoo Seura, Hyllykallio Seura 
sekä muut mahdolliset yhteisöt ja henkilöt, joi-
den oloihin ja etuihin kaava saattaa vaikuttaa. 
 
Osallistumismenettely ja tiedottaminen 
 
Tiedottaminen 
Kaavoituksen etenemisestä, vireilletulosta, osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaava-
luonnoksen ja ehdotuksen nähtävilläolosta ja 
mahdollisista tiedotustilaisuuksista tiedotetaan 
kaupungin tiedotuslehdessä (Epari) ja kaupungin 
internetsivulla 
(http://www.seinajoki.fi/ilmoitustaulu) aina 
kaavan hyväksymiseen saakka.  
Kaavoituksen etenemistä voi seurata kaupunki-
suunnittelun ja kaavoituksen internetsivuilla 
(http://www.seinajoki.fi/kaupunkisuunnitteluja
kaavoitus). 
 

Vireilletulo 
Asemakaavamuutos on tullut vireille kaupun-
kiympäristölautakunnan päätöksellä 14.12.2018. 

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

Ehdotusvaihe 
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen jälkeen 
laaditaan kaavaehdotus, joka on virallisesti näh-
tävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 30 päivää. Kau-
punginhallitus päättää kaavaehdotuksen asetta-
misesta nähtäville. Nähtävilläpidosta tiedotetaan 
julkisesti kuulutuksella. Kaava-alueeseen rajau-
tuvalle kunnalle ja ulkopaikkakuntalaiselle 

maanomistajalle tai haltijalle lähetetään kirjal-
linen ilmoitus viikkoa ennen nähtäville asetta-
mista. Paikkakunnalla asuvalle maanomistajalle 
lähetetään ilmoituskirje viimeistään nähtävillä-
olon alussa. Osalliset voivat tehdä kaavaehdotuk-
sesta muistutuksia, jotka tulee toimittaa kirjalli-
sina kuulutuksessa ilmoitettuun 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 kaupunginhallituksen käsittelyn kautta uu-
delleen nähtäville (MRA 32 §). 

Hyväksyminen 
Virallisen nähtävillä olon jälkeen kaupunginhalli-
tus esittää kaavanmuutoksen kaupunginvaltuus-
ton hyväksyttäväksi. Kaavamuutoksen hyväksyy 
kaupunginvaltuusto. Kaavan hyväksymisestä kos-
kevasta päätöksestä ilmoitetaan niille viranomai-
sille, kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöil-
le, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kir-
jallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoit-
teensa (MRL 67 § ja MRA 94 §). Valtuuston pää-
töksestä on mahdollista valittaa Vaasan hallinto-
oikeuteen. Kaavan tultua lainvoimaiseksi kuulu-
tetaan sen voimaantulosta kaupungin ilmoitus-
lehdessä sekä kaupungin internetsivuilla. 
 
Viranomaisyhteistyö 
Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjes-
tetään lausuntomenettelyin tai erillisneuvotte-
luin. ELY-keskusta tiedotetaan asemakaavan 
käsittelyvaiheista. 
 
Selvitettävät vaikutukset ja vaikutusten arvi-
oinnin menetelmät 
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaa-
vaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvi-
tettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristö-
vaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudel-
liset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutuk-
set. 
 
Arviointi pohjautuu tehtyihin selvityksiin, muu-
hun lähtötietomateriaaliin ja asiantuntijoiden 
sekä osalliseksi määriteltyjen kannanottoihin. 
Tulokset kootaan kaavaselostukseen. Selvitettä-
viä vaikutuksia ovat mm. vaikutukset alue- ja 
yhdyskuntarakenteeseen, maisema- ja kaupunki-
kuvaan, virkistys- ja viheralueverkostoon, ihmi-
siin ja elinympäristöön, luontoon ja eläimistöön 
sekä liikenteelliset vaikutukset.  
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Kaavoituksen kulku, aikataulu ja päätöksente-
ko 
Aikatauluarvio 
 Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma ovat nähtävillä tammi-
helmikuussa 2021 

 Kaavaehdotus on nähtävillä keväällä 2021 
 Kaupunginvaltuusto hyväksynee asemakaavan 

keväällä 2021 
 
Yhteystiedot ja palaute  
Työn kuluessa osallistumis- ja arviointisuunni-
telmaa tarkistetaan aina tarvittaessa. 
 
 
Valmistelusta vastaavat 
Kaavoitusjohtaja Martti Norja 
p. 040 774 8501 
martti.norja@seinajoki.fi 
Seinäjoen kaupunki 
Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki 
 
kaavoitusassistentti Maija Hakola-Äijö 
p. 044 470 0247 
maija.hakola-aijo(at)seinajoki.fi 


