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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

KESKUSTA KORTTELIT 11 (OSA) JA 12 (OSA) 
 

Asemakaavan muutos 
 

Suunnittelualueen sijainti  
Suunnittelualue sijaitsee Seinäjoen ydinkeskus-
tan pohjoispuolella ja rajautuu Verkatehtaanka-
dun, Maakunnankadun ja Vesitehtaankadun ka-
tualueisiin. Pohjoisosastaan kaavamuutosalue 
rajautuu korttelin 11 tonttiin 7 ja korttelin 12 
tonttiin 7. 
 

 
Alueen sijainti 
 
Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 
Korttelissa 12 tontin 6 maanomistaja on teettä-
nyt luonnoksia ja hakenut kortteliin kaavamuu-
tosta. Myös Seinäjoen kaupunki omistaa maa-
alueita kortteli- ja katualueilta. Kaavan käynnis-
tämisen jälkeen myös korttelin 11 kiinteistön-
omistajat ovat ilmaisseet halukkuutensa olla 
mukana kaavamuutoksessa ja ovat teettäneet 
alueelle luonnoksia.  
 
Alueelle on tarkoitus osoittaa pääasiassa asumis-
ta siten, että ensimmäiseen kerrokseen tulee 
myös jonkin verran liike- ja toimistotilaa. Ase-
makaavalla on tarkoitus tutkia alueen käyttötar-
koituksen lisäksi kaupunkikuvalliset edellytykset, 
autopaikkojen järjestäminen sekä pihajärjeste-
lyt. Molemmissa kortteleissa tavoitellaan kortte-
litehokkuuden nostamista nykyisestä. 
 
Luonnoksissa kortteliin sijoitettavat autopaikat 
ovat pääasiassa yhteisessä tilassa kansipihan alla 
ja loput autopaikat on mahdollista lunastaa kes-
kustan pysäköintilaitoksista vapaaksiostoperiaat-
teella. Näin sisäpihasta voidaan muodostaa istu-
tettu ja autoton korttelipiha.  
 

Tontilla nykyisin oleva liikerakennus ei ole kau-
punkikuvallisesti eikä tehokkuutensa puolesta 
Seinäjoen kaupungin maankäyttötavoitteiden 
mukainen. Kaavamuutoksen tarkoituksena on 
mahdollistaa kaupunkiympäristön kehittymisen 
korkealuokkaisemmaksi. Se myös tiivistää kau-
punkirakennetta ja siten tehostaa maankäyttöä. 
 
Kaavamuutoksen yhteydessä tutkitaan tarkem-
min rakentamisen tehokkuus ja laatu sekä pyy-
detään tarvittavat lausunnot. 
 
 
Suunnittelun lähtökohdat ja aiemmat suunni-
telmat 
 
Lähtökohdat 
Suunnittelualueen korttelit ympäristöineen ovat 
osa Seinäjoen kaupunkikeskustaa, mutta alue on 
rakentunut väljemmin kuin ydinkeskustan kortte-
lit. Alueen eteläpuolella sijaitsevat ydinkeskus-
tan monipuoliset julkiset ja kaupalliset palvelut. 
 

 
Ortoilmakuva alueesta sekä suunnittelualueen rajaus 
(Seinäjoen kaupunki 2018). 
 
Alueen topografia on lähes tasaista. Suunnittelu-
alueella maanpinnan korkeusasema vaihtelee 
välillä +45,0...+45,6 (N2000). Suunnittelualueen 
pinta- ja pohjamaalaji on GTK:n aineistojen mu-
kaan hiesua (Hs). Suunnittelualue on kokonaisuu-
dessaan rakennettua ympäristöä. 
 
Kaavoitettava alue on pääosin yksityisessä omis-
tuksessa. Seinäjoen kaupunki omistaa katualuei-
den lisäksi jonkin verran maa-alueita korttelialu-
eilta. 
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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). 
 

 
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. Alue on 
keskustatoimintojen aluetta (C) ja kaupallisen 
vyöhykkeen aluetta (km2). 
 
Vaihemaakuntakaava III 
Etelä-Pohjanmaan Vaihemaakuntakaava III - Tur-
vetuotanto, suoluonnon suojelu, bio-
energialaitokset, puuterminaalit ja puolustus-
voimien alueet on hyväksytty 3.12.2018 ja tullut 
voimaan 23.8.2021. Suunnittelualueelle ei koh-
distu aluevaraus- tai kohdemerkintöjä. 
 
Yleiskaava 
Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikuttee-
ton Seinäjoen yleiskaava 1994, jota ollaan uudis-
tamassa. Suunnittelualue on yleiskaavassa kes-
kustatoimintojen aluetta (C). Suunnittelumää-
räyksen mukaan alueen kerroslasta suurin osa on 
osoitettava liike- ja toimistotiloja varten, mutta 
alueelle voidaan sallia sijoitettavaksi muitakin 
keskusta-alueelle soveltuvia toimintoja, kuten 
esimerkiksi asuntoja ja julkisten palvelujen tilo-
ja. 

 

 
Ote Etelä-Pohjanmaan Vaihemaakuntakaavasta II 
vuodelta 2016. 
 

 
Ote Seinäjoen yleiskaavasta 1994. 
 
Asemakaava 
Korttelin 11 eteläosassa on voimassa asemakaava 
vuodelta 1971. Korttelialue on osoitettu liikera-
kennusten korttelialueeksi (AL4) ja sen raken-
nusoikeus on noin 1448 kem². Verkatehtaanka-
dun eteläosassa ja Maakunnankadun länsiosassa 
on voimassa asemakaava vuodelta 2004. Kortte-
lissa 12 on voimassa asemakaava vuodelta 2008. 
Asemakaavassa korttelialue on osoitettu asuin-, 
liike-, ja toimistorakennusten korttelialueeksi 
(AL-9) ja korttelialueen rakennusoikeus on 2708 
kem². Myös Jerikonkuja, Maakunnankadun itäosa 
sekä Vesitehtaankatu sisältyvät tähän asemakaa-
vaan. 
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Ote ajantasa-asemakaavasta 
 
Tehdyt suunnitelmat ja selvitykset 
 
Pohjoiskeskustan aluesuunnitelmaluonnos 
Seinäjoen kaupunki on teettänyt vuonna 2020 
keskusta-alueen pohjoisosaan aluesuunnitelma-
luonnoksen, jossa on tutkittu Maakunnankadun 
kehittämisen lähtökohtia kaupunkikuvan ja -
rakenteen näkökulmasta. Kaavamuutosalue   
sisältyi suunnittelualueeseen. Alueelle esitettiin 
Maakunnankadun varteen sijoittuvia rakennus-
massoja, joiden harjasuunta on kohtisuoraan 
Maakunnankatua vasten. 
 

 
Ote aluesuunnitelmaluonnoksesta (OOPEAA 2020) 
 
Kaavamuutoksen hakijoiden luonnokset (2021) 
Kortteleihin on haettu asemakaavan käyttötar-
koituksen muutosta pääasiassa asumiskäyttöön 
siten, että ensimmäisen kerrokseen tulee myös 
jonkin verran liiketilaa. Kortteliin sijoitettavat 
autopaikat ovat pääasiassa yhteisessä tilassa 
kansipihan alla ja loput autopaikat on mahdollis-
ta lunastaa keskustan pysäköintilaitoksista va-
paaksiostoperiaatteella. Piha on yhteinen ja istu-
tettu autoton korttelipiha. 
 
Korttelissa 12 hakija on luonnostellut alustavasti 
kokonaisrakennusoikeutta noin 8000 k-m², eli 
korttelitehokkuutena noin e=1,94. Korttelialueel-
le on esitetty kahta erillistä rakennusmassaa. 
Molempien kerrosluku on 6 ja lisäksi toiseen mas-

saan liittyy 2-kerroksinen liike- ja toimistosiipi. 
Alustavia suunnitelmia on laatinut Arkkitehtitoi-
misto Jääskeläinen. 
 
Kortteliin 11 on esitetty niin ikään kahta asuin-
kerrostalomassaa. Rakennukset sijoittuvat pää-
dyistään kiinni Maakunnankadun katualueeseen 
ja niitä yhdistää 1-kerroksinen matala osa. Kort-
telialueen länsiosaan, Verkatehtaankatuun kiinni, 
sijoittuvaan rakennukseen on esitetty kerroslu-
vuksi 4 ja itäpuolen rakennukseen 7 kerrosta. 
Suunnitelmat on laatinut Team Danielsson. Haki-
jat ovat toivoneet korttelitehokkuutta 2,1-2,2. 
Tehokkuutta vastaava rakennusoikeus olisi välillä 
5550- 5820 k-m². 
 

 
Havainnekuva korttelista 12 (Arkkitehtitoimisto Jääs-
keläinen, 2021) 
 

 
Havainnekuva korttelista 11 (Team Danielsson, 2021) 
 
Maakunnankadun liikenneselvitys 2019 
WSP Finland on laatinut Maakunnankadun liiken-
neselvityksen vuonna 2019, jolloin tutkittiin per-
hepalvelukeskus Aallokon sijoittamista Maakun-
nankadun varteen. Selvityksessä tutkittiin Maa-
kunnankadun katualueen liikenneratkaisuja tule-
va maankäyttö huomioiden Vapaudentien ja Val-
tionkadun välisellä alueella.  Lisäksi työssä laa-
dittiin alustava yleissuunnitelma Maakunnanka-
dusta, jota aiotaan kehittää viihtyisämmäksi 
kaduksi ja joka palvelee nykyistä paremmin kaik-
kia liikkumismuotoja. 
 
Alueelle on tiedossa merkittävää maankäyttöä, 
joten liikenneverkko tulee tulevaisuudessa muut-
tumaan merkittävästi. Toimivuustarkasteluissa ja 
alustavan yleissuunnitelman laatimisessa on 
huomioitu tulevaisuus, ja mitoittavana tilantee-
na on käytetty vuotta 2040. 
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Maakunnankadun yleissuunnitelmassa otetaan 
huomioon niin jalankulun, pyöräilyn, joukkolii-
kenteen kuin autoliikenteenkin tarpeet. Maakun-
nankadun liikenteen kasvaessa suositellaan niin 
Vapaudenkadun kuin Valtionkadun liittymiin va-
lo- ohjausta. 
 
Maakunnankadun liikenneselvityksen laatimisen 
jälkeen perhepalvelukeskus on päätetty sijoittaa 
asemakortteliin, mutta liikenneselvitystä ja alus-
tavan yleissuunnitelman sisältöä voidaan hyödyn-
tää edelleen Maakunnankadun ympäristön ase-
makaavamuutoksissa. 
 
Keskusta visio (OOPEAA, 2019) 
Seinäjoen keskustan osayleiskaavatyön taustasel-
vityksenä kaupunki teetti vuonna 2019 tiivistämi-
sen periaatteita ohjaavan Keskustan Visio-
työkalupakin. Työn toteutti arkkitehtitoimisto 
OOPEAA yhteistyössä kööpenhaminalaisen Gehl -
arkkitehtitoimiston kanssa. Työn tarkoituksena 
oli löytää suuntaviivoja nopeasti uudistuvan kau-
punkikeskustan kehittämiselle. Työssä etsittiin 
vastauksia siihen, miten kaupungin ydinkeskus-
tasta luotaisiin viihtyisä paikka asumiselle asuk-
kaiden määrän lisääntyessä. Seinäjoen keskustan 
uudistuminen on tapahtunut kortteleittain ra-
kentumalla. Sen vuoksi visiotyöstä haluttiin luo-
da erilaisiin tilanteisiin soveltuva kaupunkikehit-
tämisen työkalupakki, joka havainnollistaa ja 
innostaa löytämään kaupunkitilan viihtyisyyttä 
parantavia ratkaisuja esimerkkien avulla. 
 
Keskustan vihervisio (VSU, 2019) 
VSU Maisema-arkkitehdit laati Seinäjoen keskus-
tan alueelle vuonna 2019 keskustan Vihervisio –
suunnitelman, jossa tutkittiin keskusta-alueen 
viherverkoston ja -yhteyksien nykytilannetta ja 
kehittämismahdollisuuksia.  
 

 
Ote vihervisiokartasta (VSU 2019). Suunnitelmassa 
Maakunnankatu on osoitettu vehreäksi katutilaksi, 
jossa on huomioitu erityisesti jalankulku ja pyöräily. 
Jerikonkuja on osoitettu vehreäksi kävely-yhteydeksi. 
 

Suunnitelmassa pyrittiin löytämään keskusta-
alueen ja lähiympäristön viherverkoston kehit-
tämisen periaatteet ja painopisteet siten, että 
ne tukevat tiivistyvän ja uudistuvan kaupunki-
keskustan rakentumista. 
 
Seinäjoen keskustan liikenneselvitys (WSP Fin-
land Oy, 2021) 
Seinäjoen keskustan osayleiskaavaa varten laa-
dittiin vuoden 2021 aikana liikenneselvitys, jossa 
kuvataan keskustan liikenneverkko nykytilassa 
kaikkine liikkumismuotoineen, sekä liikennever-
kon merkittävimmät kehittämistarpeet. Liiken-
neselvitys huomioi tasaisesti eri kulkutavat. Sel-
vitys toimii kokonaissuunnitelmana, jonka poh-
jalta lähdetään tekemään priorisointia ja tarken-
tamaan suunnittelua katujen saneerausten yh-
teydessä. 
 
Vaikutusalue 
Vaikutusalueena on kaavamuutosalue lähiympä-
ristöineen. 
 
Maankäyttö- tai muut sopimukset 
Seinäjoen kaupunki tekee tarvittaessa maan-
omistajan kanssa maankäyttösopimuksen ennen 
kaavaehdotuksen hyväksymistä MRL 91 a ja b § 
edellytysten mukaisesti. 
 
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 mittauspalvelut, Ympäristön-
suojelu, Elinvoiman- ja kilpailukyvyn toimiala, 
Puistotoimi, Joukkoliikenne, Seinäjoen Vesi Oy, 
Seinäjoen Energia Oy, Seiverkot Oy, Etelä-
Pohjanmaan pelastuslaitos, Seinäjoen museot  

Valtion ja muut viranomaiset: Etelä-
Pohjanmaan ELY, Etelä-Pohjanmaan liitto, Länsi- 
ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 

Yritykset ja yhdistykset yms: Sydämellinen 
Seinäjoki ry, Seinäjoen Kantakaupungin Asukas-
yhdistys ry, Telia Finland Oyj, Elisa Oyj 

sekä muut mahdolliset yhteisöt ja henkilöt, joi-
den oloihin ja etuihin kaava saattaa vaikuttaa. 
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Osallistumismenettely ja tiedottaminen 
 
Tiedottaminen 
Kaavoituksen etenemisestä, vireille tulosta, osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaava-
luonnoksen ja ehdotuksen nähtävilläolosta ja 
mahdollisista tiedotustilaisuuksista tiedotetaan 
kaupungin tiedotuslehdessä (Seinäjoen Sanomat) 
ja kaupungin internetsivulla 
(http://www.seinajoki.fi/ilmoitustaulu) aina 
kaavan hyväksymiseen saakka. Kaavoituksen ete-
nemistä voi seurata kaupunkisuunnittelun ja kaa-
voituksen internetsivuilla 
(http://www.seinajoki.fi/kaupunkisuunnitteluja
kaavoitus). 

Vireilletulo 
Asemakaavamuutos on tullut ajankohtaiseksi ja 
vireille kaupunkiympäristölautakunnan päätök-
sellä 23.6.2021. Kaavamuutosalueeseen on ase-
makaavan valmistelutyön aikana otettu mukaan 
myös korttelin 11 eteläosa. Korttelit 11 ja 12 
ovat jo aikaisemmin kytkeytyneet tarkastelualu-
eena korttelin 16 asemakaavamuutokseen, joka 
on käynnistetty kaupunkiympäristölautakunnan 
kokouksessa 15.11.2017. 

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 kaavaselostukseen ehdotusvaiheessa. 

Ehdotusvaihe 
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen jälkeen 
laaditaan kaavaehdotus, joka on virallisesti näh-
tävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 30 päivää. Nähtä-
villäpidosta tiedotetaan julkisesti kuulutuksella. 
Kaava-alueeseen rajautuvalle kunnalle ja ulko-
paikkakuntalaiselle maanomistajalle tai haltijalle 
lähetetään kirjallinen ilmoitus viikkoa ennen 
nähtäville asettamista. Paikkakunnalla asuvalle 
maanomistajalle lähetetään ilmoituskirje vii-
meistään nähtävilläolon alussa. Osalliset voivat 
tehdä kaavaehdotuksesta muistutuksia, jotka 
tulee toimittaa kirjallisina kuulutuksessa ilmoi-
tettuun 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 uudelleen 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 §). 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. 
 
Selvitettävät vaikutukset ja vaikutusten arvi-
oinnin 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 päätöksente-
ko 
  
Aikatauluarvio 
• Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma ovat nähtävillä tammikuussa 
2022 

• Kaavaehdotus on nähtävillä keväällä 2022 
• Kaupunginvaltuusto hyväksynee asemakaavan 

toukokuussa 2022 
 
 

http://www.seinajoki.fi/ilmoitustaulu
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Yhteystiedot ja palaute  
Työn kuluessa osallistumis- ja arviointisuunni-
telmaa tarkistetaan aina tarvittaessa. 
 
Valmistelusta vastaavat 
kaavoitusarkkitehti Veli-Matti Prinkkilä 
044 4181531 
veli-matti.prinkkila(at)seinajoki.fi 
 
kaavoitusjohtaja Martti Norja 
040 774 8501 
martti.norja(at)seinajoki.fi 
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