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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

HUHTALA KORTTELIT 30 ja 69-76 
Asemakaavan muutos 

 

Suunnittelualue ja tehtävän kuvaus 
 
Suunnittelualueen sijainti  
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Huhtalassa 
keskussairaalan ympäristössä. Suunnittelualueen 
laajuus on n. 10,1 ha. 

Alueen sijainti 
 

Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 
Seinäjoen kaupunki omistaa Koskenalantiellä 
kaksi korttelia sekä niitä ympäröivät tilat vasta-
päätä Seinäjoen sairaalaa. Korttelissa 30 sijait-
see ns. sairaanhoito-oppilaitos, josta viimeiset-
kin toiminnot ovat poistuneet. 
 
Sekä SeAmk että Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 
ovat keskittäneet opetustoimintaansa. Keskittä-
misen seurauksena molemmat ovat olleet haluk-
kaita luopumaan Koskenalantien kiinteistöstä. 
Seinäjoen kaupunki on ostanut korttelin 30 ja 
siinä olevat rakennukset 2017 Seinäjoen koulu-
tuskuntayhtymältä. Seinäjoen ammattikorkea-
koulu on jo lähtenyt Kampusrannan uusiin tiloi-
hin ja koulutuskuntayhtymäkin on irtisanonut 
vuokrasopimuksensa 1.1.2019 alkaen. Kevään 
2019 jälkeen rakennukset ovat olleet tyhjillään. 
 
Rakennuksille on etsitty uutta käyttöä, mutta 
mm. Seinäjoen sairaala on todennut, että se ei 
pysty niitä hyödyntämään. Jo kiinteistön kaup-
paa solmittaessa on ollut selvää, että nykyiset 
rakennukset puretaan ja alueelle etsitään uutta 
käyttöä. 
 

Seinäjoen kaupungin tavoitteena on osoittaa 
kortteli 30 asuinrakentamiseen ja nostaa raken-
tamisen tehokkuutta. Alueen järjestäminen, 
pysäköintiratkaisut, kerrosluku ja rakentamisen 
laatu tutkitaan tarkemmin kaavamuutoksen yh-
teydessä. 
 
Suunnittelun lähtökohdat ja aiemmat 
suunnitelmat 
 
Lähtökohdat 
Sekä SeAmk että Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 
ovat keskittäneet opetustoimintaansa. Keskittä-
misen seurauksena molemmat ovat olleet haluk-
kaita luopumaan Koskenalantien kiinteistöstä. 
Seinäjoen kaupunki on ostanut korttelin 30 ja 
siinä olevat rakennukset vuonna 2017 Seinäjoen 
koulutuskuntayhtymältä. 
 
Suunnittelualue sijaitsee Koskenalantien varrel-
la, terveysteknologiakeskus Mediwestiä vasta-
päätä, muilta osin alue rajautuu länsisivulta vir-
kistysalueisiin. Suunnittelualueen eteläpuolella 
kaavoittamatonta metsäaluetta. 
 

 
Viistoilmakuva © 2015 Blom 
 
Suunnittelualueen maanpinta on +82 – 84 (N2000) 
välillä. 
 
Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa.  
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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 vähäisiltä osin virkistysaluetta (v-1). 
 
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).  
 

 
Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan kaavayhdis-
telmästä © MML, Esri Finland 
 
Yleiskaava 
Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikuttee-
ton Seinäjoen yleiskaava 1994, jota ollaan uudis-
tamassa. Alue on osayleiskaavassa Julkisten pal-
velujen ja hallinnon aluetta (PY) ja vähäisiltä 
osin Urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU). 
 

Ote Seinäjoen yleiskaavasta 1994 
 
Asemakaava 
Suunnittelualueella on voimassa 23.10.1989 ja 
1.12.1987 hyväksytyt asemakaavat. Asemakaa-
vassa alue on opetustoimintaa palvelevien ra-
kennusten (YO) korttelialuetta sekä urheilu- ja 
virkistyspalvelualuetta (VU). 
 

 
Ote ajantasa-asemakaavasta 
 
Tehdyt suunnitelmat ja selvitykset 
 
Luontoselvitys 
Alueelle on tehty luontoselvitys 2020. Suunnitte-
lualueen ulkopuolella olevalla kallioalueella on 
geologisesti merkittäviä pienkohteita, ja kalliot 
muodostavat maisemallisesti merkittävän osan 
suosittua virkistysaluetta. Sairaanhoito-
oppilaitoksen pihapiiriä ympäröi maisemallisesti 
arvokkaat puusaarekkeet. Alueella paljon vanhaa 
puustoa. Suosittu kuntorata sivuaa aluetta. Alu-
eella ei ole luontodirektiivin liitteen IV (a) mu-
kaisia lajeja. 
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Vaikutusalue 
Vaikutusalueena on kaavamuutosalue lähiympä-
ristöineen. Suunnittelualueella on potentiaalia 
korkealle rakentamiselle, jonka vuoksi myös 
suunnitelman vaikutukset eri suunnista tulee 
arvioida. 
 
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: 
 
Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden 
maanomistajat, yrittäjät, asukkaat ja alueen 
muut toimijat. 

Kaupungin viranomaiset: Kaupunkiympäristön 
toimiala, Rakennusvalvonta, Yhdyskuntatekniik-
ka, Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut, Ympäris-
tönsuojelu, Puistotoimi, Joukkoliikenne, Toimiti-
lat, Elinvoima ja kilpailukyky, Sivistyksen ja hy-
vinvoinnin toimiala, Sosiaali- ja terveyspalvelut, 
Ikäihmiset, Seinäjoen museot, Kehittämispalve-
lut, Osallisuus, Seinäjoen Vesi Oy, Seinäjoen 
Energia Oy, Seiverkot Oy, Etelä-Pohjanmaan 
pelastuslaitos-liikelaitos.  

Valtion ja muut viranomaiset: Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskus: Alueidenkäyttö ja vesi-
huolto, Liikenne ja infrastruktuuri, Etelä-
Pohjanmaan liitto, Länsi- ja Sisä-Suomen alue-
hallintovirasto. 

Yritykset ja yhdistykset yms: Elisa Oyj, Telia 
Finland Oyj, Anvia/Viria, Fingrid Oy, Cinia Oy, 
Etelä-Pohjanmaan alueverkko, Adven, Etelä-
Pohjanmaan luonnonsuojeluyhdistys, Lakeuden 
Elämysliikunta Ry, Sydämellinen Seinäjoki Ry, 
Seinäjoen Kantakaupungin Asukasyhdistys ry  

sekä muut mahdolliset yhteisöt ja henkilöt, joi-
den 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 Sanomis-
sa) ja kaupungin internetsivulla 
(www.seinajoki.fi/ilmoitustaulu) aina kaavan 
hyväksymiseen saakka. Kaavoituksen etenemistä 
voi seurata kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen 
internetsivuilla 

(www.seinajoki.fi/kaupunkisuunnittelujakaavoit
us). 

Vireilletulo 
Asemakaavamuutos on tullut ajankohtaiseksi ja 
vireille kaupunkiympäristölautakunnan päätök-
sellä 14.12.2018. 

Aloitus- ja luonnosvaihe 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaava-
luonnos asetetaan nähtäville vähintään 14 päi-
väksi. 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 
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kuulutetaan sen voimaantulosta kaupungin ilmoi-
tuslehdessä sekä kaupungin internetsivuilla. 
 
Viranomaisyhteistyö 
Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjes-
tetään lausuntomenettelyin tai erillisneuvotte-
luin. 
 
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 toukokuussa 
2022.  

 Kaavaehdotus on nähtävillä arviolta elokuus-
sa 2022. 

 Kaupunginvaltuusto hyväksynee asemakaavan 
loppuvuodesta 2022. 

 
Yhteystiedot ja palaute  
 
Työn kuluessa osallistumis- ja arviointisuunni-
telmaa tarkistetaan aina tarvittaessa. 
 
Nähtävillä olo aikoina palautetta annetaan osoit-
teeseen kaavoitus@seinajoki.fi. 
 
Valmistelusta vastaavat 
kaavoitusjohtaja Martti Norja 
p. 040 774 8501 
martti.norja(at)seinajoki.fi 
 
kaavoitusarkkitehti Tiina Leppänen 
p. 044 418 1871  
tiina.m.leppanen@seinajoki.fi  


