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1. JOHDANTO

Tämä liikenneselvitys on tehty osana
asemakaavamuutosta kortteliin 15. Työtä ohjanneeseen
työryhmään ovat kuuluneet:

Seinäjoen kaupunki:
Keijo Kaistila
Veli-Matti Prinkkilä
Martti Norja
Kari Havunen

WSP Finland Oy:
Juha Mäkinen

Liikenneselvityksen laati WSP Finland Oy, jossa työn
projektipäällikkönä toimi Juha Mäkinen,
liikennesuunnittelijoina Maarit Haverinen, Harri
Hemming, Mikko Karintaus ja Jukka Uusitalo sekä
maisemasuunnittelijana Salla Salovaara.
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2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

Selvityksen kohteena oleva alue sijaitsee
Seinäjoen keskustassa Maakunnankadulla ja sen
ympäristössä. Vaikka selvitysalue on rajattu
Maakunnankatuun, selvityksessä on huomioitu
ympäröivä liikenneverkko siltä osin kuin se on
selvityksen kannalta tarpeellista, esimerkiksi
alueen liikenneverkon liikenteellisen
toimivuuden sekä jalankulku- ja
pyöräilyverkkojen kokonaisuuden kehittämisen
osalta.
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2.1 Selvitysalue

Ilmakuva selvitysalueesta (Seinäjoen karttapalvelu, 5/2019)



2.2 Maankäyttö ja kaavoitus

Nykyisellään Maakunnankadulla ja sen
välittömässä läheisyydessä on jonkin verran
asuntorakennuksia sekä kaupallista toimintaa,
kuten päivittäistavarakauppa, grillikioski,
elektroniikkaliike, huoltoasema ja muita
liikekiinteistöjä. Kaikkien liikekiinteistöjen
pysäköintialueiden lisäksi Maakunnankadulla
sijaitsee iso, 135 autopaikan pysäköintialue,
jossa ei ole pysäköintirajoituksia.

Kortteliin 15, jossa nykyinen pysäköintialue
sijaitsee, ollaan kaavoittamassa uutta sosiaali-
ja terveyskeskusta sekä n. 300 autopaikan
pysäköintilaitosta, joka palvelisi osittain
sosiaali- ja terveyskeskusta ja osittain alueen
muuta pysäköintiä. Samassa yhteydessä
Maakunnankatua kehitetään viihtyisämmäksi
ja palvelemaan paremmin tulevaisuuden
liikenneverkollisia tarpeita erityisesti
jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen
näkökulmasta.

Lisäksi Maakunnankadulle kortteliin 11 ja sitä
risteävälle Koulukadulle kortteliin 16 on
suunnitteilla isoja
täydennysrakennushankkeita, joiden
odotetaan tuovan alueelle n. 1000 uutta
asukasta.

Asemapiirros sosiaali- ja terveyskeskuksen ja pysäköintitalon luonnoksista (UKI ARKKITEHDIT)
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Havainnekuva sosiaali- ja terveyskeskuksesta (UKI ARKKITEHDIT)



2.3 Liikenteen nykytila

Katuverkon hierarkia ja
nopeusrajoitukset
Tällä hetkellä Maakunnankatu on
kokoojakatu, joka yhdistyy länsipäässään
alueelliseen pääkatuun Vapaudentiehen,
ja itäpäässään Valtionkatuun, joka on
myös kokoojakatu. Maakunnankatu
risteää muutaman liityntäkadun kanssa,
joista tämän työn kannalta merkittävin
on itäpäässä oleva Koulukatu.

Maakunnankadun ja sitä risteävien
Koulukadun, Vesitehtaankadun ja
Verkatehtaankadun nopeusrajoitus on
40 km/h. Valtionkadulla ja
Vapaudentiellä on 50 km/h-
nopeusrajoitus.

Katuverkon hierarkia

6



Ajoneuvoliikenteen liikennemäärät
Vapaudentiellä on keskimääräisen
vuorokausiliikennemäärän mukaan
nykytilassa liikennettä n. 9500 ajon./vrk
ja Valtionkadulla n. 11 200–13 000
ajon./vrk. Liikennemallin perusteella
Maakunnankadulla on liikennettä n.
2500 ajon./vrk

Liikennemäärät liikennemallin mukaan
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Joukkoliikenne
Maakunnankadulla ei kulje tällä hetkellä
yhtäkään joukkoliikennelinjaa. Vapaudentiellä
liikennöi linja 11 ja Valtionkadulla linja 4.

Keskimääräinen vuorokausiliikenne 2017
(lähde: Pohjan liikennemääräkartta 10/2017)

Kävely ja pyöräily
Maakunnankadun eteläpuolella
on tällä hetkellä yhdistetty
pyörätie ja jalkakäytävä lähes
koko matkalta. Kadun
pohjoispuolella on jalkakäytävä,
muttei koko kadun matkalta.
Vapaudentien ja Valtionkadun
molemmin puolin kulkee
yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä.

Tarkastelualueen joukkoliikennelinjat

Jalankulku- ja pyöräilyverkko



2.4 Liikenneselvityksen tavoitteet

Tämän liikenneselvityksen tavoitteena on selvittää suunnitellun
maankäytön vaikutukset ympäröivän liikenneverkon
toimivuuteen sekä kehittää Maakunnankatua niin, että katu on
viihtyisämpi ja palvelee paremmin kaikkia liikkumismuotoja.

Seinäjoen kaupungilla on suunnitteilla useita eri hankkeita, jotka
vaikuttavat tarkastelualueeseen – tällaisia ovat mm. voimakkaasti
lisääntyvä asukasmäärä lähialueella ja kaupungin pyöräilyverkon
kehittäminen. Nämä asiat on otettu ratkaisuissa
mahdollisimman hyvin huomioon.
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3. VAIKUTUKSET LÄHIALUEEN 
LIIKENTEELLISEEN TOIMIVUUTEEN

Sosiaali- ja terveyskeskuksen matkatuotokset on laskettu
Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa -julkaisun
avulla (Ympäristöministeriö, 2008).

Uudesta maankäytöstä syntyy siis laskennallisesti 20 saapuvaa ja
100 lähtevää matkaa illan huipputunnin aikana.
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3.1 Liikennetuotos

Uuden maankäytön matkatuotokset

Matkatuotoslaskelma (ajoneuvoliikenne) AHT (7-8) IHT (16-17)

Toiminto kem² ajon/aht (7-8) ajon/iht (16-17) ajon/vrk saapuu lähtee saapuu lähtee

Asuminen 0 0 0 0 0 0 0 0
Toimistot 0 0 0 0 0 0 0 0
Päivittäistavarakauppa 0 0 0 0 0 0 0 0

Tilaa vaativa erikoistavaran kauppa 0 0 0 0 0 0 0 0

Muu erikoistavarakauppa 0 0 0 0 0 0 0 0

Vapaa-ajan toiminnot 0 0 0 0 0 0 0 0

Yhteiskunnalliset palvelut 8 500 208 123 1 587 204 4 21 102

Huoltoasemat* 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut toiminnot 0 0 0 0 0 0 0 0

YHTEENSÄ 8 500 208 123 1 587 204 4 21 102



Nykytila
Maakunnankadulta Vapaudentielle
kääntyvien sekä Vapaudentieltä
Maakunnankadulle kääntyvien määrät
perustuvat liikennelaskentoihin.
Vapaudentiellä suoraan ajavien määrät
perustuvat vuoden 2017 keskimääräiseen
vuorokausiliikenteeseen.
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3.2 Liikenteen toimivuustarkastelut

Nykytilan liikennemäärät illan huipputunnin aikana
Keskimääräinen vuorokausiliikenne 2017
(lähde: Seinäjoen Pohjan liikennemääräkartta 10/2017)

Maakunnankatu ja Vapaudentie



Kuormitusasteet, jonopituudet ja
palvelutasot nykytilassa

Maakunnankadun ja Vapaudentien 
liittymän kuormitusaste on nykytilassa 
matala. Liittymän palvelutaso on 
kuormitusasteen perusteella hyvä.

Liittymän maksimijonopituudet ovat illan 
huipputunnin aikana erittäin maltilliset 
jokaisesta suunnasta.

Liittymän ja kaikkien kääntymissuuntien 
palvelutaso on hyvä. Liittymä kestää 
liikenteen kasvun.
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Nykytilan kuormitusaste illan 
huipputunnin aikana

Nykytilan jonopituudet illan huipputunnin aikana

Lähde: Tasoliittymät, 2001, Tiehallinto.

Nykytilan palvelutasot illan huipputunnin aikana



Uuden maankäytön jälkeen
Uuden maankäytön jälkeen liittymän
liikennemäärät kasvavat niin, että
Maakunnankadulta Vapaudentielle
kääntyvien määrä lisääntyy 50:llä ja
Vapaudentieltä Maakunnankadulle 10:llä
ajoneuvolla.
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Liikennemäärät uuden maankäytön jälkeen
illan huipputunnin aikana

Kuormitusaste uuden maankäytön
jälkeen illan huipputunnin aikana

Lähde: Tasoliittymät, 2001, Tiehallinto.

Jonopituudet uuden 
maankäytön jälkeen illan 
huipputunnin aikana

Maakunnankadun ja Vapaudentien
liittymän kuormitusaste on matala
myös uuden maankäytön jälkeen.
Liittymän palvelutaso on
kuormitusasteen perusteella hyvä.

Liittymän jonopituudet eivät juurikaan
kasva uuden maankäytön jälkeen.
Jonopituudet ovat illan huipputunnin
aikana edelleen maltilliset.



Palvelutasot
Liittymän ja kaikkien kääntymissuuntien 
palvelutaso säilyy hyvänä uuden 
maankäytön jälkeen. Liittymä kestää 
liikenteen kasvun.
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Palvelutasot uuden maankäytön jälkeen
illan huipputunnin aikana



2040
Vuoteen 2040 mennessä Vapaudentien
rooli keskustan läpäisevänä pääkatuna
kasvaa. Valtionkatua kavennetaan, ja
liikennettä siirtyy Vapaudentielle. Lisäksi
Maakunnankadun varteen on
suunnitteilla maankäyttöä, joka lisää
alueen asukasmäärää n. 1000 asukkaalla.
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Liikennemäärät vuonna 2040
illan huipputunnin aikana

Kuormitusaste vuonna 2040 illan huipputunnin aikana

Lähde: Tasoliittymät, 2001, Tiehallinto.

Jonopituudet vuonna 2040 illan huipputunnin aikana

Maakunnankadun ja Vapaudentien
liittymän illan huipputunnin
kuormitusaste kasvaa vuoteen 2040
mennessä yli 50 %:n. Liittymän
palvelutaso on kuormitusasteen
perusteella tyydyttävä.

Liittymä jonoutuu Maakunnankadun
suunnasta todella paljon
maksimijonopituuden ollessa 180 metriä.



Palvelutasot

Liittyminen Maakunnankadulta 
Vapaudentielle on käytännössä 
mahdotonta illan huipputunnin 
aikana, ja molempien 
kääntymissuuntien palvelutaso on 
erittäin huono.
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Palvelutasot vuonna 2040
illan huipputunnin aikana



Maakunnankadun ja Vapaudentien liittymän 
kehittämisvaihtoehdot

Työssä tutkittiin Maakunnankadun ja Vapaudentien 
liittymän kehittämistä niin, että liikenneverkko pystyy 
vastaamaan myös tulevaisuuden tarpeisiin.

Työssä laadittiin kaksi kehittämisvaihtoehtoa. 
Vaihtoehdossa 1 liittymän järjestelyt ovat muutoin samat, 
mutta liittymässä on valo-ohjaus. Vaihtoehdossa 2 
liittymässä on kaksikaistainen kiertoliittymä.
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Jonopituudet, kuormitusasteet ja palvelutasot, VE1 (liittymä valo-ohjattu) Jonopituudet, kuormitusasteet ja palvelutasot, VE2 (kiertoliittymä)

Vaihtoehdossa 1 liikenne jonoutuu 
Maakunnankadun suunnasta maksimissaan 130 
metrin mittaiseksi. Myös Vapaudentie jonoutuu 
melko paljon etelän suunnasta tultaessa, mutta 
jonopituuksien kasvaminen on tyypillistä valo-
ohjatuissa liittymissä. Vaihtoehdossa 2 jonopituudet 
pysyvät maltillisina joka tulosuunnasta.

Vaihtoehdossa 1 kääntymissuuntien palvelutasot 
ovat muutoin hyvää tasoa, mutta Maakunnankadulta 
oikealle kääntyminen on vaikeaa ja palvelutaso on 
huono. Vaihtoehdossa 2 kaikkien kääntymissuuntien 
palvelutaso on erittäin hyvä.



Vaihtoehtojen vertailu ja vaihtoehdon valinta

Vaihtoehdossa 1 eli valo-ohjatussa liittymässä Maakunnankadun liikenne jonoutuu paljon, mitä voi 
hieman säätää ajoituksella. Kääntyminen Maakunnankadulta oikealle Vapaudentielle on vaikeaa ja 
kääntymissuunnan palvelutaso on huono. Muutoin liittymä toimii hyvin.

Vaihtoehdossa 2 eli kiertoliittymässä jonopituudet ovat joka suunnasta maltilliset ja kaikkien 
kääntymissuuntien palvelutaso on erittäin hyvä.

Kiertoliittymä on valo-ohjausta kalliimpi toimenpide, se vie erittäin paljon tilaa (katu-alue ei riitä) ja on
turvattomampi ratkaisu pyöräilijöiden kannalta.

Liittymän kehittämistoimenpiteeksi suositellaan valo-ohjausta, jossa kääntymiskaistoja pidennetään.
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Nykytila
Maakunnankadun, Koulukadun ja Valtionkadun
liikennemäärät perustuvat Valtionkadun keskimääräiseen
vuorokausiliikenteeseen (2017) ja asiantuntija-arvioihin.
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Nykytilan liikennemäärät illan huipputunnin aikana

Keskimääräinen vuorokausiliikenne 2017
(lähde: Seinäjoen Pohjan liikennemääräkartta 10/2017)

Maakunnankatu, Koulukatu ja Valtionkatu



Kuormitusasteet, jonopituudet ja palvelutasot
nykytilassa

Liittymien kuormitusasteet ovat nykytilassa 
matalat. Liittymien palvelutasot ovat 
kuormitusasteiden perusteella hyvät.

Liittymien keskimääräiset jonopituudet ovat illan 
huipputunnin aikana maltilliset. 
Maakunnankatu jonoutuu pisimmillään niin, 
että jono yltää Koulukadun liittymän 
länsipuolelle. Tämän ei kuitenkaan tulisi haitata 
Koulukadulta Maakunnankadulle liittymistä, sillä 
Koulukadun suunnasta ei ole 
väistämisvelvollisuutta – Maakunnankadulla 
olevien tulee väistää Koulukadulta tulevia ja 
jättää liittymään riittävästi tilaa.

Lähes kaikkien kääntymissuuntien palvelutasot 
ovat erittäin hyvät joka liittymässä. 
Maakunnankadulta vasemmalle Valtionkadulle 
kääntymisen palvelutaso on tyydyttävä.
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Nykytilan kuormitusaste illan 
huipputunnin aikana

Nykytilan jonopituudet illan huipputunnin aikana

Lähde: Tasoliittymät, 2001, Tiehallinto.

Nykytilan palvelutasot illan huipputunnin aikana



Uuden maankäytön jälkeen
Uuden maankäytön jälkeen liittymän
liikennemäärät kasvavat niin, että
Maakunnankadulta Valtionkadulle
kääntyvien määrä lisääntyy 50:llä ja
Valtionkadulta Maakunnankadulle 10:llä
ajoneuvolla.
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Liikennemäärät uuden maankäytön jälkeen
illan huipputunnin aikana

Kuormitusaste uuden maankäytön
jälkeen illan huipputunnin aikana

Lähde: Tasoliittymät, 2001, Tiehallinto.

Jonopituudet uuden 
maankäytön jälkeen illan 
huipputunnin aikana

Liittymien kuormitusaste ovat
matalat myös uuden maankäytön
jälkeen. Liittymien palvelutasot ovat
kuormitusasteiden perusteella
edelleen hyvät.

Liittymien jonopituudet eivät juurikaan
kasva uuden maankäytön jälkeen.
Keskimääräiset jonopituudet ovat illan
huipputunnin aikana edelleen maltilliset,
eikä Maakunnankadun maksimijonopituus
muodostu edelleenkään ongelmaksi.



Palvelutasot
Liittymien palvelutasot säilyvät edelleen 
hyvinä. Lähes kaikkien kääntymissuuntien 
palvelutaso säilyy uuden maankäytön 
jälkeen, ainoastaan Jaakkolantieltä 
vasemmalle kääntymisen palvelutaso 
heikkenee hyvästä tyydyttäväksi. Kaikki 
liittymät kestävät liikenteen kasvun.
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Palvelutasot uuden maankäytön jälkeen
illan huipputunnin aikana



2040
Vuoden 2040 liikennemäärät perustuvat Seinäjoen
asemanseudun yleissuunnitelman (2018) yhteydessä
tehtyihin liikenne-ennusteisiin. Vuoteen 2040
mennessä Valtionkatua kavennetaan ja liikennettä
siirtyy Vapaudentielle. Toisaalta Maakunnankadun
varteen on suunniteltu maankäyttöä, joka lisää
alueen asukasmäärää n. 1000 asukkaalla ja osa
tuosta liikennetuotoksesta siirtyy myös
Valtionkadulle.
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Liikennemäärät vuonna 2040
illan huipputunnin aikana

Kuormitusaste vuonna 2040 illan huipputunnin aikana

Lähde: Tasoliittymät, 2001, Tiehallinto.

Jonopituudet vuonna 2040 
illan huipputunnin aikana

Valtionkadun ja Jaakkolantien sekä Valtionkadun ja
Maakunnankadun liittymien kuormitusasteet nousevat
vuoteen 2040 yli 50 %:n. Kuormitusasteiden perusteella ko.
liittymien palvelutasot ovat tyydyttäviä. Maakunnankadun ja
Koulukadun liittymän kuormitusaste ei juurikaan kasva
vuoteen 2040 mennessä, ja liittymän palvelutaso on
kuormitusasteen perusteella hyvä.

Vuonna 2040 Maakunnankatu jonoutuu
erittäin paljon maksimijonopituuden
ollessa yli 200 metriä. Myös
keskimääräinen jonopituus on
huomattava.



Palvelutasot

Liittyminen Maakunnankadulta Valtionkadulle 
on vaikeaa ja molempien kääntymissuuntien 
palvelutaso on heikko. Liittymisen vaikeus 
heijastuu Maakunnankadun ja Koulukadun 
liittymään asti, jossa Maakunnankadun 
länsisuunnasta tullessa palvelutaso on huono.
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Palvelutasot vuonna 2040 illan huipputunnin aikana



Maakunnankadun, Koulukadun ja Valtionkadun 
liittymien kehittämisvaihtoehdot

Työssä tutkittiin alueen liittymien kehittämistä niin, että 
liikenneverkko pystyy vastaamaan myös tulevaisuuden 
tarpeisiin. Maakunnankadun ja Koulukadun liittymän osalta 
arvioitiin, ettei liittymään kannata tehdä muutoksia –
muutokset olisivat joko turhia tai jopa haitallisia riippuen 
lähellä olevan Maakunnankadun ja Valtionkadun liittymän 
liittymäratkaisusta.

Työssä laadittiin kaksi kehittämisvaihtoehtoa. 
Vaihtoehdossa 1 Valtionkadun ja Maakunnankadun liittymä 
on valo-ohjattu. Vaihtoehdossa 2 Valtionkadun ja 
Maakunnankadun liittymä on kiertoliittymä.
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Jonopituudet, kuormitusasteet ja palvelutasot, VE1 (liittymä valo-ohjattu) Jonopituudet, kuormitusasteet ja palvelutasot, VE2 (kiertoliittymä)

Vaihtoehdossa 1 liikenne jonoutuu Valtionkadun etelän 
suunnasta maksimissaan 165 metrin mittaiseksi. Jono purkautuu 
kuitenkin nopeasti, ja keskimääräinen jonopituus on valo-
ohjaukseen nähden maltillinen. Myös vaihtoehdossa 2 
Valtionkatu jonoutuu etelän suunnasta melko paljon, muttei 
ongelmallisesti. Muut jonopituudet ovat vaihtoehdossa 2 hyvin 
maltillisia. Vaihtoehdoissa ei ole liittymien kuormitusasteiden 
välillä eroa: Valtionkadun ja Maakunnankadun sekä 
Valtionkadun ja Jaakkolantien liittymien kuormitusasteet ovat 
yli 50 %, Maakunnankadun ja Koulukadun liittymän 
kuormitusaste on alle 40 %.

Vaihtoehdossa 1 kääntymissuuntien palvelutasot ovat muutoin 
hyvää tasoa, mutta Jaakkolantieltä Valtionkadulle liittyminen on 
illan huipputunnin aikana hieman hankalaa. Vaihtoehdossa 2 
kaikkien muiden kääntymissuuntien palvelutaso on hyvä tai 
erittäin hyvä, mutta Jaakkolantieltä vasemmalle Valtionkadulle 
liittyminen on erittäin hankalaa, koska Valtionkadun pääsuunta 
on ”liian” sujuva.



Vaihtoehtojen vertailu ja vaihtoehdon valinta

Vaihtoehdossa 1 eli valo-ohjatussa liittymässä Valtionkadun etelän suunta jonoutuu erittäin 
paljon, muttei vielä ongelmallisesti. Liittymien ja kääntymissuuntien palvelutasot ovat 
muuten erittäin hyvät, mutta liittyminen Jaakkolantieltä Valtionkadulle on illan 
huipputunnin aikana melko hankalaa. 

Myös vaihtoehdossa 2 eli kiertoliittymässä Valtionkadun etelän suunta jonoutuu melko 
paljon, muttei ongelmallisesti. Liittymien ja kääntymissuuntien palvelutasot ovat hyvät tai 
erittäin hyvät muuten, paitsi Jaakkolantieltä vasemmalle kääntyminen Valtionkadulle on 
erittäin hankalaa. Vaihtoehdossa 2 liittymistä Jaakkolantieltä Valtionkadulle voisi helpottaa 
muuttamalla myös Jaakkolantien ja Valtionkadun liittymän kiertoliittymäksi.

Kiertoliittymä on toteutuskustannuksiltaan valo-ohjausta kalliimpi toimenpide, varsinkin jos
kiertoliittymiä tehdään useampia. Toisaalta kolmihaaraliittymissä, joissa pääsuunnan
liikennemäärä on merkittävästi suurempi kuin sivusuunnalla, kiertoliittymästä ei hyödytä sen
kustannuksiin nähden erityisen hyvin. Lisäksi kiertoliittymä vie erittäin paljon tilaa ja on
turvattomampi ratkaisu pyöräilijöiden kannalta. Niinpä kehittämistoimenpiteeksi tulisi valita
valo-ohjaus Valtionkadun ja Maakunnankadun liittymään.
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4. MAAKUNNANKADUN ALUSTAVA 
YLEISSUUNNITELMA

Maakunnankadun yleissuunnitelman päätavoitteena
on kehittää katua viihtyisämmäksi ja palvelemaan
paremmin tulevaisuuden liikkumistarpeita.
Ratkaisuissa otetaan huomioon niin jalankulun,
pyöräilyn, joukkoliikenteen kuin autoliikenteenkin
tarpeet. Kadun viihtyisyyttä kehitetään kevyellä
maisemasuunnittelulla. Katumaisemaa on käsitelty
luvussa 4.3.

Seinäjoen kaupungilla on meneillään kävelyn ja
pyöräilyn kehittämissuunnitelma osana
kaupunkikeskustan kehittämistä. Kyseisessä työssä on
luonnosvaiheessa pyöräilyn tavoiteverkko, jossa
Maakunnankatu on esitetty pyöräilyn aluereittinä ja
yhtenä kolmesta länsi-itäsuunnassa keskusta-alueen
läpikulkevista pyöräilyreiteistä. Yleissuunnitelmassa
otetaan huomioon myös mahdollisuus, että
Maakunnankatu toimii tulevaisuudessa
joukkoliikenteen käyttämänä katuna.
Yleissuunnitelmassa huomioidaan asemakaavan
tonttiliittymät ja huoltoliikenteen toimivuus.
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4.1 Lähtökohdat



27

4.2 Alustava yleissuunnitelma ja 
sen vaikutukset

Maakunnan kadun alustavassa yleissuunnitelmassa
on määritetty ja selkeytetty katualueen rajat. Katu
toimii keskustan kokoojakatu, jossa on myös suoria
tonttiliittymiä sekä kadunvarsipysäköintiä.

Suunnitelmassa on lisätty katuvihreää sekä
parannettu kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita
toteuttamalla etelä puolella eroteltu jk+pp, jota rajaa
ajoradasta viher/pysäköintikaista.

Kadulla on varauduttu myös joukkoliikenteen reittiin,
jolloin ajoratapysäkin katoksellisena voi sijoittaa
pysäköintikaistalle.



28

4.3 Katumaisema

Maakunnankatu toimii poikittaisena viherreittinä, joka 
yhdistää keskustaa reunustavia viheralueita. Lisäksi 
sen varrelle sijoittuu taskupuistoja. Tyypillistä 
Seinäjoen keskustalle ovat puistolehmusten 
reunustamat kadut.

Uudistamisen myötä Maakunnankadun jalankulun ja 
pyöräilyn yhteyksiä parannetaan. Tavoitteena on 
viihtyisä ja vehreä katutila, jota katupuuistutukset 
jäsentävät. Seinäjoen tiivistyvässä keskustassa 
elinvoimaisen katuvihreän merkitys tulee 
korostumaan.

Katualueella käytettävillä pintamateriaaleilla 
osoitetaan eri toimintojen sijoittuminen, lisätään 
uusien reittien tunnistettavuutta sekä korostetaan eri 
kulkumuotojen käyttämiä risteyskohtia. 
Kasvillisuusvalinnoissa huomioidaan estetiikka sekä 
kestävyys- ja turvallisuusnäkökulmat.

Lähtökohdat ja tavoitteet
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4.3 Katumaisema

• Katupuille suunnitellaan riittävät tilavaraukset ja 
niiden edellytykset säilyä turvataan. Puita ei 
istuteta johtolinjojen päälle eikä siten, että 
kaivannon yläreuna on lähempänä kuin 2,5 m 
rungon keskipisteestä.

• Puille perustetaan yhtenäinen kantava kasvualusta, 
jonka vähimmäisleveys on 3 metriä ja tilavuus 
vähintään 25 m3/puu.

• Esimerkkilajeja istutettavista puista ovat vaahtera ja 
tammi, joilla monipuolistetaan Seinäjoen 
puistolehmusvaltaista katupuulajistoa. 
Ilmastonmuutoksen ja sen myötä yleistyvien 
kasvitautien ja tuholaisten vuoksi on tärkeää 
huolehtia kaupunkilajiston monimuotoisuudesta ja 
elinvoimaisuudesta.

Suunnittelun periaatteet

• Istutuksissa käytetään samankokoisia ja laadukkaita, 
suuria taimia, jotka luovat heti valmiin, vehreän 
vaikutelman.

• Pintamateriaalit ovat laadukkaita ja ympäristöönsä 
sopivia. Pysäköintiruudut ovat asfaltti- tai 
luonnonkivipintaisia. Puut varustetaan 
juuristoritilöillä sekä runkosuojilla, jotka ovat 
ilmeeltään rakennusten arkkitehtuuriin sopivia ja 
keskustalle yhtenäistä ilmettä luovia.

• Jalkakäytävän tasaus suunnitellaan siten, että 
pintavedet valuvat katupuiden juuristoalueelle. 
Puiden kohdalla käytetään läpäisevää 
pintamateriaalia, noppakiveystä.



5. YHTEENVETO
Selvityksessä tarkasteltiin Maakunnankadulle kaavoitettavan sosiaali- ja terveyskeskuksen ja
pysäköintilaitoksen liikennejärjestelyjä ja vaikutuksia lähialueen liikenneverkkoon ja liikenteen
toimivuuteen. Lisäksi työssä laadittiin alustava yleissuunnitelma Maakunnankadusta, jota
aiotaan kehittää viihtyisämmäksi kaduksi, joka palvelee nykyistä paremmin kaikkia
liikkumismuotoja.

Alueelle on tiedossa merkittävää maankäyttöä, ja liikenneverkko tulee tulevaisuudessa
muuttumaan merkittävästi. Toimivuustarkasteluissa ja alustavan yleissuunnitelman
laatimisessa on huomioitu tulevaisuus, ja mitoittavana tilanteena on käytetty vuotta 2040.

Maakunnankadun yleissuunnitelman päätavoitteena on kehittää katua viihtyisämmäksi ja
palvelemaan paremmin tulevaisuuden liikkumistarpeita. Ratkaisuissa otetaan huomioon niin
jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen kuin autoliikenteenkin tarpeet.

Maakunnankadun liikenteen kasvaessa suositellaan niin Vapaudenkadun kuin Valtionkadun
liittymiin valo-ohjausta.

Liitteet
Liite 1 Maakunnankadun yleissuunnitelma 1:1000
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