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14. kaupunginosan, Huhtalan, korttelin nro 44 (osa) asemakaavan muutos. 
 

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 
 
Asemakaavan muutos, joka koskee 10. päivänä marraskuuta 2020 päivättyä Seinä-
joen kaavoitusyksikön laatimaa asemakaavakarttaa, kaavanumero 14051. 
 
 
 

 
Kuva. Suunnittelualueen sijainti.  
 

Vireilletulo 
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kuvaa ja tiivistää kaupunkirakennetta. Kaupunkiympäristölautakunta teki suunnit-
telualuetta koskevan kaavoituspäätöksen 13.5.2020. 
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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT   

1.1 Tunnistetiedot   

Asemakaavan selostus, joka koskee 10. päivänä marraskuuta 2020 päivättyä Seinä-
joen kaavoitusyksikön laatimaa asemakaavaa, kaavanumero 14051.  
 
Asemakaavan muutos koskee Seinäjoen kaupungin Huhtalan (14) kaupunginosan 
korttelin 44 tonttia 1. 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuu Seinäjoen kaupungin Huhtalan (14) kau-
punginosan kortteliin 44 tontille 1 asemakaava numero 14051. 
 
Alueen sijainti ja laajuus 
Asemakaava-alue sijaitsee Seinäjoen Huhtalan kaupunginosassa noin 2,4 km Seinä-
joen keskustasta etelään. Alue rajautuu lännessä Simunantiehen, idässä Huhta-
lantiehen sekä pohjoisosastaan korttelin 44 tonttiin 2 ja etelässä Paavonkatuun. 
Suunnittelualueen laajuus on n. 0,67 ha. 
 

 
Kuva. Alueen sijainti kaupunkirakenteessa  
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Kaavan tarkoitus  
Kaavalla tutkitaan AK-tontin rakennusoikeuden ja kerrosluvun lisäämistä. Suunnit-
telualueella oleva rakennus puretaan. Purkulupa on myönnetty.  
 
Asemakaavalla varmistetaan kaupunkikuvallisesti tasokas rakentaminen tutkimalla 
suunnittelualueen rakennusoikeudet, kerrosluvut, pysäköinti ja liikennejärjeste-
lyt. Tavoitteiden asettelussa on käytetty tukena alueelle teetettyjä suunnitelmia 
ja korttelikohtaisia tonttienkäyttöratkaisuja.  
 

2 TIIVISTELMÄ   

2.1 Kaavaprosessin vaiheet  

Seinäjoen kaupungin Kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt alueen kaavoituk-
sesta 13.5.2020. Asemakaavaluonnos, valmisteluaineisto ja osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma ovat MRA 30 §:n mukaisesti nähtävinä 30.09. - 14.10.2020. Näh-
tävänä olon aikana valmisteluaineistosta on pyydetty asianosaisilta lausunnot.  
 
Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 16.11.2020 laittaa kaavaehdotuksen 
nähtäville. Nähtävillä pidosta on ilmoitettu kuulutuksella 2.12.2020 ja kaava on 
ollut MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 2.12.2020 - 8.1.2021 välisen ajan. Nähtä-
vänä olon aikana asianosaisilta on pyydetty lausunnot kaavaehdotuksesta. Kaupun-
ginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 26.4.2021. 
 

2.2 Asemakaavan muutos  

Kaavamuutoksella käyttötarkoitus osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. 
Rakennusten kerroskorkeuksiksi esitetään VII ja IV. Voimassa olevaan kaavaan näh-
den rakennusoikeus kasvaisi 2380 kem². Tonttitehokkuus olisi e=0.8. Alueen koko-
naisrakennusoikeus olisi 5380 kem². 
 

2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen  

Hankkeen kaupunkikuvallisia, kaavallisia, teknisiä ja taloudellisia toteuttamisedel-
lytyksiä on tutkittu. Alueen rakentamiseen on tarkoitus päästä mahdollisimman 
pian kaavan valmistuttua. Hanke on Seinäjoen kaupungin kaavoituskatsauksessa 
esitettyjen tavoitteiden mukainen.  
 
Asemakaavoitusprosessia on kuvattu tarkemmin kohdassa 4 Asemakaavan suunnit-
telun vaiheet. 
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3 LÄHTÖKOHDAT  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Laajuudeltaan n. 0,67 ha kokoinen suunnittelualue sijaitsee Huhtalan kaupungin-
osassa, noin 2,3 km päässä Seinäjoen kaupungin ydinkeskustasta etelään. Suunnit-
telualue sijaitsee osoitteessa Simunantie 3. 
 
Suunnittelualueen kortteli 3 on 24.6.2013 hyväksytyssä asemakaavassa osoitettu 
(AKR) Asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten 
korttelialueeksi. Muutosalueella sijaitsevalla rakennukselle on myönnetty purku-
lupa.  
 
Alue sijaitsee Simunantien ja Huhtalantien välisellä metsäisellä alueella.  
 
 

 
Kuva. Ortokuva suunnittelualueesta vuodelta 2018.  
 

3.1.2. Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on rakennettua kaupunkitaajama-aluetta. Alue sijaitsee Seinäjoen 
länsipuolisella vehreällä maa-alueella ja suunnittelualueella kasvaa lehti- ja havu-
puita.   
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Maaperä 
GTK:n maaperätietojen mukaan korttelialue on hienoainesmoreenia (HMr). Alueen 
lähiympäristössä maaperä on samaa tyyppiä, Länsi ja luoteispuolella esiintyy kal-
liomaata (Ka). Maaston korkeustaso vaihtelee alueella välillä +63 … +69 m.  
 

    

    
Kuvat: Maaperäkarttaote (QGIS/GTK) (oranssi=hienoainesmoreeni, punainen=kalliomaa) ja ote pohjakartasta 
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3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Väestö 
Seinäjoen kaupungin väkiluku on noin 64 000 asukasta, joista kaavamuutosalueella 
ja sen lähiympäristössä 500 metrin säteellä asuu noin 700 asukasta ja 1,5 km sä-
teellä noin 5500 asukasta. 

 
Kuva. Asukastiheys, punainen ympyrä, 500m säde, sininen ympyrä 1500m säde 
 
 
Yhdyskuntarakenne 
Alue sijaitsee kaupunkirakenteen sisällä Huhtalan kaupunginosassa Simunantien 
varressa entisellä sairaala-alueella.  
 
Rakennuskanta 
Alue on vanhaa Koskenalan sairaala-aluetta Törnävän sairaala-alueen eteläosassa. 
Suunnittelualue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaan Törnävän sairaalan kulttuu-
riympäristön rajauksen sisään. Suunnittelualueen luoteispuolella toimii Seinäjoen 
keskussairaala. Alueen eteläpuolella on Simunan (21.) kaupunginosa, joka on ra-
kentunut vuosien 1990 ja 2020 välisenä aikana.  
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Kuva: Rakennuskantaa kaava-alueen ympärillä 
 
Alueella ei ole todettu kiinteitä muinaisjäännöksiä.  
 
Alue tukeutuu Törnävän ja ydinkeskustan palveluihin, joita ovat mm. pankkipalve-
lut, apteekit, päivittäiskaupanmyymälät ja erikoiskaupan liikkeet. Kivistön ala-
koulu ja yhteiskoulu sijaitsevat noin 2 kilometrin päässä suunnittelualueesta koil-
liseen. Törnävän koulu sijaitsee noin 0,6 km päässä kaakkoon ja Tikkuvuoren päi-
väkoti noin 0,4 km päässä etelään Huhtalantien varrella. Lähin päiväkoti on parin-
sadan metrin päässä sijaitseva Simunan päiväkoti osoitteessa Simunantie 10. 
 
Suunnittelualue sijaitsee paikallisliikennelinjojen läheisyydessä. Vapaudentietä 
kulkee bussireitti 1 (Törnävä – Kärki). Hieman kauempaa alueen itäpuolelta kulkee 
Ruukintietä bussireitti 6 (Kivistö - Kasperi). 
 

 
Kuva: Vapaudentien bussireitti 1 (suunnittelukohde punainen piste)  
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Kuva: Ruukintien bussireitti 6 (suunnittelukohde punainen piste)  
 
Keskussairaalaan kulkee bussilinja 10, jonka lähin pysäkki on noin kilometrin 
päässä. 
 
Alue on kaukolämpö-, vesi- ja viemäriverkoston piirissä. Kunnallistekniset verkos-
tot kulkevat Simunantien ja Huhtalantien varressa.  
 
 
 

 
Kuva. Alueen kaukolämpö-, vesi- ja viemäriverkosto   
Sininen=vesi, vihreä=hulevesi, ruskea=jätevesi, violetti=kaukolämpö 
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Kuva. Alueen pienjännite- ja ulkovaloverkko   
Keltainen = ulkovaloverkko, punainen = pienjänniteverkko, violetti = 20 kV verkko. 
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Kuva. Alueen tietoliikenneverkot 
Vaalean vihreä katkoviiva = valokuitu, tumman vihreä katkoviiva = muu tietoliikenneverkko 

3.1.4 Maanomistus 

Kaavoitettava alue on yksityisessä omistuksessa. 
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Kuva: Kaupungin omistamat alueet on esitetty keltaisella. Vaaleat alueet ovat yksityisten omistuk-
sessa. 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Valtakunnaliset 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. Ta-
voitteita on tarkistettu uudelleen ja ne ovat tulleet voimaan 1.4.2018. 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. 
 
Maakuntakaavat 
 
Kokonaismaakuntakaava 
Seinäjoki kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton toimialueeseen. Ympäristöministeriö on 
vahvistanut 23.05 2005 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan. Suunnittelualue on 
maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueella (a). 
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Kuva: Ote vuoden 2005 kokonaismaakuntakaavasta  
 
Vaihemaakuntakaava II muutos 
Etelä-Pohjanmaan Vaihemaakuntakaavan II muutos, Kauppa, liikenne ja keskusta-
toiminnot on hyväksytty 2.12.2019 ja tullut voimaan 21.4.2020. Vaihemaakunta-
kaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen alueella (harmaa). Vaihemaakun-
takaava II muutoksessa keskustatoimintojen aluetta (C) on täsmennetty. Vuoden 
2005 maakuntakaavan merkintöihin, kuten keskustatoimintojen C-aluemerkinnän 
laajuuteen ja liikenneverkkoon liittyen on tullut muutoksia, mutta suunnittelualue 
jää edelleen kaupunkikehittämisen kohdealueelle (kk). 
 

 
Kuva: Ote vaihemaakuntakaava II muutoksesta 
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Yleiskaava 
Alueella on voimassa vuodelta 1994 oleva Seinäjoen yleiskaava, joka on oikeus-
vaikutukseton. Yleiskaavassa suunnittelualue on julkisten palvelujen ja hallinnon 
aluetta (PY) ja se liittyy ympäröivään kerrostalovaltaiseen asuntoalueeseen (AK) 
ja Huhtalantien toisella puolen urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeseen (VU). 
Kaavamääräys (PY) kuuluu: Pääasiallisesti kuntien ja valtion palveluille ja hallin-
nolle, muille niihin verrattaville palveluille sekä myös seurakunnallisille raken-
nuksille varattu alue. Vähäisessä määrin alueelle voidaan sijoittaa myös yksityisiä 
palveluita tarjoavia tiloja.  
Kaavamääräys (AK) kuuluu: 
Alue tulee asemakaavoittaa niin, että aluetehokkuus on 0,20 - 0,40, ja vähintään 
2/3 alueen kerrosalasta on sijoitettava kerrostaloihin. Enintään 15 % alueen ker-
rosalasta voidaan varata sellaista elinkeinotoimintaa varten, joka ei aiheuta melua 
tai muuta merkittävää häiriötä asutukselle. 
Kaavamääräys (VU) kuuluu: 
Merkinnällä osoitetaan urheilu- ja palloilukenttien, hiihto- ja laskettelukeskus-
ten, virkistys- ja vapaa-ajankeskusten sekä raviratojen alueet, joille voidaan si-
joittaa näitä tarkoituksia palvelevia rakennuksia sekä tarpeellisia liikennealueita. 
 

 
Kuvat. Ote yleiskaavasta 
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Asemakaava 
Suunnittelualueella on voimassa vuonna 2013 vahvistettu asemakaava ja sen mu-
kaan tontin kaavamääräys on AKR Asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kyt-
kettyjen asuinrakennusten korttelialue., jolle on osoitettu rakennusoikeutta yh-
teensä 3000 kem2 kerrosluvuin IV (2200 kem2) ja II (800 kem2).  
 

 
Kuva. 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 ole-
vaa aluetta. Tonttijako suoritetaan kaavan valmistuttua. 
 
Pohjakartta 
Suunnittelualueen pohjakartta on maankäyttö- ja rakennuslain  54 a §:n 
(11.4.2014/323) mukainen. Kaupunkiympäristön toimialan paikkatietopalvelut 
ylläpitävät pohjakartan tietoaineistoa. 
 
Rakennuskiellot 
Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja. 
 
Suojelupäätökset 
Kaava-alueella ei ole suojelussa olevia kohteita.  
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3.2.2 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 

Kaava-alue kuuluu Törnävän sairaalan ja Seinäjoen keskussairaalan RkY alueeseen. 
 
Törnävän sairaalan ja Seinäjoen keskussairaalan alue on monipuolinen, hyvin säi-
lynyt ja ajallisesti kerroksinen kokonaisuus, joka kuvastaa sairaalarakentamisen 
suunnitteluperiaatteita sekä sairaanhoidon kehitystä 1920-luvulta 1970-luvulle.  
 
Sairaala-alueen kokonaisuuteen kuuluu järjestelmällisen mielisairaalaverkon luo-
misen ensimmäistä vaihetta edustava 1920-luvun piirimielisairaala, 1950-1960-lu-
vulla rakennettu ns. B-mielisairaala sekä 1970-luvulla rakennettu keskussairaala.  
 
1920-luvulla rakennettu entinen piirimielisairaala eli Törnävän sairaala sijaitsee 
Törnävän kartanon entisen Ruutitehtaan puiston vieressä, lähellä Seinäjoen ran-
taa. Alueella on puistomainen ilme. Sairaalan rakennukset on sijoitettu alueen 
halki kulkevan Björkenheimin puistotien varrelle aksiaaliseen sommitelmaan. 
1920-1950-luvulla rakennettuja sairaalarakennuksia ja niihin liittyviä talous-, hal-
linto- ja yhteisöllisiä rakennuksia on alueella yhteensä 29. Entinen piirimielisai-
raala toimii Seinäjoen keskussairaalan sairaalaosastona. Seinäjoen keskussairaalan 
1970-luvulla rakennettu kokonaisuus sijaitsee vanhan sairaala-alueen länsipuolei-
sella metsäalueella.  
 
Entisen piirimielisairaalan kolme päärakennusta sijaitsevat rivissä, rakennusten 
pääjulkisivut Huhtalantien ja joen suuntaan. Keskimmäiselle päärakennukselle 
johtaa koivukuja ja ns. C-rakennukselle vanha syreenikuja. Rakennukset ovat niuk-
kailmeistä 1920-luvulle tyypillistä laitosarkkitehtuuria. U-kirjaimen muotoinen sai-
raala edustaa huonetiloiltaan ja osastojaoltaan ensimmäisiä nykyaikaisia yleissai-
raaloita.  
 
Sairaala-aluetta leimaavat puuistutuksin reunustetut puistokäytävät ja tielinjat. 
Puistikoissa ja pienissä metsäsaarekkeissa on aikoinaan sijainnut useita virkistys-
paikkoja. Talousrakennukset, joista osa on purettu, sijaitsevat päärakennusten 
länsipuolella. Huhtalantien itäpuolella sijaitsevat entiset puutarhurin talo ja yli-
lääkärin asuinrakennus.  
 
Seinäjoen itäpuolelta sairaala-alueelle johtaa 1922 rakennettu betonisilta, jota 
kutsutaan nykyään Björkenheimintien sillaksi.  
 
Vanhan sairaala-alueen eteläreunalla sijaitsee kolmen 1950-luvulla rakennetun 
lääkärien asuintalon ryhmä ja niiden eteläpuolella Koskenalan sairaalan eli entisen 
B-sairaalan rakennuksia 1950- ja 1960-luvun vaihteesta. Sairaaloiden välisen pitkän 
koivukujan länsipuolella on sairaalan entinen peruna- ja kasvimaa.  
 
Törnävän sairaalan ja Kyrkösjärven väliin rakennettu Seinäjoen keskussairaala on 
rakennettu harjanteelle maaston muotoa seuraten pohjois-eteläsuunnassa. Sai-
raala-alueen ryhmityksessä on myös huomioitu viereisen vanhan sairaala-alueen 
asemakaava. Keskussairaalan enimmillään nelikerroksiset rakennukset kiertyvät si-
säpihojen ympärille ja niiden ulkoseinät on päällystetty valkoisella sileällä valko-
betonielementillä. Portaiden kohdalla elementit ovat keltaiset. Teräsbetonirunko 
on pääosin paikalla valettu.  
 
Keskussairaalaan liittyy kolme henkilökunnan asuinkerrostaloa sekä alun perin päi-
väkodiksi valmistunut rakennus. Sairaalan 2000-luvun laajennuksiin lukeutuvat B-
rakennus ja T-rakennus. 
  
Historia 
Mielisairaanhoidosta 1889 annettu keisarillinen asetus katsoi hoidon valtion tehtä-
väksi, mutta oikeutti kuntainliitot perustamaan omia mielisairaaloita. Seinäjoen 
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alueen suomenkielisten kuntien yhteisen piirimielisairaalan perustamisesta sovit-
tiin 1913, ja sairaala päätettiin rakentaa Seinäjoelle 1915.  
 
Törnävän sairaalan ensimmäiset suunnitelmat laati yleisten rakennusten ylihalli-
tuksen arkkitehti E.A. Kranck. Rakentaminen ei kuitenkaan käynnistynyt ja 1920 
pidettiin jälleen kuntien yhteinen edustajakokous. Piirimielisairaalan piirustukset 
tilattiin arkkitehti Axel Mörneltä ja suunniteltujen sairaspaikkojen määrää nostet-
tiin 60:sta sataan. Jo aiemmin valitun sairaalan alue oli noin seitsemän hehtaarin 
suuruinen metsien ympäröimä hiekkakangas. Alueeseen sisältyi myös hyvää vilje-
lysmaata sairaalan pelloiksi.  
 
Törnävän sairaala toimi ensin nimellä Seinäjoen Piirimielisairaalat ja vähän myö-
hemmin nimellä Seinäjoen Piirisairaala. Kaikki sairaalarakennukset rakennettiin 
1923-1931; ensimmäinen sairaalarakennus valmistui 1923, toinen 1924-1925 ja kol-
mas 1930. Osastot kaatumatautisia ja tylsämielisiä varten valmistuivat 1928 ja 
1929. Suurimman osan sairaalan rakennuksista samoin kuin mm. alueelle johtavan 
sillan urakoi Oy Constructor Ab, joka oli rakentanut myös useita muita mielisairaa-
loita Suomessa.  
 
Arkkitehtitoimisto Cedercreutz ja Railo suunnitteli Törnävän sairaalan 1950-luvulla 
valmistuneita rakennuksia, joihin lukeutui mm. hallintola, sairaalan kappeli ja 
useita henkilökunnan asuinrakennuksia.  
 
Vuoden 1953 mielenterveyslain tuomien muutosten myötä laitoksen nimi muutet-
tiin Seinäjoen keskusmielisairaalaksi. Mielisairaalat jaettiin lain perusteella A- ja 
B-mielisairaaloihin, joista jälkimmäisissä hoidettiin krooniset ja rauhalliset poti-
laat. A-sairaaloiden katsottiin olevan keskussairaaloiden tasoisia niin rakennusten, 
henkilökunnan kuin lääketieteellisten menetelmien osalta. 1960-luvulla sairaalan 
nimi muuttui Törnävän sairaalaksi.  
 
Seinäjoen keskussairaalan rakentamisesta järjestettiin 1970-1971 kutsukilpailu, 
jonka perusteella sairaalan sai suunniteltavakseen arkkitehti Veijo Martikainen. 
Törnävän sairaalan ja keskussairaalan yhteinen lämpökeskus rakennettiin ensim-
mäisenä 1974. Varsinaisen sairaalarakennuksen ensimmäinen rakennusvaihe val-
mistui 1977 ja loput 1970-luvun lopussa. Henkilökunnan asuinkerrostalot valmis-
tuivat 1978-1979 ja henkilökunnan lasten päivähoitoa varten rakennettu satapaik-
kainen päiväkoti 1979. 
 
Sairaala-alue muodosti aina 1960-luvulle saakka vahvan, osittain suljetun yhteisön, 
joka oli varsin pitkälle omavarainen. Sairaalan henkilökunta asui suurelta osin alu-
eella siten, että asuntoja oli muiden toimintojen seassa niin sairaala-, hallinto-, 
huolto- kuin palvelurakennuksissakin. Ensimmäinen varsinainen henkilökunnan 
asuinrakennus pystytettiin vasta 1960-luvulla Vuorenmaanrinteen varrelle. 
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Törnävän sairaala ja Seinäjoen keskussairaala, Seinäjoki. Seinäjoen keskussairaala. Kuva: MV/RHO 
125790:30 Hannu Vallas 2006 

 
Törnävän sairaala ja Seinäjoen keskussairaala, Seinäjoki. Törnävän sairaala. Kuva: MV/RHO. Hilkka 
Högström 2009 
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Muut aluetta koskevat suunnitelmat  
 
Tontinkäyttösuunnitelmat kaavaluonnosvaiheessa 22.4.2020, Työyhteenliittymä 
Arkkitehtitoimisto Hirvilammi Oy + Arkkitehtitoimisto Kaivo-Oja 
- Suunnitteilla VII ja IV –kerroksiset asuinkerrostalot 
- kerrosala on luonnoksissa yhteensä 5277 kem² 
- talousrakennukselle noin 30 kem² varattu paikka pihalta. 
- suunnitelmassa on yhteensä 71 asuntoa ja 75 autopaikkaa 
- Osa autopaikoista on tallipaikkoja 
- Polkupyöräpaikkoja 1,5 pp/as 
- suunnitelmissa rakennuksia on korotettu siten, että haluttu kerrosmäärä ja -ala 
saavutetaan 
 
 

 
Kuva: Näkymä lounaan suunnasta katsottuna (Hirvilammi + Kaivo-Oja) 

 

 
Kuva: Näkymä luoteen suunnasta katsottuna (Hirvilammi + Kaivo-Oja) 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET   

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve  

Seinäjoen kaupungin strategiassa kaupunkikeskustaa kehitetään korkeatasoisena 
kaupunkiympäristönä, jossa on huomioitu keskusta-asumisen, kaupan ja liikenteen 
kasvavat tarpeet. Tavoitteena on, että keskustan alueella ja sen tuntumassa asu-
vien määrä kasvaa merkittävästi.  
 
As Oy Seinäjoen Valona on hakenut kaavamuutosta omistamalleen korttelialueelle 
tavoitteenaan tehokkaampi asuinkäyttö, koska entinen asuntolarakennus on huo-
nokuntoinen ja vaikeasti muunnettavissa tarkoitukseen sopivaksi. Vanhalla raken-
nuksella on purkulupa. 
 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan yhdyskuntarakennetta kehi-
tetään siten, että palvelut ja työ- ja opiskelupaikat ovat hyvin saavutettavissa ja 
asuinpaikan läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisim-
man vähäinen. 
 
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset  

Seinäjoen kaupungin kaupunkiympäristölautakunta teki suunnittelualuetta koske-
van kaavoituspäätöksen 13.5.2020. 
 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö  

4.3.1 Osalliset  

Osallisia ovat suunnittelualueen maanomistajat, lähialueiden asukkaat ja lähialu-
een kiinteistöjen omistajat, kaupungin viranomaiset ja alueella toimivat yritykset 
sekä muut mahdolliset yhteisöt ja henkilöt, joiden oloihin ja etuihin kaava saattaa 
vaikuttaa. 
 
Kaupungin viranomaiset: Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennusvalvonta, Yh-
dyskuntatekniikka, Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut, Ympäristönsuojelu, Puisto-
toimi, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Varhaiskasvatus, Opetus, Vapaa-aikapalvelut, 
Joukkoliikenne, Kehittämispalvelut, Seinäjoen Vesi Oy, Seinäjoen Energia Oy, Sei-
verkot Oy ja Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitosliikelaitos.  
 
Valtion ja muut viranomaiset: Etelä-Pohjanmaan liitto, Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirasto. ELY-keskusta tiedotetaan asemakaavan käsittelyvaiheista. 
 
 
Yritykset ja yhdistykset yms: Elisa Oy, Etelä-Pohjanmaan luonnonsuojeluyhdis-
tys ry sekä muut mahdolliset yhteisöt ja henkilöt, joiden oloihin ja etuihin kaava 
saattaa vaikuttaa. 
 
LIITE 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
 

4.3.2 Vireilletulo  

Asemakaavamuutos on tullut vireille Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen pe-
rusteella 13.5.2020. 
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävillä olosta on tie-
dotettu 30.09.2020 lehdessä. OAS on ollut yhdessä kaavaluonnoksen sekä siihen 
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liittyvien asiakirjojen kanssa MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 30.09. - 14.10.2020. 
  
Maanomistajia tiedotetaan kaavaluonnoksen nähtävillä olosta kirjeitse. Muita vi-
ranomaisia tai lausunnonantajia on tiedotettu sähköpostitse nähtävillä olosta sekä 
nettiosoitteesta, josta materiaali on ollut ladattavissa ja tilattavissa. 
 
Lausunnot saatiin Seinäjoen energialta, Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos-liikelai-
tokselta, Etelä-Pohjanmaan liitolta, Seinäjoen ympäristönsuojelulta, Etelä-Poh-
janmaan ELY-keskukselta ja Seinäjoen museoilta. Mielipiteitä ei saatu. 
 
Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 16.11.2020 kaavaehdotuksen ase-
tettavaksi virallisesti nähtäville.  
 
Kaavaehdotus on ollut MRA 27§:n mukaisesti virallisesti nähtävillä 2.12.2020–
8.1.2021 välisen ajan. Kaavasta saatiin 4 lausuntoa. Muistutuksia ei saatu.  
Lausunnot saatiin Etelä-Pohjanmaan Liitolta, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta, 
Seinäjoen museoilta ja Seinäjoen energia / Kaukolämmöltä. 
 
 
Kaupunginhallitus käsitteli kaavaa kokouksessaan 12.4.2021 ja päätti esittää ase-
makaavaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 26.4.2021. 
 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö  

Viranomaisyhteistyö on hoidettu lausuntomenettelyllä. Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskusta tiedotetaan kaavan eri käsittelyvaiheista sähköisen asiointipalvelun 
kautta. 
 

4.4 Asemakaavan tavoitteet  

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet  

 
Kaupungin asettamat tavoitteet 
Asemakaavan muutoksen tavoite on luoda perusteet kaupunkirakenteen täydentä-
miselle ja maankäytön tasapainoiselle tehostamiselle, joka on määritelty Seinä-
joen kaupungin kaavoitusohjelmassa. Tavoitteena on osoittaa alueet asumiseen 
huomioiden kaavamuutosalueen sijainti kaupunkirakenteessa ja sopeuttaa uudis-
rakentaminen suhteessa ympäröivään kaupunkirakenteeseen.  
 
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet  
Maakuntakaavassa alue on maakuntakeskuksen taajama-alueella (a) ja kaupunki-
kehittämisen (kk) alueella.  
 
Oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty julkisten pal-
velujen ja hallinnon alueeksi (PY). Yleiskaavatarkastelu on tehty vuonna 1994. Alu-
een ympäristö on rakentunut suurelta osin yleiskaavan mukaisesti, mutta palvelut 
ja hallinto ovat keskittyneet Seinäjoen keskustan alueelle.  
 
Asemakaavassa kortteli 44 on osoitettu asuinkerrostalojen ja muiden kytkettyjen 
rakennusten korttelialueeksi (AKR) ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinra-
kennusten korttelialueeksi (AR) sekä yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). 
 
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
Kaupunkirakenteen tiivistämisen suunnittelu asemakaavojen muutosten avulla on 
kaavoitusohjelman periaatteiden mukaista ja kaupungin näkökulmasta kannatet-
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tavaa. Alueen asemakaavoitusta varten suunnitelman on laatinut Työyhteenliit-
tymä Arkkitehtitoimisto Hirvilammi Oy + Arkkitehtitoimisto Kaivo-Oja. Suunni-
telma on ollut pohjana alueen asemakaavamuutokselle. 
 
Alueen toimijoiden asettamat tavoitteet 
Koskenalan sairaalan henkilökunnan perheettömien asuntola on aikanaan lopetettu 
sairaalan toimintojen tiivistyessä ja avohoidon merkityksen kasvaessa mielisairai-
den hoitotyössä. Asuntola on päässyt käyttämättömänä ränsistymään ja oleva ra-
kennus on myös kärsinyt ilkivallasta. Rakennuksella on purkulupa. Asuntolatoi-
minta ei nykyään ole tarkoituksenmukaista. Alueen kehittäminen asuntotuotan-
toon täydentää ja tiivistää alueen kaupunkirakennetta.  
 
 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset  

4.5.1. Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 

 
Asemakaavaluonnos 25.09.2020. Alueelta on laadittu esitettyjen tavoitteiden, 
tehtyjen selvitysten ja nykyisten lähtökohtien pohjalta kaavaluonnos 25.09.2020.  
 
Kaavaluonnoksessa alue on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK. Alu-
een rakennusoikeus kasvaa voimassa olevaan kaavaan nähden 2380 kem². Koko-
naisrakennusoikeus on 5380 kem², mikä on korttelitehokkuutena ilmaistuna e=0.8 
Suunnittelualueella kerrosluku on rakennukselle 1 VII, ja rakennukselle 2 IV. Auto-
paikkavaatimus on suunnittelualueella vähintään 1ap / asunto, ja vieraspaikoiksi 
tulee osoittaa 2 ap/rakennus. Polkupyörille säilytyspaikkoja tulee varata 1,5 
pp/as. 
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Kuva: Ote kaavaluonnoksesta 
 
Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden vastineet 
Kaavaluonnos oli nähtävillä 30.9. – 14.10.2020. Lausunnot saatiin Seinäjoen ener-
gialta, Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos-liikelaitokselta, Etelä-Pohjanmaan lii-
tolta, Seinäjoen ympäristönsuojelulta, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta ja Sei-
näjoen museoilta. Mielipiteitä ei saatu. 
 
Seinäjoen Energia huomauttaa lausunnossaan kaukolämpöputken sijainnista suun-
nittelualueella ja sen siirtokustannuksista sekä samalla johtoreitillä olevista mui-
den toimijoiden putkista ja kaapeleista.  
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Vastine: Kaavamuutoksen hakijaa on tiedotettu kaukolämpöputken siirrosta ja ku-
luista sekä muiden toimijoiden kaapeleista ja putkista. Elisa Oyj:lta on tiedusteltu 
tietoliikennekaapelin siirtämiseksi tai käytöstä poistamiseksi. Elisa Oyj on aloitta-
nut heidän kaapelissaan edelleen olevien yhteyksien siirron.  
 
Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos-liikelaitos muistuttaa pelastusteistä ja 
sammutusveden riittävyydestä. 
 
Vastine: Merkitään tiedoksi 
 
 
Etelä-Pohjanmaan liitto 
” Lausunto asemakaavaluonnoksesta koskien Huhtalan kaupunginosan korttelia 44 
(osa), Huhtalantie, Paavonkatu, Simunantie, Seinäjoen kaupunki 
 
Seinäjoen kaupunki on pyytänyt lausuntoa asemakaavan muutosluonnoksesta 
koskien Huhtalan kaupunginosan korttelia 44 (osa), Huhtalantie, Paavonkatu, 
Simunantie. Laajuudeltaan n. 0,67 ha kokoinen suunnittelualue sijaitsee 
Huhtalan kaupunginosassa, noin 2,3 km päässä Seinäjoen kaupungin 
ydinkeskustasta etelään. Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma ovat lausuttavana valmisteluvaiheen kuulemista varten. 
 
As Oy Seinäjoen Valona on jättänyt asemakaavan muutosanomuksen. Hakija 
on esittänyt asemakaavaa muutettavaksi siten, että alueelle voitaisiin 
rakentaa korkeammat asuinkerrostalot. Rakennusoikeus ja kerrosluku 
nousisivat. Suunnittelualueella oleva rakennus puretaan, jolle purkulupa on 
myönnetty. Suunnittelualueen kortteli 3 on vuonna 2013 hyväksytyssä 
asemakaavassa osoitettu (AKR) Asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden 
kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi. 
 
Koska suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa, maakuntakaava 
ohjaa suoraan asemakaavan laadintaa. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa 
alue on osoitettu taajamatoimintojen (A) alueena ja kaupunkikehittämisen 
kohdealueena (kk). Maakuntakaavamerkintöjä koskeva kuvaus tulee korjata 
kaavaselostukseen s. 19. Asemakaavan sisältö ja tavoitteet ovat 
maakuntakaavan mukaisia. Etelä-Pohjanmaan liitolla ei ole huomautettavaa 
kaavan laadintaan. 
 
ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO 
Antti Saartenoja Mari Pohjola 
Suunnittelujohtaja Suunnittelupäällikkö” 
 
Vastine: Merkitään tieedoksi 
 
Seinäjoen ympäristönsuojelu 
” Lausunto 
Kaavaselostukseen olisi tärkeä lisätä mahdolliset kesäiset meluhäiriöt kesän mu-
siikkitapahtumista, joista Provinssi läheisellä urheilukentällä on suurin. Lisäksi 
tällä Törnävän saaren urheilukentällä on perinteisesti ollut sirkustoimintaa sekä 
urheilukisoja. Musiikkitapahtuman osalta kerrostalo tulee erittäin lähelle Pro-
vinssin päälavan kenttää, ja mahdolliset meluhäiriöt on hyvä mahdollisuuksien 
mukaan huomioida jo rakentamisessa. Terassien lasitusta voisi siis perustella lii-
kenteen ohella myös kesätapahtumien aiheuttaman häiriön vuoksi. Provinssin 
päälava sijaitsee sivusuunnassa uusista rakennuksista noin 170 m etäisyydellä, jo-
ten rakennukset ovat jatkossa lähimmät Provinssin päälavan melualueella olevat 
rakennukset. Liikennemelu kaavassa on asianmukaisesti huomioitu. Nykypäivän 
rakentamisessa mm. määräykset ovat sitä luokkaa, että meluhäiriöt sisätiloissa 
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ovat varsin vähäiset. Mutta alueelle muuttavien on huomioitava esim. kaavaselos-
tukseen tutustuen tämä ympäristössä ajoittain oleva ympäristöhäiriö, eli tapah-
tumien aiheuttama ajoittainen erittäin häiritsevä melu. 
Hanna Latva-Kiskola, ympäristönsuojelujohtaja” 
 
Vastine: Puistoalueelta kantautuva meteli on satunnaista. Suunnittelija huomioi 
sen rakennuksen suunnitelmissa. 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
” Seinäjoen kaupunki on pyytänyt lausuntoa Huhtalan kaupunginosassa 
osoitteessa Simunantie 3 sijaitsevaa korttelia 44 (osa korttelia) koskevasta ase-
makaavan muutosluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Pinta-
alaltaan noin 0,67 ha suuruinen asemakaavan muutosalue sijaitsee Huhtalantien 
ja Simunantien välisellä metsäisellä alueella. 
 
Suunnittelualue on osa vanhaa Koskenalan sairaala-aluetta valtakunnallisesti ar-
vokkaan Törnävän sairaalan (ja Seinäjoen keskussairaalan) alueen reunalla. Ase-
makaavan muutos koskee aluetta, jolla sijaitsee alun perin Koskenalan sairaalan 
henkilökunnan perheettömien asuntolana toiminut punatiilinen rakennus. Ränsis-
tynyt rakennus on ollut pitkään tyhjillään ja sillä on purkulupa. Kaavaaineistossa 
on mukana Seinäjoen Historiallinen Yhdistys ry:n 2020 laatima laaja Koskenalan 
sairaalan henkilökunnan perheettömien asuntolan inventointiraportti. 
 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa kiinteistönomistajan esityk-
sen mukaisesti alueen tehokkaampi käyttö asuinrakentamiseen. Kaupungin tavoit-
teena on mahdollistaa maankäytön tasapainoista tehostamista ja sopeuttaa 
uudisrakentaminen suhteessa ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Kaavamuutok-
sella mahdollistettaisiin rakennusoikeuden nosto nykyisestä yhteensä 3 000 ker-
rosneliöstä 5 350 kerrosneliöön. Nykyisin alueella olevan kolmikerroksisen kerros-
talon kohdalle tulisi seitsenkerroksinen asunrakennus, jonka kolme ylintä kerrosta 
on 
toteutettu peltikattojen alle verhottuna ja runkosyvyydeltään ylöspäin kapene-
vana. Nykyisen rakentamatta jääneen kaksikerroksisen asuinrakennuksen raken-
nusalan kohdalle tulisi nelikerroksinen asuinrakennus. Uudet asuinrakennukset 
olisivat tiiliverhottuja, kuten kaikki muutkin lähiympäristössä olevat rakennuk-
set. 
 
Alueella on voimassa vuodelta 1994 oleva oikeusvaikutukseton Seinäjoen yleis-
kaava, jonka mukaan asemakaavan muutosalue on osa laajempaa julkisten palve-
lujen ja hallinnon aluetta PY. Eteläpuolella on kerrostalovaltaista asuntoaluetta 
(AK).  
 
Muutettava asemakaava on vuodelta 2013 ja siinä suunnittelualue on asuinkerros-
talojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta AKR. 
Rakennusoikeutta on yhteensä 3 000 kerrosneliötä: 2 200/ kerrosluku IV ja 800/ 
kerrosluku II. 
 
Asemakaavoitusta varten alueelle on tehty tontinkäyttösuunnitelma, joka on 
myös kaavan liiteaineistona. Asemakaavaluonnoksessa annetut määräykset sekä 
tehty tontinkäyttöluonnos ovat keskenään yhteneväiset. Näiden perusteella voi-
daan todeta, että vaikka uudisrakentaminen poikkeaakin tehokkuudeltaan ja ker-
roskorkeudeltaan seitsenkerroksisen kerrostalon suhteen lähialueen rakentami-
sesta, sopii suunniteltu rakennushanke niin sijoittelultaan kuin massoittelultaan 
hyvin alueelle. Kolmen ylimmän kerroksen häivyttäminen kattorakenteisiin on 
kaupunkikuvallisesti toimiva ratkaisu ja samalla se mahdollistaa aiempaa tehok-
kaampaa aluerakennetta. Kaavassa on annettu myös mm. muurien rakentamista 
koskevia määräyksiä, joiden myötä aluetta osaltaan liitetään ympäristöönsä. 
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Kaavaselostuksessa tulisi paremmin huomioida ja tuoda esiin valtakunnallisesti 
arvokkaan Törnävän sairaalan alueen ominaispiirteet ja arvot. Vaikka esitetyt 
suunnitelmat onkin toteutettu korkeatasoisesti, tulisi hankkeen vaikutuksia 
arvioida asemakaavan selostuksessa laajemmin myös suhteessa RKY - alueeseen. 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus muistuttaa Seinäjoen kaupunkia myös tätä aluetta 
koskevan yleiskaavan laatimisen tarpeesta. ELY-keskuksella ei ole muuta huo-
mautettavaa asemakaavan muutosluonnoksesta. 
 
Matti Rantala, Alueidenkäytön ryhmäpäällikkö 
Heikki Joensuu, ylitarkastaja” 
 
Vastine: Merkitään tiedoksi, Kaavaselostukseen täydennetty RKY. 
 
Seinäjoen museot: 
”Seinäjoki, asemakaavan muutos Huhtala 14. kaupunginosa, kortteli 44(osa) 
 
Seinäjoen kaupunki on pyytänyt Seinäjoen museoiden lausuntoa asemakaavan 
muutoksesta, joka koskee osaa Seinäjoen 14. kaupunginosan (Huhtala) korttelista 
44. Tontin 1 omistaja As Oy Seinäjoen Valona hakee kaavamuutosta omistamalleen 
tontille. alueella on voimassa 24.6.2013 hyväksytty asemakaava ja kaavamer-
kintä: AKR Asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennus-
ten korttelialue. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on päivittää alueen raken-
nusoikeus ja –tehokkuus. Pääkäyttötarkoituksena on edelleen asuminen. 
 
Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse muinaismuisto-
lain nojalla suojeltuja kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kulttuu-
riperintökohteita. alue on ollut 1950-luvulle asti rakentamatonta metsämaata. 
Museolla ei ole kaavaluonnoksesta huomautettavaa arkeologisen kulttuuriperin-
nön osalta. 
 
Suunnittelualue sijaitsee valtakunnallisesti merkittävässä kulttuuriympäristössä. 
Törnävän sairaala-alueen kokonaisuuteen kuuluu järjestelmällisen mielisairaala-
verkon luomisen ensimmäistä vaihetta edustava 1920-luvun piirimielisairaala, 
1950-1960-luvuilla rakennettu B-mielisairaala eli Koskenalan sairaala ja 1970-lu-
vulta alkaen rakennettu keskussairaala sekä näihin liittyviä muita rakennuksia. 
 
Korttelissa 44 on 1960-luvun alussa valmistunut punatiilinen kerrostalo, joka on 
ollut Koskenalan sairaalan henkilökunnan käytössä. Se on todettu korjauskelvot-
tomaksi jo aiemmin, ja sille on myönnetty purkulupa. Asemakaava ei muuta kort-
telin käyttötarkoitusta, mutta rakennusoikeus nousee huomattavasti. Voimassa 
olevassa kaavassa sitä on 2200 k-m² kerrosluvulla IV ja 800 k-m² kerrosluvulla II. 
Valmisteilla olevassa kaavassa rakennusoikeutta tulee 4250 k-m² kerrosluvulla VII 
ja 1100 k-m² kerrosluvulla IV. 
 
Voidaan kuitenkin katsoa, että kerroskorkeuden ja kerrosoikeuden lisääminen ei-
vät vaikuta heikentävästi Törnävän sairaala-alueen arvoihin. Lähimmät lääkärita-
lot sijaitsevat noin 200 metrin päässä. Koskenalan sairaala sen sijaan sijaitsee 
näköetäisyydellä, noin 70 metrin päässä. niiden ja korttelin 44 eteläosan väliin on 
kuitenkin jo kaavoitettu rivitalojen tai muiden kytkettyjen talojen korttelialueet, 
jotka toimivat matalampina suojavyöhykkeinä. Lisäksi Koskenalan sairaalaa vas-
tapäätä on jo rakennettu rauhanyhdistyksen melko massiivinen rakennus. 
 
Uudisrakentamisen sopeuttaminen ympäristöön ja olemassa olevaan rakennuskan-
taan laadukkaan arkkitehtuurin keinoin varmistetaan kaavan yleismääräyksin. Li-
säksi periaatteiden toteutumista on havainnollistettu liitteenä olevin havainne-
kuvin. 
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Seinäjoen museot, alueellinen toiminta 
Susanna Tyrväinen Janne Rantanen 
rakennustutkija maakunta-arkeologi 
” 
 
Vastine: Merkitään tiedoksi 
 
 
Asemakaavaehdotus 10.11.2020 
Saatujen kannanottojen ja tarkistettujen tavoitteiden perusteella alueelta on laa-
dittu asemakaavakaavaehdotus 10.11.2020.  
 
Lausunnot ja muistutukset 
Kaavaehdotus oli nähtävillä 02.12.2020 – 08.01.2021. Ehdotuksesta saatiin lausun-
not Seinäjoen Energia / Kaukolämmöltä, Etelä-Pohjanmaan Liitolta, Etelä-Pohjan-
maan ELY-keskukselta ja Seinäjoen museoilta. Ehdotuksesta ei saatu muistutuksia. 
 
Seinäjoen Energia/kaukolämmön lausunnon mukaan  
” Mahdollisesta kaukolämpöjohdon siirrosta rakentajan on oltava yhteydessä heti, 
kun siirron tarpeellisuus varmistuu.” 
 
Vastine: Lausunto ilmoitettu kaavamuutoksen hakijalle. 
 
 
Seinäjoen museoiden lausunnon mukaan  
” Seinäjoen kaupunki on pyytänyt Seinäjoen museoitta lausuntoa kaavaehdotuk-
sesta ja sen selostuksesta koskien asemakaavan muutosta Seinäjoen 14. kaupun-
ginosan (Huhtala) korttelissa 44. Tontin 1 omistaja As Oy Seinäjoen Valona hakee 
kaavamuutosta omistamalleen tontille. 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on päivittää aleen rakennusoikeus ja -tehok-
kuus. Suunnittelualue sijaitsee valtakunnallisesti merkittävässä kulttuuriympäris-
tössä (Törnävän sairaala ja Seinäjoen keskussairaala). Museo on antanut lausun-
non asemakaavan muutoksesta luonnosvaiheessa 13. 10. 2020 (SM 45/2020). Museo 
toteaa edelleen, että kaavamuutos ei vaikuta heikentävästi Törnävän sairaala-
alueen arvoihin. Kaava ohjaa laadukkaaseen ja ympäristön arvot huomioivaan ra-
kentamiseen, ja sairaala-alueen historiaa ja ominaispiirteitä kuvaillaan selkeästi 
kaavaselostuksessa.” 
 
Vastine: Merkitään tiedoksi 
 
Etelä-Pohjanmaan liiton lausunnon mukaan 
” Seinäjoen kaupunki on pyytänyt lausuntoa asemakaavan muutosluonnoksesta 
koskien Huhtalan kaupunginosan korttelia 44 (osa), Huhtalantie, Paavonkatu, 
Simunantie. Laajuudeltaan n. 0,67 ha kokoinen suunnittelualue sijaitsee Huhtalan 
kaupunginosassa, noin 2,3 km päässä Seinäjoen kaupungin ydinkeskustasta ete-
lään. Etelä-Pohjanmaan liitto on jättänyt lausunnon kaavaluonnoksesta 
12.10.2020. As Oy Seinäjoen Valona on jättänyt asemakaavan muutosanomuksen. 
Hakija on esittänyt asemakaavaa muutettavaksi siten, että alueelle voitaisiin 
rakentaa korkeammat asuinkerrostalot. Rakennusoikeus ja kerrosluku nousisivat. 
Suunnittelualueella oleva rakennus puretaan, jolle purkulupa on myönnetty. 
Suunnittelualueen kortteli 3 on vuonna 2013 hyväksytyssä asemakaavassa osoi-
tettu (AKR) Asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennus-
ten korttelialueeksi. Koska suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaa-
vaa, maakuntakaava ohjaa suoraan asemakaavan laadintaa. Etelä-Pohjanmaan 
maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen (A) alueena ja kaupun-
kikehittämisen kohdealueena (kk). Kaavaehdotukseen on tehty vähäisiä muutoksia 
luonnosvaiheen jälkeen. Asemakaavan sisältö ja tavoitteet ovat edelleen maakun-
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takaavan mukaisia. Etelä-Pohjanmaan liitolla ei ole huomautettavaa kaavan laa-
dintaan.” 

 
Vastine: Merkitään tiedoksi 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnon mukaan  
” Asemakaava, Huhtala 14. kaupunginosa, kortteli 44 (osa), Seinäjoki 
Seinäjoen Huhtalan kaupunginosan osaa korttelia 44 koskevan asemakaavan muu-
toksen tarkoitus on mahdollistaa aiempaa tehokkaampi asuinkerrostalojen raken-
taminen alueelle tehdyn Arkkitehtitoimisto Hirvilammi Oy + Arkkitehtitoimisto 
Kaivo-Ojan laatimien tontinkäyttösuunnitelmien mukaisesti. Asemakaavan muu-
tokselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti AK-korttelialueen rakennusoikeus 
kasvaa nykyiseen verrattuna 2 380 k-m2. Kokonaisrakennusoikeus on 5 390 k-m2 
(rakennustehokkuus e=0.8). Alueelle rakennetaan sekä nelikerroksinen että seit-
senkerroksinen asuinkerrostalo. Valtakunnallisesti arvokkaan Törnävän sairaalan 
ja Seinäjoen keskussairaalan RKY alueen reunalla sijaitsevan suunnittelualueen 
pinta-ala on noin 0,67 ha. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, ase-
makaavan muutosluonnos ja muu valmisteluaineisto olivat nähtävillä 30.9.- 
14.10.2020. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kaavan valmisteluaineistosta anta-
man palautteen johdosta kaavaselostusta on täydennetty RKY-alueen osalta. Kaa-
vaselostuksen vaikutusarvioinneista kohdassa 5.4.3 Vaikutuksen rakennettuun ym-
päristöön on väliotsikko ”Rakennettu kulttuuriympäristö”, mutta tekstiosuus on 
jäänyt mahdollisesti epähuomiossa pois. Tältä osin kaavaselostusta tulisi täyden-
tää vielä ennen asemakaavan hyväksymiskäsittelyä. Kaavaselostuksessa viitataan 
suunnittelualueen pohjakartan osalta kaavoitusmittausasetukseen (1284/99), 
joka on kumottu asetuksella 10.4.2014/328. Asemakaavan pohjakartasta on sää-
detty vuodesta 2014 lukien MRL 54 a §:ssä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toteaa, 
että asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvät suunnitelmat on laadittu 
muuten hyvin, eikä asemakaavaratkaisusta ole huomautettavaa.” 
 
Vastine: MRL lakipykälämerkintä korjattu kaavaselostuksen kohtaan 3.2.1. 

Vaikutus rakennettuun ympäristöön -kohtaan 5.4.3 väliotsikon ”Raken-
nettu kulttuuriympäristö” jälkeen täydennetty epähuomiossa pois jäänyt 
teksti. 

 
Tarkistukset kaava-asiakirjoihin  

 
Luonnosvaiheen jälkeen 
Korjattu kaavan määräysmerkintä koskien autopaikkoja. 
Kaavaan lisätty kadunnimet. 
Kaavaselosteeseen lisätty RKY:tä koskeva osuus. 
Korjattu joitain kaavan piirustusmerkintöjä 
Korjattu kaavaselostukseen maakuntakaavan merkintään liittyviä kohtia 
Lisätty kaavaan vss määräys. 
Päivitetty kaavaselostus vss määräyksen osalta. 
 
Ehdotusvaiheen jälkeen 
Korjattu kohdan 3.2.1 pohjakartan lainmukaisuusmerkintä. 
Lisätty puuttuvaa tekstiä kohtaan 5.4.3 Rakennettu kulttuuriympäristö –
väliotsikon alle. 
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Kuva. Ote asemakaavaehdotuksesta 10.11.2020 
 
Kaupunginhallitus 14.6.2021  
Kaupunginhallitus on käsitellyt kaavaa kokouksessaan 14.6.2021 ja päättänyt esit-
tää asemakaavaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 

5.1. Kaavan rakenne 

Asemakaavassa alue on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK. 
 

5.1.1 Mitoitus  

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 6685 m² (n. 0,67ha). Kaavan kokonaisrakennus-
oikeus on 5380 k-m². Voimassa olevaan kaavaan verrattuna rakennusoikeus alu-
eella kasvaa 2380 k-m².  
 
Autopaikkavaatimus on suunnittelualueella 1,05 ap/asunto, joista 0,05 on oltava 
merkittyjä vierasautopaikkoja.   
 
Liitteenä olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa on tarkemmat tiedot alu-
eelle muodostuvista kerrosaloista ja pinta-aloista. 
 
LIITE 2. Asemakaavan seurantalomake   
 

5.1.2 Palvelut  

Kaavamuutoksella ei muodostu palveluita. 
 
Alue tukeutuu Seinäjoen keskustan ja Törnävän kaupunginosan palveluihin. Kivis-
tön alakoulu ja yhteiskoulu sijaitsevat noin kilometrin päässä suunnittelualueesta 
pohjoiseen. Seinäjoen pääterveyskeskukseen Y-talolle on matkaa noin 1,4  km. 
Uimahalli ja muita urheilupalveluita on Urheilutalolla 2,7 km:n päässä. 
 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen on varmistettu asemakaa-
vamerkinnöillä ja -määräyksillä, jotka määrittävät mm. yhtenäistä rakennustapaa. 
Lisäksi alueen suunnittelua kaavan tarkoittamalla tavalla tullaan ohjaamaan ra-
kennusvalvonnan 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. 
 
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK/AKR) 

 Kortteli 44 on osoitettu asuinkerrostalojen ja muiden yhteenkytkettyjen 
asuinrakennusten, kuten rivitalojen (AR) sekä yleisten rakennusten (Y) 
korttelialueeksi. 

 Suunnittelualueelle saa rakentaa VII- ja IV–kerroksiset rakennukset. Suun-
nittelualueen kokonaisrakennusoikeus on 5380 k-m2. Asuntoja saa raken-
taa enintään 71. Ulkorakennuksen paikka (ulk) on osoitettu tontilla. 

 Korttelissa on osoitettu ne rakennusalan sivut, jonka puoleisten raken-
nuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristä-
vyyden liikennemelua vastaan on oltava ohjearvojen mukainen. 

 Autopaikkoja tulee olla suunnittelualueella vähintään 1,05 ap/asunto, 
joista 0,05 on oltava merkittyjä vierasautopaikkoja.   

 Polkupyöräpaikkoja tulee rakentaa vähintään 1,5 pp/asunto. 
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5.4 Kaavan vaikutukset  

5.4.1 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen, 
koska rakentaminen on suunnattu olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään ja 
joukkoliikenneyhteyksien varrelle tai niiden saavutettaviin. Se on sijoitettu tuke-
maan olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta, taajamarakenteen sisälle hyvin ole-
massa oleviin palveluihin nähden. 
 
Alue on osa taajamarakenteen sisäistä aluetta ja ei siten hajauta yhdyskuntara-
kennetta ja perustuu hyviin liikenneyhteyksiin. Elinympäristön laatuun on kiinni-
tetty huomiota asemakaavamääräyksillä.  
 

5.4.2 Kaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin 

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

5.4.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Yhdyskuntarakenne 
Suunnittelualueelle valittu ratkaisu tiivistää ja täydentää olevaa yhdyskuntaraken-
netta kerrostaloasunnoilla. 
 
Kaupunkikuva 
Kaupunkikuva kehittyy rakennetumman ja kaupunkimaisemman ympäristön suun-
taan. Alue yhtenäistyy ja täydentyy korkealuokkaiseksi asuinrakennusten kokonai-
suudeksi. Asemakaavamääräyksin on pyritty saavuttamaan uudisrakentamisessa 
korkeaa laatutasoa ja hyvää ympäristöä. 
 
Asuminen 
Asemakaavamerkinnöin pyritään huomioimaan suunnittelualueen sijoittuminen 
ympäristöön ja ohjaamaan tontinkäyttöä hyvän ja viihtyisän asuinympäristön saa-
vuttamiseksi. 
 
Uudisrakentaminen voidaan sovittaa olemassa olevaan rakenteeseen kaavamäärä-
yksin ja rakennusvalvonnan yhteistyöllä. Suunnitelma lisää rakentamisoikeutta. 
Kaavamuutos mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentamisen. 
 
Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Kaavoitettava korttelialue osoitetaan asuinkerrostalolle. Asukkaiden on mahdol-
lista käyttää 15 % asunnostaan ympäristöhäiriöitä tuottamattomia toimisto- tai 
työtiloja varten, mikä mahdollistaa kotitoimiston pitämisen. 
 
Virkistys 
Kaava-alueen itäpuolella Huhtalantien toisella puolella sijaitsee Brykärinpuisto ja 
Törnävän saari kesäteattereineen. Kyrkösjärven ranta uimarantoineen on noin 0,5 
km päässä länteen. 
 
Tekninen huolto 
Alue on helposti liitettävissä teknisiin verkostoihin. Rakentamiskustannuksia ai-
heuttavat vain verkostojen liittymien rakentaminen ja vähäiset muutostyöt. 
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Rakennettu kulttuuriympäristö 
Kaava-alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäris-
töön, Törnävän sairaala-alueeseen. Katso edellä. 
  
 

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön  

Kaavamuutoksella ja laajennuksella ei ole merkittäviä vaikutuksia maisemaan ja 
luonnonympäristöön.  
 

 
Kuva: kaavamuutosluonnos ja ympäristö orthokuvalla (2018) 
 

5.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset  

Kaavassa on annettu määräyksiä, jotka koskevat rakennustapaa ja uudisrakenta-
misen sovittamista rakennettuun ympäristöön. Kaavamääräykset ovat tarkemmin 
asemakaavakartan määräysosassa. 
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Yleismääräykset: 
 
Hulevesiä on pyrittävä imeyttämään tontilla maaperään mahdollisuuksien mukaan 
ja viivyttämään ennen johtamista hulevesiverkostoon, esim. kosteikkoaltain. Ton-
tin maa-alasta vähintään 10% tulee olla vettä läpäisevää materiaalia tai pintoja. 
Hulevedet tulee johtaa hulevesiverkostoon. AK-korttelialueella rakennuslupaan on 
liitettävä selvitys hulevesien käsittelystä.  
 
Osa autopaikoista on toteutettava viherpintaisina esim. betonireikäkivin. 
 
Asuinhuoneiden suositellun liikennemelun keskiäänitason tulee noudattaa yleisesti 
käytössä olevia ohjearvoja. 
 
Rakenteiden, kuten muurien ja rakennusten, on suojattavaulko-oleskelutiloja si-
ten, etteivät suositellut liikennemelun äänitasot ylitä yleisesti käytössä olevia oh-
jearvoja.  
 
Parvekkeet on toteutettava korkealuokkaisesti ja julkisivuihin sopivalla tavalla. 
Ulkoparvekkeet on rakennettava niin, etteivät suositellut liikennemelun yleisesti 
käytössä olevat äänitasot niillä ylity. Ne saadaan asemakaavassa määritelty raken-
nusoikeus ylittäen toteuttaa avattavin lasiseinin viherhuoneina. 
 
Kaavaa laadittaessa käytössä olevat ohjearvot noudattavat valtioneuvoston pää-
töstä VN:993/1992 ja EU:n ympäristömeludirektiiviä (2002/49/EY). 
Sisällä päiväohjearvo (klo 7-22) 35 dB ja yöohjearvo (klo 22-7) 30 dB. 
Ulkona päiväohjearvo (klo 7-22) 55 dB ja yöohjearvo (klo 22-7) 50 dB. 
 
Rakennusten ja rakenteiden suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota lii-
kenteen tärinän vaimentamiseen siten, ettei ohjearvoja ja yleisesti käytössä olevia 
suositusarvoja ylitetä.  
 
Suojamuurit ja aidat on rakennettava kiviainespintaisina esimerkiksi poltetusta tii-
lestä, tiili / kivikorirakenteina, harkoista tai betonista. Suojamuurien ja aitojen on 
sopeuduttava ympäristöönsä. 
 
Rakennusten julkisivujen tulee olla korkealuokkaiset ja ympäristöönsä sopivat. Nii-
den tulee olla pääosin kiviainespintaiset tai paikalla muuratut poltetusta tiilestä. 
Näkyviin jäävät katon osat on oltava konesaumattua peltiä. 
 
Likimain maantasossa oleville asunnoille on osoitettava muurein ja istutuksin piha-
alueista erotetut ulko-oleskelualueet tai lasitetut parvekkeet. Ilmastointikoneen 
ulkoseinät on käsiteltävä pääjulkisivujen tapaan tai ne on sijoitettava näkymättö-
miin kattopintojen alle. Ilmastointikonehuoneet voidaan rakentaa annettu raken-
nusoikeus ja kerrosluku ylittäen.  
 
Korttelialueella rakentumattomat alueet on istutettava. 
 
Kussakin asunnossa voidaan huoneistoalasta 15% käyttää asukkaan elinkeinon har-
joittamiseen liittyviä ympäristöhäiriöitä tuottamattomia toimisto- tai työtiloja 
varten.  
 
Rakennusten etäisyys naapuritontin rajasta tulee olla vähintään 4 metriä, ellei 
muuta ole osoitettu. 
 
Julkisivujen pinnalle ei saa asentaa erillisiä energia, ilmastointi yms. laitteita. Ne 
on toteutettava osana julkisivua. 
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Muuntajat, jakokaapit ja muut teknisen huollon rakennukset ja laitteet on suunni-
teltava ja maisemoitava siten, että ne sopivat kaupunkikuvaan, ja ne on maalat-
tava tummanharmaaksi (RAL 7015) kauttaaltaan.   
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 161 § mukaan korttelialueen rakennuksiin saa sijoittaa 
laitetilan ja antenneja matkapuhelinoperaattoreiden tarpeisiin. 
 
Väestönsuojan saa rakentaa annettu rakennusoikeus ylittäen. 
 

5.6 Nimistö  

Alueen nimistö säilyy ennallaan. 

5.7 Kaavatalous  

5.7.1 Yleistä  

Suunnittelualue liittyy välittömästi Seinäjoen kaupunkirakenteeseen, joten alu-
etta palvelevat kadut, johdot ja kaapelit on pääosin jo toteutettu. Kaavaratkaisu 
tiivistää kaupunkirakennetta ja hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa 
sekä palveluverkostoa ja on siten kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen. 
 
Kaupunki laatii maankäyttösopimuksen kaavamuutosta hakevan toimijan kanssa.  
 

5.7.2 Rakentamiskustannukset  

Tekninen huolto 
Alueen tekninen huolto on pääosin valmiiksi rakennettu ja se pystyy palvelemaan 
myös kaavan tuomaa lisärakentamista. 
 
Kustannukset 
Alueella on valmiina kunnallistekniikan verkosto. Kustannuksia syntyy lähinnä ver-
kostojen siirroista ja mahdollisista liittymistä. 
 
Rakentaminen 
Rakentamiskustannuksia on arvioutu rakennuksen suunnittelun yhteydessä. 

 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS  

Kaupunki toteuttaa tarvittavan kunnallistekniikan kaava-alueella.  
 
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat  

Rakennusten sijoittumista tontille on esitetty luonnossuunnitelmissa. 
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Kuva: Luonnos tontinkäyttösuunnitelmasta 12.8.2020 (Hirvilammi + Kaivo-Oja)  
 
 
Rakennushankkeita ohjataan kaavoitustyön ja rakennusprosessien aikana hyvän 
kaupunkiympäristön aikaansaamiseksi. 
 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus  
Kaavaehdotuksen jälkeen kaupunki tekee maankäyttösopimuksen kaavamuutoksen 
hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b § edellytysten mukaisesti. 
 
Rakentaminen alkanee mahdollisimman pian sen jälkeen, kun kaava on tullut voi-
maan. 
 

7 ASEMAKAAVAN LAADINTA  

Asemakaava on laadittu Seinäjoen kaavoitusyksikössä virkatyönä. Seinäjoen kau-
pungin kaavoitusyksikössä kaavan valmistelusta ovat vastanneet kaavoitusjohtaja 
Martti Norja ja kaavasuunnittelija Harri Kahelin. 



Asemakaavan selostus                                                                                                                   37(37) 
Huhtala 14. kaupunginosa, kortteli 44 (osa)                                                                                  14051 
Asemakaavan muutos                                                                                    Kh 14.06.2021, 10.11.2020 
 

 
SEINÄJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö 

 

7.1 Käsittelyvaiheet 

 
 
 
13.5.2020 Kaupunkiympäristölautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen 
30.09. – 14.10.2020 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 
16.11.2020 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville 
2.12.2020 - 8.1.2021 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
14.6.2021 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi
21.6.2021 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan

 
 
SEINÄJOEN KAUPUNKI  
Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu 
 
 
 
  10.11.2020 
  Täydennykset 8.6.2021 

 
 
 
 
Martti Norja 
kaavoitusjohtaja 
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

HUHTALA (14), KORTTELI 44 (OSA) 
Asemakaavan muutos 

 

 
Suunnittelualueen sijainti  
Asemakaava-alue sijaitsee Huhtalan kaupungin-
osassa, noin 2,4 km päässä Seinäjoen kaupungin 
ydinkeskustasta etelään. Suunnittelualue sijait-
see osoitteessa Simunantie 3. Alue on laajuudel-
taan 6685 m2. 
 

 
Alueen sijainti 
 

Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 
Seinäjoen kaupungin Huhtalan kaupunginosassa 
korttelissa 44 tontin 1 omistaja As Oy Seinäjoen 
Valona hakee kaavamuutosta omistamalleen 
tontille.  
 
Seinäjoen kaupungin kaupunkiympäristölauta-
kunta on päättänyt asemakaavan muutoksesta 
13.5.2020 §81. 
 
Alueella on voimassa 24.6.2013 hyväksytty ase-
makaava ja kaavamerkintä: AKR Asuinkerrostalo-
jen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinra-
kennusten korttelialue. Voimassa olevassa ase-
makaavassa on tontille osoitettu rakennusoikeut-
ta 2200 k-m2 kerrosluvulla IV ja 800 kerrosluvulla 
II. Tontin 1 pinta-ala on 6685 m2. 
 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on päivit-
tää alueen rakennusoikeus ja -tehokkuus. Pää-
käyttötarkoituksena on edelleen asuminen. Sa-
malla päivitetään kaavamerkinnät vastaamaan 
MRL mukaisia merkintöjä tarpeellisin osin.  
 
 
 
 
 
 

Suunnittelun lähtökohdat ja aiemmat suunni-
telmat 
 
Lähtökohdat 
Suunnittelualue sijoittuu Seinäjoen ja Kyrkösjär-
ven tekojärven väliselle kannakselle. Suunnitte-
lualue rajoittuu joka suunnassa naapuritonttei-
hin.. 
 

 
Ilmakuva alueesta vuodelta 2018 
 
Alueen lähin päiväkoti sijaitsee noin 200 m alu-
eesta pohjoiseen. Alueen alakoulu on Törnävän 
alakoulu, joka sijaitsee noin 0,6 km:n päässä 
suunnittelualueesta kaakkoon. Alueen yläkoulu 
on Seinäjoen yhteiskoulu, joka sijaitsee noin 2 
km:n päässä suunnittelualueesta koilliseen. 
Alue tukeutuu ydinkeskustan julkisiin ja kaupalli-
siin palveluihin sekä Hallilan, Simunan ja Törnä-
vän kaupallisiin palveluihin sekä virkistysaluei-
siin. Suunnittelualueen lähin paikallisliikenteen 
bussireitti on linja numero 1 (Törnävä – Kärki), 
joka kulkee alueen itäpuolella Törnäväntietä. 
Alue kuuluu vesihuoltoverkoston piiriin. 
 
Suunnittelualue on Simunantien ja Huhtalantien 
väliselle alueelle sijoittuvaa yksityisen omistuk-
sessa olevaa asemakaavan mukaista rakentamis-
aluetta. Tontilla sijaitsee heikkokuntoinen ra-
kennus, jolle on purkulupa. 
 
Alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen  
kulttuuriympäristöön, Törnävän sairaala-aluee-
seen. 
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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.  
 
Aluevarausmerkintä on Taajamatoimintojen 
alue, jonka suunnittelumääräys on: Alueen suun-
nittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen 
tiivistämistä, täydennysrakentamista ja 
taajamakuvan eheyttämistä. 
 

 
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 
Huhtalan kaupunginosan alue on harmaalla mer-
kityllä taajamatoimintojen alueella. 
 

 
Ote Etelä-Pohjanmaan Vaihemaakuntakaavasta II 
vuodelta 2016. 
 
Yleiskaava 
Alueella on voimassa vuodelta 1994 oleva Seinä-
joen yleiskaava, joka on oikeusvaikutukseton. 
Yleiskaavassa suunnittelualue on julkisten palve-
lujen ja hallinnon alue (PY) ja se liittyy ympäröi-
vään kerrostalovaltaiseen asuntoalueeseen (AK), 
lähivirkistysalueeseen (VL) ja Urheilu- ja virkis-
tyspalvelujen alueeseen (VU).  
Kaavamääräys (PY) kuuluu: Pääasiallisesti kun-
tien ja valtion palveluille ja hallinnolle, muille 
niihin verrattaville palveluille sekä myös seura-
kunnallisille rakennuksille varattu alue. Vähäi-
sessä määrin alueelle voidaan sijoittaa myös 
yksityisiä palveluita tarjoavia tiloja. Alueelle 
voidaan sijoittaa myös alueen pääkäyttötarkoi-
tukseen liittyviä asuntoja.  
Kaavamääräys (AK) kuuluu: 
Alue tulee asemakaavoittaa niin, että 
aluetehokkuus on 0,20 - 0,40, ja vähintään 2/3 
alueen kerrosalasta on sijoitettava kerrostaloi-
hin. Enintään 15 % alueen kerrosalasta voidaan 
varata sellaista elinkeinotoimintaa varten, joka 
ei aiheuta melua tai muuta merkittävää häiriötä 
asutukselle. 
Kaavamääräys (VL) kuuluu: 
Päivittäiseen virkistys- ja ulkoilukäyttöön varat-
tava alue. 
Kaavamääräys (VU) kuuluu: 
Merkinnällä osoitetaan urheilu- ja palloilukent-
tien, hiihto- ja laskettelukeskusten, virkistys- ja 
vapaa-ajankeskusten sekä raviratojen alueet, 
joille voidaan sijoittaa näitä tarkoituksia palve-
levia rakennuksia sekä tarpeellisia liikennealuei-
ta. 
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Ote oikeusvaikutteettomasta Seinäjoen vuoden 1994 
yleiskaavasta. 
 
Asemakaava 
Suunnittelualueella on voimassa vuonna 2013 
vahvistettu asemakaava ja sen mukainen tontin 
kaavamääräys on AKR, Asuinkerrostalojen, rivita-
lojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten 
korttelialue. Alueelle on osoitettu 2200 k-m2 
rakennusoikeutta asuinrakentamiseen kerroslu-
vulla IV ja 800 k-m2 rakennusoikeutta asuinra-
kentamiseen kerrosluvulla II. 

 
Ote ajantasa-asemakaavasta 

 
Rakennusjärjestys 
Seinäjoen kaupungin rakennusjärjestys on hyväk-
sytty 15.12.2008 ja on tullut voimaan 19.1.2009. 
 
Vaikutusalue 
Vaikutusalueena on tontin lähiympäristö Huhta-
lan (14) kaupunginosassa. 
 
Maankäyttö- tai muut sopimukset 
Kaavamuutoksenalainen alue on yksityisen omis-
tuksessa. 
 
Osalliset 
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joi-
den asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä 
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suun-
nittelussa käsitellään (MRL 62§). Tässä asema-
kaavan muutoksessa osallisia ovat: 
Kaavamuutoksen hakija, kaava-alueen ja siihen 
rajoittuvien alueiden maanomistajat, yrittäjät, 
asukkaat ja muut toimijat. 

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

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

Yritykset ja yhdistykset yms: Ne mahdolliset 
yhteisöt ja henkilöt, joiden 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 
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Asemakaavamuutos on tullut vireille kaupun-
kiympäristölautakunnan päätöksellä 13.5.2020 § 
81. 

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 nähtävil-
läolon alussa. Osalliset voivat tehdä kaavaehdo-
tuksesta muistutuksia, jotka tulee toimittaa kir-
jallisina kuulutuksessa ilmoitettuun osoitteeseen 
määräaikaan mennessä. Muistutuksiin laaditaan 
vastineet ja perustelut kaavaselostukseen ja 
päätöskäsittelyyn. Niille muistutuksen tehneille, 
jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, lähetetään 
perustellut vastineet. 
 
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.  
 
Kaavoituksen kulku, aikataulu ja päätöksente-
ko 
Aikatauluarvio 
 Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma ovat nähtävillä syys-lokakuussa 
2020 

 Kaavaehdotus on nähtävillä marras-
joulukuussa 2020 

 Kaupunginvaltuusto hyväksynee asemakaavan 
talvella 2021 

 
Yhteystiedot ja palaute  
Työn kuluessa osallistumis- ja arviointisuunni-
telmaa tarkistetaan aina tarvittaessa. 
 
 
Valmistelusta vastaavat 
Kaavoitusjohtaja Martti Norja 
p. +358 40 774 8501 
martti.norja@seinajoki.fi 
Seinäjoen kaupunki 
Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki 
 
Kaavasuunnittelija Harri Kahelin 
p. +358 44 470 0419 
harri.kahelin@seinajoki.fi 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 743 Seinäjoki Täyttämispvm 22.06.2021
Kaavan nimi SIMUNANTIE 3, HUHTALA 14, KORTTELI 44 (OSA)
Hyväksymispvm 21.06.2021 Ehdotuspvm 10.11.2020
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 13.05.2020
Hyväksymispykälä 80 Kunnan kaavatunnus 14051
Generoitu kaavatunnus 743V210621A80
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,6700 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]0,6700
 

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 0,6700 100,0 5380 0,80   
A yhteensä 0,6700 100,0 5380 0,80   
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
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 0,6700 100,0 5380 0,80   
A yhteensä 0,6700 100,0 5380 0,80   
AK 0,6700 100,0 5380 0,80   
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä       
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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