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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT   

1.1 Tunnistetiedot  
Asemakaavan selostus, joka koskee 15. päivänä marraskuuta 2022 päivättyä 
Seinäjoen kaavoitusyksikön laatimaa asemakaavakarttaa, kaavanumero 
01103. 
 
Asemakaavan muutos koskee Seinäjoen kaupungin Keskustan (1) kaupungin-
osan korttelia 16 sekä siihen liittyvää kevyen liikenteen aluetta. 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuu Seinäjoen kaupungin Keskustan (1) 
kaupunginosan kortteli 16 sekä siihen liittyvä kevyen liikenteen alue. 
 
Alueen sijainti ja laajuus 
Suunnittelualue sijaitsee Seinäjoen keskustassa Puskantien, Maakunnanka-
dun, Koulukadun ja Matti Visannin kujan rajaamalla alueella. Suunnittelualu-
een laajuus on n. 0,8 ha. 
 

 
Kaavamuutosalueen sijainti kaupunkirakenteessa. 
 
Kaavan tarkoitus 
Asemakaavamuutoksen hakijalla, Lakea Oy:llä on kehittämissopimus kiinteis-
tön 743-1-13-5 omistajien kanssa. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on 
osoittaa asumista korttelin pohjoisosaan ja kehittää nuorisokeskuksen piha-
aluetta viihtyisämmäksi ja paremmin palvelemaan sekä nuorisokeskusta että 
muitakin kaupungin asukkaita. Hakija on teettänyt suunnitelmia, joissa alu-
eelle on luonnosteltu 4 – 6 kerroksisten asuin- ja liikerakennusten ryhmä 
(Arkkitehdit LSV, 2021). Korttelin 16 tehokas rakentaminen edellyttää, että 
niiden vaatimaa pysäköintiä osoitetaan maan alle tai keskustan yleisiin pysä-
köintilaitoksiin. 
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2 TIIVISTELMÄ   

2.1 Kaavaprosessin vaiheet  
Kaupunkiympäristölautakunta on laittanut asemakaavoituksen vireille 
15.11.2017.  
 
Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut MRL 30 
§:n mukaisesti nähtävänä 7.12. – 21.12.2017. Nähtävillä olosta on kuulutettu 
Seinäjoen kaupungin internet-sivuilla kuulutuksissa ja virallisessa ilmoitus-
lehdessä Seinäjoen Sanomissa 7.12.2017. Nähtävänä olon aikana valmistelu-
aineistosta pyydetään asianosaisilta lausunnot. Osalliset ovat voineet esittää 
kaavaluonnoksesta mielipiteitä nähtävillä olon aikana. 
 
Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 21.11.2022 laittaa kaavaehdo-
tuksen nähtäville. Nähtävillä pidosta ilmoitetaan kuulutuksella internet-
sivuilla ja Seinäjoen Sanomissa 30.11.2022. Kaava on MRA 27§:n mukaisesti 
nähtävillä 30.11.2022 – 10.1.2023 välisen ajan. Kaavaehdotuksesta pyydetään 
nähtävillä olon aikana lausunnot asianosaisilta ja osalliset voivat jättää kaa-
vasta muistutuksia.  
 

2.2 Asemakaava    
Suunnittelualueen pohjoisosaan on tarkoitus osoittaa kaupunkikuvallisesti 
korkealuokkainen asuin- liike ja toimistorakennusten korttelialue (AL). Alu-
een eteläosassa sijaitsevan nuorisokeskuksen piha-aluetta on tarkoitus kehit-
tää viihtyisämmäksi ja paremmin palvelemaan sekä nuorisokeskusta että 
muitakin kaupungin asukkaita. Nuorisokeskuksen tontti osoitetaan yleisten 
rakennusten korttelialueeksi (Y) ja nuorisokeskus merkitään suojelumerkin-
nällä sr-1. Asemakaavan kokonaisrakennusoikeus on 11135 kem² ja kortteli-
tehokkuus e=1,46. Asemakaavamuutoksen myötä alueen kokonaisrakennusoi-
keus vähenee 5991 kem². 
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen  
Hankkeen kaupunkikuvallisia, kaavallisia, teknisiä ja taloudellisia toteutta-
misedellytyksiä on tutkittu. Asemakaavan toteuttaminen on mahdollista 
aloittaa heti kaavan tultua lainvoimaiseksi. 
 
Kaavaehdotuksen jälkeen kaupunki tekee maankäyttösopimuksen kaavamuu-
toksen hakijan kanssa MRL 91 a ja b § edellytysten mukaisesti.  Maankäyttö-
sopimusluonnoksen mukaisesti kehittämismaksu käytetään lähialueen kunnal-
listekniseen rakentamiseen. 
 
Asemakaavoitusprosessia on kuvattu tarkemmin kohdassa 4.  
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3 LÄHTÖKOHDAT  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Seinäjoen keskustassa Puskantien, Maakunnanka-
dun, Koulukadun ja Matti Visannin kujan rajaamalla alueella. Alue on Seinä-
joen ydinkeskustan ruutukaava-alueella ja siten kokonaisuudessaan raken-
nettua ympäristöä. 
 
Suunnittelualueeseen kuuluu nuorisokeskuksen tontti ja sen pohjoispuolella 
oleva kaksikerroksinen asuinrakennus pihapiireineen. Kaavamuutosalueeseen 
kuuluu lisäksi Matti Visannin kujan kevyen liikenteen alue. 
 
Lähialueen kaavamuutokset 
Alueen lähiympäristössä on vireillä useita asemakaavan muutoksia. Viereisen 
Lehtisen korttelin (kortteli 17) asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuus-
tossa 29.8.2022. Kaavaehdotuksessa kortteli on osoitettu asuin-, liike- ja 
toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Kortteliin on osoitettu rakennus-
oikeutta 24 600 k-m². Korttelialueella rakennusten kerrosluku vaihtelee vä-
lillä 5 - 12.  
 
Kortteleissa 11 ja 12 on myös vireillä asemakaavan muutos, jonka kaavaeh-
dotus on ollut nähtävillä 20.4.-19.5.2022. Kaavaehdotuksessa kortteli ollaan 
osoittamassa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL), jon-
ka rakennusoikeus olisi yhteensä 13 300 k-m². Rakennusten kerrosluku vaih-
telee välillä 1 – 7. 
 
Kortteleiden 11, 12 ja 17 asemakaavoissa autopaikat sijoitetaan pääosin 
maan alle ja loput autopaikat on mahdollista lunastaa keskustan pysäköinti-
laitoksista vapaaksiostoperiaatteella. 
 

 
Ilmakuva vuodelta 2021. Suunnittelualue on rajattu punaisella. 
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3.1.2 Luonnonympäristö 
Suunnittelualueella maanpinta on suhteellisen tasaista ja vaihtelee välillä 
+43,9 … +45,1 (N2000). Alueen maaperä on GTK:n tietojen mukaan hiesua 
(Hs). 
 

 
Alueen maaperä. Lähde Geologian tutkimuskeskus GTK. 
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

   
Väestö 
Seinäjoen asukasluku 30.11.2016 on 62 008 ja vuosittainen väestönkasvu on 
ollut noin 1,5 prosenttia: 

 
 
Seinäjoen väestöennuste vuoteen 2040 asti: 

 
 
Noin 1250 asukasta asuu ydinkeskustassa (rautatien, Vapaudentien, Kirkko-
kadun ja Suupohjantien rajaamalla alueella). Kaavamuutosalueella ja sen lä-
hiympäristössä 500 metrin säteellä asuu noin 2170 asukasta ja 1,5 km säteel-
lä noin 10 400 asukasta. 
 
Yhdyskuntarakenne 
Kaavamuutosalue liittyy Seinäjoen kaupungin ydinkeskustan kaupunkiraken-
teeseen. Alueella on alhaisen rakennustehokkuuden vuoksi paljon potentiaa-
lia täydennysrakentamiseen.  
 
Kaupunkikuva 
Korttelin eteläosassa sijaitsee vuonna 1928 valmistunut Matti Visannin suun-
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nittelema entisen yhteiskoulun rakennus, joka tunnetaan nykyään nuoriso-
keskuksena. Rakennus edustaa 1920-luvun klassismia ja sen säilyminen tulee 
turvata asemakaavalla. 

Ote Seinäjoen kaupungin fotogrammetrisesta 3d-mallista, josta näkyy suunnittelu-
alueen rakennuskanta. Etualalla on Myllymäen entisen maatalouskiinteistön raken-
nukset ja taustalla aumakattoinen nuorisokeskus. 
 
Seinäjoen kaupunki teetti vuonna 2019 keskustan tiivistämisen periaatteita 
ohjaavan Keskustan Visio-työkalupakin. Työn toteutti arkkitehtitoimisto OO-
PEAA yhteistyössä kööpenhaminalaisen Gehl -arkkitehtitoimiston kanssa. 
Analyysivaiheessa tutkittiin ongelmallisia kohtia kaupunkitilan hajaantumisen 
näkökulmasta. Analyysissa todettiin, että suunnittelualueella ja sen ympäris-
tössä olevat laajat pysäköintialueet ja kaukana katualueen reunasta sijaitse-
vat rakennukset synnyttävät jäsentymätöntä kaupunkirakennetta. 
 

 
Suunnittelualueen ympäristössä olevat kaupunkikuvalliset haasteet on esitetty pu-
naisella värillä. Viihtyisän ja ehyen katutilan sijaan ympäristö koostuu laajoista as-
falttipintaisista pysäköintialueista. Kuvassa on esitetty kaavaluonnosvaiheen mukai-
nen rakennusmassa. (OOPEAA, 2017) 
 
Rakennuskanta 
Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee Myllymäen entinen maatalouskiin-
teistö talousrakennuksineen. Harjakattoinen ja 2-kerroksinen päärakennus on 
valmistunut vuonna 1965. Kiinteistöllä on ollut vuodesta 1986 voimassa ase-
makaava, jossa alue on osoitettu autopaikkojen korttelialueeksi (LPA). 
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Nuorisokeskus 
Suunnittelualueen eteläosassa tontilla 1 sijaitsee vuonna 1928 valmistunut 
Matti Visannin suunnittelema entisen yhteiskoulun rakennus, joka tunnetaan 
nykyään nuorisokeskuksena. Valmistumisen jälkeen rakennus toimi aluksi yh-
teislyseon tiloina. Talossa toimi 1944-57 Seinäjoen lyseo sekä myöhemmin 
kauppaoppilaitos vuoteen 1972 asti, jolloin talo muutettiin Seinäjoen teatte-
ritaloksi. Nykyään rakennus on Seinäjoen nuorisokeskuksena, jossa toimii 
mm. Seinäjoen kaupungin nuorisotoimi. 
 
Seinäjoen keskusta-alueelle tehtyjen inventointien perusteella nuorisokes-
kuksen rakennuksella on todettu olevan merkittäviä kulttuurihistoriallisia ar-
voja ja se on ehdolla maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi tulevassa maa-
kuntakaavan päivitystyössä. Inventoinneista ja arvotuksesta on kerrottu 
enemmän kohdassa 3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja 
selvitykset (Kulttuuriympäristöselvitykset).  
 
Yhteiskoulun rakennus on edustava esimerkki 1920-luvun klassismista, joka 
ilmenee rakennuksen ulkoasun harmoniassa ja symmetrisissä ikkunalinjoissa. 
Hyvin alkuperäisen asunsa säilyttänyt kivirakennus kuuluu Seinäjoen arvora-
kennuksiin ja sitä voidaan pitää yhtenä Seinäjoen keskustan maamerkeistä. 
Rakennusta on esitetty vuonna 2017 laaditussa korttelin 16 asemakaavaluon-
noksessa suojeltavaksi. Korttelin 16 asemakaavamuutos on edelleen kesken. 
 

 
Nuorisokeskuksen pääjulkisivu itään päin (kuva: Jenni Rauhala, 2010) 
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Ensimmäisten maanpäällisten kerrosten toimivuuden tarkastelua elävän kaupunki-
keskustan näkökulmasta. Vihreällä esitetyt katujulkisivut ovat katutilaan nähden ak-
tiivisia ja toimivia. Oranssilla katkoviivalla esitetyissä kohdissa on parannettavaa ja 
punaisella esitetyt kohdat ovat aktiivisen kaupunkitilan näkökulmasta kaikkein on-
gelmallisimpia. (OOPEAA Office For Peripheral Architecture / Gehl Architects, 2017) 
 
Palvelut 
Alueen ympäristöstä löytyvät mm. pankkipalvelut, apteekit, päivittäiskaupan 
myymälät ja erikoiskaupan liikkeet. Keskustan alakoulu ja Lyseon yläkoulu si-
jaitsevat noin puolen kilometrin päässä suunnittelualueesta etelään. 
 
Virkistys 
Maakunnankadun ja Puskantien kautta on lyhyt reitti keskustan tuntumassa 
sijaitsevaan jokirantaan. Seinäjoen jokirannan puistoalueella kulkevat viih-
tyisät kevyenliikenteen verkostot. Keskusta-alueella lähimmät viheralueet 
ovat Keskuspuisto ja Lakeudenpuisto. Kevyenliikenteen verkostojen kautta 
tavoittaa helposti Jouppilanvuoren liikuntakeskuksen ja urheilupuiston alu-
eet. Uimahalli-urheilutalon monipuoliset virkistys- ja liikuntapalvelut ovat 
noin kilometrin päässä. 
 
Liikenne 
Suunnittelualueelta kulkeva Valtionkatu on keskustan kokoojakatu, jonka 
keskivuorokausiliikennemäärä on 12 800 ajoneuvoa vuorokaudessa ja nopeus-
rajoitus 50 km/h. Valtionkatu jatkuu Kauppakadun risteyksestä etelään päin 
Ruukintienä. Keskustan alueella olevia alueellisia pääkatuja ovat pohjois-
eteläsuuntainen Vapaudentie ja itä-länsisuuntainen Kirkkokatu. Vapauden-
tien liikennemäärä on 10 500 ajoneuvoa / vrk ja Kirkkokadun 7000 ajoneuvoa 
/ vrk. Vapaudentien ja Valtionkadun välisellä ydinkeskustan alueella liityntä-
katujen nopeusrajoitukset ovat 40 km/h. Suunnittelualueella ja sen lähistöllä 
keskustassa on kattavasti rakennettua kevyen liikenteen verkostoa. Matti Vi-
sannin kuja on keskustan läpi pohjois – eteläsuunnassa kulkeva kevyen liiken-
teen väylä. 
 
Asemanseudun yleissuunnitelmaa varten laaditun liikenneselvityksen (Sitowi-
se Oy, 2017) mukaan Puskantien ja Koulukadun risteys on ollut liikenneon-
nettomuuksien osalta yksi ongelmallisimmista paikoista keskustassa. 
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Seinäjoen keskustan katuverkon hierarkia. (Sito Oy, 2017) 
 

 
Seinäjoen keskustan liikenne-ennuste vuodelle 2040. (Sito Oy, 2017) 
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Seinäjoen keskustan onnettomuuskasaumat (Sito Oy, 2017).  
 
Joukkoliikenne 
Seinäjoki sijaitsee rautateiden risteyskohdassa ja valtateiden yhtymäkohdas-
sa. Alle 5 minuutin kävelymatkan päässä sijaitseva matkakeskus on joukkolii-
kenteen solmukohta, jonka kautta kulkee lähes 2 000 junamatkustajaa vuo-
rokaudessa. Paikallisliikenteen pääpysäkit sijaitsevat matkakeskuksen alueel-
la ja niillä pääsee kattavasti eri puolelle kaupunkia. 
 

 
Paikallisliikenteen reittikartta (Härmän liikenne, 2020). 
 
Yhdyskuntatekninen huolto  
Alue on kaukolämpö-, vesi- ja viemäriverkoston piirissä. Verkostot kulkevat 
pääosin katualueilla. Nuorisokeskuksen tontin kulmassa olevalle puistomuun-
tamolle tulee kaavamuutoksen yhteydessä osoittaa uusi paikka. 
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Alueen vesi- ja jätevesiverkosto (sininen = vesijohto, ruskea = jätevesi) 
 

 
Alueen hulevesi- ja kaukolämpöverkosto (vihreä = hulevesi, fuksia = kaukolämpö) 
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Alueen sähkö- ja tietoliikenneverkosto (tumman vihreä = ulkovaloverkko, punainen = 
pienjänniteverkko, fuksia = 20 kV:n verkko, vaalean vihreä katkoviiva = valokuitu-
johdot, tumman vihreä katkoviiva = tietoliikennejohdot) 
 

3.1.4 Maanomistus 
Seinäjoen kaupunki omistaa suurimman osan suunnittelualueesta. Muut alu-
eet ovat yksityisessä omistuksessa. 
 

 
Alueen maanomistus. 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 
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ja liikenteen päästöjä, turvataan luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriym-
päristön 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 kysymyk-
sissä sekä 

• edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa. 
 
Maakuntakaavat 
Kokonaismaakuntakaava 2005 
Alueella on voimassa Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava, joka on 
vahvistettu Ympäristöministeriössä 23.5.2005. Alue on Kaupunkikehittämisen 
kohdealuetta (kk), jonka suunnittelumääräys on: ”Aluetta kehitetään maakun-
takeskuksena ja sitä ympäröivänä kaupunkiseutuna. Alueen valmiuksia parannetaan 
maakunnallisten palveluiden sijainti- ja liikenneyhteyksien solmupaikkana. Erityistä 
huomiota tulee kiinnittää alueella sijaitsevan matkakeskuksen ja lentoaseman sekä 
muun maakunnan välisen joukkoliikenneyhteyksien kehittämiseen. Kuntien yleiskaa-
voissa kevyen liikenteen verkostojen jatkuvuus on varmistettava.” 
 
Maakuntakaavan mukaan suunnittelualue sijoittuu kulttuuriympäristön tai 
maiseman vaalimisen kannalta tärkeän alueen reunalle. Merkinnän suunnitte-
lumääräys on: ”Kulttuuriympäristön ja maiseman arvot on otettava huomioon si-
ten, että varmistetaan näihin liittyvien arvojen säilyminen yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin vaikuttavissa hankkeissa on 
pyydettävä museoviranomaiselta ja ympäristökeskukselta lausunto.” 
 
Vaihemaakuntakaava II - Kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot 
Etelä-Pohjanmaan Vaihemaakuntakaava II Kauppa, liikenne ja keskustatoi-
minnot on hyväksytty 30.5.2016 ja tullut voimaan 11.8.2016. Myöhemmin II 
vaihemaakuntakaavaan on tehty kauppaa ja keskustatoimintoja koskeva 
muutos. Tarve muutokselle tuli maankäyttö- ja rakennuslakiin tehtyjen, vä-
hittäiskauppaa käsittelevien muutosten vuoksi. Vaihemaakuntakaava II on 
kaavamuutoksella tarkistettu vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä tältä 
osin. Kaavamuutos on tullut voimaan 21.4.2020. 
 
Suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta (C) ja kaupallisen vyöhyk-
keen aluetta (km2). Keskustatoimintojen alueen suunnittelumääräys kuuluu: 
”Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee luoda edellytyksiä vetovoimaisen ja 
viihtyisän kaupunkikeskuksen kehittymiselle varaamalla alueita tiivistä kaupunkira-
kentamista ja monipuolisia palveluja varten sekä määrittelemällä korkeatasoisen 
kaupunkikuvan kehittämisen periaatteet. Keskusta-alueen kehittämisessä tulee kiin-
nittää erityistä huomiota ydinkeskustan ja muun taajaman selkeään rajaukseen, kes-
kusta-alueen viihtyisyyteen ja esteettömyyteen sekä alueen liittymiseen muuhun 
kaupunkirakenteeseen. Alueen kehittymistä tulee tukea täydentämällä olevaa kau-
punkirakennetta. Alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava joukkoliikenteen 
toimintaedellytyksistä, eri liikennemuotoja yhdistelevistä matkaketjuista, turvalli-
sista ja kattavista kevyen liikenteen yhteyksistä sekä turvattava valtakunnallisesti ja 
maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt. Alueelle saa sijoittaa merkityksel-
tään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä. Alueelle ei osoiteta enimmäiskerros-
alaa.” 
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Ote Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavasta 2005. 
 

Ote Etelä-Pohjanmaan Vaihemaakuntakaavasta II vuodelta 2016. 
 
Yleiskaava 
Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteeton Seinäjoen yleiskaava 
1994, jota ollaan uudistamassa. Suunnittelualue on yleiskaavassa keskusta-
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toimintojen aluetta (C). Suunnittelumääräyksen mukaan alueen kerroslasta 
suurin osa on osoitettava liike- ja toimistotiloja varten, mutta alueelle voi-
daan sallia sijoitettavaksi muitakin keskusta-alueelle soveltuvia toimintoja, 
kuten esimerkiksi asuntoja ja julkisten palvelujen tiloja. 
 

 
Ote Seinäjoen vuoden 1994 yleiskaavasta. 
 
Asemakaava 
Suunnittelualueella on voimassa 27.2.1986 vahvistettu asemakaava, jossa 
alueen pohjoisosa on osoitettu autopaikkojen korttelialueeksi (LPA) ja etelä-
osa yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Alueen länsireunalla on jalan-
kululle ja polkupyöräilylle varattu katu, Matti Visannin kuja. Alueen lähiym-
päristössä on vireillä useita asemakaavamuutoksia, kuten korttelissa 17 (Leh-
tisen kortteli) sekä kortteleissa 11 ja 12 (Maakunnankadun pohjoispuoli). 
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Ote ajantasa-asemakaavasta 
 
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 paikkatietopalve-
lut ylläpitävät pohjakartan tietoaineistoa. 
 
Rakennuskiellot 
Asemakaava-alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. 
 
Luontoselvitys 
Keskustan alueelta on tehty vuonna 2018 Seinäjoen keskustan viheralueet -
selvitys, johon on otettu mukaan paikallisesti ja maisemallisesti merkittäviä 
suuria puita, puuryhmiä, metsäsaarekkeita, ekologisia käytäviä ja kasviesiin-
tymiä. Selvityksen laati luontokartoittaja Hannu Tuomisto. Suunnittelualu-
eelta mukana oli 4 arvokkaaksi todettua kohdetta (D4 – D7). Kohteet olivat 
vanha saarni (D4), nuorisokeskuksen vanhat lehmukset Matti Visannin kujan 
varrella (D5), vanhat lehtikuuset Koulukadun varrella (D6) sekä nuorisokes-
kuksen vanhat lehmukset (D7).  
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Alueella olevat paikallisesti arvokkaat puut ja puuryhmät. 
 
 
Muut aluetta koskevat suunnitelmat 
 
Kaavaluonnosvaihe 
Kaavamuutoksen hakija Peab Oy teetti kaavaluonnosvaiheessa viitesuunni-
telman OOPEAA arkkitehtitoimistolla.  Luonnoksissa tontille esitettiin 4 – 8 
kerroksista asuin- ja liikerakennusta, jonka kerrosala on noin 8600 kem². Py-
säköinti on sijoitettu osittain maan alle ja osittain korttelin ulkopuoleiseen 
kaupungin pysäköintilaitokseen. 
 

 
Asemapiirros kaavaluonnosvaiheen viitesuunnitelmasta (OOPEAA 2017). 
 
 
Pohjoiskeskustan aluesuunnitelmaluonnos ja korttelin 16 suunnitelmat 
Seinäjoen kaupunki teetti vuonna 2020 keskusta-alueen pohjoisosaan alue-
suunnitelmaluonnoksen, jossa on tutkittu Maakunnankadun kehittämisen läh-



Asemakaavan selostus    20(39) 
Keskusta, 1. kaupunginosa, kortteli 16  01103 
Asemakaavan muutos  15.11.2022 

 
 
 

 
 

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

tökohtia kaupunkikuvan ja -rakenteen näkökulmasta. Kaavamuutosalue sisäl-
tyi suunnittelualueeseen. 
 
Kaupunki teetti lisäksi samana vuonna erikseen tontinkäyttöluonnoksia kort-
telista 16 toteuttamiskelpoisen kaavaratkaisun löytämiseksi. Suunnitelmassa 
kortteliin esitettiin asuinkerrostaloja, joiden kerrosluku vaihtelee neljästä 
kuuteen. Matalin, 4-kerroksinen rakennusmassa sijoitettiin suunnitelmassa 
nuorisokeskuksen puoleiselle eteläsivulle. 
 

 
Ote korttelisuunnitelmasta (OOPEAA 2020) 
 
Kaavaehdotusvaihe 
Kaavaluonnosvaiheen jälkeen Peab luopui kaavahankkeesta ja kaavamuutok-
sen hakijaksi vaihtui Lakea Oy, joka teetti vuonna 2021 luonnoksia tampere-
laisella LSV Arkkitehdeilla. Suunnitelmassa tontinkäyttöratkaisu pohjautui 
periaatteiltaan kaupungin aikaisemmin teettämiin luonnoksiin. Luonnoksissa 
kortteliin esitettiin rakennusoikeutta noin 8460 kem². 
 

 
Havainnekuva pohjoisesta katsottuna (LSV 2021).  
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Havainnekuva sisäpihalta (LSV 2021).  
 
Keskusta visio 
Seinäjoen keskustan osayleiskaavatyön taustaselvityksenä kaupunki teetti 
vuonna 2019 tiivistämisen periaatteita ohjaavan Keskustan Visio-
työkalupakin. Työn toteutti arkkitehtitoimisto OOPEAA yhteistyössä kööpen-
haminalaisen Gehl -arkkitehtitoimiston kanssa. Työn tarkoituksena oli löytää 
suuntaviivoja nopeasti uudistuvan kaupunkikeskustan kehittämiselle. Työssä 
etsittiin vastauksia siihen, miten kaupungin ydinkeskustasta luotaisiin viih-
tyisä paikka asumiselle asukkaiden määrän lisääntyessä. Seinäjoen keskustan 
uudistuminen on tapahtunut kortteleittain rakentumalla. Sen vuoksi visio-
työstä haluttiin luoda erilaisiin tilanteisiin soveltuva kaupunkikehittämisen 
työkalupakki, joka havainnollistaa ja innostaa löytämään kaupunkitilan viih-
tyisyyttä parantavia ratkaisuja esimerkkien avulla. 
 
Visiossa todettiin, että keskustan selkeä ruutukaava, mutta samalla kuitenkin 
monin paikoin epätäydellinen korttelirakenne tarjoaa mahdollisuuden luoda 
puitteet sosiaalisesti aktiiviselle ja esteettömälle kaupunkiympäristölle täy-
dentämällä ja eheyttämällä korttelirakennetta. Maantasokerroksen ja katuti-
lan aktivoiminen luo puitteet sosiaalisesti aktiiviselle ja tasapainoiselle sekä 
turvalliselle kaupunkitilalle. Kaupungin keskustan ympärillä on viheralueita 
ja puistoja. Visiossa todetaan, että selkeästi jäsennetyn vihreän strategian 
avulla viheralueiden saavutettavuutta voidaan parantaa ja samalla voidaan 
voimistaa sekä lisätä vihreyttä myös keskustassa. 
 
Vision mukaan tulevaisuuden sosiaalisesti kestävä kaupunki 
- tarjoaa aktiivisia julkisia tiloja ja monipuolisia palveluita asukkaille. 
- kaupungissa on ehjä korttelirakenne 
- on vihreä 
- on aktiivinen, moninainen, tasapainoinen ja mittakaavaltaan ihmisen 

mittainen. 
 
Tavoitteena on luoda tiivis, aktiivinen ja vihreä kaupunki, joka on mittakaa-
valtaan ihmisen mittainen, ammentaa kaupungin historiallisesta identiteetis-
tä ja tuo sen tähän päivään. Sosiaalisesti kestävä kaupunki on saavutettava 
ja kaikille avoin paikka, jossa on hyvä elää ja työskennellä. Se tarjoaa moni-
kerroksisen ja tasapainoisen ympäristön kaupungin kasvulle ja kehitykselle 
myös tulevaisuudessa. Tulevaisuuden kehittämisen tavoitteet on kiteytetty 
viiteen keskeiseen periaatteeseen: ihmisen mittakaava, identiteetti ja ajal-
linen kerrostuneisuus, saavutettava ja kaikille avoin kaupunkitila, avoin ja 
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moninainen katutaso sekä vihreys. 
 

 
Keskusta visiossa esitetyt keskustan kehittämisen viisi keskeistä tavoitetta (OOPEAA 
2019). 
 
Keskustan vihervisio 
VSU Maisema-arkkitehdit laati Seinäjoen keskustan alueelle vuonna 2019 kes-
kustan Vihervisio –suunnitelman, jossa tutkittiin keskusta-alueen viherverkos-
ton ja -yhteyksien nykytilannetta ja kehittämismahdollisuuksia. Suunnitel-
massa pyrittiin löytämään keskusta-alueen ja lähiympäristön viherverkoston 
kehittämisen periaatteet ja painopisteet siten, että ne tukevat tiivistyvän ja 
uudistuvan kaupunkikeskustan rakentumista. 
 
Keskusta-alueella ja sen lähiympäristössä viherverkosto tarjoaa toiminnalli-
suutta 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 pallot-
telua tai tapahtumia varten. Myös avoimet nurmipinnat toimivat tapahtuma-
käytössä. Kuntoilua varten joen varrelle on tehty uusi kuntoilupiste. Viher-
alueet tarjoavat myös pienimuotoisemmille tapahtumille paikkoja kattavasti 
koko verkoston alueella. Laajemmat ulkourheilutoiminnot löytyvät Paju-
luoman varrelta tai Jouppilan alueelta. 
 
Suunnitelmassa viheryhteyksien yhdistämisen periaatteita olivat: 
- katuja, pysäköintialueita ja asuntopihoja osaksi viherverkostoa viherra-

kentamisen keinoin 
- uusia taskupuistoja viherverkostoa täydentämään 
- viherverkoston toiminnallinen monipuolistaminen 
 
Keskeisin viheryhteys lähialueella on Seinäjoen varsi, joka muodostaa alueen 
viherverkoston selkärangan. 
 



Asemakaavan selostus    23(39) 
Keskusta, 1. kaupunginosa, kortteli 16  01103 
Asemakaavan muutos  15.11.2022 

 
 
 

 
 

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

 
Ote vihervisiokartasta (VSU 2019). Suunnitelmassa kortteli sijoittuu vehreän kävely-
painotteisen Koulukadun ja Matti Visannin kujan väliin. 
 
 
Selvitykset 
 
Maakunnankadun liikenneselvitys 2019 
WSP Finland on laatinut Maakunnankadun liikenneselvityksen vuonna 2019, 
jolloin tutkittiin perhepalvelukeskus Aallokon sijoittamista Maakunnankadun 
varteen. Selvityksessä tutkittiin Maakunnankadun katualueen liikenneratkai-
suja tuleva maankäyttö huomioiden Vapaudentien ja Valtionkadun välisellä 
alueella.  Lisäksi työssä laadittiin alustava yleissuunnitelma Maakunnanka-
dusta, jota aiotaan kehittää viihtyisämmäksi kaduksi ja joka palvelee nykyis-
tä paremmin kaikkia liikkumismuotoja. 
 
Alueelle on tiedossa merkittävää maankäyttöä, joten liikenneverkko tulee 
tulevaisuudessa muuttumaan merkittävästi. Toimivuustarkasteluissa ja alus-
tavan yleissuunnitelman laatimisessa on huomioitu tulevaisuus, ja mitoitta-
vana tilanteena on käytetty vuotta 2040. 
 
Maakunnankadun yleissuunnitelman päätavoitteena on kehittää katua viih-
tyisämmäksi ja palvelemaan paremmin tulevaisuuden liikkumistarpeita. Rat-
kaisuissa otetaan huomioon niin jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen kuin 
autoliikenteenkin tarpeet. Maakunnankadun liikenteen kasvaessa suositellaan 
niin Vapaudenkadun kuin Valtionkadun liittymiin valo-ohjausta. 
 
Kulttuuriympäristöselvitykset 
Viimeisen vuosikymmenen aikana Seinäjoen keskusta-alueella on tehty useita 
inventointeja. Suunnittelualueella sijaitsevalla Nuorisokeskuksen rakennuk-
sella (entinen yhteiskoulu / teatteritalo) on todettu olevan merkittäviä kult-
tuurihistoriallisia arvoja. 
 
Rakennusinventointi Seinäjoen kaupungin keskusta-alueella, Etelä-
Pohjanmaan maakuntamuseo, Jenni Rauhala 2011. Selvitys on laadittu 
Seinäjoen keskusta-alueen rakennussuojelun ja kaavoituksen perusaineistok-
si. Sen on tehnyt Jenni Rauhala ja se on laadittu vuosina 2010 – 2011 tehty-
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jen inventointien pohjalta. Tarkat inventointitiedot löytyvät kulttuuriympä-
ristösovellus Kioskista. Nuorisokeskuksen rakennus on mukana inventoinnissa. 
Inventoinnin yhteydessä ei ole tehty arvotusta. 
 
Seinäjoen keskusta-alueen rakennusinventointi ja toimenpide-ehdotukset 
osayleiskaavaa varten 2017, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo 2017. 
Selvitys perustuu vuosina 2010 - 2011 tehtyihin inventointeihin. Vuonna 2017 
kohteet on arvotettu sekä inventointitiedot päivitetty. Lisäksi kohteille on 
laadittu osayleiskaavatyötä varten toimenpidesuositukset. Työn on tehnyt Si-
ni Saarilahti. Selvityksessä Nuorisokeskus on luokiteltu paikallisesti arvok-
kaaksi kohteeksi, jolla on arkkitehtonista, kaupunkikuvallista ja historiallista 
merkitystä. Rakennus ehdotetaan suojeltavan kaavassa ja sen käytön kannal-
ta oleelliset muutokset ovat sallittavia. Selvityksessä todetaan, että Nuoriso-
keskuksella on myös maakunnallista merkitystä. Tarkat inventointitiedot löy-
tyvät kulttuuriympäristösovellus Kioskista. 
 
Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen rakennusinventointi, Etelä-Pohjanmaa 
liitto, Kirsi Niukko 2016 – 2017. Etelä-Pohjanmaan liitto on laatinut inven-
toinnin maakunnallisesta rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Selvitys on 
tehty yhteistyössä Etelä-Pohjamaan maakuntamuseon kanssa. Se kattaa sel-
laiset rakennetun ympäristön kohteet, jotka on rakennettu pääosin ennen 
vuotta 1930. Nuorisokeskus sisältyy inventointiin yksittäiskohteena. Kohtei-
den tarkat inventointitiedot on esitetty kulttuuriympäristösovellus Kioskissa. 
Kohteiden arvotus on tehty osana uudemman rakennetun kulttuuriympäristön 
inventointia Saatsi Arkkitehtien toimesta vuosina 2019 - 2020. Nuorisokeskus 
on ehdolla maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. 
 
Etelä-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympä-
ristön arvotus ja Etelä-Pohjanmaan uudemman rakennetun kulttuuriym-
päristön inventointi ja arvotus, Saatsi Arkkitehdit Oy 2021. Etelä-
Pohjanmaan uudempiin rakennetun ympäristön kohteisiin kuuluvat vuosina 
1930 – 1999 rakennetut kulttuuriympäristökohteet. Kaikki Etelä-Pohjanmaan 
rakennetun kulttuuriympäristön maakunnallisesti inventoidut kohteet on ar-
votettu osana Saatsi Arkkitehtien toteuttamaa työtä. Nuorisokeskus on eh-
dolla maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Lopullinen maakunnallisesti ar-
vokkaiden kohteiden kokonaisuus määräytyy tulevassa maakuntakaavan päi-
vitystyössä. 
 
Seinäjoen keskustan liikenneselvitys (WSP Finland Oy, 2021) 
Seinäjoen keskustan osayleiskaavaa varten laadittiin vuoden 2021 aikana lii-
kenneselvitys, jossa kuvataan keskustan liikenneverkko nykytilassa kaikkine 
liikkumismuotoineen, sekä liikenneverkon merkittävimmät kehittämistar-
peet. Liikenneselvitys huomioi tasaisesti eri kulkutavat. Selvitys toimii koko-
naissuunnitelmana, jonka pohjalta lähdetään tekemään priorisointia ja tar-
kentamaan suunnittelua katujen saneerausten yhteydessä. 
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Ote liikenneverkon hierarkkisesta jäsentelystä Seinäjoen keskustan pohjoisosassa 
(WSP Finland 2021). Keskustan hitaan liikkumisen alue alkaa Maakunnankadun etelä-
puolelta. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET   

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
Kaupungin väkiluku on noin 64 800 asukasta ja kaupunki kasvaa voimakkaasti. 
Kaupungin keskeisillä alueilla noin 7 kilometrin säteellä kasvu on ollut lähes 
tuhat asukasta vuodessa. Koska kaupungin kasvun myötä myytävänä olevien 
vapaiden uusien kerrostaloasuntojen kysyntä on ollut pitkään korkealla tasol-
la, on syytä tuottaa nopeasti uusia mahdollisia rakennuspaikkoja, jotta asun-
tojen hintataso pysyisi kohtuullisena. 
 
Kaupungin strategia ja asuntopoliittinen ohjelma 
Seinäjoen kaupungin strategiassa kaupunkikeskustaa kehitetään korkeatasoi-
sena kaupunkiympäristönä, jossa on huomioitu keskusta-asumisen, kaupan ja 
liikenteen kasvavat tarpeet. Tavoitteena on keskustan rakennustehokkuuden 
nostaminen ja kaupunkikuvan kehittäminen. Keskustan alueen ja sen tuntu-
massa asuvien määrää on tarkoitus kasvattaa merkittävästi. Kaupungin asun-
topoliittisen ohjelman mukaan väestön kasvusta ohjataan puolet (noin 3600 
asuntoa) keskusta-alueen tuntumaan.  
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset  
Seinäjoen kaupunkiympäristölautakunta on tehnyt suunnittelualuetta koske-
van kaavoituspäätöksen 15.11.2017.  
 
Maankäyttösopimus 
Kaavaehdotuksen jälkeen kaupunki tekee maankäyttösopimuksen kaavamuu-
toksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b § edellytysten mukaisesti. Maankäyt-
tösopimuksella hakija osallistuu kaavamuutoksesta aiheutuviin yhdyskuntara-
kentamisen 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 asema-
kaavan muutoksessa osallisia ovat: 

Kaupungin viranomaiset: Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennusvalvonta, 
Yhdyskuntatekniikka, Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut, Ympäristönsuojelu, 
Puistotoimi, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala, 
Joukkoliikenne, Elinvoiman ja kilpailukyvyn toimiala, Seinäjoen Vesi Oy, Sei-
näjoen Energia Oy, Seiverkot Oy, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, Seinäjoen 
museot 

Valtion ja muut viranomaiset: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus / alueiden-
käyttö, Etelä-Pohjanmaan liitto 

Yritykset ja yhdistykset yms: Sydämellinen Seinäjoki ry, Seinäjoen Kanta-
kaupungin Asukasyhdistys ry, Telia Finland Oyj, Elisa Oyj, Cinia Oy, Lakea 
Oy  
 
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

4.3.2 Vireilletulo  
Seinäjoen kaupunkiympäristölautakunta teki suunnittelualuetta koskevan 
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kaavoituspäätöksen 15.11.2017.  
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävillä olosta 
on tiedotettu Seinäjoen kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä Seinäjoen Sa-
nomissa 5.12.2017 sekä Seinäjoen kaupungin internet-sivuilla kuulutuksissa 
7.12.2017. OAS on yhdessä kaavaluonnoksen sekä siihen liittyvien asiakirjo-
jen kanssa MRA 30§:n mukaisesti nähtävillä 7.12. – 21.12.2017. 
 
Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty Etelä- 
Pohjanmaan ELY- keskukselle sähköisen asiointipalvelun kautta. Muita viran-
omaisia tai lausunnonantajia on tiedotettu sähköpostitse nähtävillä olosta 
sekä nettiosoitteesta, josta materiaali on ladattavissa ja tilattavissa. 
 
Osalliset voivat esittää kaavaluonnoksesta mielipiteitä nähtävillä olon aika-
na. 
 
Kaavaluonnoksesta saatiin 6 lausuntoa. Mielipiteitä ei saatu. Lausunnon an-
toivat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-
Pohjanmaan pelastuslaitos, Seinäjoen Energia, Seiverkot sekä Ympäristön-
suojelu. 
 
Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 21.11.2022 kaavaehdotuksen 
asetettavaksi virallisesti nähtäville. 
 
Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta on tiedotettu Seinäjoen kaupungin viralli-
sessa ilmoituslehdessä Seinäjoen Sanomissa ja Seinäjoen kaupungin internet-
sivuilla kuulutuksissa 30.11.2022. Kaavaehdotusasiakirjat, kaavakartta ja se-
lostus, ovat olleet virallisesti nähtävillä (MRL 65§) 30.11.2022 – 10.1.2023 
Seinäjoen kaupungin kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen internet-sivuilla. 
Asiakirjat on lähetetty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle lausuntopyyntöi-
neen sähköisen asiakaspalvelun kautta. Muita viranomaisia ja lausunnonanta-
jia sekä maanomistajia on tiedotettu nähtävillä olosta sekä nettiosoitteesta, 
josta materiaali on ladattavissa ja tilattavissa, joko sähköpostitse tai kirjeit-
se. 
 
Osalliset ovat voineet esittää kaavaehdotuksesta mielipiteitä nähtävillä olon 
aikana. 
 
Kaavaehdotus on ollut MRA 27§:n mukaisesti virallisesti nähtävillä 
30.11.2022–10.1.2023 välisen ajan. Kaavasta saatiin _ lausuntoa ja _ muistu-
tusta. Lausunnon antoivat _________. 
 
Kaupunginhallitus käsitteli kaavaa kokouksessaan _._.____ ja päätti esittää 
asemakaavaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan _._.____. 
 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö  
Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään lausuntomenettelyin. 
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4.4 Asemakaavan muutoksen tavoitteet  

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet  
 
Kaupungin asettamat tavoitteet 
Kaavamuutoksen tavoitteena on vastata osaltaan Seinäjoen kasvavaan ker-
rostalotonttikysyntään. Alueelle on suunniteltu asuin- ja liikerakennusta sekä 
maanalaista pysäköintiä. Keskeisellä paikalla sijaitsevan suunnittelualueen 
tehokkuutta pyritään nostamaan, jotta pysäköinti saadaan pääosin maan alle 
ja pihakansi asukkaiden oleskelutilaksi. Tavoitteena on, että asunnot ja nii-
den parvekkeet ja terassit avautuisivat pääosin lämpimään ilmansuuntaan. 
Kaavan ohjauksella pyritään korkealuokkaiseen katu- ja kaupunkitilaan kes-
keisellä paikalla aivan keskustan tuntumassa. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen ja 
kaavan toteuduttua aluerakenne tiivistyy. Alueen tiivistäminen ja kehittämi-
nen tukevat siirtymistä kestävään yhdyskuntarakenteeseen ja liikennejärjes-
telmään. Luonnonarvot eivät vaarannu tulevan kaavamuutoksen myötä.  
 
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
 
Maakuntakaavassa alue on kaupunkikehittämisen kohdealuetta (kk). Kau-
punkikehittämisen kohdealueen suunnittelumääräyksen mukaan ”Aluetta kehi-
tetään maakuntakeskuksena ja sitä ympäröivänä kaupunkiseutuna. Alueen valmiuksia 
parannetaan maakunnallisten palveluiden sijainti- ja liikenneyhteyksien solmupaik-
kana. Erityistä huomiota tulee kiinnittää alueella sijaitsevan matkakeskuksen ja len-
toaseman sekä muun maakunnan välisten joukkoliikenneyhteyksien kehittämiseen. 
Kuntien yleiskaavoissa kevyen liikenteen verkostojen jatkuvuus on varmistettava.”  
 
Maakuntakaavan mukaan suunnittelualue sijoittuu kulttuuriympäristön tai 
maiseman vaalimisen kannalta tärkeän alueen reunalle. Merkinnän suunnit-
telumääräys on: ”Kulttuuriympäristön ja maiseman arvot on otettava huomioon si-
ten, että varmistetaan näihin liittyvien arvojen säilyminen yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin vaikuttavissa hankkeissa on 
pyydettävä museoviranomaiselta ja ympäristökeskukselta lausunto.” 
 
Vaihemaakuntakaava II:ssa alue on keskustatoimintojen aluetta (C) ja kau-
pallisen vyöhykkeen aluetta (km2). Keskustatoimintojen alueen suunnittelu-
määräys kuuluu: ”Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee luoda edellytyksiä 
vetovoimaisen ja viihtyisän kaupunkikeskuksen kehittymiselle varaamalla alueita tii-
vistä kaupunkirakentamista ja monipuolisia palveluja varten sekä määrittelemällä 
korkeatasoisen kaupunkikuvan kehittämisen periaatteet. Keskusta-alueen kehittämi-
sessä tulee kiinnittää erityistä huomiota ydinkeskustan ja muun taajaman selkeään 
rajaukseen, keskusta-alueen viihtyisyyteen ja esteettömyyteen sekä alueen liittymi-
seen muuhun kaupunkirakenteeseen. Alueen kehittymistä tulee tukea täydentämällä 
olevaa kaupunkirakennetta. Alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava joukko-
liikenteen toimintaedellytyksistä, eri liikennemuotoja yhdistelevistä matkaketjuista, 
turvallisista ja kattavista kevyen liikenteen yhteyksistä sekä turvattava valtakunnal-
lisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt. Alueelle saa sijoittaa mer-
kitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä. Alueelle ei osoiteta enim-
mäiskerrosalaa.” 
 
Yleiskaavassa alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Suunnit-
telumääräyksen mukaan alueen kerroslasta suurin osa on osoitettava liike- ja 
toimistotiloja varten, mutta alueelle voidaan sallia sijoitettavaksi muitakin 
keskusta-alueelle soveltuvia toimintoja, kuten esimerkiksi asuntoja ja julkis-
ten palvelujen tiloja. Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteeton 
Seinäjoen yleiskaava 1994, jota ollaan uudistamassa. Kaavan taustaselvityk-
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set ovat työn alla. Kaavamuutoksen tavoitteet ovat aloitetun yleiskaavatyön 
tavoitteiden mukaisia. 
 
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
Suunnittelualueella oleva Matti Visannin suunnitteleman Nuorisokeskuksen 
rakennuksen arkkitehtoniset, kaupunkikuvalliset ja historialliset arvot tulee 
huomioida asemakaavassa. Suunnittelualue sijaitsee kaupunkirakenteellisesti 
ja -kuvallisesti keskeisellä paikalla, joten ratkaisun on sopeuduttava maise-
mallisesti ydinkeskustan kaupunkirakenteeseen. Katualueeseen rajoittuvien 
julkisivujen on ensimmäisessä maanpäällisessä kerroksessa toteutettava näy-
teikkunajulkisivuina erityisesti Koulukadun puolella, jotta kaavamuutoksella 
rakentuu aktiivinen julkinen katutila. Aktiivinen katutila edellyttää maanta-
sokerrokseen kadun puolelle jonkin verran liike- ja palvelutiloja, kuten ra-
vintoloita tai kahviloita. 
 
Alueen toimijoiden asettamat tavoitteet 
Kaavamuutoksen hakija on laatinut alueelle luonnoksia ja tavoittelee alueel-
le asuin- ja liikerakentamista noin 8100 kem². 
 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset  
 

4.5.1. Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 
Asemakaavaluonnos 7.12.2017 
Alueelle laadittiin esitettyjen tavoitteiden ja nykyisten lähtökohtien ja selvi-
tysten pohjalta kaavaluonnos. 
 

 
Ote kaavaluonnoksesta 7.12.2017 
 
Asemakaavaluonnoksessa on esitetty alueelle asuin- liike- ja toimistoraken-
nusten korttelialue (AL-x), yleisten rakennusten korttelialue (Y) sekä kevyen 
liikenteen alue (pp/h, pp/t), Matti Visannin kuja. Nuorisokeskus on merkitty 
suojelumerkinnällä sr-1. AL-korttelialueella on mahdollistettu maanalainen 
pysäköinti. Kaavaluonnoksen kokonaisrakennusoikeus on 11635 kem² ja kort-
telitehokkuus e=1,7. 
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Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden vastineet 
Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 7.12. – 21.12.2017 välisen ajan. Kaa-
valuonnoksesta saatiin 6 lausuntoa. Mielipiteitä ei saatu. Lausunnon antoivat 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan 
pelastuslaitos, Seinäjoen Energia, Seiverkot sekä Ympäristönsuojelu. 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnossa pidetään paikoitusjärjestely-
jä haasteellisina. Korttelin 16 paikoitusta olisi tarkoitus järjestää saman AL-
kortteliin rakennettavaan maanalaiseen pysäköintitilaan, mutta lisäksi vielä 
korttelin ulkopuolelle. Ratkaisuksi on esitetty paikoituksen osoittamista mm. 
kortteliin 15 mahdollisesti toteuttavaan pysäköintilaitokseen. ELY- keskus pi-
tää jossain määrin ongelmallisena paikoitusjärjestelyn ratkaisemista sellai-
sen palvelun avulla, jota ei ole vielä olemassa — tai sellaisen toteutuminen 
voi olla vähintään toteutusaikataulunsa puolesta vielä epämääräinen. Paras 
ratkaisu ja tavoitetila paikoitusjärjestelyiden tulevaisuuden tarpeiden hal-
linnan puolesta olisi, mikäli paikoitus pystyttäisiin täysimääräisesti osoitta-
maan korttelin 16 alueelle. Mikäli paikoitusta ei kuitenkaan pystytä järjes-
tämään saman korttelin puitteissa, tulisi kaavassa määrittää tarkemmin kort-
telin ulkopuolelta tarvittavat lisäpaikoitustilat jo olemassa olevista tilois-
ta/palveluista. Lausunnon mukaan paikoitustilat on pystyttävä osoittamaan 
kohtuullisen etäisyyden sisältä ja pysäköintijärjestely pitää olla realistisesti 
ratkaistuna ja olemassa siinä vaiheessa, kun korttelin 16 rakentaminen to-
teutuu ja alue otetaan suunniteltuun käyttöön.  
 
Kaavaluonnoksen selostuksessa ei ole käsitelty kattavasti suunnittelualueella  
jo olemassa olevaa rakennuskantaa. Matti Visannin suunnittelema v. 1928 ra-
kennettu entinen yhteiskoulu on suojeluperusteineen mainittu, muta AL-
korttelin 2 -kerroksisesta asuinrakennuksesta on annettu vain niukasti tieto-
ja. AL-korttelissa oleva rakennuskanta olisi kuitenkin todennäköisesti tarkoi-
tus purkaa uudisrakentamisen tieltä. Kaavaselostusta olisi tarpeellista täy-
dentää tältäkin osin. 
 
Vastine: 
AL-korttelialueen kansipihan alla sijaitsevien autopaikkojen lisäksi velvoite-
autopaikkoja voidaan osoittaa suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä 
sijaitsevasta Toriparkista. Myllymäen entisen maatalouskiinteistön tietoja 
täydennetään kaavaselostukseen. 
 
 
Etelä-Pohjanmaan liiton lausunnon mukaan maakuntakaavoituksen tilanne 
on tuotu esiin kaavaselostuksessa. On tärkeää, että kaupunkikuvalliset teki-
jät tutkitaan perusteellisesti, koska suunnittelualueen sijainti on keskeinen. 
Korkealuokkainen rakentaminen on asemakaavaluonnoksessa tavoitteena. 
Nuorisokeskuksen tontti edellyttää yleisten rakennusten suunnittelua ja nuo-
risokeskus merkitään suojelumerkinnällä. Hanke muuttaa Seinäjoen kaupun-
kikuvaa ja tiivistää kaupunkirakennetta. Etelä-Pohjanmaan liitolla ei ole 
muuta huomauttamista asemakaavan muutosluonnoksesta. 
 
Vastine: 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen lausunnon mukaan pelastusteiden vaa-
timukset on otettava huomioon kaavaa tarkennettaessa. Pelastusteiden le-
veyden tulee olla vähintään 4 m ja kaarteissa 6 m. Vapaan korkeuden pelas-
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tustiellä tulee olla 4,5 m. Kaupungin on huolehdittava sammutusveden jär-
jestämisestä. 
 
Vastine: 
Kaavassa huomioidaan, että pelastusteiden järjestämiseen on riittävästi ti-
laa. Sammutusvesien järjestämisen edellytykset ovat alueella jo valmiina, 
vaikka se ei varsinaisesti ole asemakaavoituksella ratkaistava asia. 
 
 
Seinäjoen Energian lausunnossa huomautetaan, että kaavamuutoksen myötä 
rakennuksen alle jäävä kaukolämpöputki pitää siirtää. 
 
Vastine: 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
Seiverkot Oy:n lausunnon mukaan korttelissa sijaitseva puistomuuntamo on 
jäämässä kaavaehdotuksessa esitetylle rakennusalueelle. Kaavaluonnoksessa 
muuntamo määrätään sijoitettavaksi rakennuksen rungon sisään. Koska ra-
kennuksen ja uuden muuntamotilan rakentaminen ei ole mahdollista ennen 
olemassa olevan puistomuuntamon poistamista tarvitsee Seiverkot Oy:n ra-
kentaa väliaikainen puistomuuntamo esim. rakennuspaikan viereisen 
LPA-alueen reunalle. Mikäli kaavamuutos toteutuu luonnoksen mukaisesti, 
jää muodostuvan tontin rakennusalueelle myös useita 20 kV:n kaapeleita, 
0,4 kV:n kaapeleita sekä ohjaus- ja tiedonsiirtokaapeleita (liitteen karttaku-
vassa olemassa oleva sähköverkko). Kaikki kaapelit tulee siirtää työalueelta 
ennen rakentamisen aloittamista. Väliaikaisen muuntamon rakentaminen, 
olemassa olevan muuntamon poistaminen, muuntamon rakentaminen kiin-
teistöön, sekä kaapeleiden siirtämiset aiheuttavat merkittäviä kustannuksia, 
jotka tullaan laskuttamaan työn tilaajalta. Siirrot on tilattava hyvissä ajoin 
ennen rakentamisen aloittamista kirjallisesti. 
 
Vastine: 
Edellä mainitut muuntamon ja kaapeleiden siirtämiseen liittyvät kysymykset 
on syytä ratkaista erikseen järjestettävässä neuvottelussa kaavaehdotuksen 
valmistelun yhteydessä. 
 
 
Ympäristönsuojelun lausunnon mukaan kaavamuutos noudattaa kestävän 
kehityksen periaatteita lisäämällä ydinkeskustan asutusta. Koska Seinäjoki 
kuuluu tulvariskialueeseen, on tärkeää saada jo kaavamääräyksiin hulevesien 
imeyttäminen osana alueen lähtevien vesien käsittelyä. Määräämällä viher-
alueita tai teknisiä imeytysratkaisuja saadaan hidastettua hulevesivaluntaa 
vesistöön. Nyt määräyksenä on, että rakentamattomat alueet on istutettava 
ja velvoite liittää hulevesisuunnitelma rakennuslupaan. Jos pysäköintiin va-
ratut alueet tulkitaan rakennetuiksi alueiksi, istutettavia alueita jää vähän. 
Näin ollen tarvitaan määräys, joka kattaa kulkuväylät ja pysäköintiin varat-
tavat alueet ja jolla saadaan toteutettua tehokkaammin hulevesien pidättä-
minen. Viheralueet/istutettavat alueet ovat myös olennainen viihtyvyysteki-
jä kävelypainotteisella Matti Visannin kujalla ja suojeltavan rakennuksen 
ympäristössä. Nuorisotalon piha-alueella on vanhoja puita, joiden säilyminen 
on tarpeen varmistaa kaavamääräyksin. Lausunnossa huomautetaan myös, 
että vanhojen rakennusten pihalla voi olla maahan jätettyjä lämmitysöljysäi-
liöitä, mikä on voinut aiheuttaa maan pilaantumista. Myllymäen entisellä 
maatalouskiinteistöllä on todennäköisesti ollut tankkausöljysäiliö ja konetal-
li, jossa on tehty huoltotoimia, säilytetty öljyä ja/tai säilytetty akkuja. Öl-
jysäiliöiden, huoltojen ja mahdollisen vaarallisen jätteen (mm. akut, öljy) 
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varastoinnin vuoksi tarvitaan määräys, joka velvoittaa selvittämään maan pi-
laantuneisuuden. 
 
Vastine: 
Sisäpihan pintarakenteet voidaan toteuttaa vettä läpäisevinä. Kaavaehdo-
tuksen valmistelussa voidaan arvioida hulevesimääräyksen täydentämisen 
tarvetta. Nuorisotalon pihan vanhojen puiden suojelemisen tarve arvioidaan 
kaavaehdotuksen valmistelussa. Kaavaehdotukseen lisätään määräys pilaan-
tuneiden maa-ainesten selvittämisvelvollisuudesta sekä niiden asianmukai-
sesta käsittelystä. 
 
 
Asemakaavaehdotus 15.11.2022 
Kaavaluonnosvaiheessa saatujen kannanottojen ja tarkistettujen tavoitteiden 
perusteella alueelta on laadittu kaavaehdotus 15.11.2022. Kaupunginhallitus 
on kokouksessaan 21.11.2022 hyväksynyt asemakaavaehdotuksen virallisesti 
nähtävillä pidettäväksi. 
 

 
Ote kaavaehdotuksesta 15.11.2022 
 
Kaavaehdotuksessa perusratkaisu on säilynyt samankaltaisena kaavaluonnok-
seen nähden. Erona aikaisempaan on, että rakennukset ovat toisistaan eril-
lään. Kaavaehdotuksessa korttelialueet on osoitettu asuin-, liike- ja toimisto-
rakennusten korttelialueeksi (AL) sekä yleisten rakennusten korttelialueeksi 
(Y). Matti Visannin kuja on jalankululle ja pyöräilylle varattu katu, jonka 
pohjoisosassa huoltoajo on sallittu (pp/h) ja eteläosassa tontille ajo on sal-
littu (pp/t). Alueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 11 135 k-m², 
josta asumisen rakennusoikeus on 8100 k-m². Rakennusoikeus on vähentynyt 
jonkin verran kaavaluonnokseen verrattuna. Rakennusten kerrosluku vaihte-
lee välillä 4 – 6 ja rakennusoikeus vastaa tehokkuutta e = 1,6. Asuinkorttelis-
sa on yhteinen ja istutettu korttelipiha. Korttelin autopaikat sijoitetaan pää-
osin maan alle ja loput autopaikat on mahdollista lunastaa keskustan yleisis-
tä pysäköintilaitoksista vapaaksiostoperiaatteella. Korttelin maanalaiseen 
pysäköintiin johtavan ajoluiskan (ajo map) sijainti on osoitettu Koulukadun 



Asemakaavan selostus    33(39) 
Keskusta, 1. kaupunginosa, kortteli 16  01103 
Asemakaavan muutos  15.11.2022 

 
 
 

 
 

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

varrelle. Muuntamolle on osoitettu ohjeellinen rakennusala (et-1) AL-
korttelialueelta. 
 
Lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet 
Asemakaavan muutos ja laajennus on ollut ehdotuksena nähtävillä 
30.11.2022 – 10.1.2023 välisen ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin _ lausuntoa 
ja _ muistutusta. Lausunnon antoivat __. 
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5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 

5.1. Kaavan muutoksen rakenne 
Kaavamuutoksella osoitetaan alueelle asuin- liike- ja toimistorakennusten 
korttelialue (AL), yleisten rakennusten korttelialue (Y) sekä niihin liittyvä 
kevyen liikenteen alue, Matti Visannin kuja (pp/h, pp/t).  
 

5.1.1 Mitoitus 
Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 0,8 ha. Rakennettavan korttelin te-
hokkuus on noin e = 1,6. Kaavan kokonaisrakennusoikeus on 11 135 kem², 
josta asuinrakentamiseen on osoitettu 8100 kem².  
 
Kaavamuutos mahdollistaa alueelle noin 180 uutta asukasta, jos AL-
korttelialueella mitoitusperusteena käytetään 1 asukas / 45 kem². 
 
Autopaikkojen vähimmäismäärät: 
- Asunnot, liike-, toimisto- ja palvelutilat: 1 ap kutakin alkavaa 85 k-m² koh-
den 
- Yleisten rakennusten korttelialueella olevat rakennukset: 1 ap kutakin al-
kavaa 85 k-m² kohden 
 
Polkupyöräpaikat tulee koko asemakaava-alueella toteuttaa seuraavin velvol-
lisuuksin:  
- Asuinrakennusten polkupyöräpaikkoja tulee rakentaa vähintään 1,5 pp / 
asunto 
- Liike- ja toimistotilojen polkupyöräpaikkoja tulee rakentaa vähintään 1 pp 
kutakin alkavaa 50 kem² kohden 
 
Lisäksi asemakaavamääräyksillä mahdollistetaan ensimmäiseen maanpäälli-
seen kerrokseen 300 kem² liike- ja palvelutiloja, jotka lisäävät alueen lähi-
palveluiden tarjontaa ja lisäävät katutilan viihtyisyyttä. Nämä tilat saa ra-
kentaa annettu rakennusoikeus ylittäen. 
 
Liitteenä olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa on tarkemmat tiedot 
alueelle muodostuvista kerrosaloista 
 
Liite 2. Asemakaavan seurantalomake 
 

5.1.2 Palvelut  
Palvelut 
Alueen ympäristöstä löytyvät keskustan palvelut, kuten pankkipalvelut, ap-
teekit, päivittäiskaupan myymälät ja erikoiskaupan liikkeet. Keskustan ala-
koulu ja Lyseon yläkoulu sijaitsevat noin puolen kilometrin päässä suunnitte-
lualueesta etelään. 

 
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen on varmistettu ase-
makaavamerkinnöillä ja –määräyksillä. Alueen suunnittelua kaavan tarkoit-
tamalla tavalla tullaan ohjaamaan rakennusvalvonnan ja kaavoituksen yh-
teistyöllä.  
 

5.3 Aluevaraukset  

5.3.1 Korttelialueet  
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Rakennustavasta on annettu kaavassa määräyksiä ks. kohta 5.6 Kaavamer-
kinnät ja –määräykset. Tarkemmin asemakaavamääräykset selviävät kaava-
kartasta. 
 

5.3.2 Muut alueet    
Katualueet 
Matti Visannin kuja säilyy ennallaan kevyen liikenteen raittina. Kaavamer-
kinnällä pp/h mahdollistetaan pelastustien järjestäminen AL-korttelialueelle 
raitin pohjoispäästä. 
 

5.3.3 Suojelukohteet 
Nuorisokeskuksen rakennus osoitetaan suojelumerkinnällä. Maankäyttö- ja 
rakennuslain 57 § 2 momentin perusteella määrätään, ettei rakennusta saa 
purkaa. Määräys kuuluu: ”Rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja his-
toriallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksen kor-
jaus-, muutos- ja laajennustyöt on suoritettava siten, että rakennuksen ra-
kennushistoriallisesti arvokkaat ominaispiirteet säilyvät. Muutos- ja laajen-
nustöiden yhteydessä on pyydettävä lausunto museoviranomaisilta.”  
 

5.4 Kaavamuutoksen vaikutukset  

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön  
Yhdyskuntarakenne 
Alueen rakentaminen tukee kaupungin maankäytöllistä kehitystä ja tiivistää 
alueen rakennetta. Kaukolämmön, vesihuollon ja sähkön verkostot sekä ka-
tuverkosto ovat toteutettuna alueella, joten alue sijaitsee yhdyskuntaraken-
teen kannalta edullisesti. 
 
Kaupunkikuva 
Kaupunkikuva kehittyy kaupunkimaisemman ympäristön suuntaan.  
 
Asuminen 
Kaavamuutos mahdollistaa alueelle noin 180 uutta asukasta. 
 
Virkistys 
Alue tukeutuu lähiympäristön virkistysmahdollisuuksiin, kuten Rakuunapuis-
ton ja jokivarren ulkoilureitteihin. Ydinkeskustan tuntumassa olevat Keskus-
puisto ja Lakeudenpuisto sijaitsevat alle 500 metrin päässä.  
 
Tekninen huolto 
Alue on helposti liitettävissä teknisiin verkostoihin. 
 

5.4.2 Vaikutukset luonnonympäristöön 
Kaavamuutoksen myötä alueelta poistuu paikallisesti ja maisemallisesti mer-
kittäviä puita, jotka on kartoitettu Seinäjoen keskustan viheralueet –
selvityksessä (kohteet D4 ja D6). Poistuvat kohteet ovat Koulukadun varrella 
sijaitsevat vanha saarni (D4) ja vanhat lehtikuuset (D6). Suunnittelualueelle 
jäävät nuorisokeskuksen vanhat lehmukset Matti Visannin kujan varrella (D5) 
sekä nuorisokeskuksen vanhat lehmukset (D7). 
 

5.5 Ympäristön häiriötekijät  
Kaavamuutos ei aiheuta uusia häiriötekijöitä. 
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5.6 Kaavamerkinnät ja –määräykset  
Kaavamääräykset on esitetty asemakaavakartan määräysosassa. 
 
Liiketilat / lähipalvelut 
Kaavaehdotuksessa on ohjattu asemakaavamääräyksillä ensimmäisen kerrok-
sen liiketilojen rakentamista. Kaavamuutosalue sijaitsee ydinkeskustan liike-
rakentamispainotteisen alueen ja pohjoiskeskustan asumispainotteisen alu-
een vaihettumisvyöhykkeellä. Koulukatu on määritelty Keskusta Visio –
työkalupakissa (2019) osaksi pohjoista keskusta-aluetta, jossa pääpaino on 
asumisella ja sitä tukevilla toiminnoilla. Asumista tukevia toimintoja ovat 
erityisesti maantasokerroksessa kadun varrella sijaitsevat pienimuotoiset lä-
hipalvelut, jotka samalla elävöittävät kaupunkikuvaa sekä tekevät katuympä-
ristöstä viihtyisän ja houkuttelevan. Koulukatu on lisäksi osoitettu yhdeksi 
keskustan keskeisistä jalankulkuakseleista, joten sen katuympäristön tulee 
olla viihtyisä ja korkealuokkainen. Katuympäristöä ja kaupunkikuvaa elävöit-
täviä pienimuotoisia lähipalveluita näyteikkunajulkisivuineen on vaikeaa saa-
da asumispainotteisella keskustavyöhykkeellä rakentumisvaiheessa synty-
mään markkinaehtoisesti, koska niiden kysyntä syntyy viiveellä alueen raken-
tumisen ja asukasmäärän kasvun myötä. Näitä tiloja on kuitenkin mahdoton-
ta rakentaa myöhemmin palveluiden kysynnän lisäännyttyä, joten edellä 
mainittujen pienimuotoisten lähipalveluja tarjoavien tilojen rakentumisen 
edellytykset tulee varmistaa jo rakentumisvaiheessa asemakaavamääräyksin. 
Kaavaehdotuksessa määrätään, että Maakunnankadun ja Koulukadun varrelle 
likimain maan pinnan tasoon rakennusten ensimmäiseen maanpäälliseen ker-
rokseen tulee sijoittaa yhteensä vähintään 280 m² vähittäiskaupan liiketilo-
ja, ravintola- tai kahvilatiloja, jotka avautuvat kadulle päin. Edellä mainittu-
ja tiloja saa rakentaa Maakunnankadulla ja Koulukadulla jokaiseen rakennuk-
seen 150 m² asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi, mikä on noin 
2,7 % korttelin kokonaisrakennusoikeudesta. Näille tiloille ei tarvitse osoittaa 
autopaikkoja, vaan asiakaspaikat voidaan osoittaa kadunvarsipysäköintipaik-
koina Maakunnankadulta tai Koulukadulta. Tilat tulee rakentaa kaduille päin 
korkealuokkaisesti näyteikkunajulkisivuina ja niiden tulee lisätä lähipalvelui-
den tarjontaa sekä elävöittää ensimmäisen kerroksen julkisivun kaupunkiku-
vaa kadun varrella. 
 
Palo- ja pelastusturvallisuus 
Asemakaavassa annetaan palo- ja pelastusturvallisuuteen liittyviä määräyk-
siä. Määräyksissä mm. edellytetään, että rakennusluvan hakijan tulee riittä-
vän aikaisessa vaiheessa järjestää neuvonpito palo- ja pelastusviranomaisen 
kanssa, jotta mm. parvekkeilta pelastamiseen, pihakannen rakenteellisiin 
vaatimuksiin, pelastusohjeisiin, savunpoistoon sekä sammutusreitteihin liit-
tyvät vaatimukset tulevat huomioiduiksi. Myös korttelin vaiheittainen raken-
tuminen tulee huomioida em. asioiden osalta. 
 

5.7 Nimistö  
Alueen nimistö säilyy ennallaan. 

5.8 Kaavatalous  

5.8.1 Yleistä  
Suunnittelualue liittyy välittömästi muuhun kaupunkirakenteeseen, joten 
aluetta palvelevien katujen ja muun verkoston toteuttaminen hyödyntää ny-
kyistä verkostoa ja on siten kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen.  
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5.8.2 Rakentamiskustannukset  
Tekninen huolto 
Alueen tekninen huolto on pääosin valmiiksi rakennettu ja se pystyy palve-
lemaan myös kaavan tuomaa lisärakentamista. Alueella sijaitseva muuntamo 
joudutaan siirtämään uuteen paikkaan. Uusi sijoituspaikka korttelin sisältä 
on löydetty kaavaehdotuksen valmisteluun liittyvien neuvottelujen yhteydes-
sä. AL-korttelialueen lounaiskulmassa kulkeva kaukolämpöjohto sijoittuu ra-
kennusalalle, joten sen reittiä tulee muuttaa.  
 
Kustannukset 
Kaupungin rakentamisvelvoitteet kaupunkikeskustan asemakaavan muutok-
sien yhteydessä rajoittuvat tavanomaisesti liittymien rakentamiseen ja katu-
jen pintarakenteiden uusimiseen ja puuston uudelleen istuttamiseen. Näiden 
kustannusten lisäksi tämän asemakaavamuutoksen yhteydessä kustannuksia 
aiheuttaa suunnittelualueella olevan sähkömuuntamon siirto, jonka kustan-
nukset eivät ole vielä tarkasti tiedossa ja selviävät myöhemmin. Myös kauko-
lämpölinjan sijaintimuutos aiheuttaa jonkin verran kustannuksia. 
 
Rakentaminen 
Rakentamiskustannuksia ei ole vielä arvioitu. 
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6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS  
Rakennusten sijoittumista sekä rakennusmassojen muotoa ja aukotusta on 
esitetty havainnekuvissa ja luonnoksissa. Kaavan tavoitteiden toteutumista 
edistetään kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus –yksikön ja rakennusvalvontavi-
ranomaisen yhteistyöllä hyvän kaupunkiympäristön aikaansaamiseksi. 
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat  
Rakennusten mahdollista sijoittumista tonteille on esitetty havainnekuvissa 
ja luonnoksissa. 
 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus  
Kaavaehdotuksen jälkeen kaupunki tekee maankäyttösopimuksen kaavamuu-
toksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b § edellytysten mukaisesti. 
 
Asemakaavan toteuttaminen on mahdollista aloittaa heti kaavan tultua lain-
voimaiseksi. 
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7 ASEMAKAAVAN LAADINTA  
Asemakaava on laadittu Seinäjoen kaupungin kaavoituksessa virkatyönä. 
Kaavan valmistelusta on vastannut kaavoitusjohtaja Martti Norja ja kaavoi-
tusarkkitehti Veli-Matti Prinkkilä. 
 

7.1 Käsittelyvaiheet 
  
 15.11.2017 Kaupunkiympäristölautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen 
   7.12. – 21.12.2017 Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 
 21.11.2022 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen virallisesti nähtäville 
 30.11.2022-10.1.2023 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 
 __.__.2023 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavan valtuuston hyväksyttäväksi 
 __.__.2023 Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
 
 
 
 
SEINÄJOEN KAUPUNKI  
Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus 
 
 
 
 
     

15.11.2022 
Täydennykset __.__.2022 
 

 
   
  Martti Norja   Veli-Matti Prinkkilä 
  kaavoitusjohtaja  kaavoitusarkkitehti  



   
  01103 
  15.11.2022 

 
 

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

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

KESKUSTA 
KORTTELI 16 
Asemakaavan muutos 

 
 
Suunnittelualueen sijainti  
Asemakaava-alue sijaitsee Seinäjoen ydinkeskus-
tan tuntumassa Puskantien, Koulukadun, Maa-
kunnankadun sekä Matti Visannin kujan rajaa-
malla alueella. Suunnittelualueen laajuus on n. 
0,8 ha.  
 

 
Alueen sijainti 
 
Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 
Kaupunkiympäristölautakunta on tehnyt Keskus-
tan korttelia 16 koskevan kaavoituspäätöksen 
15.11.2017. Suunnittelualueena olevan korttelin 
16 lisäksi tarkastelualueeksi on tuolloin merkitty 
myös alueen lähialueella olevat kortteleiden 11, 
12 ja 15 osat. 
 
Asemakaavamuutoksen hakijalla, Lakea Oy:llä on 
kehittämissopimus kiinteistön 743-1-13-5 omista-
jien kanssa. Asemakaavan muutoksen tavoittee-
na on osoittaa asumista korttelin pohjoisosaan ja 
kehittää nuorisokeskuksen piha-aluetta viih-
tyisämmäksi ja paremmin palvelemaan sekä nuo-
risokeskusta että muitakin kaupungin asukkaita. 
Hakija on teettänyt suunnitelmia, joissa alueelle 
on luonnosteltu 4 – 6 kerroksisten asuin- ja liike-
rakennusten ryhmä (Arkkitehdit LSV, 2021). Kort-
telin 16 tehokas rakentaminen edellyttää, että 
niiden vaatimaa pysäköintiä osoitetaan maan alle 
tai keskustan yleisiin pysäköintilaitoksiin. 
 
 

Suunnittelun lähtökohdat ja aiemmat suunni-
telmat 
 
Lähtökohdat 
Suunnittelualue sijaitsee Seinäjoen keskustassa 
Puskantien, Maakunnankadun, Koulukadun ja 
Matti Visannin kujan rajaamalla alueella. Alue on 
Seinäjoen ydinkeskustan ruutukaava-alueella ja 
siten kokonaisuudessaan rakennettua ympäris-
töä. 
 
Suunnittelualueeseen kuuluu nuorisokeskuksen 
tontti ja sen pohjoispuolella oleva kaksikerroksi-
nen asuinrakennus pihapiireineen. Kaavamuutos-
alueeseen kuuluu lisäksi Matti Visannin kujan 
kevyen liikenteen alue. 
 
Seinäjoen kaupungin strategiassa kaupunkikes-
kustaa kehitetään korkeatasoisena kaupunkiym-
päristönä, jossa on huomioitu keskusta-asumisen, 
kaupan ja liikenteen kasvavat tarpeet. Tavoit-
teena on keskustan rakennustehokkuuden nos-
taminen ja kaupunkikuvan kehittäminen. Keskus-
tan alueen ja sen tuntumassa asuvien määrää on 
tarkoitus kasvattaa merkittävästi. Kaupungin 
asuntopoliittisen ohjelman mukaan kaupungin 
asukasmäärän kasvusta noin puolet ohjataan 
keskusta-alueelle, enintään kahden kilometrin 
säteelle keskustorilta. 
 

 
Ilmakuva alueesta vuodelta 2021 
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Voimassa olevat kaavat 
Maakuntakaavat 
Kokonaismaakuntakaava 2005 
Alueella on voimassa Etelä-Pohjanmaan koko-
naismaakuntakaava, joka on vahvistettu Ympä-
ristöministeriössä 23.5.2005. Alue on Kaupunki-
kehittämisen kohdealuetta (kk), jonka suunnitte-
lumääräys on: ”Aluetta kehitetään maakuntakeskuk-
sena ja sitä ympäröivänä kaupunkiseutuna. Alueen 
valmiuksia parannetaan maakunnallisten palveluiden 
sijainti- ja liikenneyhteyksien solmupaikkana. Erityis-
tä huomiota tulee kiinnittää alueella sijaitsevan mat-
kakeskuksen ja lentoaseman sekä muun maakunnan 
välisen joukkoliikenneyhteyksien kehittämiseen. Kun-
tien yleiskaavoissa kevyen liikenteen verkostojen 
jatkuvuus on varmistettava.” 
 
Maakuntakaavan mukaan suunnittelualue sijoit-
tuu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
kannalta tärkeän alueen reunalle. Merkinnän 
suunnittelumääräys on: ”Kulttuuriympäristön ja 
maiseman arvot on otettava huomioon siten, että 
varmistetaan näihin liittyvien arvojen säilyminen 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Valtakunnalli-
sesti arvokkaisiin kohteisiin vaikuttavissa hankkeissa 
on pyydettävä museoviranomaiselta ja ympäristökes-
kukselta lausunto.” 
 

 
Ote Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavasta 
2005. 
 
Vaihemaakuntakaava II 
Etelä-Pohjanmaan Vaihemaakuntakaava II Kaup-
pa, liikenne ja keskustatoiminnot on hyväksytty 
30.5.2016 ja tullut voimaan 11.8.2016. Myö-
hemmin II vaihemaakuntakaavaan on tehty kaup-
paa ja keskustatoimintoja koskeva muutos. Tarve 
muutokselle tuli maankäyttö- ja rakennuslakiin 
tehtyjen, vähittäiskauppaa käsittelevien muutos-
ten vuoksi. Vaihemaakuntakaava II on kaavamuu-
toksella tarkistettu vastaamaan muuttunutta 
lainsäädäntöä tältä osin. Kaavamuutos on tullut 
voimaan 21.4.2020. 

 
Suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta 
(C) ja kaupallisen vyöhykkeen aluetta (km2). 
Keskustatoimintojen alueen suunnittelumääräys 
kuuluu: ”Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tu-
lee luoda edellytyksiä vetovoimaisen ja viihtyisän 
kaupunkikeskuksen kehittymiselle varaamalla alueita 
tiivistä kaupunkirakentamista ja monipuolisia palvelu-
ja varten sekä määrittelemällä korkeatasoisen kau-
punkikuvan kehittämisen periaatteet. Keskusta-
alueen kehittämisessä tulee kiinnittää erityistä huo-
miota ydinkeskustan ja muun taajaman selkeään ra-
jaukseen, keskusta-alueen viihtyisyyteen ja esteettö-
myyteen sekä alueen liittymiseen muuhun kaupunki-
rakenteeseen. Alueen kehittymistä tulee tukea täy-
dentämällä olevaa kaupunkirakennetta. Alueiden 
käytön suunnittelussa on huolehdittava joukkoliiken-
teen toimintaedellytyksistä, eri liikennemuotoja yh-
distelevistä matkaketjuista, turvallisista ja kattavista 
kevyen liikenteen yhteyksistä sekä turvattava valta-
kunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kulttuu-
riympäristöt. Alueelle saa sijoittaa merkitykseltään 
seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä. Alueelle ei 
osoiteta enimmäiskerrosalaa.” 
 

 
Ote Etelä-Pohjanmaan Vaihemaakuntakaavasta II 
vuodelta 2016. 
 
Yleiskaava 
Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Seinä-
joen yleiskaava vuodelta 1994. Yleiskaavassa 
asemakaavan muutosalue on varattu keskusta-
toimintojen alueeksi (C).  
 
Asemakaava 
Suunnittelualueella on voimassa 27.2.1986 vah-
vistettu asemakaava, jossa alueen pohjoisosa on 
osoitettu autopaikkojen korttelialueeksi (LPA) ja 
eteläosa yleisten rakennusten korttelialueeksi 
(Y). Alueen länsireunalla on jalankululle ja pol-
kupyöräilylle varattu katu, Matti Visannin kuja. 
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Ote Seinäjoen vuoden 1994 yleiskaavasta. 
 

 
Ote ajantasa-asemakaavasta. 
 
Tehdyt suunnitelmat ja selvitykset 
Luontoselvitys 
Keskustan alueelta on tehty vuonna 2018 Seinä-
joen keskustan viheralueet -selvitys, johon on 
otettu mukaan paikallisesti ja maisemallisesti 
merkittäviä suuria puita, puuryhmiä, metsäsaa-
rekkeita, ekologisia käytäviä ja kasviesiintymiä. 
Selvityksen laati luontokartoittaja Hannu Tuomis-
to. Suunnittelualueelta mukana oli 4 arvokkaaksi 
todettua kohdetta (D4 – D7). Kohteet olivat van-
ha saarni (D4), nuorisokeskuksen vanhat lehmuk-
set Matti Visannin kujan varrella (D5), vanhat 
lehtikuuset Koulukadun varrella (D6) sekä nuori-
sokeskuksen vanhat lehmukset (D7). 
 

 
Alueella olevat paikallisesti arvokkaat puut ja puu-
ryhmät. 
 
Kaavaluonnosvaihe 

Kaavamuutoksen hakija Peab Oy teetti kaava-
luonnosvaiheessa viitesuunnitelman OOPEAA 
arkkitehtitoimistolla.  Luonnoksissa tontille esi-
tettiin 4 – 8 kerroksista asuin- ja liikerakennusta, 
jonka kerrosala on noin 8600 kem². Pysäköinti on 
sijoitettu osittain maan alle ja osittain korttelin 
ulkopuoleiseen kaupungin pysäköintilaitokseen. 
 

 
Asemapiirros kaavaluonnosvaiheen viitesuunnitelmas-
ta (OOPEAA 2017). 
 
Pohjoiskeskustan aluesuunnitelmaluonnos ja 
korttelin 16 suunnitelmat 
Seinäjoen kaupunki teetti vuonna 2020 keskusta-
alueen pohjoisosaan aluesuunnitelmaluonnoksen, 
jossa on tutkittu Maakunnankadun kehittämisen 
lähtökohtia kaupunkikuvan ja -rakenteen näkö-
kulmasta. Kaavamuutosalue sisältyi suunnittelu-
alueeseen. 
 
Kaupunki teetti lisäksi samana vuonna erikseen 
tontinkäyttöluonnoksia korttelista 16 toteutta-
miskelpoisen kaavaratkaisun löytämiseksi. Suun-
nitelmassa kortteliin esitettiin asuinkerrostaloja, 
joiden kerrosluku vaihtelee neljästä kuuteen. 
Matalin, 4-kerroksinen rakennusmassa sijoitettiin 
suunnitelmassa nuorisokeskuksen puoleiselle 
eteläsivulle. 
 

 
Ote korttelisuunnitelmasta (OOPEAA 2020) 
Kaavaehdotusvaihe 
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Kaavaluonnosvaiheen jälkeen Peab luopui kaava-
hankkeesta ja kaavamuutoksen hakijaksi vaihtui 
Lakea Oy, joka teetti vuonna 2021 luonnoksia 
tamperelaisella LSV Arkkitehdeilla. Suunnitel-
massa tontinkäyttöratkaisu pohjautui periaatteil-
taan kaupungin aikaisemmin teettämiin luonnok-
siin. Luonnoksissa kortteliin esitettiin rakennus-
oikeutta noin 8460 kem². 
 

 
Havainnekuva pohjoisesta katsottuna (LSV 2021). 
 

 
Havainnekuva sisäpihalta (LSV 2021). 
 
Keskusta visio 
Seinäjoen keskustan osayleiskaavatyön taustasel-
vityksenä kaupunki teetti vuonna 2019 tiivistämi-
sen periaatteita ohjaavan Keskustan Visio-
työkalupakin. Työn toteutti arkkitehtitoimisto 
OOPEAA yhteistyössä kööpenhaminalaisen Gehl -
arkkitehtitoimiston kanssa. Työn tarkoituksena 
oli löytää suuntaviivoja nopeasti uudistuvan kau-
punkikeskustan kehittämiselle. Työssä etsittiin 
vastauksia siihen, miten kaupungin ydinkeskus-
tasta luotaisiin viihtyisä paikka asumiselle asuk-
kaiden määrän lisääntyessä. Seinäjoen keskustan 
uudistuminen on tapahtunut kortteleittain raken-
tumalla. Sen vuoksi visiotyöstä haluttiin luoda 
erilaisiin tilanteisiin soveltuva kaupunkikehittä-
misen työkalupakki, joka havainnollistaa ja in-
nostaa löytämään kaupunkitilan viihtyisyyttä 
parantavia ratkaisuja esimerkkien avulla. 
 
Visiossa todettiin, että keskustan selkeä ruutu-
kaava, mutta samalla kuitenkin monin paikoin 
epätäydellinen korttelirakenne tarjoaa mahdolli-
suuden luoda puitteet sosiaalisesti aktiiviselle ja 
esteettömälle kaupunkiympäristölle täydentä-
mällä ja eheyttämällä korttelirakennetta. Maan-

tasokerroksen ja katutilan aktivoiminen luo puit-
teet sosiaalisesti aktiiviselle ja tasapainoiselle 
sekä turvalliselle kaupunkitilalle. Kaupungin kes-
kustan ympärillä on viheralueita ja puistoja. 
Visiossa todetaan, että selkeästi jäsennetyn vih-
reän strategian avulla viheralueiden saavutetta-
vuutta voidaan parantaa ja samalla voidaan voi-
mistaa sekä lisätä vihreyttä myös keskustassa. 
 
Vision mukaan tulevaisuuden sosiaalisesti kestävä 
kaupunki 
- tarjoaa aktiivisia julkisia tiloja ja monipuoli-

sia palveluita asukkaille. 
- kaupungissa on ehjä korttelirakenne 
- on vihreä 
- on aktiivinen, moninainen, tasapainoinen ja 

mittakaavaltaan ihmisen mittainen. 
 
Tavoitteena on luoda tiivis, aktiivinen ja vihreä 
kaupunki, joka on mittakaavaltaan ihmisen mit-
tainen, ammentaa kaupungin historiallisesta 
identiteetistä ja tuo sen tähän päivään. Sosiaali-
sesti kestävä kaupunki on saavutettava ja kaikille 
avoin paikka, jossa on hyvä elää ja työskennellä. 
Se tarjoaa monikerroksisen ja tasapainoisen ym-
päristön kaupungin kasvulle ja kehitykselle myös 
tulevaisuudessa. Tulevaisuuden kehittämisen 
tavoitteet on kiteytetty viiteen keskeiseen peri-
aatteeseen: ihmisen mittakaava, identiteetti ja 
ajallinen kerrostuneisuus, saavutettava ja kaikil-
le avoin kaupunkitila, avoin ja moninainen katu-
taso sekä vihreys. 
 
Keskustan vihervisio 
VSU Maisema-arkkitehdit laati Seinäjoen keskus-
tan alueelle vuonna 2019 keskustan Vihervisio –
suunnitelman, jossa tutkittiin keskusta-alueen 
viherverkoston ja -yhteyksien nykytilannetta ja 
kehittämismahdollisuuksia. Suunnitelmassa pyrit-
tiin löytämään keskusta-alueen ja lähiympäristön 
viherverkoston kehittämisen periaatteet ja pai-
nopisteet siten, että ne tukevat tiivistyvän ja 
uudistuvan kaupunkikeskustan rakentumista. 
 
Keskusta-alueella ja sen lähiympäristössä viher-
verkosto tarjoaa toiminnallisuutta jonkin verran, 
painottuen alueen eteläosaan. Keskellä keskus-
taa on lasten leikkipaikka ja leikkipaikka löytyy 
myös keskustan alueella sijaitsevan Marttilan 
koulun pihalta. Pieniä kenttiä on keskusta-
alueella useampi pallottelua tai tapahtumia var-
ten. Myös avoimet nurmipinnat toimivat tapah-
tumakäytössä. Kuntoilua varten joen varrelle on 
tehty uusi kuntoilupiste. Viheralueet tarjoavat 
myös pienimuotoisemmille tapahtumille paikkoja 
kattavasti koko verkoston alueella. Laajemmat 
ulkourheilutoiminnot löytyvät Pajuluoman varrel-
ta tai Jouppilan alueelta. 
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Suunnitelmassa viheryhteyksien yhdistämisen 
periaatteita olivat: 
- katuja, pysäköintialueita ja asuntopihoja 

osaksi viherverkostoa viherrakentamisen kei-
noin 

- uusia taskupuistoja viherverkostoa täyden-
tämään 

- viherverkoston toiminnallinen monipuolista-
minen 

 
Keskeisin viheryhteys lähialueella on Seinäjoen 
varsi, joka muodostaa alueen viherverkoston 
selkärangan. 
 

 
Ote vihervisiokartasta (VSU 2019). Suunnitelmassa 
kortteli sijoittuu vehreän kävelypainotteisen Koulu-
kadun ja Matti Visannin kujan väliin. 
 
Maakunnankadun liikenneselvitys 2019 
WSP Finland on laatinut Maakunnankadun liiken-
neselvityksen vuonna 2019, jolloin tutkittiin per-
hepalvelukeskus Aallokon sijoittamista Maakun-
nankadun varteen. Selvityksessä tutkittiin Maa-
kunnankadun katualueen liikenneratkaisuja tule-
va maankäyttö huomioiden Vapaudentien ja Val-
tionkadun välisellä alueella.  Lisäksi työssä laa-
dittiin alustava yleissuunnitelma Maakunnanka-
dusta, jota aiotaan kehittää viihtyisämmäksi 
kaduksi ja joka palvelee nykyistä paremmin kaik-
kia liikkumismuotoja. 
 
Alueelle on tiedossa merkittävää maankäyttöä, 
joten liikenneverkko tulee tulevaisuudessa muut-
tumaan merkittävästi. Toimivuustarkasteluissa ja 
alustavan yleissuunnitelman laatimisessa on 
huomioitu tulevaisuus, ja mitoittavana tilanteena 
on käytetty vuotta 2040. 
 
Maakunnankadun yleissuunnitelman päätavoit-
teena on kehittää katua viihtyisämmäksi ja pal-
velemaan paremmin tulevaisuuden liikkumistar-
peita. Ratkaisuissa otetaan huomioon niin jalan-
kulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen kuin autolii-
kenteenkin tarpeet. Maakunnankadun liikenteen 

kasvaessa suositellaan niin Vapaudenkadun kuin 
Valtionkadun liittymiin valo-ohjausta. 
 
Kulttuuriympäristöselvitykset 
Viimeisen vuosikymmenen aikana Seinäjoen kes-
kusta-alueella on tehty useita inventointeja. 
Suunnittelualueella sijaitsevalla Nuorisokeskuk-
sen rakennuksella (entinen yhteiskoulu / teatte-
ritalo) on todettu olevan merkittäviä kulttuuri-
historiallisia arvoja. 
 
Rakennusinventointi Seinäjoen kaupungin kes-
kusta-alueella, Etelä-Pohjanmaan maakunta-
museo, Jenni Rauhala 2011. Selvitys on laadittu 
Seinäjoen keskusta-alueen rakennussuojelun ja 
kaavoituksen perusaineistoksi. Sen on tehnyt 
Jenni Rauhala ja se on laadittu vuosina 2010 – 
2011 tehtyjen inventointien pohjalta. Tarkat 
inventointitiedot löytyvät kulttuuriympäristöso-
vellus Kioskista. Nuorisokeskuksen rakennus on 
mukana inventoinnissa. Inventoinnin yhteydessä 
ei ole tehty arvotusta. 
 
Seinäjoen keskusta-alueen rakennusinventointi 
ja toimenpide-ehdotukset osayleiskaavaa var-
ten 2017, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo 
2017. Selvitys perustuu vuosina 2010 - 2011 teh-
tyihin inventointeihin. Vuonna 2017 kohteet on 
arvotettu sekä inventointitiedot päivitetty. Li-
säksi kohteille on laadittu osayleiskaavatyötä 
varten toimenpidesuositukset. Työn on tehnyt 
Sini Saarilahti. Selvityksessä Nuorisokeskus on 
luokiteltu paikallisesti arvokkaaksi kohteeksi, 
jolla on arkkitehtonista, kaupunkikuvallista ja 
historiallista merkitystä. Rakennus ehdotetaan 
suojeltavan kaavassa ja sen käytön kannalta 
oleelliset muutokset ovat sallittavia. Selvitykses-
sä todetaan, että Nuorisokeskuksella on myös 
maakunnallista merkitystä. Tarkat inventointi-
tiedot löytyvät kulttuuriympäristösovellus Kios-
kista. 
 
Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen rakennusin-
ventointi, Etelä-Pohjanmaa liitto, Kirsi Niukko 
2016 – 2017. Etelä-Pohjanmaan liitto on laatinut 
inventoinnin maakunnallisesta rakennetusta kult-
tuuriympäristöstä. Selvitys on tehty yhteistyössä 
Etelä-Pohjamaan maakuntamuseon kanssa. Se 
kattaa sellaiset rakennetun ympäristön kohteet, 
jotka on rakennettu pääosin ennen vuotta 1930. 
Nuorisokeskus sisältyy inventointiin yksittäiskoh-
teena. Kohteiden tarkat inventointitiedot on 
esitetty kulttuuriympäristösovellus Kioskissa. 
Kohteiden arvotus on tehty osana uudemman 
rakennetun kulttuuriympäristön inventointia 
Saatsi Arkkitehtien toimesta vuosina 2019 - 2020. 
Nuorisokeskus on ehdolla maakunnallisesti arvok-
kaaksi kohteeksi. 
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Etelä-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaan 
rakennetun kulttuuriympäristön arvotus ja 
Etelä-Pohjanmaan uudemman rakennetun kult-
tuuriympäristön inventointi ja arvotus, Saatsi 
Arkkitehdit Oy 2021. Etelä-Pohjanmaan uudem-
piin rakennetun ympäristön kohteisiin kuuluvat 
vuosina 1930 – 1999 rakennetut kulttuuriympäris-
tökohteet. Kaikki Etelä-Pohjanmaan rakennetun 
kulttuuriympäristön maakunnallisesti inventoidut 
kohteet on arvotettu osana Saatsi Arkkitehtien 
toteuttamaa työtä. Nuorisokeskus on ehdolla 
maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Lopulli-
nen maakunnallisesti arvokkaiden kohteiden ko-
konaisuus määräytyy tulevassa maakuntakaavan 
päivitystyössä. 
 
Seinäjoen keskustan liikenneselvitys (WSP Fin-
land Oy, 2021) 
Seinäjoen keskustan osayleiskaavaa varten laa-
dittiin vuoden 2021 aikana liikenneselvitys, jossa 
kuvataan keskustan liikenneverkko nykytilassa 
kaikkine liikkumismuotoineen, sekä liikennever-
kon merkittävimmät kehittämistarpeet. Liiken-
neselvitys huomioi tasaisesti eri kulkutavat. Sel-
vitys toimii kokonaissuunnitelmana, jonka poh-
jalta lähdetään tekemään priorisointia ja tarken-
tamaan suunnittelua katujen saneerausten yh-
teydessä. 
 
Vaikutusalue 
Vaikutusalueena on kaavan muutosalue lähiym-
päristöineen. 
 
Maankäyttö- tai muut sopimukset 
Seinäjoen kaupunki tekee maankäyttösopimuk-
sen kaavamuutoksen hakijan kanssa MRL 91 a ja 
b § edellytysten mukaisesti. 
 
Osalliset 
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joi-
den asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä 
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suun-
nittelussa käsitellään (MRL 62§). Tässä asema-
kaavan muutoksessa osallisia ovat: 

Kaavamuutoksen hakija, kaava-alueen ja siihen 
rajoittuvien alueiden maanomistajat, yrittäjät, 
asukkaat ja muut toimijat, 

Kaupungin viranomaiset: Kaupunkiympäristön 
toimiala, Rakennusvalvonta, Yhdyskuntatekniik-
ka, Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut, Ympäris-
tönsuojelu, Puistotoimi, Sosiaali- ja terveyspal-
velut, Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala, Jouk-
koliikenne, Elinvoiman ja kilpailukyvyn toimiala, 
Seinäjoen Vesi Oy, Seinäjoen Energia Oy, Seiver-

kot Oy, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, Seinä-
joen museot,  

Valtion ja muut viranomaiset: Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskus / alueidenkäyttö, Etelä-
Pohjanmaan liitto, 

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

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

Vireille tulo 
Asemakaavamuutos on tullut ajankohtaiseksi ja 
vireille kaupunkiympäristölautakunnan päätök-
sellä 15.11.2017. 

Aloitus- ja luonnosvaihe 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaava-
luonnos asetetaan nähtäville vähintään 14 päi-
väksi. Nähtävilläolosta tiedotetaan julkisesti 
kuulutuksella. Suunnittelualueen maanomistajia 
sekä osallisiksi nimettyjä viranomaisia ja yhteisö-
jä tiedotetaan. Osallisilla on mahdollisuus antaa 
mielipiteitä kirjallisesti, suullisesti tai sähköpos-
tin välityksellä (MRL 62 § ja MRA 30 §). Tarvitta-
essa järjestetään kaavan esittelytilaisuus. Saadut 
mielipiteet ja lausunnot käsitellään ja vastineet 
kirjataan kaavaselostukseen ehdotusvaiheessa. 

Ehdotusvaihe 

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen jälkeen 
laaditaan kaavaehdotus, joka on virallisesti näh-
tävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 30 päivää. Nähtä-
villä pidosta tiedotetaan julkisesti kuulutuksella. 
Kaava-alueeseen rajautuvalle kunnalle ja ulko-
paikkakuntalaiselle maanomistajalle tai haltijalle 
lähetetään kirjallinen ilmoitus viikkoa ennen 
nähtäville asettamista. Paikkakunnalla asuvalle 
maanomistajalle lähetetään ilmoituskirje vii-

http://www.seinajoki.fi/ilmoitustaulu
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meistään nähtävilläolon alussa. Osalliset voivat 
tehdä kaavaehdotuksesta muistutuksia, jotka 
tulee toimittaa kirjallisina kuulutuksessa ilmoi-
tettuun osoitteeseen määräaikaan mennessä. 
Muistutuksiin laaditaan vastineet ja perustelut 
kaavaselostukseen ja päätöskäsittelyyn. Niille 
muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet 
osoitteensa, lähetetään perustellut vastineet. 

Kaupunginhallitus päättää huomautusten ja lau-
suntojen johdosta tarkistetun asemakaavaehdo-
tuksen asettamisesta nähtäville. Jos ehdotuk-
seen tehdään oleellisia muutoksia, ehdotus laite-
taan uudelleen nähtäville (MRA 32 §). 

Hyväksyminen 
Virallisen nähtävillä olon jälkeen kaupunginhalli-
tus esittää kaavanmuutoksen kaupunginvaltuus-
ton hyväksyttäväksi. Kaavamuutoksen hyväksyy 
kaupunginvaltuusto. Kaavan hyväksymisestä kos-
kevasta päätöksestä ilmoitetaan niille viranomai-
sille, kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöil-
le, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kir-
jallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoit-
teensa (MRL 67 § ja MRA 94 §). Valtuuston pää-
töksestä on mahdollista valittaa Vaasan hallinto-
oikeuteen. Kaavan tultua lainvoimaiseksi kuulu-
tetaan sen voimaantulosta kaupungin ilmoitus-
lehdessä sekä kaupungin internetsivuilla. 
 
Viranomaisyhteistyö 
Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjes-
tetään lausuntomenettelyin tai erillisneuvotte-
luin. 
 
Selvitettävät vaikutukset ja vaikutusten arvi-
oinnin menetelmät 
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaava 
laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä 
suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutuk-
set, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, so-
siaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. 
 
Vaikutuksia tullaan arvioimaan asemakaavan 
laatimisen yhteydessä olemassa olevien selvitys-
ten, lähtötietomateriaalin, asiantuntijoiden ja 
osallisten kannanottojen perusteella. Ne rapor-
toidaan osaksi asemakaavan selostusta. 
 
Kaavoituksen kulku, aikataulu ja päätöksente-
ko 
  
Aikatauluarvio 
• Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma ovat nähtävillä joulukuussa 2017 
• Kaavaehdotus on nähtävillä marraskuussa 

2022 – tammikuussa 2023 
• Kaupunginvaltuusto hyväksynee asemakaavan 

vuoden 2023 alkupuolella 

 
Yhteystiedot ja palaute  
Työn kuluessa osallistumis- ja arviointisuunni-
telmaa tarkistetaan aina tarvittaessa. 
 
Valmistelusta vastaavat 
Kaavoitusjohtaja Martti Norja 
p. 040 774 8501 
martti.norja@seinajoki.fi 
 
Kaavoitusarkkitehti Veli-Matti Prinkkilä  
p. 044 4181 531 
veli-matti.prinkkila@seinajoki.fi 



Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta 743 Seinäjoki Täyttämispvm 05.10.2022
Kaavan nimi Keskusta kortteli 16
Hyväksymispvm Ehdotuspvm
Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm 15.11.2017
Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 01103
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,7633 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 0,0000
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] 0,3743 Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,7633

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 0,7632 100,0 11135 1,46 0,0000 -5991
A yhteensä 0,3743 49,0 8100 2,16 0,3743 8100

P yhteensä
Y yhteensä 0,3035 39,8 3035 1,00 -0,0591 -591

C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä 0,0854 11,2 0 -0,3152 -13500

E yhteensä
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 0,3743 49,0 0 0,0967 0

Rakennussuojelu
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]

Yhteensä 1 990 1 990



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala 
[ha]

Pinta-ala 
[%]

Kerrosala 
[k-m²]

Tehokkuus 
[e]

Pinta-alan muut. 
[ha +/-]

Kerrosalan muut. 
[k-m² +/-]

Yhteensä 0,7632 100,0 11135 1,46 0,0000 -5991
A yhteensä 0,3743 49,0 8100 2,16 0,3743 8100

AL 0,3743 100,0 8100 2,16 0,3743 8100

P yhteensä
Y yhteensä 0,3035 39,8 3035 1,00 -0,0591 -591

Y 0,3035 100,0 3035 1,00 -0,0591 -591

C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä 0,0854 11,2 0 -0,3152 -13500

Kadut 0,0000 0 -0,0070 0

Kev.liik.kadut 0,0854 100,0 0 0,0009 0

LPA 0,0000 0 -0,3091 -13500

E yhteensä
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 0,3743 49,0 0 0,0967 0
map 0,3743 100,0 0 0,3743 0

ma 0,0000 0 -0,2776 0

Rakennussuojelu
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]

Yhteensä 1 990 1 990
Asemakaava 1 990 1 990

Ei-asemakaava
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Maakunnankatu 6, viitesuunnnitelman rakennusoikeuslaskelma

Muu ala (**) Kokonaisala

as prsh(***) var/apu liike us 250 puolil.parv muu prsh yli 15

A 1460 60 44 59 135 139 201 2098

B 2174 90 121 93 178 230 272 3158

C 1902 90 34 157 92 127 72(*) 194 300 2968

D 1731 90 21 136 80 172 142 216 2588

autohalli 2718 2718

muuntamo 7 7

yht. 7267 330 220 293 324 612 79 (705) 3707 13537

+314 (=705-391) 391
(=0,05 x 7817)

arvio teknisten kuilujen määrästä: 0,50 % asuinkerrosalasta

-39 (=0,005 x 7267) +39

Laskennallisten tarkistusten jälkeen

as prsh var/apu liike us 250 puolil.parv muu prsh yli 15

yht. 7228 644 220 293 324 612 118 391

3707 m2 13537 brm2

9830 kem2

(*) = autotallit 1krs

(**) = muu ala sisältää kellarin alan sekä B ja C hankkeisiin liittyvät pyöräkatokset

(***) porrashuoneiden 15m2 osuus

1308

porrashuoneen 15m2 ylimenevästä osuudesta (705 kem2) rakennetaan 391 kem2 (5% 

rak.oikeudellisesta kerrosalasta) annettu rakennusoikeus ylittäen

8092 kem2 1738 kem2

Kerrosala yhteensä kem2

7817

Rakennusoikeudellinen krsala Kaavan ro ylittäen rakennettava krsala

Maakunnankatu 6, viitesuunnnitelman autopaikkalaskelma

autopaikkatarpeen muodostuminen

as. kem2 1 ap/ kem2 vaade

7228 85 86 ap

suunnitelmassa Halli 82 ap

1krs piha 2 ap

C-talo talli 3 ap

yht. 87 ap

Maakunnankatu 6, viitesuunnnitelman väestönsuojalaskelma

kem2(1)
x vars. suojatilan tarve kem2(2)

x vars. suojatilan tarve

A 1897 0,02 37,94 m2 1564 0,02 31,28 m2

B 2886 0,02 57,72 m2 2385 0,02 47,7 m2

C 2668 0,02 53,36 m2 2026 0,02 40,52 m2

D 2372 0,02 47,44 m2 1842 0,02 36,84 m2

yhteensä 196,46 m2 156,34 m2

kem2(1) rak.oik. krsala + ro ylittäen rakennettava krsala hankkeiden A-D osalta

kem2(2) ainoastaan rakennusoikeudellinen kerrosala hankkeiden A-D osalta

Polkupyörät

Kaavaluonnoksessa väh. 1,5 polkupyöräpaikkaa/asunto eli noin 216 kpl
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Huoneistotyyppi määrät

Huoneistotyyppi
1h

2h

3h

4h

5h

Määrä

47

56

28

9

3

143

htm²

1 377,45

2 422,95

1 588,87

855,26

303,37

6 547,90 m²

Huoneistoluettelo

Rakennus
Talo A

Talo B

Talo C

Talo D

Huoneistotyyppi

1h

2h

3h

1h

2h

3h

4h

1h

2h

3h

5h

1h

2h

3h

4h

Määrä

11

11

8

12

18

8

5

13

19

3

3

11

8

9

4

143

htm²

311,09

536,10

475,73

352,84

674,82

429,13

494,63

387,04

847,50

174,30

303,37

326,48

364,53

509,71

360,63

6 547,90 m²
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50
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+48,390

+63,769
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+41,600

+44,380
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+67,224

+63,769

+45,100

+48,390

+51,390

+54,390

+57,390

+60,390

+44,320

Sisäänajo parkkihalliin

Kansi

Julkisivumateriaalit

Rakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali tiili punaisen, ruskean,
harmaan ja valkoisen sävyvariaatioilla.

1. Tiili, luonnonvalkoinen
2. Tiili, harmaa
3. Tiili, beige
4. Tiili, punasavi
5. Tiili, lämmin harmaa
6. Peltikate, maalattu, punaruskea
7. Lasi
8. Betoni

Julkisivu Koulukadulta
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