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JOHDANTO 

 
SEINÄJOEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUSKSEN 2023 POHJANA ON KAAVOITUSOHJELMA 2022 – 
2025, joka on Seinäjoen strategisen kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen tavoite- ja työohjelma. 
Kaavoitusohjelman tarkoituksena on luoda kokonaiskuva kasvavan kaupungin kaupunkisuunnittelun ja 
maankäytön tavoitteista sekä kaavoituksen työkentästä ohjelmakautena. Kaavoitusohjelma on laa-
dittu neljäksi vuodeksi. Kaavoitusohjelma sisältää vireillä olevat ja lähiaikoina käynnistyvät merkit-
tävät yleiskaava- ja asemakaavahankkeet.  Kaavoitusohjelmaa täydentää vuosittain laadittu kaavoi-
tuskatsaus. Kaupunkisuunnittelun lähtökohtana on Seinäjoen kaupungin viime vuosien nopea kasvu. 
Väkiluku on noin 64 700. Vuosittainen väestönkasvu on viime vuosina ollut noin 1 % ja tulevina vuosina 
tavoitellaan yli 1% väestönkasvua.  Kasvu on positiivinen haaste, se tuo edellytykset kaupungin koko-
naisvaltaiselle ja pitkällä aikavälillä tasapainoiselle kehitystyölle. 

 
Käsittelyvaiheet 

 kaupunkiympäristölautakunta 18.1.2023 
 kaupunginhallitus 13.2.2023 
 kaupunginvaltuusto 20.2.2023 

Tiedottaminen 
Kaavoitusohjelmasta tiedotetaan Seinäjoen kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla internetissä 
https://listat.seinajoki.fi/ktwebscr/kuullist_tweb.htm ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä, 
Seinäjoen Sanomissa, kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyn jälkeen. Kaavoitusohjelma löytyy 
kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen kotisivuilta hyväksymisen jälkeen 
https://www.seinajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-kaavoitus/kaupunkisuun-
nittelu/. 

 
Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen tehtävänä on suunnittelun kautta luoda mahdollisuudet laa-
dukkaan, toimivan, terveellisen, viihtyisän, kulttuurisesti ja esteettisesti tasokkaan elinympäristön 
muodostamiselle. Kaavoituksen toteuttamisella parannetaan kaupungin yhdyskuntarakenteen eheyt-
tämistä ja vahvistetaan kaupunkikeskustan muodostumista. Tavoitteena on vahvistaa kaupungin ve-
tovoimaisuutta asuin- ja työpaikkana sekä liike- ja palvelukeskuksena. Kaupunkisuunnittelussa ja kaa-
voituksessa huomioidaan osallisuus, panostetaan hankkeiden tiedottamiseen ja pidetään tarvittaessa 
yleisötilaisuuksia vuorovaikutuksen aikaan saamiseksi. 

 
Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen tulosalue vastaa asema- ja yleiskaavojen lisäksi kaavallisten ja 
rantarakentamisen poikkeuslupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelusta. Vuoden 2022 perus-
teella poikkeamispäätöksiä tehdään vuositasolla 32 kpl ja suunnittelutarveratkaisuja 7 kpl. 

 
Kaavatyön lisäksi kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus antaa lausuntoja valtion, maakuntaliiton, ja naa-
purikuntien erityyppisistä maankäytön hankkeista (lakimuutokset, maakuntakaava, yleiskaava) sekä 
antaa tarvittaessa lausuntoja ja ohjausta eri viranomaisten ja toimijoiden hankkeisiin, joilla on maan-
käytöllisiä vaikutuksia. Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus on lisäksi mukana omaa kaupunkia laajem-
missa projektityöryhmissä ja hankkeissa, joiden vaikutukset ulottuvat Seinäjoelle.  

 
Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen työtä ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi valta-
kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaavat, Seinäjoen kaupunkistrategia, maapoliitti-
nen ohjelma ja asuntopoliittinen ohjelma. 
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MAAKUNTAKAAVOITUS 

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavoituksesta vastaa Etelä-Pohjanmaan liitto. Maakuntakaavoituksella 
ohjataan maakunnan alueiden käytön suunnittelua ja luodaan linjauksia koko maakuntaa koskevalle 
maankäytölle. Maakunnan suunnittelussa huomioidaan valtakunnalliset tavoitteet ja sovitetaan ne 
yhteen alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Maakunta-
kaavan on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Siinä esitetään alueiden käytön 
ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia 
alueita. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa alueen kuntien yleis- ja asemakaavoja, ja se ohjaa 
myös viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. 
 
Etelä-Pohjanmaalla on voimassa seuraavat maakuntakaavat:   
Kokonaismaakuntakaava  
Vaihemaakuntakaava I 
Vaihemaakuntakaava II 
Vaihemaakuntakaava III 
 
Lisätiedot: https://epliitto.fi/aluesuunnittelu-ja-liikenne/maakuntakaavan-uudistaminen/ 
 
1. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 

Maakuntakaavan uudistamisen valmistele-
vat työt on aloitettu keväällä 2020 maa-
kuntakaavan ajantasaisuuden arvioinnilla.  
 
Arvioinnin tarkoituksena on luoda koko-
naiskuva maakuntakaavan nykyisten mer-
kintöjen uudistamistarpeesta ja toteutu-
misesta. Etelä-Pohjanmaalla on voimassa 
kokonaismaakuntakaavan lisäksi useita 
vaihemaakuntakaavoja ja niiden muutok-
sia. Voimassa oleva kokonaismaakunta-
kaava on vahvistettu vuonna 2005. Maa-
kuntakaavoituksessa on seuraavaksi tarve 
kokonaisuuden tarkastelulle eli kaikki tee-
mat yhteen kokoavalle, uudelle kokonais-
maakuntakaavalle. Maakuntakaavan ajan-
tasaisuuden arviointi toimii nykytilannetta 

kuvaavana taustaraporttina tulevassa maa-
kuntakaavan uudistamisessa. 
 
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan uudis-
taminen on käynnistetty marraskuussa 
2021. Osallistumis- ja arviontisuunnitelma 
on ollut nähtävillä 15.12.2021 – 15.2.2022. 
Maakuntakaavan luonnos pyritään saamaan 
nähtäville vuoden 2023 alussa ja kaavaeh-
dotus vuoden 2023 lopussa. Tavoitteena 
on, että maakuntavaltuusto hyväksyy uu-
den Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan 
2050 vuonna 2024. Voimaan astuessaan se 
kumoaa aiemmat kokonais- ja vaihemaa-
kuntakaavat. 
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YLEISKAAVOITUS 

Vuonna 2023 yleiskaavoituksen painopistealueet ovat Ylistaron keskustan, Seinäjoen ydinkeskustan, 
ja Teräsmäen osayleiskaavoissa. Osayleiskaavoissa pyritään vastaamaan kasvavan kaupunkiseudun 
asumisen ja palveluiden sekä teollisuuden haasteisiin sekä samalla säilyttämään ja turvaamaan maa-
talouden elinvoimaisuus ja luomaan elävää maaseutua sekä tutkia ranta-alueiden rakentamispaikkoja. 
Yleiskaavoissa huomioidaan toimivat ja tulevaisuuteen katsovat monipuoliset liikkumisenyhteydet. 
Kyliä pyritään kehittämään kylä- ja haja-asutusalueita koskevissa osayleiskaavoissa osoittamalla suo-
riin rakennuslupiin oikeuttavat ja kevennettyjen suunnittelutarveratkaisujen kautta haettavat raken-
nuspaikat. Seinäjoen kaupungin alue on vuoden 2021 aikana herättänyt kiinnostusta tuulivoimapuis-
tojen osoittamiseksi ja vireille ovat tulleet tuulivoimaosayleiskaavat Lapuan ja Kuortaneen kuntara-
jojen tuntumaan sekä Ylistaroon. Tuulivoimapuistoilla on valtatakunnallista merkitystä Suomen pyr-
kiessä parantamaan energiatuotannon omavaraisuutta ja vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä. 
 
A. Ylistaron keskustan osayleiskaava 2035 

Ylistaron keskustan osayleiskaava-alueen 
selvityksiä on päivitetty. Täydennysten 
pohjalta laaditaan uusi kaavaehdotus. Kaa-
valla tutkitaan mahdollisuudet uusiin ra-
kennuspaikkoihin Kyrönjoen varsilla sekä 
kyliin. Kaavalla huomioidaan myös maata-
louden toimintaedellytyksiä kotieläinta-
loudenyksiköineen.  
 
Osayleiskaavasta on pidetty alustava kuu-
leminen ajantasaisen tiedon saamiseksi 
vuonna 2022. Rantarakentamisen mitoitus- 
ja rakennuspaikkatarkastelu sekä raken-
nusinventointi ja kulttuuriympäristöselvi-
tys ovat valmistuneet 2022. Tavoitteena on 
asettaa kaavaehdotus nähtäville keväällä 
2023. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 
 

 
 

B. Palopättärän tuulivoimaosayleiskaava 
Ilmatar Oy on tehnyt kaupungille kaavoi-
tusaloitteen tuulivoimayleiskaavan laati-
miseksi Palopättäränmäen ympäristössä 
Kuortaneentien varressa Kuortaneen kun-
tarajan läheisyydessä. Ilmatar Oy kustan-
taa kaavoituksen selvityksineen ja vaiku-
tusarvioineen. Kaavoitus kytkeytyy Kuorta-

neen kunnan puolella laadittavaan tuuli-
voimayleiskaavaan ja YVA -prosessiin.  
Kaupunki ohjaa kaavoitusprosessia ja hoi-
taa hallinnollisen menettelyn. Kaavan laa-
tii konsultti. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 – 2025 
 

 
 
C. Isovuoren tuulivoimaosayleiskaava 

Lakeuden Taivaanraapija Oy on tehnyt 
kaupungille kaavoitusaloitteen tuulivoi-
mayleiskaavan laatimiseksi Atrian tausta-
alueelle Seinäjoen ja Lapuan kuntarajan 
läheisyydessä.  
 
Alueelle on tarkoitus laatia kaava enintään 
seitsemää tuulivoimalaa varten. Voimaloi-
den kokonaisteho on enintään 45 MW. La-
keuden Taivaanraapija Oy kustantaa kaa-
voituksen selvityksineen ja vaikutusarvioi-
neen. Alustavasti voimaloiden määrän ja 
kokonaistehon perusteella ei tarvita YVA-
prosessia eikä maakuntakaavan tukea, 
mikä kuitenkin varmistuu kaavoitusproses-
sin aikana. Kaupunki ohjaa prosessia ja 
hoitaa hallinnollisen menettelyn. Kaavan 
laatii konsultti. 
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Alueen kaavoitus on osa Seinäjoen ja La-
puan kaupungin rajalle kaavailtua laajem-
paa tuulivoimapuistoa ja etenee vaiheit-
tain. Kaavoitettava alue on 1. vaiheessa 
käynnistettyä aluetta laajempi. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 – 2025 
 

 
 

D. Lamminnevan tuulivoimaosayleiskaava 
Lamminnevan Tuulivoima Oy on tehnyt 
kaavoitusaloitteen. Lamminnevan Tuuli-
voima Oy on Fortum Power and Heat Oy:n 
omistuksessa. Seinäjoelle esitetty tuulivoi-
mapuiston osayleiskaava on osa Lammin-
nevan tuulivoimapuistohanketta, jonka 
laajuus on 5 500 ha. Hanke käsittää alueita 
sekä Seinäjoen että Lapuan puolella. Alus-
tavasti hankealueelle on kaavailtu 30 – 30 
tuulivoimalaa. Seinäjoen kaupunginhalli-
tus on käynnistänyt kaavoituksen 
27.6.2022. Osayleiskaavan ja YVA-menet-
telyn laatii kaavakonsultti. Seinäjoen kau-
punki vastaa kaavan hallinnollisesta käsit-
telystä ja ohjaa kaavakonsultin työtä. Kaa-
van laatijana on FCG Finnish Consulting 
Group Oy. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 – 2025 
 

 

E. Ooperin tuulivoimaosayleiskaava 
Ilmatar Ooperi Oy on tehnyt kaavoitus-
aloitteen. Suunnittelualue sijaitsee Seinä-
joen länsiosassa Isonkyrön ja Ilmajoen ra-
jan tuntumassa. Suunnittelualueen laajuus 
on noin 2 800 ha. Tavoitteena on rakentaa  
alueelle alustavasti enintään 21 voimalaa 
käsittävä tuulivoimapuisto. Voimaloiden 
yksikköteho olisi noin 7 – 10 MW. Seinäjoen 
kaupunginhallitus on käynnistänyt kaavoi-
tuksen 6.6.2022. Osayleiskaavan ja YVA-
menettelyn laatii kaavakonsultti. Seinä-
joen kaupunki vastaa hallinnollisesta käsit-
telystä ja ohjaa kaavakonsultin työtä. Kaa-
van laatijana on Sweco Oy. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 – 2025 
 

 
 

F. Teräsmäen osayleiskaava 
Teräsmäen osayleiskaavan tavoitteena on 
tarkistaa mm. tavoitetieverkko ja logisti-
set aluevaraukset. Alueen elinkeinoelä-
män, teollisuuden, kaupan ja maatalouden 
toimintaedellytykset tutkitaan. Kaavoitet-
tavaan alueeseen lukeutuu Kainaston kylä-
alue, jossa tutkitaan mahdollisuuksia uu-
siin rakennuspaikkoihin. Osayleiskaava 
käynnistetään vuoden 2023 aikana ja laa-
ditaan konsulttityönä.  
 
Tavoiteaikataulu: 2023 – 2025 
Kuva sivulla 9. 
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G. Keskustan osayleiskaava 
Osayleiskaava on osa Seinäjoen kaupunki-
keskustan strategista kehittämistä.  
 
Osayleiskaavatyön pohjaksi laaditaan ta-
voiteohjelma, jossa esitetään kehitys-
vyöhykkeisiin perustuva kehityskuva kes-
kusta-alueelle. Lähtökohtana on osa-alu-
eittain tehty tarkastelu kaupunkiraken-
teen, asumisen ja palveluiden nykytilasta 
sekä alueiden kehittämispotentiaaleista 
osana koko kaupungin kehitystä. Tavoite-
ohjelmassa tutkitaan selvitystarpeet. 
 
Keskusta-alueelle laadittavan oikeusvai-
kutteisen osayleiskaavan lähtökohtana 
ovat osin keskustan alueella aiemmin teh-
dyt selvitykset ja niissä asetetut tavoitteet 
ja suuntaviivat. Viime vuosina valmistu-
neet ja käynnissä olevat asemakaavahank-
keet sekä niiden selvitysmateriaali toimi-
vat yleiskaavatyön pohjana.  
 
Keskustan alueelta on valmistunut raken-
nusinventoinnin arvotus ja toimenpide-eh-
dotukset, keskustan analyysit ja suuntavii-
vat –selvitys sekä asemanseudun yleissuun-
nitelma.  Vuonna 2019 on tehty Huhtalan 
alueelle ideasuunnittelua opiskelijatyönä 
ja diplomityö vuonna 2021. Keskustan alu-
eelle on valmistunut suunnitteluohjeistus 
Seinäjoen keskustan visio- työkalupakki, 
joka on otettu kaupunkisuunnittelussa 
käyttöön ohjaamaan keskustan kehittämis-
hankkeita. Upan kaupunginosasuunnitelma 
sekä keskustan liikenneselvitys on valmis-
tunut vuoden 2022 aikana. Yleiskaavatyötä 
jatketaan tehtyjen selvitysten pohjalta.  
 
Tavoiteaikataulu: 2023 – 2025 

 
 

H. Hirvijärvi – Varpulan osayleiskaavan tar-
kistus ja laajennus 
Alueella on ollut useita rantapoikkeamisia, 
jotka ovat työllistäneet kaupungin kaavoi-
tusta sekä muita hallintokuntia. Kaavan 
tarkoituksena on selvittää rantavyöhyk-
keen rakentamismahdollisuudet siten, että 
rakennusluvat voidaan myöntää suoraan 
yleiskaavan perusteella. Kaava kytkeytyy 
Keski-Nurmon ja Veneskosken oikeusvai-
kutteisiin osayleiskaavoihin. Kaavalla on 
tarkoitus ohjata maankäyttöä viereisten 
osayleiskaavojen periaatteiden mukai-
sesti. Kaupunginhallitus on käynnistänyt 
kaavoituksen 30.3.2020. Alueelle laaditaan 
selvityksiä vuonna 2023, joiden jälkeen 
aloitetaan kaavoitustyö. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 – 2025 
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ASEMAKAAVOITUS  
Asemakaavoituksessa jatketaan keskustan kehittämistä ja painopiste on maapoliittisen ohjelman mu-
kaisesti kaupungin omistamien maiden kaavoittamisessa. Asemakaavoituksessa painotetaan Seinäjoen 
kaupunkistrategian tavoitteita jatkamalla pitkäjänteistä työtä kaupunkikeskustan kehittämisessä. Eri-
tyishuomio kohdistetaan kaupunkikeskustan elinvoimaisuuteen ja laadukkaaseen kaupunkiympäris-
töön. Asemakaavoituksen painopisteenä on kaupunkikeskusta. Nurmon kaupunginosakeskuksen elin-
voimaa pyritään kehittämään asemakaavan muutoksilla. Hyvällä kaupunkisuunnittelulla mahdolliste-
taan monipuolisia ja turvallisia asuinympäristöjä. Hulevesiasioiden huomiointiin kiinnitetään erityistä 
huomioita asemakaavoituksessa.  
 

KESKUSTA 
Asemakaavoituksella tuetaan keskusta-alueen asukasmäärän kasvua. Keskustassa keskitytään tiivisty-
misrakentamiseen ja tehokkuuden nostoon niille soveltuvilla alueilla. Asemakaavoituksella kehitetään 
keskustan alueen maankäyttöä ja tuetaan työpaikkojen sijoittumista alueelle. Asukasmäärän lisään-
tyessä tulee turvata keskusta-alueen palvelujen säilyminen, liike-elämän elinvoimaisuus sekä elävä ja 
viihtyisä ympäristö.  
 
Kaupunkikehityksessä huomioidaan yhteydet Aalto-keskukseen, Kampus-alueelle, joen ja Pajuluoman 
varren vehreille puistoraiteille sekä kevyen liikenteen yhteys Pohjan kaupunginosaan. Kaupunkikes-
kustan alueella kaavamuutokset mahdollistavat maankäyttömaksujen kautta kaupunkikeskustan ke-
hittämistä. Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus huomioi hankkeissaan tärkeän Alvar Aalto kaupungin 
merkityksen. Kaavoitus tukee toiminnallaan tapahtumakaupungin roolia. Kaupungin oma maanomistus 
huomioidaan. Keskustan laajat kaavamuutostyöt ovat käynnissä eri vaiheissa ja hankkeilla on useita 
toimijoita. Asemakaavoitus toteutetaan vaiheittain. Keskustan asemakaavoitusta ohjataan kokonais-
valtaisilla ja laajoilla rakennemalleilla sekä mm. Seinäjoen Keskustan Visio työkalupakki- ohjeistuk-
sella. Pysäköinnin sijoittamista julkisiin laitoksiin edistetään. 
 
Kaupunkikeskustassa on useita hankkeita joita ei alla ole lueteltu koska niille ei ole voitu asettaa 
tavoiteaikatauluja, kuten esimerkiksi kortteli 20 eli Osuuspankin kortteli. Aikataulujen selvittyä ne 
otetaan mukaan tulevissa kaavoituskatsauksissa. 
 
1. Keskusta, kortteli 16 ja Matti Visannin 

kuja, Maakunnankatu ja Koulukatu 
Kaupunki on teettänyt kortteliin maan-
käyttösuunnitelman, jota toimija on edel-
leen edistänyt. Asemakaavamuutos mah-
dollistaa asuin- ja liikerakentamista sekä 
pysäköintiä pihakannen alla. Korttelin ete-
läosassa oleva nuorisokeskus huomioidaan 
tarvittavin suojelumääräyksin ja sen pihaa 
kehitetään julkiseen käyttöön. Alue on 
osittain kaupungin omistuksessa. Asema-
kaavaehdotus on nähtävillä 30.11.2022 – 
10.1.2023. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 
Kuva sivulla 11. 
 

2. Keskusta, kortteli 27 (osa), Maakuntata-
lon tontti, Kalevankatu 14 
Kiinteistö Oy Seinäjoen Maakuntatalo on 
hakenut kaavamuutosta. Tontilla sijaitsee 
Maakuntatalo. Hakija on esittänyt uudisra-
kentamiseen tähtäävässä hakemuksessaan 
rakennusoikeuden ja kerrosluvun nosta-
mista sekä maanalaista pysäköintiä. Hakija 

perustelee kaavamuutosta Maakuntatalon 
taloudellisen käyttöiän loppumisella ja ra-
kennuksen vaatimilla mittavilla saneerauk-
silla, jotta se vastaisi nykyajan vaatimuk-
sia. 
 
Maakuntatalosta on tehty suojeluesitys.  
ELY-keskus on todennut päätöksessään 
joulukuussa 2019, että rakennusta ei suo-
jella rakennussuojelulailla, vaan suojelu 
ratkaistaan asemakaavoituksen yhtey-
dessä. 
 
Asemakaavan valmistelussa on tutkittu 
Maakuntatalon säilyttämismahdollisuuk-
sia. Suojelutavoitteita ei pystytty toteut-
tamaan. Asemakaavaluonnoksessa mahdol-
listetaan uudisrakentaminen. Asemakaa-
van yhteydessä on tutkittu kaupunkikuval-
liset tavoitteet ja rakennusoikeus. Kaava-
luonnos on ollut nähtävillä 28.9. – 
27.10.2022.  
 
Tavoiteaikataulu: 2023 
Kuva sivulla 11. 
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3. Keskusta, kortteli 46, Pesulan kortteli 
Asemakaavalla tutkitaan alueelle kerrosta-
loasumista ja pysäköintiä. Kaupunkiku-
vassa huomioidaan pohjoiskeskustan kaa-
voitushankkeet kokonaisuudessaan. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 
 

 
 
4. Keskusta, korttelit 11 (osa) ja 12 (osa), 

Maakunnankatu 
Tonttien maankäyttöä tutkitaan tehokkaan 
asuinrakentamisen mahdollistamiseksi. Py-
säköinti toteutetaan pääasiassa korttelipi-
hojen alla sekä julkisissa pysäköintilaitok-
sissa. Alue on osittain kaupungin omistuk-
sessa. Alueen asemakaavoituksessa huomi-
oidaan pohjoiskeskustan kaavoitushank-
keet kokonaisuudessaan. Asemakaavaeh-
dotus on ollut nähtävillä 20.4.2022 – 
19.5.2022. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 
 

5. Keskusta, kortteli 48 (osa), Luomanranta 
Asemakaavalla tutkitaan kerrostaloasumi-
sen kaupungin omistamalle alueelle. Sa-
massa yhteydessä osoitetaan asemakaa-
vaan paikka Pollarin talolle, joka on sijoi-
tettu alueelle aikaisemmin poikkeamislu-
valla. Asemakaavaehdotus on ollut nähtä-
villä 20.4.2022 – 19.5.2022. Melu- ja tä-
rinäselvityksen valmistuttua kaava viedään 
hyväksymiskäsittelyyn. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 
 

 
 

6. Lakeudenpuisto, Olavi Pihan puisto ja 
Hotel Lakeus 
Lakeudenpuisto on nimestään huolimatta 
nykyisessä asemakaavassa yleisten raken-
nusten korttelialuetta. Suunnittelun pää-
tavoitteena on vahvistaa puiston roolia ja 
toimintaedellytyksiä kaupungin tapahtu-
mapaikkana piknikeistä suurempiin tilai-
suuksiin. Tavoitteena on toteuttaa Lakeu-
den puisto, jossa viihtyvät niin alueen 
asukkaat kuin matkailijatkin. Hotelli La-
keuden laajenemistarpeet ja pysäköinti-
ratkaisut tutkitaan kaavasuunnittelun yh-
teydessä. Kortteli on suurimmaksi osaksi 
kaupungin omistuksessa.  
 
Tavoiteaikataulu: 2023 - 2024 
 

7. Keskusta, korttelit 32 ja 33, Torikeskus, 
Kauppatori ja Veteraanipuisto 
Tavoitteena on tutkia uudisrakentamisen 
sijoittamista alueelle. Ensimmäisiin ker-
roksiin tavoitellaan kaupallisia palveluja ja 
näiden päälle liike- ja toimistotiloja sekä 
asumista useampaan kerrokseen. Alueen 
saavutettavuus Epstorin ja Keskustorin 
suunnalta tutkitaan huolellisesti. Hank-
keen tavoitteena on Seinäjoen ydinkeskus-
tan tiivistyvän kaupallisen vyöhykkeen ve-
tovoiman vahvistaminen. 
 
Rakentamattomat alueet Kauppakadun 
varrella toimivat tällä hetkellä pysäköinti-
alueina. Alueen kehittäminen liittyy Tori-
keskuksen ja Kauppatorin kehittämiseen. 
Erityishuomio kiinnitetään Suojeluskunta- 
ja Lotta Svärd –museon asemaan kaupunki-
rakenteessa.   
 
Kauppatori ja Veteraanipuisto ovat kau-
pungin omistuksessa. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 - 2024 
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UPPA 
Upan alue sijaitsee keskeisesti kaupunkikeskustan eteläpuolella ja siihen kuuluu mm. Aalto-keskus. 
Upan kaupunginosan yleissuunnitelma on valmistunut vuonna 2022. Upan yleissuunnitelma on laadittu 
palvelemaan tulevaa keskustan yleiskaavaa sekä tulevia ajankohtaisia asemakaavahankkeita. Suun-
nittelun tavoitteena on ollut kaupunkikuvan ja –rakenteen selkiyttäminen sellaisin keinoin, että kau-
punginosanpuutarhamainen luonne säilyy ja jalostuu. Suunnitteluratkaisut pohjautuvat alueesta laa-
dittuihin monipuolisiin analyyseihin.  
 
8. Uppa, kortteli 3 (osa), Kaartotie 59 

Asemakaavalla tutkitaan tonttien 4 ja 5 
kerrosluvun nostamista ja rakennusoikeu-
den lisäämistä. Alue on nykyisessä asema-
kaavassa asuinkerrostalojen korttelialu-
etta. Alue on yksityisen omistuksessa. Ase-
makaavaehdotus on ollut nähtävillä 28.9. – 
27.10.2022. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 

 
9. Uppa, kortteli 19, Upankatu 

Upan alueen yleissuunnitelma on valmistu-
nut 2022. Yleissuunnitelma on laadittu 
kaupunkirakenteen kehittämistä varten. 
Yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen 
voidaan aloittaa asemakaavoitus tarkoi-
tuksenmukainen osa-alue kerrallaan. Kort-
teli 19 on yksityisen ja kaupungin omistuk-
sessa. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 – 2024 
 

10. Uppa, kortteli 14 (osa), Sedu  
Sedu on rakentamassa omistamalleen ton-
tille uuden ammattikoulun. Rakentami-
selle on myönnetty poikkeamislupa, josta 
on valitettu. Sedu:n käytöstä vapautuvaa 
tontin osaa on alustavasti tavoiteltu ase-
makaavoitettavan vanhenevan väestön 
keskusta-asumiseen ammattikoulun tarjo-
amien palveluiden ääressä. Ammattikoulu-
käyttöön jäävällä tontin osalla asemakaa-
vamääräykset on tarkoitus päivittää. Asu-
miskäyttöön tuleva tontin osa on siirtynyt 
kaupungin omistukseen. Sen osalta on poh-
dittu arkkitehtikutsukilpailun järjestä-
mistä.  
 
Tavoiteaikataulu: 2023 – 2024 

11. Uppa, kortteli 27 (osa), Kauppaoppilai-
toksen ja Yrityksen päiväkodin tontit 
Kauppaoppilaitoksen käytöstä vapautuva 
tontti tutkitaan asemakaavalla keskusta-
asumiseen. Alueelle järjestetään tontin-
luovutuskilpailu. Tontilla 7 sijaitsee kau-
pungin omistama ns. Yrityksen päiväkoti ja 
sen ulkorakennuksessa on kaupungin puis-
totoimen tiloja. Näidenkin osalta kaava-
määräykset on syytä ajanmukaistaa. Upan 
alueen yleissuunnitelma on valmistunut 
2022. Yleissuunnitelma on laadittu kau-
punkirakenteen kehittämistä varten. 
Kauppaoppilaitoksen ja Yrityksen päiväko-
din alueet ovat kaupungin omistuksessa. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 – 2024 
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ASUINALUEET 
Kaupunkirakennetta tiivistetään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti mm. kestä-
vän kehityksen ja palveluiden turvaamisen näkökulmasta. Kaupungin vetovoimaisuuden vuoksi uusien 
tonttien kysyntä on hyvä ja laajentuvia asuinalueita kaavoitetaan kaupungin omistamille maille. Ko-
konaisuudessaan asuintontteja tuotetaan noin 650 uudelle asunnolle vuosittain. Asuinalueiden suun-
nittelussa korostuvat maanhankinnan, kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen, yhdyskuntasuunnitte-
lun, kiinteistönmuodostuksen ja tontinmyynnin yhteistyö. Asuinalueiden suunnittelussa korostuvat 
myös palvelurakenteen sijoittuminen. Kaavoituksella luodaan asuintontteja monipuolisesti eripuolille 
Seinäjokea. Asuinalueiden kaavahankkeet on jaoteltu täydennysrakentamisen alueisiin ja laajentu-
misalueisiin. Täydennysrakentamisen alueissa painotetaan ensisijaisesti kaupungin omalla maalla si-
jaitsevia alueita ja laajennusalueet sijoittuvat kaupungin omistamille maille.  
 
TÄYDENNYSRAKENTAMISEN ALUEET 
 
12. Hyllykallio, korttelit 4054 ja 4154, Kiille-

tie 2 ja Lakeuden Vihertaimiston ympä-
ristö 
Taloyhtiö on jättänyt asemakaavan muu-
toshakemuksen, jossa esitetään 2-kerrok-
sisen asuinkerrostaloille ja rivitaloille va-
ratun AKR-tontin tehostamista ja korkeam-
paa rakentamista. Vihertaimisto on lopet-
tamassa toimintaansa ja yksityiset uudet 
omistajat ovat esittäneet aluetta asuinker-
rostalojen ja rivitalojen alueeksi. Asema-
kaavalla tutkitaan asuinalueen soveltuvuus 
esitettyyn ja haetaan yhteiset tavoitteet 
alueen kehittämiselle. Asemakaavaehdo-
tus on ollut nähtävillä 23.3. – 21.4.2022. 
Pohjan valtatien tiesuunnitelman edetessä 
voidaan asemakaavoitusta jatkaa.  
 
Tavoiteaikataulu: 2023 
 

 
 

13. Huhtala, kortteli 30, Koskenalantie 17, 
entisen sairaanhoito-oppilaitoksen ym-
päristö 
Sairaanhoito-oppilaitoksen käytöstä va-
pautuneelle tontille suunnitellaan vaihte-
levaa asuinrakentamista. Suunnittelutyö 

on käynnistetty 2019. Asemakaavan muu-
toksella tutkitaan alueen kaupunkikuva, 
tehokkuus ja kerroskorkeudet. Sairaalan 
helikopterikentän asumiselle aiheuttamat 
vaatimukset selvitetään ja huomioidaan 
kaavoittamisessa. Alue on kaupungin omis-
tuksessa. Asemakaavaluonnos on ollut näh-
tävillä 11.5. – 24.5.2022. Kaavaehdotus on 
nähtävillä alkuvuodesta 2023. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 
 

 
 

14. Itikka, kortteli 22 (osa), Kärrääjänkadun 
ja Varikkokadun kulma 
Aikoinaan asemakaavan muutoksesta pois 
jäänyt teollisuuskorttelialue kaavoitetaan 
asuinkerrostaloille aiempiin selvityksiin ja 
aluesuunnitelmiin pohjautuen. Alue on yk-
sityisen omistuksessa. Asemakaavaehdotus 
on nähtävillä alkuvuodesta 2023. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 
Kuva sivulla 15. 
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15. Nurmo, Pappilan ympäristö 
Seurakunta on hakenut kaavamuutosta 
omistamalleen maalle. Tavoitteena on 
suunnitella asemakaavan muutoksella ny-
kyiselle maatalousalueelle asuntorakenta-
mista sekä tutkia julkiseen käyttöön vara-
tulle pappilanniemelle uutta käyttötarkoi-
tusta ja alueen tiivistämistä. Nurmon kes-
kustan osayleiskaavan tarkistuksessa ja 
laajennuksessa aluevaraukset on muutettu 
tavoitteiden mukaisiksi. Yleiskaava on hy-
väksytty marraskuussa 2020. 
 
Maankäyttösuunnitelmaa on päivitetty 
vuonna 2021. Asemakaava laaditaan ensi-
vaiheessa Ojelmistontien pohjoispuolelle 
ja jatketaan myöhemmin Ojelmistontien 
eteläpuolelle. Asemakaavan laadintaa jat-
ketaan tavoitteiden selkiinnyttyä. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023, 2025 
 

 
 

16. Huhtala, Törnävän sairaalan alue eli Pii-
rin alue ja Vuorenmaanrinne 27 
Törnävän sairaala-alueella ja ympäristössä 
on käyty yleinen arkkitehtuurikilpailu 
vuonna 2016 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoi-
topiirin ja Seinäjoen kaupungin toimesta. 
Alue on nykyisin pääosin kiinteistöosakeyh-
tiö Seinäjoen Törnävän Piirin omistuk-
sessa. Suunnittelutyötä on jatkettu kilpai-
lun tavoitteiden pohjalta. Valtaosa uudis-
asuntorakentamisesta on sijoitettu Törnä-
vän sairaalan ja nykyisen keskussairaalan 
väliin. Törnävän sairaala-alueen ilme on 
pyritty säilyttämään ennallaan. Lännen 
puoleisen osan asemakaava, jossa on uu-
disasuntorakentamista, on hyväksytty 
vuonna 2021. Varsinaista Törnävän sai-
raala-aluetta koskevaa suojeluhenkistä 
asemakaavaa jatketaan 2023. Alue on osa 
valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriym-
päristöä ja kaavoitus ja rakentaminen vaa-
tivat poikkeuksellista huolellisuutta. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 - 2024 
 

 
 
 

17. Kivistö, kortteli 36 (osa) ja 38, Ruukintie 
ja Honkakuja 
Kaupungin omistamalle korttelille 38 ja 
sen viereiselle tontille on alustavasti kaa-
vailtu asumista ja palveluja. Asemakaavan 
tavoitteet tulee selkiyttää sekä rakentami-
sen tehokkuus ja kaupunkikuva tulee tut-
kia asemakaavamuutoksen yhteydessä. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 – 2024 
Kuva sivulla 16. 
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18. Peräseinäjoki, korttelit 201 ja 209, Mök-
kikuja, Suvikuja ja Vaunukuja 
Alue on olemassa olevaa lomarakentami-
sen aluetta. Asemakaavalla tarkistetaan 
rakennusoikeuksien määriä. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 - 2024 
 

 
 

19. Pohja, Ainonsolan alueen asemakaavan 
muutos 
Ainonsolan alueella tutkitaan rakentami-
sen mittakaava ja pyritään mahdollista-
maan mittakaavallisesti maltillista täyden-
nysrakentamista Ainonsolan alkupään ton-
teille. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 – 2024 
 

 
 

20. Huhtala, korttelit 7 ja 13, Huhtalantien 
ja joen välinen alue sekä Vehkalahden-
puisto 
Keskustan tuntumassa oleva laaja, pääosin 
rakentumaton alue tarjoaa vaihtoehtoisia 
asumismahdollisuuksia jokirannassa. Alu-
etta on alustavasti tutkittu mm. opiskeli-
jatöissä. Alue vaatii ennen asemakaavoi-
tusta yleissuunnitelman laatimisen. Alue 
on osa Keskustan osayleiskaavaa. Alueen 
maanomistus on edelleen hajanainen ja 
alue on sekä yksityisessä että kaupungin 
omistuksessa. Yleissuunnitelman laatimi-
nen aloitetaan vuonna 2023. Varsinainen 
kaavatyö aloitetaan vuonna 2024 rinnak-
kain Keskustan osayleiskaavan kanssa. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 –  
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LAAJENTUMISALUEET
 
21. Pajuluoma V 

Pajuluoman asuntoalueen asemakaavoi-
tusta jatketaan Ruukintien ja Itäväylän vä-
lissä. Alue on kaupungin omistuksessa. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 
 

 
 

22. Kertunlaakson asuntoalueen laajennus, 
Nurmontien liikealueet ja katuyhteys He-
voskorventie - Nurmontie 
Päiväkodin ja koulun ympäristössä kaupun-
gin omistamalla alueella tutkitaan maan-
käyttöä asumiseen sekä Nurmontien var-
ressa liikerakentamiseen. Kaavalla osoite-
taan katuyhteys Hevoskorventieltä Nur-
montielle Pohjan valtatien alitse tiesuun-
nittelun yhteydessä laaditun katusuunni-
telman mukaisesti. Tiesuunnittelu valmis-
tuu keväällä 2023, jonka jälkeen voidaan 
aloittaa alueen asemakaavoitus. Alueelle 
on laadittu yleissuunnitelma vuonna 2022. 
Alueelta kaavoitetaan pääosin kaupungin 
omistamia maita. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 
 

 
 

23. Kitinoja, Halkosaari, Uitontie 
Yleiskaavassa Uitontien varsi on varattu 
pientaloasumiseen. Yleiskaavassa alue on 
osoitettu asemakaavoitettavaksi pientalo-
asumiseen. Asemakaavan laadinta on käyn-
nistetty 12.10.2022 ja sen on tarkoitus val-
mistua vuonna 2023. Alueella on sekä kau-
pungin että yksityisen omistamia maita. 
Yksityisten omistamat maat tulevat kaa-
vaan mukaan vain tarvittavassa laajuu-
dessa ja olemassa olevan rakentamisen 
mukaisesti. Alueen asemakaavoittaminen 
monipuolistaa kaupungin asuinpientalojen 
tonttitarjontaa. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 
 

 
 

24. Soukkajoki, Hamarintien ja Soukanjo-
entien ympäristö 
Alueen kaupungin maanomistus on lisään-
tynyt ja alueella toiminut eläintila on lo-
pettanut toimintansa. Asemakaavalla tut-
kitaan mahdollisuudet osoittaa alueelle 
asumista huomioiden nykyiset rakenteet ja 
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ympäristö.  Alue on tarkoitus asemakaa-
voittaa pientaloasumiseen.  
 
Asemakaava laaditaan pääosin kaupungin 
omistamille maille ja vähäiseltä osin yksi-
tyisten alueelle. Soukkajoentien länsipuo-
lella sekä Holminkosken ja Marttilankosken 
olevat ja asemakaavaan rajoittuvat yksi-
tyisten rakennetut pihapiirit tulevat kaa-
voitettavaksi. Tilojen osalta todetaan vain 
nykyinen maankäyttö ja rakennusoikeus. 
Kivimäentien eteläpuolella olevat jo ase-
makaavassa olevat pihapiirit ovat kaavassa 
mukana kaavateknisestä syistä eikä niille 
ole tulossa kaavassa muutoksia.  
 
Ennen varsinaisen asemakaavoituksen 
aloittamista alueen rakennettavuutta tut-
kitaan. Alueen asemakaavoittaminen mo-
nipuolistaa kaupungin asuinpientalojen 
tonttitarjontaa. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 
 

 
 

25. Niemistön asuntoalueen laajennus 
Kaupunki on hankkinut omistukseensa laa-
jan maa-alueen Niemistön osayleiskaa-
vassa asuinpientalojen alueeksi osoitetulta 
alueelta. Aluetta asemakaavoitetaan osa-
alue kerrallaan. Kaavarunkotarkastelua ja 
asemakaavoitusta jatketaan Tervaojan 
länsipuolella. Asemakaava laaditaan kon-
sulttityönä. Konsulttina on Ramboll Oy. 
Suunnittelutyö on käynnissä. Alue on kau-
pungin omistuksessa. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 
 

 
 

26. Kärki, Eskoo III 
Eskoon alueen asemakaavoitusta jatketaan 
maankäyttösuunnitelman tarkistuksen mu-
kaisesti. Alueelle asemakaavoitetaan mo-
nipuolisesti tontteja asuinrakentamiseen. 
Kaavassa huomioidaan turvalliset kevyen-
liikenteen yhteydet. Alue sijoittuu koululle 
ja päiväkodille varatun tontin pohjoispuo-
lelle Törnäväntien varteen. Alue on kau-
pungin omistuksessa. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 - 2024 
 

 
 

27. Keski-Nurmo, Keski-Nurmontien ja Mäki-
Hakolantien alue 
Mäki-Hakolantien eteläpuolella on laaja 
kaupungin maanomistus. Alue on varattu 
Nurmon keskustan osayleiskaavassa pien-
talovaltaiseksi asuinalueeksi, joka edellyt-
tää asemakaavoitusta. Alueen asemakaa-
voitus tarvitsee tuekseen vesihuollon toi-
mintaedellytysten selvittämistä. Varsinai-
nen asemakaavoitus aloitetaan vuoden 
2024 aikana. 
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Tavoiteaikataulu: 2023 - 2025 
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PALVELU-, LIIKE- JA TYÖPAIKKA-ALUEET 
Kaupunkirakennetta tiivistetään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti mm. kestä-
vän kehityksen ja palveluiden turvaamisen näkökulmasta. Kaupunkistrategian mukaisesti kaupunki-
suunnittelun ja kaavoituksen tavoitteena on tuottaa riittävä kaavavaranto toimisto-, liike – ja teolli-
suustonteille ja turvata palvelut eri puolella kaupunkia. Kaupunkistrategian mukaisesti kaavoituksella 
mahdollistetaan Seinäjoen kaupungin monipuolinen elinkeinorakenne ja kaupunki tarjoaa erilaiseen 
yritystoimintaan profiloituja yritysalueita kaupungin eri osissa. Kaupan hankkeita saattaa tulla kaa-
voitettavaksi nopealla aikataululla lisää. 
 
28. Kivenneva, asemakaavan laajennus 

Alueella on oikeusvaikutteinen osayleis-
kaava, jossa alue on osoitettu työpaikka-, 
energianhuollon ja palvelujen alueeksi. 
Alue sijaitsee Törnävätien ja Itäväylän eri-
tasoliittymän tuntumassa. Asemakaavoi-
tusta laaditaan vaiheittain tarkoituksen-
mukaisina kokonaisuuksina. Alue on pää-
osin kaupungin omistuksessa. Alueelle on 
laadittu aiempi asemakaava 2019. Kaava-
alueelle on rakentumassa datakeskus. Into 
Seinäjoki Oy on esittänyt tarpeita kaavan 
laajentamiseksi mahdollisten tulevien da-
takeskustoimintojen sekä alueen muiden 
liike-elämän toimintojen mahdollista-
miseksi. Kaava laaditaan konsultilla. Kon-
sulttina on Sitowise Oy. Asemakaavaehdo-
tus on ollut nähtävillä 16.11 – 15.12.2022. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 
 

 
 

29. Törnävä, kortteli 2 (osa), Hamarintien 
risteysalue 
Alueelle on haettu asemakaavan laatimista 
vähittäiskaupalle. Kaavamuutos on laitettu 
vireille vuonna 2018. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 – 2024 
 

 
 

30. Kivistö, korttelit 124 ja 126 (osa), Kivis-
tön S-marketin ympäristö  
Asemakaavalla tutkitaan S-marketin tonti 
laajennusmahdollisuudet ja rakennusoi-
keuden nosto. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 – 2024 
 

 
 

31. Rahkola, ohitustien itäpuoli, Laulateen-
mutka ja Laulateentie 
Rahkolan alueella on käynnistetty asema-
kaavan laajentaminen vuonna 2018. Alu-
een asemakaavoitus etenee vaiheittain. 
Alueelle on valmistunut Lakeuden Etapin 
asemakaava vuonna 2019. Kaava jatkuu 
ampumarataa koskevien pilaantuneiden 
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maiden selvityksellä ja moottoriurheilu-
keskuksen yleissuunnittelulla. Varsinainen 
kaavatyö on tarkoitus aloittaa vuonna 
2024. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 - 2025 
 

 
 
LIIKENNE- JA KATUALUEET 
 
32. Halkosaaren eritasoliittymä 

Tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2023- 
2024 aikana, jonka jälkeen aloitetaan alu-
een asemakaavoitus.  
 
Tavoiteaikataulu: 2023 -  2024 
 

 
 

 
 
 
 

VESI- JA VIRKISTYSALUEET 
 
33. Pohja, Pajuluoman puistoalueet ja kort-

teli 21 
Pajuluoman kunnostamista on suunniteltu 
pitkää. Alueelta on laadittu selvityksiä ja 
kunnostussuunnitelma. Kunnostuksen yh-
teydessä tehdään tarvittavilta osin asema-
kaavaa. Pajuluoman vesistöalue tulee 
kunnostustyön seurauksena siirtymään 
pääosin kaivettuun uuteen uomaan. 
Kaava-alue käsittää Pajuluoman varren 
puistoalueita. Kortteli 21 ja Kaupinsolan 
rakentumaton katu ja niihin liittyvät puis-
toalueet tutkitaan asekamaavan muutok-
sen yhteydessä ja käyttötarkoitukset mää-
ritellään. Alueella on kaupungin sekä yksi-
tyisen maanomistusta. Kaavan laatii kon-
sultti. 

Tavoiteaikataulu: 2023 
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MUUT HANKKEET 
 
34. Kaavojen digitointi 

Valtakunnallinen rakennetun ympäristön 
tietojärjestelmä (RYTJ) on tulossa käyt-
töön vuodesta 2024 alkaen. Lainsäädäntö-
työ etenee vuoden 2023 aikana. RYTJ:n 
käyttöönotto vaatii kaavatietojen digitoin-
tia. Yleispiirteinen toimenpideohjelma on 
valmistunut vuonna 2022 ja vuoden 2023 
aikana valmistellaan käytännön toimia, 
joita tietojärjestelmän käyttöönotto vaa-
tii. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 - 2024 
 

35. Pohjan asuinalueen yleissuunnittelu 
Alueen yleissuunnittelulla haetaan ratkai-
sumalleja alueen täydennysrakentamiseen 
ja ympäristön laadun parantamiseen. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 – 2024 
 

36. Kapernaumin vanhan asuinalueen yleis-
suunnittelu  
Alueen yleissuunnittelulla haetaan ratkai-
sumalleja alueen asemakaavan uudistami-
seen ja ympäristön laadun parantamiseen. 
Työ aloitetaan liikenneverkon suunnitte-
lulla. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 – 2024 
 

37. Jouppilanvuoren ja Kyrkösjärven ul-
koilu- ja virkistysalueiden yleissuunnit-
telu 
Alue on kaupungin omistuksessa. Alueen 
asemakaavoja laaditaan osa-alue kerral-
laan tarkoituksenmukaisin kokonaisuuksin. 
Ennen alueen asemakaavoitusta laaditaan 
alueelle yleissuunnitelma asemakaavatyön 
tueksi. 
 
Tavoiteaikataulu: 2023 – 2025 
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ALUSTAVA ARVIO VUONNA 2023 
VALMISTUVISTA KAAVOISTA 
 
Vuonna 2023 hyväksymiskäsittelyyn arvioidaan etenevän yhteensä 1 yleiskaava sekä 17 asemakaavaa. 
Tavoite tarkoittaa, että jokaisessa Seinäjoen kaupungin valtuustossa olisi hyväksyttävänä vähintään 
yksi kaava. On todennäköistä, että tavoitteeseen ei päästä, mutta on vaikea arvioida, mitkä kaavat 
lopulta etenevät arvioidussa aikataulussa. Käytettävissä olevia resursseja pystytään arvioimaan, 
mutta hankkeiden etenemiseen vaikuttavat myös muun muassa erilaiset selvitykset, valtion tiesuun-
nitelmien eteneminen, hanketoimijoiden aikataulut, muuttuvat tavoitteet sekä kaavojen valmiste-
lussa esiin tulevat vielä tiedostamattomat seikat. On myös mahdollista, että kesken vuotta voi tulla 
jokin kiireellinen hanke, jota ei ole voitu kaavoituskatsauksen laatimisvaiheessa ottaa huomioon. Täl-
löin muiden hankkeiden aikatauluja joudutaan viivästyttämään. 
 

 
Yleiskaavoitus 
 

 A. Ylistaron keskustan osayleiskaava 2035 
 

 
Asemakaavoitus  
 

 1. Keskusta, kortteli 16 ja Matti Visannin kuja, Maakunnankatu ja Koulukatu 

 2. Keskusta, kortteli 27 (osa), Maakuntatalon tontti, Kalevankatu 14 

 3. Keskusta, kortteli 46, Pesulan kortteli 

 4. Keskusta, korttelit 11 (osa) ja 12 (osa), Maakunnankatu 

 5. Keskusta, kortteli 48 (osa), Luomanranta 

 8. Uppa, kortteli 3 (osa), Kaartotie 59 

 12. Hyllykallio, korttelit 4054 ja 4154, Kiilletie 2 ja Lakeuden Vihertaimiston ympä-

ristö 

 13. Huhtala, kortteli 30, Koskenalantie 17, entisen sairaanhoito-oppilaitoksen ympä-

ristö 

 14. Itikka, kortteli 22 (osa), Kärrääjänkadun ja Varikkokadun kulma 

 15. Nurmo, Pappilan ympäristö 

 21. Pajuluoma V 

 22. Kertunlaakson asuntoalueen laajennus, Nurmontien liikealueet ja katuyhteys He-
voskorventie – Nurmontie 

 
 23. Kitinoja, Halkosaari, Uitontie 

 24. Soukkajoki, Hamarintien ja Soukanjoentien ympäristö 

 25. Niemistön asuinalueen laajennus 

 28. Kivenneva, asemakaavan laajennus 

 32. Pohja, Pajuluoman puistoalueet ja kortteli 21 
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OSALLISTU JA VAIKUTA KAAVOITUKSEEN 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS tehdään jokaisesta kaavasta. OAS:in tarkoituksen on an-
taa kaavasta tietoa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. OAS:issa kuvataan suunnittelun kohde, 
kaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet sekä miten kaavan vaikutuksia arvioidaan. Lisäksi kerrotaan, 
miten kaavan valmistelu etenee, kuka, koska ja kuinka kaavan valmisteluun voi osallistua sekä kerro-
taan päätöksentekovaiheet ja aikataulu. OAS:ia voidaan päivittää koko kaavan ajan. 
 
Kuka voi osallistua ja miten? 
Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin kaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vai-
kuttaa siihen osaltaan. Nähtävillä olevista kaavoista ja suunnitelmista voi antaa luonnosvaiheessa 
mielipiteitä ja ehdotusvaiheessa muistutuksia sähköisesti kaavoitus@seinajoki.fi. 
 
Nähtävillä olevat kaavat ja suunnitelmat on esillä kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen kotisi-
vuille Vaikuta nyt – Nähtävillä olevat kaavat ja suunnitelmat osiossa, www.seinajoki.fi/nahtavillaole-
vatkaavatjasuunnitelmat. Nähtävillä oleviin asioihin voi jättää palautetta osoitteeseen kaavoi-
tus@seinajoki.fi nähtävillä olon aikana. 
 
Palautepalvelu on sähköinen palvelukanava, jossa voi antaa yleistä palautetta kaupunkisuunnittelusta 
ja kaavoituksesta, https://kartat.seinajoki.fi/eFeedback. 
 
Asemakaavan tai asemakaavan muutoksen hakeminen 
Asemakaavaa tai asemakaavan muutosta hakiessa tulee keskustella ensin kaavoitusjohtajan kanssa 
muutoksen mahdollisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Hakemuksen ja hinnat löydät kaupunki-
suunnittelun ja kaavoituksen kotisivuilta. 
 
Ajantasainen asemakaavayhdistelmä ja kaavamerkinnät ovat kaupungin karttapalvelussa, 
https://kartat.seinajoki.fi. 
 
Ajankohtaiset kaavat ovat kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen kotisivuilla www.seinajoki.fi/kau-
punkisuunnittelujakaavoitus. Ajankohtaisissa asemakaavoissa on vireillä olevat asemakaavat ja lähi-
aikoina voimaan tulleet asemakaavat. Ajankohtaisissa yleiskaavoissa on oikeusvaikutteiset osayleis-
kaavat ja vanhemmat oikeusvaikutteettomat yleiskaavat. Tavoitteena on saada yleiskaavat ja vireillä 
olevat kaavahankkeet kaupungin karttapalveluun. 
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KAAVOITUSKATSAUS 2023, AIKATAULUARVIO selvitys/neuvottelu vaihe

aktiivinen kaavavaihe

YLEISKAAVOITUS 3/2023 6/2023 9/2023 12/2023

A. Ylistaron keskustan osayleiskaava 2035 1
B. Palopättäränmäen tuulivoimaosayleiskaava >
C. Isovuoren tuulivoimaosayleiskaava >
D. Lamminneven tuulivoimaosayleiskaava >
E. Ooperin tuulivoimaosayleiskaava >
F. Teräsmäen osayleiskaava >
G. Keskustan osayleiskaava >
H. Hirvijärvi ‐ Varpulan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus

ASEMAKAAVOITUS 
KESKUSTA 3/2023 6/2023 9/2023 12/2023
1. Keskusta, kortteli 16 ja Matti Visannin kuja, Maakunnankatu ja Koulukatu 1
2. Keskusta, kortteli 27 (osa), Maakuntatalon tontti, Kalevankatu 14 1
3. Keskusta, kortteli 46, Pesulan kortteli 1
4. Keskusta, korttelit 11 (osa) ja 12 (osa), Maakunnankatu 1
5. Keskusta, kortteli 48 (osa), Luomanranta 1
6. Lakeudenpuisto, Olavi Pihan puisto ja Hotel Lakeus >
7. Keskusta, korttelit 32 ja 33, Torikeskus, Kauppatori ja Veteraanipuisto >

UPPA 3/2023 6/2023 9/2023 12/2023
8. Uppa, kortteli 3 (osa), Kaartotie 59 1
9. Uppa, kortteli 19, Upankatu >
10. Uppa, kortteli 14 (osa), Sedu  >

11. Uppa, kortteli 27 (osa), Kauppaoppilaitoksen ja Yrityksen päiväkodin tontit >

ASUINALUEET
TÄYDENNYSRAKENTAMISEN ALUEET 3/2023 6/2023 9/2023 12/2023
12. Hyllykallio, korttelit 4054 (osa) ja 4154, Kiilletie 2 ja Lakeuden Vihertaimiston ympäristö 1
13. Huhtala, kortteli 30, Koskenalantie 17, entisen sairaanhoito‐oppilaitoksen ympäristö 1
14. Itikka, kortteli 22 (osa), Kärrääjänkadun ja Varikkokadun kulma 1
15. Nurmo, Pappilan ympäristö 1
16. Huhtala, Törnävän sairaalan alue eli Piirin alue ja Vuorenmaanrinne 27 >
17. Kivistö, kortteli 36 (osa) ja 38, Ruukintie ja Honkakuja >
18. Peräseinäjoki, korttelit 201 ja 209, Mökkikuja, Suvikuja ja Vaunukuja >
19. Pohja, Ainonsolan alueen asemakaavan muutos >
20. Huhtala, korttelit 7 ja 13, Huhtalantien ja joen välinen alue sekä Vehkalahdenpuisto

LAAJENTUMISALUEET 3/2023 6/2023 9/2023 12/2023
21. Pajuluoma V 1
22. Kertunlaakson asuntoalueen laajennus, Nurmontien liikealueet ja katuyhteys Hevoskorventie ‐ 

Nurmontie 1
23. Kitinoja, Halkosaari, Uitontie 1
24. Soukkajoki, Hamarintien ja Soukanjoentien ympäristö 1
25. Niemistön asuntonalueen laajennus 1
26. Kärki, Eskoo III >
27. Keski‐Nurmo, Keski‐Nurmontien ja Mäki‐Hakolantien alue  

PALVELU‐, LIIKE‐ JA TYÖPAIKKA‐ALUEET 3/2023 6/2023 9/2023 12/2023
28. Kivenneva, asemakaavan laajennus 1
29. Törnävä, kortteli 2 (osa), Hamarintien risteysalue >
30. Kivistö, korttelit 124 ja 126 (osa), Kivistön S‐marketin ympäristö 
31. Rahkola, ohitustien itäpuoli, Laulateenmutka ja Laulateentie

LIIKENNE‐ JA KATUALUEET 3/2023 6/2023 9/2023 12/2023
32. Halkosaaren eritasoliittymä >

VESI‐ JA VIRKISTYSALUEET 3/2023 6/2023 9/2023 12/2023
33. Pohja, Pajuluoman puistoalueet ja kortteli 21 1

MUUT HANKKEET 3/2023 6/2023 9/2023 12/2023
34. Kaavojen digitointi >
35. Pohjan asuinalueen yleissuunnittelu >
36. Kapernaumin vanhan asuinalueen yleissuunnittelu >

37. Jouppilanvuoren ja Kyrkösjärven ulkoilu‐ ja virkistysalueiden yleissuunnittelu

Arvio hyväksyttävistä asemakaavoista:
3/2023 6/2023 9/2023 12/2023

6 3 4 4
2023

17


