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Aluevarausmerkinnät:

Osa-alueiden erityisominaisuuksia kuvaavat merkinnät:

Kohde- ja viivamerkinnät:

Suunnittelumääräys:
Tieverkostoja suunniteltaessa ja kehitettäessä on otettava huomioon erityisesti TEN-
verkosto (vt 3), Via Finlandia-käytävä (vt 3 ja vt 19), Keskipohjola - Pietari -käytävä (vt 18) ja Atlantti - Karjala -käytävä (Sininen tie/vt 16) sekä kantatieverkosto.

Valtatie/kantatie (1

Seututie (1

Yhdystie (1

Tieluokkamuutos / yhdystie seututieksi (1

Eritasoliittymä / ohjeellinen eritasoliittymä(1

Suunnittelumääräys:
Päärataa ja liikennepaikkoja tulee kehittää huomioiden tavara- ja joukkoliikenne sekä
toimivuus matkaketjujen osana.

Päärata ja liikennepaikka sekä liikennepaikan varaus(1

400kV/220kV
110kV Voimajohto 400 kV / 220 kV / 110 kV (1

400kV
110kV

(1Voimajohtojen / 400 kV ja 110 kV uudet johtovaraukset

vedenottamo
Syöttövesijohto tai siirtoviemäri(1

Ohjeellinen tietoliikenneverkko / -yhteys

Suunnittelumääräys:
Alueella liikkumista on rajoitettava räjähdys- tai muun vaaran tai turvallisuussyiden
vuoksi. Pysyväisluonteinen rakentaminen edellyttää sotilasviranomaisten lausuntoa.

Suoja-alue

Suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, täydennysra-
kentamista ja taajamakuvan eheyttämistä.

Taajamatoimintojen alue

Suunnittelumääräys:
Alue on tarkoitettu lähiulkoilua ja retkeilytoimintaa varten.                   
Virkistysalue (1

Suunnittelumääräys:
Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alueen suoje-
luarvoja.                

Suojelualue (1

Maa-ainesten ottamisalue.

Natura 2000 - verkostoon kuuluva alue
Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma

Erityissuojelua vaativa vesistö
Kalliokiviainesten ottamisalue

Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta
Ohjeellinen uusi tielinjaus tai uuden tien vaihtoehtoinen linjaus
Suunnittelumääräys:
Tielinjaus on sovitettava ympäristöön ja maisemaan.
Tieliikenteen yhteystarve
Suunnittelumääräys:
Tielinjaus on sovitettava ympäristöön ja maisemaan.

Nopean junaliikenteen rata
Perusparannettava rata
Syöttövesijohdon tarve
Yhdysvesijohdon tarve
Siirtoviemärin tarve

tt-1
tt-2

Suunnittelumääräys IV:
Seuraavilla vesistöalueilla turvetuotannon suunnittelussa on huomioitava vesistövaikutuk-
set siten, että kokonaiskuormitusta pyritään vähentämään.tt-3   -Isojoen valuma-alue (valuma-alue nro 37)
tt-3   -Nurmonjoen latvajärvien alue (44.09)
tt-3   -Ähtärinjärven valuma-alue (35.43, 35.46)
tt-3   -Alajärven valuma-alue (47.05 ja 47.09)tt-3   -Kuninkaanjoen valuma-alue (47.05)
tt-3   -Kuortaneenjärven valuma-alue (44.04, 44.05, 44.07 , 44.08)
tt-3   -Kauhavanjoen valuma-alue (44.06)
tt-3   -Nummijärven yläpuolinen osa (36.07)
tt-3   -Kymijoen valuma-alue (14.67)

Suunnittelumääräys I, joka koskee koko maakuntaa:
Turvetuotantovyöhykkeen käytön suunnittelussa on otettava huomioon luonnonsuojelualu-
eet sekä valtioneuvoston hyväksymät suojeluohjelmat ja -päätökset (LSL 77 §) sekä Natura 2000-verkosto. Turvetuotantoalueita perustettaessa tuotantoalueista tehdään asianmukaiset 
lupahakemukset lainsäädännön edellyttämine ympäristövaikutusten arviointeineen ao. ym-
päristölupaviranomaisten käsiteltäväksi.
Turvetuotantoon tulee ottaa ensisijaisesti entisiin tuotantoalueisiin liittyviä soita, ojitettuja 
soita tai sellaisia ojittamattomia soita, joiden luonnon- tai kulttuuriarvot eivät ole valtakun-
nallisesti tai seudullisesti merkittäviä. Suopohjien jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huo-mioon alueelliset maankäyttötarpeet.
Suunnittelumääräys II:
Valuma-aluekohtaisesti ja paikallisesti on otettava huomioon, että turvetuotannon mahdolli-
sesti aiheuttama kokonaiskuormituksen kasvu ei vaaranna vesistöjen luontoarvoja.tt-1   -Kruunupyynjoen valuma-alue (48), normaali vesiensuojelutaso
tt-1   -Närpiönjoen valuma-alue (39), tehostettu vesiensuojelutaso
tt-1   -Purmonjoen valuma-alue (46), tehostettu vesiensuojelutaso
tt-1   -Teuvanjoen valuma-alue (38), tehostettu vesiensuojelutasott-1   -Niemisjoen (35.47) valuma-alue, tehostettu vesiensuojelutaso
Suunnittelumääräys III:
Seuraavilla vesistöalueilla turvetuotannon suunnittelussa on huomioitava vesistövaikutuk-
set siten, että kokonaiskuormitus pysyy nykyisellä tasolla.tt-2   -Karvianjoen valuma-alue (36)
tt-2   -Kyrönjoen valuma-alue (42)
tt-2   -Lapuanjoen valuma-alue (44)
tt-2   -Ähtävänjoki (47)

Turvetuotantovyöhyke

Loma-asuntoalueSuunnittelumääräys:
Alueelle saa sijoittaa myös matkailupalveluja ja julkisia sekä yksityisiä palveluja. Alueen 
käyttöä suunniteltaessa tulee mitoituksen perustua erityisesti luonnon ja maiseman anta-miin lähtökohtiin.

Moottoriurheilurata

Puolustusvoimien alue
Energiahuollon alue(1
Kaivosalue

Suunnittelumääräys:
Alue on varattu seudullista / maakunnallista jätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen yhtä tai 
useampaa osatoimintoa varten. Alueen suunnittelussa tulee huolehtia siitä, ettei osatoimin-noilla aiheuteta vaaraa pohjavesien likaantumisesta tai ympäristön pilaantumisesta.

Jätteenkäsittelyalue / osatoiminto (1

Suunnittelumääräys:
Alue on varattu maakunnallista / seudullista jätekeskusta varten. Alueen suunnittelussa tu-
lee huolehtia siitä, ettei jätekeskuksen toiminnalla aiheuteta vaaraa pohjavesien likaantumi-sesta tai ympäristön pilaantumisesta eikä toiminta vaaranna lentoliikennettä. Alue on suun-
niteltava siten, että siellä jätteiden monipuolinen hyödyntäminen ja turvallinen loppusijoitta-
minen on mahdollista.

Jätteenkäsittelyalue / jätekeskus(1
Teollisuus- ja varastoalue

Palvelujen alue
Suunnittelumääräys:
Alueelle saa sijoittaa myös loma-asutusta ja matkailua palvelevia toimintoja.

Kylä, jossa vapaa-ajan asutusta
Suunnittelumääräys:
Alueen käyttöä suunniteltaessa tulee  mitoituksen perustua erityisesti luonnon ja maiseman
antamiin lähtökohtiin. Vapaa-ajan rakentamisen tulee olla kyläkuvaa eheyttävää.

Taajamatoimintojen alue

Suunnittelumääräys:
Keskustatoimintojen alakeskuksena merkittyä aluetta kehitetään taajamakuvallisesti eheyttä-
en. Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijainti määritellään kunnan kaavoituksessa.

Keskustatoimintojen alakeskus

Suunnittelumääräys:
Seutukuntakeskuksen keskustatoimintojen alueena merkittyä aluetta kehitetään taajamaku-
vallisesti eheyttäen kunnan keskuksena. Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijainti määritellään kunnan kaavoituksessa.

Seutukuntakeskuksen keskustatoimintojen alue

Pääradan 2-raiteisuustarve

Matkailun vetovoima-alue
Suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa tuetaan kuntien, seutukuntien ja ylimaakunnallisten virkistysalueiden 
ja matkailualueiden muodostamia verkostoja ja niiden kehittämistä kokonaisuuksina. Kehit-tämistoimien tulee liittyä maakunnan matkailuelinkeinojen maankäytöllisten edellytysten tu-
kemiseen sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyden turvaamiseen. Kyrönjokilaak-
son ja Lapuanjokilaakson matkailun vetovoima-alueilla alueen runkoreittien suunnittelussa 
tulee hyödyntää jokilaaksoissa tai niiden läheisyydessä sijaitsevat virkistysalueet ja -kohteet, kulttuurimaisemat ja rakennettu kulttuuriympäristö.

Merkittävästi parannettava tieosuus
Suunnittelumääräys:
Tielinjaus on sovitettava ympäristöön ja maisemaan. Kevyt liikenne on otettava huomioon 
tielinjauksia suunniteltaessa ja kevyen liikenteen väyliä on osoitettava tarpeellisiin kohtiin.
Radan sähköistämistarve

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue

Puolustusvoimien alueEP

Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset
Kehittämisperiaatemerkinnät:

Suunnittelumääräys:
Aluevarauksia tehtäessä ja asema- ja yleiskaavoja laadittaessa toimitaan kestävän kehityksen 
periaatteen mukaisesti olemassa olevia alueita laajentaen. Toimintojen sijoittelu on tehtävä si-ten, että alue- ja yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeiden pääteiden liikenneturvallisuus ja toi-
minnalliset vaatimukset turvataan.

Teollisuuden kehittämisen kohdealue

Suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa tuetaan hyvien peltoaukeiden säilyttämistä viljelykäytössä ja kulttuuri-
maiseman kehittämisedellytyksiä sekä maatilataloutta ja sen liitännäiselinkeinoja. Alueilla tu-lee kiinnittää erityistä huomiota laajenevan asutuksen ja tilaa vaativien elinkeinojen, kuten te-
ollisuuden ja suurimuotoisen eläintuotannon, välisten maankäyttötarpeiden yhteensovittami-
seen. Asutuksen sijoittumista tulee ohjata olemassa olevia kyliä ja taajamia tukevaksi. Uudet 
tielinjaukset on sovitettava alueen kulttuuriympäristön ja maiseman erityispiirteisiin.

Maaseudun kehittämisen kohdealue

Suunnittelumääräys:
Alueen kehittämisessä ja suunnittelussa tuetaan olemassa olevaa kylärakennetta ja sen palve-
lujen säilymisedellytyksiä. Maatilatalouden ja sen sivuelinkeinojen kuten maaseutumatkailun sekä pk-teollisuuden alueidenkäytöllisiä toimintaedellytyksiä edistäen.

Maaseudun kehittämisen kohdealue

Suunnittelumääräys:
Aluetta kehitetään maakuntakeskuksena ja sitä ympäröivänä kaupunkiseutuna. Alueen val-
miuksia parannetaan maakunnallisten palveluiden sijainti- ja liikenneyhteyksien solmupaik-kana. Erityistä huomiota tulee kiinnittää alueella sijaitsevan matkakeskuksen ja lentoaseman 
sekä muun maakunnan välisten joukkoliikenneyhteyksien kehittämiseen. Kuntien yleiskaa-
voissa kevyen liikenteen verkostojen jatkuvuus on varmistettava.

Kaupunkikehittämisen kohdealue

km0 10 205

Copyright Suomen Ympäristökeskus:
Luonnonsuojelualue
Maa-ainesten ottamisalue
Kalliokiviainesten ottamisalueNatura 2000 -verkosto
Pohjavesialue
Karttapohja copyright Maanmittauslaitos,
lupa nro POH/J235/2005

Piirtämistekniset- ja pohjakarttamerkinnät:
Maakuntakaava-alueen raja
Seutukunnan raja
Kunnan raja
MaakuntakeskusSEINÄJ
SeutukuntakeskusALAVUS
KuntakeskusILMAJOKI
AlakeskusTUURI
Pelto
Järvi
Joki
Alueen pohjaväri Matkakeskus / julkisen liikenteen vaihtopaikka

Suunnittelumääräys:
Seinäjoen matkakeskuksen ja muiden julkisen liikenteen vaihtopaikkojen aluevarauksissa 
sekä liikennejärjestelmäsuunnittelussa on otettava huomioon niiden laajeneminen valtakun-nalliseksi ja maakunnalliseksi verkostoksi.

Suunnittelumääräys:
Maakuntakeskuksen keskustatoimintojen aluetta kehitetään myös kuntien yleis- ja ase-
makaavoisssa yhtenäisesti, joissa myös aluerajaukset ja -varaukset osoitetaan. Vähittäis-kaupan suuryksiköiden mitoitus ja tarkempi sijoitus määritellään ja vahvistetaan kunti-
en yleis- ja asemakaavoissa.                                                   

Keskustatoimintojen alue / MaakuntakeskusC

Suojelumääräys:
Ennen alueen suojelupäätöstä sillä ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat 
vaarantaa alueen suojeluarvoja.                                         

SL-1          Kansallis- ja luonnonpuistoverkon kehittämisohjelma
SL-2          Soidensuojelun perusohjelma
SL-3          Lintuvesien suojeluohjelmaSL-4          Lehtojensuojeluohjelma
SL-5          Rantojensuojeluohjelma
SL-6          Vanhojen metsien suojeluohjelma                                 

Luonnonsuojelualue (1

Suunnittelumääräys:
Kulttuuriympäristön ja maiseman arvot on otettava huomioon siten, että varmistetaan 
näihin  liittyvien arvojen säilyminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Valtakun-nallisesti arvokkaisiin kohteisiin vaikuttavissa hankkeissa on pyydettävä museovirano-
maiselta ja ympäristökeskukselta lausunto.

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä 
alue

Pohjavesialue
Suunnittelumääräys:
Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava niin, että pohjaveden laatu ei huononnu 
eikä alueen antoisuus pienene.

Melualue
Suunnittelumääräys:
Alueelle ei tule suunnitella sijoitettavaksi rakennuksia tai toimintoja, jotka ovat herkkiä 
meluhaitoille (alueen melutaso on vähintään 55 dB). Yleis- ja asemakaavoituksessa ja ra-kennussuunnittelussa tulee ottaa huomioon valtioneuvoston antamien melutason ohje-
arvojen vaatimukset.

Koko maakuntakaavaa koskeva yleinen suunnittelumääräys
Yksityiskohtaisemmassa alueidenkäytön suunnittelussa ja maankäytön aluevarauksia
tehtäessä on varauduttava selvittämään kehittämismahdollisuudet koskien korkeata-
soisia valtakunnallisia liikenneyhteyksiä, jossa erityisesti pääteiden liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuuden parantaminen sekä raideliikenteen kehittäminen on otettava huomioon.

Maakuntakaavan merkintöjä koskeva indeksillä osoitettu ehdollinenrakentamisrajoitus
Tällä indeksillä on osoitettu ehdollinen rakentamisrajoitus: "Alueella on voimassa
MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus", joka koskee kaikkia ko. in-

(1
deksillä varustettuja merkintöjä.

Lentoasema / lentokenttä (1
Suunnittelumääräys:
Seinäjoen lentoasemaa kehitettäessä tulee ottaa huomioon toiminnan jatkuvuus ja laa-
jentamismahdollisuudet aina kansainväliseksi lentoasemaksi asti. Maankäytön alue-varauksissa tulee ottaa huomioon muu maankäyttö ja se ei saa estää lentoliikenteen 
kehittämistyötä. Lentomelualueet rakentamismääräyksineen ja ääneneristysarvoineen 
sekä lentoesteiden korkeusrajoitukset tulee huomioida. Suunnittelussa tulee ottaa huo-
mioon myös joukkoliikenne ja toimivuus matkaketjun osana. Kauhavan lentokentän osalta tulee varautua EU:n yhteisen harjoituskentän tuloon.
Venesatama
Veneväylä

Ohjeellinen moottorikelkkailun runkoreitti
Suunnittelumääräys:
Reitin yksityiskohtainen sijainti tulee suunnitella yhteistyössä maanomistajien ja viran-
omaistahojen kanssa. 

(1
Suunnittelumääräys:
Tielinjaus on sovitettava ympäristöön ja maisemaan. Missä uusi valta- tai kantatie ra-
kennetaan vanhalle alempiasteiselle tielinjaukselle, on käytetty lisämerkintää vt tai kt. Poistuvan valta- tai kantatien tieluokkaa samalla alennetaan tarkoituksenmukaiselle 
tasolle.

Uudet tiet ja linjat

Ohjeellinen ulkoilureitti
Suunnittelumääräys:
Reitin yksityiskohtainen sijainti tulee suunnitella yhteistyössä maanomistajien ja viran-
omaistahojen kanssa.

Suunnittelumääräys:
Alue on tarkoitettu virkistys- ja matkailutoiminnan solmupisteeksi, jonne voidaan si-
joittaa tarkoitusta tukevia rakennuksia ja rakenteita. Alueen tarkka rajaus määräytyy kuntakaavoituksen yhteydessä.                                           

Virkistysalue

Alueella ei ole voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.                               

Alueella ei ole voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.

Virkistys- / matkailukohde
Suunnittelumääräys:
Alue on tarkoitettu virkistystoimintaa ja matkailua tukevaksi kohteeksi, jonne voidaan sijoit-
taa tarkoitusta tukevia rakennuksia ja rakenteita. Alueen tarkka rajaus määräytyy kuntakaa-voituksen yhteydessä.

Suunnittelumääräys:
Kuntakeskuksen keskustatoimintojen aluetta kehitetään taajamakuvallisesti eheyttäen kun-
nan keskuksena. Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijainti määritellään kunnan kaavoituksessa.

Kuntakeskuksen keskustatoimintojen alue

Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde
Suunnittelumääräys:
Rakennetut kulttuuriympäristöt on otettava huomioon siten, että varmistetaan näihin liittyvien 
arvojen säilyminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Valtakunnallisesti arvokkaisiin koh-teisiin vaikuttavista hankkeista on pyydettävä museoviranomaiselta ja ympäristökeskukselta lausunto.

Suunnittelumääräys:
Arkeologiset, muinaismuisto- ja muut arvot on otettava huomioon siten, että varmistetaan 
näihin liittyvien arvojen säilyminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Muinaisjään-nöskohteisiin vaikuttavista hankkeista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.

Merkittävä muinaisjäännös / I-luokka (1

Vähittäiskaupan suuryksikkö

Kylä
Suunnittelumääräys:
Kylien suunnittelun tulee tukea kyläkuvan eheyttämistä.

Vähittäiskaupan suuryksikkö
Suunnittelumääräys:
Alueelle saa sijoittaa myös yksityisiä ja julkisia palveluja sekä hallinnon toimintoja.

Kokonaismaakuntakaava:Etelä pohjanmaan maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön 
ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan 
kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita kohde-, viiva- ja alue-
varausmerkinnöin. Näiden lisäksi maakuntakaavassa kuvataan 
osa-alueiden erityisominaisuuksia. Alueet ja kohteet osoite-
taan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä 
koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden 
kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön 
yhteen sovittamiseksi on tarpeen.
(MRL 25§)

Tähän maakuntakaavaan liittyy selostus, jossa on esitetty mm. tärkeimmät kaavan lähtö-
kohtiin ja tavoitteisiin liittyvät tiedot, kaavaratkaisujen perustelut sekä kuvaus maakunta-
kaavan vaikutuksista. Selostuksessa on myös tietoa kaavan merkityksestä eri osallisryh-
mien kannalta sekä sen toteuttamisesta.

Etelä-Pohjanmaan
Maakuntakaava

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan muutos

Maakuntavaltuusto 1.12.2003
Ympäristöministeriö 23.5.2005

Maakuntavaltuusto 28.8.2006
Ympäristöministeriö 5.12.2006
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan muutos koskien Lapuan
osa-aluetta on mukana tässä yhdistelmäkartassa.

Etelä-Pohjanmaan liitto

Tapio Liinamaa                                                Esa Latva-Rasku                       Seppo Rinta-Hoisaka
Maakuntavaltuuston puheenjohtaja            Maakuntajohtaja                   Maakuntasuunnittelujohtaja


