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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

KESKUSTA  
KORTTELI 48 (osa),  

LUOMANRANTA 
Asemakaavan muutos 

 

Suunnittelualue ja tehtävän kuvaus 
 
Suunnittelualueen sijainti  
Asemakaavan muutosalue Seinäjoen ydinkeskus-
tassa osoitteessa Ruukintie 8. Alueella sijaitsee 
Hotelli Alma ja asuinrakennuksia. Suunnittelu-
alueen laajuus on noin 0,47 ha. Suunnittelualue 
koostuu Seinäjoen kaupungin omistamista kiin-
teistöyksiköistä 743-401-5-1 (osa) ja 743-401-2-
936. 
 

 
Alueen sijainti 
 

Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 
Seinäjoen kaupunki on pyytänyt Arkkitehtitoimis-
to Kaivo-ojaa tekemään viitesuunnittelutyötä 
Seinäjoen keskustan kaupunginosassa sijaitsevan 
tontin asemakaavan muutostyön pohjaksi maalis-
kuussa 2021. Asemakaavan muutoshakemuksen 
viitesuunnitelman tavoitteena on ollut järjestää 
lopullinen sijoituspaikka Pollarin talolle sekä 
tutkia kerrostaloasumisen määrää ja tontin ra-
kentamiskorkeutta.   
 
Kaupunkiympäristölautakunta on laittanut ase-
makaavamuutoksen vireille Pollarin talon loppu-
sijoituspaikkaa koskevan poikkeamishakemuksen 
yhteydessä 23.6.2021 pykälässä 105.  
 
Pollarin talolle on järjestetty sijoituspaikka ton-
tin hotellinpuoleisesta päädystä poikkeamisluval-
la ennen kaavan valmistumista ja talo tulee ho-

tellin aktiiviseen käyttöön. Tontin noin 0,077 ha 
alasta Seinäjoen kaupunki on tehnyt vuokrasopi-
mus Seinäjoen Ruukin Portti Oy:n kanssa 30 vuo-
deksi maaliskuussa 2021.  
 
Asemakaavan muutoksen yhteydessä tutkitaan 
liittyminen katuverkkoon Luomanrannan kautta 
ja pysäköintivaatimukset sekä mahdollisen täy-
dennys- ja uudisrakentamisen yhteydessä kau-
punkikuvalliset tavoitteet ja rakennusoikeus.  
  
Asemakaava etenee luonnosvaiheeseen vaihtoeh-
tona, jossa suunnitelmien mukaan tontille on 
kaavailtu 2 850 k-m2 rakennusoikeutta kerrosta-
lolle ja Pollarin talolle 320 k-m². Vastaavasti 
kerroskorkeudeksi rakennuksille on luonnoksissa 
esitetty VI ja II. 
 
Suunnittelun lähtökohdat ja aiemmat 
suunnitelmat 
 
Lähtökohdat 
Alue on rakentunutta ydinkeskustan kaupunkira-
kennetta ja rautatieaseman ja ratapihan varik-
koaluetta. Tontilla sijaitsevat purettavat noin 
734 k-m²:n toimistorakennus ja autokatos. 
 
Suunnittelualueen etelä- ja länsipuolella sijait-
see asuinkerrostaloja ja luoteispuolella sijaitsee 
hotelli Alma.  
 
 

 
Ortoilmakuva © Maanmittauslaitos, Drooniortokuvat: 
Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen Energia Oy 
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Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa.  
 
Voimassa olevat kaavat 
 
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmä 
 
Alueella on voimassa useita maakuntakaavoja.  
 
Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava on 
vahvistettu Ympäristöministeriössä 23.5.2005. 
Alue on kaupunkikehittämisen kohdealuetta (kk) 
ja kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
kannalta tärkeää aluetta. 
 
Etelä-Pohjanmaan Vaihemaakuntakaava II, Kaup-
pa, liikenne ja keskustatoiminnot, on tullut voi-
maan 11.8.2016. Vaihemaakuntakaava II on kaa-
vamuutoksella tarkistettu vastaamaan muuttu-
nutta lainsäädäntöä. Kaavamuutos on tullut voi-
maan 21.4.2020. Alue on keskustatoimintojen 
aluetta (C) ja kaupallisen vyöhykkeen aluetta 
(km2). 
 

 
Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan kaavayhdis-
telmästä © MML, Esri Finland 
 
Yleiskaava 
Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikuttee-
ton Seinäjoen yleiskaava 1994. Alue on osayleis-
kaavassa keskustatoimintojen aluetta (C) sekä 
rautatiealuetta (LR). Seinäjoen Keskustan 
osayleiskaavan uudistaminen on vireillä. Tällä 
hetkellä tehdään osayleiskaavatyön taustaselvi-
tyksiä. 
 
 

 
Ote Seinäjoen yleiskaavasta 1994 
 
Asemakaava 
Suunnittelualueella on voimassa 26.5.1991 hy-
väksytty asemakaava. Asemakaavassa alue on 
pääosin rautatiealuetta (LR) ja pieneltä osin 
yhdyskuntateknisen huollon aluetta (ET). Vierei-
sillä kerrostalotonteilla tehokkuusluku on kaavas-
sa e=1.30. 
 

 
Ote ajantasa-asemakaavasta 
 
Tehdyt selvitykset ja suunnitelmat 
 
Seinäjoen ydinkeskustasta on laadittu Seinäjoen 
keskustan visio – Työkalupakki, jossa on tutkittu 
ydinkeskustan kehittämisperiaatteita. Keskustan 
alueelta on laadittu useita selvityksiä kaupun-
kiympäristön osalta kaupunkirakenteen kehittä-
miseksi. 
 
Keskustan kehittäminen 
Seinäjoen keskustan visio – Työkalupakki on laa-
dittu vuonna 2019. Selvitys on toteutettu yhteis-
työssä OOPEAA:n, Tanskalaisen Gehl-arkkitehti-
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toimiston sekä VSU Maisema-arkkitehtien kanssa. 
Selvityksen tavoitteena on tarjota keskustan 
hankkeille lähtökohtia ja keinoja hyödyntää kau-
pungin olemassa olevaa rakennetta viihtyisän, 
toimivan ja sosiaalisesti kestävän tulevaisuuden 
kaupungin luomiseksi. 
 
Kulttuuriympäristö 
Alueelta on laadittu useita kulttuuriympäristöä 
koskevia selvityksiä. 
 RAKENNUSINVENTOINTI SEINÄJOEN KAUPUN-

GIN KESKUSTA-ALUEELLA, Etelä-Pohjanmaan 
maakuntamuseo, 2011 

 Seinäjoen keskusta-alueen rakennusinven-
tointi ja toimenpide-ehdotukset osayleiskaa-
vaa varten 2017. Etelä-Pohjanmaan museo. 
Sini Saarilahti 2017 

 Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen inventoin-
ti 2016 – 2017. Kirsi Niukko 2017, päivitetty 
2019 

 Etelä-Pohjanmaan maakunnallisesti arvok-
kaan rakennetun kulttuuriympäristön arvotus 
ja Etelä-Pohjanmaan uudemman rakennetun 
kulttuuriympäristön inventointi ja arvotus. 
Saatsi Arkkitehdit 2021 

 
 
Kortteliluonnokset 
 Asemakaavan muutosta on haettu Arkkitehti-

toimisto Kaivo-Ojan vuoden 2021 suunnitel-
milla, joissa alueelle on esitetty uudisraken-
tamista ja joissa Pollarin talo on jo sijoitettu 
paikalleen. 

 
Melu- ja tärinäselvitykset 
WSP Finland Oy on tehnyt ratapihan alueella ja 
osin suunnittelualueella melu- ja tärinämittauk-
sia vuonna 2010. Mittausten mukaan alueen rau-
tatieliikenne ja ratapihan toimet aiheuttavat 
melua, jolta tulee suojautua. Mittausten mukaan 
melu ei ole jatkuvaa, vaan hetkittäistä ja osin 
varsin voimakasta. Melua on myös yöaikana, var-
sinkin aamuyöllä, jolloin ratapihan toimet alka-
vat. Rakennukset tulee varustaa melua torjuvin 
rakentein. Ulkoalueet tulee suojata aidoin tai 
muilla melua estävillä rakenteilla siten, että 
määräysten mukainen meluraja ei piha-alueilla 
ylity. Tärinä ei mittausten mukaan ole asuinra-
kennuksen ajatellulla kohdalla enää voimakasta, 
mutta saattaa aiheuttaa häiriöitä. Rakennukset 
tulee perustaa ja rakentaa tärinää kestävästi. 
 
Vuonna 2021 kaupunki teetti tärinämittauksia 
Seinäjoen asemanseudulla Forcit consulting 
Oy:llä. Mittausalue sijaitsee suunnittelualueen 
välittömässä läheisyydessä, joten tutkimuksen 
tuloksia voidaan käyttää hyväksi alueen tä-
rinähaittoja arvioidessa. 

 
Vaikutusalue 
Vaikutusalueena on kaavamuutosalue lähiympä-
ristöineen. 
 
Maankäyttö- tai muut sopimukset 
Seinäjoen kaupunki tekee maankäyttösopimukset 
maanomistajien kanssa tarvittavilta osin ennen 
kaavan hyväksymistä MRL 91 a ja b §:n edellytys-
ten mukaisesti. 
 
Osalliset 
Osallisia ovat alueen maanomistajat, rakennus-
ten omistajat, vuokralaiset ja ne, joiden asumi-
seen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saat-
taa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset 
ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsi-
tellään (MRL 62§). Tässä asemakaavan muutok-
sessa osallisia ovat: 
 
Kaavamuutoksen hakija, kaava-alueen ja siihen 
rajoittuvien alueiden maanomistajat, yrittäjät, 
asukkaat ja muut toimijat, 

Kaupungin viranomaiset: Kaupunkiympäristön 
toimiala, Yhdyskuntatekniikka, Joukkoliikenne 
Puistotoimi, Rakennusvalvonta, Ympäristönsuoje-
lu, Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut, Toimitilat, 
Elinvoima ja kilpailukyky, Sivistyksen ja hyvin-
voinnin toimiala, Sosiaali- ja terveyspalvelut, 
Seinäjoen museot, Seinäjoen Energia Oy, Seiver-
kot Oy, Seinäjoen Vesi Oy, Etelä-Pohjanmaan 
pelastuslaitos-liikelaitos.  

Valtion ja muut viranomaiset: Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskus: Alueidenkäyttö- ja ve-
sihuoltoyksikkö, Etelä-Pohjanmaan liitto  

Yritykset ja yhdistykset yms: Elisa Oyj, Telia 
Oyj, Cinia, Seinäjoen historiallinen yhdistys sekä 
muut mahdolliset yritykset, 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 (Seinäjoen Sanomat) 
ja kaupungin internetsivulla (www.seinajoki.fi/ 
ilmoitustaulu) aina kaavan hyväksymiseen saak-
ka. Kaavoituksen etenemistä voi seurata kaupun-
kisuunnittelun ja kaavoituksen internetsivuilla 
(www.seinajoki.fi/kaupunkisuunnittelujakaavoit
us). 
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Vireille tulo 
Asemakaavamuutos on laitettu vireille kaupun-
kiympäristölautakunnan päätöksellä 23.6.2021.  
 
Aloitus- ja luonnosvaihe 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaava-
luonnos asetetaan nähtäville Joulunajan vapai-
den ja vuodenvaihteen pyhien vuoksi pidennet-
tynä 28 päiväksi 17.12.2021 – 14.01.2022 välisek-
si ajaksi. Nähtävilläolosta tiedotetaan julkisesti 
kuulutuksella. Suunnittelualueen maanomistajia, 
rakennuksen omistajia sekä osallisiksi nimettyjä 
viranomaisia ja yhteisöjä tiedotetaan. Osallisilla 
on mahdollisuus antaa mielipiteitä kirjallisesti, 
suullisesti tai sähköpostin välityksellä (MRL 62 § 
ja MRA 30 §). Tarvittaessa järjestetään kaavan 
esittelytilaisuus. Saadut mielipiteet ja lausunnot 
käsitellään ja vastineet kirjataan kaavaselostuk-
seen ehdotusvaiheessa. 
 
Ehdotusvaihe 
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen ja lausun-
tojen jälkeen laaditaan kaavaehdotus, joka on 
virallisesti nähtävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 30 
päivää. Kaupunginhallitus päättää tarkistetun 
asemakaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville. 
Nähtävillä olosta tiedotetaan julkisesti kuulutuk-
sella. Kaava-alueeseen rajautuvalle kunnalle ja 
ulkopaikkakuntalaiselle maanomistajalle tai hal-
tijalle lähetetään kirjallinen ilmoitus viikkoa 
ennen nähtäville asettamista. Paikkakunnalla 
asuvalle maanomistajalle lähetetään ilmoituskir-
je viimeistään nähtävilläolon alussa. Osalliset 
voivat tehdä kaavaehdotuksesta muistutuksia, 
jotka tulee toimittaa kirjallisina kuulutuksessa 
ilmoitettuun osoitteeseen määräaikaan mennes-
sä. Muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan vasti-
neet ja perustelut kaavaselostukseen ja pää-
töskäsittelyyn. Niille muistutuksen tehneille, 
jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, lähetetään 
perustellut vastineet. 
 
Jos ehdotukseen tehdään oleellisia muutoksia, 
ehdotus laitetaan uudelleen nähtäville (MRA 32 
§). 
 
Hyväksyminen 
Virallisen nähtävillä olon jälkeen kaava viedään 
hyväksymiskäsittelyyn. Asemakaavan 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 §). Kaavan hyväksy-
misestä tiedotetaan kuulutuksella. Hyväksymis-
päätöksestä on mahdollista valittaa Vaasan hal-
linto-oikeuteen. Kaavan tultua lainvoimaiseksi 

kuulutetaan sen voimaantulosta kaupungin ilmoi-
tuslehdessä sekä kaupungin internetsivuilla. 
 
Viranomaisyhteistyö 
Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjes-
tetään lausuntomenettelyin tai erillisneuvotte-
luin. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on 
pidetty 12.3.2021. 
 
Selvitettävät vaikutukset ja vaikutus-
ten arvioinnin menetelmät 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaava 
laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä 
suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutuk-
set, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, so-
siaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. 
 
Vaikutuksia tullaan arvioimaan asemakaavan 
laatimisen yhteydessä olemassa olevien selvitys-
ten, lähtötietomateriaalin, asiantuntijoiden ja 
osallisten kannanottojen perusteella. Ne rapor-
toidaan osaksi asemakaavan selostusta. 
 
Kaavoituksen kulku, aikataulu ja pää-
töksenteko 
  
Aikatauluarvio 
 Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma ovat nähtävillä talvella 2021-
2022 

 Kaavaehdotus on nähtävillä kevättalvella 
2022 

 Kaupunginvaltuusto hyväksynee asemakaavan 
keväällä 2022 

 
Yhteystiedot ja palaute  
 
Työn kuluessa osallistumis- ja arviointisuunni-
telmaa tarkistetaan aina tarvittaessa. 
 
Nähtävä olo aikoina palautetta annetaan osoit-
teeseen kaavoitus(at)seinajoki.fi. 
 
Valmistelusta vastaavat 
Kaavoitusjohtaja Martti Norja 
p. 040 774 8501 
martti.norja(at)seinajoki.fi 
 
kaavoitusarkkitehti Harri Kahelin 
p. 044 470 0419 
harri.kahelin(at)seinajoki.fi 
 


