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LIITTEET:  
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 2  Asemakaavan seurantalomake 
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) 
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SEINÄJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT   

1.1 Tunnistetiedot   

Asemakaavan selostus, joka koskee 5. päivänä huhtikuuta 2022 päivättyä Seinä-
joen kaavoitusyksikön laatimaa asemakaavakarttaa, kaavanumero 01119.  
 
Asemakaavan muutos koskee Keskustan 1. kaupunginosan korttelia 48 (osa) 
sekä siihen liittyviä rautatie- ja erityisalueita. 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuvat Seinäjoen kaupungin Keskustan 1. 
kaupunginosan kortteli 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 sekä Väyläviraston omista-
masta rautatiealueesta. 
 
 

 
Alueen sijainti opaskartalla. 
 
Kaavan tarkoitus  
Asemakaavan muutoksella tutkitaan rautatiealueen viereen sijoittuvan uudisraken-
nushankkeen kerroslukua ja rakennusoikeutta muodostaen asuinkerrostalojen kort-
telialue, sekä mahdollistetaan ns. Pollarin talon uusi sijoituspaikka hotelli Alman yh-
teyteen.  
 
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 ja osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma ovat olleet MRA 30 §:n mukaisesti nähtävinä 17.12.2021 – 
14.01.2022. Nähtävillä olosta kuulutetaan Seinäjoen kaupungin internet-sivuilla ja 
virallisessa ilmoituslehdessä, Seinäjoen Sanomissa 15.12.2021. Nähtävänä olon 
aikana valmisteluaineistosta pyydetään asianosaisilta lausunnot. Osalliset voivat 
esittää kaavaluonnoksesta mielipiteitä nähtävillä olon aikana. 
 
Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 11.4.2022 laittaa kaavaehdotuksen 
nähtäville. Nähtävillä pidosta ilmoitetaan kuulutuksella internetsivuilla ja Seinäjoen 
Sanomissa 20.4.2022 ja kaava on ollut MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 
20.4.2022- 19.5.2022 välisen ajan. Kaavaehdotuksesta pyydetään nähtävillä olon 
aikana lausunnot asianosaisilta ja osalliset voivat jättää kaavasta muistutuksia.  
 
Kaava on ollut kaupunginhallituksen käsittelyssä _._.2021 ja kaupungin valtuusto 
hyväksynee asemakaavan _._.2021. 
 

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 3170 kem², joka jakautuu Pollarin talon (320 kem²) ja 
asuinkerrostalon (2850 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, Luomanrannan 
ja Ruukintien rajaamalla alueella. Suunnittelualue sijaitsee aivan Seinäjoen kes-
kustan tuntumassa, joten sekä julkiset että kaupalliset palvelut ovat kävelymatkan 
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.   
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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-
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. 
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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.  

 

 
Ajantasa-ortoilmakuva alueesta. 

 
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 junaa vuorokaudessa sekä satunnainen määrä tavara-
junia. Alueen länsipuolella kulkee Ruukintie, joka on tärkeä väylä keskustan alueen 
liikenteelle. Ruukintien keskivuorokausiliikennemäärä on lähes 13000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Ruukintie on tällä hetkellä 2+2 – kaistainen väylä ja sen nopeusra-
joitus on 50 km/h. Ruukintien katusuunnitelmaa valmistellaan aseman rakentumi-
sen yhteydessä. 
 
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. 
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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 suunnittelualueen lukuun ottamatta rautatiealueeksi osoitettua 
alueen koillisosaa, joka on Väyläviraston 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. Alue on osoi-
tettu rautatiealueeksi (LR).  
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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. 
 
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 2850 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 64 800 asukasta ja kaupunki kasvaa voimakkaasti. 
Väestönlisäys on ollut viime vuosina noin 1 % vuosittain. Kaupunkialueen väestön-
kasvu on siis vuosittain arviolta 650 asukasta, suurimman kasvun kohdistuessa 
Seinäjoen keskustaajamaan.  
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Kaupunkikeskustan kehittäminen on tärkeimpiä strategisia tavoitteita. Kaupunki-
keskustaa pyritään kehittämään korkeatasoisena kaupunkiympäristönä, jossa on 
huomioitu keskusta-asumisen, kaupan ja liikenteen kasvavat tarpeet. Kerrostalo-
asumisen voimakas lisääminen keskustaan on ollut koko 2010-luvun ajan yksi 
kaupunkisuunnittelun keskeisimmistä tavoitteista ja keskusta-asuminen onkin li-
sääntynyt huomattavasti. Keskustan lähelle on syytä tuottaa uusia rakennuspaikko-
ja, jotta niiden määrä vastaisi kysyntää ja asuntojen hintataso 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, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Väy-
lävirasto, VR. 
 
Yritykset ja yhdistykset yms: Elisa Oyj, Telia Oyj, Cinia Oy, Seinäjoen historiallinen 
yhdistys, Sydämellinen Seinäjoki Ry 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. 

 
Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 11.4.2022 kaavaehdotuksen ase-
tettavaksi virallisesti nähtäville.  
 
Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta on tiedotettu Seinäjoen kaupungin virallisessa 
ilmoituslehdessä Seinäjoen sanomissa ja Seinäjoen kaupungin internetsivuilla kuu-
lutuksissa 20.4.2022. Kaavaehdotusasiakirjat, kaavakartta ja selostus ovat olleet 
virallisesti nähtävillä (MRL 65§) 20.4.2022 – 19.5.2022 Seinäjoen kaupungin kau-
punkisuunnittelun ja kaavoituksen internet-sivuilla. Asiakirjat on lähetetty Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskukselle lausuntopyyntöineen sähköisen asiakaspalvelun 
kautta. Muita viranomaisia tai lausunnon-antajia on tiedotettu sähköpostitse nähtä-
villä olosta sekä nettiosoitteesta, josta materiaali on ollut ladattavissa. Naapureita 
on tiedotettu nähtävillä olosta kirjeitse. Osalliset ovat voineet esittää kaavaehdo-
tuksesta muistutuksia nähtävillä olon aikana. 
 
Osalliset ovat voineet esittää kaavaehdotuksesta muistutuksia nähtävillä olon aika-
na. 
 
Kaavaehdotus on ollut MRA 27§:n mukaisesti virallisesti nähtävillä 20.4.2022 –
19.5.2022 välisen ajan. 

 
Kaupunginhallitus käsitteli kaavaa kokouksessaan _._.__ ja päätti esittää asema-
kaavaa 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 puukerros-
talorakentamisen yleistymistä ja kehittymistä alueella. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan yhdyskuntarakennetta kehite-
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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 kaupalli-
sen vyöhykkeen aluetta (km2). Keskustatoimintojen alueen (C) suunnittelumääräys 
kuuluu: ”Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee luoda edellytyksiä vetovoi-
maisen ja viihtyisän kaupunkikeskuksen kehittymiselle varaamalla alueita tiivistä 
kaupunkirakentamista ja monipuolisia palveluja varten sekä määrittelemällä kor-
keatasoisen kaupunkikuvan kehittämisen periaatteet Keskusta-alueen kehittämi-
sessä tulee kiinnittää erityistä huomiota ydinkeskustan ja muun taajaman selkeään 
rajaukseen, keskusta-alueen viihtyisyyteen ja esteettömyyteen sekä alueen liitty-
miseen muuhun kaupunkirakenteeseen. Alueen kehittymistä tulee tukea täydentä-
mällä olevaa kaupunkirakennetta. Alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava 
joukkoliikenteen toimintaedellytyksistä, eri liikennemuotoja yhdistelevistä matkaket-
juista, turvallisista ja kattavista kevyen liikenteen yhteyksistä sekä turvattava valta-
kunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt. Alueelle saa sijoit-
taa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä. Alueelle ei osoiteta 
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 alueen luoteisosasta paikka, jolle Pollarin talo sijoitetaan 
lopullisesti. Pollarin talo tulee Hotelli Alman käyttöön. Pollarin talon sijoittamiseksi 
tontin alueelle on ennen kaavan valmistumista tehty kaupunginhallituksessa poik-
keamispäätös 8.7.2021 pykälässä 253. 
 
Alueelle voidaan myös muodostaa tontti VI kerroksiselle asuinkerrostalolle, kaikki-
aan noin 2850 k-m².  Edelleen suunnittelualueen koillisosa osoitetaan rautatiealu-
eeksi. Tämä alue on edelleen Väyläviraston omistuksessa. 
 
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 
Kaupungin omistamaa rautatiealuetta kaavoitetaan asuin- ja hotellitoimintaa palve-
levaksi alueeksi. Kaavamuutosta varten on teetetty luonnoksia, joissa esitetään 
alueelle 6-kerroksista asuinkerrostaloa. Rakennuksen kerrosala on noin 2850 
kem², mikä vastaa tonttitehokkuutta e=0,95. Pollarin siirrettävälle talolle osoitetaan 
KL-6 tontti eli hotellitoimintaa palveleva korttelialue. 
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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 2850 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 / 80 kem². Asuinrakennusten polkupyöräpaikkoja 
tulee rakentaa vähintään 1,5 ppp / asunto. 
 
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 
 
Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden vastineet 
Kaavaluonnos oli nähtävillä 17.12.2021 – 14.01.2022. Kaavaluonnoksesta saatiin 7 
lausuntoa ja 1 mielipide. Lausunnot saatiin Cinia Oy:ltä, Etelä-Pohjanmaan ELY-
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keskukselta, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos-liikelaitokselta, Seinäjoen museoilta, 
Telia Oyj:ltä, Väylävirastolta ja Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelulta. 
 
Cinia Oy ilmoittaa lausunnossaan, että heillä useita kaapeleita (5 kuitu- ja 6 Cu-
kaapelia) suunnitellulla kaavamuutosalueella. Lausunnon liitteenä olevassa periaa-
tekuvassa on esitetty kaapeleiden sijainnit lausuntopyyntöä koskevalla kaavamuu-
tosalueella (kortteli 48 AK ja KL-6). Kaapeleiden kautta on toteutettu tärkeitä rauta-
tieliikenteen sekä muita runkoverkon varmuutta parantavia tietoliikenneyhteyksiä. 
Cinian kaapeleiden siirtotyö tulee suunnitella ja toteuttaa hallitusti ennen kaava-
muutosalueella tehtäviä maanrakennustöitä, siirtotyön suunnittelulle ja toteutuksel-
le on varattava riittävästi aikaa, vähintään 6kk. Kaapeleiden siirron edellytyksenä 
on, että kaapeleille on rakennettu radanvarteen ”väistöreitti” (esim. kaapelikanava) 
ennen kaapeleiden siirtotyön aloittamista. Kaapeleiden siirtotyöstä aiheutuvista 
kustannuksista sovitaan myöhemmin. Cinia varaa oikeuden osallistua suunnittelu- 
ja työmaakokouksiin, etenkin työmaan aikataulusuunnitteluun. Kokousten pöytäkir-
jat tulee lähettää sähköpostilla Cinian yhteyshenkilöille, lausunnossa on ilmoitettu 
sähköpostiosoitteet. 

Vastine  
Mahdolliset siirrot tulee toteuttaa Cinia Oy esittämällä tavalla ja kustan-
nuksista sopien Cinia Oy:n kanssa ja huomioiden, että rautatiealueen 
omistaa tällä hetkellä Väylävirasto. Jos kaapeleita ei siirretä, on raken-
tamistavasta niiden läheisyydessä sovittava Cinia Oy:n ja muiden kaape-
leiden omistajien kanssa. Pääsääntöisesti kaapeleiden siirron kustannuk-
sista vastaa tilaaja. Merkitään tiedoksi. 

 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toteaa, että Asemakaavan selostuksessa olisi 
hyvä arvioida kaavan vaikutuksia Luomanrannan, Ruukintien ja Torikadun risteys-
alueen toimivuuteen. Risteykseen on aiemmissa Ruukintien suunnitelmissa esitetty 
kiertoliittymää. Tätä suunnitelmaa ja siihen liittyvää selvitystä olisi hyvä tuoda esille 
myös Luomanrannan kaavaselostuksen yhteydessä. Osallisissa tulisi huomioida 
radanpidosta vastaava Väylävirasto. Kaavahankkeen myötä ydinkeskustassa ole-
van alueen maankäyttö tehostuu ja alueen kaupunkikuvallinen ilme yhtenäistyy. 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa Luomanrannan asema-
kaavan muutoksen kaavaratkaisusta. 

Vastine 
Luomanrannan ja Torikadun risteyksen liikennejärjestelyjä on tutkittu 
huolellisesti ja moneen otteeseen aseman alueen suunnittelun yhteydessä. 
Varsinaista katusuunnitelmaa ei kuitenkaan ole vielä tehty. Risteys muu-
tetaan kiertoliittymäksi, jos Ruukintie muutetaan tällä kohtaa 1+1 kais-
taiseksi. Tämä helpottaisi joukkoliikenteen ratkaisuja aseman kohdalla. 
Jos Ruukintie säilyy 2+2 kaistaisena tullaan risteykseen asentamaan lii-
kennevalot. Väylävirasto on lisätty osallisten luetteloon. 

 
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos-liikelaitos tuo esille tarpeen varmistaa turvalli-
set poistumismahdollisuudet rakennuksista. Mikäli asunnoista ei ole käytettävissä 
kahta erillistä uloskäytävää (porrashuonetta), käytetään tyypillisesti parveketta va-
ratienä. Vaihtoehtona on käyttää myös rakenteellisia ratkaisuja, joilla turvataan 
poistuminen esimerkiksi naapuriasunnon parvekkeelle tai asuinkerrostalot voidaan 
suojata automaattisella sammutusjärjestelmällä. Varatien käyttäminen on mahdol-
lista vain, mikäli rakennuksen ympäristöön suunnitellaan ja toteutetaan pelastustiet 
ja nostopaikat asianmukaisesti mahdollistaen parvekkeilta pelastamisen vuoden-
ajasta riippumatta. Kaavaluonnoksen ja kaavaselostuksen tietojen ja havainneku-
vien perusteella jää epäilys, onko parvekkeilta pelastaminen mahdollista esitetyssä 
toteutustavassa. Nostolavan käyttäminen edellyttää esteetöntä työskentelyaluetta 
nostopaikalta pelastamisen kohteena olevalle parvekkeelle ja nostolavan työsken-
telyulottuman huomioimista. 
 
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos on laatinut pelastusteiden ja nostopaikkojen to-
teuttamisesta ohjeen. Ohjeen sisältö tulee toteutua kiinteistön pelastusteiden, pe-
lastusteihin liittyvien porttien ja nostopaikkojen osalta. (Ympäristöministeriön ohje 
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rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 33§). Ohje on saatavilla: 
https://eppela.fi/yrityksille/ohjeet/pelastustie/ 
 
Rakennusten välinen etäisyys ei täyty Pollarin talon ja naapurikiinteistön autoka-
toksen osalta. Asia on käsitelty jo aiemmin poikkeamis- ja rakennuslupakäsittelys-
sä. 
 
Kaavoitettava alue sijoittuu välittömästi vilkkaan junaradan (päärata) läheisyyteen. 
Radan turvalliseen ylittämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota yhteistyössä 
Väyläviraston kanssa. Lisäksi on huomioitava kiinteistön pihapiirin turvallisuus, 
huomioiden etenkin lapsiperheiden tarpeet ja lasten pääsyn estäminen junaradalle. 

Vastine 
Poistumistiet ja pelastustiet yms. seikat huomioidaan ja tutkitaan tar-
kemmin rakennusluvan yhteydessä. Pelastustie on mahdollista järjestää 
myös ajoneuvoliittymäkiellon läpi. Merkitään tiedoksi. 
 

Seinäjoen museot toteaa lausunnossaan, että suunnittelussa on pyritty ajan hen-
gen mukaiseen korkeaan ja tiiviiseen kaupunkirakenteeseen. On hyvä, että suunni-
tellun kerrostalon korkeus on rajattu kuuteen, mutta rakennus on massoittelultaan 
melko raskas. Tehokkuutta laskemalla rakennuksen raskasta vaikutelmaa saisi ke-
vennettyä. Korkeiden rakennusten välissä Pollarin talo jää alisteiseen asemaan. 
Kokonaisuuden kannalta on kuitenkin hyvä, että talolle on osoitettu paikka ja käyt-
tötarkoitus muiden vanhojen rakennusten yhteydessä.  

Vastine 
Talon hahmoa ja massaa on tutkittu huomioiden koko alueen rakentami-
nen, myös tuleva aseman alue. Kaavan pohjaksi on luonnosvaiheen jälkeen 
valittu suorakulmainen vaihtoehto, joka on hieman kevyempi massaltaan. 
 

Telia Oyj toteaa lausunnossaan, että heillä on tietoliikennekaapeleita suunnitellulla 
asemakaavan muutosehdotuksen alueella. Rautatieasemaa syöttävät kaapelit 
kaavamuutoksen haitoilla. Kaapeleiden siirto ja suojaus on huomioitava mahdollis-
ten maanrakennustöiden yhteydessä, siirto ja suojaustarpeista on oltava yhteydes-
sä Teliaan hyvissä ajoin ennen mahdollisten maanrakennustöiden alkua. Kohtees-
ta pidettävä johdonsiirtopalaveri. Siirto ja suojauskustannukset kuuluvat lähtökoh-
taisesti tilaajan maksettaviksi. Liitekartta alueella sijaitsevista johdoista on lausun-
non liitteenä. 

Vastine 
Mahdolliset siirrot tulee toteuttaa Telia Oyj esittämällä tavalla ja tilaa-
jan kustannuksella. Merkitään tiedoksi. 
 

Väylävirasto edellyttää, että kaavoitettaessa alueita radan läheisyydessä on otet-
tava huomioon mahdolliset junaliikenteen aiheuttamat melu-, runkomelu- ja tä-
rinähaitat. Melun- ja tärinäntorjunnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota haittojen 
ennaltaehkäisyyn toimintojen sijoitusratkaisuista päätettäessä. Kaavatyön yhtey-
dessä tulee laatia riittävät selvitykset melun ja tärinän leviämisestä ja osoittaa nii-
den pohjalta tarvittavat kaavamääräykset haittojen torjumiseksi. 
 
Melun osalta kaavoituksessa on huomioitava Valtioneuvoston päätöksen 
(993/1992) mukaiset melun ohjearvot. Kaavoitettavien alueiden melutasot ulkoalu-
eilla ja rakennusten sisätiloissa eivät saa ylittää VNp (993/1992) mukaisia ohjear-
voja. Lisäksi on huomioitava esimerkiksi raskaasta tavarajunaliikenteestä, ratapi-
han toiminnasta tai vaihteiden ylityksestä aiheutuva hetkellinen maksimimelutaso 
Uudenmaan ELY-keskuksen oppaan Melun- ja tärinäntorjunta maankäytön suun-
nittelussa (2/2013) mukaisesti (asuintiloissa hetkellinen maksimimelu yöaikaan alle 
45 dB AF-max). 
 
Melualueelle ei tule kaavoittaa melulle herkkää maankäyttöä ilman asianmukaisia-
selvityksiä ja tarvittavaa melunsuojausta. Runkomelun osalta tulee huomioida 
VTT:n laatiman esiselvityksen Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi 
(VTT tiedotteita 2468) suositus runkomelutason raja-arvosta (Lprm) 30/35 dB. 
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Yleensä runkomeluhaitat ulottuvat 60 m (pehmeikkö) - yli 200 m (kallio) etäisyydel-
le rautatiestä (VTT:n tiedotteita 2468).  
 
Kaavoituksessa on huomioitava raideliikenteen tärinän aiheuttama rakennuksen 
vaurioitumisriski ja vaikutus asuinmukavuuteen. Tärinälle herkkää maankäyttöä ei 
tule osoittaa tärinäherkille alueille ilman tärinänvaimennustoimenpiteitä edellyttä-
vää kaavamerkintää tai -määräystä. Tärinälle herkällä maaperällä kuten savikolla 
tärinä voi ulottua jopa yli 200 metrin päähän radasta. Rautatieliikenteestä johtuvalle 
tärinälle herkimpiä rakennuksia ovat yleensä puolitoista tai kaksikerroksiset puura-
kenteiset talot. Tärinäherkkyys riippuu mm. maaperän ja rakennuksen värähtelyn 
ominaistaajuudesta. Mikäli nämä ovat lähellä toisiaan, voi maaperän värähtely siir-
tyä ja voimistua rakennuksessa. Tärinähaittojen poistaminen jo rakennetuilta alueil-
ta jälkikäteen on vaikeata, ellei mahdotonta ja korjaustoimenpiteet kalliita. 
 
Tärinän osalta kaavoituksessa tulee huomioida VTT:n selvitys Suositus liikennetä-
rinän mittaamisesta ja luokituksesta (VTT tiedotteita 2278). Suosituksen mukaan 
asuinrakennuksen tärinä ei saa ylittää uusilla asuinalueilla värähtelyluokan C arvoa 
Vw,95 ≤ 0,30 mm/s ja vanhoilla asuinalueilla värähtelyluokan D arvoa Vw,95 ≤ 0,60 
mm/s. Mikäli kyse ei ole asuinrakennuksesta ja tilojen käyttötarkoitus on sellainen, 
että liikenteen ei katsota haittaavan lepoa (esim. kaupat, kahvilat, ostoskeskukset, 
tavaratalot, liikuntatilat), tavoiteraja voi olla kaksinkertainen em. arvoihin nähden 
(VTT tiedotteita 2569). Liikenteen tärinästä ja runkomelusta on lisäksi olemassa 
mm. seuraavat VTT:n julkaisut: Suositus liikennetärinän arvioimiseksi maankäytön 
suunnittelussa (VTT working papers 50, Espoo 2006), Ohjeita liikennetärinän arvi-
ointiin (VTT tiedotteita 2569, Espoo 2011) ja Rakennukseen siirtyvän liikennetäri-
nän arviointi (VTT tiedotteita 2425, Espoo 2008). Julkaisuissa on annettu tärinään 
liittyviä suosituksia. Julkaisuja on saatavissa sähköisenä. 
 
Väylävirasto muistuttaa, että melun- ja tärinäntorjuntavastuun periaatteena on vas-
tuun kuuluminen sille taholle, jonka suunnittelemista toimenpiteistä melun- ja tä-
rinäntorjuntatarve syntyy. Näin ollen Väylävirasto ei osallistu uuden maankäytön 
johdosta aiheutuviin mahdollisiin melun- ja tärinäntorjunnan kustannuksiin. 
 
Väylävirastolla ei ole muuta huomautettavaa kaavahankkeesta. Maanteiden osalta 
lausunnon antaa toimivaltainen ELY-keskus. 

Vastine 
Kaavassa on annettu määräyksiä melun ja tärinän suojauksen tarpeesta. 
Tarkemmin ne tutkitaan rakennusluvan yhteydessä. Merkitään tiedoksi 
Väyläviraston toimittamat tiedot julkaisuista, jotka esittävät tämänhetki-
set raja-arvot ja ohjeet suojaukseen.  
 

Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelu toteaa, että hanke ottaa hyvin huomi-
oon lähiympäristön luomat vaatimukset. Se, että pyritään säilyttämään mm. vanhaa 
olemassa olevaa puustoa ja erilaiset kulkuväylät eri suuntiin, on kaupunkikuvalli-
sesti positiivista. Lisäksi on huomioitu rakennuspaikan haastavat olosuhteet niin 
tieliikenne- kuin rautatieliikenteen melun ja tärinän osalta. Ne on suunnittelussa ää-
rimmäisen tärkeä huomioida. Näistäkin luultavasti ratapihan läheisyydessä suurin 
huomioitava asia on tärinävaikutukset, joita täytyy suunnitella erityisesti asumisviih-
tyvyyden kannalta eikä pelkästään rakennevaikutusten kannalta. Meluvaikutukset 
eivät liene merkittävin, sillä nopeudet ratapihalla ovat varsin maltilliset. Toki ratapi-
halla tehdään vuorokauden ympäri myös erilaisia huolto- jne toimenpiteitä, joista 
aiheutuu melua. Hanke on saatu sovitettua olemassa olevaan ympäristöön hyvin. 
Myös aitaamalla on saatu alueita rajattua hyvin. Puurakentaminen/Pollarin talo on 
tuossa ympäristössä oiva lisä ja sopii ympäristöön. Toivottavasti kaavaan lisätään 
vielä varaukset autojen sähkölataukseen sekä pyöräparkit (vai onko se ppp? jos 
on, niin kaavamerkinnän selite puuttuu) Ei estettä asemakaavan muutokselle. 

Vastine 
Sähköautojen lataukseen ei voida antaa kaavamääräyksiä lainsäädännön 
muutoksista johtuen. Asia tutkitaan tarkemmin rakennusluvan yhteydessä. 
Polkupyörien säilytyksestä annetaan kaavassa määräys. 
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Mielipiteessä 1 todetaan Ruukintien liikennemäärän olevan erittäin suuri aina sii-
hen aikaan, kun Luomanrannan asukkaat tai Luomanrannassa muutoin liikkuvat 
autoilijat ovat Ruukintien liikenteen sekaan pyrkimässä. Syystä Ruukintie onkin 
2+2 -kaistainen väylä, mutta juuri sen vuoksi kadun ylittäminen Torikadulle tai 
kääntyminen vasemmalle on aina riski. Ainoastaan kääntyminen oikealle sujuu 
kohtuullisen hyvin. 
 
Luomanrannasta Ruukintien vilkkaan liikenteen virtaan selviytyminen onnistuu 
yleensä ainoastaan sen ansiosta, että sekä Kirkkokadun/Ruukintien risteyksessä, 
että Kauppakadun/Ruukintien risteyksessä on nyt liikennevalot. Nämä liikennevalot 
’pätkivät’ Ruukintien liikennevirtoja juuri sen verran, että autoilijat yleensä selviyty-
vät mukaan Ruukintien liikenteeseen. Kaikkein vilkkaimpina aikoina, jolloin liiken-
nevirta hieman hidastuu eikä vapaita välejä sen vuoksi synny, nähdään usein vaa-
ratilanteita. Samankaltainen on tilanne katsottuna asiaa peilikuvana Torikadun 
suunnasta risteykseen tultaessa. Tämä on siis tilanne risteyksessä nyt nykyisillä lii-
kennejärjestelyillä. 
 
Mielipiteessä ei toivota sellaista ratkaisua, että Kirkkokatu/Ruukintie -risteykseen 
ja/tai Kauppakatu/Ruukintie -risteykseen rakennetaan kiertoliittymä, mutta Torika-
tu/Ruukintie -risteykseen ei rakennettaisi kiertoliittymää. Mielipiteen mukaan sellai-
nen ratkaisu ei toimisi, koska tilanne tässä Torikatu-Luomanranta/Ruukintie ris-
teyksessä käsittääksemme vaikeutuisi vielä nykyisestäkin, kun aikaisemmin kuvail-
lut liikennevirtojen ’pätkimiset’ jäisivät pois. Toivomme siis, että kiertoliittymä ra-
kennetaan myös Torikatu-Luomanranta/Ruukintie -risteykseen heti samassa yh-
teydessä muiden jo mainittujen kiertoliittymien kanssa. 
 
Liikennevirta Ruukintiellä kasvaa jatkuvasti. Mm. Patruunan korttelin mittava asun-
totuotanto sekä alueen laaja parkkihalli kasvattavat Torikadun liikennettä. Suunnit-
teilla oleva uusi yhteys Veturitalleilta, Alman hotelleista ja Uudisrakennuksen tontil-
ta Luomanranta -kadun kautta Ruukintielle kasaavat osaltaan tarvetta kiertoliitty-
mälle tähän puheena olevaan risteykseen. 

Vastine 
Luomanrannan ja Torikadun risteyksen liikennejärjestelyjä on tutkittu 
huolellisesti ja moneen otteeseen aseman alueen suunnittelun yhteydessä. 
Varsinaista katusuunnitelmaa ei kuitenkaan ole alueelle vielä tehty. Teh-
tyjen selvitysten mukaan risteys muutetaan kiertoliittymäksi, jos Ruukin-
tie muutetaan tällä kohtaa 1+1 kaistaiseksi. Tämä helpottaisi joukkolii-
kenteen ratkaisuja aseman kohdalla. Jos Ruukintie säilyy 2+2 kaistaisena 
tullaan risteykseen asentamaan liikennevalot. Kalevalankadun ja Ruukin-
tien risteys säilyy nykyisellään. Kauppakadun ja Ruukintien risteyksessä 
säilyvät liikennevalot, mutta Kauppakatu muuttuu kaksisuuntaiseksi. 
Kaikki nämä järjestelyt helpottavat osaltaan myös Luomanrannankadulta 
Ruukintielle kääntyviä. 

 
Asemakaavaehdotus 5.4.2022 
Saatujen kannanottojen ja tarkistettujen tavoitteiden sekä lausuntojen perusteella 
alueelta on laadittu asemakaavakaavaehdotus 5.4.2022.  Kaavakarttaa, määräyk-
siä ja selostusta on täydennetty lukuisilla pienillä tarkistuksilla. Suurin muutos on 
siinä, että havainnemateriaalissa esitetystä kahdesta vaihtoehtoisesta rakentamis-
tavasta on valittu VE2 versio asemakaavaehdotuksen pohjaksi, koska se massal-
taan on kevyempi ja sopii paremmin kaupunkikuvaan. Myös lähitalojen asukkailta 
saatu suullinen palaute tukee tätä ratkaisua. Asemakaavakartta mahdollistaa näin 
ollen vain VE2 osoittaman rakentamistavan. 
 
Lausunnoissa ja muistutuksessa on kannettu huolta Luomanrannan ja Ruukintien 
risteyksen toimivuuteen. Vaikka varsinainen katusuunnitelma puuttuu, voidaan to-
deta asema-alueen selvitystyön osoittamana, että risteysjärjestelyyn on kaksikin 
toimivaa ratkaisumallia eli joko kiertoliittymä tai valo-ohjaus. Joukkoliikennettä pal-
velisi kiertoliittymä paremmin, mutta molemmat ovat mahdollisia. 
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Lausunnoissa on myös todettu, että rakentaessa lähellä päärataa on radan aiheut-
tama melu ja tärinä huomioitava erityisen huolellisesti. Alueen halki kulkee myös 
paljon rata- yms. tekniikkaan liittyvää kaapelointia mikä tulee huomioida rakentaes-
sa tai tarvittaessa siirtää. 

 
Ote asemakaavaehdotuksesta 5.4.2022 
 
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. Asuinkerrostalojen kerrosluku on kuusi.  
 

5.1.1 Mitoitus 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 0,47 ha. Kaavan kokonaisrakennusoikeus on 
3170 k-m2. Voimassa olevaan kaavaan verrattuna rakennusoikeus alueella kasvaa 
noin 2486 k-m2. Alueen rakentamistehokkuus KT tontilla on noin e=0,42 ja AK ton-
tilla noin e=0,95. 
 
Autopaikkavaatimukset: 
- Asunnot 1 autopaikka kutakin alkavaa 80 kem² kohden ja kaksi merkittyä vieras-
autopaikkaa. 
- Varastoille, autosuojille, teknisille yms. tiloille ei tarvitse osoittaa autopaikkoja. 
 
Polkupyöräpaikkavaatimukset: 
- Asunnot 1,5 ppp/as. 
 
Liitteenä olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa on tarkemmat tiedot alu-
eelle muodostuvista kerrosaloista ja pinta-aloista. 
 
LIITE 2. Asemakaavan seurantalomake 
 

5.1.2 Palvelut  

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. 
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5.4 Kaavan vaikutukset  

5.4.1 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen, 
koska asuinrakentaminen ja hotellitoimintaa palveleva rakentaminen on suunnattu 
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään ja joukkoliikenneyhteyksien varrelle 
tai niiden saavutettaviin. Se on sijoitettu tukemaan olemassa olevaa yhdyskuntara-
kennetta, 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  
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5.7.1 Yleistä  

Suunnittelualue liittyy välittömästi Seinäjoen keskusta-alueen kaupunkirakentee-
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. 

 

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 mahdollisesti puuston uudelleen istuttami-
seen. Luomanrannan toimistorakennus puretaan kaupungin toimesta 2022. 

 
 

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 rakennusprosessien aikana hyvän kaupun-
kiympäristön aikaansaamiseksi. 
 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus  
Toteutus kytkeytyy aseman rakennushankkeisiin ja aikataulutetaan myöhemmin. 
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7 ASEMAKAAVAN LAADINTA  

Asemakaava on laadittu Seinäjoen kaavoitusyksikössä virkatyönä. Seinäjoen kau-
pungin kaavoitusyksikössä kaavan valmistelusta on vastannut kaavoitusjohtaja 
Martti Norja. 
 

7.1 Käsittelyvaiheet 

 
23.6.2021  Kaupunkiympäristölautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen 
17.12.2021 – 14.01.2022 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 
11.4.2022  Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville 
20.4.2022 – 19.5.2022 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 
__.__.____  Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi 
__.__.____  Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 
 
 
 
 
SEINÄJOEN KAUPUNKI  
Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus 
 
 
 
  5.4.2022 
  Täydennykset __.__.____ 

 
 
 
 
 
Martti Norja 
Kaavoitusjohtaja 
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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 sekä rautatiealueesta. 
 

 
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, Puistotoimi, 
Joukkoliikenne, Rakennusvalvonta, Ympäristön-
suojelu, Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut, Toi-
mitilat, Elinvoima ja kilpailukyky, Sivistyksen ja 
hyvinvoinnin toimiala, Sosiaali- ja terveyspalve-
lut, Seinäjoen museot, Seinäjoen Energia Oy, 
Seiverkot Oy, Seinäjoen Vesi Oy, Etelä-
Pohjanmaan pelastuslaitos-liikelaitos.  

Valtion ja muut viranomaiset: Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskus: Alueidenkäyttö- ja ve-
sihuoltoyksikkö ja Etelä-Pohjanmaan liitto, Väy-
lävirasto, VR. 

Yritykset ja yhdistykset yms: Elisa Oyj, Telia 
Oyj, Cinia Oy, Seinäjoen historiallinen yhdistys, 
Sydämellinen Seinäjoki Ry 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). 

http://www.seinajoki.fi/%20ilmoitustaulu
http://www.seinajoki.fi/%20ilmoitustaulu
http://www.seinajoki.fi/kaupunkisuunnittelujakaavoitus
http://www.seinajoki.fi/kaupunkisuunnittelujakaavoitus
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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 keväällä 2022 
• Kaupunginvaltuusto hyväksynee asemakaavan 

kesällä 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 
 
kaavoitusassitentti Jenni Ström 
p. 050 406 5855 
jenni.strom(at)seinajoki.fi 
 



Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta 743 Seinäjoki Täyttämispvm 07.04.2022
Kaavan nimi KESKUSTA, KORTTELI 48 (OSA), LUOMANRANTA
Hyväksymispvm Ehdotuspvm 05.04.2022
Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm 23.06.2021
Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 01119
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,4722 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 0,0000
Maanalaisten t ilojen pinta-ala [ha] 0,0000 Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,4722

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 0,4722 100,0 3170 0,67 0,0000 3170
A yhteensä 0,3043 64,4 2850 0,94 0,3043 2850
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä 0,0764 16,2 320 0,42 0,0764 320
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä 0,0831 17,6 -0,3807
E yhteensä 0,0084 1,8
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 rakennukset Suojeltujen 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 0,4722 100,0 3170 0,67 0,0000 3170
A yhteensä 0,3043 64,4 2850 0,94 0,3043 2850
AK 0,3043 100,0 2850 0,94 0,3043 2850
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä 0,0764 16,2 320 0,42 0,0764 320
KL-6 0,0764 100,0 320 0,42 0,0764 320
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä 0,0831 17,6 -0,3807
LR 0,0831 100,0 -0,3807
E yhteensä 0,0084 1,8
ET 0,0084 100,0
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä



LUOMANRANTA
12.04.2021

viitesuunnitelma

ARKKITEHTITOIMISTO KAIVO-OJA | Mansikkaviita 27 B 6 60150 Seinäjoki |  e: anne@kaivo-oja.fi |  p: +358 50 3691824
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SUUNNITTELUALUE

Suunnittelualue sijaitsee Luomanran-
nan päässä. Tontilla on kaksikerroksinen 
toimistorakennus ja autokatos. Tontti ra-
jautuu pohjois- ja itäreunaltaan junara-
taan, etelä- ja länsireunaltaan asuinker-
rostalokortteleihin, koillispuolelta hotelli 
Almaan. Tontin kaakkoispuolella on pieni 
puistomainen alue, jonka läpi kulkee Pa-
juluoma. Alueen lounaiskulmassa sijait-
see muuntamo. 

Uudisrakennus täydentää nykyistä 
kaupunkirakennetta ja toimii Torikadun 
päätepisteenä pitkässä katunäkymäs-
sä. Tontilta avautuu lähes esteettömät 
näkymät ratapihalle ja veturitallien ke-
hittyvälle alueelle sekä niiden yli Pohjan 
asuinalueen suuntaan. Pihatiloja tulee 
kuitenkin suojata ratapihan ja junaliiken-
teen aiheuttamalta melulta. 

Asuntojen päänäkymäsuunnat ovat kaa-
kosta - lounaaseen, rakennusten väliin 
jäävään Pajuluoman puistikkoon sekä 
Torikadun suuntaan. 

Tontilla tulee säilyttää nykyinen kulkuväy-
lä veturitalleille sekä suunnitteilla oleva 
uusi yhteys Luomanrannalta, mikä rajaa 
uudisrakennukselle hyvin tarkasti määri-
tellyn paikan.  

Tontilla on vähän olemassa olevaa kas-
villisuutta, mutta olevia isompia puita 
tulisi säilyttää mahdollisuuksien mukaan. 

Suunnitellun tontin koko on 3 033 m2. 
Pollarin talolle on ehdotettu rajattavaksi 
erillinen 767 m2:n tontti. 

Jotta pysäköinti voidaan järjestää 
maantasopysäköintinä, tulee tehokkuu-
den olla < e=1,0. Pysäköintipaikkojen 
määrä on arvioitu olemassa olevien 
ympäröivien asemakaavojen perusteella 
1 ap / 80 kem2. 

Näiden rajaehtojen pohjalta on päädyt-
ty ehdottamaan tontin rakennusoikeu-
deksi noin 2 800 kem2. 



KAUPUNKIKUVALLISUUS

Kaupunkikuvassa alueella on luettavissa kolme 
erilaista mittakaavaa, jotka kertovat Seinäjoen 
kaupungin kehityksestä eri vuosikymmeninä. Kaupun-
kirakenteen kehityksen vaiheet ja alueen perinteinen 
pienimittakaavaisuus on rikkaus, jota voidaan kaa-
vallisin keinoin vaalia. Rakennettu ympäristö koostuu: 

1) vanhan Seinäjoen 1-2 -kerroksisesta puutalora-
kenteesta, Alma hotelli, sijoitettava Pollarin talo ja 
veturitallien alue, jossa vesitorni toimii aksenttina
2) täydentävästä keskustan asuinrakentamisen mit-
takaavasta, 4 - 6 kerrosta 
3) uudesta korkeasta rakentamisesta, 8 kerrosta. 

Uusi asuntorakentaminen on tärkeää nivoa osaksi 
pienempi mittakaavaista rakentamista. Se on mah-
dollista mm. sopeuttamalla ja pilkkomalla raken-
nusmassaa matalampiin tai pienempiin yksiköihin, 
yläkerrosten laajemmalla aukotuksella sekä jakamal-
la rakennusmassaa ja julkisivuja osiin materiaalien ja 
värien avulla. Näitä keinoja on jo osin käytetty onnis-
tuneesti alueen rakennuksissa. 

Uudisrakentamisen sopeuttaminen rakennettuun ym-
päristöön tukee matalan rakennuskannan säilymistä 
ja luo laadukasta ihmisen mittakaavaista ympäris-
töä. 

JULKISIVUMATERIAALIT

Alueen historiallisissa rakennuksissa, vesitornissa ja 
veturitalleissa, sekä uudessa hotelli Alman tornira-
kennuksessa hallitseva materiaali on punatiili. Myös 
osassa Luomanrannan kerrostaloja punatiiltä on 
yhdistetty vaalean julkisivuun. 

Punatiili on alueelle ja ympäristölle luonteva ja juu-
reva materiaali. Sen käyttö eri sävyissään luo rikkaan 
ja lämpimän julkisivun uudisrakennukseen. 

Pollarin talon julkisivut tullaan maalamaan punamul-
lan sävyllä, mikä on muistuma rakennuksen aikaisem-
masta vaiheesta ja kertoo rakennuksen alkuperästä 

Ylistaron pohjalaismaisemassa. Uudisrakennuksen 
materiaaleilla ja Pollarin talon punamultaisella väri-
tyksellä luodaan radan varrelle punasävyinen raken-
nusten sarja, joka juurtuu paikkaansa. 

 Uudisrakennuksen julkisivussa voidaan käyttää tiilen 
eri sävyjä, sopeuttamaan rakennusmassaa ympäris-
tön rakennuksiin sekä ympäröivään mittakaavaan. 

Uudisrakennuksen toteutusvaiheessa on hyvä myös 
miettiä purettavan toimistorakennuksen tummien tii-
lien mahdollista uusiokäyttöä esim. pihan muureissa 
tai autokatoksen seinissä. 

lähde: Google Street view (lokakuu 2009)

kaupunkikuvallinen analyysi tehty yhteistyössä Arkkitehtitoimisto Hirvilammi Oy:n kanssa

lähde: Google Street view (lokakuu 2009)

2.-3.  kerros

6. kerros

8. kerros



SUUNNITTELUVAIHTOEHDOT

Uudisrakennuksen tontti on noin 3 033 
m2 ja tontin luonnosteltu rakennusoi-
keus on noin 2 800 kem2. Uudisraken-
nus voi olla enintään kahdeksan kerros-
ta, mutta jotta uudisrakennus eheyttäisi 
ja tukisi korttelirakennetta ja Pollarin 
talon sopeutumista ympäristöön, tulisi 
sen olla matalampi. Tontti mahdollistaa 
rakennuksen toteuttamisen usealla eri 
tavalla ja suojaisten oleskelupihojen 
luomisen rakennuksen lämpimälle puo-
lelle.  

Rakennuspaikalle on luonnosteltu kaksi 
erilaista ehdotusta: 

VE1 kolmisakarainen rakennus
VE2 kaksiosainen rakennus

VE1:
Tähtimäisen, kolmisakaraisen raken-
nuksen muoto yhdistää kaupunkira-
kenteen erilaiset akselit ja muodostaa 
solmukohdan kaupunkirakenteessa sekä 
päätepisteen Torikadun näkymälle. 
Asunnoista aukeaa luontevasti näkymiä 
eri ilmansuuntiin. 

Rakennuksen korkeus on kuudesta - 
seitsemään kerrosta, mikä sekä toimii 
parina uudelle hotelli Alman tornihotel-
lille ja vesitornille, että sopeutuu myös 
Pollarin talon mittakaavaan, luoden 
miellyttävää, ihmisen mittakaavaista 
ympäristöä. 

Tasakattoinen rakennusmassa sopeu-
tuu ympäröiviin kerrostaloihin ja uuteen 
tornihotelliin. Kattokerroksen erilainen 
materiaali ja pieni sisäänveto saavat 
rakennuksen vaikuttamaan kokoaan 
pienemmältä ja korumaiselta. 

VE2:
Ratkaisu on pohja-alaltaan melko laaja, 
mikä mahdollistaa kuusikerroksisuuden. 
Kaksiosainen massa pilkkoo rakennuk-
sen visuaalisesti pienempiin osiin, jota 
voidaan entisestään korostaa julkisivun 
aukotuksin ja materiaalivaihteluin. 

Harjakattoiset massat luovat persoo-
nallisen ja tunnistettavan hahmon 
Torikadun näkymän päätteeksi. Kaksija-
koinen pohja on tehokas ja asuntojen 
koon ja jakauman muokkaaminen on 
helppoa. Asunnoista avautuu luonte-
vasti näkymiä eri ilmansuuntiin. 

LIIKENNE
Molemmissa ehdotuksissa rakennusalue 
on  rajattu rata-alueesta autokatoksel-
la. Hultoliikenne ja kulku Veturitalleille 
tapahtuu turvallisesti tontin nurkasta. 
Asuinrakennuksen piha-alue ja pysä-
köinti rajautuvat erilleen tästä kulusta. 

PYSÄKÖINTI
Pysäköinti on järjestetty maantasossa 
autokatoksin ja avopaikoin tehokkuu-
della 1 ap/75 -85 kem2. Sisäänajon 
yhteydessä on pysäköintipaikat kahdek-
salle autolle ja Pollarin talon suuntaan 
on sijoitettu pysäköintitasku 12 autolle. 

PIHATILAT
Asuinrakennuksen oleskelu- ja leikkipi-
hat muodostuvat rakennuksien suojaisil-
le ja aurinkoisille sivuille. 

Pollarin talo on sijoitettu omalle, eril-
liselle tontilleen. Sille on muodostettu 
persoonallinen ja suojaisa pihapiiri 
hotelli Alman yhteyteen. 

Hotelli Alman punatiiliset rakennukset, 
Veturitallit, Pollarin talo ja uudisraken-
nus muodostavat uuden, persoonallisen 
kokonaisuuden. Uudisrakennuksen hah-
mo ja mittakaava on mietitty siten, että 
se yhdistää aluerakennetta ja tukee 
pienimittakaavaisen rakennetun ympä-
ristön arvoja ja säilymistä. 

ILMAKUVA VE1

ILMAKUVA VE2
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Kaksiosainen ratkaisu pilkkoo rakennusmassan visuaalisesti 
pienempiin osiin. Asunnot avautuvat luontevasti eri suuntiin. 
Rakennuksen molemmille sivuille muodostuu hyvät pihatilat. 
Rakennuksen pohjaratkaisua ja asuntojakaumaa on helppo 
muokata. 

Pohjaratkaisun laajuus mahdollistaa kuusikerroksisen rakennus-
massan, joka sopeutuu ympäristöönsä ja luo parin uuden hotelli 
Alman tornin sekä vesitornin kanssa. Massassa ja julkisivussa 
on mahdollista tehdä myös materiaalivaihteluin ja aukotuksin 
mittakaavallista sopeuttamista ympäristöön. 



Vastuullinen suunnittelija

1. Keskusta 48

RUUKINTIE 6, SEINÄJOKI
60101  Seinäjoki

HOTELLI ALMA Julkisivut itään ja länteen

Nina Hokka, Arkkitehti

2261-108ARK

VIRANOMAISEN ARKISTOMERKINTÖJÄ VARTENK.OSA/KYLÄ KORTTELI/TILA TONTTI/RN:O

SUUNN. TARK.YHTEYSHENKILÖRAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

PUUSEPÄNKATU 6   90130 OULU FAX. 08 375 021 www.ukiark.fi etunimi.sukunimi@ukiark.fiPUH. 010 3090 500

PIIRT.
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UUDISRAKENNUS Pääpiirustus

1:100, 1:4,25,
1:4,19, 1:1,

1:0,36, 1:9,60

Nina Hokka Arkkitehti  p.0503104884

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

OULU          .2018
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JULKISIVU LÄNTEEN 1:100

HUOM!

1.KRS:N LATTIAKORKO +0.000= +45.740 (N2000)

VANHA ALMA

YHDYSKÄYTÄVÄ UUDISRAKENNUS

JULKISIVU ITÄÄN 1:100

UUDISRAKENNUS

21.8.

JULKISIVUMATERIAALIT:

1 Puhtaaksi muurattu NRT- tiili, sävy punainen,
 sauma punainen tiilen sävyyn
2 Puhtaaksi muurattu NRT- tiili, sävy musta,
 sauma musta tiilen sävyyn
3 Parvekekaide:
 kaidelasi kirkas turvalasi
 alumiiniprofiilit RR 33 musta
4 Sileä pelti RR 33 musta
5 Sileä pelti RR 29 tiilenpunainen
6 Levyverkko, Ral 3009 tiilenpunainen 
7 Julkisivulevy, musta esim. Cembrit Solid S191 tai vast.
8 Pysty- profiloitu pelti RR 29 tiilenpunainen, esim. Rannila Classic tai vast.
9 Muurikivi harmaa, esim. Rudus Paasikko tai vast. 

Puu-alumiini-ikkunat, metalli-ikkunat ja ovet punaisella tiiliseinällä
 -ulkokarmit RR 29 tiilenpunainen
 -sisäkarmi valkoinen
 -vesi- ja smyygipellit RR 29 tiilenpunainen

Metalli-ikkunat ja ovet mustalla tiiliseinällä
 -ulkokarmit RR 33 musta
 -sisäkarmit RR 33 musta 
 -vesi- ja smyygipellit RR 33 musta

Räystäs / 7.krs:n katoksen alapinta
 -julkisivulevy, musta esim. Cembrit Solid S191 tai vast.

Sisääntulokatoksen alapinta
 -metalliritilä RR 33 musta 

Rännit, syöksytorvet
 -taustaseinän sävyn mukaan RR 33 musta tai RR 29 tiilenpunainen 

Talotikkaat
 -sävy RR 29 tiilenpunainen

Sokkeli luonnonvärinen betoni, hiekkapesu

Vesikate, kumibitumikermi, musta
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PIHAPIIRI

Pollarin talon tontti sijoittuu Hotelli Alman ja uudisrakennuksen väliselle 
alueelle. Toiminnan tarvitsemat parkkipaikat sijoitetaan Hotelli Alman paik-
kojen jatkoksi. 

Rakennuksen ympärille luodaan oma persoonallinen pihapiiri aitaamalla 
se pysäköintialueesta. Näin saadaan yksityisempi oleskelualue ja puskuri-
vyöhyke rakennuksen eteen. Kasvillisuuspeitteinen alue yhdistää pihapiirin 
uudisrakennuksen piha-alueeseen.  

Kulkuyhteys veturitalleille säilyy läpi rakennusalueen. Sen kiveäminen pysä-
köintialueesta poikkeavalla pintamateriaalilla sitoo sen osaksi piha-aluetta 
ja auttaa vähentämään läpiajoa sekä hidastamaan ajonopeutta. 

Pergolamainen aita luo suojaisan oleskelupihan ja pihapiirin 
rakennuksen ympärille

Kivetty ajoväylä sekä korotettu reunakivi ja luonnonkiveys 
rakennuksen sivustalla,  lähde: Pinterest

Luonnonsorapintainen aidattu oleskelualue puun varjossa, 
lähde: Pinterest
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