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-  

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT   

1.1 Tunnistetiedot  

Asemakaavan selostus, joka koskee _. päivänä __kuuta 2022 päivättyä Seinä-
joen kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen laatimaa asemakaavakarttaa, kaa-
vanumero 14049.  
 
Asemakaavan muutos koskee Seinäjoen kaupungin 14. kaupunginosan Huhta-
lan korttelia 30 sekä siihen liittyviä virkistysalueita. 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuu Seinäjoen kaupungin 14. kaupungin-
osan Huhtalan korttelit 30 ja 69-76 sekä niihin liittyvät virkistys- ja katualu-
eet. Asemakaavan muutosalue sijaitsee kaupungin omistamalla maalla. 
 
Alueen sijainti ja laajuus 
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Huhtalassa Seinäjoen keskussairaalan vie-
ressä. Suunnittelualueen kaakkoispuolella kulkee Koskenalantie, länsi- ja poh-
joispuolelta alue rajautuu Jouppilanvuoren virkistysalueeseen ja lounaassa 
kaavoittamattomaan metsäalueeseen. Suunnittelualuealueen maat ovat kau-
pungin omistamia. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 10,1 ha. 

Kuva. Alueen sijainti opaskartalla.  

 
Kaavan tarkoitus  
Seinäjoki on lähes 200 000 asukkaan Etelä-Pohjanmaan keskus ja yksi Suomen 
nopeimmin kehittyviä kaupunkikeskuksia. Seinäjoen väkiluku on noin 64 000 
asukasta ja väestönkasvu on ollut nopeaa viime vuosina. 

 
Seinäjoen sairaalan naapurissa sijaitsevalle, käytöstä poistuneelle sairaanhoi-
to-oppilaitokselle ei ole löytynyt uutta käyttöä, joten on tarkoituksenmukais-
ta päivittää keskustan tuntumassa oleva alue vastaamaan nykytarpeita. Sei-
näjoen keskussairaala läheisyys lukuisine työpaikkoineen sekä Kyrkösjärven ja 
Jouppilanvuoren laajat virkistysalueet mahdollistavat uusien asuinkorttelien 
ja niitä tukevien palveluiden tutkimisen alueelle. 
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Korkealla kallioisen mäen päällä sijaitsevalla suunnittelualueella on potenti-
aalia korkealle rakentamiselle, jonka vuoksi myös suunnitelman vaikutukset 
kaukomaisemassa eri suunnista tulee arvioida. Näkyvyys alueelta ja alueelle 
asettaa suunnittelulle erityisiä vaatimuksia hyvää ympäristöä ja laadukasta 
kaupunkikuvaa tavoiteltaessa.  

 
Seinäjoen kaupungin tavoitteena on osoittaa entisen sairaanhoito-
oppilaitoksen tontti korttelissa 30 asuinrakentamiseen ja nostaa rakentami-
sen tehokkuutta. Alueen järjestäminen, pysäköintiratkaisut, kerrosluku ja ra-
kentamisen laatu tutkitaan tarkemmin kaavamuutoksen yhteydessä. 
 

 
  Kuva. Sairaalanmäki peruskartalla. 

2 TIIVISTELMÄ   

2.1 Kaavaprosessin vaiheet  

Seinäjoen kaupungin kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt alueen kaa-
voituksesta 14.12.2018 ja se on mukana vuoden 2022-2025 kaavoitusohjel-
massa. Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaava-
selostus ovat olleet MRA 30 §:n mukaisesti nähtävinä 11.5. – 24.5.2022. Val-
misteluaineistosta on pyydetty asianosaisilta lausunnot ja luonnoksesta on 
voinut esittää mielipiteitä.  

 
Kaupunginhallitus päättänee kokouksessaan _._.2022 laittaa kaavaehdotuksen 
nähtäville. Nähtävillä pidosta tiedotetaan kuulutuksella sähköisellä ilmoitus-
taululla ja kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen internetsivuilla sekä Seinä-
joen Sanomissa _._.2022. Kaava on ollut MRL 65 §:n mukaisesti nähtävillä _._. 
– _._.2022 välisen ajan. Nähtävänä olon aikana asianosaisilta on pyydetty lau-
sunnot kaavaehdotuksesta ja ehdotuksesta on voinut esittää muistutuksia. 
Kaupunginhallitus käsittelee asemakaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja 
muistutukset __._.2022 ja esittää asemakaavaa kaupunginvaltuuston hyväk-
syttäväksi __._.2022. 

2.2 Asemakaava    

Asemakaavan muutoksella luodaan edellytyksiä kaupunkirakenteen tiivistämi-
selle ja kestävän yhdyskunnan kehittämiselle. Asemakaavalla uudistetaan ja 
kohennetaan Koskenalantien vartta ja Seinäjoen terveyskeskusaluetta muut-
tamalla vanha sairaanhoito-oppilaitoksen tontti kaupunkimaisemmaksi pää-
osin kerrostaloasumiseen. Kortteli 31 kaavoitetaan myöhemmin.  
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Asemakaavan muutoksella suunnittelualueelle muodostuu yhdeksän uutta 
korttelia (AK-41, AKR, AP-13 ja AO-23), jotka on osoitettu monipuoliseen ja 
monimuotoiseen asumiseen, ja joissa korkeat ja matalammat kerrostalot liit-
tyvät kaupunkipientaloihin ja pienimuotoisempaan pientaloasumiseen. Yksi 
kortteleista on kerrostaloasumisen (AK-42) ohella varattu autopaikkojen kort-
telialueeksi (LPA-16). Asemakaavan muutosalueen mukaan asumiselle on va-
rattu 51 104k-m2 ja kokonaisrakennusoikeus on 59 954 k-m2. Kaavan raken-
nusoikeus vastaa aluetehokkuutta e= 0,6. Korttelitehokkuudet vaihtelevat 
e=0,34 – e=2,0. 

 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen  

Kaavan kaupunkikuvallisia, kaavallisia, teknisiä ja taloudellisia toteuttamis-
edellytyksiä on tutkittu. Kaavaluonnoksen mukaista massoittelua on arvioitu 
myös kaupunkimaisemassa eri suunnista. Kaava on Seinäjoen kaupungin kaa-
voitusohjelmassa esitettyjen tavoitteiden mukainen tiivistäessään kaupunki-
rakennetta ja tehostaessaan maankäyttöä. Asemakaavan hyväksymisen jäl-
keen korttelin rakentaminen on toteutettavissa vaiheittain. Alueen toteutta-
minen voi alkaa asemakaavan saatua lainvoiman. 

 
Asemakaavoitusprosessia on kuvattu tarkemmin kohdassa 4. Asemakaavan 
suunnittelun vaiheet. 
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Kuvapari Sairaalanmäen suunnittelualueelta ja kaavan havainnesuunnitelmasta. 

 

3 LÄHTÖKOHDAT  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Huhtalassa Koskenalantien varrella, terveysteknolo-
giakeskus Mediwestiä vastapäätä. Alue on opetustoimintaa palvelevien raken-
nusten korttelialuetta (YO) sekä osittain urheilu- ja virkistyspalvelualuetta 
(VU). Alue rajautuu länsi- ja pohjoispuolelta Jouppilanvuoren virkistysaluee-
seen ja lounaispuolelta kaavoittamattomaan metsäalueeseen.  

 
Suunnittelualue sijaitsee kahden kilometrin päässä keskustasta, Seinäjoen 
länsipuolella Huhtalassa. Alueella on sairaanhoito-oppilaitos, jonka toiminnot 
ovat loppuneet. Aluetta rajaavat kaakkoispuolella kulkeva Koskenalantie, 
länsipuolelta Jouppilanvuoren virkistysalue ja lounaispuolella kaavoittamaton 
metsäalue. 

 
Korttelissa 30 sijaitsee SeAMK:n ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymän käytöstä 
poistunut ns. sairaanhoito-oppilaitos, jonka Seinäjoen kaupunki on hankkinut 
omistukseensa 2017. Suunnittelualuetta vastapäästä koskenalantien toisella 
puolella sijaitsee Seinäjoen keskussairaala ja terveyskeskus Y-talo sekä tek-
nologiakeskus Mediwest. 
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Kuva. Ilmakuva alueelta, jossa suunnittelualue on rajattu. 

                                                          
3.1.2 Luonnonympäristö 

Koskenalantien varrella oleva suunnittelualue on pääosin olemassa olevaa 
opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta, jossa piha-alueet on 
nurmetettu, asfaltoitu ja laatoitettu. Pihoilla on muutama metsäsaareke, 
joissa kasvaa maisemallisesti merkittäviä kookkaita kuusia ja mäntyjä. Sai-
raanhoito-oppilaitosrakennuksen ympärillä on laajat asfaltoidut pysäköinti-
alueet. Oppilaitoksen pihapiiriä rajaavat itäpuolelta suojametsänä toimivat 
vanhaa metsää kasvavat metsäkaistaleet Koskenalantielle päin. Lounaassa 
Jouppilanvuorelle johtavalle kuntoradalle päin kasvavat puurivit, jotka erot-
tavat suunnittelualueen myös vieressä kulkevasta voimalinjasta. 
 
Korttelia kiertää Jouppilanvuoren laaja virkistysalue sekä länsi- ja luoteispuo-
lelta että pohjois- ja koillispuolelta. Metsät ovat koilliskulmaa lukuun otta-
matta puustoltaan vanhoja, ja metsien yleisilme on melko luonnontilainen.  
 
Kortteli rajautuu länsisivultaan kuivaan kangasmetsään ja turvekankaaseen, 
jonka puusto on noin 60-80 vuotta vanhaa. Ojitetun isovarpurämeen keskellä 
on pienialainen avonevalaikku, joka metsälain soveltamisalueilla tulkittaisiin 
metsälain 10§:n mukaisesti suojeltavaksi. 
 
Terveydenhoito-oppilaitoksen pohjoispuolella oleva kivikkoalue saattaa olla 
osa vanhaa rantamuodostumaa, joka tosin on jo vaurioitunut piha-alueen laa-
jennustöissä. Metsämaisema muuttuu jyrkästi kallioalueelle mentäessä alu-
een koillispuolella, jossa paljaat avokalliolaikut ja puustoiset mäntyryhmät 
vuorottelevat. Puusto on pääosin vanhaa ja luonnontilaista. Metsälain sovel-
tamisalueilla osa alueesta tulkittaisiin metsälain 10§:n mukaisesti suojelta-
vaksi.  
 
Alueen koillispuoli on geologisesti ja maisemallisesti merkittävää kallioaluet-
ta, jossa on matalia jyrkänteitä, siirtolohkareita ja lohkareikkoja, joista on 
luettavissa jääkauden jättämiä jälkiä. Pöytämäisten kivien pinnasta erottuvat 
jopa mannerjään laajenemisvaiheessa syntyneet kulutusuurteet, jotka paljas-
tavat mannerjään kulkeneen Seinäjoen ylitse länsiluoteesta itäkaakkoon noin 
100 000 vuotta sitten. 

 



Asemakaavan selostus    9(41) 
Huhtala, 14. kaupunginosa, korttelit 30 ja 69-76  14049 
Asemakaavan muutos  11.5.2022 

 

 
 

SEINÄJOEN KAUPUNKI | Kaupunkiympäristön toimiala | Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus 
Kirkkokatu 6 | PL 215 | 60101 Seinäjoki | p. 06 416 2111 (vaihde) | kaavoitus@seinajoki.fi |www.seinajoki.fi 

 
Kuva. Luontoselvityksen mukaan alueen arvokkaimmat luontokohteet, geologisesti ja maisemal-
lisesti arvokas kallioalue, metsäalueen vanhaa puustoa ja kookasta pihapuustoa. 
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Kuva. Kuvia suunnittelualueelta. 
 
 



Asemakaavan selostus    11(41) 
Huhtala, 14. kaupunginosa, korttelit 30 ja 69-76  14049 
Asemakaavan muutos  11.5.2022 

 

 
 

SEINÄJOEN KAUPUNKI | Kaupunkiympäristön toimiala | Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus 
Kirkkokatu 6 | PL 215 | 60101 Seinäjoki | p. 06 416 2111 (vaihde) | kaavoitus@seinajoki.fi |www.seinajoki.fi 

Suunnittelualueella maanpinta on korkeimmillaan suunnittelualueen pohjois-
kulmassa noin + 84 (N2000) alimmillaan länsiosissa noin + 82 (N2000).  
 

 
Kuva. Ote viistokuvasta. Copyright © 2015 Blom. 
 
Maaperä 
Suunnittelualueen pintamaalaji on kalliomaa (Ka) ja hiekkamoreeni (Mr) 
GTK:n mukaan. 
  

 
Kuva. GTK:n maaperäkartta | © MML, Esri Finland 
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Kuva. Ote peruskartasta. 

 
3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Väestö 
Seinäjoki on Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus ja yksi Suomen voimak-
kaimmin kasvavista kaupunkikeskuksista. Seinäjoen asukasluku on noin 64 500 
ja väestön vuosittainen kasvu on ollut noin 0,5-1,5%. Tilastokeskuksen väes-
töennusteen mukaan Seinäjoen asukasluku kasvaa myös tulevina vuosina. Sei-
näjoen kaupunkiseutu kuuluu Suomen kymmenen suurimman kaupunkiseudun 
joukkoon. Seinäjoen, Alavuden, Isokyrön, Kauhavan, Kuortaneen, Kurikan ja 
Lapuan muodostamalla Seinäjoen kaupunkiseudulla on noin 150 000 asukasta. 
 

 
Taulukko. https://www.seinajoki.fi/hallinto/seinajoki-tietoa/elinvoiman-mittareita/ 
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Taulukko. https://www.seinajoki.fi/hallinto/seinajoki-tietoa/elinvoiman-mittareita/ 

 
 
Suunnittelualueesta 500m säteellä mitattuna asuu 365 henkilöä ja yhden 
kilometrin säteellä asuu 1741 henkilöä maaliskuussa 2021. 

 
 

 
Kaavio. Väestörakenne 500 m ja 1 km etäisyydellä Koskenalantie 17 mitattuna. Lähde: 
Seinäjoen kaupungin väestötietojärjestelmä. 
 
Yhdyskuntarakenne 
Alue liittyy kiinteästi muuhun kaupunkirakenteeseen. Alue kuuluu Huhtalan 
kaupunginosaan. 
 
Kaupunkikuva 
Seinäjoen keskussairaalan 1970-luvulta lähtien rakentunut rakennuskanta hal-
litsee kaupunkikuvaa, muilta osin alueelle antaa leimansa laajat virkistysalu-
eet. 
 
Rakennuskanta  
Suunnittelualueella sijaitsee SeAMK:n ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymän 
käytöstä poistunut ns. sairaanhoito-oppilaitos, jonka Seinäjoen kaupunki on 
hankkinut omistukseensa 2017. Rakennukset ovat tyhjillään ja ne aiotaan 
purkaa uuden rakentamisen tieltä. 
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Suunnittelualueen eteläpuolella Koskenalantien toisella puolella on vuonna 
2012 valmistunut Seinäjoen keskussairaalan Y-talo, jonka takana sijaitsee 
1970-luvulla rakennettu Seinäjoen keskussairaala. Sairaalan yhteydessä, Huh-
talantien varressa on potilaskuljetuksia varten helikopterikenttä.  
 
Lähiympäristössä Kyrkösjärven rannalla on Seinäjoen Energia Oy:n omistama 
vesivoimalaitos. 
 
Palvelut 
Alue sijaitsee virkistysalueiden kainalossa, joten se on hieman erillään muus-
ta korttelirakenteesta. Kyrkösjärven uimaranta palveluineen sijaitsee 600m 
päässä alueesta. Keskustorille on matkaa noin 3,1 km. Alakouluista Kivistön 
koulu sijaitsee noin 1,9 km ja Marttilan koulu noin 2,5 km päässä suunnittelu-
alueesta. Yläkouluista Seinäjoen lyseo sijaitsee noin 2,6 km suunnittelualu-
eesta ja Seinäjoen yhteiskoulu 2 km suunnittelualueesta. Yksityinen Steiner-
koulu sijaitsee 700 metrin kävelyetäisyydellä. Matkakeskus ja rautatieasema 
sijaitsevat noin 3,1 km päässä alueesta. Ideapark sijaitsee noin 2,9 km päässä 
alueesta. 
 
Virkistys 
Suunnittelualue tukeutuu keskustan alueen ja lähiympäristön monipuolisiin 
virkistysmahdollisuuksiin. Suoraan korttelin pihalta aukeaa Jouppilanvuoren 
virkistysmetsä lenkkipolkuineen sekä taaempana noin kilometrin etäisyydellä 
urheilukeskuksen alue, jossa sijaitsee OmaSp jalkapallostadion, jäähalli, 
amerikkalainen jalkapallokenttä, palloiluhalli ja iso tekojäärata. Noin kahden 
kilometrin päässä Kyrkösjärven vieressä sijaitsee jalkapallokenttä.  
 
Useaan suuntaan ja laajoille alueille suuntautuvat liikuntareitit sivuavat 
suunnittelualuetta. Alueelta löytyvät esimerkiksi esteetön kuntoreitti, am-
pumarata ja kuntorata sekä maastopyöräilyreitti. Jouppilanvuoren reiteiltä 
löytyy useampi laavu ja nuotiopaikka sekä uudet 2019 valmistuneet kuntopor-
taat. Alueelta pääsee ulkoilemaan myös Kyrkösjärven reiteille sekä Kyrkös-
vuoren retkeilypoluille. Kyrkösjärven uimaranta sijaitsee 600m päässä suun-
nittelualueesta. 
 
Seinäjoen keskustassa sijaitsevat mm. Seinäjoen kaupungin kirjasto, kaupun-
ginorkesteri sekä teatteri. Uimahalli-urheilutalolla on tarjolla monenlaisia 
virkistyspalveluja. 
 
Liikenne 
 
Ajoneuvoliikenne 
Suunnittelualueelle, kuten myös Seinäjoen keskussairaalalle ajoneuvoliiken-
nettä välittää Koskenalantie, jonka liikennemäärät keskustan pääkatuihin 
verrattuina ovat vielä kohtuullisia. Koskenalantien liikennemäärät ovat kau-
pungin laatimien vuoden 2020 vuorokausiliikenteen mittausten perusteella ol-
leet 5770 ajoneuvoa vuorokaudessa, kun vuonna 2012 suoritetun vastaavan 
mittauksen perusteella vuorokauden liikennemäärä Koskenalantiellä oli tuhat 
autoa vähemmän eli 4790. 

 
Joukkoliikenne 
Paikallisliikenteen reitit kulkevat matkakeskuksen kautta, joka sijaitsee noin 
3,1 km päässä alueesta. Paikallisliikenteen linja 10 Keskussairaala- Y-talo 
kulkee suunnittelualueen vierestä. Lähin pysäkki sijaitsee aivan suunnittelu-
alueen vieressä Koskenalantiellä. Joukkoliikenteellä pääsee kattavasti eri 
puolille kaupunkia arkisin ja lauantaisin aamusta alkuiltaan/iltaan. 
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Kuva. Paikallisliikenteen reittikartta (Härmän liikenne, 2020). 

Kuva. Komia liikenteen arkipäivien reittikartta. 
 

Kevytliikenne 
Koskenalantiellä kulkee yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Keskustasta Huh-
talaan kulkee molemmin puolin tietä kevyen liikenteen väylä, joka jatkuu 
Koskenalantien oikealla puolella. 
 
Yhdyskuntatekninen huolto  
Kaukolämpö-, vesi- ja viemäriverkosto sekä hulevesiverkosto ulottuvat suun-
nittelualueelle. Suunnittelualueen vieressä kulkee jätevesi- ja vesijohdot.  
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Virkistys- ja katualueella sijaitsee sähköjohtoja, tietoliikenneverkkojohtoja ja 
valokuitujohtoja. 

 
Suunnittelualueen länsipuolella kevyenliikenteen virkistysreitin vieressä  kul-
kee 110 kV:n suurjänniteilmajohto, ja se päättyy Koskenalantien risteystä,   
jossa se on kaivettu maan alle jatkaen Koskenalantietä pitkin keskustaan 
päin. Ilmajohdon häiriöt ovat lähinnä kaupunkikuvallisia, sillä lehdettömänä 
kautena puuston antama näkösuoja on vähäisempi. 

 
 

 

  
Kaukolämpö                                                     Vesi 

 

  
Jätevesi                                                                                             Hulevesi 
  
Kuvat. Alueen kaukolämpö-, vesi- ja viemäriverkosto sekä hulevesiverkosto. 
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Ulkovaloverkko                                                                                          20 kV verkko 

 

 
Pienjänniteverkko 400 V                 110 kV verkko, ilmajohto ja Koskenalantiellä maakaapelina    
  

    
Ulkopuoliset valokuitujohdot Ulkopuoliset tietoliikennejohdot 
 

 
 
 



Asemakaavan selostus    18(41) 
Huhtala, 14. kaupunginosa, korttelit 30 ja 69-76  14049 
Asemakaavan muutos  11.5.2022 

 

 
 

SEINÄJOEN KAUPUNKI | Kaupunkiympäristön toimiala | Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus 
Kirkkokatu 6 | PL 215 | 60101 Seinäjoki | p. 06 416 2111 (vaihde) | kaavoitus@seinajoki.fi |www.seinajoki.fi 

 

3.1.4 Maanomistus 

Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa.  
 

3.2 Suunnittelutilanne 
 
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voi-
maan 1.4.2018. Alueidenkäyttötavoitteiden avulla taitetaan yhdyskuntien ja 
liikenteen päästöjä, turvataan luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympä-
ristön arvoja sekä parannetaan elinkeinojen uudistumismahdollisuuksia. Niillä 
myös sopeudutaan ilmastonmuutoksen seurauksiin ja sään ääri-ilmiöihin. 
 
Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on:  

 varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon otta-
minen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomais-
ten toiminnassa,  

 auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön 
suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja 
kestävä kehitys,  

 toimia kaavoituksen ennakoivan ja vuorovaikutteisen viranomaistyön 
välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksis-
sä sekä  

 edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa.  
 

Tavoitteet voidaan jakaa viiteen osakokonaisuuteen:  
1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen  
2. Tehokas liikennejärjestelmä,  
3. Terveellinen ja turvallinen ympäristö,  
4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat,  
5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto. 

 
 
Maakuntakaavat 
 
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmä 
 
Alueella on voimassa useita maakuntakaavoja.  
 
Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava, on vahvistettu Ympäristöministe-
riössä 23.5.2005. Alue on Kaupunkikehittämisen kohdealuetta (kk) 
ja vähäisiltä osin virkistysaluetta (v-1). 
 
Etelä-Pohjanmaan Vaihemaakuntakaava II Kauppa, liikenne ja keskustatoi-
minnot on hyväksytty 30.5.2016 ja tullut voimaan 11.8.2016. Alue on keskus-
tatoimintojen aluetta (C) ja kaupallisen vyöhykkeen aluetta (km2).  
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Vaihemaakuntakaava III – Turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialai-
tokset, puuterminaalit ja puolustusvoimien alueet on hyväksytty 3.12.2018 ja 
tullut voimaan 23.8.2021. Suunnittelualueelle ei kohdistu aluevaraus- tai 
kohdemerkintöjä. 
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Kuva. Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan kaavayhdistelmästä © MML,  

Esri Finland. 

Kuva. Ote kauempaa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan kaavayhdistelmästä © MML,  

Esri Finland. 
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Yleiskaava 
Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteeton Seinäjoen yleiskaava 
1994, jota ollaan uudistamassa. Alue on osayleiskaavassa Julkisten palvelujen 
ja hallinnon aluetta (PY) ja vähäisiltä osin Urheilu- ja virkistyspalvelujen alu-
etta (VU). 

 
Kuva. Ote Seinäjoen yleiskaavasta 1994. 
 
Asemakaava 
Suunnittelualueella on voimassa 23.10.1989 ja 1.12.1987 hyväksytyt asema-
kaavat. Asemakaavassa alue on opetustoimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialuetta (YO) sekä urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU). 

                                           
Kuva. Ote ajantasa-asemakaavasta. 
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Muut suunnitelmat 
 
Luontoselvitys 
Alueelle on tehty luontoselvitys 2020. Suunnittelualueen 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, kilpavitonen, sivuaa alu-
etta. Alueella ei ole luontodirektiivin liitteen IV (a) mukaisia lajeja. 

 
Kuva. Luontoselvityksen arvoalueet, jotka on pyritty pääosin säilyttämään. 

 
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 Maankäyttö- ja rakennuslain 54 a §:n 
(11.4.2014/323) mukainen. Kaupunkiympäristön toimialan paikkatietopalvelut 
ylläpitävät pohjakartan tietoaineistoa. 
 
Koordinaattijärjestelmä 
Seinäjoen kaupunki käyttää kartta- ja paikkatietotuotannossa yleiseurooppa-
laisen  standardin mukaista ETRS-GK23-tasokoordinaatistoa ja N2000 –
korkeusjärjestelmää. 

 
Rakennuskiellot 
Asemakaava-alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. 

 
4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET   

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
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Asemakaavan muutos on tullut ajankohtaiseksi suunnittelualueella korttelissa 
30 sijaitsevan sairaanhoito-oppilaitoksen poistuttua käytöstä ja kaupungin 
hankituttua noin 6 ha:n alueen omistukseensa.  

 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset  

Seinäjoen kaupunkiympäristölautakunta on tehnyt suunnittelualuetta koske-
van kaavoituspäätöksen 14.12.2018.  

 
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset  
Osallisia ovat alueen maanomistajat, rakennusten omistajat, vuokralaiset ja 
ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomatta-
vasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään (MRL 62§). Tässä asemakaavan muutoksessa osallisia ovat: 
 
Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat, yrittäjät, asuk-
kaat ja alueen muut toimijat. 

Kaupungin viranomaiset: Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennusvalvonta, 
Yhdyskuntatekniikka, Kiinteistö- ja paikka-tietopalvelut, Ympäristönsuojelu, 
Puistotoimi, Joukkoliikenne, Toimitilat, Elinvoima ja kilpailukyky, Sivistyksen 
ja hyvinvoinnin toimiala, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Ikäihmiset, Seinäjoen 
museot, Kehittämispalvelut, Osallisuus, Seinäjoen Vesi Oy, Seinäjoen Energia 
Oy, Seiverkot Oy, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos-liikelaitos. 
 
Valtion ja muut viranomaiset: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Alueidenkäyttö 
ja vesihuolto, Liikenne ja infrastruktuuri, Etelä-Pohjanmaan liitto, Länsi- ja 
Sisä-Suomen alue-hallintovirasto. 

 

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

sekä muut mahdolliset yhteisöt ja henkilöt, joiden oloihin ja etuihin kaava 
saattaa vaikuttaa. 

 
LIITE 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 
4.3.2 Vireilletulo  

Seinäjoen kaupunkiympäristölautakunta teki suunnittelualuetta koskevan 
kaavoituspäätöksen 14.12.2018. 
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävillä olosta 
on tiedotettu Seinäjoen kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla ja kaupungin 
virallisessa ilmoituslehdessä Seinäjoen Sanomissa 11.5.2022. OAS ja kaava-
luonnos sekä siihen liittyvät asiakirjat ovat maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
(MRA) 30 §:n mukaisesti nähtävillä 11.5. – 24.5.2022. 
 
Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on lähetetty lau-
suntopyynnöt Etelä- Pohjanmaan ELY- keskukselle sähköisen asiointipalvelun 
kautta. Muita viranomaisia tai lausunnonantajia on tiedotettu sähköpostitse 
nähtävillä olosta sekä nettiosoitteesta, josta materiaali on ollut ladattavissa. 
Naapureita on tiedotettu nähtävillä olosta kirjeitse. Osalliset ovat voineet 
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esittää kaavaluonnoksesta lausuntoja ja mielipiteitä nähtävillä olon aikana. 
 
Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavaehdotuksen asetettavaksi julkisesti 
nähtäville _._.2022. Kaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 65 
§:n mukaisesti julkisesti nähtävillä _._. – _._.2022 Seinäjoen kaupungin kau-
punkisuunnittelun ja kaavoituksen internetsivuilla. 
 
Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta tiedotetaan Seinäjoen kaupungin sähköi-
sellä ilmoitustaululla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Seinäjoen Sa-
nomissa _._.2022. Asiakirjat on lähetetty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle 
lausunnolle sähköisen asiakaspalvelun kautta. Muita viranomaisia tai lausun-
nonantajia on tiedotettu sähköpostitse nähtävillä olosta sekä nettiosoittees-
ta, josta materiaali on ollut ladattavissa. Naapureita on tiedotettu nähtävillä 
olosta kirjeitse. Osalliset ovat voineet esittää kaavaehdotuksesta lausuntoja 
ja muistutuksia nähtävillä olon aikana. 
 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö  

Viranomaisyhteistyö hoidetaan lausuntomenettelyllä.  
 

4.4 Asemakaavan muutoksen tavoitteet  

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet  

Kaupungin asettamat tavoitteet 
Sairaanhoito-oppilaitoksen käytöstä vapautuvalle tontille suunnitellaan 
asuinkerrostalojen mahdollistavaa kaavaa. Asemakaavanmuutoksella tutki-
taan tontin laajuus, tonttitehokkuus ja rakentamisen kerrosluvut sairaalan 
helikopterikentän asumiselle aiheuttamat vaatimukset huomioiden.  
 
Asemakaavan tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta, tehostaa maan-
käyttöä ja lisätä asumista keskeisille paikoille hyvien liikenneyhteyksien var-
sille ja yhdyskuntatekniikan yhteyteen sekä virkistysmahdollisuuksien äärel-
le. Tavoitteena on mahdollistaa kaupunkirakenteen kestävä laajentuminen 
hyvien asuinpaikkojen luomiseksi olemassa olevien työpaikkojen ja virkistys-
alueiden lähelle. Lisäksi halutaan mahdollistaa vuosittaisen asuntotonttitar-
peen tyydyttäminen. 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 
Kaavaratkaisu ei heikennä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Kaavan 
toteuduttua aluerakenne tiivistyy, ja korttelialue saa kaupunkimaisen il-
meen, mutta luontoarvot eivät vaarannu tulevan kaavamuutoksen takia. Uu-
disrakentamisen yhteydessä vahvistetaan alueen vehreää, puistomaista il-
mettä sekä virkistys- ja kevyenliikenteen yhteyksiä. 
 
Ympäristöön soveltuva tiivis, kaupunkimainen täydennysrakentaminen sekä 
asumisen ja työnpaikkojen läheisyys mahdollistavat palveluiden ja joukkolii-
kenneyhteyksien parantamisen, mikä tukee kestävää kaupunkikehitystä ja 
kaupunkisuunnittelua, ja millä tavoitellaan asukkaiden joukkoliikenteen ja 
pyöräilyn kulkutapaosuuksien lisäämistä. 

 
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet  
 
Maakuntakaava 
 
Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava, on vahvistettu Ympäristöministe-
riössä 23.5.2005. Maakuntakaavassa alue kuuluu kaupunkikehittämisen koh-
dealueeseen (kk) ja on vähäisiltä osin virkistysaluetta (v-1).  
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Etelä-Pohjanmaan Vaihemaakuntakaava II Kauppa, liikenne ja keskustatoi-
minnot on hyväksytty 30.5.2016 ja tullut voimaan 11.8.2016. Alue on keskus-
tatoimintojen aluetta (C) ja kaupallisen vyöhykkeen aluetta (km2). 

 
Kaupunkikehittämisen kohdealueen (kk) suunnittelumääräyksen mukaan 
”Aluetta kehitetään maakuntakeskuksena ja sitä ympäröivänä kaupunkiseu-
tuna. Alueen valmiuksia parannetaan maakunnallisten palveluiden sijainti- 
ja liikenneyhteyksien solmupaikkana. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 
alueella sijaitsevan matkakeskuksen ja lentoaseman sekä muun maakunnan 
välisten joukkoliikenneyhteyksien kehittämiseen. Kuntien yleiskaavoissa ke-
vyen liikenteen verkostojen jatkuvuus on varmistettava.”  
 
Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa maakuntakaavan suunnittelumää-
räysten kanssa. 

 
Yleiskaava 
Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Seinäjoen keskustan yleiskaava 
vuodelta 1994. Suunnittelualue on yleiskaavassa julkisten palvelujen ja hal-
linnon aluetta (PY) ja vähäisiltä osin urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta 
(VU). 
 

 
Kuva. Sairaalanmäen suunnittelualue täydentää keskussairaalan alueen kiinteämmäksi 
osaksi kaupunkirakennetta. 
 
Asemakaavan suhde yleiskaavaan 
 
Yleiskaavallinen tarkastelu 
Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan asemakaavan tulee täyttää 
terveellisyyden ja viihtyisyyden vaatimukset. Suunnittelualue on kaavoi-
tettu julkisten palvelujen alueeksi ja vähäisiltä osin virkistyspalvelujen alu-
eeksi. Suunnittelualueella muutetaan voimassa olevia 23.10.1989 ja 
1.12.1987 hyväksyttyjä asemakaavoja. Asemakaavoissa suunnittelualue on 
opetustoimintaa palvelevien rakennusten (YO) korttelialuetta sekä urheilu- 
ja virkistyspalvelualuetta (VU).  
 
Suunnittelualue muutetaan asumiseen, mikä ei ole alueella voimassa olevan 
oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan ja asemakaavojen mukaista. Vuoden 
1994 yleiskaavassa asemakaavan muutosalue on merkitty opetustoimintaa 
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palvelevien rakennusten (YO) alueeksi ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU). 
Siksi asemakaavanmuutosta tarkastellaan tältä osin yleiskaavan sisältövaati-
mukset huomioiden: maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaisesti asumisen 
tarpeet sekä mahdollisuudet terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta ta-
sapainoiseen elinympäristöön. Näin voidaan turvata yleiskaavalla suunnitel-
tavaksi tarkoitetun laajemman alueen huomioon ottaminen.  

 
Yleiskaavallisessa tarkastelussa on tavoitteena arvioida alueen soveltuvuus 
asumiseen eli täyttyvätkö yleiskaavalle maankäyttö- ja rakennuslaissa asete-
tut sisältövaatimukset. Yleiskaavan maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n 2 
momentin 1–9 kohtien sisältövaatimusten täyttyminen: 

 
Kuva. Kaavaluonnoksen havainnekuvia eri puolilta katsottuna. 
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Yleiskaavan sisältövaatimukset 

1) Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestä-
vyys 

Oikeusvaikutukseton Seinäjoen keskustan yleiskaava vuodelta 1994 suunnit-
telualue on merkitty opetustoimintaa palvelevien rakennusten (YO) alueeksi. 
Alue on palvellut viereiseen Seinäjoen sairaalan alueen toimintaa, mutta 
käytön poistuessa 1970-luvulla valmistunut oppilaitosrakennus on jäänyt tyh-
jilleen, eikä sille ole löytynyt uutta käyttöä ja rakennus vaatisi jo päivittä-
mistä.  

Yhdyskuntataloudellisesti on kestävää ja tarkoituksenmukaista päivittää Sei-
näjoen sairaalan naapurissa ja keskustan tuntumassa oleva käyttämätön alue 
vastaamaan nykytarpeita. Keskussairaalana läheisyys lukuisine työpaikkoi-
neen sekä Kyrkösjärven ja Jouppilanvuoren laajat virkistysalueet mahdollis-
tavat uusien asuinkorttelien ja niitä tukevien palveluiden tutkimisen alueel-
le. Alueen mahdollistamalla palvelu- ja liiketoiminnalla on potentiaalia pal-
vella kaavoitettavaa asuinaluetta laajemminkin. 

Noin 10 ha:n suunnittelualue sijaitsee aivan sairaalan palvelujen ja työpaik-
kojen äärellä, ja virkistysalueiden vieressä sekä hyvien kulkuyhteyksien pääs-
sä keskustasta, joten alueen tehostaminen ja muutos kaupunkimaiseen asu-
miseen on luontevaa ja kestävää täydennysrakentamista. Asemakaavamuu-
tokseen merkitty asuinrakentaminen asuinkerrostaloineen ja kaupunkipienta-
loineen sijoittuvat pääasiassa jo asemakaavan rakentamiselle määrittelemäl-
le alueelle, joten alueen virkistysalueet ja -arvot säilyvät. Alue soveltuu hy-
vin täydentävälle asumiselle hyvien liikenneyhteyksien ja joukkoliikenneyh-
teyden vuoksi.  

2) Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö 

Asemakaavalla ei laajenneta yhdyskuntarakennetta, vaan käyttötarkoituksen 
muutoksella mahdollistetaan uutta asumista jo rakennetun asuinalueen yh-
teyteen. Alue kytkeytyy myös olemassa oleviin yhdyskuntateknisiin verkos-
toihin.  

3)  Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus  

Alue sijaitsee Jouppilanvuoren virkistysalueiden kainalossa ja keskussairaalaa 
vastapäätä, mutta muuten se on hieman erillään muusta korttelirakenteesta. 
Erinomaiset terveys- ja virkistyspalvelut ovat vieressä, mutta Seinäjoen kes-
kustan kaupalliset ja muut lähipalvelut sijaitsevat noin 3 km:n päässä aluees-
ta samoin kuin Ideapark hyvien pyöräily-yhteyksien päässä. Olemassa olevat 
ala- ja yläkoulut sekä lukio sekä päiväkoti sijaitsevat 2- 3 km etäisyydellä 
alueesta.  

Linja-autoyhteys noin 3,1 km:n päässä olevaan keskustan ja rautatieasemalle 
liikennöidään puolen ajankohdasta riippuen tunnin tai tunnin välein. Täy-
dennysrakentaminen ja uudet asukkaat tukevat peruspalveluiden pysymistä 
ja tehostamista alueella.  

4) Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen lii-
kenteen sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjes-
tämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä ta-
valla  

Alue sijoittuu joukkoliikenneyhteyden välittömään läheisyyteen. Linja-auto 
nro 10 kulkee kerran tai kahdesti tunnissa, ja vaikka vuoroväli ei ole tiheä, 
joukkoliikenteen palvelut ovat olemassa. Suunnittelualueen vierestä kulkee 
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myös pyöräilyn reitti, mikä vähentää autoriippuvuutta päivittäisten lähipal-
veluiden tavoittelemisessa. Energia-, vesi- jätehuollon verkostot ovat jo alu-
eella ja hanke kytkeytyy näihin olemassa oleviin yhdyskuntateknisiin verkos-
toihin.  

5) Mahdollisuuden turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kan-
nalta tasapainoiseen elinympäristöön  

Sairaalanmäen asuinkortteleilla mahdollistetaan täydennysrakentaminen 
Koskenalantien varrelle noin 1100 asukkaalle. Käyttötarkoituksen muuttuessa 
julkisten palvelujen ja hallinnon alueesta (PY) pääosin asumiseen, ei synny 
häiriötä, vaan asumistoiminta tukee osaltaan olemassa olevaa asumista ja 
sen vaatimia lähipalveluita sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn kulkutapa-
osuutta. Kaavan mahdollistama ja edistämä monipuolinen ja monimuotoinen 
asuminen takaa tasapainoisen asuntojakauman toteutumisen uudella asuin-
alueella. 

6) Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset  

Uusien asuntojen ja työ- ja toimitilojen rakentaminen Sairaalanmäen uudelle 
noin 1100 asukkaan asuinalueelle luovat edellytyksiä myös asumista tukeville 
lähipalveluille tasapainoisemman kaupunkiympäristön luomiseksi. Kaavan 
tarjoama asumisen, pysäköintitalon ja päivittäistavarakaupan hybridikortteli 
edistää osaltaan kaupallisten lähipalvelujen tarjontaa väestömäärän kasvun 
myötä.  

7) Ympäristöhaittojen vähentäminen 

Alueen muuttaminen asumiseen noin 1100 asukkaalle ei lisää merkittävästi 
liikennettä alueen katuverkossa eikä aiheuta kohtuutonta häiriötä ympäris-
tölle. Kaupunkimainen asuinkorttelisto asettuu puskuriksi Koskenalantien lii-
kennettä vastaan ja suojaa asumista liikenteen aiheuttamilta meluhaitoilta. 
Sairaalanmäen alueen suunnittelun lähtökohtana on ollut autoriippumatto-
muuden edistäminen. Asumiselta vaaditun pysäköintinormin asettaminen 
kestäväksi mm. rinnakkaispysäköinnin ja autojen yhteiskäyttöjärjestelmän 
kautta tuetaan parhaiten pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaa.  

8) Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen 

Asemakaavamuutoksen mahdollistava kaupunkimainen rakentaminen tuo 
alueelle uuden maisemaan sovitetun, tunnistettavan silhuetin, jossa korke-
ampi 5-16- kerroksinen kerrostalorakentaminen yhdistetään matalampaan ja 
maanläheiseen asumiseen kaupunkipientalo- ja pientaloasumiseen. Kaavalla 
vahvistetaan maisemallisesti tärkeän Jouppilanvuoren virkistysalueen ja sen 
virkistystoimintojen säilymistä. Rajaamalla rakentamiselle rajattu alue mah-
dollisimman tiukasti, suurin osa metsämaisemista ja maisemallisesti ja geo-
logisesti arvokkaista kallioalueista säilyy luonnontilaisena. Vallitsevat kasvil-
lisuustyypit ja niiden avainbiotoopit on huomioitu ja niiden elinolosuhteet on 
pyritty säilyttämään. Tutkitulta alueelta ei ole löytynyt luontodirektiivin mu-
kaisia suojeltavia lajeja, luonnonsuojelulain mukaisia suojeltavia luonto-
tyyppejä eikä vesilainmukaisia luonnontilaisina säilytettäviä kohteita. Metsä-
lain mukaisesti säilytettävät kohteet on tunnistettu ja pyritty säilyttämään 
osana virkistysalueita (VL-12). 

9) Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 

Tiivis rakentaminen ei vie kohtuuttomasti tilaa virkistysalueilta ja Jouppilan-
vuoren metsäiset alueet säilyvät merkittäviltä osin virkistysalueena ja alueen 
virkistysreitit jatkuvina osana laajempaa Kyrkösjärven virkistysaluetta.  
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Johtopäätökset: Asemakaavamuutoksen kohteena olevan Sairaanhoito-
oppilaitoksen tontin käyttötarkoituksen muuttaminen asumiseen tukee kes-
tävää täydennysrakentamista. Hallittu tiivistäminen lisää alueen elinvoimai-
suutta ja rakennetun ympäristön korkea laatu haluttavuutta asuinpaikkana. 

Täydennysrakentamisella on pyrittävä nostamaan myös asukkaiden elinympä-
ristön laatua. Asuntoalueita tulisi tiivistää laadukkaalla ja alueita monipuo-
listavalla asuntorakentamisella alueen omaleimaisuus, asukas- ja asuntora-
kenne huomioiden. Kaavan tavoitteiden mukaan suunnittelun kohteena oleva 
alue tulisi toteuttaa siten, että alueen luontaista vetovoimaa hyödynnetään 
asuntorakentamisessa. Maisemallisesti tärkeimmät ja geologisesti merkittä-
vimmät alueet säilyvät virkistyskäytössä, ja uusi asuminen saa elinvoimansa 
niistä.  

Täydennysrakentamisella pyritään tuomaan alueelle erilaisia asumisen muo-
toja. Asuntoja, joita Seinäjoelta puuttuu tai on vähän, kuten maisemaa hyö-
dyntävää korkeata rakentamista ja kytkettyjä kaupunkipientaloja. Pyrkimys 
asuntojakauman monipuolistamiseen tuo alueelle sieltä puuttuvia ja haluttu-
ja esteettömiä, erikokoisia ja erityyppisiä asuntoja ja erityisesti myös perhe-
asuntoja sekä pieniä asuntoja. Alue tarjoaa myös yhteen kytkettyjä kaupun-
kipientaloja sekä asumisen ja työ-/ ateljeetilojen yhdistelmiä. Tällä vasta-
taan erikokoisten asuntokuntien mahdollisuuteen sijoittua alueelle, asunto-
kuntien pienenemiseen ja alueen sisäiseen muuttoliikkeeseen siten, että 
alueen asukkailla olisi mahdollisuus löytää pienempi tai suurempi asunto alu-
eelta elämäntilanteen muuttuessa.  

 
Kuva. Viistoilmakuva idästä suunnittelualueelle. Etulalla sairaalan alue ja helikopterin 
laskeutumistaso noin 4,5 metrin korkeudella maasta, mikä vaikuttaa suunnittelualueen ra-
kennusten korkeustasoihin. 
 
 
 
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
 
Helikopterikentän vaikutus suunnitteluun 
Seinäjoen keskussairaan helikopterikentän läheisestä sijainnista johtuen 
suunnittelualueen rakennusten kerrosluvut on määrätty alueen koilliskulman 
puuston latvatasolta mitattavien 100 metrin etäisyydellä olevien sektoreitten 
mukaisesti, siten että puuston latvatason alle voi rakentaa ilman, että siitä 
muodostuu lentoestettä. Tästä puustosta voi rakennuskantaa korottaa 4,5 m 
jokaista 100 metriä kohti. Eli 200 m päähän tästä reunapuustosta voi raken-
taa 9 m reunapuuston latvuksen yläpuolelle tulevia rakennuksia (Finnhemsin 
ohje).  
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Yhteydet alueen ympäristön ulkoilureittiverkostoihin huomioidaan virkistys-
alueiden osoittamisessa ja niiden laajuuksissa. Maaperä huomioiden varataan 
viheralueille alueita hulevesien ohjaukseen alueelta ja tarvittaessa pidä-
tysaltaiden ja kosteikkojen luomiseen. 
 
Kaavoitettavan alueen sijoittuessa Koskenalantien varrelle huomioidaan me-
lun vaikutukset alueen suunnittelussa. 
 

   
 
Kuva. Helikopterikentän vaikutus suunnitteluun: 100 metrin levyisin sektorein voi alueen 
kerrosluvut kasvaa. Alueen pohjoiskulmaan on esitetty 16-kerroksista rakennusta. 
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Kuva. Viistoilmakuva pohjoisesta suunnittelualueelta Kyrkösjärven suuntaan. 

Kuva. Viistoilmakuva Kuva. Viistoilmakuvasovitus koillisesta katsottuna. Kuvassa näkyy 
helikopteritaso ja lähestymissuunta. 
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4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet 
 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset  

4.5.1. Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 

 
Asemakaavaluonnos 11.5.2022 
Alueelta laadittiin esitettyjen tavoitteiden ja nykyisten lähtökohtien pohjal-
ta kaavaluonnos 11.5.2022. Luonnosvaiheessa on tutkittu alueelle soveltuvan 
rakentamisen luonnetta, määrää ja laatua. 

 
Suunnittelun tavoitteena on ollut luoda kaavalliset edellytykset metsäiseen 
ympäristöön sopivalle korkeatasoiselle uudelle asuinalueelle, joka erottuu 
kaupunkimaisemassa edukseen ja hyödyntää alueen topografiaa ja potentiaa-
lia toimien samalla maamerkkinä koko alueelle.  
 
Korkeatasoista kaupunkiympäristöä tuottava monimuotoinen asuminen sitä 
tukevine palveluineen vahvistavat osaltaan Seinäjoen näkyvyyttä ja tunnet-
tuutta. 

 
Jouppilanvuoren ja Kyrkösjärven laajat virkistysalueet tunnetaan hienoista 
maisemista ja monipuolisista liikuntamahdollisuuksista, jotka aktivoivat liik-
kumaan kaiken ikäisiä asukkaita. Asemakaavaluonnoksessa on huomioitu alu-
een sijainti korkealla ja näkyvällä paikalla sekä veden ja metsän äärellä, mi-
kä tuo luonnostaan alueelle kaupunkikuvallista luonnetta ja potentiaalia. 
Suunnittelun tavoitteena on ollut sovittaa asuminen jo rakennetulle alueelle 
mahdollisimman kaupunkimaisesti ja taloudellisesti, mutta samalla puisto-
metsän yhteyteen siten, että jokainen kortteli rajoittuisi puistoihin tai virkis-
tysalueisiin. Asumista lisäämällä tuetaan kevyenliikenteen yhteyksiä ja myös 
tiiviimmän joukkoliikenteen edellytyksiä alueella. Samalla on tutkittu liiken-
teestä asumiselle koituvan melun vähentämistä suunnittelun keinoin. 
 
 Sairaalanmäen käytöstä poistuvan oppilaitoksen alueelle luodaan imago  
 kaupunkimaisen tiiviistä ja modernista pääosin kaupunkikerrostalojen 
 alueesta omakotiasumisen herkuin. Tavoitteena on omaleimaisen arkkiteh- 
tuurin ja kaupunkimaisen miljöön muodostaminen eri rakennusmuotoja yhdis-
tellen yli tuhannelle uudelle asukkaalle Seinäjoen keskustan tuntumaan ja 
hyvien liikenneyhteyksien varrelle.  
 
Alueella pyritään edistämään aikaa kestävän arkkitehtuurin ja  
kaupunkimaisten korttelien muodostumista, ja tuetaan alueen yhtenäisyyttä, 
mutta samalla sen osien erilaisuutta. Urbaanisuus syntyy julkisten katu- ja 
aukiotilojen vaihtelulla sekä yksityisten kiinteistöjen ja niiden rajattujen pi-
hojen avulla, julkisuusasteiden vaihtelulla ja erottelulla. Kaupunkimaista 
asumista palveluineen syntyy myös tarpeesta yhdistää työ ja asuminen pohja-
laisen yrittäjyyden hengessä. 
 
Asukkaille voidaan tarjota erilaisen asumisen ja elämäntavan vaihtoehtoja  
tavanomaista asuntotuotantoa eli perinteisiä kerrostaloja, rivitaloja ja pien 
taloja monipuolisemmin. Kytkemällä myös taide mukaan suunnitteluun osaksi 
arkkitehtuuria ja rakentamista alusta asti, voidaan saada suunnitteluun ja 
toteutukseen lisäarvoa. 

 
Taide ja yrittäjyys ovat mukana etätyön mahdollistavan asuntosuunnittelun 
00a. Asuntoihin voi liittyä sivuasuntoja, työ-, ateljee- ja aputiloja, työhuonei-
ta, ullakkotiloja sekä varasto- ja piharakennuksia sekä hyvinvointi- ja ter-
veyspalveluja edistäviä palvelu- ja yhteistiloja. 
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Alueelta on hyvät joukkoliikenne- ja kevyenliikenteenyhteyden eri puolille 
kaupunkia. Kaavamuutosalueen vieressä sijaitsee Sairaalan helikopterikenttä, 
joka tulee huomioida rakennusten sijoittelussa ja korkeuksissa. Koskenalan-
tien liikenteestä aiheutuva melu huomioidaan alueen rakentamisessa voimas-
sa olevien ohjeistusten ja säädösten mukaisesti. 

 
Uudisrakentamista on alueelle esitetty yhteensä 59 954 k-m2, josta asumista 
on 51 104 k-m2 noin 1100 uudelle asukkaalle ja 8850 k-m2:n pysäköintalo 
noin 350 autolle. Pysäköintitalon yhteyteen on mahdollista toteuttaa 2000 k-
m2:n päivittäistavarakauppa sekä liikuntaan ja urheiluun liittyviä harrasteti-
loja 500 k-m2. Tavoitteena on rakentamisen ohella vahvistaa myös kaupun-
ginosan yhteyksiä, hyödyntää luonnonläheisiä ominaispiirteitä ja vetovoimaa. 
 

 
Kuva. Viistoilmakuvasovitus katsottuna Kyrkösjärven suunnalta. 
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Kuva. Ote asemakaavaluonnoksesta 11.5.2022. 
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Kuva. Ote asemakaavaluonnoksesta ilmakuvan päällä 11.5.2022. 

 
Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet sekä niiden vastineet 
Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 11.5. – 24.5.2022 välisen ajan. Kaava-
luonnoksesta saatiin _ lausuntoa ja _ mielipidettä.  

 
Asemakaavaehdotus _._.2022 
Kaavaluonnosvaiheessa saatujen kannanottojen, tarkistettujen tavoitteiden 
ja neuvottelujen perusteella alueelta on laadittu asemakaavan muutosehdo-
tus _._.2022.  

 
Ote kaavaehdotuksesta _._.2022 
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Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet 
Asemakaavan muutos on ehdotuksena nähtävillä _._. – _._.2022 välisen ajan. 
Kaavaehdotuksesta saatiin _ lausuntoa ja _ muistutusta. Lausunnon antoivat 
______ ja muistutuksen antoivat ______. 

 

Kaupunginhallituksen käsittely _._.2022 
Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavan vastineet ja esittää asemakaavan 
muutosta kaupunginvaltuuston hyväksyttäväsi. 

 

Kaupunginvaltuusto _._.2022 
Asemakaava on kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyssä _._.2022. 

             
  Kuva. Kaavaluonnoksen havainnekuva. 

5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 

5.1. Kaavan muutoksen rakenne 

Asemakaavan muutoksella alueet osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialu-
eeksi (AK-41 ja AK-42), autopaikkojen korttelialueeksi (LPA-16), asuinpienta-
lojen korttelialueeksi (AP-13), erillispientalojen korttelialueeksi (AO-23) sekä 
puistoalueeksi (VP-6), lähivirkistysalueeksi (VL-11, VL-12 ja VL-13) ja tori-, 
aukio- ja katualueeksi.  
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5.1.1 Mitoitus 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 10,1 ha. Kaavan kokonaisrakennusoi-
keus on 59 954 k-m2, josta asumiseen on osoitettu 51 104 k-m2 ja pysäköinta-
lon sekä päivittäistavarakaupan ja harrastetilojen yhdistelmälle 8850 k-m2. 
Kaava-alueen aluetehokkuus on 0,6. Suurin sallittu kerrosluku korttelissa 69 
on XVI. Alueen sisäistä puistoaluetta (VP) on noin 3000 m2 ja lähivirkistysalu-
etta (VL-12 ja VL-13) 9525 m2. 
 
LIITE 3. Asemakaavan seurantalomake  

                   
Kuva. Etualalla Koskenalantien risteykseen kurkistavan 3-4 –tasoisen pysäköintitalon ja 
päivittäistavarakaupan hybridirakennus, jonka kattotasolle voi sijoittua liikunta- ja virkis-
tystoimintaa sekä hyötypuutarha. 

5.1.2 Palvelut  
Palvelut 
Kaavamuutos mahdollistaa asukasmäärän kasvamisen Huhtalan kaupungin-
osassa noin 1100 henkilöllä. Suunnittelualue tukeutuu Huhtalan, Joupin ja 
keskustan alueen palveluihin. Alueelle osoitetaan asumista tukevia palveluja. 
 
Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Asemakaavan muutos mahdollistaa työn ja asumisen yhdistämisen sekä ikäih-
misille suunnattua asumista hoivapalveluineen. Torin varrelle asuinkerrostalo-
jen alakertoihin sijoittuu asumista palvelevia tiloja sekä torille ja kadulle 
päin avautuvia vähittäiskaupan liike-ja työtiloja, ravintola- ja kahvilatiloja, 
mikä lisää alueen työpaikkoja sekä työn ja asumisen yhdistäviä asuntoja. 
Asemakaava on kohdealueena nk. TAKO-hankkeessa, jossa on tutkittu etätyön 
mahdollisuuksien lisäämistä kerrostaloasuntoihin ja kerrostaloihin. 
 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen varmistetaan asema-
kaavamerkinnöillä ja –määräyksillä sekä yleismääräyksillä, jotka määrittävät 
mm. julkisivujen materiaaleista ja parvekkeiden sijoittelusta. Lisäksi raken-
tamista ohjataan rakennuslupavaiheessa rakennusvalvonnan ja kaupunkisuun-
nittelun ja kaavoituksen yhteistyöllä. Alueen laatua varmistetaan taiteen liit-
tämisellä alueen katu-, tori- ja puistoalueille. 
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5.3 Aluevaraukset  

                                       

Kuva. Uuden asuinalueen korttelirakenteeksi on valittu rikottu ruutukaava, jonka jokai-
sesta korttelista on hyvät yhteydet ja näkymät virkistysalueille, ja jopa Kyrkösjärvelle, 
keskustaan ja Jouppilanvuoren urheilualueelle. 

Kuva. Tutkielmia potentiaalisista asuntojen näkymistä eri suuntiin. 
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5.3.1 Korttelialueet  
Rakennustavasta on annettu kaavassa määräyksiä ja ne ovat selostuksessa 
kohdassa 5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset. Tarkemmin asemakaavamää-
räykset selviävät kaavakartasta. 
 

5.3.3 Suojelukohteet 

Asemakaavan muutosalueella ei ole suojelukohteita.  
 
 
5.4 Kaavamuutoksen vaikutukset  

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön  

Yhdyskuntarakenne 
Kaavamuutos eheyttää ja täydentää kaupunkirakennetta ja lisää kerrostalo-
asumista Huhtalan kaupunginosassa  
   
Kaupunkikuva 
Kaupunkikuva kehittyy rakennetumman ja kaupunkimaisemman ympäristön 
suuntaan. Alue yhtenäistyy ja täydentyy. Asemakaavamääräyksin pyritään 
saavuttamaan uudisrakentamisessa korkeaa laatutasoa ja hyvää ympäristöä. 
 
Asuminen 
Alustavien korttelisuunnitelmien laajuustietojen mukaisesti asuntojen luku-
määräksi on arvioitu noin 900 asuntoa.  
 
Liikenne 
Liikennemäärät alueella tulevat kasvamaan kaavamuutoksen toteuduttua.  
 
Keskustasta Huhtalaan kulkee molemmin puolin tietä kevyen liikenteen väylä, 
joka jatkuu Koskenalantien oikealla puolella. Koskenalantiellä kulkee yhdis-
tetty pyörätie ja jalkakäytävä. 

 
Virkistys 
Virkistysreitit tulevat säilymään ennallaan alueen ympäristössä. Kaavamuu-
toksen myötä asumista tulee sijoittumaan lähemmäksi virkistysreittejä. 

 
Yhdyskuntatekninen huolto 
Kaukolämpö-, vesi- ja viemäriverkosto sekä hulevesiverkosto ulottuvat suun-
nittelualueelle. Suunnittelualueen vieressä kulkee jätevesi- ja vesijohdot. 
Virkistys- ja katualueella sijaitsee sähköjohtoja, tietoliikenneverkkojohtoja ja 
valokuitujohtoja. 
                                             
Suunnittelualueen länsipuolella kevyenliikenteen virkistysreitin vieressä kul-
kee 110 kV:n suurjänniteilmajohto, ja se päättyy Koskenalantien risteystä,   
jossa se on kaivettu maan alle jatkaen Koskenalantietä pitkin keskustaan 
päin. Ilmajohdon häiriöt ovat lähinnä kaupunkikuvallisia, sillä lehdettömänä 
kautena puuston antama näkösuoja on vähäisempi. 
 
Mikäli verkostoja siirretään, siirrosta on sovittava verkonhaltijan kanssa ja 
siirrosta aiheutuvat kustannukset hoitaa siirron aiheuttaja. 
 

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön  

Maisema 
Kaavamuutoksella on vaikutuksia alueen maisemaan. Uusia asuinalue tulee 
näkymään myös kaukomaisemassa maamerkin tavoin. Maisema kehittyy ra-
kennetumpaan suuntaan säilyttäen kuitenkin puustoista ilmettä viheraluei-
neen. Lisäksi viheralueilla kaavamääräyksin on pyritty ohjaamaan, ettei tar-
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peettomasti puustoa kaadeta ja se huomioidaan myös reitistöjen rakentami-
sen yhteydessä.  
 
Luonnonolot 
Suunnittelualueen luonnonolot eivät oleellisesti muutu. Suunnittelualue koos-
tuu sairaanhoito-oppilaitoksen rakennetusta tontista 30 siihen liittyvine laa-
joine pysäköintialueineen sekä metsäisistä kaupunginomistamista maista. 
 

5.5 Ympäristön häiriötekijät  
Kaavamuutoksen mahdollistaman uuden asuinalueen vuoksi liikenne lisääntyy, 
mutta se ei aiheuta häiriötekijöitä. 
       

 
Kuva. Rakennettu kohtaa rakentamattoman. Suunnitelman korttelirakenne muodostaa  
selkeän rajauksen arvokkaaseen maisemaan. 
 

5.6 Kaavamerkinnät ja –määräykset   
Kaavassa on annettu määräyksiä rakentamisen sovittamisesta ympäristöön. 
Kaavamääräykset ovat tarkemmin asemakaavakartan määräysosassa. 
 

5.7 Nimistö  

Alueen kaduille annetaan nimet luonnosvaiheen jälkeen. 

5.8 Kaavatalous  

5.8.1 Yleistä  

Suunnittelualue liittyy välittömästi muuhun kaupunkirakenteeseen. Alueella 
on olemassa toimivat kunnallistekniset verkostot. 
 

5.8.2 Rakentamiskustannukset  

Alueen kunnallistekniset verkostot ja katualue ovat valmiina. Kaavan toteut-
taminen ei aiheuta lisäkustannuksia kaupungille. 
 

6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS  

Alueella on valmiina kadut ja vesihuollon verkostot. 
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat  
Rakennusten sijoittumista tonteille on esitetty havainnekuvissa ja luonnoksis-
sa. 
 
Rakennushankkeita ohjataan kaavoitustyön ja rakennusprosessin aikana hyvän 
kaupunkiympäristön aikaansaamiseksi. 
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6.2 Toteuttaminen ja ajoitus  
Kaava pyritään saamaan kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn __kuussa 
2022, mikäli aikataulut etenevät suunnitellusti kaava tullee voimaan __ 202_. 

 
7 ASEMAKAAVAN LAADINTA  

Asemakaava on laadittu Seinäjoen kaupungin kaupunkisuunnittelussa ja kaa-
voituksessa virkatyönä. Kaavan valmistelusta on vastannut kaavoitusjohtaja 
Martti Norja ja kaavoitusarkkitehti Tiina Leppänen. 
 

7.1 Käsittelyvaiheet 
  
 14.12.2018 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti kaavamuutoksen 
   11.5. – 24.5.2022 Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 
 _._.2022 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen virallisesti nähtäville 
 _._. - _._.2022 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 
 _._.2022 Kaupunginhallituksen käsittely 
 _._.2022 Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
 
 
SEINÄJOEN KAUPUNKI  
Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus 
 

 
 
 
 
11.5.2022 
Täydennykset _._.2022 
 
 

  
Martti Norja  
kaavoitusjohtaja 
 
 
 
Tiina Leppänen 
kaavoitusarkkitehti 
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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  


