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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT   

1.1 Tunnistetiedot  

Asemakaavan selostus, joka koskee 31. päivänä tammikuuta 2023 päivättyä 
Seinäjoen kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen laatimaa asemakaavakart-
taa, kaavanumero 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 69-77 sekä niihin liittyvät virkistys-, tori-, eri-
tyis- ja katualueet. 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 65 200 
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asukasta ja väestönkasvu on ollut nopeaa viime vuosina. 
 

Seinäjoen keskussairaalan naapurissa sijaitsevalle, käytöstä poistuneelle sai-
raanhoito-oppilaitokselle ei ole löytynyt uutta käyttöä, joten on tarkoituk-
senmukaista päivittää keskustan tuntumassa oleva alue vastaamaan nykytar-
peita. Seinäjoen keskussairaala läheisyys lukuisine työpaikkoineen sekä Kyr-
kösjärven ja Jouppilanvuoren laajat virkistysalueet mahdollistavat uusien 
asuinkorttelien ja niitä tukevien palveluiden tutkimisen alueelle. 

 
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 6.2.2023 laittaa kaavaehdotuksen 
nähtäville. Nähtävillä pidosta tiedotetaan kuulutuksella sähköisellä ilmoitus-
taululla ja kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen internetsivuilla sekä Seinä-
joen Sanomissa 15.2.2023. Kaava on ollut MRL 65 §:n mukaisesti nähtävillä 
15.2. – 16.3.2023 välisen ajan. Nähtävänä olon aikana asianosaisilta on pyy-
detty lausunnot kaavaehdotuksesta ja ehdotuksesta on voinut esittää muistu-
tuksia. Kaupunginhallitus käsittelee asemakaavaehdotuksesta saadut lausun-
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not ja muistutukset __._.2023 ja esittää asemakaavaa kaupunginvaltuuston 
hyväksyttäväksi __._.2023. 

2.2 Asemakaava   

Asemakaavan muutoksella luodaan edellytyksiä kaupunkirakenteen tiivistämi-
selle ja kestävän yhdyskunnan kehittämiselle. Asemakaavalla uudistetaan ja 
kohennetaan Koskenalantien vartta muuttamalla vanha sairaanhoito-
oppilaitoksen tontti opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueesta 
kaupunkimaisemmaksi pääosin kerrostaloasumiseen. Kortteli 31 kaavoitetaan 
myöhemmin. 
 
Asemakaavan muutoksella suunnittelualueelle muodostuu kymmenen kortte-
lia, jotka on osoitettu monipuoliseen ja monimuotoiseen asumiseen. Alueella 
korkeat ja matalammat kerrostalot liittyvät kaupunkipientaloihin ja pieni-
muotoisempaan pientaloasumiseen. Yhdessä ne muodostavat uuden asuinalu-
een ja samalla merkittävän maisematekijän Sairaalanmäen alueelle. 
  
Kapealle suunnittelualueelle kohdistuvista verrattain tehokkaista maankäyt-
töodotuksista ja tiukoista pysäköintinormeista johtuen joihinkin kortteleihin 
on jouduttu suunnittelemaan monitasoisiakin rakenteellisia pysäköintiratkai-
suja. Maanalaisia pysäköintitiloja on mahdollistettu viiteen kortteliin, mutta 
maantasopysäköintikin on mahdollista yhdessä AK-korttelissa, mikä luo edel-
lytykset asumisen erilaisille hallintamuodoille. 
 
Keskussairaalan läheisyyden takia alueelle on osoitettu julkisen pysäköinnin 
mahdollistava hybridityyppinen toiminnallisella viherkatolla varustettu pysä-
köinti- ja liikerakennus, jonka on mahdollista palvella myös virkistysalueen 
käyttäjiä sekä sairaalan alueen pysäköintitarpeita. Koskenalantien varrelle on 
osoitettu kortteli, jolle saa sijoittaa autopaikkojen ohella yhdyskuntateknistä 
huoltoa palvelevia laitteita ja jätteenkeräyspisteen. Korttelista osa on varat-
tu suojavihervyöhykkeeksi.   
 
Asemakaavan muutosalueen mukaan asumiselle on varattu 51 124 k-m2 ja ko-
konaisrakennusoikeus on 62 484 k-m2. Kaavan rakennusoikeus vastaa 
aluetehokkuutta ea= 0,62. Korttelitehokkuudet vaihtelevat e=0,37 – e=2,39.  
 
Suunnittelualueesta noin kolmas osa on osoitettu lähivirkistysalueiksi tai puis-
toiksi. Asemakaava kasvattaa kokonaisrakennusoikeutta 32 434 k-m2 nykyi-
sestä. 

 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen  

Kaavan kaupunkikuvallisia, kaavallisia, teknisiä ja taloudellisia toteuttamis-
edellytyksiä on tutkittu ja tehty yleiskaavallinen tarkastelu, jossa on todettu 
alueen soveltuvan hyvin kaupunkimaiseen asumiseen. Alueella on edellytyksiä 
korkeallekin rakentamiselle. Kaavaehdotuksen mukaista massoittelua on arvi-
oitu myös kaupunkimaisemassa eri suunnista.  
 
Asemakaavan hyväksymisen jälkeen korttelin rakentaminen on toteutettavis-
sa vaiheittain. Alueen eteläosassa julkiselle pysäköinnille varatulle kortteli-
alueelle 73 (LPY-1) on määrätty osa asuinkerrostalokorttelien pysäköintipai-
koista velvoitepaikkoina. Ne voidaan sijoittaa aluksi maantasopaikkoina, kun-
nes pysäköintitalo voidaan toteuttaa. Tämä mahdollistaa pysäköintitalon to-
teuttamisen sekä myös korttelien vaiheittain rakentamisen. Alueen toteutta-
minen voi alkaa asemakaavan saatua lainvoiman. 

 
Asemakaavoitusprosessia on kuvattu tarkemmin kohdassa 4. Asemakaavan 
suunnittelun vaiheet. 
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Kuva. Sairaalanmäen suunnittelualueena sairaanhoito-oppilaitoksen alue.   

 

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 kolmen 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.  
 

Kuvia. Sairaanhoito-oppilaitos sisältä elokuussa 2022.
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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. 
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Kuva. Luontoselvityksen mukaan alueen arvokkaimmat luontokohteet ovat geologisesti  
ja maisemallisesti arvokas kallioalue, metsäalueen vanha puusto ja sairaan- 
hoito-oppilaitoksen kookas pihapuusto. 

 

 
 

 
Kuva. Sairaanhoito-oppilaitos tontin länsipuolelta kuvattuna. 
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                     Kuva. Kuvia suunnittelualueelta. 
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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 65 200 
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 noin 360 henkilöä ja yhden 
kilometrin säteellä asuu noin 1700 henkilöä tammikuussa 2023. 

 
 

 
Kaavio. Väestörakenne 500 m ja 1 km etäisyydellä Koskenalantie 17 mitattuna. Lähde: 
Seinäjoen kaupungin väestötietojärjestelmä. 
 
 
Yhdyskuntarakenne 
Alue liittyy kiinteästi muuhun kaupunkirakenteeseen, mutta se on rakennetun 
alueen ja laajojen virkistysalueiden rajalla vastapäätä laajaa keskussairaalan 
aluetta ja hieman erillään Huhtalan kaupunginosan muista asuinalueista. 
Suunnittelualue kuuluu Huhtalan kaupunginosaan. 
 
Kaupunkikuva 
Seinäjoen keskussairaalan 1970-luvulta lähtien rakentunut rakennuskanta hal-
litsee kaupunkikuvaa, muilta osin alueelle antaa leimansa laajat virkistysalu-
eet. 
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Kuva. Punaisella on rajattu rakennetuksi kulttuuriympäristöksi luokitellut Törnävän sai-
raalan alue ja Seinäjoen keskussairaalan alue, jotka kuuluvat Museoviraston luokittele-
miin valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Suunnittelualue 
sijaitsee välittömässä naapurissa ja täydentää osaltaan keskussairaalan alueen kiin-
teämmäksi osaksi kaupunkirakennetta.  

 
Rakennuskanta  
Suunnittelualueella sijaitsee Seinäjoen koulutuskuntayhtymän kesällä 1981 
Huhtalan rinteille valmistunut ja 1993 laajennettu sairaanhoito-oppilaitos, 
jonka Seinäjoen kaupunki on hankkinut omistukseensa 2017. Rakennukselle ei 
ole löytynyt uutta käyttöä. Oppilaitosrakennusta on käytetty väistötiloina, 
mutta se on nyt tyhjillään ja aiotaan purkaa uuden rakentamisen tieltä. 
 
Suunnittelualueen eteläpuolella Koskenalantien toisella puolella on vuonna 
2012 valmistunut Seinäjoen keskussairaalan Y-talo, jonka takana sijaitsee 
1970-luvulla rakennettu Seinäjoen keskussairaala. Seinäjoen keskussairaalan 
rakentamisesta järjestettiin kutsukilpailu 1970-71, jonka perusteella sairaa-
lan suunnitteli arkkitehti Veijo Martikainen. Sairaalan yhteydessä, Huhtalan-
tien varressa on potilaskuljetuksia varten helikopterikenttä.  
 

 
Kuva. Seinäjoen keskussairaalan aluetta taustalla. Etualalla sairaalan pysäköintiä ja Ter-
veysteknologiakeskus Mediwest ja oikealla Sairaanhoito-oppilaitos. Helikopterikenttä Me-
diwestin ja keskussairaalan välillä. 
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Kuvia vuonna 1981 valmistuneesta Sairaanhoito-oppilaitoksesta tai terveydenhuolto-
oppilaitoksesta sisältä ja ulkoa. Ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön ja sen suunnitteli 
arkkitehtitoimisto Rovarkki Oy/ arkkitehti Aarre Holttinen. Heti alussa huomioitiin raken-
nuksen laajennusmahdollisuus ja arkkitehti Touko Saaren suunnittelema lisärakennus val-
mistus vuonna 1993. 
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Kuvat. Sairaanhoito-oppilaitoksen ensimmäisen vaiheen pohjapiirrokset vuodelta 1980. 
Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Aarre Holttinen rovaniemeläisestä arkkitehtitoimis-
to Rovarkki Oy:stä. Rakennus otettiin käyttöön 23.9.1981. 
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Kuvat. Ylempänä asemapiirros arkkitehti Touko Saaren suunnittelemasta laajennuksesta, 
joka on merkitty kuvaan tummennettuna. Lisärakennuksen suunnittelusta ja rakentamises-
ta tehtiin päätös Seinäjoen kaupungin valtuuston kokouksessa 16.1.1987 ja rakennus val-
mistui 23.4.1993. Sairaanhoito-oppilaitoksen laajennus kasvatti hyötypinta-alaa noin 3500 
m2. Laajennusosan sijoitus, massoittelu ja ulkoarkkitehtuuri noudattelee aiemman raken-
nusvaiheen muodonantoa ja kurinalaista arkkitehtuuria. Julkisivut jatkavat harmaata be-
toelementtien linjaa, rakenteita, muotoja ja väritystä.  
 
Kolmikerroksisen laajennusosan lasikattoinen sisääntuloaula ”katu” liittää rakennusvai-
heet toisiinsa. Uudisosan avulla kouluun saatiin uusi auditorio-luentosali sekä uusi keittiö 
ja siihen liittyvä valoisa ruokasali, josta avautuu vehreä näkymä ympäröivään luontoon. 
rakennustöiden yhteydessä rakennettiin pihalle 220 uutta autopaikkaa entisten 80 auto-
paikan lisäksi. 
 
Alemmassa kuvassa näkyvät toisen rakennusvaiheen leikkaus ja kellari. Asemapiirrosluon-
nokseen on luonnosteltu kaksi kerrostaloa. 
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Museovirasto on luokitellut Törnävän sairaalan alueen ja Seinäjoen keskussai-
raalan alueen valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäris-
töihin (RKY 2009 –alueet). Sairaala-alue on monipuolinen, hyvin säilynyt ja 
ajallisesti kerroksinen kokonaisuus, joka kuvastaa sairaalarakentamisen suun-
nitteluperiaatteita sekä sairaanhoidon kehitystä 1920-luvulta 1970-luvulle. 
 
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 lähiympäristön monipuolisiin virkistysmahdollisuuk-
siin. Suoraan korttelin pihalta aukeaa Jouppilanvuoren virkistysmetsä lenkki-
polkuineen sekä taaempana noin kilometrin etäisyydellä urheilukeskuksen 
alue, jossa sijaitsee OmaSp jalkapallostadion, jäähalli, amerikkalainen jalka-
pallokenttä, 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 maastopyöräilyreitit. Jouppilanvuoren alueelta 
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. Jouppilanvuoren uusi ulkokuntoilualue on valmistunut noin 
800m alueesta luoteeseen. 
 
Seinäjoen keskustassa sijaitsevat mm. Seinäjoen kaupungin kirjasto, kaupun-
ginorkesteri sekä teatteri. Uimahalli-urheilutalolla on tarjolla monenlaisia 
virkistyspalveluja. 

                        

 
                                          Kuva. Sairaalanmäeltä kaakkoon päin kuvattuna avautuvat keskustamaisemat. 
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Kuva. Jouppilanvuoren virkistysalue aivan suunnittelualueen vieressä tarjoaa virkistykseen ja vapaa-
ajanviettoon sekä kilpaurheiluun mahtavat mahdollisuudet. 

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 
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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. 

Kuva. Paikallisliikenteen reittikartta (Härmän liikenne, 2020). 
 

Kuva. Komia liikenteen arkipäivien reittikartta linja 10 keskussairaala – Y-talo. 
 
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-
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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. 

 
 

  
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 
 
 

3.1.4 Maanomistus 

Suunnittelualue on 10,08 ha ja se on kokonaisuudessaan kaupungin omistuk-
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sessa.  
 

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. 
 

 

 

       
      Kuva. Vehreältä Sairaalanmäeltä keskustaan päin. Taustalla avautuvat avarat lakeusmaisemat. 
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Kuva. Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan kaavayhdistelmästä © MML,  

Esri Finland. 

Finland. 

 Kuva. Ote kauempaa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan kaavayhdistelmästä  

© MML, Esri 
 
Yleiskaava 
Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutukseton Seinäjoen yleiskaava 
1994, jota ollaan uudistamassa. Alue on osayleiskaavassa Julkisten palvelujen 
ja hallinnon aluetta (PY) ja vähäisiltä osin Urheilu- ja virkistyspalvelujen alu-
etta (VU). 
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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. 
 
Muut suunnitelmat 
 
Luontoselvitys 
Alueelle on tehty luontoselvitys 2020. Suunnittelualueen ulkopuolella olevalla 
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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 

Asemakaavan muutos on tullut ajankohtaiseksi suunnittelualueella korttelissa 
30 sijaitsevan sairaanhoito-oppilaitoksen poistuttua käytöstä ja kaupungin 
hankituttua keskussairaalaa vastapäätä Huhtalan rinteiltä noin 6 ha:n suurui-
sen tontin omistukseensa.  
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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, Säteilyturvakeskus, Etelä-Pohjanmaan Sai-
raanhoitopiiri. 

 

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 yh-
teisöt 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 
esittää kaavaluonnoksesta lausuntoja ja mielipiteitä nähtävillä olon aikana. 

 
Luonnosvaiheen jälkeen järjestettiin rakennusliikkeille asemakaavaehdotuk-
sen esittelytilaisuus 21.9.2022 kaupungintalolla. Kutsu lähetettiin 13 raken-
nusyhtiölle ja kolme tahoa saapui keskustelemaan kaavan toteuttamismahdol-
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lisuuksista. Kommentit koskivat lähinnä kerrostalorakentamista ja pysäköin-
tiä. Keskustamaista tehokasta rakennetta pidettiin yleisesti vaikeana toteut-
taa kolmen kilometrin päässä keskustasta samoin pysäköintinormin vaatimaa 
rakenteellista pysäköintiä. Kaupunkimaisia korttelin kulman yli ulottuvia la-
mellitaloja pidettiin taloudellisesti vaikeina ratkaisuina ja rakennustyypeistä 
priorisoitiin pistetaloja. Hankekokoja pidettiin ylipäänsä liian suurina. Raken-
nusyksiköiden kerrosalaksi ehdotettiinkin korkeintaan 3000 k-m2. Julkisivu-
materiaaleista paikalla muurattua tiiltä pidettiin liian kalliina toteuttaa. 
Asuntosuunnittelussa kadun varren työtilojen ja asumisen yhdistäviä kaksiker-
roksisia asuntoja ja liiketiloja pidettiin vaikeina myydä. 
 
Ehdotusvaiheessa pidetään yleisötilaisuus. 
 
Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavaehdotuksen asetettavaksi julkisesti 
nähtäville 6.2.2023. Kaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 65 
§:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 15.2. – 16.3.2023 Seinäjoen kaupungin 
kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen internetsivuilla. 
 
Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta tiedotetaan Seinäjoen kaupungin sähköi-
sellä ilmoitustaululla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Seinäjoen Sa-
nomissa 15.2.2023. 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  

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään lausuntomenettelyllä 
tai erillisneuvotteluin. Viranomaisten kannanotot on huomioitu asemakaavan 
valmistelussa. 
 

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.  
 
Tavoitteena on myös suunnitella viihtyisä, elävä ja ekologisesti kestävä 
asuinalue, jossa asuminen ja sitä tukevat lähipalvelut että työ ja etätyö sekä 
vapaa-aika ja virkistys lomittuvat luontevasti toisiinsa. Tavoitteena on tarjo-
ta monipuolisia asumismuotoja eri-ikäisille asukkaille erilaisiin elämäntilan-
teisiin keskustamaisesta kerrostaloasumisesta tasokkaaseen, tiiviiseen pien-
taloasumiseen. Kaavaratkaisu erilaisine talotyyppeineen tarjoaa yksilöllisiä 
asumisratkaisuja.  

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 
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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. 
 
Suunnittelualue rajoittuu Seinäjoen keskussairaalan alueeseen, joka on valit-
tu rakennetuksi kulttuuriympäristöksi yhdessä Törnävän sairaalan alueen 
kanssa (RKY 2009 -alue). 

 
 

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).  
 
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. Todellisuusmallista viistokuvaote Nurmosta päin kuvattuna. Edessä Seinäjoen kes-
kustaa ja taustalla Sairaalanmäki oikealla siintävät Ilmajoen Alajoen lakeusmaisemat.  
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Kuva. Sairaalanmäen suunnittelualue täydentää keskussairaalan alueen kiinteämmäksi 
osaksi kaupunkirakennetta. Törnävän sairaalan alue ja Seinäjoen keskussairaalan alue 
kuuluvat Museoviraston luokittelemiin valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kult-
tuuriympäristöihin (RKY 2009 –alueeksi). 
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Kuva. Kaavaluonnoksen 11.5.2022 havainnekuvia eri puolilta katsottuna. 
 

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 
palvelevien rakennusten (YO) alueeksi ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU). 
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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. Suunnittelualue sijaitsee kolmen kilometrin päässä keskustasta ja asemalta  
sekä ideaparkista. 

 

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-
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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 
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 
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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.  

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 
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alueen asukkailla olisi mahdollisuus löytää pienempi tai suurempi asunto alu-
eelta elämäntilanteen muuttuessa. 

 

Kuvapari. Kaavaehdotuksen havainnekuvista. Näkymät pohjoisesta ja ylhäältä. 

 
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).  
 
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.  
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       Kuvat. Helikopteritason ja lentosektoreitten vaikutus asuinalueen rakennusten  

    korkeuksiin. Uudisrakennusten korkeudet tulee sopeuttaa helikopteritason  
    etäisyyteen siten, että siitä 100 metrin päässä, Koskenalantien toisella puolen,  
    olevien puiden latvatason korkeuteen lisättynä 4,5 metriä, saadaan rakennuksille  
    kerrosluku. Jokainen 100 metriä lisää rakennusten korkeutta 4,5 metrillä. 
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Kuva. Viistoilmakuva Kuva. Viistoilmakuvasovitus koillisesta katsottuna. Kuvassa näkyy-
helikopteritaso ja lähestymissuunta, mistä johtuen rakennusten korkeudet nousevat poh-
joiseen päin.  
                     

 
Kuva. Alaseinäjoenkatua kuljettaessa ja lähestyttäessä Koskenalantien risteystä Sairaa-
lanmäelle hahmoteltujen korkeimpien kerrostalojen korkeudet ja niiden vaikutus on ha-
vaittavissa. Kuvapari osoittaa, että kaksitoistakerroksinen rakennus ei toimi vielä maa-
merkkinä maisemassa, mutta ei myöskään sovittaudu metsän rajaan kaukomaisemassa. 

 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet 

Asemakaavan muutos on Seinäjoen kaupungin kaavoitusohjelmassa esitetty-
jen tavoitteiden sekä kaupungin strategian mukainen tiivistäessään kaupunki-
rakennetta ja tehostaessaan maankäyttöä. Valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden (VAT) periaatteita on voitu vain osittain toteuttaa tiukan pysä-
köintinormin takia, sillä Seinäjoen yhdyskuntarakenne tukeutuu pitkälti yksi-
tyisautoille ja julkinen liikenne ei ole kattava. 

 

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. 
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Kuva. Viistoilmakuva pohjoisesta suunnittelualueelta Kyrkösjärven suuntaan. Etualalla 
sairaanhoito-oppilaitos. 
 
 
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 kaupunkimais-
ten korttelien muodostumista, ja tuetaan alueen yhtenäisyyttä, mutta samal-
la sen osien erilaisuutta. Urbaanisuus syntyy julkisten katu- ja aukiotilojen 
vaihtelulla sekä yksityisten kiinteistöjen ja niiden rajattujen pihojen avulla, 
julkisuusasteiden vaihtelulla ja erottelulla. Kaupunkimaista asumista palve-
luineen syntyy myös tarpeesta yhdistää työ ja asuminen pohjalaisen yrittä-
jyyden hengessä. 
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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 
olennaisena elementtinä eri muodoissaan suunnittelun kaikissa mittakaavois-
sa. Asuntoihin voi liittyä sivuasuntoja, työ-, ateljee- ja aputiloja, työhuonei-
ta, ullakkotiloja sekä varasto- ja piharakennuksia sekä hyvinvointi- ja ter-
veyspalveluja edistäviä palvelu- ja yhteistiloja. 
 
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 62 484 k-m2, josta asumista 
on 51 124 k-m2 noin 1100 uudelle asukkaalle ja 11 350 k-m2:n pysäköintitalo 
noin 460 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. Suunnitelman viistoilmakuvasovitus kaavaluonnosvaiheessa katsottuna Kyrkösjärven 
suunnalta. 

 
Kuva.Viistoilmakuvasovitus suunnitelmasta jalkapallostadionin suunnalta. 
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Kuva. Ote asemakaavaluonnoksesta 11.5.2022. 
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Kuvat. Ote asemakaavaluonnoksesta ilmakuvan päällä 11.5.2022. Alemmassa kuvassa alueen korkeimmat uudisrakennukset. 
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    Kuva. Kaavaluonnoksen havainnekuva 11.5.2022. 

 
Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet sekä niiden vastineet 
Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 11.5. – 24.5.2022 välisen ajan. Kaava-
luonnoksesta saatiin 12 lausuntoa ja 4 mielipidettä. Lausunnon antoivat Ete-
lä-Pohjanmaan Ely-keskus, Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri, Etelä-
Pohjanmaan Pelastuslaitos-liikelaitos, Tampereen yliopiston arkkitehtuurin 
yksiköstä Seinäjoen yliopistokeskuksen kaupunkilaboratorion TAKO-hanke, 
Seinäjoen Energia Oy ja Seinäjoen Vesi, Cinia Oy, Fingrid Oyj, Telia Finland 
Oyj, Seinäjoen kaupungin rakennusvalvonta, Seinäjoen kaupungin kiinteistö- 
ja paikkatietopalvelut, Seinäjoen museo sekä Seinäjoen kaupungin ympäris-
tönsuojelu.  

 
Etelä-Pohjanmaan ELY toteaa lausunnossaan, että Suunnittelualueen poh-
joisosassa oleva kallioalue säilyy suurelta osaltaan virkistyskäytössä ja länsi-
osassa oleva avonevan luontotyyppi säilytetään nykyisellään. Länsireunassa 
olevaa asuinpientalojen kortteli 70 sivuaa Jouppilanvuoren ns. kilpavitonen. 
Korkeimmat 16, 10 ja 6-kerroksiset kerrostalot muodostavat koilliseen mai-
semallisesti merkittävän korkeiden kerrostalojen rivistön. Muutoin alueen ra-
kennukset ovat 2–6½ -kerroksisia. Monipuolisen asuntoalueen länsiosaan si-
joittuu asuinpientalojen, erillispientalojen ja pienkerrostalojen korttelit. 
Kahteen kerrostalokortteliin sijoittuu myös palveluasumista. Koskenalantien 
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varrelle sijoittuvan pysäköintitalon yhteyteen voidaan sijoittaa myös päivit-
täistavarakauppaa 2000 m² ja liikuntatiloja 500 m². 
 
Asemakaavaselostuksessa on kattavien perustietojen lisäksi esitetty yleiskaa-
vallinen tarkastelu. Kaavan laadintaa varten alueelle on tehty luontoselvitys 
ja visiosuunnitelma, joka sisältää maisemallisten ja kaupunkikuvallisten tar-
kastelujen lisäksi mm. viereisen Y-talon yhteydessä olevan helikopterikentän 
käyttöön liittyvät selvitykset sekä suunnittelualueen tarkemmat mitoitustie-
dot. 
 
Visiosuunnitelmassa ja kaavaselostuksessa esitetyt havainnekuvat ja muu 
materiaali antavat selkeän kuvan alueen liittymisestä ympäristöönsä ja ha-
vainnollistavat korkealaatuista suunnittelua ja suunnittelulle asetettuja ta-
voitteita. Kaavan laadukasta toteutumista varten kaavassa on annettu run-
saasti määräyksiä. 
 
Hulevesien hallinnan osalta on annettu yleispiirteinen määräys hulevesiselvi-
tyksen laatimisesta rakennuslupavaiheessa ja yleistavoitteita viivyttämisestä, 
imeyttämisestä ja johtamisesta. Alueelle on tarkoitus toteuttaa myös maan-
alaista pysäköintiä, mikä asettaa haasteita perinteisten viivytysratkaisujen 
toteuttamisen. Laadukkaan piha- ja hulevesisuunnitelman laatiminen jo kaa-
voituksen yhteydessä edistäisi koko alueen hulevesien hallintaa ja tarvitta-
vien viivytysmitoitusten määrittämistä. 
 
Luontoselvityksessä osoitetut arvokkaat kohteet on pääosin huomioitu aluet-
ta suunniteltaessa. Kaavan vaikutusten arvioinnin yhteydessä olisi hyvä huo-
mioida myös se, että oppilaitoksen luoteispuolella oleva maisemallisesti ar-
vokas puusto (kaavaselostus s. 22) tulee katoamaan kokonaisuudessaan mm. 
alueelle tulevan rakentamisen ja katuaukion/torin myötä. 
 
Liikenteen osalta joukkoliikenteen nykyinen palvelutaso ei välttämättä 
näyttäydy asukkaille houkuttelevana vaihtoehtona verrattuna oman henkilö-
auton omistamiseen ja käyttöön, sillä mm. sunnuntaisin ei liikennöidä lain-
kaan. Tehokkaan liikennejärjestelmän toteuttamiseksi olisi suotavaa paran-
taa myös alueen joukkoliikenneyhteyksiä. Uusien asuntojen sijoittuminen Y-
talon ja keskussairaalan läheisyyteen voi edistää osaltaan joukkoliikenteen 
säännöllistä järjestämistä alueelle. 
 
Jouppilanvuoren alueet ovat kasvavan kaupungin keskeisiä ja ympärivuotises-
ti kovassa käytössä olevia urheilu-, ulkoilu- ja virkistysalueita. Esimerkiksi 
osin kaava-alueella oleva ns. kilpavitonen on paitsi merkittävä valaistu kilpa-
hiihtoon soveltuva reitti, niin myös suosittu ulkoilureitti hiihtosesongin ulko-
puolella. Kaavaluonnoksessa uusi korttelin 70 asuinpientalojen korttelialue 
sijoittuu kiinni suosittuun kilpavitosen reittiin. Pientalojen sijoittuminen liian 
lähelle reittiä aiheuttaisi mahdollisesti merkittävää ja jatkuvaa molemmin-
puolista häiriötä. Ympärivuotisesti käytössä olevan reitin häiriötön käyttö 
voitaisiin parhaiten turvata riittävällä reitin ja asutuksen väliin jäävällä 
metsäkaistaleella. Mahdolliset virkistyskäyttöön heijastuvat vaikutukset 
olisi hyvä arvioida myös kaavaselostuksen yhteydessä. 
 
Entisen sairaanhoito-oppilaitoksen etelän puoleiset pysäköintipaikat 
(pääosin kaavaluonnoksen LPA-16 alue) sekä kaava-alueen läheisyydessä Y-
talon ympäristön, Kyrkösjärven rannan ja kuntopolun pysäköintialueet ovat 
kovassa käytössä. Laajan alueen pysäköintiratkaisuja, joukkoliikenteen pa-
rantamista ja mahdollisesti muita alueiden kehittämistarpeita olisi hyvä tar-
kastella kokonaisuutena, mahdollisesti erillisen hankkeen yhteydessä. 
 
Näin merkittävän asemakaavan yhteydessä olisi hyvä kaavaselostuksen yh-
teydessä tarkastella kootusti myös kaavan ilmastovaikutuksia ja eri vaikutus-
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keinoja. Vaikutusten arvioinnin tueksi on käytettävissä myös useita valmiita 
työkaluja, esimerkiksi kaavan ekotehokkuusarvio KEKO ja kaavan ilmastovai-
kutusten arviointityökalu KILVA. ELY-keskus toteaa, että entisen sairaanhoi-
to-oppilaitoksen alueen hyödyntäminen tehokkaaseen ja laadukkaaseen 
asuntorakentamiseen tukeutuu olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntämi-
seen ja on siten lähtökohdiltaan yleisten kestävän 
kehityksen tavoitteiden mukaista. 
 
Vastine: 
Lausunnossa edellytettyä hulevesien hallintaan liittyvää määräystä on tar-
kennettu antamalla kerrostalokorttelien hulevesille viivytysmitoitukseksi 
1,0 m3 jokaista sataa tontille rakennettujen kattojen ja muiden vettä lä-
päisemättömien pintojen neliömäärää kohden. Täyttyneiden viivytysraken-
teiden tyhjenemisen tulee kestää vähintään 2 tuntia ja enintään 12 tuntia 
sateen päättymisestä.  
 
Viherrakennemääräyksiä on tarkennettu. Viherrakennetta on mahdollista 
toteuttaa myös korttelialueilla: tiiviisti rakennettujen kerrostalokorttelien 
maanalaisista tai kansipysäköinnistä huolimatta tontin maa-alasta vähintään 
10% tulisi olla vettäläpäiseviä materiaaleja ja pintoja. Kaavaan on lisätty 
myös kerrostalokorttelien matalimpien rakennusten katoille kytk-2 –
merkintä, jossa kerrostaloasuntoja tai yhteen kytkettyjä kaupunkipientaloja 
toteutettaessa katoille voi sijoittaa asukkaiden yhteisiä oleskeluterasseja 
sekä katto- ja hyötypuutarhoja. Viherkatot ja –rakenteet edesauttavat hule-
vesien hallintaa sisältämällä mahdollisimman paljon vettä läpäiseviä pinto-
ja. 
 
Sairaanhoito-oppilaitoksen tontti on aiemmin kuulunut Jouppilanvuoren vir-
kistysalueeseen, jonka lomaan oppilaitos on sijoitettu siten, että siipiraken-
nusten välissä on säilynyt kookastakin pihapuustoa. Kaavamuutoksen mah-
dollistamasta kaupunkimaisen tiiviistä rakentamisesta huolimatta osa ar-
vokkaasta pihapuustosta on voitu säilyttää osana uutta Mannerjäänpuistoa 
(VP-6). Sen sijaan oppilaitoksen luoteispuolella oleva maisemallisesti arvo-
kas puusto tulee valitettavasti katoamaan tulevan Urakiventorin rakentami-
sen tieltä. Kaava-alueen kokonaispinta-alasta noin kolmasosa on kuitenkin 
voitu osoittaa lähivirkistysalueiksi ja puistoiksi. 
 
Kaava-alueen länsireunassa olevaa asuinpientalojen korttelia 70, joka sivuaa 
Jouppilanvuoren ns. kilpavitosen kuntorataa, on siirretty noin 6-10 met-
riä kuntoradasta itään päin. Pientalojen sijoittuminen lähelle ympärivuoti-
sessa ja aktiivisessa käytössä olevaa kilpaurheilu- ja virkistysreittiä voi ai-
heuttaa häiriöitä molemmin puolin, joten korttelin 70 rakennusaloille on 
annettu päämääräykseen AP-13 lisäys rajata kortteli virkistysmetsää ja kil-
pavitosta vasten seuraavasti: ”Länsipuolen virkistysreitin, nk. kilpavitosen, 
puolella rakennusten tulee aitojen, pergoloiden sekä terassien ja viherhuo-
neiden avulla muodostaa korkeudeltaan ja sijainniltaan polveileva luonteva 
rajaus virkistysmetsää vasten molemminpuolisia häiriötä estäen.” 
 
Yli tuhannen asukkaan uuden asuinalueen sijainti suuren työpaikan, Seinä-
joen kehittyvän keskussairaalan vieressä ja Jouppilanvuoren laadukkaiden 
virkistysalueiden ympäröimänä, mahdollistaa tulevaisuudessa joukkoliiken-
teen kehittämisen vuorovälejä tihentämällä, mikä parantaa julkisen liiken-
teen houkuttelevuutta. Asuinkerrostalojen osalta autopaikkanormi perustuu 
kaupunginhallituksen hyväksymiin laskentanormeihin. Korttelitehokohtainen 
autopaikkatarve selvitetään rakennussuunnitteluvaiheessa. Kaavan luonnos-
vaiheen jälkeen pysäköintitalo (LPA-16) on muutettu yleiseksi pysäköintita-
loksi (LPY-1) ja siihen on lisätty yksi maanpäällinen kerros. Eri toimintoja 
yhdistävä pysäköintitalo liiketiloineen tarjoaa edullisen mahdollisuuden 
noin 460 pysäköintipaikalle, josta yhden tason verran tiloja on osoitettu 
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myös yleiselle pysäköinnille, virkistysalueen käyttäjille ja päivittäistavara-
kaupalle. Uuden asuntoalueen kanssa samaan aikaan valmistuvat kaupalliset 
lähipalvelut voivat osaltaan vähentää alueen sisällä asiointiin käytettyä yk-
sityisautoilua. Myös sairaalan alueen työntekijät ja siellä asioivat hyötyvät 
kaavan mahdollistamista kaupallisista ja muista palveluista sekä majoitus-
palveluista.  
 
Kaavaluonnosvaihe ja siitä saadut lausunnot ovat osoittaneet, että jatkossa 
merkittävimpiä muutoksenalaisia alueita ja niiden vaikutuksia tulisi tarkas-
tella mm. pysäköinnin osalta laajemmalta alueelta kokonaisuutena ja koo-
tusti ilmastovaikutusten arviointina. Ilmastovaikutusten arviointi on tehty 
Ympäristöministeriön tuottaman ilmastokestävä kaavoitus KILVA –työkalun 
avulla ja kaavan tulos on lisätty vaikutusten selostuksen arviointikohtaan 
5.4 Kaavoituksen vaikutukset. 

 
Muutokset kaavaan: 
 
Hulevedet: 
- Hulevesimääräyksiä on tarkennettu ja annettu viivytysmitoituksia. 
- Kortteleissa 30 ja 69 yhteensä kolmelle II-IV –kerrokselle rakennusalalle on 
lisätty mahdollisuus toteuttaa viherkatto ja kattopuutarha asukkaiden yh-
teiseen virkistyskäyttöön, samoin korttelin 71 pysäköintitilan (at-1) päälle. 
Hulevedet ja pysäköinti: 
- Korttelin 73 pysäköintitalo (LPA-16) on muutettu yleiseksi pysäköintitalok-
si (LPY-1), jonka kattotaso voidaan rakentaa yleiseksi toiminalliseksi viher-
kattopuistoksi, jolla voidaan myös merkittävästi viivyttää, imeyttää ja käsi-
tellä hulevesiä. 
- Pysäköintitaloon (LPY-1) on lisätty yksi maanpäällinen kerros. Viisitasoises-
sa eri toimintoja yhdistävässä hybridirakennuksessa on liiketilojen ja kella-
rikerroksen lisäksi kolme pysäköintitasoa (n. 460 ap), joista yksi taso (n. 120 
ap) on varattu yleiselle pysäköinnille, virkistysalueen käyttäjille ja päivit-
täistavarakaupalle. Maanpäällinen kerros on varattu liiketiloille. 
Rakentamisen vaikutukset virkistysalueeseen ja nk. kilpavitosen käyttöön: 
- Korttelin 70 rajaa siirretty itään päin 6 - 10 metriä ja päämääräykseen  
  AP-13 on lisätty rakenteellinen rajausmääräys kilpavitosen suuntaan. 
- Kaavan ilmastovaikutukset: on käsitelty vaikutusten arviointikohdassa  
5.4.3 Vaikutukset Ilmastoon ja ekotehokkuus mm. KILVA-arviointityökalun 
avulla. 
 
Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri toteaa lausunnossaan, että Ete-
lä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja toimintansa 1.1.2023 aloittava Ete-
lä-Pohjanmaan hyvinvointialue toivovat, että alueen pysäköintiratkaisuissa 
huomioidaan se, etteivät alueen asukkaat tai viereistä virkistäytymisaluetta 
käyttävät henkilöt käytä pysäköintiin sairaalan pysäköintialueita. Eli alueelle 
huomioidaan riittävät pysäköintiratkaisut. Tällä hetkellä heillä on vuokrattu-
na kyseiseltä tontilta pysäköintitilaa, lausunnossa he ilmoittavat haluavansa 
tietää minne saakka vuokrattuna oleva pysäköintitila on heillä käytössä. 
Sairaanhoitopiiri haluaa myös tietää, onko uudessa kaavassa mahdollista 
huomioida heidän pysäköintitarvetta kuinkaan.  
 
Vastine: 
Kaava mahdollistaa julkisen pysäköintitalon (LPY-1) toteuttamisen kortteliin 
73 Koskenalantien risteykseen liiketiloineen. Nelikerroksiseksi muutettuun 
pysäköintitaloon on osoitettu kellarikerroksen lisäksi kolme pysäköintitasoa, 
päivittäiskauppa ja julkinen katto-oleskelualue. Neljällä pysäköintitasoilla 
on yhteensä noin 460 autopaikkaa asukkaiden, sairaalan ja virkistysalueiden 
käyttäjien tarpeisiin. Arvioilta noin 120 autopaikkaa voidaan pysäköinti-
normin 1 ap/70 k-m2 puitteissa osoittaa muille kuin alueen asukkaille. Py-
säköintitalo rakentunee viimeistään silloin, kun korttelin 73 maantasolla 
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olevat korttelien velvoitepysäköintipaikat (n. 200 ap) eivät vastaa enää kaa-
vamuutoksen pysäköinnille osoittamaa tarvetta.  
 
Muutokset kaavaan: 
- Pysäköintitalo (LPY-1) on muutettu nelikerroksiseksi ja julkisen käytön 
mahdollistavaksi n. 460-paikkaiseksi pysäköintitaloksi (8850 k-m2). Yksi taso 
(n. 120 ap) on varattu yleiselle pysäköinnille, virkistysalueen käyttäjille ja 
päivittäistavarakaupalle.  
 
Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos-liikelaitos toteaa lausunnossaan: 
 
Rakennusten saavutettavuus ja pelastustiet 
Kaavoituksessa kulkuyhteydet Koskenalantieltä rakennuksien läheisyyteen 
muodostetaan istutuksilla varustettujen katujen, aukioiden ja pihakatujen 
avulla. Kulkuyhteyksissä on poikkeuksellisen jyrkkiä kaarroksia ja kulkuyh-
teydet ovat mittasuhteiltaan kapeita. Kulkuyhteydet päättyvät usein umpi-
periin ilman kääntymispaikkaa. Edellä kuvatut olosuhteet vaikeuttavat eten-
kin raskaiden hälytysajoneuvojen liikkumista. 
 
Rakennusten saavutettavuus ja riittävien pelastusteiden toteutuminen tulee 
varmistaa kaavoituksessa. Toteutuksessa tulee kiinnittää huomioita talviajan 
lumisiin olosuhteisiin ja ajoreittien käytettävyyden heikentymiseen talvella. 
Kulkureitteihin muodostuvat lumipenkat ja lumen läjittäminen alueelle voi-
vat jopa estää hälytysajoneuvon pääsyn avun tarvitsijan luokse. Pysäköinnin 
mahdollinen sijoittuminen muualle kuin asuinrakennuksen tontin alueelle al-
tistaa virheelliselle pysäköinnille rakennusten läheisyyteen, joka saattaa 
osaltaan kaventaa lisää kulkureittejä. 
 
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos on laatinut pelastustieohjeen, jossa esite-
tään ajoreiteiltä edellytettävät vähimmäismittasuhteet, kääntösäteet ja 
kantavuudet. Pelastustieohjeen toteutuminen tulee varmistaa kaavoitetta-
valla alueella. Myös hälytysajoneuvojen riittävä mahdollisuus kääntyä ja 
poistua esteettä etenkin "pussinperäkaduilta" tulee varmistaa kaavoitukses-
sa. (Pelastuslaki 379/2011 9 §; Ympäristöministeriön asetus rakennusten pa-
loturvallisuudesta 40 §; Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos - Pelastustieohje) 
Ohje on saatavilla https:l!eppe/a.fi/yrityksillelohjeetlpe/astustie/ 
 
Turvallisen poistumisen varmistaminen 
 
Viitaten rakennusten saavutettavuuteen raskailla ajoneuvoilla, on saavutet-
tavuuden merkitys olennaista myös rakennusten varatiejärjestelyjen käyttä-
misessä kerrostalorakentamisessa. Sijoitettaessa kerrostalorakennus kiinteis-
tön reunaan lähelle ajoneuvojen kulkureittiä, on ainoa toteutettavissa oleva 
nostopaikka katualueella/kulkureitillä. Tällöin mahdolliset katualueen/ kul-
kureitin korkeat istutukset voivat aiheuttaa esteen nostolavan käyttämiselle 
pelastustoiminnassa. Kaavoitus ohjannee toteuttamaan varatiejärjestelyt ra-
kenteellisin ratkaisuin, mikäli arvioidaan, ettei pelastaminen ole todellisuu-
dessa mahdollista nostolavaa käyttämällä. Kaavoitettavan alueen korkeim-
pien rakennusten poistumisturvallisuus edellyttää joka tapauksessa raken-
teellisia turvallisuusjärjestelyjä, eikä varateiden käyttäminen ole niissä 
mahdollista. (Pelastuslaki 379/2011 9 §; Ympäristöministeriön asetus raken-
nusten paloturvallisuudesta 33 §) 
 
Paloturvallisuus 
 
Kaavoitettavan alueen läheisyydessä ei ole lainkaan palovesiasemia. Sammu-
tusveden saatavuus on turvattava alueella. Sammutusveden turvaamisella 
kaavoitettavalle alueelle on mahdollista samalla turvata sammutusveden 
saatavuutta myös sairaala-alueelle. Kaavoitettavalle alueelle tulee voida si-
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joittaa runsaan virtaaman mahdollistava, raskaalla kalustolla helposti saavu-
tettavissa oleva palovesiasema. Rakennusten huomattavasta korkeudesta 
johtuen korkeimmat rakennukset varustetaan mahdollisesti sprinklerijärjes-
telmin, joka korostaa vesilähteen riittävyyden merkitystä kunnallistekniikan 
suunnittelussa ja toteutuksessa. (Pelastuslaki 379/2011 30 §) 
 
Kaavoituksessa AK-41 merkinnällä osoitetut alueet edellyttävät autopaikko-
jen sijoittamista maan alle, pihakansien alle. Turvallisen ja toiminnallisesti 
hyvän lopputuloksen saavuttaminen maanalaisissa pysäköintilaitoksissa pe-
rustuu hyvään kokonaisuuden suunnitteluun, ei suunnitteluun pelkästään yk-
sittäisen rakennushankkeen näkökulmasta. Maanalaisen parkkihallin savun-
poiston toteutus arvioidaan perustuvan koneelliseen savunpoistoon. Parkki-
hallissa tapahtuvassa palossa on mahdollista muodostua merkittävästi ter-
veydelle vaarallista kuumaa savua. Palon on myös mahdollista levitä savun 
mukana. 
 
Alueita suunniteltaessa savunpoiston poistoaukkojen sijoittamisella piha-
alueelle on suuri merkitys savusta aiheutuvien seurausvahinkojen torjumises-
sa. Poistoaukkojen sijoittaminen suositellaan suunniteltavaksi mahdollisim-
man aikaisessa vaiheessa pihakokonaisuus huomioiden, jotta turvalliset ja 
tarvittavat järjestelyt kyetään huomioimaan kokonaisuuden näkökulmasta. 
Pelastusviranomainen esittää, että maanalaisen pysäköintilaitoksen suunnit-
teleminen kokonaisuutena ja savunpoiston poistoaukkojen turvallinen sijoit-
taminen huomioidaan myös kaavaselostuksessa. (Pelastuslaki 379/20119 ja 
14 §) 
 
Parkkihallissa tapahtuvan palon sammuttamisen mahdollistamisessa sammu-
tusreitin pituudella on olennainen merkitys. Sammutusreitit parkkihalliin tu-
lee olla kerrostalojen uloskäytäviin nähden erillisiä, jotta savun ja palon le-
viäminen kerrostaloihin kyetään estämään ja asunnoista on mahdollista pois-
tua turvallisesti. Pelastusviranomainen esittää, että riittävien, mahdollisim-
man lyhyiden ja sijainniltaan tarkoituksenmukaisten sammutusreittien sijain-
ti tulee huomioida suunnittelussa. (Pelastuslaki 379/2011 9 ja 14 §) 
 
Ilmailun turvallisuus 
 
Keskussairaalan Y-talo on varustettu helikopterikentällä. Keskussairaalan 
merkitys kiireellisten terveydenhuollon palvelujen tuottamisessa on alueelli-
sesti hyvin korkea jo nyt ja korostuu mahdollisesti entisestään, kun Finnhems 
aloittaa helikopteria käyttämällä ensihoitolääkäripalveluiden tuottamisen 
Rengonharjun lentokentältä käsin. Helikopteritoiminta kaavoitettavan alu-
een läheisyydessä voidaan arvioida lisääntyvän merkittävästi lähivuosina 
Finnhemsin palvelujen myötä. Lentoliikenteen turvallisuus tulee ottaa huo-
mioon suunniteltaessa alueen korkeita rakennuksia. (Pelastuslaki 379/2011 
4, 14 §) 
 
Liikenneturvallisuus 
 
Suuri uudisasuntojen määrä nostaa Koskenalantien liikennemäärää nykyises-
tä. Turvallinen ja sujuva liikenne tulee varmistaa huomioiden Y-taloon suun-
tautuva toistuva kiireellinen ambulanssiliikenne ja muu sairaala-alueen asia-
kasliikenne. (Pelastuslaki 379/2011 4 §) 
 
Väestönsuoja 
 
Mahdollisesti maan alle sijoitettavien väestönsuojien vaihtoehtoiset poistu-
misreitit vaikuttavat tiiviiden piha-alueiden suunnitteluun. Vaihtoehtoisen 
poistumisreitin ulostulokohta on syytä huomioida pihojen suunnittelussa. 
(Pelastuslaki 379/2011 71 §) 
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Vastine: 
 
Kulkuyhteydet ja lumitilat 
Asemakaavan rakenne perustuu kaupunkimaiseen ruutukaavaan ja niitä pal-
velevaan kahteen Koskenalantieltä johdettuun uuteen ajoneuvoliittymään 
Urakivenkadulle ja Laikunojankadulle. Molemmat 18 metriä leveät kadut 
jatkuvat pienimuotoisempina pihakatuina ja kujina korttelien väleistä, Ura-
kiven torille ja Laikunojan aukiolle. Mannerjäänpuistoon on osoitettu jalan-
kululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa (pp/h), jolla pelastusajoneu-
volla ajo on sallittu. Alueella ei ole läpiajon sallivaa yhteyttä muualla kuin 
Avokallionkujalla; se yhdistää molemmat kadut Koskenalantien suuntaisena. 
Eteläisimmälle pysäköintitalon korttelille 73 on oma tonttiliittymä. Myös 
mahdolliselle maanalaiselle pysäköinnille on järjestetty liittymä Kos-
kenalantieltä. Talviajan lumenläjitykselle on varauduttu korttelin 77 (LPA-
16) avopysäköintipaikoilla, jotka sijaitsevat Avokallionkujan varrella ja Kos-
kenalantien välittömässä läheisyydessä alueelle saavuttaessa. 
 
Pysäköinnin riittävyydestä ja liikenneturvallisuudesta 
AK- ja AL-kortteleihin on annettu määräys toteuttaa autopaikat kortteleihin 
maan alle, pihakansien alle, rakennusten yhteyteen sekä erikseen kaavassa 
määrätty osa velvoitepaikkoina korttelin 73 (LPY-1) alueelle. Velvoitepai-
koista saa 25% alennuksen. Liittyminen yhteiskäyttöjärjestelmään vähentää 
vaaditusta kokonaisautopaikkamäärästä 10%. 

 
Ajoneuvoliikenne lisääntyy asumisen myötä ja pysäköintinormin ollessa 
asumiselle pääosin 1 ap/70 k-m2, se tuottaa 51 124 asuinkerrosalaneliömet-
riä kohden ja noin 1 100 asukkaan alueelle yksinomaan yli 700 autopaikkaa, 
joista osa on sijoitettu kortteleihin ja osa pysäköintiin tarkoitetulle kortte-
lin osalle (LPY-1) korttelissa 73. Lisäksi pysäköintitalon valmistuessa ylei-
seen pysäköintiin on varattu neljästä pysäköintitasosta yksi eli noin 120 ap. 
 
Oppilaitoskäytössä alueella oli jo aiemmin runsaasti pysäköintipaikkoja: en-
simmäisessä vaiheessa vuonna 1981 valmistuneen oppilaitoksen yhteyteen 
oli toteutettu 80 autopaikkaa 400 oppilaalle. Vuonna 1993 valmistuneen laa-
jennuksen myötä autopaikkoja saatiin 220 lisää, joten autopaikkoja oli ton-
tilla yhteensä 300 yli tuhannelle opiskelijalle.  

 
Paloturvallisuus 
 
Rakennusten saavutettavuus ja pelastustiet 
Kulkuyhteyksiä on levennetty ja kääntöpaikkoja lisätty Urakivenkujan ja 
Urakivenpolun päähän. Laikunojanaukio toimii myös kääntöpaikkana samoin 
kuin Laikunojanpolun keskellä oleva torimainen levennys korttelien 75 ja 76 
välissä. Tehokkaimmin rakennettavat korttelit 30 (AK-41) ja 69 (AL-18) voi-
daan yhdistää maan alla mahdollisesti sijaitsevien pysäköintitilojen kautta 
ja Urakivenkujan alla toisiinsa. Maanalaisiin pysäköintitiloihin on avattu 
oma ajoyhteys Koskenalantieltä alueen itäpäästä riittävien pelastus- ja 
poistumisteiden varmistamiseksi.  
 
Turvallisen poistumisen varmistaminen 
Yleismääräyksiin on lisätty kortteleita 30 ja 69 koskeva määräys turvallisen 
poistumisen varmistamiseksi siten, että rakennusten saavutettavuus ja riit-
tävien poistumis- ja pelastusteiden toteuttaminen on varmistettava vaikka 
varatiejärjestelyin, tarvittaessa rakenteellisin ratkaisuin mikäli pelastau-
tuminen ei ole mahdollista toteuttaa nostolavaa käyttämällä.  
 
Korkeimpien rakennusten kylkeen on järjestetty matalammat III-IV –
kerroksiset rakennukset ja niiden rakennusaloille on annettu merkintä kytk-
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2, jonka mukaan kattotasot voivat toimia yhteistiloihin liittyvinä asukkaiden 
yhteisinä oleskelupihoina, joita voi käyttää myös pelastuspaikkoina. Kaik-
kien korkeimpien XVI, X ja VII –kerroksisten rakennusten viereen pääsee 
myös nostolavoilla Urakivenkujalta ja Urakivenpolulta eikä näillä pihakatu-
osuuksilla ole katupuita. 
 
Nostopaikat on suunniteltu kortteleihin pihatasoon sekä kadun varsille. 
Suunnitteluratkaisusta riippuen pihakannet ja kattopihat toimivat myös pe-
lastautumistasoina. Kaava määrää myös, että korkeat rakennukset kortte-
leissa 30 ja 69 on varustettava sprinklerijärjestelmin vesilähteen riittävyy-
den varmistamiseksi. 

 
Kaavaan on lisätty uuden katuyhteyden Avokallionkujan varrelle uusi kortte-
li 77 ja sille päämääräys (LPA-16) autopaikoille varattu korttelialue, jolle on 
rajattu ohjeellinen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja 
laitteiden alue (et-1). Tälle alueelle saa sijoittaa palovesiaseman sammu-
tusveden saatavuuden varmistamiseksi, mikä palvelee myös sairaalan aluet-
ta. Runsaan virtaaman mahdollistava palovesiasema tulee sijoittaa siten, 
että se on raskaalle kalustolle helposti saavutettava. Alueelle saa sijoittaa 
myös jätteen kierrätys- ja keräilypisteen. 

 
Pysäköinnistä kortteleissa maan alla ja kansilla paloturvallisuuden nä-
kökulmasta 
Kaavassa on annettu yleismääräys maanalaisten tilojen paloteknisiä ratkai-
suja suunniteltaessa käsitellä korttelia tai kortteleita yhtenä kokonaisuu-
tena riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi silloin, kun tonttien vä-
lisiä rajaseiniä ei rakenneta. Palomuuri voi sijaita muuallakin kuin tonttien 
tai tontin ja katualueen välisellä rajalla. Maanalainen pysäköintilaitos voi-
daan rakentaa yhdeksi tilaksi eikä siten maanalaisissa autohalleissa tonttien 
välisiä rajaseiniä tarvitse rakentaa. Ohjeelliset ajot maanalaisiin tiloihin tai 
kansipysäköintiin on merkitty kaavakarttaan nuolilla.  
 
Kaavan yleismääräyksissä on määritelty, että maanalaisen pysäköinnin kan-
sirakenteeseen saa sisäpihalla tehdä aukkoja, joiden yhteispinta-ala voi olla 
enintään 100 m². 
 
Neuvonpito palo- ja pelastusviranomaisten kanssa 
Kaavan yleismääräyksissä edellytetään, että rakennusluvan hakijan tulee 
riittävän aikaisessa vaiheessa järjestää neuvonpito palo- ja pelastusviran-
omaisen kanssa, jotta mm. parvekkeilta pelastamiseen, pihakannen raken-
teellisiin vaatimuksiin, pelastusohjeisiin, savunpoistoon sekä sammutusreit-
teihin liittyvät vaatimukset tulevat huomioiduiksi. Myös korttelin vaiheit-
tainen rakentuminen tulee huomioida em. asioiden osalta. 
 
Helikopterin laskeutumistason vaikutukset asuinalueen suunnitteluun 
Vuonna 2012 valmistunut helikopterikenttä on keskeisellä paikalla Seinäjoen 
keskussairaalan kampuksella, ja helikopteri hälytetään 0-5 kertaa päivässä, 
mutta tosiasiallisesti ehkä pari kertaa päivässä helikopteri laskeutuu sairaa-
lan kentälle. Helikopteritaso on nostettu vain noin neljän metrin korkeu-
teen maanpinnasta ja siitä on lyhyt matka sairaalan päivystykseen. Tällä 
hetkellä kentän pääasiallisina lentoesteinä ovat kentän etelän puoleinen 
päärakennus ja kaakossa sijaitsevat savupiiput. Suunnat kaakosta lounaa-
seen ja pohjoisesta koilliseen ovat rajoitettuja näiden esteiden takia. Heli-
kopterin on laskeuduttava aina vastatuuleen, mikä asettaa myös haasteita 
samoin suunnittelualueen eteläpuolella kulkeva voimalinja. 
 
Esteelliset alueet ovat kohtalaisen laajat, ja tuulen voimakkuuden noustes-
sa helikopteri joutuu laskeutumaan sivutuuleen, mihin sen kyky on rajoitet-
tu. Voimakkailla pohjois-eteläsuuntaisilla tuulilla kentän käytettävyys 
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on rajoitettua tai jopa mahdotonta. 
 
Nykyisten estevapaitten suuntien säilyminen on helikopteritoiminnan kan-
nalta ehdotonta ja se aiheuttaa Sairaalanmäen alueelle rakentamisrajoituk-
sia asumiselle ja rakentamisen korkeuksille. Sadan metrin säteellä helikop-
terikentästä luoteeseen sijaitsee lähin puusto Sairaalanmäen puolella. Tä-
män puuston latvatasoa alemmas voi rakentaa vapaasti ilman, että siitä 
muodostuu lentoestettä. Puuston kohdalta rakennusten korkeuksia voi ko-
rottaa 4,5 m jokaista 100 metriä kohden, jolloin 200 metrin etäisyydellä ra-
kennukset voivat ylettyä 9 metriä reunapuuston latvuksen yläpuolelle. Nä-
mä rajoitukset ovat johtaneet siihen, että korkeimmat rakennukset on sijoi-
tettu suunnittelualueen pohjois- ja koillisosalle kaupunkiin päin. 
 
Suurimmat vaikutukset uudisrakentamiselle ja nimenomaa asumiselle ai-
heuttaa mahdollinen yöaikaan aiheutuva lentomelu, jonka desibeliraja pi-
hoille on öisin 45 dB. Tämänkin takia on päädytty korttelirakenteessa ruu-
tukaavatyyppiseen ratkaisuun. 

 
Väestönsuoja 
Väestönsuojatilat on sijoitettavissa rakennusten kellaritiloihin tai maanalai-
siin pysäköintitiloihin, jolloin vaihtoehtoisten poistumisreittien ulostulo-
kohdat vaikuttavat pihojen suunnitteluun.  
 
Muutokset kaavaan: 
- Lisätty uusi katu Avokallionkuja, joka yhdistää uudet Urakivenkadun ja 
Laikunojankadun Koskenalantien suuntaisesti. 
- Urakivenkujan ja Urakivenpolun päihin on lisätty kääntöpaikat ja Uraki-
venkatua on levennetty. 
- Kaavaan on lisätty uuden katuyhteyden Avokallionkujan varrelle uusi kort-
teli 77 ja sille päämääräys (LPA-16) autopaikoille varattu korttelialue, jolle 
on rajattu ohjeellinen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten 
ja laitteiden alue (et-1), jolle saa sijoittaa palovesiaseman. 
- Korttelit 30 (AK-41) ja 69 (AL-18) voidaan yhdistää maan alla sijaitsevien 
pysäköintitilojen kautta toisiinsa Urakivenkujan alla ja näihin tiloihin on 
avattu oma ajoyhteys Koskenalantieltä alueen itäpäästä.  
- Yleismääräyksiin on lisätty kortteleita 30 ja 69 koskeva määräys turvalli-
sen poistumisen varmistamiseksi varatiejärjestelyin ja tarvittaessa raken-
teellisin ratkaisuin mikäli pelastautuminen ei ole mahdollista toteuttaa nos-
tolavaa käyttämällä. 
- Kaavassa on varmistettu, että kaikkien korkeimpien XVI, X ja VII –
kerroksisten rakennusten viereen pääsee nostolavoilla Urakivenkujalta ja 
Urakivenpolulta eikä näillä pihakatuosuuksilla ole katupuita. Kortteliin 30- 
pääsee Urakivenkadulta suoraan tai Koskenalantieltä jalankululle ja pyöräi-
lylle varattua väylää pitkin (pp/h), jossa pelastusajoneuvolla ajo on sallittu.  
- Korkeimpien rakennusten kylkeen on järjestetty matalammat III-IV –
kerroksiset rakennukset (kytk-2), joiden kattotasot voivat toimia yhteisti-
loihin liittyvinä asukkaiden yhteisinä oleskelupihoina, joita voi käyttää myös 
pelastuspaikkoina.  

 
Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä, Seinäjoen yliopistokes-
kuksen kaupunkilaboratorion TAKO-hanke toteaa lausunnossaan, Entisen 
Sairaanhoito-oppilaitoksen alue on ollut yksi Tampereen yliopiston Seinäjoen 
kaupunkilaboratorion TAKO-hankkeen demokohteista. Olemme pyrkineet 
edistämään hankkeen tavoitteita kestävästä, hyvinvoivasta ja joustavasta 
asumisesta yhteistyössä kaavoitusarkkitehti Tiina Leppäsen kanssa. 
 
Kaava käsittää 1 100 asukkaan urbaanin asuinalueen keskussairaalan vieressä 
kolmen kilometrin päässä keskustasta. Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat eri 
asumismuotojen ja talotyyppien vaihtelevuus, luonnonympäristön painotus 
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sekä julkinen kaupunkitila alueen keskellä. Suunnitelmaa voisi luonnehtia ty-
pologisesti rikkaaksi metsälähiöksi, joka muodostaa selkeän kokonaisuuden 
hajakeskityksen sijaan. Keskiosan puistokäytävä sekä kivetetty toriaukio 
mahdollistavat urbaanin, korkealuokkaisen ympäristön, mikäli niiden kehit-
täminen viedään loppuun asti. Kaavaselostuksessa mainittu julkinen taide 
nostaa julkisen alueen laatua. 
 
Keskussairaala työnantajana ja palveluntarjoajana on merkittävä vetovoima-
tekijä, ja asumisen kaavoitus sen läheisyyteen on luontevaa. Erityisiksi asu-
kasryhmiksi hahmottuvat sairaalan työntekijät perheineen sekä vanhukset, 
jotka tarvitsevat säännöllisesti terveydenhuollon palveluita. Tämä on otettu 
hyvin huomioon sijoittamalla alueelle palveluasuntoja. 
 
Liikennemuotojen tasapaino 
Kaavaluonnos painottaa kevyen ja julkiseen liikenteen merkitystä. Tämä on 
tarpeen, sillä edellytykset kevyelle ja julkiselle liikenteelle tekevät liikkumi-
sesta tasa-arvoisempaa ja ekologisesti kestävämpää. Pyöräily on erityisen 
luonteva alueella, joka on noin kolmen kilometrin päässä keskustasta ja 
Ideaparkista. Sairaalan työpaikat ovat todennäköisesti nopeammin saavutet-
tavissa pyörällä tai kävellen kuin henkilöautolla tai bussilla. Läheiset retkei-
lyreitit nivoutuvat luontevasti osaksi kevyen liikenteen reittejä, ja tähän 
kannattaa kiinnittää tulevaisuudessa huomiota. 
 
Kevyt liikenne vähenee talvisin, jolloin julkisen liikenteen (linja-autojen) 
käyttö kasvaa. Seinäjokea ja koko Etelä-Pohjanmaata pidetään kulttuurilli-
sesti hyvin henkilöautopainotteisena, ja alikehittyneen julkisen liikenteen 
käyttö on vähäistä. Asiassa tulee välttää noidankehä: julkista liikennettä ei 
käytetä, koska se on heikkoa, eikä sitä kehitetä, koska sitä ei käytetä. Si-
jainnillaan alue kuuluu bussikaupungin vyöhykkeeseen, ja sen kestävyys vaa-
tii tiheää linja-autoliikennettä myös iltaisin. 
 
Parkkialueita on luonnoksessa raskaasti: 1 ap/70 k-m² johtaa verrattain suu-
reen paikkamäärään. Osa on parkkitalossa korttelissa 73, ja neljässä kortte-
lissa on maanalainen pysäköinti kannen alla. Tämä mahdollistaa kaupunkiku-
van, joka ei ole pelkkää asfaltoitua parkkialuetta. Toisaalta kansirakenteet 
ovat raskaita ja kalliita toteuttaa ja voivat kasvattaa asumisen hintaa. Ne 
vaativat paljon raaka-ainetta, mikä kasvattaa päästöjä. Sisäpihojen kannet 
voivat luoda epäjatkuvuuskohdan korttelien rajalla; tasoerot ovat esteettö-
myyden kannalta ongelma, ja pohjakerroksiin asuntojen rakentaminen 
käy vaikeaksi. Merkinnässä AK-41 on kirjattu: Korttelialueen luonnollisen 
maanpinnan korkeusasemia ei saa oleellisesti muuttaa. Tontin liittymiseen 
ympäristöönsä tulee olla luonteva. Määräys on tärkeä, ja tämän oleellisuu-
den ja luontevuuden toteutumiseen on kiinnitettävä rakennusvalvontavai-
heessa huomiota. Paikkojen sijoittaminen pysäköintitaloon on helpompi ja 
edullisempi ratkaisu, ja siitä saatava 25 % hyvitys on tarpeellinen. 
 
Etätyö ja asuntoarkkitehtuurin laatu 
Luonnoksessa korttelien 69 ja 30 7–16-kerroksisien asuintalojen rakennusalan 
mitat ovat 25 m kanttiinsa, ja rakennusoikeudella saa rakentaa n. 22,5 m 
kanttiinsa olevan rakennuksen. Tässäkin tapauksessa runko on melko paksu, 
joten torniin ei kannata rakentaa ainoastaan pieniä asuntoja. Asuntojen laa-
tua voi nostaa porrastamalla massaa, jolloin ikkunoita eri ilmansuuntiin on 
helpompaa avata. 16-kerroksisen tornin ylimmän kerroksen sauna- ja yhteis-
tilojen on oltava myös ulkopuolisten käytössä. Tämä on hyvä; siten torni 
maamerkkinä on yhteinen osan kaupunkiympäristöä ja torjuu mielikuvatason 
eriytymistä. 
 
Luonnos sallii kerrostaloissa sisäänkäynnin, porrashuoneen ja hissikuilun 20 
m² ylittävän osan rakentamisen kerrosalan lisäksi edellyttäen, että tämä li-
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sää porrashuoneen valoisuutta ja viihtyisyyttä. Olisi syytä tähdentää, ettei 
kerrosalan ylittäminen rakentamalla paljon käytävätilaa paranna asumisen 
laatua. Pidempien rakennusrunkojen kohdalla kerrosalan helpotuksia tulisi 
käyttää kannustimena sille, että rakennuksella on useampia porraskäytäviä. 
Tämä mahdollistaisi kahteen suuntaan aukeavat asunnot. 
 
Luonnos sallii asunnoista 15 % huoneistoalaksi käytettäväksi erillistä työtilaa 
varten. Tämä on tarpeellinen nosto, ja toimii 50 m² ja suuremmissa asun-
noissa hyvin. Pandemiassa tehdyt tutkimukset ovat nostaneet esiin asukkai-
den toiveet erillisestä työhuoneesta asunnossa. Osassa aluetta voidaan ra-
kentaa kaksikerroksisia asuntoja, joiden julkisempi pohjakerros on työtilana. 
Järjestely mahdollistaa mielenkiintoiset asunnot, jotka rikastuttavat alueen 
sosiaalista ympäristöä ja palveluita. 
 
Lisäksi kaava määrää kadulle ja torille avautuvien parvekkeiden rakentami-
sen pääsääntöisesti sisäänvedettyinä. Tämä lisää rakentamisen hintaa, ja 
kaupunkikuvallinen vaikutus on lähinnä tyyliseikka. Myös hyvin suunniteltu 
ulokeparveke voi olla ympäristöään rikastuttava arkkitehtoninen elementti. 
 
Vastine: 
Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikön ja Seinäjoen yliopistokeskuksen 
kaupunkilaboratorion TAKO-hanke on mahdollistanut Sairaalanmäen kaavan 
pääsyn etätyön mahdollisuuksia tutkivaksi demonstraatiokohteeksi jo kaa-
van valmisteluvaiheessa (EU-hanke). Tako-hankkeessa on tutkittu työn ja 
asumisen yhdistämistä asuntosuunnittelussa korona-ajasta saatujen koke-
musten ja etätyötarpeiden kautta. Sairaalanmäen kaava-alueella kaavamää-
räyksiä on kehitetty hankkeen tavoitteet huomioiden etätyön mahdollisuuk-
sien parantamiseksi yksittäisissä asunnoissa, asuinkerrostaloissa sekä kortte-
litasolla kestävä, hyvinvoiva ja joustava asuminen huomioiden. Hankkeessa 
on ollut tavoitteena parantaa myös ikäihmisten asumisen laatua ja esteet-
tömyyttä sekä yhteisöllisyyttä. 
 
Asuntoarkkitehtuurin laatu, sisältö ja etätyö 
Asuntoarkkitehtuurin korkean laadun tavoittelemiseksi kaavaehdotusta on 
täydennetty useilla yleismääräyksillä, jotka kehittävät myös asumisen sisäl-
töä asuntotyyppien monipuolistamiseksi. Kaupunkimaisen tiiviillä asuinalu-
eella on mahdollistettu myös asumista palvelevia toimintoja sekä yhdistelty 
kerrostaloasumista erityyppisen pientaloasumisen kanssa jopa samassa kort-
telissa erilaisten elämäntyylien mahdollistamiseksi. Kerrostaloihin voi yh-
distää pientaloille ominaisia piirteitä ja pientalokortteleissa voi saavuttaa 
lähes kerrostalojen tehokkuuden yksityisyydestä tinkimättä. Jokaiseen kort-
teliin tavoitellaan omaa identiteettiä, tarinaa ja asuntorakentamiseen yksi-
löllisyyttä. 
 
Kaavassa on annettu korkeimpien ja kaupunkikuvallisesti merkittävimpien 
tornimaisesti toteutettavien rakennusten rakennusaloille ark-1 ja ark-2 -
merkinnät, jotka ohjaavat kiinnittämään erityistä huomioita rakennuksen 
arkkitehtoniseen ilmeeseen ja julkisivujen aukotukseen sekä asuntoihin liit-
tyviin parvekkeisiin, terasseihin ja muihin ulkotiloihin.  
 
Yleismääräyksissä on useita rakentamisen laatua ja asumisen monimuotoi-
suuden lisäämistä sekä sisällön kehittämistä lisääviä määräyksiä. Kaupungin 
tunnusmerkkejä, kuten torille ja kaduille päin avautuvia asumista palvele-
via tiloja, vähittäiskaupan liike- ja työtiloja sekä ravintola- tai kahvilatiloja 
on luontevaa sijoittaa torin ympäristöön ja katujen varsille. Kaupunkitilan 
julkisuutta ja elinvoimaissuutta lisäävät tilat tulee rakentaa kaduille päin 
korkealuokkaisesti näyteikkunajulkisivuina. Tämän toivotaan lisäävän lähi-
palveluiden tarjontaa sekä elävöittävän ensimmäisen kerroksen julkisivun 
kaupunkikuvaa kadun varrella, missä toimistotiloja ei yksinomaan hyväksytä 
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edellä mainituiksi tiloiksi. 
 
Lisäksi rakennusten julkisivuja elävöittävien tilojen tulee kerroskorkeudel-
taan olla peruskerroksia korkeampia tai kadun kulmissa kaksitasoisia, jolloin 
myös parven saa toteuttaa annettu rakennusoikeus ylittäen. Näille ur-
baaneimmille paikoille Urakiventorin ympäristöön on annettu mahdollisuus 
toteuttaa työn ja asumisen yhdistäviä loft-tyyppisiä ateljeeasuntoja yleis-
määräyksellä: ”Asuntoja ei saa sijoittaa torin tai kadun kulmauksissa en-
simmäiseen maanpäälliseen kerrokseen elleivät ne ole kaksitasoisia ja nii-
den maantasokerrokseen liity ateljeemainen työtila lasijulkisivuin. Parven 
saa rakentaa annettu rakennusoikeus ylittäen myös 1.6 m ylittävältäkin 
osalta. Mikä mahdollistaa myös loft-tyyppisen asumisen. Korttelialueen ka-
tuun liittyvillä alueilla lattia on oltava likimain kadun pinnan tasossa eikä 
maantasokerroksen julkisivu saa antaa umpinaista vaikutelmaa.” 
  
Yrittäjyyttä, työn ja asumisen yhdistämistä sekä yhteisöllisyyttä ja arjen 
asumista helpottavia palveluja on kaavassa haluttu tukea. AK- ja AL-
kortteleihin tulee rakentaa harraste-, kokoontumis- ja muita vastaavia yh-
teistiloja asukkaiden käyttöön vähintään 1,5 % asuinkerrosalasta. Nämä tu-
lee toteuttaa korttelin yhteisinä.  
 
Korttelissa 72 on tutkittu myös laadukkaan kohtuuhintaisen kaupunkiasumi-
sen mahdollisuuksia ja (AK-43) päämääräyksessä todetaan, että liiketiloja 
saa toteuttaa 5% annettu rakennusoikeus ylittäen, kun ne sijoitetaan katu-
jen tai torin varrelle.  Koko korttelin 72 asukkaiden käyttöön tarkoitetut 
riittävät yhteistilat alimmassa maanpäällisessä kerroksessa ja erilliset sau-
naosastot ylimmässä kerroksessa aputiloineen ja keittiöineen saa rakentaa 
annettu rakennusoikeus ylittäen edellyttäen että yhteistilan koko on vähin-
tään 150 m² ja saunaosasto 80 m². Yhteistilat, talopesulat ja saunaosastot 
voidaan rakentaa talojen ja tonttien yhteisinä. 
 
Yrittäjyyttä edistetään myös kaavan yleismääräyksellä: ”Kussakin asunnossa 
voidaan huoneistoalasta 15% käyttää asukkaan elinkeinon harjoittamiseen 
liittyviä ympäristöhäiriöitä tuottamattomia toimisto- tai työtiloja varten. 
Liike- ja työtiloja toteutettaessa kadun varrella, rakennusten ensimmäinen 
kerros tulee toteuttaa muita korkeampana. Maantasokerroksen julkisivun ei 
saa antaa umpinaista vaikutelmaa.” 
 
Etätyön mahdollistamiseksi kaavan yleismääräyksissä todetaan: ”Asuinker-
rostaloissa yhteistilojen tai saunaosaston yhteyteen saa rakentaa näistä 
erotettavissa oleva vähintään 20m2 oleva etätyötila, joka soveltuu myös 
asukkaiden vieraiden lyhytaikaiseen majoitukseen. Sen saa rakentaa annettu 
rakennusoikeus ylittäen.” 
  
Alueella asuinkerrostalojen sisäänkäynteihin ja puolijulkisiin tiloihin on pa-
nostettu:”Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa sisään-
käynnin, porrashuoneen ja hissikuilun 20m² ylittävän osan edellyttäen että 
tämä lisää porrashuoneen valoisuutta ja viihtyisyyttä sekä asumisen laatua.  
Kaavaehdotuksessa tämän yhteyteen on lisätty: ylitys voi olla suurempi-
kin mikäli sillä saavutetaan erityistä hyötyä rakennus- tai asuntotyypin ke-
hittämisessä”. 
  

                                           Ikäihmisten asuminen 
Kaavassa on mahdollistettu Palas-merkinnällä kolmen palveluasumista sisäl-
tävien rakennusten toteuttaminen ikääntyneille tai muille tuen tarpeessa 
oleville Urakiventorin varrelle kortteleihin 30, 69 ja 71, mikä on huomioitu 
myös pysäköinnin järjestelyissä. Jos alueelle sijoitetaan palveluasumista, 
tulee alueelle sijoittaa myös palveluasumista tukevia yhteisiä tiloja, kuten 
ulkoiluterasseja, ruokailu-, olohuone- ja harrastustilat. Kaava ei kuitenkaan 
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pakota palveluasumisen toteuttamiseen, mutta ikääntyneiden, jotka tarvit-
sevat säännöllisesti terveydenhuollon palveluita, olisi luontevaa asua sairaa-
lan palveluiden välittömässä yhteydessä jo liikkumisenkin näkökulmasta.  
 
Liikennemuotojen tasapaino, pysäköinnin järjestelyt ja määrä  
Seinäjoen kaupunkirakenne ja sen myötä väkimäärä eivät ole tukeneet julki-
sen liikenteen kehittämistä ja alueita mitoitetaan edelleen yksityisautoilun 
varaan. Sairaalanmäen uusi asuinalue sijoittuu aivan Seinäjoen keskussairaa-
lan suuren työpaikkakeskittymän ja palvelujen viereen sekä vain kolmen ki-
lometrin etäisyydelle kaupungin keskustasta ja Ideaparkista. Kaavoituksen 
yhteydessä alueen ajoneuvoliikenteen yhteydet pysyvät nykyisinä. Kaavan 
liikenteellisenä tavoitteena on julkisen liikenteen ja kevyenliikenteen kul-
kutapaosuuksien kasvattaminen. 
 
Sairaalanmäen kaupunkimaisesta korttelirakenteesta huolimatta tiukalla 
pysäköintinormilla on katsottu olevan asumisen houkuttelevuutta lisäävä 
tekijä siitäkin huolimatta vaikka pysäköintiä joudutaankin pääosin toteut-
tamaan kalliisti rakenteellisena. Toisaalta uusien asukkaiden lisäyksen myö-
tä annetaan julkisen liikenteen käytön kehittämiselle mahdollisuus. Alueen 
kevyenliikenteen verkosto ja Jouppilanvuoren liikuntareitistö tukevat kevy-
enliikenteen kulkutapaosuuksia. 
 
Muutokset kaavaan: 
- Kaupunkikuva: Korkeita rakennuksia suunniteltaessa on otettava huomi-

oon, että rakennuksen huippu tai kokonaismuoto on kaukaa katsottuna 
tunnistettavissa. 

- Kortteleissa 30 ja 69 olevat korkeat rakennukset on rakennettava kor-
kealuokkaisiksi maamerkeiksi. Korkean rakennuksen hahmoa on elävöi-
tettävä esimerkiksi parvekkeiden jäsentelyllä ja muodonannolla. 

- Porrashuoneiden tilallisuus: Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi 
saa rakentaa sisäänkäynnin, porrashuoneen ja hissikuilun 20m² ylittävän 
osan edellyttäen että tämä lisää porrashuoneen valoisuutta ja viihtyi-
syyttä sekä asumisen laatua. Ylitys voi olla suurempikin mikäli sillä saa-
vutetaan erityistä hyötyä rakennus- tai asuntotyypin kehittämisessä. 

- Parvekkeet osana arkkitehtuuria: Kaduille ja torille rajoittuvilla julkisi-
vuilla parvekkeet tulee pääsääntöisesti rakentaa kulmissa sisäänvedet-
tyinä yhtenäistä julkisivupintaa muodostaen, katu- ja torialueelle ei saa 
sijoittaa parvekkeiden kantavia rakenteita. Kaupunkikuvallisesti harki-
tusti sijoitettujen ulokeparvekkeiden on oltava ripustettuja. Vierekkäis-
ten rakennusten julkisivujen aukotus ja väritys tulee erottua toisistaan. 

- Kansipihat: Piha-alueilla ja pihakansilla tonttien välisiä rajoja ei saa ai-
data. Pihat ja pihakannet tulee rakentaa tonttien yhteisiksi ja yhtenäi-
sen suunnitelman mukaan sekä istuttaa oleskelu-ja leikkialueeksi. Pihat 
on jäsenneltävä pintamateriaalein, istutuksin, kalustein ja valaistuksen 
avulla viihtyisiksi leikki- ja ulko-oleskelualueiksi.  
 

Seinäjoen Energia Oy ja Seinäjoen Vesi toteavat yhteisessä lausunnossaan, 
että suunnitellun kaava-alueen yhteydessä on olemassa oleva vesihuoltover-
kosto. Suunnittelualueen sijaitessa Jouppilanvuoren laella on vesijohtover-
koston painetaso matala. Suunnittelualuetta ympäröivän vesijohtoverkoston 
painetta ei teknillistaloudellista syistä voida nostaa ilman että Jouppilanvuo-
ren alapuolisessa verkostossa paine nousee liian korkeaksi aiheuttaen ongel-
matilanteita verkostolle ja asiakkaillemme. Tulevan kaava-alueen kiinteistöt 
tulee varustaa kiinteistökohtaisella paineenkorotuksella. 
 
Alueen rakennuksien sisäisten sammutusvesijärjestelmien suunnitteluun tu-
lee kiinnittää huomiota edellä mainitun ympäröivän verkoston matalan ver-
kostopaineen takia. 
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Vastine: 
Kaavaehdotukseen on lisätty uusi kortteli 77 (LPA-16) Koskenalantien varrel-
le Urakivenkadun ja Laikunojankadun välille, ja ohjeellinen rakennusala yh-
dyskuntateknistä huoltoa palveleville rakennuksille ja laitteille (et-1). Alu-
eelle saa sijoittaa palovesiaseman sammutusveden saatavuuden varmista-
miseksi. Runsaan virtaaman mahdollistava palovesiasema tulee sijoittaa si-
ten, että se on raskaalle kalustolle helposti saavutettava. Tätä varten on 
kaavaan lisätty uusi sisäinen katuyhteys Avokallionkuja. 
 
Kaavaehdotukseen on lisätty kaikkia kaava-alueen rakennuksia koskeva 
yleismääräys, jonka mukaan kiinteistöt tulee varustaa kiinteistökohtaisella 
paineenkorotuksella. Alueen rakennuksien sisäisten sammutusvesijärjestel-
mien suunnitteluun tulee kiinnittää huomioita edellä mainitun ympäröivän 
verkoston matalan verkostopaineen takia. 
 
Muutokset kaavaan: 
-Kaavaehdotukseen on lisätty kortteliin 77 (LPA-16) Koskenalantien varrelle 
Urakivenkadun ja Laikunojankadun välille (et-1), joka on ohjeellinen yhdys-
kuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitteiden alue. Alueelle 
saa sijoittaa palovesiaseman sammutusveden saatavuuden varmistamiseksi. 
Runsaan virtaaman mahdollistava palovesiasema tulee sijoittaa siten, että 
se on raskaalle kalustolle helposti saavutettava. 
- Yhdyskuntatekniikka: Kaava-alueen kiinteistöt tulee varustaa kiinteistö-
kohtaisella paineenkorotuksella. Alueen rakennuksien sisäisten sammutusve-
sijärjestelmien suunnitteluun tulee kiinnittää huomioita edellä mainitun 
ympäröivän verkoston matalan verkostopaineen takia. 
 
Cinia Oy toteaa lausunnossaan, että heillä ei ole lausuttavaa asemakaava-
luonnokseen.  
 
Vastine: Merkitään lausunto tiedoksi. 
 
Muutokset kaavaan: Ei muutoksia kaavaan. 

 
Fingrid Oyj toteaa lausunnossaan, että alueella ei ole Fingridin voimajohto-
ja, joten Fingridillä ei ole tarvetta ottaa kantaa asemakaavan sisältöön.  
 
Vastine: Merkitään lausunto tiedoksi. 
 
Muutokset kaavaan: Ei muutoksia kaavaan. 
 
Telia Finland Oyj toteaa lausunnossaan, että Telialla menee Koskelantien 
varressa (länsipuolella) käytössä olevia kaapeleita. Mikäli kaavamuutos ai-
heuttaa suojaus/siirtotarpeita kaapeleille, on niistä oltava vähintään 12 viik-
koa ennen yhteydessä tähän sähköpostiin. Suojaukset/siirrot tehdään tilaa-
jan kustannuksilla ja sulan maan aikaan. 
 
Telia on myös kiinnostunut ennakkoputkittamaan uusia kerrostaloalueita tei-
den rakentamisen yhteydessä. Kun alue alkaa rakentumaan, niin voisitteko 
olla yhteydessä hyvissä ajoin mahdollisten valmiusputkitusten rakentamisek-
si. 
 
Vastine: Merkitään lausunto tiedoksi. 
 
Muutokset kaavaan: Ei muutoksia kaavaan. 

 
Seinäjoen kaupungin kiinteistö- ja paikkatietopalvelut toteaa lausunnos-
saan, asemakaavaluonnoksessa on onnistuttu luomaan omaleimainen alue 
monipuolisine asumisratkaisuineen. Tämä on erinomainen lisä Seinäjoen 
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kaupungin asuntotarjontaan. Havainnekuvista käy ilmi, että alue erilaisine 
korttelikorkeuksineen on saatu hienosti istutettua ympäröivään virkistysalu-
eeseen ja sairaalan alueeseen. Kaupungin maanomistuksen näkökulmasta to-
tean, että suunnitteluprosessin aikana olisi hyvä vielä varmistaa alueen to-
teutettavuus taloudellisesta näkökulmasta. Pysäköintitalon rakentumisen ai-
kataululla, rakentamalla osissa (onko mahdollista) sekä vaikuttamalla kortte-
leiden rakentumisen järjestykseen lienee oleellinen merkitys alueen toteu-
tumiselle. 
 
Vastine: 
Yli tuhannen asukkaan asuinalue on vaiheittain rakennettavissa. Luonte-
vimmin rakentaminen toteutuu kortteli kerrallaan jo pysäköintivaatimusten 
ja rakenteellisten pysäköintitilojen takia, sillä kansipysäköinnin ja maan-
alaisten tilojen paloteknisten ratkaisuja suunniteltaessa tulee korttelia tai 
kortteleita käsitellä yhtenä kokonaisuutena riittävän turvallisuustason 
saavuttamiseksi. Pysäköintinormin ollessa asumiselle pääosin 1 ap/70 k-
m2, se tuottaa 51 124 asuinkerrosalaneliömetriä kohden noin 1 100 asuk-
kaan alueelle yksinomaan n. 676 autopaikkaa, joista osa eli 480 autopaikkaa 
on sijoitettu kortteleihin maan tasoon tai rakenteellisena ja osa eli 197 au-
topaikkaa velvoitepaikkoina pysäköintiin tarkoitetulle korttelin osalle (LPY-
1) korttelissa 73. 

 
Kaava-alueen eteläkärjen yleinen pysäköintitalo voidaan toteuttaa myös 
vaiheittain ja se voi sisältää myös yhden maanalaisen kerroksen - viidennen 
tason. Olemassa oleva pysäköintialue voi toimia maantasopysäköintinä alku-
vaiheessa noin 200 autolle, mikä täyttyy jo korttelien 30 ja 69 velvoitepai-
koista. Kaavan mahdollistama nelikerroksinen hybridityyppinen pysäköinti-
talo kellarikerroksineen ja liiketiloineen (11 350 k-m2) tarjoaa mahdollisuu-
den yhteensä noin 460 pysäköintipaikalle, joista yhden tason verran tiloja 
myös yleiselle pysäköinnille, virkistysalueen käyttäjille (120 ap) sekä lisäksi 
yhden kerrostason päivittäistavarakaupalle ja liikuntatiloille. Pysäköintita-
lon kattokerrokseen on mahdollista toteuttaa julkinen kattopuutarha. 
 
Uuden asuntoalueen kanssa samaan aikaan valmistuvat kaupalliset lähipal-
velut vähentävät osaltaan alueen sisällä asiointiin käytettyä yksityisautoi-
lua. Myös sairaalan alueen työntekijät ja siellä asioivat hyötyvät kaavan 
mahdollistamista kaupallisista ja muista palveluista sekä korttelin 69 mah-
dollisista majoituspalveluista.  

   
Muutokset kaavaan: 
- Korttelin 73 mahdollistama pysäköintitalo (LPY-1) on muutettu nelikerrok-
siseksi ja julkisen käytön mahdollistavaksi n. 460-paikkaiseksi pysäköintita-
loksi maanalaisen kerroksen kanssa (11 350 k-m2). Eri toimintoja yhdistäväs-
tä hybridityyppisestä pysäköintitalosta yksi taso (n. 120 ap) on varattu ylei-
selle pysäköinnille, virkistysalueen käyttäjille ja päivittäistavarakaupalle.  

 
Seinäjoen museo toteaa lausunnossaan, kaavamuutoksen toteuttaminen joh-
taa paikalla sijaitsevan entisen Terveydenhuolto-oppilaitoksen rakennusten 
purkamiseen. Museo lausui Terveyden huolto-oppilaitoksen rakennusten 
purkamisesta (SMrak 32/ 2021) ja esitti lausunnossaan rakennusten kunnos-
tamisedellytysten ja vaihtoehtoisten käyttömahdollisuuksien tutkimista.  Mi-
käli näiden yhteydessä todettaisiin, että säilyttämisedellytyksiä ei ole, mu-
seo hyväksyisi rakennusten purkamisen ja esitti kohteen dokumentoimista 
ennen sen purkamista. Kaavaselostuksessa todetaan, että rakennukselle ei 
ole löytynyt uutta käyttöä. 
 
Kaava-aineistossa ei huomioida alueen rakennetun kulttuuriympäristön arvo 
ja. Suunnittelualue rajautuu Törnävän sairaalan ja Seinäjoen keskussairaalan 
valtakunnallisesti merkittävään rakennetun kulttuuriympäristön alueeseen 
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(RKY). Vaikka RKY-alue ei sijaitse kaavoitettavalla alueella, se kuitenkin ra-
jautuu suunnittelualueeseen, mikä tulee huomioida suunnittelussa. 
 
Rakennusten laaja maisemallinen merkitys huomioidaan kaavamerkinnöillä 
(ark-1 ja ark-2). Lisäksi yleisillä kaavamääräyksillä ohjataan rakennusten si-
joittumista maisemaan, sopivuutta kaupunkikuvaan sekä rakennusten ulkois-
ta olemusta ja käytettäviä materiaaleja. Kaavassa ei kuitenkaan huomioida 
riittävän laajasti sen vaikutuksia ympäristön maisema-arvoihin. Maamerkeiksi 
rakennettavat 16, 10 ja 7 -kerroksiset rakennukset tulevat mahdollisesti nä-
kymään muun muassa Ilmajoen Alajoen lakeusmaisema-alueelle, joka on val-
takunnallisesti merkittävää maisema-aluetta (VAM.A2021). Vaikutusten sel-
vittämiseksi rakennusten näkymistä maisemassa tulee arvioida ja havainnol-
listaa maisemasovittein myös kauempaa nähtynä. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa museo on merkitty osalliseksi. 
OAS:ssa tunnistetaan myös kaavan vaikutusten ulottuvan kauemmaksi mai-
semassa. Suunnitelmassa on esitetty riittävät selvitykset. 
 
Museo pitää positiivisena suunnitelmaa sijoittaa alueelle julkista taidetta. 
 
Vastine: 
Entinen 1981 valmistunut terveydenhuolto-oppilaitos eli sairaanhoito-
oppilaitos, ja sen laajennus vuodelta 1993 on ollut pois käytöstä useiden 
vuosien ajan eikä rakennukselle ole löytynyt uutta käyttöä. Seinäjoen kau-
punki hankki oppilaitoksen kiinteistöineen omistukseensa 2017, ja se pää-
tettiin kaavoittaa asuinalueeksi. Tällä välin rakennus kiinteine kalusteineen 
on kärsinyt vaurioita. Rakennuksen kunnostamisedellytyksiä tai vaihtoehtoi-
sia käyttömahdollisuuksia ei ole tutkittu. 
 
Valtakunnallisesti arvokkaaksi luokitellun Törnävän sairaalan ja Seinäjoen 
keskussairaalan status rakennettuna kulttuuriympäristönä (RKY) on välittö-
mässä naapurissa sijaitsevan suunnittelualueen yksi merkittävimmistä läh-
tökohdista. Mittakaavaltaan suuren sairaala-alueen naapuriin, melko suppe-
alle alueelle, on suunniteltu urbaani korttelisto asumista ja sitä tukevia 
palveluja niin, että se sopeutuu mittakaavaltaan sairaalan viereen, mutta ei 
mitenkään kykene viemään sen hegemoniaa. Asuinalueen korkeimmat ra-
kennukset muodostavat kaupungin siluettiin tunnistettavan maamerkin sai-
raalan suuntaan. Suunnittelualueen maisemallista vaikuttavuutta on tarkas-
teltu todellisuusmallin maisemaan liitettyjä mallikuvasovituksia hyväksi 
käyttäen, jotta suunnittelualueen korkeimpien rakennusten vaikutukset on 
selkeästi nähtävissä ja havaittavissa useista eri suunnista myös kauempaa. 

 
Muutokset kaavaan: 
-Kaavan asiakirjoihin on lisätty Seinäjoen terveydenhuolto-oppilaitoksen in-
ventointiraportti. 
-Kaavan asiakirjoihin on lisätty useita mallikuvasovituksia todellisuusmallia 
hyväksi käyttäen, jotta suunnittelualueen korkeimpien rakennusten vaiku-
tukset ovat hyvin havaittavissa useista eri suunnista, myös valtakunnallisesti 
arvokkaalle Ilmajoen Alakylän lakeusmaisema-alueelle.   
-Kaavaselostukseen on liitetty kartta Törnävän sairaalan ja Seinäjoen kes-
kussairaalan valtakunnallisesti merkittävään rakennetun kulttuuriympäris-
tön RKY-alueen ja suunnittelualueen kytkennästä. 
 
Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelu toteaa lausunnossaan, että asema-
kaavaselostuksesta nousi moniakin eri seikkoja vahvistamaan ympäristönsuo-
jelun näkökulmia. Näihin on myös kestävän kehityksen kaupungin osaltaan jo 
vastattava ja monipuolistettava asumista ja palvelutarjontaa. Kaava on nä-
kökulmastamme erittäin myönteinen poikkeus Seinäjoen asemakaavoissa. Al-
la muutama nosto kaavaselostuksesta, johon tämä näkemys perustuu. 
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Rajaamalla rakentamiselle rajattu alue mahdollisimman tiukasti, suurin osa 
metsämaisemista ja maisemallisesti ja geologisesti arvokkaista kallioalueista 
säilyy luonnontilaisena. Vallitsevat kasvillisuustyypit ja niiden avainbiotoopit 
on huomioitu ja niiden elinolosuhteet on pyritty säilyttämään. Metsälain mu-
kaisesti säilytettävät kohteet on tunnistettu ja pyritty säilyttämään osana 
virkistysalueita (VL-12). 
 
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. 
 
Asuntoja, joita Seinäjoelta puuttuu tai on vähän, kuten maisemaa hyödyntä-
vää korkeata rakentamista ja kytkettyjä kaupunkipientaloja. Pyrkimys asun-
tojakauman monipuolistamiseen tuo alueelle sieltä puuttuvia ja haluttuja es-
teettömiä, erikokoisia ja erityyppisiä asuntoja ja erityisesti myös perheasun-
toja sekä pieniä asuntoja. Alue tarjoaa myös yhteen kytkettyjä kaupunki-
pientaloja sekä asumisen ja työ-/ ateljeetilojen yhdistelmiä. Tällä myös vas-
tataan erikokoisten asuntokuntien mahdollisuuteen sijoittua alueelle, asun-
tokuntien pienenemiseen ja alueen sisäiseen muuttoliikkeeseen siten, että 
alueen asukkailla olisi mahdollisuus löytää pienempi tai suurempi asunto alu-
eelta elämäntilanteen muuttuessa. 
 
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. Alueelta 
on hyvät joukkoliikenne- ja kevyenliikenteenyhteyden eri puolille kaupunkia 
ja ne jatkossa jopa korostuvat, sillä sairaalanmäen työmatkaliikenteen lisäksi 
tulee muutakin julkisen liikenteen tarvetta asumisen ja koululaisten kulkemi-
sen muodossa. Lisäksi se, että alueella nimenomaan on sairaalan palveluiden 
ja ison työpaikka-alueen johdosta oltava hyvät joukkoliikenneyhteydet. 
 
Kaavoitettavan alueen sijoittuessa Koskenalantien varrelle huomioidaan me-
lun vaikutukset alueen suunnittelussa. Asemakaavaluonnoksessa on huomioi-
tu alueen sijainti korkealla ja näkyvällä paikalla sekä veden ja metsän äärel-
lä, mikä tuo luonnostaan alueelle kaupunkikuvallista luonnetta ja potentiaa-
lia. Suunnittelun tavoitteena on ollut sovittaa asuminen jo rakennetulle alu-
eelle mahdollisimman kaupunkimaisesti ja taloudellisesti, mutta samalla 
puistometsän yhteyteen siten, että jokainen kortteli rajoittuisi puistoihin tai 
virkistysalueisiin. Asumista lisäämällä tuetaan kevyenliikenteen yhteyksiä ja 
myös tiiviimmän joukkoliikenteen edellytyksiä alueella. Samalla on tutkittu 
liikenteestä asumiselle koituvan melun vähentämistä suunnittelun keinoin. 
 
VL alueiden merkinnät ovat poikkeuksellisen monipuoliset ja luontoarvot se-
kä virkistyskäytön huomioon ottavat. Erittäin myönteistä, että metsälain 10 
§:n kautta on tarkasteltu. Alueelle sijoittuvan rakentamisen osalta on syytä 
varmistaa, että alueelle todella tulee erikokoisia asuntoja, että pienet ja 
isot perheet voivat sijoittua ja myös vaihtaa asuntoa alueella. Toki läheiset 
terveydenhoitopalvelut houkuttelevat myös esim. iäkkäämpää asukasta. 
Lähipalvelut muuten ovat kuitenkin varsin kaukana, kuten kaupat, apteekki, 
joten kivijalkamyymälöitä on todella sijoitettava alueelle, jotta alueella voi-
taisiin elää jopa omassa pienessä kaupungissa oman kaupungin sisällä eli 
isomman kaupan palvelun lisäksi siihen soisi sijoittuvan todella muutakin 
palvelutarjontaa. 
 
Loppukommentti 
Seinäjoella pääasiassa asuminen lähtee siitä, että autoja tarvitaan. Jos kat-
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tava julkinen liikenne, erinomaiset kevyen liikenteen yhteydet (myös muual-
ta kuin autoteiden varsilta) ovat kunnossa, lähipalvelut alueella, puhumatta-
kaan terveyspalveluista sekä virkistysalueet kävelymatkan päässä, autojen 
tarve alkaa olla vähäinen. Tänä päivänä autoistuminen alkaa taittua, kustan-
nukset autoista ja niiden käytöstä ovat niin merkittävästi kasvaneet, että 
moni tekee arvovalinnan kustannus- ja tai ympäristösyistä luopua varsinkin 
perheen toisesta autosta. Tämä ei kuitenkaan onnistu, ellei meillä rakennu 
sellaisia asuinalueita, jotka sen mahdollistavat. Tämä asemakaava on oike-
aan suuntaan, tämä luo mahdollisuuksia tehdä perheissä muunlaisia ratkaisu-
ja. Maanalaisen pysäköinnin tarve olisi syytä eri rakennushankkeissa vielä 
erikseen arvioida. Vuoro- ja rinnakkaispysäköintiin ja alueen muun alueella 
olevan pysäköintialueen luovempaan käyttöön olisi syytä vielä miettiä ratkai-
suja. Jos edellä mainitut asiat ovat kunnossa, tarvitaanko jokaisen talon kel-
lariin mittavat pysäköintihallit, vai riittäisikö se, että esim. yöaikainen pysä-
köinti onnistuu lähialueella (esim. huomioiden tämän asemakaavan ulkopuo-
lella olevia LPA alueita). Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelu puoltaa 
Huhtalan, entisen sairaanhoito-oppilaitoksen tontin uutta asemakaavaa. 
 
Vastine: 
Yli tuhannen asukkaan uuden asuinalueen sijainti suuren työpaikan, Seinä-
joen kehittyvän keskussairaalan vieressä ja Jouppilanvuoren laadukkaiden 
virkistysalueiden ympäröimänä, mahdollistaa tulevaisuudessa joukkoliiken-
teen kehittämisen vuorovälejä tihentämällä, mikä parantaa julkisen liiken-
teen houkuttelevuutta. Asuinkerrostalojen osalta autopaikkanormi (1 ap/70 
k-m2) perustuu kaupunginhallituksen hyväksymiin laskentanormeihin. Tässä 
vaiheessa pysäköintinormia ei ole ollut mahdollista väljentää, vaikka alue 
on suunniteltu keskustamaisella aluetehokkuudella ea=0,62 hyvien yhteyk-
sien varrelle. Suunnittelualueen korttelitehokkuudet vaihtelevat e=0,37 - 
e=2,39. 
 
Sairaalanmäen asuinalue rakentunee vaiheittain, mikä mahdollistaa myös 
pysäköintitalon vaiheittain rakentamisen. Kerrostalojen osalta asukkaiden 
pysäköintipaikat on mahdollista sijoittaa korttelikohtaisesti maan alle tai 
rakennusten yhteyteen yksi- tai kaksitasoisille pysäköintikansille sekä osa 
velvoitepaikkoina keskeisellä paikalla olevaan pysäköintitaloon. Korttelien 
ratkaisuista riippuen kalleimman maanalaisen pysäköinnin tarve tullee arvi-
oitavaksi hankkeita suunniteltaessa. 
 
Kaavan mahdollistamaan yleiseen pysäköintitaloon (LPY-1) kortteliin 73 on 
mahdollistettu lisäksi julkinen kattopuutarha, joka lisää myös julkista toi-
minallista kaupunkitilaa, yhteisöllisyyttä ja viherpinta-alaa.  
 
Uuden asuntoalueen kanssa samaan aikaan valmistuvat kaupalliset lähipal-
velut vähentävät osaltaan alueen sisällä asiointiin käytettyä yksityisautoi-
lua. Myös sairaalan alueen työntekijät ja siellä asioivat hyötyvät kaavan 
mahdollistamista kaupallisista ja muista palveluista sekä korttelin 69 mah-
dollisista majoituspalveluista.  

   
Kaavaluonnosvaihe ja siitä saadut lausunnot ovat osoittaneet, että jatkossa 
merkittävimpiä muutoksenalaisia alueita ja niiden vaikutuksia tulisi tarkas-
tella mm. pysäköinnin osalta laajemmalta alueelta kokonaisuutena. Rinnak-
kaispysäköinti asuinalueen ja keskussairaalan alueen välillä on tutkimisen 
arvoista. 
 
Alueelle on suunniteltu erityyppistä kerrostalo- ja pientaloasumista jopa 
samaan kortteliin toteutuvaksi. Kerrostaloasumiseen on mahdollista yhdis-
tää pientaloasumisen parhaita puolia, kuten väljyyttä yhteis- ja harrasteti-
loja. Myös tehokasta pientaloasumista on voitu tuoda kaupunkimaisellekin 
alueelle. Tehokkaasta maankäytöstä ja ruutukaava-tyyppisestä rakenteesta 
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huolimatta kaava tarjoaa 37 erityyppistä pientalomaista asuntoa korttelei-
hin 70 ja 74, sekä kortteleihin 75 ja 76 jopa omatonttisia pientaloja. Tämän 
lisäksi kortteleissa 30, 69 ja 71 on mahdollista toteuttaa kaupunkipientaloja 
tai maisemaa ja ilmansuuntia sekä työtiloja hyödyntäviä loft-tyyppisiä atel-
jeeasuntoja. Ikäihmisten asumista palveluineen on mahdollista toteuttaa 
kortteleihin 69 ja 71 ja pistetalo- ja pysäköintiratkaisujen myötä kohtuuhin-
taista asumista on tavoiteltu kortteleihin 72 ja 73. 
   
Muutokset kaavaan: 
- Kaavaan on lisätty 37 erityyppisen pientaloasunnon lisäksi kerrostalokort-
teleihin 30, 69 ja 71 on mahdollista toteuttaa kaupunkipientaloja tai mai-
semaa ja ilmansuuntia hyödyntäviä loft-tyyppisiä ateljeeasuntoja. Kortteli 
72 on muutettu pistetalojen ryhmäksi.  
-Pysäköintitalo (LPY-1) on muutettu nelikerroksiseksi. 
-Kaavan yleismääräyksiin on lisätty: yhteiskäyttöautojärjestelmään liityttä-
essä voidaan asuntojen autopaikkavelvoitetta vähentää 5 ap yhtä yhteis-
käyttöautopaikkaa kohden, yhteensä kuitenkin enintään 10% vaaditusta ko-
konaisautopaikkamäärästä. 
 
Seinäjoen kaupungin rakennusvalvonta toteaa lausunnossaan, että 
asemakaavan muutoksella muodostetaan entisen sairaanhoito-oppilaitoksen 
alueelle ja osalle virkistysalueita korkealuokkaista, monimuotoista asuntora-
kentamista kerrostalojen, rivitalojen, kaupunkipientalojen ja asuinpientalo-
jen kokonaisuutena. Lisäksi kortteliin 69 ja 71, torialueen viereen, on mah-
dollistettu rakentaminen palveluasumiselle. Katualueille on velvoitettu puu-
istutuksia ja osa kaduista on suunniteltu pihakaduiksi. Alueen maamerkiksi 
tulee muodostumaan kortteliin 69 suunniteltu 16- kerroksinen tornitalo. 
Kortteliin 73 on suunniteltu pysäköintialue (LPA), johon saa rakentaa 3- ker-
roksisen pysäköintitalon. Kortteliin saa pysäköintipaikkojen lisäksi rakentaa 
liiketiloja, kuten päivittäistavarakaupan ja liikuntaan liittyviä tiloja. Pysä-
köintitalon kattotaso varataan yleiseen virkistys- ja liikuntakäyttöön sekä 
mahdolliseksi asukkaiden hyötypuutarhaksi. Kattotasolle saa sijoittaa myös 
virkistystoimintaan liittyviä tiloja ja rakennelmia. Kattotasolle on järjestet-
tävä kulkuyhteys niin, että näiden julkinen käyttö on mahdollista.  
 
Suunniteltu asemakaavaluonnos muodostaa monimuotoisen asuntorakentami-
sen kokonaisuuden. Toteutuessaan asemakaava mahdollistaa Seinäjoelle kor-
kealuokkaisen asuinalueen keskustan tuntumassa, ainutlaatuisessa ympäris-
tössä, keskussairaalan vieressä ja runsaiden ulkoliikuntapaikkojen välittö-
mässä läheisyydessä. 
‐ Mikäli maanalaisia parkkikellareita yhdistetään eri kortteleiden välillä, 

tulee tilojen suunnittelussa ottaa huomioon kokonaisuus paloturvallisuu-
den kannalta.  

‐ Asemakaavassa tulee varata riittävät tilavaraukset pelastusteille ja pe-
lastusajoneuvojen kääntymisille ja joustavalle liikkumiselle 

‐ Palveluasuminen on mahdollistettu kortteleissa 69 ja 71. Pitäisikö olla 
vaatimuksena, koska paikka sairaalan läheisyydessä on erinomainen myös 
palveluasumiselle? 

‐ Ne kerroskorkeudet, jotka asemakaavalla halutaan ehdottomasti saa-
vuttaa, on syytä alleviivauksella varmistaa. 

‐ LPA- alueelle, korttelissa 73 saa rakentaa 3- kerroksisen parkkitalon ja 
liike- ja liikuntaan liittyviä harrastetiloja. Kortteleiden 30, 69 ja 71-74 
pysäköintipaikkoja saa sijoittaa alueelle. Suunnitelma on ajatuksena ja 
mahdollisesti toteutuessaan hieno. Toteutuakseen asemakaavan mukai-
sesti tulisi em. kortteleille osoittaa velvoitepaikkoja parkkihallista, että 
pysäköintitalon rakentaminen vauhdittuisi tai jopa ylipäätään toteutuisi. 
Mietittävä on millä lailla ja kuka parkkihallin toteuttaja/omistaja tulisi 
olemaan, koska paikka on näkyvä ja suunnitteluun tulee panostaa nor-
maalia enemmän. 
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‐ Alueelle olisi hyvä laatia erillinen rakentamistapaohje tai kaavamää-
räyksinä halutuista julkisivumateriaaleista ja väriskaalasta. Rivitalojen, 
kaupunkipientalojen ja pientalojen kattomuodoista – ja väristä kortteli-
kohtaisesti. 
Alueen ainutlaatuisen sijainnin ja korkealaatuisen rakentamisen velvoit  
teen vuoksi, kohdetta voisi harkita suunnittelukilpailulla toteutettavaksi. 

 
Vastine: 

Kaavan yleismääräyksiin kohtaan palo- ja pelastusturvallisuus on lisät-
ty useita tehokkaimpien korttelien 30 ja 69 maanalaista ja kansi-
pysäköintiä koskevia määräyksiä turvallisen poistumisen varmistamiseksi 
siten, että rakennusten saavutettavuus ja riittävien poistumis- ja pelas-
tusteiden toteuttaminen on varmistettava vaikka varatiejärjestelyin, 
tarvittaessa rakenteellisin ratkaisuin mikäli pelastautuminen ei ole 
mahdollista toteuttaa nostolavaa käyttämällä.  
 
Kulkuyhteyksiä on levennetty ja kääntöpaikkoja lisätty Urakivenkujan ja 
Urakivenpolun päähän. Laikunojanaukio toimii myös kääntöpaikkana sa-
moin kuin Laikunojanpolun keskellä oleva torimainen levennys kortte-
lien 75 ja 76 välissä. Tehokkaimmin rakennettavat korttelit 30 (AK-41) 
ja 69 (AL-18) voidaan yhdistää maan alla mahdollisesti sijaitsevien pysä-
köintitilojen kautta ja Urakivenkujan alla toisiinsa. Maanalaisiin pysä-
köintitiloihin on avattu oma ajoyhteys Koskenalantieltä alueen itäpääs-
tä riittävien pelastus- ja poistumisteiden varmistamiseksi. 
  
Pysäköinnistä kortteleissa maan alla ja kansilla paloturvallisuuden 
näkökulmasta 
Kaavassa on annettu yleismääräys maanalaisten tilojen paloteknisiä rat-
kaisuja suunniteltaessa käsitellä korttelia tai kortteleita yhtenä koko-
naisuutena riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi silloin, kun 
tonttien välisiä rajaseiniä ei rakenneta. Palomuuri voi sijaita muuallakin 
kuin tonttien tai tontin ja katualueen välisellä rajalla. Maanalainen py-
säköintilaitos voidaan rakentaa yhdeksi tilaksi eikä siten maanalaisissa 
autohalleissa tonttien välisiä rajaseiniä tarvitse rakentaa. Ohjeelliset 
ajot maanalaisiin tiloihin tai kansipysäköintiin on merkitty kaavakart-
taan nuolilla.  

 
Neuvonpito palo- ja pelastusviranomaisten kanssa 
Kaavan yleismääräyksissä edellytetään, että rakennusluvan hakijan tu-
lee riittävän aikaisessa vaiheessa järjestää neuvonpito palo- ja pelastus-
viranomaisen kanssa, jotta mm. parvekkeilta pelastamiseen, pihakannen 
rakenteellisiin vaatimuksiin, pelastusohjeisiin, savunpoistoon sekä sam-
mutusreitteihin liittyvät vaatimukset tulevat huomioiduiksi. Myös kort-
telin vaiheittainen rakentuminen tulee huomioida em. asioiden osalta. 
 
Palveluasumisen on mahdollista toteuttaa korttelissa 69 ja 71, ja se on 
otettu pysäköinnin mitoituksessa huomioon, sillä ikäihmisten asumisesta 
on pulaa Seinäjoella ja sen sijoittuminen sairaalan yhteyteen olisi hyvin 
toivottavaa monestakin syystä. 
  
Rakennusten kerrosluvut määrittävät kaavan kaupunki- ja maisemaku-
vaa. Niiden avulla syntyy alueelle se tunnelma, jota kaavalla on haluttu 
välittää. Lähes kaikki halutut kerrosluvut on voitu alleviivata eli osoit-
taa ehdottomasti toteutettaviksi, mutta ehkä maisemallisesti ja kau-
punkikuvallisesti tärkeimmän ja samalla korkeimman XVI –kerroksisena 
sallitun kerrosluvun kohdalta tämä alleviivausmerkintä puuttuu. Kor-
keimman rakennuksen kerrosluvuiksi on muutettu XII (6000) – XVI (8000), 
jolloin se toteutuu vähintään 12-kerroksisena, mutta enintään 16-
kerroksisena. 
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Pysäköintitalon toteutettavuutta on tutkittu ja päätetty osoittaa kort-
telin 73 pysäköintitalo (LPY-1) yleiseksi pysäköintitaloksi. Sen kokoa on 
samalla kasvatettu nelikerroksiseksi ja toteutuksen varmistamiseksi 
kaavan on annettu kortteliin 73 kohdistuva velvoitepaikkamääräys kort-
teleille 30(40%), 69 (40%), 71(67%) ja 72(8%). Korttelin 73 korttelialueel-
le sijoitetuista autopaikoista saa 25% alennuksen. Liityttäessä yhteis-
käyttöjärjestelmään autopaikkavelvoitetta voidaan vähentää 10% vaadi-
tusta kokonaisautopaikkamäärästä. 
 
Pysäköintitalon korkeatasoisen toteutuksen varmistamiseksi näkyvälle 
paikalle hybridityyppiselle, eri toimintoja yhdistävälle, julkiselle raken-
nukselle (LPY-1) on kohdistettu useita kaupunkikuvallisia ja toiminnalli-
sia määräyksiä. 
 
Kaavan yleismääräyksiin on lisätty useita rakennetun ympäristön kor-
keata laatua ja hyvää kaupunkikuvaa edistäviä määräyksiä. Kaupungin 
omistaessa maan, voidaan laadukkaan alueen suunnittelua edistää ton-
tinluovutusehdoilla ja suunnittelukilpailuilla. Korkeatasoisen toteutuk-
sen tueksi alueelle on laadittu rakentamistapaohje. 

 
Muutokset kaavaan: 
‐ Kaavan yleismääräyksiin kohtaan palo- ja pelastusturvallisuus on lisät-

ty useita tehokkaimpien korttelien 30 ja 69 maanalaista ja kansi-
pysäköintiä koskevia määräyksiä turvallisen poistumisen varmistamisek-
si.  
-Lisäksi rakennusluvan hakijan tulee riittävän aikaisessa vaiheessa jär-
jestää neuvonpito palo- ja pelastusviranomaisen kanssa, jotta mm. par-
vekkeilta pelastamiseen, pihakannen rakenteellisiin vaatimuksiin, pelas-
tusohjeisiin, savunpoistoon sekä sammutusreitteihin liittyvät vaatimuk-
set tulevat huomioiduiksi. Myös korttelin vaiheittainen rakentuminen 
tulee huomioida em. asioiden osalta. 
-Kulkuyhteyksiä on levennetty ja kääntöpaikkoja lisätty Urakivenkujan 
ja Urakivenpolun päähän. 
-Pysäköintitalon korkeatasoisen laadun varmistamiseksi kaavamääryk-
seen LPY-1 on lisätty useita kaupunkikuvallisia julkisivumääräyksiä ja 
toiminnallisia määräyksiä. Julkisivujen korkeatasoisella suunnittelulla 
ja aukotuksella ison rakennuksen mittakaava sopeutuu asuinkorttelei-
hin. Myös pysäköintalon toteutettavuuden varmistamiseksi on tehok-
kaimmin rakennettaviin AK- ja AL-kortteleihin lisätty velvoitepaikka-
määräys korttelin 73 (LPY-1) pysäköintitaloon. 

 
Mielipiteessä 1 oltiin huolissaan, että miten kuntoilijoiden ja keskussairaalan 
parkkipaikka-asia aiotaan ratkaista, kun oppilaitoksen parkkipaikka poistuu 
käytöstä? Toivottavasti tähän on jo olemassa hyvä suunnitelma, josta voisi 
uutisoida suurelle yleisölle. 
 
Vastine: 
Alue rakentuu vaiheittain ja pysäköintitalon rakentumisen myötä siihen on 
varattu 460 autopaikasta noin 120 autopaikkaa asuinalueen ulkopuolisille 
virkistysalueen käyttäjille ja mahdollisesti sairaalan tarpeisiin. 

 
Muutokset kaavaan: 
‐ Pysäköintitalo korttelissa 73 on muutettu julkiseksi pysäköintitaloksi 

(LPY-1) ja siihen on lisätty kerros.  
 
Mielipiteessä 2 suunniteltu kaavamuutosasia kummastuttaa. Kaavamuutos 
koskee aluetta, jossa elää ja pesii liito-oravapopulaatio. Lii-
to-oravapopulaatio on estänyt (ELY-keskuksen päätöksellä) suunnittelualueen 
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lähellä sijaitsevan asunto-osakeyhtiön lähellä kiinteistöä olevan puuston har-
ventamisen. Ko. puusto on liian lähellä aiheuttaen vahinkoa kiinteistölle. 
Näin ollen suunniteltu kaavamuutosalue on siis saman liito-orava populaation 
alueella ja mielestäni on ristiriitaista että Asunto-osakeyhtiön pyyntö puus-
ton harventamisesta kiinteistön läheltä on evätty liito-oravien vuoksi ja sa-
maan aikaan ollaan tekemässä kaavamuutosta kyseiselle alueelle rakentami-
sen vuoksi. 

 
Vastine: 
-Kaavan asiakirjoihin kuuluu Huhtalan kortteleihin 30 ja 31 on tehty luonto-
selvitys (Luontokartoittaja FM Hannu Tuomisto 2020), jonka mukaan kaava-
alueelta ei ole löydetty liito-oravahavaintoja.  
 
Muutokset kaavaan: ei muutoksia kaavakarttaan. 

 
Mielipiteessä 3 todetaan, hienoa että myös omakotitalotontteja kaavoite-
taan kuntoilureittien, latujen, Kyrkösjärven ja sairaalan välittömään lähei-
syyteen. Sijainti on monelle omakotirakentajalle unelma, lähellä sijaitsevat 
asuntomessutontitkin olivat suosittuja. Toivottavasti myös jatkossakin (esi-
merkiksi Pruukinrannan/sairaalan välialueen) kaavoituksessa huomioidaan 
omakotitalotonttitarjonta, sillä omakotiasuminen on useimmille ihmisille 
unelma-asumismuoto. Omakotitalotontit olisivat houkuttelevampia ja takai-
sivat vielä paremman asumisviihtyvyyden pinta-alaltaan isompina. Ei haittaa, 
vaikka tontit olisivat suuremman kokonsa vuoksi hieman kalliimpia. Kaksiker-
rosten rakennusten vaatiminen on esteettömyyden ja ekologisen elämänmit-
taisen kodin rakentamisen kannalta miinus, mutta yksikerroksinen talo veisi 
liian suuren osa pienestä tontista. Kaavaluonnoksessa julkisivumateriaaliksi 
on mainittu tiili tai rappaus, mutta koskeeko nämä vaatimukset myös omako-
titaloja (ja AP-13 pientaloaluetta)? Toivoisin että julkisivultaan erityyppiset 
talot olisivat mahdollisia rakentaa osana monimuotoisempaa asumisympäris-
töä, esimerkiksi hirsitalo sopii erittäin hyvin tällaiselle metsäiselle tontille.  

 
Vastine: 
-Kaavaehdotuksessa ei ole määrätty ehdottomasti käytettäviä julkisivuma-
teriaaleja. Rakentamista ohjaavat määräykset löytyvät kaavakartasta ja ra-
kentamistapaohjeista. 
 
Muutokset kaavaan:  
- Isoiksi perheasunnoiksi sopivia kaupunkipientalojen ja loft-tyyppisten 
asuntojen määrää on lisätty kerrostalokortteleissa 30 ja 69. 

 
Mielipiteessä 4 oltiin tyytyväisiä, että Huhtalaan entiselle Sairaanhoito-
oppilaitoksen tontille ollaan kaavoittamassa uudisrakentamista. Oli hienoa 
huomata, että alueelle on tulossa myös omakotialuetta. Toivomme todella, 
että tämä suunnitelma toteutuu ja kyseiseltä alueelta olisi mahdollisuus saa-
da tontti oman talon rakennus paikaksi. Uskoaksemme emme todellakaan ole 
ainoat jotka alueelta omakotitalotonttia mielivät. Niitä voisi suunnitella sin-
ne jopa enemmän, toki metsä ja lähiluonto huomioiden. Tämä alue on yksi 
Seinäjoen parhaimmista paikoista, ellei jopa paras paikka asua niin perheel-
lisenä kuin vaikkapa eläkeläisenä. Asumme tällä hetkellä Pruukinrannassa, 
joten alue on meille tuttu. Haasteena tällä alueella on puute isommista per-
heasunnoista. Niitä tänne tarvitaan lisää. Tulevat omakotitalo tontit tarjoai-
sivat ainakin hieman helpotusta isompia koteja etsiville. 

 
Vastine: 
‐ Alueelle on kaavoitettu erilaista pientaloasumista: erillisiä yhdenper-

heen omakotitaloja, ryhmäpientaloja, rivitaloja sekä yhteen kytkettyjä 
tai erillisiä kaupunkipientaloja sekä loft-asuntoja seitsemään kortteliin.  

Muutokset kaavaan: 
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- Isoiksi perheasunnoiksi sopivia kaupunkipientalojen ja loft-tyyppisten 
asuntojen määrää on lisätty kerrostalokortteleissa 30 ja 69. 
 
Tarkistukset asemakaavaehdotukseen 31.1.2023 
Lausuntojen ja mielipiteen perusteella asemakaavaa on tarkistettu. Lähes 
kaikkien korttelien rakennusaloja ja rakennusoikeuksia on tarkistettu hieman 
ja rakennusaloille on annettu ehdottomasti käytettävät suurimmat sallitut 
kerrosluvut. AK- ja AL-kortteleihin on annettu määräys toteuttaa autopaikat 
kortteleihin maan alle, pihakansien alle, rakennusten yhteyteen sekä erik-
seen kaavassa määrätty osa velvoitepaikkoina korttelin 73 LPY-1 alueelle. 
Velvoitepaikoista saa 25% alennuksen. Korttelin 73 päämääräys on muutettu 
LPY-1. 
 
Alueen kaupunkikuvallisen laadun ja korkean rakentamisen toteutettavuuden 
varmistamiseksi korttelin 69 päämääräys on muutettu AL-18 asuin-, liike- ja 
toimistorakennusten korttelialueeksi, jonne saa asumisen lisäksi sijoittaa 
myös majoitustiloja. Rakennuksiin voi yhdistää eri toimintoja (hybridiraken-
nus), ja kortteliin annetusta rakennusoikeudesta saa 30% käyttää liiketiloina. 
Rakennusten tulee kaupunkikuvallisesti näkyvällä paikalla muodostaa korkea-
tasoinen veistoksellinen kokonaisuus. Korttelin 69 korkein rakennus on toteu-
tettava ainakin XII –kerroksisena, jolloin rakennusoikeutta on 6000 k-m2, 
mutta korkeintaan XVI –kerroksisena, jolloin rakennusoikeutta tulee 8000 k-
m2. 

 
Korttelin 72 päämääräys on muutettu AK-43, johon on lisätty yhteisöllisyyttä 
edistäviä yhteistiloja: liiketiloja saa toteuttaa 5% annettu rakennusoikeus 
ylittäen, kun ne sijoitetaan kadun tai torin varrelle. Asuntojen tulee avautua 
ainakin kahteen ilmansuuntaan. Myös koko korttelin asukkaiden käyttöön 
tarkoitetut riittävät yhteistilat alimmassa maanpäällisessä kerroksessa ja 
erillisen saunaosaston ylimpään kuudenteen kerrokseen aputiloineen, keitti-
öineen ja terasseineen saa rakentaa annettu rakennusoikeus ylittäen edellyt-
täen, että yhteistilan koko on vähintään 150 m2 ja saunaosasto 80 m2. Yh-
teistilat, talopesulat ja saunaosastot voidaan rakentaa talojen ja tonttien 
yhteisinä. 
 
Liikennemelu kohtaan on lisätty kattopintoja ja lentomelua koskevia mää-
räyksiä. Palas merkintä on lisätty kortteliin 30. 
 
Asemakaavaehdotus 31.1.2023 
Kaavaluonnosvaiheessa saatujen kannanottojen, tarkistettujen tavoitteiden 
ja neuvottelujen perusteella alueelle on laadittu asemakaavan muutosehdo-
tus 31.1.2023.  

 
Kaavaehdotus on korttelirakenteeltaan ja sisällöltään, kokonaisrakennusoi-
keudeltaan sekä päämääräyksiltään lähes samanlainen kuin luonnosvaiheessa, 
mutta siihen on tehty useita tarkistuksia. Merkittävimmät muutokset koske-
vat alueen rakentumisen edistämistä niin kaupunkimaisen asumisen kuin py-
säköinninkin järjestämisessä. 
 
Asemakaavan muutoksella suunnittelualueelle muodostuu yhteensä kymme-
nen korttelia, joista yhdeksään on osoitettu monipuolista ja monimuotoista 
asumista luonnon ja taiteen keskellä yli tuhannelle asukkaalle. Pääosin ker-
rostaloasumiseen on osoitettu korttelit 69 (AL-18), 30 ja 71 (AK-41), 72 (AK-
43) ja 73 (AK-42). Lisäksi pienimuotoisempaa rakentamista on kortteleissa 74 
(AKR), 70 (AP-13) sekä 74 ja 75 (AO-23).  
 
Kaupunkimaisia ruutukaavaan perustuvia kortteleita palvelee kaksi Kos-
kenalantieltä erkanevaa asuntokatua Urakivenkatu ja Laikunojankatu, jotka 
päättyvät Urakiventoriin ja Laikunojanaukiolle. Vain Avokallionkuja yhdistää 
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nämä uudet kadut ja välittää alueen sisällä kortteleiden välistä ajoneuvolii-
kennettä, muutoin alueella on tuettu kevyttä liikennettä väylillä, joilla vain 
huoltoajo on sallittu. Keskussairaalan läheisyyden takia alueelle on osoitettu 
julkisenkin pysäköinnin mahdollistava hybridityppinen, nelikerroksinen pysä-
köinti- ja liikerakennus, jonka on mahdollista palvella myös sairaalan alueen 
ja virkistyskäytön pysäköintitarpeita. 
 
Kaava-alueen kokonaiskerrosala on 62 484 k-m2. Kaavan rakennusoikeus vas-
taa aluetehokkuutta ea= 0,62 ja korttelitehokkuudet vaihtelevat e=0,37 – 
e=2,39. Asumista on osoitettu yhteensä 51 124 k-m2 kortteleihin 30-76, joi-
den päämääräyksinä on erityyppistä asumista tavoittelevat korttelit AK-41, 
AK-42, AK-43, AKR, AP-13, AP-14 ja AO-23 sekä korkeimman kerrosluvun XVI 
mahdollistava kortteli 69, joka on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennus-
ten korttelialueeksi (AL-18), jonne saa sijoittaa myös majoitustiloja sekä 
maanalaista tai kansipysäköintiä. 
 
Alueella korkeat ja matalammat kerrostalot liittyvät kaupunkipientaloihin ja 
pienimuotoisempaan ryhmäpientaloasumiseen sekä omatoimisesti toteutetta-
viin pientaloihin. Yhdessä ne muodostavat uuden asuinalueen ja samalla mer-
kittävän maisematekijän Sairaalanmäen alueelle. Rakennusten korkeudet 
vaihtelevat II-XVI välillä. 

 
Maisemassa maamerkkinä toimii kolmen korkeimman kerrostalon ryhmä, jon-
ka keskinäinen rytmi ja merkitys maisema- ja kaupunkikuvassa on suuri. Nii-
den arkkitehtuurista on kaavassa annettu erikseen tavoitteita kaavamerkin-
nöillä (ark-1) ja (ark-2), sillä vain onnistuessaan maamerkeillä on kehittyvälle 
ja kasvavalle kaupungille symbolinen, mutta myös yrittäjyyttä ja elinvoimaa 
kasvattava merkitys. 
 
Hybridi-tyyppisen eri toimintoja yhdistelevän korkeimman tornimaisen ker-
rostalon voi toteuttaa XII - XVI –kerroksisena. Maanalaista tai kansipysäköintiä 
saa toteuttaa viiteen kortteliin 30,69,71,72 ja 73. Asukkaita, sairaalaa sekä 
Jouppilanvuoren laajan virkistysalueen käyttäjiä palvelevan julkisen pysä-
köintitalon saa liike- ja harrastetilojen ohella toteuttaa kortteliin 73 kortteli-
alueelle (LPY-1) hybridiperiaatteella. Kolmen korttelin 30, 69 ja 72 pysäköin-
tiratkaisu vaatii korttelialueilla ainakin kansipysäköintiä joko yksi- tai kaksita-
soisena ratkaisusta riippuen. Tämän lisäksi kaavassa on määrätty velvoite-
paikkamäärä (toteutetun rakennusoikeuden mukaan) ja sijoitettava autopai-
kat kortteliin 73 kortteleista 30 ja 69 (40%), korttelista 71 (67%) ja korttelista 
72 (8%). Näistä korttelin 73 (LPY-1) –alueelle sijoitetuista velvoitepaikoista 
saa 25% alennuksen. 

 
Kapealle alueelle kohdistuvista verrattain tehokkaista maankäyttöodotuksista 
ja tiukoista pysäköintinormeista johtuen joihinkin kortteleihin on jouduttu 
suunnittelemaan monitasoisiakin rakenteellisia pysäköintiratkaisuja. Maan-
alaisia pysäköintitiloja on mahdollistettu viiteen kortteliin, mutta maantaso-
pysäköintiäkin on mahdollistettu, mikä luo edellytykset asumisen erilaisille 
hallinta- ja toteuttamismuodoille. 
 
Koskenalantien varrelle on osoitettu kortteli 77 (LPA-16), jolle saa sijoittaa 
autopaikkojen ohella yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia laitteita ja jät-
teenkeräyspisteen. Alueelle saa sijoittaa runsaan virtaaman mahdollistava 
palovesiasema sammutusveden saatavuuden varmistamiseksi. Sen on oltava 
raskaan kaluston helposti saavutettavissa. Korttelista osa on varattu suojavi-
hervyöhykkeeksi.   

 
Suunnittelualueen koko pinta-alasta noin kolmas osa on osoitettu lähivirkis-
tysalueiksi (VL-12, VL-13 ja VL-14) tai puistoiksi (VP-6). Asemakaava kasvat-
taa alueen kokonaisrakennusoikeutta 32 434 k-m2. 
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Kuvat. Asemakaavaehdotus 31.1.2023 ja Sairaalanmäen uusi asuinalue sovitettuna rakennettuun kulttuurimaisemaan. 
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 Kuvat. Ote kaavaehdotuksesta 31.1.2023. Sairaalanmäki Jouppilanvuoren urheilu- ja liikunta-alueelta lännestä nähtynä. 

               
Kuva. Asemakaavaehdotuksen 31.1.2023 havainnekuva. 
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Kuva.Asemakaavehdotus 31.1.2023 ortoilmakuvan päällä. Kuvasta näkyy, että suunnitte-
luaalueen kallioisimmat pohjois- ja koillisosat on säästetty rakentamiselta.  

 
 

Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet 
Asemakaavan muutos on ehdotuksena nähtävillä 15.2.2023 – 16.3.2023 välisen 
ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin _ lausuntoa ja _ muistutusta. Lausunnon an-
toivat ______ ja muistutuksen antoivat ______. 

 

Kaupunginhallituksen käsittely _._.2023 
Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavan vastineet ja esittää asemakaavan 
muutosta kaupunginvaltuuston hyväksyttäväsi. 

 

Kaupunginvaltuusto _._.2023 
Asemakaava on kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyssä _._.2023. 
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5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 

5.1. Kaavan muutoksen rakenne 

Asemakaavan muutoksella alueelle muodostuu: 
asuin-, toimisto- ja liikerakennusten korttelialue AL-18, asuinkerrostalojen 
korttelialueet AK-41, AK-42 ja AK-43, asuinpientalojen korttelialueet AP-13 ja 
AP-14, erillispientalojen korttelialue AO-23 sekä julkiselle pysäköinnille va-
rattu korttelialue LPY-1 ja autopaikoille varattu korttelialue LPA-16, jonne 
saa sijoittaa yhdyskuntateknisen huollon vaatimia laitteita ja rakennelmia se-
kä jätteen kierrätys- ja keräilypisteen. Lisäksi kaavassa on puistoalue VP-6 ja 
lähivirkistysalueet VL-14, VL-12 ja VL-13 sekä tori- ja katualuetta. 

5.1.1 Mitoitus 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 10,1 ha. Kaavan kokonaisrakennusoi-
keus on 62 484 k-m2, josta asumiseen on osoitettu 51 124 k-m2 ja pysäköinti-
talon sekä päivittäistavarakaupan ja harrastetilojen yhdistelmälle yhteensä 
11 350 k-m2. Kaava-alueen aluetehokkuus on ea=0,62. Suurin sallittu kerros-
luku korttelissa 69 on XVI. Alueen sisäistä puistoaluetta VP-6 on noin 2966 m2 
ja lähivirkistysaluetta VL-12, VL-13 ja VL-14 on 31718 m2 eli viheralueita yh-
teensä 3,47 ha lisäksi Koskenalantien varrelle on jätetty puistomaisena hoi-
dettava suojavihervyöhyke EV-12, jota on yhteensä 0,3 ha eli 3358 m2. 

 
Asumiseen osoitettu kerrosala 51 124 k-m2 tarkoittanee noin 1100 asukasta ja 
kerrostaloasumisen pysäköintinormi 1 ap/ 70 k-m2 tarkoittaa noin 700 auto-
paikkaa, joista noin 200 on sijoitettavissa korttelin 73 pysäköintitaloon tai 
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aluksi pihalle. Loput noin 500 ap sijoitetaan kortteleihin asumisen yhteyteen 
maan alle, rakenteisiin, pihoille tai erillisiin autosuojiin. Julkisen, nelikerrok-
sisen ja kellarillisen, pysäköintitalon kokonaisautopaikkamäärä on 460, josta 
vähintään kerros eli noin 120 autopaikkaa on tarkoitettu yleiseen pysäköintiin 
mm. sairaalan ja virkistysalueen käyttäjille. Pysäköintipaikkoja kaava-
alueella on yhteensä noin 960. Tämän lisäksi korttelissa 73 ja 77 on kaavan 
havainnekuvan mukaisessa ratkaisussa (IV-kerroksinen pysäköintitalo) noin 70 
maantasopysäköintipaikkaa liiketilojen ja virkistysalueiden käyttäjille. Liike-
tiloille on varattu 2500 k-m2 pysäköintitalon yhteydestä. Nelikerroksisen py-
säköintitalon kokonaiskerrosala maanalaisen kerroksen kanssa on 11 350 k-
m2. 
 
LIITE 3. Asemakaavan seurantalomake  

 
Kuvat. Alueleikkaus korttelin 72 kohdalta. Kuvissa näkyy, että korttelin kuuden pistetalon pysäköinti on sijoitettu maan alle 
kohdalla, joka korvaa käytöstä poistuneen sairaanhoito-oppilaitoksen. Yhteispihojen ympärille kaupunkimaisesti toteutet-
tavat pistetalot ovat tehokkaita ja niiden kahteen suuntaan avautuvat asunnot valoisia. Kaavaratkaisussa rakennusten 
toistuvuus kompensoi kustannuksia siten, että maanalaisesta pysäköinnistä huolimatta voidaan korttelissa tavoitella koh-
tuuhintaista asumista. 
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Kuva. Etualalla Koskenalantien risteykseen kurkottavan III-IV –tasoisen pysäköintitalon ja 
päivittäistavarakaupan hybridirakennus, jonka kattotasolle voi sijoittua liikunta- ja virkis-
tystoimintaa, kahvila-, sauna- ja terassitiloja sekä hyötypuutarha. 

5.1.2 Palvelut  
Palvelut 
Kaavamuutos mahdollistaa asukasmäärän kasvamisen Huhtalan kaupungin-
osassa arviolta noin 1100 henkilöllä. Suunnittelualue tukeutuu Huhtalan, Jou-
pin ja keskustan alueen palveluihin. Alueelle osoitetaan asumista tukevia lä-
hipalveluja, jotka voivat palvella Huhtalan aluetta laajemminkin sekä erityi-
sesti keskussairaalan aluetta, jossa työskentelee noin 3400 työntekijää. 
 
Työpaikat, elinkeinotoiminta, tutkimus 
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 valittu Seinäjoelta Tampereen yliopiston arkkitehtuurin ja 
Seinäjoen yliopistokeskuksen kaupunkilaboratorion nk. TAKO-hankkeen yh-
deksi demokohteeksi, jossa on tutkittu mahdollisuuksia edistää kestävää, hy-
vinvoivaa ja joustavaa asumista jo kaavavaiheessa teemalla työ ja asuminen 
korona-arjessa. Hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennera-
haston EU-hankkeen demonstraatiokohdealueeksi. Kaavan valmistelussa on 
erityisesti tutkittu etätyön mahdollisuuksien lisäämistä asuinkerrostaloihin ja 
niiden asuntoihin. Hanke toteutetaan 1.8.2021 – 30.6.2023 välisenä aikana. 
 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen  
Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen varmistetaan asema-
kaavamerkinnöillä ja –määräyksillä sekä yleismääräyksillä, jotka määrittele-
vät mm. julkisivujen materiaaleja ja parvekkeiden sijoittelua sekä ensim-
mäisen kerroksen toimintoja. Lisäksi rakentamista ohjataan kaavaan liittyvil-
lä rakentamistapaohjeilla sekä rakennuslupavaiheessa rakennusvalvonnan ja 
kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen yhteistyöllä. Alueen laatua varmiste-
taan taiteen liittämisellä alueen katu-, tori- ja puistoalueille. Julkisella tai-
teella vahvistetaan alueen identiteettiä. Kaavassa on mahdollistettu julkisen 
taiteen sijoittaminen katu-, tori- ja puistoalueille sekä korttelialueille erityi-
sesti sisäänkäyntien yhteyteen.  
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5.3 Aluevaraukset   

 
 
Kuvat. Uuden asuinalueen korttelirakenteeksi on valittu rikottu ruutukaava, jonka jokai-
sesta korttelista ja asunnosta on hyvät yhteydet ja näkymät virkistysalueille, useista 
asunnoista jopa Kyrkösjärvelle, keskustaan ja Jouppilanvuoren urheilualueelle. Tavoittee-
na on ollut muodostaa toiminnallisesti sekoittunut, monipuolinen uusi urbaani asuinalue, 
jossa on asumista tukevia palveluja, työpaikkojakin sekä harrastusmahdollisuuksia. Julki-
sista tori-, aukio- ja katutiloista muodostuu reittien varrelle elävää kaupunkitilaa, joka 
tukee liiketilojen ja työpaikkojen muodostumista sekä kahvila- ja ravintolakulttuuria. 
Kaupunkitila antaa kehykset myös julkiselle taiteelle. 

                   

 
Kuva.Suunnittelualueen toiminnot ja tilallinen logiikka. Julkiset tilat muodostuvat tiiviin 
korttelirakenteen rajaamista katutiloista, aukioista sekä Mannerjäänpuistikosta ja 
Urakiventorista, joiden ympärille korttelit kiertyvät. Kaupunkikuvallinen ratkaisu ja 
korttelirakenne heijastavat vanhojen, tiiviiden keskusta-alueiden henkeä ja pitkien 
näkymien tavoittelua. Kulkijan mukana korttelit avautuvat ja sulkeutuvat vähitellen 
paljastaen ja peittäen vuorotellen näkymiä episodimaisesti. Korttelista julkisine 
rakentamattomine kaupunkitiloineen muodostuu kokoaan isompaa kaupunkia. 
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Kuva. Asemakaavaehdotuksen 31.1.2023 havainnekuvassa avattu kaavan mitoitustietoja. Kuvassa näkyvät 
korttelinumerot (valkoisella), rakennusten kerrosluvut (mustalla), korttelien rakennusoikeus (keltaisella), 
rakennusaloille sijoitettu rakennusoikeus (punaisella) ja korttelien kokonaisautopaikkamäärät (vaalean si-
nillä). Suunnittelualueelle on arvioitu muuttavan noin 1100 asukasta noin 690 asuntoon ja autopaikkoja on 
noin 1000. Erillispientaloja on 8 kpl ja ryhmäpientaloja 10 kpl, kytkettyjä kaupunkipientalo- tai rivitalo-
asuntoja on 10 rakennuspaikalla. Kerrostaloasuntoja on 14 rakennuksessa, joista kaupunkimaisemassa 
erottuu korkeimpina kolmen kerrostalon ryhmä VII-XVI –kerroksisina. Loft-tyypisiä ja kaksitasoisia ateljee-
asuntoja voidaan toteuttaa kaikkiin kerrostalokorttleihin. 
 
Katuja alueella on noin 12 283,3 m2 ja sisäisiä viheralueita 11 132,6 m2 eli lähes yhtä paljon. 
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Kuva. Tutkielmia korkeimman rakennuksen potentiaalisista asuntojen näkymistä eri        
suuntiin. 

5.3.1 Korttelialueet  
Rakennustavasta on annettu kaavassa määräyksiä ja ne ovat selostuksessa 
kohdassa 5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset. Tarkemmin asemakaavamää-
räykset selviävät kaavakartasta. Kaavassa on annettu määräyksiä rakentami-
sen sovittamisesta ympäristöön. Kaavamääräykset ovat tarkemmin asemakaa-
vakartan määräysosassa. 
 
Sairaalanmäen asuinalue koostuu kymmenestä torin ja puiston ympärille si-
joittuvasta korttelista, jotka on suunniteltu eriluonteisiksi ja tarjoavat moni-
puolisia asumismuotoja eri-ikäisille asukkaille erilaisiin elämäntilanteisiin. 

 
5.3.2 Katualueet 

Koskenalantieltä erkanee kaksi uutta katua Urakivenkatu ja Laikunojankatu. 
Näitä yhdistää Avokallionkuja. Kaupunkimaisia kortteleita yhdistävät kadut 
katupuineen päättyvät aukiolle ja torille. Mitoitukseltaan kadut muuttuvat 
kapeiksi tonttikaduiksi kohti matalampaa rakentamista. Tonttikatujen mut-
kittelevilla linjauksilla ja katuleveyksien mitoituksilla on pyritty hillitsemään 
ajonopeuksia. 
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Kuva.  Sairaalanmäen uudet rakennukset kaupunkimaisemassa Koskenalantien suunnasta koillisesta nähtynä. 

5.3.3 Suojelukohteet 

Asemakaavan muutosalueella ei ole suojeltuja rakennuksia.  
 

5.4 Kaavamuutoksen vaikutukset  

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön  

Yhdyskuntarakenne 
Kaavamuutos eheyttää ja täydentää kaupunkirakennetta Seinäjoen keskustan 
läheisyydessä sekä lisää monipuolista keskustamaista asumista Huhtalan kau-
punginosassa ja Seinäjoen keskussairaalan naapurissa.  
   
Kaupunkikuva 
Kaupunkikuva kehittyy rakennetumman ja kaupunkimaisemman ympäristön 
suuntaan Koskenalantien varrella. Asemakaavamääräyksin pyritään saavutta-
maan uudisrakentamisessa korkeaa laatutasoa ja hyvää ympäristöä keskussai-
raalan rakennetun kulttuuriympäristön ja virkistysalueiden välissä. Alue tul-
lee toimimaan maamerkkinä kaupunkimaisemassa. 
 
Asuminen 
Alustavien korttelisuunnitelmien laajuustietojen mukaisesti asuntojen luku-
määräksi on arvioitu noin 650 asuntoa, mikä tarkoittaa noin 1 100 asukasta 
asuntojen koosta ja perhekoosta riippuen. Mitoituksessa on käytetty asukasta 
kohden noin 50 k-m2. 
 
Liikenne 
Liikennemäärät alueella tulevat kasvamaan kaavamuutoksen toteuduttua, 
kun alueelle on mitoitettu yli tuhannelle sadalle asukkaalle ja yli 700 autolle. 
Asukasmäärän lisäys ja palvelut edesauttavat joukkoliikenneyhtyeksien para-
nemista. Alueelle suunnitelluilla, ympäristöön liittyvillä hyvillä kevyenliiken-
teen reiteillä on pyritty edistämään autoriippumattomuutta. Keskustasta 
Huhtalaan kulkee molemmin puolin tietä kevyen liikenteen väylä, joka jatkuu 
Koskenalantien oikealla puolella. Koskenalantiellä kulkee yhdistetty pyörätie 
ja jalkakäytävä. 

 
Koskenalantieltä erkanee kaksi uutta katua Urakivenkatu ja Laikunojankatu. 
Näitä yhdistää Avokallionkuja. Kaupunkimaisia kortteleita yhdistävät kadut 
katupuineen päättyvät aukiolle ja torille ja niiden mitoitus muuttuu kapeiksi 
tonttikaduiksi kohti matalampaa rakentamista. Tonttikatujen mutkittelevilla 
linjauksilla ja katuleveyksien mitoituksilla on pyritty hillitsemään ajonopeuk-
sia. Sairaalanmäen asemakaava-alue tuottaa arviolta noin 6000-7000 ajoneu-
voa vuorokaudessa.  

 
 
Virkistys 
Virkistysreitit tulevat säilymään ennallaan alueen ympäristössä, mutta kaa-
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vamuutoksen myötä asumista tulee sijoittumaan lähemmäksi virkistysreitte-
jä. Kaava-alueen länsireunassa oleva asuinpientalojen kortteli 70 sivuaa 
Jouppilanvuoren ns. kilpavitosen kuntorataa. Pientalojen sijoittuminen lähel-
le ympärivuotisessa ja aktiivisessa käytössä olevaa reittiä voi aiheuttaa häiri-
öitä molemmin puolin mm. valaistuksen suhteen. Korttelin 70 rakennusaloille 
on annettu määräys rajata kortteli rakennusten ja kevyen aidan yhdistelmäl-
lä kuntoradan puolella molemminpuolisia häiriötä vähentäen.  
 
Sairaanhoito-oppilaitoksen tontti on aiemmin kuulunut Jouppilanvuoren vir-
kistysalueeseen, jonka lomaan oppilaitos on sijoitettu siten, että rakennus-
siipien välissä on säilynyt kookastakin pihapuustoa. Kaavan mahdollistamasta 
kaupunkimaisesta rakentamisesta huolimatta osa arvokasta pihapuustoa on 
voitu säilyttää osana uutta puistoa (VP-6), joka on nimetty Mannerjäänpuis-
toksi. Sen sijaan oppilaitoksen luoteispuolella oleva maisemallisesti arvokas 
puusto tulee katoamaan tulevan rakentamisen ja Urakiventorin myötä. 
 
Rakentaminen tulee muodostamaan selkeä rajan virkistysalueen suuntaan. 
Rakennetun ja rakentamattoman välisellä rajalla kohtaa korkea ja matalam-
pi rakentaminen voimakaspiirteisen luonnon kallioineen ja metsineen.  
 
 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. Alue on liitettävissä olemassa oleviin verkostoihin. 
 
Kaavoitettavan alueen läheisyydessä ei ole lainkaan palovesiasemia. Sammu-
tusveden saatavuus on turvattu alueella sijoittamalla kortteliin 77 autopai-
koille varatulle korttelialueelle LPA-16 yhdyskuntateknisen huollon vaatimia 
rakennelmia ja laitteita (et-1). Alueelle voidaan sijoittaa runsaan virtaaman 
mahdollistava, raskaalla kalustolla helposti saavutettavissa oleva palovesi-
asema ja samalla voidaan turvata sammutusveden saatavuus myös sairaala-
alueelle.  

                                       
Suunnittelualueen länsipuolella kevyenliikenteen virkistysreitin vieressä kul-
kee 110 kV:n suurjänniteilmajohto, ilmajohto päättyy lähellä Koskenalan-
tietä, josta eteenpäin se on kaivettu maan alle jatkaen Koskenalantietä pit-
kin 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. 
 
Yritysvaikutukset 
Läheisen sairaala-alueen ja laajojen virkistysalueitten vuoksi alueella on po-
tentiaalia hoiva-alan yritystoiminnalle ja kortteleihin arvioidaan sijoittuvan 
muutamia kymmeniä sekä asuinaluetta, alueen mittavaa urheilutointaa että 
läheistä sairaalan palvelevia toimintaa ja liikunta-, virkistys- ja terveyspalve-
luja hyödyntäviä yrityksiä. 
 
Keskussairaalan Y-talo on varustettu helikopterikentällä. Keskussairaalan 
merkitys kiireellisten terveydenhuollon palvelujen tuottamisessa on alueelli-
sesti hyvin korkea jo nyt ja korostuu mahdollisesti entisestään, kun Finnhems 
aloittaa helikopteria käyttämällä ensihoitolääkäripalveluiden tuottamisen 
Rengonharjun lentokentältä käsin. Helikopteritoiminta kaavoitettavan alu-
een läheisyydessä voidaan arvioida lisääntyvän merkittävästi lähivuosina 
Finnhemsin palvelujen myötä. Lentoliikenteen turvallisuus tulee ottaa huo-
mioon suunniteltaessa alueen korkeita rakennuksia. (Pelastuslaki 379/2011 
4, 14 §) 
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Kuva. Sairaalanmäki Jouppilanvuorelta viistokuvssa länsiluoteesta nähtynä. 

 
5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön  

 
Maisema 
Kaavamuutoksella on vaikutuksia alueen maisemaan. Uusi asuinalue tulee nä-
kymään myös kaukomaisemassa maamerkin tavoin. Maisema kehittyy raken-
netumpaan suuntaan säilyttäen kuitenkin puustoista ilmettä viheralueineen. 
Lisäksi viheralueilla kaavamääräyksin on pyritty ohjaamaan, ettei tarpeetto-
masti puustoa kaadeta ja se huomioidaan myös reitistöjen rakentamisen yh-
teydessä.  
 
Luonnonolot 
Suunnittelualueen luonnonolot eivät oleellisesti muutu. Suunnittelualue koos-
tuu sairaanhoito-oppilaitoksen rakennetusta tontista 30 siihen liittyvine laa-
joine pysäköintialueineen sekä viereisistä kaupungin omistamista metsäisistä 
maista. Osa kookkaista oppilaitoksen pihapuista joudutaan kaatamaan raken-
tamisen tieltä, mutta uudessa Manneräänpuistossa on voitu säilyttää olemas-
sa olevaa puustoa. Suunnittelualueen länsipuolen metsäiseen ympäristöön on 
sijoitettu luontoa säästäviä pientalokortteleita. 
 

 
Kuva. Sairaalanmäen kaikista kortteleista on suora yhteys ja näkymät lähiluontoon. Ta-

voitteena on tarjota monipuolisia asumisvaihtoehtoja eri-ikäisille ja erilaisissa elämänti-
lanteissa oleville asukkaille. Lisäksi tavoitteena on kehittää seinäjokista kerrostaloasumis-
tayhteisöllisempään suuntaan,ja  tuoda alueelle yhteen kytkettyjä tai erillisiä kaupunki-
pientaloja sekä tarjota tasokasta pientaloasumista. Ikäihmisten asumiselle on merkitty 
kaavamääräyksellä kolme mahdollista kerrostalokohdetta Urakiventorin ympärille. 
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Kuva.Sairaalanmäki toimii maamerkkinä Koskenalantieltä nähtynä. 
 
5.4.3 Vaikutukset Ilmastoon ja ekotehokkuus 

Asemakaavan ilmastovaikutuksia ja eri vaikutuskeinoja sekä ekotehokkuutta 
on arvioitu Ympäristöministeriön tuottamalla KILVA -ilmastokestävä kaavoi-
tus –työkalulla. Työkalu koostuu useista arvioitavista tekijöistä, jotka on luo-
kiteltu neljään kaavan ilmastokestävyyden painopistealueeseen: luonnonva-
rojen käytön minimointiin, kestävän elämäntavan mahdollistamiseen, 
kulutuksen päästöjen minimointiin ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien 
riskien varautumiseen. 

 
 
KILVA-ilmastotyökalun avulla laadittu asemakaavan kokonaisarvioinnin tulok-
sena entisen sairaanhoito-oppilaitoksen alueen hyödyntäminen tehokkaaseen 
ja laadukkaaseen asuntorakentamiseen tukeutuu olemassa olevan infrastruk-
tuurin hyödyntämiseen, joten jo alueen sijainti, uudelleen käyttäminen ja  
suhteellisen korkea aluetehokkuus sekä lähivirkistysalueiden, palveluiden ja 
joukkoliikenteen läheisyys mahdollistavat alueen toteuttamisen ilmastokes-
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tävästi. Suunnitelma on peruslähtökohdiltaan kestävän kehityksen tavoittei-
den mukaista. 
 
Alueen tiukkaa pysäköintinormia suhteessa asuinkerrosalaan ja yleistä auto-
riippuvuutta on yritetty kompensoida kävelylle ja pyöräilylle luotujen hyvien 
mahdollisuuksien avulla. Sairaalan työpaikkojen läheisyys, kaupallisten pal-
velujen mahdollistaminen sekä jätehuollon toteuttaminen kierrätystä ja uu-
delleenkäyttöä mahdollistavalla tavalla tukevat kestävän maankäytön ratkai-
suja.  
 
Ilmastokestävyyden lisäämisen keinoja 
KILVA-työkalun mukaan kaavan ilmastokestävyyttä vähentävät olemassa ole-
van rakennuskannan hyödyntämättömyys ja uuden rakennuskannan toteut-
tamisessa resurssiviisautta ja uusiutuvan energian tuotantopotentiaalia edis-
tävien määräysten puute sekä runsas pysäköintipaikkojen määrä, joka lisää 
autoriippuvuutta. Isoimpina tunnistettavina kehittämisalueina ilmastokestä-
vyydessä on liikkumisen tarpeen vähentäminen ja kulkumuotojakauman pai-
nottuminen kestävämmäksi julkista liikennettä kehittämällä ja kevyenliiken-
teen edellytyksiä lisäämällä. Alueellista ekotehokkuutta voidaan parantaa 
huomattavasti pohtimalla vielä toteutusvaiheessa autopysäköinnin todellista 
tarvetta, mitoitusta ja vuorottaispysäköintiä, paikkojen nimeämättömyyttä 
sekä yhteiskäyttöautoja. Myös metsien hiilinielujen ja hiilivarastojen tur-
vaaminen ja lisääminen edistää merkittävästi ilmastokestävyyttä. Alueen 
metsäala ja puusto sekä viherverkostot säilyvät merkittäviltä osin velvoitta-
vin kaavamääräysten turvin. Hiilen säilymisestä tulevassa rakenteessa on 
huolehdittu myös puun mahdollistaminen rakennusmateriaalina.  
 

5.5 Ympäristön häiriötekijät  

Kaavamuutoksen mahdollistaman uuden asuinalueen vuoksi liikenne lisääntyy, 
mutta se ei aiheuta tavanomaista kaupunkiympäristöä enempää häiriötekijöi-
tä, sen sijaan sairaalan helikopteritoiminnasta saattaa aiheutua pistemäisesti 
häiriöitä.       

 
Kuva. Rakennettu kohtaa rakentamattoman. Suunnitelman korttelirakenne muodostaa  
selkeän rajauksen arvokkaaseen metsäiseen kalliomaisemaan. 
 
Helikopterin laskeutumistason vaikutukset asuinalueen suunnitteluun 
Vuonna 2012 valmistunut helikopterikenttä on keskeisellä paikalla Seinäjoen 
keskussairaalan kampuksella, ja helikopteri hälytetään 0-5 kertaa päivässä, 
mutta tosiasiallisesti ehkä pari kertaa päivässä helikopteri laskeutuu sairaa-
lan kentälle. Helikopteritaso on nostettu vain noin neljän metrin korkeuteen 
maanpinnasta ja siitä on lyhyt matka sairaalan päivystykseen. Tällä hetkellä 
kentän pääasiallisina lentoesteinä ovat kentän etelän puoleinen päärakennus 
ja kaakossa sijaitsevat savupiiput. Suunnat kaakosta lounaaseen ja pohjoises-
ta koilliseen ovat rajoitettuja näiden esteiden takia. Helikopterin on laskeu-
duttava aina vastatuuleen, mikä asettaa myös haasteita samoin suunnittelu-
alueen eteläpuolella kulkeva voimalinja. 
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Kuva. Mallikuvaan on hahmoteltu helikopterien laskeutumis- ja nousureitti. 
 
Esteelliset alueet ovat kohtalaisen laajat, ja tuulen voimakkuuden noustessa 
helikopteri joutuu laskeutumaan sivutuuleen, mihin sen kyky on rajoitettu. 
Voimakkailla pohjois-eteläsuuntaisilla tuulilla kentän käytettävyys on ra-
joitettua tai jopa mahdotonta. 
 
Nykyisten estevapaitten suuntien säilyminen on helikopteritoiminnan kannal-
ta ehdotonta ja se aiheuttaa Sairaalanmäen alueelle rakentamisrajoituksia 
asumiselle ja rakentamisen korkeuksille. Sadan metrin säteellä helikopteri-
kentästä luoteeseen sijaitsee lähin puusto Sairaalanmäen puolella. Tämän 
puuston latvatasoa alemmas voi rakentaa vapaasti ilman, että siitä muodos-
tuu lentoestettä. Puuston kohdalta rakennusten korkeuksia voi korottaa 4,5 
m jokaista 100 metriä kohden, jolloin 200 metrin etäisyydellä rakennukset 
voivat ylettyä 9 metriä reunapuuston latvuksen yläpuolelle. Nämä rajoitukset 
ovat johtaneet siihen, että korkeimmat rakennukset on sijoitettu suunnitte-
lualueen pohjois- ja koillisosalle kaupunkiin päin. 
 
Suurimmat vaikutukset uudisrakentamiselle ja nimenomaa asumiselle aiheut-
taa mahdollinen yöaikaan aiheutuva lentomelu, jonka desibeliraja pihoille on 
öisin 45 dB. Tämänkin takia on päädytty korttelirakenteessa ruutukaavatyyp-
piseen ratkaisuun. 

 
5.6 Kaavamerkinnät ja –määräykset   

Kaavassa on annettu määräyksiä rakentamisen sovittamisesta ympäristöön. 
Kaavamääräykset ovat tarkemmin asemakaavakartan määräysosassa. 
 

5.7 Nimistö  

Alueen kaduille on annettu nimet luonnosvaiheen jälkeen. Nimistötyöryhmä 
on nimennyt kokouksessaan 20.6.2022 alueen kaduille nimet: Urakivenkatu, 
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Urakivenkuja, Urakivenpolku, Laikunojankatu, laikunojankuja, laikunojanpol-
ku, Laikunojanjuntu, Avokallionkuja sekä Urakiventori ja Laikunoajanaukio. 
Alueen keskelle muodostuva puisto on nimetty Mannerjäänpuistoksi. 

5.8 Kaavatalous  

5.8.1 Yleistä  

Suunnittelualue liittyy välittömästi muuhun kaupunkirakenteeseen. Alueella 
on olemassa toimivat kunnallistekniset verkostot, joihin alue on liitettävissä. 
Vain hulevesiverkoston toiminta vaatii korttelikohtaista hulevesien viivytystä 
ja käsittelyä. Korttelialueilla maa-alasta vähintään 10% tulisi olla vettäläpäi-
seviä materiaaleja ja pintoja. Tulevan asuinalueen kiinteistöt tulee varustaa 
kiinteistökohtaisella paineenkorotuksella ja korkeimmat rakennukset mahdol-
lisesti sprinklerijärjestelmin, jonka mahdollistaa alueelle sijoitettava runsaan 
virtaaman mahdollistava palovesiasema. 
 

5.8.2 Rakentamiskustannukset  

Alue on liitettävissä alueen kunnallisteknisiin verkostoihin, paitsi ei hulevesi-
verkostoon. Hulevesiverkostoon liittyminen vaatii ensin uusien korttelien 
korttelikohtaista hulevesien viivytystä ja käsittelyä. Kaksi katuliittymää ja 
tonttiliittymä sekä kevyenliikenteen reitit yhdistyvät Koskenalantielle. Kaa-
voitettavan alueen läheisyydessä ei ole lainkaan palovesiasemia, joten alueen 
toteuttaminen vaatii runsaan virtaaman mahdollistavan ja raskaalla kalustolla 
helposti saavutettavissa olevan palovesiaseman toteuttamisen. Katujen ja 
kunnallistekniikan rakentaminen sekä sairaanhoito-oppilaitoksen purkaminen 
kuuluvat rakentamisen kustannuksiin. Puistoksi merkityt alueet ovat pääosin 
jo valmiiksi kasvullista metsää tai pihapuustoa ja auttavat merkittävästi hu-
levesien hallinnassa. 
 

 
 

6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS  

Alue on toteutettavissa vaiheittain. Kaupunki toteuttaa kaava-alueen katu-
jen, viheralueiden ja vesihuollon verkostojen rakentamisen vuosittain laadit-
tavan ja hyväksyttävän budjetin mukaisesti. Alueella on valmiina osa kaduista 
ja vesihuollon verkostot. 

 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat  
Asemakaavan toteuttamista ohjaavat kaavatyössä tehdyt havainnekuvat, vii-
tesuunnitelmat sekä rakentamistapaohjeet. Kaava määrää rakennusten sijoit-
tumisen tonteille tarkasti ja kaavassa on annettu useita rakentamisen laatua 
edistäviä tavoitteita ja määräyksiä, joita on havainnollistettu rakennustapa-
ohjeissa, havainnekuvissa ja luonnoksissa.  
 
Rakennushankkeita ohjataan kaavoitustyön ja rakennusprosessin aikana hyvän 
kaupunkiympäristön aikaansaamiseksi. Korkeatasoisen toteutuksen varmista-
miseksi, joissakin kohteissa voidaan järjestää arkkitehtuurikilpailuja tontin-
luovutuksen yhteydessä. 
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Kuva. Kaupunkikuvallisiin ja kaupunkitilallisiin ratkaisuihin on suunnitelmassa kiinnitetty 
erityistä huomiota. Korttelien väliin muodostuvilla julkisilla katu-, aukio- ja toritiloissa 
tapaillaan kaupunkimaista henkeä, joka lisäisi yhteisällisyyttä. Erityisesti on kiinnitetty 
huomioita siihen, että pysäköintipaikat eivät hallitsisi kaupunkikuvaa. Alueelle tavoitel-
laan noin 1100 asukasta, noin 700 asuntoa ja pysäköintipaikat on varattu noin 1000 autol-
le. 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus  
Kaava pyritään saamaan kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn huhti-
kuussa 2023, mikäli aikataulut etenevät suunnitellusti kaava tullee voimaan 
kesäkuussa 2023. 

 
Kuva. Leikkauskuva tehokkaimmista kortteleista 69 ja 30, joissa kerrosluvut vaihtelevat 
II-XVI välillä. Pysäköinti on ratkaistu kaksitasoisena osittain maan alle. 
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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 
 6.2.2023 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen virallisesti nähtäville 
 15.2.2023 – 16.3.2023 Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 
 _._.2023 Kaupunginhallituksen käsittely 
 _._.2023 Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
 
 
SEINÄJOEN KAUPUNKI  
Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus 
 
 

31.1.2023 
Täydennykset _._.2023 
 
 

  
Tiina Leppänen                                       Martti Norja  
kaavoitusarkkitehti                                 kaavoitusjohtaja 
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

HUHTALA KORTTELIT 30 ja 69-77 
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, Säteilyturvakeskus, Etelä-
Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri. 

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-
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linto-oikeuteen. Kaavan tultua lainvoimaiseksi 
kuulutetaan sen voimaantulosta kaupungin ilmoi-
tuslehdessä sekä kaupungin internetsivuilla. 
 
Viranomaisyhteistyö 
Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjes-
tetään lausuntomenettelyin tai erillisneuvotte-
luin. 
 
Selvitettävät vaikutukset ja 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 helmi-
kuussa 2023. 

 Kaupunginvaltuusto hyväksynee asemakaavan 
keväällä 2023. 

 
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  



Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta 743 Seinäjoki Täyttämispvm 17.11.2022
Kaavan nimi Huhtala, korttelit 30, 69-77
Hyväksymispvm Ehdotuspvm
Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm 14.12.2018
Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 14049
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 10,0861 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] 2,4939 Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 10,0861

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 10,0861 100,0 62484 0,62 0,0000 32434

A yhteensä 4,0390 40,0 51124 1,27 4,0390 51124

P yhteensä

Y yhteensä -6,0100 -30050

C yhteensä

K yhteensä

T yhteensä

V yhteensä 3,4684 34,4 -0,6077

R yhteensä

L yhteensä 2,2429 22,2 11350 0,51 2,2429 11350

E yhteensä 0,3358 3,3 10 0,00 0,3358 10

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 2,4939 24,7 2,4939

Rakennussuojelu
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]

Yhteensä



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala 
[ha]

Pinta-ala 
[%]

Kerrosala 
[k-m²]

Tehokkuus 
[e]

Pinta-alan muut. 
[ha +/-]

Kerrosalan muut. 
[k-m² +/-]

Yhteensä 10,0861 100,0 62484 0,62 0,0000 32434

A yhteensä 4,0390 40,0 51124 1,27 4,0390 51124

AK-43 0,5316 13,2 9320 1,75 0,5316 9320

AP-13 0,4542 11,2 2016 0,44 0,4542 2016

AK-42 0,2455 6,1 3000 1,22 0,2455 3000

AP-14 0,0885 2,2 450 0,51 0,0885 450

AL-18 0,6035 14,9 14400 2,39 0,6035 14400

AKR 0,4479 11,1 2600 0,58 0,4479 2600

AO-23 0,5136 12,7 1888 0,37 0,5136 1888

AK-41 1,1542 28,6 17450 1,51 1,1542 17450

P yhteensä

Y yhteensä -6,0100 -30050

YO -6,0100 -30050

C yhteensä

K yhteensä

T yhteensä

V yhteensä 3,4684 34,4 -0,6077

VL-13 0,1231 3,5 0,1231

VL-14 2,3526 67,8 2,3526

VP-6 0,2966 8,6 0,2966

VL-12 0,6961 20,1 0,6961

VU -4,0761

R yhteensä

L yhteensä 2,2429 22,2 11350 0,51 2,2429 11350

LPY-1 0,8817 39,3 11350 1,29 0,8817 11350

LPA-16 0,0578 2,6 0,0578

Kadut 0,9928 44,3 0,9928

Katuauk./torit 0,2646 11,8 0,2646

Kev.liik.kadut 0,0460 2,1 0,0460

E yhteensä 0,3358 3,3 10 0,00 0,3358 10

EV-12 0,3358 100,0 10 0,00 0,3358 10

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 2,4939 24,7 2,4939

map 2,4939 100,0 2,4939
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POHJA
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Ainola
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KESKITTYMÄ
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RAKENTAMISTAPAOHJEESTA

Rakentamistapaohjeessa annetaan kaavamääräyksiä 
täydentäviä määräyksiä, ohjeita ja suosituksia. 

Tämä rakennustapaohje on hyväksytty asemakaavan 
liitteenä ja siten määräyksiltään oikeusvaikutteinen. 

Rakentamistapaohjeen avulla varmistetaan 
rakentamiselle ja ympäristön laadulle asetettujen 
tavoitteiden toteutuminen. 

Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan 
päätöksenteon ja kaavojen vaikutustenarviointien 
työkaluna sekä toteuttamistapojen ohjeena 
suunnittelijoille ja rakentajille.

Rakentamistapaohje on laadittu yhteistyössä kaupungin 
rakennusvalvonnan kanssa.



SAIRAALANMÄEN SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI

Jouppilanvuoren
virkistysalue

Kyrkösjärvi

Keskussairaala

Aalto‐keskusJalkapallostadion
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YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN 
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
varmistetaan asemakaavamerkinnöillä ja –
määräyksillä sekä yleismääräyksillä, jotka 
määrittelevät mm. julkisivujen materiaaleja ja 
parvekkeiden sijoittelua sekä ensimmäisen kerroksen 
toimintoja. 

Lisäksi rakentamista ohjataan kaavaan liittyvillä 
rakentamistapaohjeilla sekä rakennuslupavaiheessa 
rakennusvalvonnan ja kaupunkisuunnittelun ja 
kaavoituksen yhteistyöllä. 

Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavaa ja 
tuovat esille kaavoituksen tavoitteita ja erityisesti 
toteutuksessa huomioitavia korttelin, katu‐ ja 
puistoalueen yhteensovituksia.

Alueen laatua varmistetaan taiteen liittämisellä alueen 
katu‐, tori‐ ja puistoalueille. Julkisella taiteella 
vahvistetaan alueen identiteettiä. Kaavassa on 
mahdollistettu julkisen taiteen sijoittaminen katu‐, tori‐
ja puistoalueille sekä korttelialueille erityisesti 
sisäänkäyntien yhteyteen. 

Kuva. Uuden asuinalueen korttelirakenteeksi on valittu rikottu ruutukaava, 
jonka jokaisesta korttelista ja asunnosta on hyvät yhteydet ja näkymät 
virkistysalueille, useista asunnoista jopa Kyrkösjärvelle, keskustaan ja 
Jouppilanvuoren urheilualueelle. Tavoitteena on ollut muodostaa 
toiminnallisesti sekoittunut, monipuolinen uusi urbaani asuinalue, jossa on 
asumista tukevia palveluja, työpaikkojakin sekä harrastusmahdollisuuksia. 
Julkisista tori‐, aukio‐ ja katutiloista muodostuu reittien varrelle elävää 
kaupunkitilaa, joka tukee liiketilojen ja työpaikkojen muodostumista sekä 
kahvila‐ ja ravintolakulttuuria. Kaupunkitila antaa kehykset myös julkiselle 
taiteelle.
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Liikuntapaikat

Keskusta

Stadion
keskusta

Kyrkösjärvi

Stadion tuo pelit kotiin

Näkymät keskustaan ja lakeuksille

Kyrkösjärvinäkymät

sairaala

MAISEMAN POTENTIAALIA

Suunnittelussa on pyritty 
huomioimaan paikan 
erityisyys, vetovoima ja 
mahdollisuudet. 
Vahvan vision varaan on 
mahdollista kytkeä 
moniulotteisia projekteja ja 
suunnitteluhankkeita.

Luonnon ja 
taiteen liitto ‐> 
terveellistä ja 
hyvinvointia 
edistävää 
asumista 
kaikenikäisille 
asukkaille

Keskustaan n. 3 km MILLAISTA OLISI SEINÄJOKINEN UUSI URBAANI ASUMINEN? 



Stadion ja näkymät Niemistöön

Näkymät keskustaan ja lakeuksille

Kyrkösjärvi ja etelän aurinko

Mitä paikka tarjoaa uudelle asuinalueelle?

Tavoitteena Unescon maailmanperintökohteiden aielistalle valitun Aalto‐
keskuksen säilyminen dominanttina korkeasta rakentamisesta huolimatta

Virkistysalueen äärelle  – mahdollisuus asuntoalueelle
6



Paikan erityisyytenä keskustan läheisyys, luonto ja maisemat, vesi ja  metsäntuntu sekä liikunta ja palvelut

• Suunnittelun 
lähtökohtina 
kestävyys: 
rakentamisessa, 
liikkumisessa ja 
asumisessa

Sairaala 2040 ‐
hanke

XII‐XVI

X

VII

V

VI

V

VI

IV

V
V

V

V

II‐II½

I
V

II
I

Koskenalantien varrelle 
käytöstä poistuneen 
sairaanhoito‐oppilaitoksen 
alueelle ja noin 10 ha:n
alueelle on suunniteltu 
kaupunkimainen 
ruutukaavaan perustuva 
korttelisto, joka 
mahdollistaa rakentamista 
noin 60 000 k‐m2 
yhdeksään kortteliin. 
Asuntokerrosalaa on 
kaavaehdotuksessa  
51 124 k‐m2.

Helikopterin 
lentoreitti

HAVAINNEKUVA ASEMAKAAVAN ESITTÄMÄSTÄ SUUNNITTELURATKAISUSTA



Omatoimisesti 
toteutettavat pientalot

Tuottajamuotoisesti 
toteutettavat ryhmäpientalot

Kytketyt 
kaupunkipientalot

Kytketyt 
pientalot/ 
rivitalot

Hybridityyppinen
pysäköintitalo, jossa 
ensimmäisessä 
kerroksessa mm. 
päivittäistavarakauppa 
ja liiketilaa.
Kattokerroksessa 
viherkatolle 
rakennettu puisto.

Kerrostalojen 
Kortteli 30

Korkeita ja matalia 
rakennuksia 
yhdistävä kortteli 69

Urakiv
en‐tori

Mahdollisuus 
palveluasumiselleAKR

AO‐23

AK‐41
AL‐18

AP‐
13

AK‐41

AK‐43
AK‐42

LPY‐
1

AP‐14

Kytkettyjen pistetalojen 
kortteli, jossa tavoitellaan 
kohtuuhintaista asumista

Mahdollisesti 
(kaupungin) vuokra‐
asumista

SAIRAALANMÄKI

350‐460 ap

62 484 k‐m2 / 51 124 k‐m2 asumista

XII‐
XVI

X

VII

VI

VV

V‐VI

V

V

V

V
IV

V

V

V

II‐III½

II‐II½

III

II

II

I
I

II‐III½

II‐II½I

p

p

Ateljee/loft‐
asuntoja, AP/AK ‐1‐
2 ‐> asuntoa 
päällekkäin, 
korkeat tilat

Ateljee/loft‐asuntoja 
AP/AK ‐> 2‐3 asuntoa 
päällekkäin, korkeat 
tilat

14 400

10 800

6650

9000+
320

260
0

3000

11 350

800+144

800+144

450

1800+216

II‐III½

VL‐12

VL‐
14

VP‐6

206 ap‐123 ap‐83 ap

155 ap‐93 ap‐62 ap

129 ap‐118 ap‐11 ap

61 ap‐41 ap‐21 ap

20 ap

EV‐12

7
3

7
4

76
7
5

71

70

69

3
0

7256 ap‐30 ap‐26 ap

16 ap

16 ap

5 
ap

33 ap

8 ap

16 ap

7 ap

1100 asukasta ‐ 690 asuntoa ‐ 1000 autopaikkaa

II‐III½

I

8ap

30ap

II‐II½

12 ap

200
1
8
0

Julkinen näköala‐
kahvila

viher‐
katto

palas

palas

palas

Asemakaavaehdotuksen 14049 havainnekuva 31.1.2023
Seinäjoen kaupungin 14. kaupunginosa, Huhtala, korttelit 30 ja 69‐77

Korttelin 
pysäköintipaika
t
yhteensä

Pysäköintipaikat 
korttelissa

Velvoitepaika
t LPY‐1 ‐
alueelle

Julkiset tilat muodostuvat tiiviin korttelirakenteen rajaamista katutiloista, aukioista sekä 
Mannerjäänpuistikosta ja Urakiventorista, joiden ympärille korttelit kiertyvät. Kaupunkikuvallinen ratkaisu 
ja korttelirakenne heijastavat vanhojen, tiiviiden keskusta‐alueiden henkeä ja pitkien näkymien tavoittelua. 
Kulkijan mukana korttelit avautuvat ja sulkeutuvat vähitellen paljastaen ja peittäen vuorotellen näkymiä 
episodimaisesti. Korttelista julkisine rakentamattomine kaupunkitiloineen muodostuu kokoaan isompaa 
kaupunkia.

SUUNNITTELUALUEEN TOIMINNOT JA TILALLINEN LOGIIKKA



ASEMAKAAVAEHDOTUS

Huhtala
Korttelit 30 ja 69‐77

tunnuslukuja:
• 9 asuinkorttelia
• Alueen pinta‐ala 10,1 ha
• Kerrosalaa  62484 k‐m2
• Asuntokerrosalaa 51 124 k‐m2
• Asukkaita noin 1 100
• Asuntoja 686
• Pientalomaisia asuntoja 37, joista 8 

pientalotonttia
• Kerrosatalo‐ tai loft‐asuntoja 649 
• Keskimäärin 1,6 asukasta asunnossa
• 665 autopaikkoja kortteleissa yhteensä
• 607 autopaikkavaatimus AL‐AK –

kortteleissa yhteensä (1 ap/70 k‐m2)
• 411 rakenteellista autopaikkaa AL‐AK‐

kortteleissa  
• 197 velvoiteautopaikkaa 

pysäköintitaloon LPY‐1

• Yleinen, nelikerroksinen ja kellarillinen 
pysäköintitalo 11 350 k‐m2 ‐> 460 ap, 
joista 120 – 260 autopaikkaa julkiseen 
käyttöön

9



69 3070

71 72

7374

75

76

10 80014 400

1800+216

6650 9000 +320

3000

2600

800 + 144

1250 + 144

kortteli Rakennusoi‐
keus k‐m2

asun‐
toja

asukkai
ta

autopaikka
‐vaatimus 
yhteensä

Autopaikkoja
omassa
korttelissa

autopaikkoj
a 
pysäköintita
loon

tontin 
pinta‐ala

Tehokkuus‐
luku e=

30  10 800 173 242 155  93 62 6610,7 1,63

69 14 400 230 300 206 123 83 6036,2 2,38

70 1800+216 10 33 16 ‐ ‐ 4881,3 0,41

71 6650 78 125 61 41 21 4934,7 1,35

72 9000+320 120 192 129 118 11 5433,0 1,72

73 3000 48 68 56 36 20 2898,5 1,04

74 2600 16 40 24 ‐ ‐ 4477,5 0,58

75 800+144 4 16 8 ‐ ‐ 2725,8 0,35

76 1250+144 7 24 10 ‐ ‐ 3251,6 0,43

77 10 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 575,0 0,017

yhteen
sä

51 124 686 1040 665 411 197

• Asumista 50300 + 824 k‐m2 ‐> 51 124 k‐m2       
• 686 asuntoa
• 1040 asukasta   
• 665 ap/607 ap ‐ 411 ap ‐ 197 ap
• 62 484 k‐m2 yhteensä rakennusoikeutta

SAIRAALANMÄKI
mitoitustietoja

• Kadut  12 283,3 m2
• Puistot  11 132,6 m2

AK‐41
AL‐18AP‐13

AK‐41

AK‐43

AO‐23

AO‐23
AKR

AK‐42

LPY‐1



ASUNTOARKKITEHTUURIN LAATU, SISÄLTÖ JA ETÄTYÖ

Asuntoarkkitehtuurin korkean laadun tavoittelemiseksi 
kaavaehdotusta on täydennetty useilla yleismääräyksillä, jotka 
kehittävät myös asumisen sisältöä asuntotyyppien 
monipuolistamiseksi.

Kaupunkimaisen tiiviillä asuinalueella on mahdollistettu myös 
asumista palvelevia toimintoja sekä yhdistelty kerrostaloasumista 
erityyppisen pientaloasumisen kanssa jopa samassa korttelissa 
erilaisten elämäntyylien mahdollistamiseksi. 

Kerrostaloihin voi yhdistää pientaloille ominaisia piirteitä ja 
pientalokortteleissa voi saavuttaa lähes kerrostalojen 
tehokkuuden yksityisyydestä tinkimättä. 

Jokaiseen kortteliin tavoitellaan omaa identiteettiä, tarinaa ja 
asuntorakentamiseen yksilöllisyyttä.Kerrostaloja

Kaupunkipientaloja
rivitaloja



SAIRAALANMÄKI
• 9 eri tyyppistä korttelia 

monimuotoiseen asumiseen: 
korkeasta 
kerrostalorakentamisesta, 
palveluasumiseen, 
kaupunkipientaloihin ja  
omakotitaloihin

ASEMAKAAVAEHDOTUS



70
69 30

72

71

75 ja 76
74 73
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UUDET KORTTELIT 30 ja 69‐77



SAIRAALANMÄEN ALUEELTA NÄKYY KAUAS JA SIELTÄ NÄKYY KAUAS
‐kuinka korkealle voidaan kurkottaa? 

• Kaavassa korkeimman rakennuksen kohdalla mahdollistetaan XII (6000) – XVI (8000)
• Havainnekuva Ala‐Kuljuntieltä Sairaalanmäelle saavuttaessa
• Kerroslukuja on tarkasteltava myös kaupunkimaiseman ja kaupunkikuvan kannalta

14



Kuvat. Sairaalanmäen asuinalue Seinäjoen valtakunnallisesti arvokkaissa kulttuurimaisemissa. Ylemmässä viistoilmakuvassa uusi 
asuinalue on sovitettu Jouppilanvuoren vehreisiin virkistysalueen maisemiin, josta näkyy kauas ja joka näkyy kauas. 
Alemmassa kuvassa on esitetty Sairaalanmäen rakennusten vaikutus valtakunnallisesti merkittäviin Ilmajoen Alajoen 
lakeusmaisemiin Niemistöstä nähtynä.
Suunnittelua rakennetussa kulttuuriympäristössä (RKY) – ympäristöön sovittamisessa tärkeintä
on määritellä alistuako maisemalle  vai hallita sitä. Jouppilanvuoren siluetissa on nähty mahdollisuus nousta maamerkiksi alueen 
korkeimmalla kohdalla ja siten hyödyntää alueen potentiaalia.

SAIRAALANMÄKI 
KULTTUURIMAISEMASSA



Niemistön suunnasta

Huhtalasta katsottuna

Laaja näkymä keskustasta Sairaalanmäelle

Kyrkösjärven suunnalta
Jouppilanvuoren alueelta

Koskenalantieltä

Keskustasta

Lounaasta

SAIRAALANMÄKI KAUKOMAISEMASSA
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KORTTELI 30



KORTTELI 30
Urakivenkatu ja Urakivenkuja

AK‐41
Korttelia 30 koskeviin rakennustapaohjeisiin on koottu 
tärkeimpiä asemakaavamääräyksiä ja yleismääräyksiä sekä 
ehdotettu sitovia ohjeita tontinluovutukseen sekä katu‐ ja 
puistosuunnittelun tueksi.

Rakennustapaohjeet ja suunnitteluohjeet koskevat rakennuksia 
ja pihaa tai katu‐ ja puistoalueen yhteensovitusta.

Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavaa ja tuo esille 
kaavoituksen tavoitteita ja erityisesti toteutuksessa 
huomioitavia korttelin, katu‐ ja puistoalueen yhteensovituksia.

Asemakaavan päämääräys AK‐41

Asuinkerrostalojen, rivitalojen, kaupunkipientalojen ja muiden kytkettyjen 
asuinrakennusten korttelialue, jossa saa liiketiloja toteuttaa 5% annettu 
rakennusoikeus ylittäen, kun ne sijoitetaan katujen tai torin varrelle. 
Rakennusten tulee kaupunkikuvallisesti näkyvällä paikalla muodostaa 
arkkitehtonisesti korkeatasoinen kokonaisuus. 

Rakennusten tulee yleisilmeeltään olla vaalean sävyisiä. Asuinkerrostalojen
ensimmäiset kerrokset tulee olla kivirakenteisia. Ne muodostavat kortteliin 
kaupunkimaisen jalustaosan, joka on toteutettava tummempana. 

Autopaikat tulee sijoittaa kortteliin maan alle, pihakansien alle, rakennusten 
yhteyteen sekä erikseen kaavassa määrätty osa korttelin 73 LPY‐1 alueelle. 
Pysäköinnin järjestelyt ja kansipihat on toteutettava korkeatasoisesti ja 
viihtyisiksi. Korttelin liittymisessä ympäristöönsä luonnollisen maanpinnan 
korkeusasemia ei saa oleellisesti muuttaa. Tontin liittyminen ympäristöönsä 
tulee olla luonteva. 18



Leikkaus kortteleista 69 ja 30

XII‐XVI

X

VII

VI
V

I‐II
I‐II

Kapealle suunnittelualueelle kohdistuvista verrattain tehokkaista maankäyttöodotuksista ja tiukoista pysäköintinormeista 
johtuen asuinkortteleihin 30, 69, 71, 72  sekä pysäköintitalon kortteliin 73 on päädytty suunnittelemaan monitasoisiakin 
rakenteellisia pysäköintiratkaisuja. Maanalaisia pysäköintitiloja on mahdollistettu viiteen kortteliin, mutta 
maantasopysäköintikin on mahdollista yhdessä AK‐korttelissa (kortteli 73) , mikä luo edellytykset asumisen erilaisille 
hallintamuodoille.

IV

Kortteli 69 Kortteli 30
Urakivenkuja

Koskenalantie

• Korttelin pysäköinti
• Ajo pysäköintitiloihin maan alle tai 

kansitasoille
• Parvekkeet rakennettava rakennuksen 

kulmissa pääosin sisään vedettyinä ja 
lasitettuina
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KORTTELI 69



21

Kortteli 72
Urakiventori AvokallionkujaKortteli 71
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KORTTELI 70

II‐III½

AP‐13



SEINÄJOEN KAUPUNKI | Kaupunkiympäristön toimiala | Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus Kirkkokatu 6 | PL 215 | 
60101 Seinäjoki | p. 06 416 2111 (vaihde) | kaavoitus@seinajoki.fi |www.seinajoki.fi  23

KORTTELI 71
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KORTTELI 72
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KORTTELI 73  
AK‐42 asuminen
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KORTTELI 73 
LPY‐1  pysäköintitalo
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PYSÄKÖINTITALOJA
Helsingin Jätkäsaaresta ja 
Tampereen Ranta‐Tampellasta
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KORTTELI 74
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KORTTELIT 75 ja 76



69

30
71

72

70

73

74

75

76

77

Urakiven‐
tori

Mannerjään‐
puisto

VP‐6

VL‐12

EV‐12

EV‐12

EV‐12

AP‐13

AL‐18

AK‐41

AK‐41

AK‐43

LPY‐1

AK‐42

AKR

AO‐23

AO‐23

AP‐14

VL‐13

20 ap

VP‐6

206ap‐123ap‐83ap

155ap‐93ap‐62ap

129ap‐118ap‐11ap

56ap‐36ap‐20ap

350a‐
460ap

16ap

8ap

16ap

7ap

61ap‐41ap‐21ap

16ap
5ap

AUTOPAIKAT ALUEELLA

Kortteli 
autopaikkanormin mukaiset autopaikat yhteensä‐>
autopaikat korttelissa‐>
velvoiteautopaikat LPY‐1 (pysäköintitalo/pysäköintialue)

30       155ap‐93ap‐62ap
69       206ap‐123ap‐83ap
70       16ap
71       61ap‐41ap‐21ap
72       129ap‐118ap‐11ap
73       56ap‐36ap‐20ap
74       16ap +8ap
75        8ap+5ap
76  8ap
77        8ap
Alueella on  asukkaiden autopaikkoja yhteensä 676 ap, josta 
korttelialueella 480 ap ja velvoitepaikkoina 197 ap
pysäköintitalossa (LPY‐1)

• Yli tuhannen asukkaan asuinalue on 
vaiheittain rakennettavissa. 

• Rakentaminen voi toteutua kortteli 
kerrallaan jo pysäköintivaatimusten ja 
rakenteellisten pysäköintitilojen takia, 
sillä kansipysäköinnin ja maanalaisten 
tilojen paloteknisten ratkaisuja 
suunniteltaessa tulee korttelia tai 
kortteleita käsitellä yhtenä 
kokonaisuutena riittävän 
turvallisuustason saavuttamiseksi. 

• Pysäköintinormin ollessa asumiselle 
pääosin 1 ap/70 k‐m2, se tuottaa 
51 124 asuinkerrosalaneliömetriä 
kohden noin 1 100 asukkaan alueelle 
yksinomaan n. 676 autopaikkaa, joista 
osa eli 480 autopaikkaa on sijoitettu 
kortteleihin maan tasoon tai 
rakenteellisena ja osa eli 197 
autopaikkaa velvoitepaikkoina 
pysäköintiin tarkoitetulle korttelin 
osalle (LPY‐1) korttelissa 73.

8ap

12ap

33ap 30ap

Autopaikkanormin mukaisen  
autopaikat yhteensä

Autopaikat korttelissa

velvoiteautopaikat 
LPY‐1

Kadunvarsipysäköinnille ja vieraspaikoille sekä 
lyhytaikaiseen asiointipysäköintiin tarkoitettuja 
pysäköintipaikkoja (ei mukana laskelmissa)

Pysäköintitalon mahdollisen 
laajennuksen paikka/30 ap
maantasopysäköintiä

Asukkaiden autopaikat 676 = (479 + 197)  + 263 pysäköintitalon pysäköinti muille + 71 maantasoautopaikkaa ‐> yhteensä 1010 autopaikkaa
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Omatoimisesti 
toteutettavat pientalot

Tuottajamuotoisesti 
toteutettavat ryhmäpientalot

Kytketyt 
kaupunkipientalot

Kytketyt 
pientalot/ 
rivitalot

Hybridityyppinen
pysäköintitalo, jossa 
ensimmäisessä 
kerroksessa mm. 
päivittäistavarakauppa 
ja liiketilaa.
Kattokerroksessa 
viherkatolle 
rakennettu puisto.

Kerrostalojen 
Kortteli 30

Korkeita ja matalia 
rakennuksia yhdistävä 
kortteli 69

Urakiven
‐tori

Mahdollisuus 
palveluasumiselleAKR

AO‐23

AK‐41
AL‐18

AP‐13

AK‐41

AK‐43
AK‐42

LPY‐1

AP‐14

Kytkettyjen pistetalojen 
kortteli, jossa tavoitellaan 
kohtuuhintaista asumista

Mahdollisesti 
(kaupungin) vuokra‐
asumista

SAIRAALANMÄKI

350‐460 ap

62 484 k‐m2 / 51 124 k‐m2 asumista

XII‐
XVI

X

VII

VI

VV

V‐VI

V

V

V

V
IV

V

V

V

II‐III½

II‐II½

III

II

II

II II‐III½

II‐II½I

p

p

Ateljee/loft‐
asuntoja, AP/AK ‐1‐2 
‐> asuntoa 
päällekkäin, korkeat 
tilat

Ateljee/loft‐asuntoja 
AP/AK ‐> 2‐3 asuntoa 
päällekkäin, korkeat tilat14 400

10 800

6650

9000+
320

2600

3000

11 350

800+144

800+144

450

1800+216

II‐III½

VL‐12

VL‐14

VP‐6

206 ap‐123 ap‐83 ap

155 ap‐93 ap‐62 ap

129 ap‐118 ap‐11 ap

61 ap‐41 ap‐21 ap

20 ap

EV‐12

73

74

76
75

71

70

69

30

7256 ap‐30 ap‐26 ap

16 ap

16 ap

5 ap

33 ap

8 ap

16 ap

7 ap

1100 asukasta ‐ 690 asuntoa ‐ 1000 autopaikkaa

II‐III½

I

8ap

30ap

II‐II½

12 ap

200
180

Julkinen näköala‐
kahvila

viher‐
katto

palas

palas

palas

Asemakaavaehdotuksen 14049 havainnekuva 31.1.2023
Seinäjoen kaupungin 14. kaupunginosa, Huhtala, korttelit 30 ja 69‐77

Korttelin 
pysäköintipaikat
yhteensä Pysäköintipaikat 

korttelissa

Velvoitepaikat 
LPY‐1 ‐alueelle



EHDOTUSVAIHEEN MALLIKUVIA



MONIMUOTOISTA ASUMISTA

34
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Suunnittelualueelle muodostuu kaupunkimainen reitti osaksi virkistysalueen kulkuyhteyksiä.

lpa

37
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ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN 14049 VIITESUUNNITELMAT
Seinäjoen kaupungin 14. kaupunginosan Huhtalan Sairaalanmäen korttelit 30 ja 69‐77 

POHJA
KESKUSTA

ASEMA

Ainola

KAUPALLINEN 
KESKITTYMÄ
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V I S I O    

• Urbaania ja liikunnallista elämää luonnon ja taiteen 
keskellä sekä palvelujen äärellä yli tuhannelle 
asukkaalle

• Kolmen kilometrin päässä ydinkeskustasta ja  hyvien 
liikenneyhteyksien päässä

• Seinäjoen keskussairaalan vieressä

• Kaupunkimaisen tiivistä ja modernia monipuolista 
asuntotuotantoa 

• Pääosin kaupunkikerrostaloja, kaupunkipientaloja 
sekä omakotiasumista  

• Suunnitelmissa on tavoiteltu omaleimaisen 
arkkitehtuurin ja kaupunkimaisen miljöön 
muodostamista eri rakennusmuotoja yhdistellen noin 
1 100 uudelle asukkaalle

SAIRAANMÄELLE  JOUPPILANVUOREN VIRKISTYSALUEEN JA KYRKÖSJÄRVEN TUNTUMAAN UUSI URBAANI ASUINALUE ”URAKIVENKALLIO”

luonto

maisemat/ näköalat

KYRKÖSJÄRVI

näkymät

liikuntareitistöt

jalkapallo

uimaranta
(rantasauna)

melonta

Mediwest

tori

virkistysalueet

kallioalue

keskussairaala

VISIOSUUNNITELMA

Jouppilan 
vuori



SAIRAALANMÄEN SUUNNITTELUALUE ORTOILMAKUVASSA  ‐ laajojen virkistysalueiden ympäröimänä

Jouppilanvuoren
virkistysalue

Kyrkösjärvi

Keskussairaala

Aalto‐keskus

Jalkapallostadion



2.2.2023 4

SAIRAALANMÄEN SIJAINTI KAUPUNKIMAISEN RAKENTEEN JATKON LUONNOLLISELLA VYÖHYKKEELLÄ
• 3 km:n etäisyydellä asemalta ja Ideaparkista

• Sairaalanmäen 
suunnittelualue sijaitsee 
rakennetun 
kaupunkirakenteen 
jatkeena ja 
kaupunkimaisen 
rakenteen jatkon 
luonnollisella 
vyöhykkeellä.

• Vain 3 km:n etäisyydellä 
asemalta ja Ideaparkista



Kuvat. Otteita Etelä‐Pohjanmaan maakuntakaavan 

kaavayhdistelmästä © MML, Esri Finland 

SAIRAALANMÄEN SUUNNITTELUALUE 
Etelä‐Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmässä

• Suunnittelualue on kaupunkikehittämisen kohdealuetta (kk)  
ja kuuluu keskustatoimintojen alueeseen (C ) ja kaupallisen 
vyöhykkeen alueeseen (km2).

• Suunnittelualueella on virkistysaluemerkintä v‐1, jonka 
tarkka rajaus määräytyy kuntakaavoituksen yhteydessä.



SAIRAALANMÄEN SUUNNITTELUALUE Etelä‐Pohjanmaan 
maakuntakaavayhdistelmässä

Aluetta on kehitetty olevaa kaupunkirakennetta maakuntakaavamerkintöjen puitteissa 
luomalla edellytyksiä tiiviille ja korkeatasoiselle täydennysrakentamiselle ja 
kaupunkikehittämiselle

Kuva. Ote Etelä‐Pohjanmaan maakuntakaavan 
kaavayhdistelmästä © MML, Esri Finland



Etelä‐Pohjanmaan maakuntakaavan 
kaavayhdistelmästä ote.

Sairaanhoito‐oppilaitoksen
asemakaava.

Etelä‐Pohjanmaan 
maakuntakaavan 
kaavayhdistelmä.

Ote 
yleiskaavasta

SAIRAALANMÄKI

Alueen sijainti ja laajuus
Asemakaavan muutosalue sijaitsee 
Huhtalassa Seinäjoen keskussairaalan 
vieressä. Suunnittelualueen kaakkoispuolella 
kulkee Koskenalantie, länsi‐ ja pohjoispuolelta 
alue rajautuu Jouppilanvuoren
virkistysalueeseen ja lounaassa 
kaavoittamattomaan metsäalueeseen. 
Suunnittelualuealueen maat ovat kaupungin 
omistamia. Suunnittelualueen pinta‐ala on 
noin 10,1 ha.
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Suunnittelualue sijaitsee rakennetun kaupunkirakenteen jatkeena ‐ kaupunkimaisen rakenteen jatkon 
luonnollisella vyöhykkeellä keskussairaalan laajan työpaikkakeskittymän vieressä, mikä osaltaan 
mahdollistaa ja perustelee suunnitelman keskustamaisen rakenteen.



KATUVERKKO

Sairaalanmäen 
suunnittelualue

Ilmajoen Alajoen lakeusmaisema



SAIRAALANMÄEN SIJAINTI KAUPUNKIMAISEN RAKENTEEN JATKON LUONNOLLISELLA VYÖHYKKEELLÄ
• 3 km:n etäisyydellä keskustasta, asemalta ja Ideaparkista

Maisemanäkymiä Sairaalanmäeltä

keskusta

Sairaalanmäki

Ideapark

asema

Huhtala



KAAVOITUSKATSAUS 2020

Huhtala
Korttelit 30 ja 31 Koskenalantie 17
Sairaanhoito‐oppilaitoksen käytöstä vapautuvalle tontille suunnitellaan 
asuinkerrostalojen rakentamista. Suunnittelutyö on käynnistetty 2019. 
Asemakaavan muutoksella tutkitaan tontin laajuus, kerroskorkeus ja 
tonttitehokkuus. Sairaalan helikopterikentän asumiselle aiheuttamat 
vaatimukset tutkitaan. Tavoiteaikataulu 2020‐21.

 ASUMISEN SISÄLTÖÄ ETSIMÄSSÄ 

• Millainen olisi uusi asuinalue järven rannalla 
keskellä kaupunkia?

• Ison työpaikan, Seinäjoen keskussairaalan 
vieressä?

• Keitä alueelle muuttaisi? Ikäihmisiä, 
lapsiperheitä, yksin‐ tai kaksinasuvia, 
opiskelijoita, liikuntaa harrastavia, sairaalan 
työntekijöitä?

• Palveluja? Lähipalveluina ainakin 
päivittäistavarakauppa? Terveys‐ ja 
hoivapalveluja? Vastaanottotiloja?

• Korona‐aika opetti: tarvitaan etätyön ja 
asumisen yhdistämistä



SAIRAALANMÄEN 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. Sairaanhoito‐oppilaitosrakennuksen ympärillä on 
laajat asfaltoidut pysäköintialueet. Oppilaitoksen pihapiiriä rajaavat itäpuolelta suojametsänä toimivat vanhaa 
metsää kasvavat metsäkaistaleet Koskenalantielle päin. Lounaassa Jouppilanvuorelle johtavalle kuntoradalle päin 
kasvavat puurivit, jotka erottavat suunnittelualueen myös vieressä kulkevasta voimalinjasta.

Korttelia kiertää Jouppilanvuoren laaja virkistysalue sekä länsi‐ ja luoteispuolelta että pohjois‐ ja koillispuolelta. 
Metsät ovat koilliskulmaa lukuun ottamatta 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 laajennustöissä. Metsämaisema muuttuu jyrkästi kallioalueelle mentäessä 
alueen koillispuolella, jossa paljaat avokalliolaikut ja puustoiset mäntyryhmät vuorottelevat. Puusto on pääosin 
vanhaa ja luonnontilaista. Metsälain soveltamisalueilla osa alueesta tulkittaisiin metsälain 10§:n mukaisesti 
suojeltavaksi. 

Alueen koillispuoli on geologisesti ja maisemallisesti merkittävää kallioaluetta, jossa on matalia jyrkänteitä, 
siirtolohkareita ja lohkareikkoja, joista on luettavissa jääkauden jättämiä jälkiä. Pöytämäisten kivien pinnasta 
erottuvat jopa mannerjään laajenemisvaiheessa syntyneet kulutusuurteet, jotka paljastavat mannerjään kulkeneen 
Seinäjoen ylitse länsiluoteesta itäkaakkoon noin 100 000 vuotta sitten.

Pöytämäinen kivi, jonka pinnasta erottuvat 
jopa mannerjään laajenemisvaiheessa 
syntyneet kulutusuurteet. Ne paljastavat 
mannerjään kulkeneen Seinäjoen ylitse 
länsiluoteesta itäkaakkoon noin 100 000 
vuotta sitten.

URAKIVI



SAIRAALANMÄELTÄ VIRKISTYSREITEILLE



Sairaanhoito‐oppilaitos valmistui kesällä 1981 Huhtalan rinteille ja lisärakennus vihittiin käyttöön 27.8.1993.

KÄYTÖSTÄ POISTUNEEN SAIRAANHOITO‐OPPILAITOKSEN DOKUMENTOINTIA



Sairaanhoito‐oppilaitoksen 
kurinalaista 
betonielementtiarkkitehtuuria 
1980‐luvun alusta ja 1990‐luvun 
alusta.

Kolmikerroksisen laajennusosan 
lasikattoinen sisääntuloaula 
”katu” liittää rakennusvaiheet 
toisiinsa. 

Uudisosan avulla kouluun saatiin 
uusi auditorio‐luentosali sekä 
uusi keittiö ja siihen liittyvä 
valoisa ruokasali, josta avautuu 
vehreä näkymä ympäröivään 
luontoon. 

Rakennustöiden yhteydessä 
rakennettiin pihalle 220 uutta 
autopaikkaa entisten 80 
autopaikan lisäksi.

Uusi sisääntulo lasikattoisine auloineen

Laajennusosa julkisivujen 
käytännöllistä 
”tuuletusikkunaornamentiikkaa”.

Laajennusosan uusi ruokasali avautuu 
maisemaan



• Kuvissa Sairaanhoito‐oppilaitoksen vanhempaa ja uudempaa rakennusvaihetta. Ensimmäinen 
rakennusvaihe valmistui kesällä 1981 Huhtalan rinteille ja sen suunnitteli rovaniemeläinen 
arkkitehtitoimisto Rovarkki Oy.  Sairaanhoito‐oppilaitoksen suunnittelusta vastasi arkkitehti Aarre 
Holttinen. Rakennus suunniteltiin 327 opiskelijalle ja heti alkuun suunnitelmissa oli otettu 
huomioon laajennusvaihe. Tiloihin muutettiin 23.9.1981. Toisen rakennusvaiheen suunnitteli 
arkkitehti Touko saari. Noin 3500 m2:n suuruinen  laajennus valmistui 1993. 

• Laajennusosa noudattelee ensimmäisen rakennusvaiheen massoittelua, muotoja  ja 
ulkoarkkitehtuuria tarkasti. Ankaria betonielementtijulkisivuja rytmittää toistuva nauhaikkuna‐
aukotus, jonka tuuletusikkunoiden detaljeista erottaa eri rakennusvaiheet. 

SAIRAANHOITO‐OPPILAITOS

laajennusosa

Etualalla vanhempi rakennusvaihe ja takana laajennusosa



vanha osa 1981            laajennus  1993     

varaus 
asuntolalle

• Lisärakennuksen suunnittelusta ja 
rakentamisesta tehtiin päätös 
Seinäjoen kaupungin valtuuston 
kokouksessa 16.1.1987 ja rakennus 
valmistui 23.4.1993. Sairaanhoito‐
oppilaitoksen laajennus kasvatti 
hyötypinta‐alaa noin 3500 m2. 

• Laajennusosan sijoitus, massoittelu ja 
ulkoarkkitehtuuri noudattelee 
aiemman rakennusvaiheen 
muodonantoa ja kurinalaista 
arkkitehtuuria. Julkisivut jatkavat 
harmaata betoelementtien linjaa, 
rakenteita, muotoja ja väritystä. 

.

Kolmikerroksisen laajennusosan lasikattoinen sisääntuloaula ”katu” liittää rakennusvaiheet toisiinsa. Uudisosan avulla kouluun 
saatiin uusi auditorio‐luentosali sekä uusi keittiö ja siihen liittyvä valoisa ruokasali, josta avautuu vehreä näkymä ympäröivään 
luontoon. Rakennustöiden yhteydessä rakennettiin pihalle 220 uutta autopaikkaa entisten 80 autopaikan lisäksi.

SAIRAANHOITO‐OPPILAITOKSEN RAKENTUMISEN VAIHEET



2. ja 3. kerrokset

1. kerros

SAIRAANHOITO‐OPPILAITOS ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE, valm. 1981, muutokset 1993
Suunnittelu arkkitehtitoimisto Rovarkki Oy/ Aarre Holttinen Rovaniemi

1 sisäänkäynti ja aula
2 auditorio
3 luokkatilat
4 kirjasto
5 saunatilat‐ ja allashuone
6 liikuntasali
7 kuntosali 

1

6

3

2

5

7

4

3

3

Ensimmäinen rakennusvaihe



Ensimmäinen rakennusvaihe,
1981

Laajennus, 1993

Myös laajennusosa jatkaa 
ensimmäisen vaiheen 
julkisivuissa harmaisen
betonielementtien 
ankaruutta. Julkisivujen ja 
aukotuksen suhde on 
tasapainoinen.  
Nauhaikkunarivien 
jaotuksesta ja 
tuuletusikkunoiden rytmistä 
muodostuu muutoin ankariin 
julkisivuihin tyylikästä rytmiä.

4

1

1 uusi sisäänkäynti
2 lasikattoinen aula
3 luentosali
4 ruokasali
5 keittiö

2

5

3

Kolmikerroksinen luentosalien julkisivu pohjoiseen, edessä yksikerroksinen keittiön 
huolto‐ ja lastaustilat.



Maaperäkartta

Helikopterivyöhykkeet 100‐200 m –> ei korkeaa 
rakentamistaMaaperän korkeussuhteet

KiinteistöjakoKaavayhdistelmä

SUUNNITTELUUN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ

Kalliomaaperä 
punaisella



HELIKOPTERIN LENTOSEKTORIT

Alueen suunnittelussa ja rakennusten korkeuksien 
määrittelyssä yhtenä tärkeänä tekijänä ovat olleet 
helikopteritason sijainti ja laskeutumisen lentosektorit

XII‐XVI

X

VII

V

V

VI

V

LPA
I<<v

V

V

V

helikopteritaso

VI



HYÖDYNTÄMÄTÖNTÄ POTENTIAALIA ETSIMÄSSÄ
• Paikan erityisyytenä keskustan läheisyys, 

luonto ja maisemat, vesi ja metsäntuntu 
sekä liikunta ja palvelut

• Suunnittelun 
lähtökohtina 
kestävyys: 
rakentamisessa, 
liikkumisessa ja 
asumisessa

Sairaala 2040 ‐
hanke

XII‐XVI

X

VII

V

VI

V

VI

IV

V
V

V

V

II‐II½

IV

III

Koskenalantien varrelle 
käytöstä poistuneen 
sairaanhoito‐oppilaitoksen 
alueelle ja noin 10 ha:n
alueelle on suunniteltu 
kaupunkimainen 
ruutukaavaan perustuva 
korttelisto, joka 
mahdollistaa rakentamista 
noin 60 000 k‐m2 yhdeksään 
kortteliin. Asuntokerrosalaa 
on kaavaehdotuksessa  
51 124 k‐m2.

Helikopterin 
lentoreitti



SAIRAALANMÄEN VETOVOIMATEKIJÖITÄ



Sairaalanmäki
Joupiska

Ilmajoen Ajajoen lakeusmaisemat

Aalto‐keskus

Lakeudenpuisto
Kirkkokatu

KAAVAN TARKOITUS 
Seinäjoki on lähes 200 000 asukkaan Etelä‐Pohjanmaan keskus ja yksi Suomen nopeimmin kehittyviä kaupunkikeskuksia. Seinäjoen väkiluku on noin 
65 200 asukasta ja väestönkasvu on ollut nopeaa viime vuosina.

Seinäjoen keskussairaalan naapurissa sijaitsevalle, käytöstä poistuneelle sairaanhoito‐oppilaitokselle ei ole löytynyt uutta käyttöä, joten on 
tarkoituksenmukaista päivittää keskustan tuntumassa oleva alue vastaamaan nykytarpeita. Seinäjoen keskussairaala läheisyys lukuisine työpaikkoineen 
sekä Kyrkösjärven ja Jouppilanvuoren laajat virkistysalueet mahdollistavat uusien asuinkorttelien ja niitä tukevien palveluiden tutkimisen alueelle.

Korkealla kallioisen mäen päällä sijaitsevalla suunnittelualueella on potentiaalia 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 rakentamisen 
tehokkuutta. Alueen järjestäminen, pysäköintiratkaisut, kerrosluku ja rakentamisen laatu tutkitaan tarkemmin kaavamuutoksen yhteydessä.



URBAANIA JA LIIKUNNALLISTA ELÄMÄÄ  LUONNON JA TAITEEN KESKELLE 
Sairaanmäelle Kyrkösjärven tuntumaan, työpaikkojen ja palveluiden äärelle

luonto

maisema

KYRKÖSJÄRVI

näkymät

liikunta

jalkapallo

uimaranta
sauna

melonta

keskussairaala

tori

virkistysaluee

Suunnittelualue on valittu Seinäjoelta Kestävää kasvua ja työtä 
2014‐2020 rakennerahaston EU‐hankkeen kohdealueeksi  nk.
TAKO –hankkeeseen teemalla ”työ ja asuminen korona‐
arjessa”. Alueen suunnittelu on kaavaluonnosvaiheessa ja 
lähdössä keskusteluun eri tahojen ja osallisten kanssa. 

kallioalue V I S I O    HYVÄÄ ELÄMÄÄ TAVOITTELEMASSA LUONNON JA TAITEEN KESKELLÄ
Asumisen visio

Seinäjoen keskustan tuntumaan ja hyvien liikenneyhteyksien varrelle on suunniteltu 
asuinalue, jossa tavoitellaan omaleimaisen arkkitehtuurin ja kaupunkimaisen miljöön 
muodostamista ja koteja noin 1 100 uudelle asukkaalle.

Sairaalanmäen käytöstä poistuvan oppilaitoksen alueelle luodaan imago kaupunkimaisen 
tiiviistä ja modernista pääosin kaupunkikerrostaloalueesta omakotiasumisen herkuin. 

Suunnittelussa on pyritty edistämään aikaa kestävän arkkitehtuurin ja kaupunkimaisten, eri 
mittakaavaisten korttelien liittämistä toisiinsa. Alueella tuetaan korttelien yhtenäisyyttä, 
mutta samalla sen osien erilaisuutta. 

Urbaanisuus syntyy julkisten katu‐ ja aukiotilojen vaihteluilla sekä yksityisten kiinteistöjen ja 
niiden rajattujen pihojen avulla sekä julkisuusasteiden vaihtelulla ja erottelulla. 
Kaupunkimaista, monimuotoista asumista palveluineen syntyy myös tarpeesta yhdistää 
työ ja asuminen pohjalaisen yrittäjyyden hengessä.

Asukkaille voidaan tarjota erilaisen asumisen ja elämäntavan vaihtoehtoja tavanomaista 
asuntotuotantoa ‐ perinteisiä kerrostaloja, rivitaloja ja pientaloja monipuolisemmin. 
Ikäihmisten asumiseen ja palveluihin sairaalan lähellä on kiinnitetty erityistä huomiota.

Taide ja yrittäjyys ovat mukana etätyön mahdollistavan asuntosuunnittelun olennaisena 
elementtinä eri muodoissaan suunnittelun kaikissa mittakaavoissa. Asuntoihin voi liittyä 
sivuasuntoja, työ‐, ateljee‐ ja aputiloja, työhuoneita, ullakkotiloja sekä varasto‐ ja 
piharakennuksia sekä hyvinvointi‐ ja terveyspalveluja edistäviä palvelu‐ ja yhteistiloja.

jalkapallo
maisemat

taide



KORTTELIT ORTOKUVAN PÄÄLLÄ

Kaupungin asettamat tavoitteet
Sairaanhoito‐oppilaitoksen käytöstä vapautuvalle tontille suunnitellaan 
asuinkerrostalojen mahdollistavaa kaavaa. Asemakaavanmuutoksella tutkitaan tontin 
laajuus, tonttitehokkuus ja rakentamisen kerrosluvut sairaalan helikopterikentän 
asumiselle aiheuttamat vaatimukset huomioiden. 

Asemakaavan tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta, tehostaa maankäyttöä ja 
lisätä asumista keskeisille paikoille hyvien liikenneyhteyksien varsille ja 
yhdyskuntatekniikan yhteyteen sekä virkistysmahdollisuuksien äärelle. Tavoitteena on 
mahdollistaa kaupunkirakenteen kestävä laajentuminen hyvien asuinpaikkojen 
luomiseksi olemassa olevien työpaikkojen ja virkistysalueiden lähelle. Lisäksi halutaan 
mahdollistaa vuosittaisen asuntotonttitarpeen tyydyttäminen.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Kaavaratkaisu ei heikennä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Kaavan 
toteuduttua aluerakenne tiivistyy, ja korttelialue saa kaupunkimaisen ilmeen, mutta 
luontoarvot eivät vaarannu tulevan kaavamuutoksen takia. Uudisrakentamisen 
yhteydessä vahvistetaan alueen vehreää, puistomaista ilmettä sekä virkistys‐ ja 
kevyenliikenteen yhteyksiä.

Ympäristöön soveltuva tiivis, kaupunkimainen täydennysrakentaminen sekä asumisen ja 
työnpaikkojen läheisyys mahdollistavat palveluiden ja joukkoliikenneyhteyksien 
parantamisen, mikä tukee kestävää kaupunkikehitystä ja kaupunkisuunnittelua, ja millä 
tavoitellaan asukkaiden joukkoliikenteen ja pyöräilyn kulkutapaosuuksien lisäämistä.

Suunnittelualue on valittu Seinäjoelta Kestävää kasvua ja työtä 2014‐2020 
rakennerahaston EU‐hankkeen kohdealueeksi  nk. TAKO –hankkeeseen teemalla ”työ 
ja asuminen korona‐arjessa”. Alueen suunnittelu on kaavaluonnosvaiheessa ja 
lähdössä keskusteluun eri tahojen ja osallisten kanssa. 



Alueella korkeat ja matalammat kerrostalot liittyvät kaupunkipientaloihin ja 
pienimuotoisempaan ryhmäpientaloasumiseen sekä omatoimisesti 
toteutettaviin pientaloihin. Yhdessä ne muodostavat uuden asuinalueen ja 
samalla merkittävän maisematekijän Sairaalanmäen alueelle. Rakennusten 
korkeudet vaihtelevat II‐XVI välillä.

Maisemassa maamerkkinä toimii kolmen korkeimman kerrostalon ryhmä, jonka 
keskinäinen rytmi ja merkitys maisema‐ ja kaupunkikuvassa on suuri. Niiden 
arkkitehtuurista on kaavassa annettu erikseen tavoitteita kaavamerkinnöillä 
(ark‐1) ja (ark‐2), sillä vain onnistuessaan maamerkeillä on kehittyvälle ja 
kasvavalle kaupungille symbolinen, mutta myös yrittäjyyttä ja elinvoimaa 
kasvattava merkitys.



ASEMAKAAVAEHDOTUS 31.1.2023

Huhtala
Korttelit 30 ja 69‐77

tunnuslukuja:
• 9 asuinkorttelia
• Alueen pinta‐ala 10,1 ha
• Kerrosalaa  62484 k‐m2
• Asuntokerrosalaa 51 124 k‐m2
• Asukkaita noin 1 100
• Asuntoja 690
• Pientalomaisia asuntoja 37, joista 8 pientaloa tontteineen
• Kerrosatalo‐ tai loft‐asuntoja noin 650 
• Keskimäärin 1,6 asukasta asunnossa
• 676 autopaikkoja kortteleissa yhteensä ‐> koko alueella noin 1000
• 607 autopaikkavaatimus AL‐AK –kortteleissa yhteensä (1 ap/70 k‐m2)
• 411 rakenteellista autopaikkaa AL‐AK‐kortteleissa  
• 197 velvoiteautopaikkaa kortteleista pysäköintitaloon LPY‐1

• Yleinen, nelikerroksinen ja kellarillinen pysäköintitalo 11 350 k‐m2 ‐> noin 460 ap, joista 
120 – 260 autopaikkaa julkiseen käyttöön



SAIRAALANMÄKI
• 9 eri tyyppistä korttelia 

monimuotoiseen asumiseen: 
korkeasta 
kerrostalorakentamisesta, 
palveluasumiseen, 
kaupunkipientaloihin ja  
omakotitaloihin

ASEMAKAAVAEHDOTUS



Omatoimisesti 
toteutettavat pientalot

Tuottajamuotoisesti 
toteutettavat ryhmäpientalot

Kytketyt 
kaupunkipientalot

Kytketyt 
pientalot/ 
rivitalot

Hybridityyppinen
pysäköintitalo, jossa 
ensimmäisessä 
kerroksessa mm. 
päivittäistavarakauppa 
ja liiketilaa.
Kattokerroksessa 
viherkatolle 
rakennettu puisto.

Kerrostalojen 
Kortteli 30

Korkeita ja matalia 
rakennuksia yhdistävä 
kortteli 69

Urakiven
‐tori

Mahdollisuus 
palveluasumiselleAKR

AO‐23

AK‐41
AL‐18

AP‐13

AK‐41

AK‐43
AK‐42

LPY‐1

AP‐14

Kytkettyjen pistetalojen 
kortteli, jossa tavoitellaan 
kohtuuhintaista asumista

Mahdollisesti 
(kaupungin) vuokra‐
asumista

SAIRAALANMÄKI

350‐460 ap

62 484 k‐m2 / 51 124 k‐m2 /asumista

XII‐
XVI

X

VII

VI

VV

V‐VI

V

V

V

V
IV

V

V

V

II‐III½

II‐II½

III

II

II

II II‐III½

II‐II½I

p

p

Ateljee/loft‐
asuntoja, AP/AK ‐1‐2 
‐> asuntoa 
päällekkäin, korkeat 
tilat

Ateljee/loft‐asuntoja 
AP/AK ‐> 2‐3 asuntoa 
päällekkäin, korkeat tilat14 400

10 800

6650

9000+
320

2600

3000

11 350

800+144

800+144

450

1800+216

II‐III½

VL‐12

VL‐14

VP‐6

206 ap‐123 ap‐83 ap

155 ap‐93 ap‐62 ap

129 ap‐118 ap‐11 ap

61 ap‐41 ap‐21 ap

20 ap

EV‐12

73

74

76
75

71

70

69

30

7256 ap‐30 ap‐26 ap

16 ap

16 ap

5 ap

33 ap

8 ap

16 ap

7 ap

1100 asukasta ‐ 690 asuntoa ‐ 1000 autopaikkaa

II‐III½

I

8ap

30ap

II‐II½

12 ap

200
180

Julkinen näköala‐
kahvila

viher‐
katto

palas

palas

palas

Asemakaavaehdotuksen 14049 havainnekuva 31.1.2023
Seinäjoen kaupungin 14. kaupunginosa, Huhtala, korttelit 30 ja 69‐77

Korttelin 
pysäköintipaikat
yhteensä Pysäköintipaikat 

korttelissa

Velvoitepaikat 
LPY‐1 ‐alueelle



PYSÄKÖINTITALOJA
Helsingin Jätkäsaaresta ja 
Tampereen Ranta‐Tampellasta



69

30
71

72

70

73

74

75

76

77

Urakiven‐
tori

Mannerjään‐
puisto

VP‐6

VL‐12

EV‐12

EV‐12

EV‐12

AP‐13

AL‐18

AK‐41

AK‐41

AK‐43

LPY‐1

AK‐42

AKR

AO‐23

AO‐23

AP‐14

VL‐13

20 ap

VP‐6

206ap‐123ap‐83ap

155ap‐93ap‐62ap

129ap‐118ap‐11ap

56ap‐36ap‐20ap

350a‐
460ap

16ap

8ap

16ap

7ap

61ap‐41ap‐21ap

16ap
5ap

AUTOPAIKAT ALUEELLA

Kortteli 
autopaikkanormin mukaiset autopaikat yhteensä‐>
autopaikat korttelissa‐>
velvoiteautopaikat LPY‐1 (pysäköintitalo/pysäköintialue)

30       155ap‐93ap‐62ap
69       206ap‐123ap‐83ap
70       16ap
71       61ap‐41ap‐21ap
72       129ap‐118ap‐11ap
73       56ap‐36ap‐20ap
74       16ap +8ap
75        8ap+5ap
76  8ap
77        8ap
Alueella on  asukkaiden autopaikkoja yhteensä 676 ap, josta 
korttelialueella 480 ap ja velvoitepaikkoina 197 ap
pysäköintitalossa (LPY‐1)

• Yli tuhannen asukkaan asuinalue on 
vaiheittain rakennettavissa. 

• Rakentaminen voi toteutua kortteli 
kerrallaan jo pysäköintivaatimusten ja 
rakenteellisten pysäköintitilojen takia, 
sillä kansipysäköinnin ja maanalaisten 
tilojen paloteknisten ratkaisuja 
suunniteltaessa tulee korttelia tai 
kortteleita käsitellä yhtenä 
kokonaisuutena riittävän 
turvallisuustason saavuttamiseksi. 

• Pysäköintinormin ollessa asumiselle 
pääosin 1 ap/70 k‐m2, se tuottaa 
51 124 asuinkerrosalaneliömetriä 
kohden noin 1 100 asukkaan alueelle 
yksinomaan n. 676 autopaikkaa, joista 
osa eli 480 autopaikkaa on sijoitettu 
kortteleihin maan tasoon tai 
rakenteellisena ja osa eli 197 
autopaikkaa velvoitepaikkoina 
pysäköintiin tarkoitetulle korttelin 
osalle (LPY‐1) korttelissa 73.

8ap

12ap

33ap 30ap

Autopaikkanormin mukaisen  
autopaikat yhteensä

Autopaikat korttelissa

velvoiteautopaikat 
LPY‐1

Kadunvarsipysäköinnille ja vieraspaikoille sekä 
lyhytaikaiseen asiointipysäköintiin tarkoitettuja 
pysäköintipaikkoja (ei mukana laskelmissa)

Pysäköintitalon mahdollisen 
laajennuksen paikka/30 ap
maantasopysäköintiä

Asukkaiden autopaikat 676 = (479 + 197)  + 263 pysäköintitalon pysäköinti muille + 71 maantasoautopaikkaa ‐> yhteensä 1010 autopaikkaa



69 3070

71 72

7374

75

76

10 80014 400

1800+216

6650 9000 +320

3000

2600

800 + 144

1250 + 144

kortteli Rakennusoi‐
keus k‐m2

asun‐
toja

asukkai
ta

autopaikka
‐vaatimus 
yhteensä

Autopaikkoja
omassa
korttelissa

autopaikkoj
a 
pysäköintita
loon

tontin 
pinta‐ala

Tehokkuus‐
luku e=

30  10 800 173 242 155  93 62 6610,7 1,63

69 14 400 230 300 206 123 83 6036,2 2,38

70 1800+216 10 33 16 ‐ ‐ 4881,3 0,41

71 6650 78 125 61 41 21 4934,7 1,35

72 9000+320 120 192 129 118 11 5433,0 1,72

73 3000 48 68 56 36 20 2898,5 1,04

74 2600 16 40 24 ‐ ‐ 4477,5 0,58

75 800+144 4 16 8 ‐ ‐ 2725,8 0,35

76 1250+144 7 24 10 ‐ ‐ 3251,6 0,43

77 10 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 575,0 0,017

yhteen
sä

51 124 686 1040 665 411 197

• Asumista 50300 + 824 k‐m2 ‐> 51 124 k‐m2       
• 686 asuntoa
• 1040 asukasta   
• 665 ap/607 ap ‐ 411 ap ‐ 197 ap
• 62 484 k‐m2 yhteensä rakennusoikeutta

SAIRAALANMÄKI
mitoitustietoja

• Kadut 12 283,3 m2
• Puistot 11 132,6 m2



LIIKENNEKAAVIO

Ajoneuvoliikenne

Kevyenliikenteen reitit (kävely ja pyöräily)

Kääntöpaikat

Ohjeelliset pelastuspaikat

Ajo maanalaiseen tai kansipysäköintiin tai näiden 
yhdistelmään

Maantason pysäköintipaikka 

33ap

8 ap

12ap

30ap

8ap

Ajoneuvojen vuorokausiliikennemäärät Huhtalassa



KAAVAEHDOTUS ORTOILMAKUVAN PÄÄLLÄ SAIRAANHOITO‐OPPILAITOS JA UUSI ASUINALUE

Poistuvan 
oppilaitoksen 
paikalle 
asuinkortteli 
maanalaisine 
pysäköinteineen



Kuvat. Sairaalanmäen asuinalue Seinäjoen valtakunnallisesti arvokkaissa kulttuurimaisemissa. Ylemmässä viistoilmakuvassa uusi 
asuinalue on sovitettu Jouppilanvuoren vehreisiin virkistysalueen maisemiin, josta näkyy kauas ja joka näkyy kauas. 
Alemmassa kuvassa on esitetty Sairaalanmäen rakennusten vaikutus valtakunnallisesti merkittäviin Ilmajoen Alajoen 
lakeusmaisemiin Niemistöstä nähtynä.
Suunnittelua rakennetussa kulttuuriympäristössä (RKY) – ympäristöön sovittamisessa tärkeintä
on määritellä alistuako maisemalle  vai hallita sitä. Jouppilanvuoren siluetissa on nähty mahdollisuus nousta maamerkiksi alueen 
korkeimmalla kohdalla ja siten hyödyntää alueen potentiaalia.

SAIRAALANMÄKI 
KULTTUURIMAISEMASSA



SAIRAALANMÄEN ALUEELTA NÄKYY KAUAS JA SIELTÄ NÄKYY KAUAS
‐kuinka korkealle voidaan kurkottaa? 

• Kaavassa korkeimman rakennuksen kohdalla mahdollistetaan XII (6000) – XVI (8000)
• Havainnekuva Ala‐Kuljuntieltä Sairaalanmäelle saavuttaessa
• Kerroslukuja on tarkasteltava myös kaupunkimaiseman ja kaupunkikuvan kannalta



Niemistön suunnasta

Huhtalasta katsottuna

Laaja näkymä keskustasta Sairaalanmäelle

Kyrkösjärven suunnalta
Jouppilanvuoren alueelta

Koskenalantieltä

Keskustasta

Lounaasta

SAIRAALANMÄKI KAUKOMAISEMASSA



MONIMUOTOISTA ASUMISTA



• Alueelle on suunniteltu erityyppistä kerrostalo‐ ja pientaloasumista jopa samaan kortteliin 
toteutuvaksi. Kerrostaloasumiseen on mahdollista yhdistää pientaloasumisen parhaita puolia, 
kuten väljyyttä yhteis‐ ja harrastetiloja. Myös tehokasta pientaloasumista on voitu tuoda 
kaupunkimaisellekin alueelle. 

• Tehokkaasta maankäytöstä ja ruutukaava‐tyyppisestä rakenteesta huolimatta kaava tarjoaa 37 
erityyppistä pientalomaista asuntoa kortteleihin 70 ja 74, sekä kortteleihin 75 ja 76 jopa 
omatonttisia pientaloja. 

• Tämän lisäksi kortteleissa 30, 69 ja 71 on mahdollista toteuttaa kaupunkipientaloja tai 
maisemaa ja ilmansuuntia sekä työtiloja hyödyntäviä loft‐tyyppisiä ateljeeasuntoja. 

• Ikäihmisten asumista palveluineen on mahdollista toteuttaa kortteleihin 69 ja 71 ja pistetalo‐ ja 
pysäköintiratkaisujen myötä kohtuuhintaista asumista on tavoiteltu kortteleihin 72 ja 73.

• Alueelle on suunniteltu erityyppistä kerrostalo‐ ja pientaloasumista jopa samaan kortteliin 
toteutuvaksi. Kerrostaloasumiseen on mahdollista yhdistää pientaloasumisen parhaita puolia, 
kuten väljyyttä yhteis‐ ja harrastetiloja. Myös tehokasta pientaloasumista on voitu tuoda 
kaupunkimaisellekin alueelle. 

• Tehokkaasta maankäytöstä ja ruutukaava‐tyyppisestä rakenteesta huolimatta kaava tarjoaa 37 
erityyppistä pientalomaista asuntoa kortteleihin 70 ja 74, sekä kortteleihin 75 ja 76 jopa 
omatonttisia pientaloja. 

• Tämän lisäksi kortteleissa 30, 69 ja 71 on mahdollista toteuttaa kaupunkipientaloja tai 
maisemaa ja ilmansuuntia sekä työtiloja hyödyntäviä loft‐tyyppisiä ateljeeasuntoja. Ikäihmisten 
asumista palveluineen on mahdollista toteuttaa kortteleihin 69 ja 71 ja pistetalo‐ ja 
pysäköintiratkaisujen myötä kohtuuhintaista asumista on tavoiteltu kortteleihin 72 ja 73.

30

69

71

72

73

74

75
76

70

Urakiven
tori

ASUMINEN



ASUNTOARKKITEHTUURIN LAATU, SISÄLTÖ JA ETÄTYÖ

Asuntoarkkitehtuurin korkean laadun tavoittelemiseksi 
kaavaehdotusta on täydennetty useilla yleismääräyksillä, jotka 
kehittävät myös asumisen sisältöä asuntotyyppien 
monipuolistamiseksi.

Kaupunkimaisen tiiviillä asuinalueella on mahdollistettu myös 
asumista palvelevia toimintoja sekä yhdistelty kerrostaloasumista 
erityyppisen pientaloasumisen kanssa jopa samassa korttelissa 
erilaisten elämäntyylien mahdollistamiseksi. 

Kerrostaloihin voi yhdistää pientaloille ominaisia piirteitä ja 
pientalokortteleissa voi saavuttaa lähes kerrostalojen 
tehokkuuden yksityisyydestä tinkimättä. 

Jokaiseen kortteliin tavoitellaan omaa identiteettiä, tarinaa ja 
asuntorakentamiseen yksilöllisyyttä.

Kerrostaloja

Kaupunkipientaloja
rivitaloja



Liikuntapaikat

Keskusta

Stadion
keskusta

Kyrkösjärvi

Stadion tuo pelit kotiin

Näkymät keskustaan ja lakeuksille

Kyrkösjärvinäkymät

sairaala

MAISEMAN POTENTIAALIA

Suunnittelussa on pyritty 
huomioimaan paikan 
erityisyys, vetovoima ja 
mahdollisuudet. 
Vahvan vision varaan on 
mahdollista kytkeä 
moniulotteisia projekteja ja 
suunnitteluhankkeita.

Luonnon ja 
taiteen liitto ‐> 
terveellistä ja 
hyvinvointia 
edistävää 
asumista 
kaikenikäisille 
asukkaille

Keskustaan n. 3 km MILLAISTA OLISI SEINÄJOKINEN UUSI URBAANI ASUMINEN? 



Stadion ja näkymät Niemistöön

Näkymät keskustaan ja lakeuksille

Kyrkösjärvi ja etelän aurinko

Mitä paikka tarjoaa uudelle asuinalueelle?

Tavoitteena Unescon maailmanperintökohteiden aielistalle valitun Aalto‐
keskuksen säilyminen dominanttina korkeasta rakentamisesta huolimatta

Virkistysalueen äärelle  – mahdollisuus asuntoalueelle

SAIRAALANMÄKI
MAAMERKKINÄ

Alueelta näkyy 
kauas ja sieltä on 
hyvät näkymät eri 
puolille 
ympäristöön



EHDOTUSVAIHEEN MALLIKUVIA



Leikkaus kortteleista 69 ja 30

XII‐XVI

X

VII

VI
V

I‐II
I‐II

Kapealle suunnittelualueelle kohdistuvista verrattain tehokkaista maankäyttöodotuksista ja tiukoista pysäköintinormeista 
johtuen joihinkin kortteleihin on jouduttu suunnittelemaan monitasoisiakin rakenteellisia pysäköintiratkaisuja. 
Maanalaisia pysäköintitiloja on mahdollistettu viiteen kortteliin, mutta maantasopysäköintikin on mahdollista yhdessä 
AK‐korttelissa (kortteli 73) , mikä luo edellytykset asumisen erilaisille hallintamuodoille.

IV





I‐II

I‐II
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Sairaalanmäen suunnittelualue on valittu Seinäjoelta Kestävää kasvua ja työtä 2014‐2020 
rakennerahaston EU‐hankkeen kohdealueeksi  nk. TAKO –hankkeeseen teemalla 
”työ ja asuminen korona‐arjessa”. 

Urakiventori

TYÖ ‐ ASUMINEN – YRITTÄJYYS

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. 

• Suunnitelman urbaani rakenne tukee palvelujen tuottamista ja myös  liike‐ ja 
työtiloissa menestymistä

• Urakiventorin ympärille ryhmittyy tehokkain rakentaminen ja mahdollisuus 
kivijalka‐tyyppisille liike‐ ja palvelutiloilletiloille

• Yrittäjyyttä, työn ja asumisen yhdistämistä sekä yhteisöllisyyttä ja arjen 
asumista helpottavia palveluja on kaavassa haluttu tukea. AK‐ ja AL‐
kortteleihin tulee rakentaa harraste‐, kokoontumis‐ ja muita vastaavia 
yhteistiloja asukkaiden käyttöön vähintään 1,5 % asuinkerrosalasta.

• Jokainen kortteli avautuu virkistysalueeseen

• Sairaalanmäen asuinalue rakentunee vaiheittain, mikä mahdollistaa myös 
pysäköintitalon vaiheittain rakentamisen. Kerrostalojen osalta asukkaiden 
pysäköintipaikat on mahdollista sijoittaa korttelikohtaisesti maan alle tai 
rakennusten yhteyteen yksi‐ tai kaksitasoisille pysäköintikansille sekä osa 
velvoitepaikkoina keskeisellä paikalla olevaan pysäköintitaloon 

• Pysäköintitalon yhteyteen on mahdollista toteuttaa 
päivittäistavarakauppa sekä liike‐ ja palvelutiloja sekä katolle liikuntaa ja 
virkistystä tukeva kattopuutarha. 

• Korttelien ratkaisuista riippuen kalleimman maanalaisen pysäköinnin tarve 
tullee arvioitavaksi hankkeita suunniteltaessa. Ikäihmisten asuntoja 
toteutettaessa pysäköinnin normia vaidaan väljentää

Urakiven‐
tori

Pysäköinti‐
talo    LPY‐1



VISIOSUUNNITELMA KAAVAEHDOTUKSEEN  31.1.2023







Suunnittelualueelle muodostuu kaupunkimainen reitti osaksi virkistysalueen kulkuyhteyksiä.

lpa
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