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LIITTEET:  
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 2  Asemakaavan seurantalomake (lisätään myöhemmin) 
Liite 3 Luonnosmateriaalia 
  
Muut kaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali: 

 RAKENNUSINVENTOINTI SEINÄJOEN KAUPUNGIN KESKUSTA-
ALUEELLA, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, 2011 

 Seinäjoen keskusta-alueen rakennusinventointi ja toimenpide-ehdotukset 
osayleiskaavaa varten 2017. Etelä-Pohjanmaan museo. Sini Saarilahti 
2017 

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

 Etelä-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympä-
ristön arvotus ja Etelä-Pohjanmaan uudemman rakennetun kulttuuriympä-
ristön inventointi ja arvotus. Saatsi Arkkitehdit 2021 

 Raportti: Seinäjoen asemanseudun yleissuunnitelma (SITOWISE, 2018) 
 Raportti: Seinäjoen asema-alueen meluselvitys (WSP Finland Oy, 2010) 
 Raportti: Seinäjoen asema-alueen tärinäselvitys veturitallin ja varaston 

alueilla (WSP Finland Oy, 2010) 
 Ratahallintokeskus: Seinäjoki-Oulu Palvelutason parantaminen Etelä-

Seinäjoki – Seinäjoki kaksoisraide (Ramboll Finland Oy, 2008) 
 Raportti: Liikennetärinämittaus, Raideliikenne, Seinäjoen asemanseutu 

(Forcit Consulting Oy, 2021) 
 



Asemakaavan muutos, kortteli 48 (osa) 4(25) 
1. kaupunginosa, Keskusta 17.12.2021 
 

 
SEINÄJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT   

1.1 Tunnistetiedot   

Asemakaavan selostus, joka koskee x. päivänä xxxkuuta 202x päivättyä Seinäjoen 
kaavoitusyksikön laatimaa asemakaavakarttaa, kaavanumero 01119.  
 
Asemakaavan muutos koskee Keskustan 1. kaupunginosan korttelia 48 (osa) 
sekä siihen liittyvät rautatie- ja erityisalueet. 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuvat Seinäjoen kaupungin keskustan (1) 
kaupunginosan korttelin nro 48 (osa) sekä siihen liittyvät rautatie- ja erityisalueet. 
 
Alueen sijainti ja laajuus 
Alue sijaitsee Seinäjoen keskustaajamassa rautatieaseman kaakkoispuolella Kes-
kustan kaupunginosassa, Ruukintien ja rautatien välissä. Suunnittelualueen laa-
juus on n. 0,47 ha. Suunnittelualue koostuu Seinäjoen kaupungin omistamista kiin-
teistöyksiköistä 743-401-5-1 (osa) ja 743-401-2-936. 
 
 

 
Alueen sijainti opaskartalla. 
 
Kaavan tarkoitus  
Asemakaavan muutoksella tutkitaan rautatiealueen viereen sijoittuvan uudisraken-
nushankkeen kerroslukua ja rakennusoikeutta asuinkerrostalojen korttelialueella.  
 
Kaavamuutoksen tavoitteena on kaupunkirakenteen tiivistäminen ja asukasluvun 
kasvattaminen sekä korkealuokkaisen katu- ja kaupunkitilan rakentuminen keskei-
selle paikalle keskusta-alueen läheisyydessä. Asemakaavan muutoksella luodaan 
alueelle rakentamistehokkuus, kerrosluvut ja korttelikohtaiset tavoitteet sekä pysä-
köinnin järjestäminen. 
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2 TIIVISTELMÄ   

2.1 Kaavaprosessin vaiheet  

Seinäjoen kaupunkiympäristölautakunta on tehnyt aluetta koskevan kaavoituspää-
töksen 23.6.2021. Kaavan 01119 asemakaavaluonnos, valmisteluaineisto ja osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet MRA 30 §:n mukaisesti nähtävinä 
17.12.2021 – 14.01.2022. Nähtävänä olon aikana valmisteluaineistosta on pyydetty 
asianosaisilta lausunnot.  
 
Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan x.xx.202x laittaa kaavaehdotuksen 
nähtäville. Nähtävilläpidosta on ilmoitettu kuulutuksella xx.xx.202x ja kaava on ollut 
MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä xx.xx.202x- xx.xx.202x välisen ajan. Nähtävänä 
olon aikana asianosaisilta on pyydetty lausunnot kaavaehdotuksesta. Kaupungin-
valtuusto on hyväksynyt asemakaavan __.__.2022. 
 

2.2 Asemakaavan muutos  

Kaavanmuutoksella luodaan edellytykset keskustan tuntumassa olevan alueen tii-
vistämiselle. Entisen toimistorakennuksen tontin ja osin rata-alueen käyttötarkoitus 
osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) ja Pollarin talolle osoitetaan 
käyttötarkoitusmerkinnäksi Hotellitoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue 
(KL-6). Lisäksi suunnittelualeen merkintä (ET) säilyy ja suunnittelualueen loppuosa 
jää rautatiealueeksi (LR). 
 
Alueen autopaikat ovat maanpinnan tasossa. Pihan maanpinta on ensimmäisen 
asuinkerroksen lattiatason korkeudella, mikä mahdollistaa esteettömät sisään-
käynnit. Korttelialueella kerrosluku on enimmillään kuusi ja suunnittelualueen ko-
konaisrakennusoikeus on 3120 kem² joka jakautuu Pollarin talon (320 kem²) ja 
asuinkerrostalon (2800 kem²) kesken. 
 

2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen  

Hankkeen kaupunkikuvallisia, kaavallisia, teknisiä ja taloudellisia toteuttamisedelly-
tyksiä on tutkittu. 
 
Hanke on Seinäjoen kaupungin kaavoitusohjelmassa esitettyjen tavoitteiden mu-
kainen. Asemakaavoitusprosessia on kuvattu tarkemmin kohdassa 4. 

 

3 LÄHTÖKOHDAT  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Keskustan (1.) kaupunginosassa Rautatien, Luomanran-
nan ja Ruukintien rajaamalla alueella. Suunnittelualue sijaitsee aivan Seinäjoen 
keskustan tuntumassa, joten sekä julkiset että kaupalliset palvelut ovat kävelymat-
kan päässä.  
 
Ruukintien itäpuolella, suunnittelualueen viereen ja eteläpuolelle, on kaavoitettu 
asuinkerrostalojen korttelialueita 80-luvulla. Rautatiealueen kehittäminen on tuonut 
mukanaan toisen kiskoparin pääasiassa henkilöliikenteen käyttöön 2000-luvulla. 
Hotelli Alman uudisrakennus on rakentunut luoteispuolelle vuonna 2019, hotellin 
tonteilla on kaavamerkinnällä sr-1 määritelty suojeltavia rakennuksia.   
 

3.1.2 Luonnonympäristö 

 
Maasto ja maaperä  
GTK:n maaperätietojen mukaan suunnittelualueen maaperä on hienoa hietaa. Ra-
tapihan alue on täyttömaata ja lähialueiden maaperä on hienoa hietaa (Hht) tai hie-
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taa (Ht). Suunnittelualueen maasto on tasaista ja korkeusasemaltaan pääosin välil-
lä +47,2 … +48,0 m (N2000). Alueelle ei ole toistaiseksi tehty tarkempaa maaperä-
tutkimusta, joten perustamisolosuhteet ja mahdollinen rautatieliikenteen aiheutta-
man tärinän vaimennus tulee tutkia huolellisesti. 
 
 

 
Maaperäkartta (GTK:n Maankamara karttapalvelu, 2020). Keltainen hietaa (Ht), 
vaaleanruskea hiekkamoreenia (Mr), keltaharmaa hietaa/hiesua (Ht/Hs) ja violetti 
hienoa hietaa (HHt) ja harmaa alue täyttömaata. 
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

 
Väestö 
Seinäjoen asukasluku oli vuoden 2021 syyskuussa noin 64 500 asukasta ja vuosit-
tainen väestönkasvu on ollut noin 1 %. 
 
Kaavamuutosalueella ja sen lähiympäristön korttelialueilla noin 500 metrin säteellä 
asuu noin 2050 asukasta ja 1 km säteellä noin 8500 asukasta. 
 

     0‐6 v.  7‐12  13‐15  16‐18  19‐64  65‐74  75‐84  85 ja yli 

95  90  65  85  4910  580  560  200 
Väestön jakautuminen ikäluokittain noin 1 km säteellä suunnittelualueesta. 
 
 
 
Yhdyskuntarakenne 
Alue sijaitsee Seinäjoen keskustaajamassa, aivan liikekeskustan tuntumassa. Itä-
länsisuuntainen Kirkkokatu sekä luode-kaakko -suuntainen Ruukintie ovat alueelli-
sia pääväyliä. Pajuluoma kulkee suunnittelualueen eteläpuolelta pohjoiseen. Asu-
minen sijoittuu Ruukintien ja Luomanrannan varrelle.  
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Ajantasa-ortoilmakuva alueesta. 
 
 
Rakennuskanta 
 
Ruukintien ja Luomanrannan rakennuskanta 
Suunnittelualueen kohdalla Ruukintien rakennuskanta koostuu pääasiassa kerros-
taloista. Rakennukset sijoittuvat melko yhtenäisesti kadun varteen, minkä on syn-
nyttänyt Ruukintien ja Luomanrannan tonteille kaupunkimaisen kerrostaloalueen. 
 
Ruukintien itä- ja länsipuoli ovat asemakaavallisesti asuinkerrostalojen korttelialu-
etta. Suunnittelualueen luoteispuolelle sijoittuu vuonna 2019 valmistunut Hotelli 
Alma. Ruukintien itäpuolen kerrostalot ovat rakentuneet 2000-luvun alkupuolella. 
Rakennuksissa on kahdeksan maanpäällistä kerrosta ja tonttitehokkuus on välillä 
e=1,1 – e=1,5.  
 
Palvelut 
Alueen tukeutuu Seinäjoen keskustan kattaviin palveluihin, mistä löytyvät mm. päi-
vittäistavarakaupan myymälät ja erikoiskaupan liikkeet, ravintolat, pankkipalvelut ja 
apteekit. Suunnittelualueen läheisyydessä Kirkkokadun varrella on paljon Seinäjo-
en julkisia palveluita, kuten Aalto-keskus, ala- ja yläkoulut, liikunta ja koulutuspal-
veluja löytyy useita hieman etäämmältä. Suunnittelualueen luoteispuolella on Sei-
näjoen Matkakeskus, jossa ovat lähi- ja kaukoliikenteen linja-autoasemat sekä rau-
tatieasema. 
  
Työpaikat  
Seinäjoen keskeiset työpaikkojen keskittymät ovat kaupan, teollisuuden, tervey-
denhuollon ja liike-elämän palvelujen toimialoilla.  Lähialueen suurin työpaikkojen 
keskittymä on Seinäjoen ydinkeskusta monipuolisine palveluineen, minkä lisäksi 
muita suuria työpaikka-alueita ovat Joupin kaupankeskittymä (noin 2 km päässä), 
Framin koulutuskeskittymä (n. 1,5 km) sekä Kapernaumin teollisuusalue (n. 1 km). 
 
Virkistys 
Alueen läheisyydestä löytyy runsaasti virkistysalueita ja ulkoilureittejä. Pajuluoman 
varren viheralueet on osoitettu asemakaavassa puistoalueeksi. Jokirantapuiston 
kautta viheryhteydet jatkuvat Seinäjoen kaupunkipuistoihin, ulkoilureitistöille ja vir-
kistysalueille. Suunnittelualueen lähellä sijaitsevat Lakeudenpuisto ja Olavi Pihan 
puisto, jonka kautta pääsee etelään Pajuluoman varren ulkoilureittejä pitkin kes-
kusurheilukentälle. 
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Liikenne 
Suunnittelualueella ja sen ympäristössä on kattavasti rakennettua kevyen liiken-
teen verkostoa. Ruukintiellä kevyen liikenteen väylä kulkee kadun molemmin puo-
lin. Kirkkokadulla kevyen liikenteen väylä kulkee myös kadun molemmin puolin.  
 
Suunnittelualueen itäpuolta rajaa päärautatie, jonka keskivuorokausiliikennemäärä 
on noin 40 henkilöliikenteen lähi- ja kaukojunaa vuorokaudessa sekä satunnainen 
määrä tavarajunia. Alueen länsipuolella kulkee Ruukintie, joka on tärkeä väylä 
keskustan alueen liikenteelle. Ruukintien keskivuorokausiliikennemäärä on lähes 
13000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ruukintie on 2+2 – kaistainen väylä ja sen no-
peusrajoitus on 50 km/h.  
 
Alue sijoittuu erittäin hyvin paikallisliikenteen reittien varrelle. Alueen ohi kulkee 
useita reittejä keskustasta kaupungin länsi- ja eteläsuuntaan. Suunnittelualueen 
läheisyydessä sijaitsee paikallisliikenteen pääteasema kävelymatkan päässä sekä 
linja-autopysäkkejä on Ruukintien varressa. Lisäksi matkakeskuksesta alle puolen 
kilometrin etäisyydeltä lähtevät kaikki paikallisliikenteen reitit. Matkakeskuksen 
kautta kulkevat myös junayhteydet sekä kaukoliikenteen bussilinjat muualle maa-
han. 
 

 
Paikallisliikenteen reittikartta (Härmän liikenne, 2020). 
 
 
Yhdyskuntatekninen huolto  
Alue on kaukolämpö-, vesi- ja viemäriverkoston piirissä. Kunnallistekniset verkostot 
kulkevat pääosin katualueilla.  
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Kuva. Alueen kaukolämpö-, vesi- ja viemäriverkosto 
Sininen=vesi, vihreä=hulevesi, ruskea=jätevesi, fuksia=kaukolämpö 
 
 

 
Kuva. Alueen sähköverkot. Vihreä = ulkovaloverkko, punainen = pienjänniteverkko, 
fuksia = 20 kV verkko. 
 
 



Asemakaavan muutos, kortteli 48 (osa) 10(25) 
1. kaupunginosa, Keskusta 17.12.2021 
 

 
SEINÄJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö 

 
Kuva. Valokuitu- ja tietoliikennejohdot esitettynä vihreällä. 
 

 
Ote Rambollin tekemästä kaapelointikartan luonnoksesta aseman alueen 
johtosiirtoja varten, 2020. Suunnittelualueen kautta kulkee Cinian hallitsemia 
kaapelointeja. (keltainen katkoviiva)  
 
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Suunnittelualueen koillislaidalla kulkee päärautatie, jonka keskivuorokausiliiken-
nemäärä on noin 40 henkilöliikennejunaa vuorokaudessa. Alueella ja sen läheisyy-
dessä on tehty melu- ja tärinämittauksia vuosien 2010 – 2021 välisenä aikana. 
Rautatieliikenteen aiheuttama maaperän kautta johtuva tärinä tulee ottaa huomi-
oon asuinkerrostaloja rakennettaessa. Tärinän johtumista rakennuksiin maaperän 
kautta tulee tarvittaessa vähentää tärinän johtumista estävin rakentein, mikäli 
asuinrakennuksille määritellyt tärinän raja-arvot eivät muutoin ole saavutettavissa 
Rautatien ja Ruukintien meluhaittojen ja hallinta tulee ottaa asemakaavan laatimi-
sessa huomioon. Asemakaavamääräyksissä tulee edellyttää, että asumisen oles-
kelualueet sijoitetaan melukatveeseen. 
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3.1.4 Maanomistus 

Kaupunki omistaa alueelta katu- ja puistoalueiden lisäksi suunnittelualueen tontin. 
Muut tontit ja tilat ovat yksityisessä omistuksessa. 
 

 
Maanomistuskartta, jossa kaupungin omistamat alueet on esitetty keltaisella. 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan 
1.4.2018. Alueidenkäyttötavoitteiden avulla taitetaan yhdyskuntien ja liikenteen 
päästöjä, turvataan luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristön arvoja sekä 
parannetaan elinkeinojen uudistumismahdollisuuksia. Niillä myös sopeudutaan il-
mastonmuutoksen seurauksiin ja sään ääri-ilmiöihin.  
Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on: 
 varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maa-

kuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa, 
 auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnitte-

lun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys, 
 toimia kaavoituksen ennakoivan ja vuorovaikutteisen viranomaistyön välineenä 

valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä sekä 
 edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa. 
 
Maakuntakaavat 
 
Kokonaismaakuntakaava 2005 
Alueella on voimassa Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava, joka on vahvis-
tettu Ympäristöministeriössä 23.5.2005. Alue on Kaupunkikehittämisen kohdealuet-
ta (kk), jonka suunnittelumääräys on: Aluetta kehitetään maakuntakeskuksena ja 
sitä ympäröivänä kaupunkiseutuna. Alueen valmiuksia parannetaan maakunnallis-
ten palveluiden sijainti- ja liikenneyhteyksien solmupaikkana. Erityistä huomiota tu-
lee kiinnittää alueella sijaitsevan matkakeskuksen ja lentoaseman sekä muun 
maakunnan välisen joukkoliikenneyhteyksien kehittämiseen. Kuntien yleiskaavois-
sa kevyen liikenteen verkostojen jatkuvuus on varmistettava. 
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Ote Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavasta 2005. 
 
Vaihemaakuntakaava II 
Etelä-Pohjanmaan Vaihemaakuntakaava II Kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot 
on hyväksytty 30.5.2016 ja tullut voimaan 11.8.2016. Vaihemaakuntakaavaa kos-
keva muutos on hyväksytty 2.12.2019. Kaava tarkistettiin kaavamuutoksella vas-
taamaan muuttunutta lainsäädäntöä. Kaavamuutos tuli voimaan 21.4.2020. Suun-
nittelualue on keskustatoimintojen aluetta (C) ja kaupallisen vyöhykkeen aluetta 
(km2). 
 
Keskustatoimintojen alueen (C) suunnittelumääräys kuuluu: ”Yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa tulee luoda edellytyksiä vetovoimaisen ja viihtyisän kaupun-
kikeskuksen kehittymiselle varaamalla alueita tiivistä kaupunkirakentamista ja mo-
nipuolisia palveluja varten sekä määrittelemällä korkeatasoisen kaupunkikuvan ke-
hittämisen periaatteet Keskusta-alueen kehittämisessä tulee kiinnittää erityistä 
huomiota ydinkeskustan ja muun taajaman selkeään rajaukseen, keskusta-alueen 
viihtyisyyteen ja esteettömyyteen sekä alueen liittymiseen muuhun kaupunkiraken-
teeseen. Alueen kehittymistä tulee tukea täydentämällä olevaa kaupunkirakennet-
ta. 
Alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava joukkoliikenteen toimintaedelly-
tyksistä, eri liikennemuotoja yhdistelevistä matkaketjuista, turvallisista ja kattavista 
kevyen liikenteen yhteyksistä sekä turvattava valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 
arvokkaat kulttuuriympäristöt. Alueelle saa sijoittaa merkitykseltään seudullisia vä-
hittäiskaupan suuryksiköitä. Alueelle ei osoiteta enimmäiskerrosalaa.” 
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Ote Etelä-Pohjanmaan Vaihemaakuntakaavasta II vuodelta 2016. 
 
Yleiskaava 
Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Seinäjoen yleiskaava vuodelta 1994. 
Yleiskaavassa Ruukintien länsipuoli on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C) 
ja itäpuoli Liikennealueeksi (L) ja Rautatieliikenteen alueeksi (LR) sekä Luoman-
rannan kerrostaloalue keskustatoimintojen alueeksi (C).  
 
 

 
Ote yleiskaavasta. 
 
Asemakaava 
Suunnittelualueella on voimassa asemakaava 01087 vuodelta 2002. Korttelin 48 
tontti 1 on osoitettu rautatiealueeksi (LR). Tontin alueelle on osoitettu yksi raken-
nusala 2-kerroksiselle rakennukselle, jonka rakennusoikeus on yhteensä 734 kem².  
Rakennusoikeutta vastaava tehokkuus on 0,19.  
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Ote ajantasa-asemakaavasta, suunnittelualue. 
 
Rakennusjärjestys 
Rakennusjärjestys on hyväksytty 15.12.2008 ja on tullut voimaan 19.1.2009.  
 
Kiinteistörekisteri ja tonttijako 
Asemakaavamuutosalue koskee kaupungin ylläpitämässä kiinteistörekisterissä 
olevaa aluetta. Tonttijako suoritetaan kaavan valmistuttua. 
 
Pohjakartta 
Suunnittelualueen pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen (1284/99) mukainen. 
Tekniikkakeskuksen mittausosasto ylläpitää ja päivittää pohjakartan tietoaineistoa. 
 
Rakennuskiellot 
Korttelin 48 tontti 1 on rakennuskiellossa, koska tontit eivät ole voimassa olevan 
tonttijaon mukaisia. 
 
Suojelupäätökset 
Kaava-alueella ei ole suojeltuja kohteita. 
 
Lähtökohtavaiheessa laaditut selvitykset 
Asemakaavan laatimisessa on käytetty hyväksi alueella aiemmin tehtyjä melu- ja 
tärinäselvityksiä ja –mallinnuksia, joita ovat tehneet SITOWISE, WSP Finland Oy ja 
Ramboll Finland Oy.  
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Muut aluetta koskevat suunnitelmat  
 
Vihervisio 
Keskusta-alueella viherverkosto tarjoaa toiminnallisuutta jonkin verran, painottuen 
alueen eteläosaan. Keskellä keskustaa on lasten leikkipaikka ja leikkipaikka löytyy 
myös keskustan alueella sijaitsevan Marttilan koulun pihalta. Pieniä kenttiä on 
keskusta-alueella useampi pallottelua tai tapahtumia varten. Myös avoimet 
nurmipinnat toimivat tapahtumakäytössä. Kuntoilua varten joen varrelle on tehty 
uusi kuntoilupiste. Viheralueet tarjoavat myös pienimuotoisemmille tapahtumille 
paikkoja kattavasti koko verkoston alueella. Laajemmat ulkourheilutoiminnot 
löytyvät Pajuluoman varrelta tai Jouppilan alueelta. 
 
Suunnitelmassa viheryhteyksien yhdistämisen periaatteita olivat: 
- katuja, pysäköintialueita ja asuntopihoja osaksi viherverkostoa 

viherrakentamisen keinoin 
- uusia taskupuistoja viherverkostoa täydentämään 
- viherverkoston toiminnallinen monipuolistaminen 
 

 
 
 

 
Ote vihervisiokartasta (VSU 2019). 

 
 
 
 
 
Luomanrannan suunnitelmat 
Maanomistaja on teettänyt tontilleen suunnitelmia asuinkerrostalon rakentamiseksi. 
Suunnitelmissa esitetty kerrosluku on muodostunut lopulta kuudeksi ja kerrosalaksi 
noin 2800 kem². Pysäköintiratkaisu perustuu maanpäällisiin autopaikkoihin.  
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Kuvat: Luomanrannan tontille laadittuja luonnoksia (Arkkitehtitoimisto Kaivo-Oja, 
2021). 
 
 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET   

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve  

Kaupungin väkiluku on noin 64 500 asukasta ja kaupunki kasvaa voimakkaasti. 
Väestönlisäys on ollut viime vuosina 1-1,5 % vuosittain. Kaupunkialueen väestön-
kasvu on siis vuosittain arviolta 650 – 1 000 asukasta, suurimman kasvun kohdis-
tuessa Seinäjoen keskustaajamaan.  
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Kaupunkikeskustan kehittäminen on valtuustokauden 2017 – 2021 tärkeimpiä stra-
tegisia tavoitteita. Kaupunkikeskustaa pyritään kehittämään korkeatasoisena kau-
punkiympäristönä, jossa on huomioitu keskusta-asumisen, kaupan ja liikenteen 
kasvavat tarpeet. Kerrostaloasumisen voimakas lisääminen keskustaan on ollut 
koko 2010-luvun ajan yksi kaupunkisuunnittelun keskeisimmistä tavoitteista ja kes-
kusta-asuminen onkin lisääntynyt huomattavasti. Keskustan lähelle on syytä tuot-
taa uusia rakennuspaikkoja, jotta niiden määrä vastaisi kysyntää ja asuntojen hin-
tataso pysyisi kohtuullisena. 
 
Asemakaavan muutos on Seinäjoen kaupungin kaavoitusohjelmassa. 
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset  

Seinäjoen kaupungin kaupunkiympäristölautakunta teki suunnittelualuetta koske-
van kaavoituspäätöksen 23.6.2021. 
 
Maankäyttösopimus 
Kaavaehdotuksen jälkeen kaupunki tekee maankäyttösopimuksen kaavamuutok-
sen hakijan kanssa MRL 91 a ja b § edellytysten mukaisesti. Maankäyttösopimuk-
sella hakija osallistuu kaavamuutoksesta aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen, ku-
ten katujen ja muiden verkostojen, kustannuksiin. 
 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö  

4.3.1 Osalliset  

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin 
oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden 
toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62§). Tässä asemakaavan muutoksessa 
osallisia ovat: 
 
Kaavamuutoksen hakija, kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomista-
jat, yrittäjät, asukkaat ja muut toimijat, 
 
Kaupungin viranomaiset: Kaupunkiympäristön toimiala, Yhdyskuntatekniikka, 
Joukkoliikenne, Puistotoimi, Rakennusvalvonta, Ympäristönsuojelu, Kiinteistö- ja 
paikkatietopalvelut, Toimitilat, Elinvoima ja kilpailukyky, Sivistyksen ja hyvinvoinnin 
toimiala, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Seinäjoen museot, Seinäjoen Energia Oy, 
Seiverkot Oy, Seinäjoen Vesi Oy, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos-liikelaitos. 
 
Valtion ja muut viranomaiset: Etelä-Pohjanmaan ELY / Alueidenkäyttö- ja vesihuol-
toyksikkö, Etelä- Pohjanmaan liitto 
 
Yritykset ja yhdistykset yms: Elisa Oyj, Telia Oyj, Cinia, Seinäjoen historiallinen yh-
distys sekä muut mahdolliset yritykset, 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 23.6.2021 § 105, Pollarin talon poikkeamishakemuksen yhteydessä. 
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävillä olosta on tie-
dotettu Seinäjoen kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Seinäjoen sanomissa 
15.12.2021 sekä Seinäjoen kaupungin internet-sivuilla kuulutuksissa 15.12.2021. 
OAS on ollut yhdessä kaavaluonnoksen ja havainnekuvien kanssa MRA 30 §:n 
mukaisesti nähtävillä 17.12.2021 – 14.01.2022. 
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Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty Etelä-
Pohjanmaan ELY- keskukselle sähköisen asiointipalvelun kautta. Muita viranomai-
sia tai lausunnonantajia sekä maanomistajia on tiedotettu sähköpostitse nähtävillä 
olosta sekä nettiosoitteesta, josta materiaali on ladattavissa ja tilattavissa. 
 
Osalliset ovat voineet esittää kaavaluonnoksesta mielipiteitä nähtävillä olon aikana. 
 
Lausunnot saatiin __. Mielipiteitä saatiin __. 
 
Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan x.xx.202x kaavaehdotuksen ase-
tettavaksi virallisesti nähtäville.  
 
Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta on tiedotettu Seinäjoen kaupungin virallisessa 
ilmoituslehdessä Seinäjoen sanomissa ja Seinäjoen kaupungin internetsivuilla kuu-
lutuksissa xx.xx.202x. Kaavaehdotusasiakirjat, kaavakartta ja selostus ovat olleet 
virallisesti nähtävillä (MRL 65§) xx.xx.202x – xx.xx.202x Seinäjoen kaupungin kau-
punkisuunnittelun ja kaavoituksen internet-sivuilla. Asiakirjat on lähetetty Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskukselle lausuntopyyntöineen sähköisen asiakaspalvelun 
kautta. Muita viranomaisia ja lausunnonantajia sekä maanomistajia on tiedotettu 
nähtävillä olosta sekä nettiosoitteesta, josta materiaali on ladattavissa ja tilattavis-
sa, joko sähköpostitse tai kirjeitse. 
 
Osalliset ovat voineet esittää kaavaehdotuksesta muistutuksia nähtävillä olon aika-
na. 
 
Kaavaehdotus on ollut MRA 27§:n mukaisesti virallisesti nähtävillä xx.xx.202x –
xx.xx.202x välisen ajan. Kaavasta saatiin __ lausuntoa ja __ muistutusta. Lausun-
not saatiin _____. 
 
Kaupunginhallitus käsitteli kaava kokouksessaan __.__.____ ja päätti esittää ase-
makaavaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan __.__.____. 
 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö  

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään lausuntomenettelyin tai eril-
lisneuvotteluin. 
  

4.4 Asemakaavan tavoitteet  

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet  

 
Kaupungin asettamat tavoitteet 
Kaavamuutoksen tavoitteena on vastata osaltaan Seinäjoen keskusta-alueen ker-
rostalotonttikysyntään. Suunnittelualueen tehokkuutta pyritään nostamaan, pysä-
köinti toteutetaan ulkopysäköintinä ja piha-alueet ovat melulta suojatuilla alueilla. 
Tavoitteena on, että asunnot ja niiden parvekkeet ja terassit avautuisivat pääosin 
lämpimään ilmansuuntaan. Kaavan ohjauksella pyritään korkealuokkaiseen katu- 
ja kaupunkitilaan keskeisellä paikalla aivan keskustan tuntumassa. 
 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda perusteet kaupunkirakenteen täy-
dentämiselle ja maankäytön tasapainoiselle tehostamiselle, joka on määritelty Sei-
näjoen kaupungin kaavoitusohjelmassa. Asemakaavaa uudistetaan, jotta alue ra-
kentuisi ja kaupunkirakenne tiivistyisi. Tavoitteena on osoittaa alueet pääosin asu-
miseen huomioiden kaavamuutosalueen sijainti kaupunkirakenteessa ja sopeuttaa 
uudisrakentaminen suhteessa ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Kaupunkia tii-
vistetään ja kaupunkikeskustaa pyritään elävöittämään nostamalla keskeisten alu-
eiden väkimäärää nykyisestä. 
 
Tavoitteena on myös edistää laadukkaan puukerrostalorakentamisen yleistymistä 
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ja kehittymistä alueella. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan yhdyskuntarakennetta kehite-
tään siten, että palvelut ja työ- ja opiskelupaikat ovat hyvin saavutettavissa ja 
asuinpaikan läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisim-
man vähäinen. Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mu-
kainen ja kaavan toteuduttua aluerakenne tiivistyy. Kaupunkirakenteen tiivistämi-
nen tukee siirtymistä kestävään yhdyskuntarakenteeseen ja liikennejärjestelmään. 
 
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet  
 
Maakuntakaavassa Kaupunkikehittämisen kohdealueen (kk) suunnittelumääräyk-
sen mukaan: ”Aluetta kehitetään maakuntakeskuksena ja sitä ympäröivänä kau-
punkiseutuna. Alueen valmiuksia parannetaan maakunnallisten palveluiden sijainti- 
ja liikenneyhteyksien solmupaikkana. Erityistä huomiota tulee kiinnittää alueella si-
jaitsevan matkakeskuksen ja lentoaseman sekä muun maakunnan välisten joukko-
liikenneyhteyksien kehittämiseen. Kuntien yleiskaavoissa kevyen liikenteen verkos-
tojen jatkuvuus on varmistettava.”  
 
Vaihemaakuntakaava II:ssa Alue on keskustatoimintojen aluetta (C) ja kau-
pallisen vyöhykkeen aluetta (km2). Keskustatoimintojen alueen (C) suunnittelu-
määräys kuuluu: ”Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee luoda edellytyksiä 
vetovoimaisen ja viihtyisän kaupunkikeskuksen kehittymiselle varaamalla alueita 
tiivistä kaupunkirakentamista ja monipuolisia palveluja varten sekä määrittelemällä 
korkeatasoisen kaupunkikuvan kehittämisen periaatteet Keskusta-alueen kehittä-
misessä tulee kiinnittää erityistä huomiota ydinkeskustan ja muun taajaman selke-
ään rajaukseen, keskusta-alueen viihtyisyyteen ja esteettömyyteen sekä alueen liit-
tymiseen muuhun kaupunkirakenteeseen. Alueen kehittymistä tulee tukea täyden-
tämällä olevaa kaupunkirakennetta. Alueiden käytön suunnittelussa on huolehdit-
tava joukkoliikenteen toimintaedellytyksistä, eri liikennemuotoja yhdistelevistä mat-
kaketjuista, turvallisista ja kattavista kevyen liikenteen yhteyksistä sekä turvattava 
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt. Alueelle saa si-
joittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä. Alueelle ei osoite-
ta enimmäiskerrosalaa.” 
 
Oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu keskus-
tatoimintojen alueeksi (C) ja rautatiealueeksi (LR). 
 
Asemakaavassa suunnittelualue on osoitettu rautatiealueeksi (LR), naapurusto 
kerrostalovaltaiseksi asuinalueeksi (AK) sekä hotellitoimintaa palvelevien raken-
nusten korttelialueeksi (KL-6) 
 
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
Pollarin talolle on löytynyt tontin luoteisosasta alue, jolle Pollarin talo sijoitetaan lo-
pullisesti. Pollarin talo tulee Hotelli Alman käyttöön. Pollarin talon sijoittamiseksi 
tontin alueelle on ennen kaavan valmistumista tehty kaupunginhallituksessa poik-
keamispäätös 8.7.2021 pykälässä 253. 
 
Loppuosalle tontista rakennetaan VI kerroksinen asuinkerrostalo, kaikkiaan noin 
2800 k-m².  
 
Liikenteen aiheuttamat ympäristöhäiriöt tulee huomioida asemakaavaa laadittaes-
sa. Ruukintien liikenteen vuoksi rakennukset tai rakenteet tulee sijoittaa tontille si-
ten, että ne suojaavat pihan oleskelualueita liikennemelulta. Rautatieltä ja ratapi-
halta kantautuvan melun ja tärinän suojaukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
 
Alueen toimijoiden asettamat tavoitteet 
Ruukintie 8 kiinteistönomistaja on hakenut tontilleen kaavamuutosta. Hakemuk-
sessa esitetään tontin kerrosluvun ja tehokkuuden nostamista ympäristöä vastaa-
vaksi. Kaavamuutosta varten on teetetty luonnoksia, joissa esitetään alueelle 6-
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kerroksista asuinkerrostaloa. Rakennuksen kerrosala on noin 2800 kem², mikä 
vastaa tonttitehokkuutta e=0,92.  

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset  

4.5.1. Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 

Asemakaavaluonnos 17.12.2021 
Alueelta laadittiin esitettyjen tavoitteiden, tehtyjen selvitysten ja nykyisten lähtökoh-
tien pohjalta kaavaluonnos 17.12.2021.  
 
Kaavaluonnoksessa alue on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK), Pol-
larin talon alue hotellitoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (KL-6), Yh-
dyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi (ET) ja lop-
puosa muutosalueesta osoitetaan Rautatiealueeksi (LR). Rakennusoikeutta on 
osoitettu asuinkerrostalolle yhteensä 2800 kem² ja Pollarin talolle 320 k-m². Muu-
tosalueen korttelitehokkuus e=0,82.  
 
AK-korttelialueilla kerroskorkeus on kuusi. AK-korttelialueilla autopaikkoja on osoi-
tettava asunnoille 1 autopaikka / 85 kem² ja liiketiloille 1 autopaikka / 70 kem². 
Asuinrakennusten polkupyöräpaikkoja tulee rakentaa vähintään 1,5 kpl / asunto. 
Liiketilojen polkupyöräpaikkoja tulee rakentaa vähintään 1 kpl / 40 kem². 
 
Katualueet säilyvät likimain entisellään. Ajoreitti veturitallille tulee säilyttää hotelli 
Alman suunnasta. Toinen ajoreitti tullaan järjestämään Luomanrannan kautta. Ta-
lon asukkaille ajoneuvoreitti kulkee Luomanrannan kautta järjestettävästä liittymäs-
tä. 

 
Ote kaavaluonnoksesta 17.12.2021 
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Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden vastineet 
Kaavaluonnos oli nähtävillä 17.12.2021 – 14.01.2022. Kaavaluonnoksesta saatiin _ 
lausuntoa ja _ mielipidettä 
 
Asemakaavaehdotus X.XX.202X 
Saatujen kannanottojen ja tarkistettujen tavoitteiden perusteella alueelta on laadittu 
asemakaavakaavaehdotus X.XX.202X.  
 
Kuva. Ote asemakaavaehdotuksesta X.XX.202X 
 
Lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet 
Kaavaehdotus oli nähtävillä XX.XX.202X – XX.X.202X. Ehdotuksesta saatiin _ lau-
suntoa sekä __ muistutusta. 
 
 
Tarkistukset kaava-asiakirjoihin 
xxx  
 
Kaupunginhallitus __.__.202X 
Saatujen lausuntojen ja kommenttien pohjalta on valmisteltu tarkistettu kaavaehdo-
tus kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginhallitus on käsitellyt kaavaa ko-
kouksessaan __.__.2022 ja päättänyt esittää asemakaavaa kaupunginvaltuuston 
hyväksyttäväksi. 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 

5.1. Kaavan rakenne 

Kaavamuutoksella suunnittelualueelle osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialue 
(AK), hotellitoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (KL-6), Yhdyskuntatek-
nistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET), Rautatiealue (LR) se-
kä katualueet. Kerrosluku on kuusi.  
 

5.1.1 Mitoitus 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 0,47 ha. Kaavan kokonaisrakennusoikeus on 
3120 k-m2. Voimassa olevaan kaavaan verrattuna rakennusoikeus alueella kasvaa 
noin 2436 k-m2. Alueen rakentamistehokkuus KT tontilla on e=0,42 ja AK tontilla 
e=0,94. 
 
Autopaikkavaatimukset: 
- Asunnot 1 ap / 85 kem². 
- Varastoille, autosuojille, teknisille yms. tiloille ei tarvitse osoittaa autopaikkoja. 
 
Polkupyöräpaikkavaatimukset: 
- Asunnot 1,5 pp / as. 
 
Liitteenä olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa on tarkemmat tiedot alu-
eelle muodostuvista kerrosaloista ja pinta-aloista. 
 
LIITE 2. Asemakaavan seurantalomake 
 

5.1.2 Palvelut  

Ympäristön palvelut 
Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta alueen palveluihin. Alueen lähialueelta keskus-
tasta löytyvät mm. pankkipalvelut, apteekit, päivittäiskaupanmyymälät ja erikois-
kaupan liikkeet. Marttilan alakoulu ja Lyseon yläkoulu sijaitsevat muutaman sadan 
metrin päässä suunnittelualueesta. 
 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen on varmistettu asemakaa-
vamerkinnöillä ja -määräyksillä, jotka määrittävät mm. yhtenäistä rakennustapaa ja 
istuttamisvelvoitetta. Lisäksi alueen suunnittelua kaavan tarkoittamalla tavalla tul-
laan ohjaamaan rakennusvalvonnasta ja kaupunkisuunnittelusta vastaavien viran-
haltijoiden yhteistyöllä.  
 

5.3 Aluevaraukset  

5.3.1 Korttelialueet  

Rakennustavasta on annettu kaavassa määräyksiä kts. kohta 5.5 Kaavamerkinnät 
ja -määräykset. Tarkemmin asemakaavamääräykset selviävät kaavakartasta. 
 

5.3.2 Muut alueet 
Katualue 
Katualueet säilyvät pääosin ennallaan. Luomanrannan kautta tullaan järjestämään 
ajoväylä tontille ja veturitallin alueelle. 
 
 

5.3.3 Suojelukohteet 
Kaavamuutosalueella ei ole suojeltuja rakennuksia. 
 

5.4 Kaavan vaikutukset  
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5.4.1 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen, 
koska asuinrakentaminen on suunnattu olemassa olevan yhdyskuntarakenteen si-
sään ja joukkoliikenneyhteyksien varrelle tai niiden saavutettaviin. Se on sijoitettu 
tukemaan olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta, taajamarakenteen sisälle hyvin 
olemassa oleviin palveluihin nähden. 
 
Alue on osa taajamarakenteen sisäistä aluetta ja ei siten hajauta yhdyskuntara-
kennetta ja perustuu hyviin liikenneyhteyksiin. Elinympäristön laatuun on kiinnitetty 
huomiota asemakaavamääräyksillä.  
 

5.4.2 Kaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin 

Yleiskaavallinen tarkastelu  
Koska alueelta puuttuu oikeusvaikutteinen yleiskaava, on asemakaavassa 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 
Alueen asemakaavan päivittäminen tukee maankäytöllistä kehitystä ja tiivistää alu-
een rakennetta. Keskusta-asuminen lisääntyy Kaupungin strategian mukaisesti.  
 
Kaupunkikuva 
Kaupunkikuva kehittyy rakennetumman ja kaupunkimaisemman ympäristön suun-
taan. Alue yhtenäistyy ja täydentyy korkealuokkaiseksi asuinrakennusten kokonai-
suudeksi. Kaupunkikuvallisesti alue yhdistyy kiinteästi Seinäjoen keskustaan. 
Asemakaavamääräyksin on pyritty saavuttamaan uudisrakentamisessa korkeaa 
laatutasoa ja hyvää ympäristöä. 
 
Palvelut 
Kaavamuutoksen vaikutus alueen palveluihin on vähäinen. Kaava mahdollistaa 
jonkin verran liiketilarakentamista Kirkkokadun varteen.  
  
Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Kaavoitettava alue osoitetaan asuinrakentamiseen, joten suunnitelmalla ei ole juu-
rikaan vaikutusta työpaikkojen syntymiseen. Asukkaiden on mahdollista käyttää 
15 % asunnostaan ympäristöhäiriöitä tuottamattomia toimisto- tai työtiloja varten, 
mikä mahdollistaa kotitoimiston pitämisen. 
 
Tekninen huolto 
Kaukolämmön, vesihuollon ja sähkön verkostot sekä katuverkosto ovat toteutettu-
na tai alueen ääressä. Rakentamiskustannuksia aiheuttavat vain verkostojen liitty-
mien rakentaminen ja vähäiset muutostyöt. 
 

5.5 Kaavamerkinnät ja –määräykset  

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

5.6 Nimistö  

Nimistö säilyy ennallaan. 
 

5.7 Kaavatalous  

5.7.1 Yleistä  

Suunnittelualue liittyy välittömästi Seinäjoen keskusta-alueen kaupunkirakentee-
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seen, joten aluetta palvelevat kadut, johdot ja kaapelit on pääosin jo toteutettu. 
Kaavaratkaisu tiivistää keskustan kaupunkirakennetta ja hyödyntää olemassa ole-
vaa yhdyskuntatekniikkaa sekä palveluverkostoa ja on siten kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukainen. 
 
Kaupunki saa laadittavan maankäyttösopimuksen perusteella korvauksen, jota 
käytetään lähialueen yhdyskuntatekniikan kohentamiseen ja uudistamiseen.  
 

5.7.2 Rakentamiskustannukset  

Tekninen huolto 
Alueen tekninen huolto on pääosin valmiiksi rakennettu ja se pystyy palvelemaan 
myös kaavan tuomaa lisärakentamista. 
 
Kustannukset 
Kaupungin rakentamisvelvoitteet rajoittuvat normaaliin liittymien rakentamiseen ja 
katujen pintarakenteiden uusimiseen ja puuston uudelleen istuttamiseen.  

 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS  

Kaupunki toteuttaa tarvittavan yhdyskuntatekniikan rakentamisen kaava-alueella.  
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat  
Rakennusten mahdollista sijoittumista tonteille on esitetty havainnekuvissa ja luon-
noksissa. Rakennushankkeita ohjataan kaavoitustyön ja rakennusprosessien aika-
na hyvän kaupunkiympäristön aikaansaamiseksi. 
 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus  
Kaavaehdotuksen jälkeen kaupunki tekee maankäyttösopimuksen kaavamuutok-
sen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b § edellytysten mukaisesti. 
 
Rakentaminen aloitettaneen kaavan valmistumisen jälkeen, aikaisintaan kesällä 
2022.  
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7 ASEMAKAAVAN LAADINTA  

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

7.1 Käsittelyvaiheet 

 
23.6.2021  Kaupunkiympäristölautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen 
17.12.2021 – 14.01.2022 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 
XX.XX.202X  Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville 
XX.X.2020 – XX.X.202X Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 
__.__.____  Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi 
__.__.____  Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 
 
 
 
 
SEINÄJOEN KAUPUNKI  
Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus 
 
 
 
  17.12.2021 
  Täydennykset __.__.____ 

 
 
 
 
 
Harri Kahelin  Martti Norja 
Kaavoitusarkkitehti  Kaavoitusjohtaja 
 


