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1 JOHDANTO 
Yleiskaavoituksen tarve on tullut esille Lapuan alueidenkäytön strategiaa laadittaessa, sillä yleiskaava 
on kehityksen ja rakentamisen mahdollistava, oikeusvaikutteinen suunnitelma. Osalla suunnittelu-
alueesta on voimassa Lapuan keskustan osayleiskaava. Vaikka kaava on suhteellisen uusi, tarvitaan 
kaupungin voimakasta kehitystä ohjaamaan uudet osayleiskaavat.  

Lapuan keskustaan ollaan nyt laatimassa oikeusvaikutteista osayleiskaavaa kolmelle osa-alueelle, 
joista tämä sijaitsee kaakossa käsittäen Jouttikallion teollisuus- ja logistiikka-alueen.  

Yleiskaava on tärkeä kunnan kehitystä ohjaava maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on kunnan 
tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yh-
teen sovittaminen. Oikeusvaikutteinen yleiskaava ohjaa kunnan päätöksentekoa kaikissa ympäris-
töön ja rakentamiseen liittyvissä asioissa. 

Kaavatyö on aloitettu syksyllä 2010, jolloin laadittiin työohjelma ja suunnittelusopimus. Kaavatyö 
tehdään aktiivisessa yhteistyössä tilaajan, konsultin, viranomaisten ja muiden osallisten kesken. 

Tehtävänä on laatia yleiskaava, joka mahdollistaa sekä teollisuustoimintojen laajentumisen että alu-
eelle kaavaillun tuulivoimapuiston rakentamisen teollisuustoimintojen yhteyteen. Alueelle on suunni-
teltu rakennettavaksi seitsemän noin 3MW:n tuulivoimalaa. Tuulivoimalan napakorkeus olisi noin 
140 metriä ja roottorin halkaisijat n. 130 metriä. Roottorin pyyhkäisypinta-ala on hehtaarin luokkaa. 
Tuulipuiston kokonaisteho olisi 21-25 MW. Jouttikallion teollisuusalueen tuulivoimapuisto koostuu 
tuulivoimaloista perustuksineen, voimaloita yhdistävistä maakaapeleista, sähköverkkoon liittymistä 
varten tarvittavasta sähköasemasta, kytkinkentästä ja ilmajohdosta sekä tuulivoimalaitoksia yhdistä-
vistä maakaapeleista sekä tuulivoimalaitoksia yhdistävistä teistä. Tuulivoima-alueella tuotettu sähkö-
energia tullaan syöttämään alueelle rakennettavan sähköaseman (muuntoasema) kautta 110 kV voi-
majohtoyhteydellä valtakunnan verkkoon Koveron alueella. Tuulivoimatoimija Innopower Oy on osal-
taan osallistunut kaavan laadintaan teettämällä tuulivoimaloiden toteuttamista varten tarvittavat 
erillisselvitykset. 

Etelä-Pohjanmaan  elinkeino-,  liikenne-  ja  ympäristökeskus (ELY) on päättänyt 22.9.2011, että La-
puan Jouttikallion  tuulivoimalahankkeeseen  ei  sovelleta YVA-menettelyä (Dnro 
EPOELY/29/07.04/2011). Kaavatyö vaatii kuitenkin kattavat perus- ja ympäristöselvitykset sekä vaiku-
tusten arvioinnin. Lapuan kaupunki on teettänyt alueelta erilliset maisema-, luonto- ja ympäristösel-
vitykset sekä muinaismuistoinventoinnin. Selvitykset on laadittu vuosina 2010-2012. Laadittujen sel-
vitysten perusteella voidaan todeta, että alueella on hyvät edellytykset myös tuulivoiman rakentami-
selle, eikä tuulivoimaloista olisi merkittäviä ympäristövaikutuksia. Kaavatyössä hyödynnetään tehtyjä 
selvityksiä. 

Tuulivoimarakentamista koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan 1.4.2011. Muu-
toksen tavoitteena on, että yleiskaavaa olisi mahdollista käyttää aikaisempaa useammin suunnittelu-
välineenä tuulivoimarakentamisessa. Lakimuutos mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen tuuli-
voimaloille suoraan yleiskaavan perusteella. Jouttikallion oikeusvaikutteinen osayleiskaava laaditaan 
siten, että sitä voidaan käyttää tuulivoimaloille suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena 
(MRL 77a §).  

Osayleiskaava tulee olemaan pohjana alueen asemakaavamuutoksille sekä muille suunnitelmille. 
Keskeisenä tavoitteena on toteuttaa kaavoituksen avulla alueidenkäytön strategiassa asetettuja ta-
voitteita ja suunnittelun periaatteita. Asemakaavoilla tutkitaan tarkemmin alueen teollisuustoiminto-
jen sijoitus ja mitoitus. 
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Luonnoksista saadun palautteen pohjalta päätettiin jatkotoimista, jonka jälkeen konsultti täydensi ja 
muokkasi suunnitelman kaavaehdotukseksi. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto tekee yleiskaa-
van hyväksymispäätöksen 2014. 

 

Oulussa 30.9.2014 

Iikka Ranta  Johanna Lehto 

arkkitehti SAFA, YKS-298 FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suurella osalla suunnittelualueesta on voimassa vuonna 2003 vahvistunut Lapuan keskustan osayleis-
kaava. 
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2 LÄHTÖTIEDOT 
Suurimmalla osalla suunnittelualueesta on voimassa 2000-luvun alussa laadittu Lapuan keskustan 
osayleiskaava. Osayleiskaavoituksen tarve on tullut esille Lapuan kaupungin odotettua voimakkaam-
man kasvun takia. Ennen suunnittelutyön käynnistämistä laadittiin ympäristöselvitykset suunnittelun 
ja arvioinnin pohjaksi. 

2.1 Lähtökohdat 
Alueelle on laadittu vuonna 2008-2009 Alueidenkäytön strategia 2025. 

Lapuan kaupunginvaltuustossa 21.9.2009 hyväksytty Lapuan alueidenkäytön strategia tähtää tulevai-
suuteen – Lapuan säilyttämiseksi houkuttelevana, elinvoimaisena ja itsenäisenä, monipuolisten pal-
velujen, työnteon ja asumismahdollisuuksien paikkakuntana. Strategia tarjoaa mahdollisuuksia kas-
vulle ja tukee osaltaan Seinäjoen seudun rakennemallityötä. 

Strategiatyön kautta Lapualla on tarkoituksena varautua tulevien vuosien muuttuvaan tilanteeseen ja 
ohjata kaavoitusta. Tavoitteena on lisätä Lapuan väkilukua, luoda uusia työpaikkoja ja vilkastuttaa 
alueen elinkeinoelämää. Väestön- ja työpaikkojen kasvu luo tarpeita suunnitella asumisen laa-
jenemissuuntia, työpaikkojen ja palvelujen sijoittumista sekä liikenneverkkoa. 

 

Ote alueiden käytön strategian kartasta. 
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2.2 Selvitykset 
2.2.1 Selvitystarpeiden rajaus 

Kaavatöissä hyödynnetään ja täydennetään alueella aiemmin, mm. Lapuan alueidenkäytön 
strategiatyössä tehtyjä selvityksiä.  

Suunnittelualueelta on laadittu aihepiireittäin, asiantuntijoiden tekemät erilliset perusselvitysraportit 
karttoineen. Selvitykset kattavat kolme osayleiskaava-aluetta (keskustaajaman tuotanto- ja logistiik-
ka-alueen, Jouttikallion, keskustan liike- ja asuinalueen sekä keskustaajaman asuin- ja työpaikka-
alueen).  

Aluetta koskevat seuraavat selvitykset: 

• Maisema- ja kaupunkikuvaselvitys, AIRIX Ympäristö 2009.  
• Muinaisjäännösten arkeologinen inventointi, Mikroliitti Oy 2009. Raportti 23.12.2009 ja täy-

dennys 2010 
• Kulttuuriympäristöselvitys, Eija-Liisa Kangas, Lapuan kaupunki 2009-2010. Raportti 

16.3.2011.  
• Luontoselvitys, Ramboll Oy 2009-2010. Raportti 31.1.2011. Liito-oravatietojen tarkistus 2013. 

Raportti 18.11.2013. Muuttuneiden voimalapaikkojen tarkistus, Raportti 18.3.2014. 
•  Jouttikallion tuulipuisto, riskienhallinta, Ramboll Oy. Raportti 5.12.2014 (viranomaiskäyt-

töön). 
• Jouttikallion tuulivoimapuiston liikenneselvitys, Ramboll Oy. Raportti 19.8.2014. 

Lisäksi Jouttikallion tuulivoimahanketta varten laadittiin erillinen ympäristöselvitys sekä Jouttikallion 
tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset. 

• Lapuan Jouttikallion tuulivoimapuisto, ympäristöselvitys, FCG 2011 ja täydennys 2012. Rapor-
tit 20.6.2011 ja täydennys 22.10.2012 

• Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset, FCG, Raportti 4.2.2014. (vii-
meisin raportti) 

2.2.2 Selvitysmenetelmät 

Perus- ja ympäristöselvityksissä kartoitettiin kaupunki- ja maisemakuva, rakennettu ympäristö ja 
kulttuuriympäristö, luonto- ja maisematekijät, asumisen alueet ja väestörakenne, palvelut ja työpai-
kat, liikenne ja tekninen huolto, ympäristön häiriötekijät, maanomistus ja suunnittelutilanne.  

Kaavoittajakonsultin asiantuntijat ovat laatineet kaupunki- ja maisemakuvaselvityksen maastokäyn-
tien ja hyvän paikallistuntemuksen avulla. Maisemaselvityksen on tehnyt maisema-arkkitehti yo. Anu 
Lämsä ja arkkitehti Iikka Ranta. Kaupunki on toimittanut konsultille perustietoja asumisesta, työpai-
koista, elinkeinoista, liikenteestä ja virkistyspalveluista sekä suunnittelutilanteesta. Perustiedot asu-
tuksesta ja elinkeinoista on koostanut maantieteilijä Johanna Lehto, osin jo strategiavaihetta työstet-
täessä. 

Luontoselvityksen täydennykset kaupunki on tilannut aiemman yleiskaavan  luontoselvityksen tekijäl-
tä Ramboll Oy:ltä, jossa selvityksen ovat tehneet Ville Yli-Teevahainen , Petri Hertteli ja Teppo Lehto-
la. Maastossa käytiin valikoiduilla alueilla eri vuodenaikoina. Luontoselvitysraportti valmistui tammi-
kuussa 2011. Luonto-selvityksen liito-oravatietojen tarkistus valmistui lokakuussa 2013 ja muuttunei-
den voimalapaikkojen tarkistus maaliskuussa 2014. 

Kulttuuriympäristöselvityksen tekijäksi kaupunki on palkannut Eija-Liisa Kankaan, joka on koonnut ja 
täydentänyt olevaa aineistoa syksyllä 2009 ja vuoden 2010 kuluessa. Lisäksi on tehty maastotarkis-
tuksia ja täydennysinventointia. Lopuksi alueet ja kohteet arvotettiin yhdessä maakuntamuseon ra-
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kennustutkijan kanssa. Raportti valmistui maaliskuussa 2011. Aineisto on laitettu valtakunnalliseen 
Kioski-tietokantaan. 

Muinaisjäännösinventointi tehtiin 2009. Sen tekivät Mikroliitti Oy:ssä Timo Jussila ja tapani Rostedt. 
Työ tehtiin kahdessa vaiheessa, marraskuussa 2009 ja keväällä 2010. 

Jouttikallion alueelta laadittiin sinne kaavailtua tuulivoimahanketta varten erillinen ympäristöselvitys 
2011 ja sen täydennys 2012. Lisäksi laadittiin Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmal-
linnukset, joista viimeisin helmikuussa 2014. Raportoinnista ovat vastanneet Ville Suorsa, Marjo Pih-
laja, Paavo Sallinen ja Jakob Kjellman FCG Finnish Consulting Group Oy:lta. 

Lisäksi alueelta laadittiin riskienhallinta-analyysi ja risikienhallintasuunnitelma. Riskienarvioinnin   
keskeisimpänä   tavoitteena   oli   tunnistaa  tuulivoimaloista   räjähdetehtaalle aiheutuvat  riskit  sekä  
räjähdetehtaan  aiheuttamat  riskit  tuulivoimaloille.  Lisäksi  tunnistettiin myös   muita   tuulivoima-
loiden   aiheuttamia   riskejä   toimintaympäristölleen   rakentamis- ja käyttövaiheiden aikana.    

Tuulivoimalan rakennusvaiheen riskienarvioinnissa huomioitiin   
• maarakennus- ja perustustyöt    
• tuulivoimaloiden osien kuljetukset   
• pystytys- ja nostotyöt sekä   
• huoltoteiden rakentaminen.   

Rakennustöiden työturvallisuuteen liittyvät riskit rajattiin tarkastelun ulkopuolelle.  

Käyttövaiheessa tuulivoimalat on testattu ja ne ovat käytössä. Käyttövaiheen tarkasteluissa  
näkökulmina olivat seuraavat asiat:  

• vaikutukset räjähdetehtaalle  
• toimintaympäristö  
• onnettomuusskenaariot  
• poikkeustilanteet  
• tuulivoimaloiden toiminta  
• tuulivoimaloiden huoltotyöt.  

Tunnistetuista vaaroista aiheutuvien riskien suuruudet arvioitiin ja niiden hallitsemiseksi kuvattiin 
riskienhallintatoimenpiteet    riskienhallintasuunnitelmaan.  Riskienhallintatoimenpiteiden tarkoituk-
sena  on  joko  poistaa,  pienentää  tai  siirtää  riskejä  niin,  että  niiden  suuruus  saadaan hyväksyttä-
välle  tasolle.  Tämä  on  mahdollista,  kun  riskeihin  on  varauduttu  saattamalla  ne yleiseen tietoi-
suuteen jo ennakkoon ja niille on pohdittu hallintatoimenpiteet ja vastuutahot.   

Selvitykset ja mallinnukset tehtiin aluksi oletuksella, että alueelle voidaan osoittaa 9 tuulivoimalaa, 
mutta tehtyjen selvitysten tulosten ja saadun palautteen vuoksi kaksi voimalaa poistettiin, joten kaa-
vaehdotuksessa on voimaloita 7 kpl. Voimaloiden määrän vähentämiseen vaikuttivat osaltaan mm. 
Ympäristöministeriön tarkentuneet uudet tuulivoimaloiden melumallinnusohjeet.  

Liikenneselvityksessä laadittiin arvio tuulivoimaloiden rakentamiseen tarvittavasta liikenteestä sekä  
selvitettiin  tuulivoiman  siipikuljetuksen  ajouratarkastelun  avulla  tuulivoimalakuljetusten edellyt-
tämiä mahdollisia valtatien 19 liittymien parannustarpeita. 

2.2.3 Jouttikallion tuulivoimapuiston ympäristöselvitys 

Jouttikallion alueelle laadittiin sinne kaavailtua tuulivoimahanketta varten erillinen ympäristöselvitys 
2011 ja sen täydennys 2012. Selvitys toteutettiin oletuksella, että  tuulivoimapuiston kokonaiskapasi-
teetti on noin 27 MW koostuen yhdeksästä noin 3 MW:n tuulivoimalaitoksesta. Tuulivoimapuisto 
kytketään valtakunnan sähköverkkoon Jouttikalliolta Koveroon rakennettavalla voimajohdolla. 



Lapua    /     Keskustaajaman tuotanto- ja logistiikka-alue-Jouttikallio  
9 

Hankkeen vaikutusalueen asutus on harvaa maaseutuasutusta. Lähimmät yksittäiset asuinrakennuk-
set sijaitsevat pääosin tuulivoima-alueen kaakkois- ja luoteispuolella, lähimmillään noin 600 metrin 
etäisyydellä voimaloista. Hankkeen vaikutusalueella ei sijaitse suojelukohteita tai valtakunnallises-
ti/maakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita. Luonnonoloiltaan tuulivoima-alue on tavanomai-
sessa talouskäytössä olevaa metsäaluetta, jolla esiintyy eri kehitysvaiheissa olevia metsiä. Vaiku-
tusarvioinnin painopiste on ollut tuulivoimaloiden keskeisimpien vaikutusten, eli maisema-, melu- ja 
varjostusvaikutusten arvioinnissa. Vaikutusarvioinnin lähtökohtana on hyödynnetty tehtyjä mallin-
nuksia sekä ympäristön nykytilaa. Vaikutusarvioiden mukaan tuulivoimalaitokset eivät aiheuta mer-
kittäviä haittavaikutuksia asutukselle, maankäytölle, elinkeinoille, virkistystoiminnalle, liikenteelle tai 
luonnonoloihin melun tai varjostuksen muodossa. Sen sijaan maisemallista vaikutusta etenkin idän 
suuntaan voidaan pitää melko merkittävänä (FCG, 2011). 

Hankealueella suoritettiin metson soidinpaikkainventointi ja pesimälinnustoinventointi sekä linnus-
ton kevätmuuton seurantaa keväällä ja kesällä 2012. Hankealueen pesimälinnusto koostuu enimmäk-
seen alueellisesti tavanomaisista pesimälajeista, eikä alueella ole elinympäristöjen yksipuolisuudesta 
ja talousmetsäkäytöstä johtuen juurikaan vaateliaampaa ja arvokkaampaa lajistoa. Hankealueella ei 
myöskään sijaitse metson soidinalueita, vaikka laji kuuluukin alueen pesimälinnustoon. Törmäysher-
kimmistä lajeista tuulipuiston alueella pesii kaksi paria kurkia, minkä lisäksi Jouttilammella pesii kurki 
ja joutsen. Jouttikallion tuulipuiston kevätmuutontarkkailun yhteydessä havaittiin runsaasti muutta-
via hanhia, joutsenia, kurkia ja jonkin verran petolintuja sekä muita lajeja. Jouttikallion tuulipuiston 
kohdalla lintujen muuttovirta oli kuitenkin vähäistä ja pääosin hajanaista, merkittävimpien muutto-
reittien sijoittuessa selvästi alueen länsipuolelle alavien ja viljeltyjen Lapuanjoen ja Kyrönjoen joki-
laaksojen alueelle. Muuttokauden edetessä myös tuulipuistoalueen kautta muutti vähäisiä määriä 
mm. hanhia ja kurkia. Jouttikallion tuulipuiston vaikutukset alueella tavattavaan linnustoon arvioi-
daan kokonaisuutenaan vähäisiksi. 

Voimajohtoreitin varrelle ei sijoitu arvokkaiksi luokiteltuja luontokohteita, vaan alue on pääosin ta-
vanomaista ihmisvaikutuksen alaista metsätalouskäytössä olevaa metsäaluetta ja ojitettua suoympä-
ristöä. Voimajohtoreitin alueella ei myöskään sijaitse linnustollisesti arvokkaita kohteita, vaan alueen 
linnusto on alueellisesti tavanomaista (FCG, 2012). 

Pihlajamaankorven alueelta, voimaloiden läheisyydestä rajattiin yksi luonnonsuojelullisesti arvokas 
kohde eli tuore oravanmarja-käenkaalityypin kuusilehto. Kohde on mahdollinen metsälain 10 § mu-
kainen metsäluonnon erityisen arvokas elinympäristö. Kyseinen lehtotyyppi on Suomen luontotyyp-
pien uhanalaisuusluokituksessa  mainittu  vaarantuneena  uhanalaisena  luontotyyppinä. Lehdon 
alueella kasvaa luonnontilaltaan hyvää vanhaa kuusikkoa sekä koivua ja haapaa. Kohteella on run-
saasti lahopuita ja pökkelöitä sekä lahoavaa  maapuuta.  Pensaskerroksessa  kasvaa   kuusen,  koivun  
ja  haavan taimia  sekä  mustaherukkaa.  Kenttäkerroksen  lajistoa  ovat  käenkaali,  oravanmarja, 
metsäimarre, sudenmarja, metsäkorte, lillukka, metsätähti, rönsyleinikki, metsäalvejuuri ja mesian-
gervo. Lehdon pohjakerros on kostea ja sillä kasvaa lehdoille tyypillisiä lehväsammalia. 
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Tuulivoimapuiston ja voimajohdon alueet (punainen vinorasteri) ja tuulivoimaloiden (punaiset ympyrät) sijoit-
tuminen kaava-alueelle     
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Kuvasovite Seinäjoentieltä (tie 19), tuulivoimaloiden eteläpuolelta (FCG, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvasovite Seinäjoentieltä (tie 19), tuulivoimaloiden pohjoispuolelta (FCG, 2012). 

 

 

 

 

 

 

Kuvasovite Suokontieltä, hankealueen itäpuolelta. Kuvasovitteissa on käytetty roottorihalkaisijaltaan 
120 m ja napakorkeudeltaan 140 m suuruisia tuulvioimaloita (FCG, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvasovite Alanurmontieltä hankealueen länsipuolelta (FCG, 2012). 
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Jouttikallion suunniteltu tuulipuisto sijoittuu selvästi joutsenen, hanhien ja kurjen merkittävimpien 
lepäilyalueiden ja muuttoreittien itäpuolelle. Nuolen koko kuvaa suurten lintujen muuton voimak-
kuutta (FCG, 2012). 

 

2.3 Nykytilanne 
2.3.1 Luonnonympäristö 

Hankealueelta tehtiin vuonna 2009-2011 luontoselvitys (Ramboll Oy, 2011). Selvitettäviin luontoar-
voihin kuuluivat kasvillisuus ja luontotyypit, liito-orava, lepakot, viitasammakko sekä pesimä- ja 
muuttolinnut. Selvitysten tuloksia on käytetty perusteena arvioitaessa aluevarauksia sekä  tuulivoi-
maloiden toteuttamismahdollisuuksia. Jouttikallion alueelle on tehty myös ympäristöselvitys ja sen 
täydennys (FCG Finnish Consulting Group Oy, 2011) koskien tuulivoimapuistohanketta. 

Kaavoituksen  kannalta  keskeisin  olemassa  oleva  tieto  on koottu  ja  tarkastettu  selvitysalueelta  
ympäristöviranomaisilta.  Olemassa  olevat  uhanalaistiedot on tarkistettu Etelä-Pohjanmaan Ely-
keskuksen Eliölajit –tietokannasta. Olemassa oleva tieto suojelualueista sekä –ohjelmista on saatu 
ympäristöhallinnon OIVA- ympäristö- ja paikkatietopalvelusta. Maakuntakaavan aluevaraukset on 
niin ikään saatu OIVA- palvelusta. Lajistotietoa on tarkistettu myös Hatikasta (Helsingin yliopiston 
keskusmuseon havaintotietokanta). Maastokäynnit ajoittuivat pääosin syksyn 2009 ja syksyn 2010 
väliselle ajanjaksolle. 

Selvitysalueella esiintyi liito-oravaa viidellä eri alueella. Lepakoita havaittiin pääosin samoilla alueilla 
kuin liito-oravia. 
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Selvitysalueelta löytyi muutamia kohteita, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä 
alueita, ja jotka tulee ottaa huomioon maankäyttöä suunniteltaessa. Tälläisiä kohteita ovat erityisesti 
liito-oravan asuttamat metsiköt. Suoraan luonnonsuojelu- ja metsälakiin perustuvien kohteiden 
lisäksi selvitysalueella on alueita, joilla on paikallista merkitystä luonnon monimuotoisuuden, 
virkistyskäytön ja muun sosiaalisen näkökohdan kannalta. Monimuotoisuuden kannalta arvokkaimpia 
ja luonnonsuojelullisesti merkittäviä metsäelinympäristöjä tutkimusalueen selännealueilla ovat 
ominaispiirteiltään kerrokselliset, tiheät ja erirakenteiset kohteet, joiden puusto on esim. 
uudistusikää vanhempaa, runsaslehti-puustoista tai kalliomaille tyypillisesti laikuttaista. Em. kohteita 
tutkimusalueella ovat lehdot, kallioympäristöt (metsäiset ja avoimet) runsaslahopuustoiset vanhat 
metsät, pienvesien lä-himetsät, puustoiset suot (etenkin kangaskorvet), niiden reunavyöhykkeet sekä 
perinneympäristöt (puustoiset ja avoimet).  

Natura- ja muut suojelualueet  
Hankkeen vaikutusalueella (2 km:n säde) ei sijaitse Natura-alueita tai muita suojelukohteita. Lähin 
suojelukohde on voimala-alueen luoteispuolella, yli viiden   kilometrin   etäisyydellä   sijaitseva   
Simpsiön   Natura   2000   –   alue (FI0800082),  joka  on  samalla  ”Simpsiön  lehdot”  niminen  
lehtojensuojeluohjelma-alue (LHO100334). 

Luonnonsuojelulain 29 § suojellut luontotyypit  
Luonnonsuojelulain 29 §:n suojeluja luontotyyppejä ei havaittu kasvillisuuskartoituksessa. 

Luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella suojellut alueet. 
Alueilla ei sijaitse liito-oravan ja tai lepakon lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Selvitysalueelta löytyi 
viisi kohdetta, joista tehtiin havaintoja liito-oravan esiintymisestä, sekä yksi havainto Pohjanlepakos-
ta. Liito-oravien esiintymisalueita tarkistettiin marraskuussa 2013.  

Metsälain 10 § erityisen tärkeät elinympäristöt 
Jouttilampi, rantaluhta (kuva 5, kohdenro 11) 

Jouttilammen ympärille, etenkin sen etelä- ja itäreunalle, on muodostunut lampea kiertävä 
saraluhtareunus, jossa valtalajit ovat pullo- ja jouhisara. 

Tuulivoimapuiston alueelta, voimalan nro 5 läheisyydestä rajattiin yksi luonnon-suojelullisesti 
arvokas kohde eli tuore oravanmarja-käenkaalityypin kuusilehto. Kohde on mahdollinen metsälain 10 
§ mukainen metsäluonnon erityisen arvokas elinympäristö. 

Jouttilampi  
Ekologinen kriteeri:  linnusto, kasvillisuus  

Sosiaalinen kestävä kehitys:  virkistys  
Ehdotus:   ehdotetaan säilytettäväksi ennallaan, ei suositella rakentamista.   

Mahdollisuudet:  vedenottoalue, monikäyttö 

Muut luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat elinympäristöt (MRL 5§) 
Paikallisesti merkittäviä kohteita ovat myös metso-ohjelman mukaiset alueet, joita ovat metsäiset 
kalliot, jyrkänteet, louhikot 

Kallioalue 
Ekologinen kriteeri:  maisema, geologia, luonnon monimuotoisuus  

Sosiaalinen kestävä kehitys:  virkistys  
Ehdotus:   ehdotetaan säilytettäväksi ennallaan  

Mahdollisuudet:  Metso-rahoitus, Kemera-tuet, virkistysalueverkosto 
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Liito-oravien esiintymisalueita tarkistettiin marraskuussa 2013. Saunamäen (3) alueella maastotarkastuksessa 
18.9.2013 ei havaittu hakkuun itäreunalla  olevassa  jäljelle  jääneessä  kapeassa  metsäkaistaleessa  liito-
oravan  esiintymisestä kertovia merkkejä. Kaavaluonnoksessa merkittynä oleva liito-oravakohde nro 3 Sauna-
mäki poistettiin kaavaehdotuksesta, koska merkintä ei ole enää ajan tasalla eikä jäljelle jäänyt kapea metsä-
kaistale itäreunalla sovellu lajille erityisen hyvin.   Saunamäen alueen lisäksi Korvenpää(1)-Korpisillan(2) rajaus-
ta tarkistettiin.  
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Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet / maankäytössä huomioitavat alueet (MRL 5 §). 
Kartassa on ehdotettu luonnon kannalta merkittävimmät alueet, jotka tulisi huomioida maankäytön 
suunnittelussa. Kartassa tilanne kaavaluonnosvaiheessa. Syksyllä 2013 tarkastettiin liito-oravan reviirejä ja 
tarkistuksen pohjalta Kaavaehdotusvaiheessa rajauksia tarkennettiin Muurimäen ja Korvenpää-Korpisillan 
alueilla. Tarkentuneet rajaukset on huomioitu kaavaehdotuksessa (yllä olevassa kartassa tilanne en-
nen syksyllä 2013 tehtyjä tarkennuksia). 

 

 

 

 

  

Korvenpää-Korpisillan 
liito-oravan reviirin raja-
usta tarkistettiin syys-
kuussa 2013 tehdyn 
maastokartoituksen jäl-
keen. Tarkentunut rajaus 
on huomioitu kaavaeh-
dotuksessa. 

Muurimäen liito-oravan 
reviiri on jaettu erillisiksi 
alueiksi vt 19 molemmin 
puolin vastaamaan pa-
remmin todellisia reviiri-
alueita. 
Tarkentunut rajaus on 
huomioitu kaavaehdo-
tuksessa. 
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2.3.1.1 Kasvillisuus 
Luonnonsuojelullisesti ja lajistollisesti arvokkaiksi arvioidut kohteet kuvioitiin kartalle ennakkoon 
ilmakuvien  sekä  karttojen  perustella. Ilmakuvatarkastelun  lisäksi  arvokkaiden  elinympäristöjen 
esiintymistä arvioitiin myös maa- ja kallioperäkarttojen avulla. 

Lapua sijaitsee keskiboreaalisella havumetsävyöhykkeellä, joka on vaihettumisvyöhyke Etelä- ja Poh-
jois-Suomen välillä. Alueella kohtaavat sekä eteläiset että pohjoiset kasvilajit ja kasvillisuustyypit.  

Selvitysalueen metsät ovat valtaosaltaan tehokkaassa metsätalouskäytössä, ja varsinaisia vanhoja 
luonnonmetsiä ei alueella juurikaan ole jäljellä.  

Jouttikalliolla vallitsevat laajat kallioiset alueet, joissa metsät ovat kuivaa kangasta tai karukkokangas-
ta. Kuusikkoiset kankaat sijoittuvat alavammille kohdille ja rajoittuvat usein peltoihin. Suot ovat pää-
osin ojitettuja, karuja isovarpu- ja rahkarämeitä tai pienialaisia korpia. Vallitsevana metsätyyppinä on 
kuivahko kangas ja tuore kangas 

Metsälain 10§:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä on Jouttilammen rantaluhta. Lisäksi selvi-
tysalueella on runsaasti kalliota, joista osa voidaan luokitella paikallisesti merkittäviksi kohteiksi. Ki-
vimäen kalliot ovat lähes luonnontilassa ja osa puustosta yli 150-vuotista männikköä. 

Tuulivoimapuiston alueelta, voimaloiden läheisyydestä rajattiin yksi luonnon-suojelullisesti arvokas 
kohde eli tuore oravanmarja-käenkaalityypin kuusilehto. Kohde on mahdollinen metsälain 10 § 
mukainen metsäluonnon erityisen arvokas elinympäristö. 

 Kyseinen lehtotyyppi on Suomen luontotyyppien uhanalaisuusluokituksessa  mainittu  
vaarantuneena  uhanalaisena  luontotyyppinä. Lehdon alueella kasvaa luonnontilaltaan hyvää vanhaa 
kuusikkoa sekä koivua ja haapaa. Kohteella on runsaasti lahopuita ja pökkelöitä sekä lahoavaa  
maapuuta.  Pensaskerroksessa  kasvaa  puiden  kuusen,  koivun  ja  haavan taimia  sekä  
mustaherukkaa.  Kenttäkerroksen  lajistoa  ovat  käenkaali,  ora- vanmarja, metsäimarre, sudenmarja, 
metsäkorte, lillukka, metsätähti, rönsyleinikki, metsäalvejuuri ja mesiangervo. Lehdon pohjakerros on 
kostea ja sillä kasvaa lehdoille tyypillisiä lehväsammalia. 

 

2.3.1.2 Luontotyyppi ja kasvillisuustiedot voimaloittain 
Osayleiskaavaehdotuksessa on mm. varaus seitsemälle tuulivoimalayksikölle. Kaavan luontoselvitys-
ten laatimisen jälkeen on viiden tuulivoimalayksikön (tuulivoimalat 1,2,3,5 ja 7) rakentamispaikkaa 
hieman siirretty alkuperäiseltä paikaltaan ja voimalat 4 ja 7 poistettu kaavaehdotuksesta (ks. kaa-
vaselostuksen kohta: 7.2 Laatimisvaiheen kuuleminen). Muutoksesta johtuen on käyty  tarkistamassa  
tilanne maastossa muuttuneiden voimalapaikkojen suhteen. 

Maastokäynnillä inventoitiin voimalan rakennuspaikan luontotyyppi sekä etsittiin mahdollisia liito-
oravan papanoja lajille soveltuvilta kohteilta rakennuspaikan läheisyydestä.  Maastokäyntiä edeltä-
vällä viikolla oli maa täysin paljas ja sula. Maastokäynnin aikaan satoi jonkin verran lunta mutta se ei 
merkittävästi haitannut selvityksen tekoa. Maastokäynnillä saatiin riittävä kuva rakennuspaikkojen 
luontotyypeistä ja niiden ominaispiirteistä sekä siitä mikäli niillä olisi ollut huomioitavia luontoarvoja. 

Maastokäynnillä  18.3.2014 tarkistettiin  osayleiskaavan  muuttuneiden  voimaloiden  rakennuspai- 
kat.  Voimaloiden  rakentamispaikat  olivat  tavanomaista  talousmetsää,  joilla  ei  tavattu  erityisiä  
kasvillisuuteen tai uhanalaisiin luontotyyppeihin liittyviä luontoarvoja. Ehdotetut kaavamerkinnät  
ko. tuulivoimaloiden rakentamispaikoilla eivät näin ollen ole ristiriidassa kohteiden kasvillisuuden  
tai luontotyyppien suhteen. Myöskään liito-oravasta ei löydetty maastokäynnillä lainkaan merkke- 
jä. (Ramboll, 2014) 
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Tuulivoimala 1:   
Tuulivoimala sijoittuu laajalle mänty-koivutaimikkokuviolle, jossa puusto keskimäärin 2-4 metristä. 
Kasvillisuustyyppi on karua kanervatyypin kuivaa kangasmetsää (CT). Kenttäkerroksen valtalajina on 
kanerva ja puolukka. Pensaskerroksessa esiintyy siellä täällä katajaa ja pieniä alikasvustokuusia. Pohja 
on kivinen ja jäkäläiset kalliokumpareet kertovat kallioperän olevan aivan pinnassa. Tuulivoimalan 
rakentamispaikalla ei ole erityisiä luontoarvoja. 
 
Tuulivoimala 2:  
Tuulivoimala  sijoittuu  nuoreen  kuusivaltaiseen  kuivahkon  ja  tuoreen  kankaan  (VT-MT)  metsik-
köön, jossa sekapuuna on paljon mäntyä ja koivua sekä pensaskerroksessa katajaa. Kenttäker-
roksessa  kasvaa  mm.  puolukka,  kanerva,  mustikka,  pohjalla  mm.  seinäsammal.  Kasvillisuus-
tyyppi vaihettuu etelässä soistuneeksi VT-kankaaksi, jossa rämevarpujen esiintyminen lisääntyy ja  
siitä  edelleen  mäntyvaltaiseksi  turvekankaaksi.  Voimalan  pohjoispuolella  maasto  nousee  ja 
muuttuu  selkeämmin  tiheäksi  MT-kasvatuskuusikoksi.  Tuulivoimalan  rakentamispaikalla  ei  ole 
erityisiä luontoarvoja. 
 
Tuulivoimala 3: 
Tuulivoimala  sijoittuu  tiheään  ja  lähes  harventamattomaan  mustikkatyypin  tuoreelle  kankaalle 
(MT), jossa puusto on kuusivaltaista, seassa myös runsaasti koivua sekä yksittäisiä nuoria haapoja ja 
mäntyjä, myös paikoitellen katajaa. Puusto ei ole vielä kovin järeää. Kenttäkerros on tiheän puuston 
luomasta varjoisuudesta johtuen niukka: lähinnä vain yksittäisiä puolukan ja mustikan varpuja.  Poh-
jakerroksessa  vallitsevat  metsäkerrossammal  ja  seinäsammal.  Metsäkuviolla  on merkkejä  melko  
pitkään  jatkuneesta  häiriöttömästä  kehityksestä mutta  varsinaisia  merkittäviä  luontoarvoja ei sillä 
kuitenkaan ole osoitettavissa. Liito-oravan papanoita ei kuviolta löytynyt. 
 
Tuulivoimala 5: 
Tuulivoimala sijoittuu varputurvekankaan (Vatkg) – isovarpurämemuuttuman (IRmu) pohjoisreu-
nalle. Puusto on rämeellä mäntyvaltaista (pituus noin 6-10 m), kenttäkerroksessa kasvaa mm. suo-
pursu, puolukka, pallosara, kanerva.  Kasvillisuustyyppi vaihettuu pohjoisen ja koillisen suuntaan kui-
vahkoksi puolukkatyypin (VT) kankaaksi, jossa puustona varttunutta mäntyä, alikasvustokuusia ja 
katajaa. Voimalan perustusten rakentamispaikka saadaan niin haluttaessa pienellä siirrolla  (20-30  m  
pohjoiskoilliseen)  pois  turvekankaalta  kantavammalle  moreeni-kivennäismaalle. Tuulivoimalan 
rakentamispaikalla ei ole erityisiä luontoarvoja. 
 
Tuulivoimala 7: 
Tuulivoimala  sijoittuu  kuivahkolle  puolukkatyypin  (VT)  kalliopohjaiselle  havupuukankaalle,  jolla  
kasvaa  valtaosin  mäntyä,  seassa  alikasvustokuusia.  Kenttäkerroksessa  kasvaa  mm.  kanerva  ja  
puolukka, pohjalla kangaskynsisammal, seinäsammal, harmaa- ja palleroporonjäkälä.  Voimalan  
eteläpuolella on tuore hakkuuaukea. Kasvillisuustyyppi vaihettuu lännessä ja lounaassa varttu- 
neeseen mustikkatyypin kuusikkoon (MT), jossa puusto on kuusivaltaista, seassa järeitä mäntyjä.  
Tuulivoimalan rakentamispaikalla ei ole erityisiä luontoarvoja. 
 
Tuulivoimala 8:  
Tuulivoimala sijoittuu rämevaikutteiselle kuivahkolle-tuoreelle mäntykankaalle. Paikalla kasvavaa 
nuorta männikköä on harvennettu. Kenttäkerroksessa kasvaa puolukka ja mustikkaa. 

Tuulivoimala 9: 
Tuulivoimala sijoittuu kuivahkolle-tuoreelle kankaalle. Puusto on varttunutta mäntyä, koivua ja kuus-
ta. Kenttäkerroksen valtalajit ovat puolukka ja mustikka. 
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2.3.1.3 Liito-orava 
Selvitysalueelta löytyi aluksi viisi kohdetta, joista tehtiin havaintoja liito-oravan esiintymisestä. Liito-
oravien asuttamat metsät olivat pääsääntöisesti tuoreita kankaita (MT) mutta myös lehtomaisen 
kankaan (OMT) tyyppiä esiintyi jonkin verran etenkin peltojen reunametsissä. Asutusalueet, peltoau-
keat, mäkien karut selänteet ja jokivarsien kapeat lehtipuuvyöhykkeet olivat suurimmaksi osaksi lajil-
le soveltumattomia elinympäristöjä. Valtaosa selvitys-alueen metsistä on voimakkaasti käsiteltyjä 
nuorehkoja talousmetsiä, hakkioita tai muuten puulajisuhteiltaan liito-oravalle soveltumattomia 
elinympäristöjä. Havaitut liito-oravaesiintymät sijoittuivat lähes poikkeuksetta selvitysalueen van-
himpiin ja järeärunkoisimpiin, luonnonolosuhteiltaan edustavimpiin metsiin.  

Liito-orava on yksi luontodirektiivin IV a liitteessä Euroopan yhteisön tärkeänä pitämä eläinlaji, joka 
edellyttää tiukkaa suojelua, ts. niiden tahallinen tappaminen, pyydystäminen, häiritseminen 
erityisesti pesinnän aikana sekä kaupallinen käyttö on kielletty. Lisäksi niiden lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Liito-oravametsät ovat myös 
monelle muullekin eliölajille tärkeä elinympäristö, joten näiden alueiden huomioiminen tukee myös 
muuta luonnon monimuotoisuutta.  

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen vuoksi liito-oravien esiintymisalueita tarkistettiin Saunamäen, Korven-
pään ja Korpisillan alueilla marraskuussa 2013.  

Seuraavassa on esitelty kohdekuvaukset paikoista, joista tehtiin havaintoja liito-oravan esiintymises-
tä. Kohteiden numerointi on sama kuin kaavaluonnoskartalla oleva numerointi, xy-koordinaatti (YKJ) 
osoittaa alueen keskikohtaa. 

1.   Jouttivuori, Korvenpää (6987924:3300973)  

Korvenpään liito-oravareviirin metsä on pohjakerrokseltaan normaalia mustikkatyypin tuoretta kan-
gasta, missä puusto ei ole erityisen iäkästä. Puusto koostuu kuusesta, männystä ja yksittäisistä isom-
mista koivuista. Haapoja löytyy vain muutama yksittäinen, eikä niissä ollut koloja. Papanoita löytyi 
kahden nuoren haavan sekä yhden ison kuusen juurelta. Reviirin pohjoisraja päättyy oravien käyttä-
mään harmaaleppävaltaiseen ruokailualueeseen, sekä sitä reunustavaan tiheään ja nuoreen kuusi-
kaistaan. Lepikon pohjakerros oli rehevää, vadelmakasvustojen peittämää. Rehevyys johtuu ilmeisesti 
alueelle ajetusta savimaisesta maa-aineksesta. Papanoita löytyi harvakseltaan leppien juurilta sekä 
nuorten kuusten tyviltä. Lisäksi kuusikossa oli paljon maahan tippuneita lepän norkkoja eli ilmeisesti 
oravat käyttävät tiheää kuusipuskaa ruokailusuojanaan. Harmaaleppäkaista jatkuu pitkälle pohjoista 
kohden, mutta merkkejä liito-oravasta löytyi ainoastaan kuusikon läheisyydestä. Kohteessa oli kaksi 
tavallisen oravan risupesää, mutta näiden kuusten juurilta ei löytynyt liito-oravan ulosteita.  

Korvenpään ja Korpisillan liito-oravareviirit olivat maastotutkimusten perusteella edelleen liito-oravan asutta-
mia  syyskuussa  2013.  Puita, joiden tyveltä löydettiin liito-oravan papanoita, oli kaikkiaan 16 kappaletta. Osa 
papanapuista on saattanut jäädä edelleen havaitsematta. Maastokartoituksessa  18.9.2013  havaittiin  liito-
oravan  papanapuita  laajemmalla  alueella  kuin vuoden 2011 selvityksessä. Onkin mahdollista, että liito-
oravien aktiivisesti käyttämä elinalue on hieman laajempi mitä aikaisemmin on todettu, ja että Korvenpään ja 
Korpisillan esiintymät kuuluvat  todennäköisesti  yhteen  ja  samaan  reviiriin.  Vastaavasti Korvenpään  liito-
oravarajauksen pohjoisosa saattaa olla hieman pienempi, mitä aikaisemmin on esitetty. Parhaimpien pa-
panapuiden alta löytyi noin sata papanaa, tyypillisimmin kuitenkin 1-10 papanaa/puu. 
Korvenpää-Korpisillan rajausta tarkistettiin.  

2.   Jouttivuori, Korpisilta (6987652:3300969)  

Korpisilta on kapea peltojen reunustama kuusivaltainen kaista heti Korvenpään alueen eteläpuolella 
ja se on todennäköisesti osa Korvenpään reviiriä. Korpisillan puusto koostuu vanhoista kookkaista 
kuusista, sekä koivuista. Haapoja löytyy muutama yksittäinen kaistan eteläkärjestä, mutta niissä ei 
havaittu koloja. Liito-oravien papanoita löytyi kookkaiden kuusten juurilta, mutta näissä kuusissa ei 
havaittu risupesiä. Korpisillan länsipuolen kettutarhojen ympärillä on liito-oravalle sopivaa metsää, 
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josta löytyi yksi papana koivun juurelta. Kettutarhojen pihamaan reunustoja ei tarkastettu. Muutoin 
reviirin ympärillä on liito-oravalle sopimatonta mäntyvaltaista kangasta.  

3.   Jouttivuori, Saunamäki (6987050:3301182)   

Saunamäkeä reunustaa itäpuolella pellot sekä tien länsipuolella liito-oravalle sopimaton nuori seka-
metsä. Saunamäen puusto koostuu erittäin kookkaista kuusista. Isoja koivuja kasvaa harvassa ja haa-
paa varsinkin kohteen eteläreunassa. Kuusikon seassa kasvavissa haavoissa ei havaittu koloja eikä 
papanoita. Saarekkeen länsiosassa kasvaa pellonreunassa kookkaita kolollisia haapoja, mutta puut 
ovat yksittäisiä ilman parempaa suojaa, joten näistäkään ei löydetty papanoita. Itse saarekkeen sisäl-
lä varsinkin sen läpi kulkevan polun eteläpuolella on erittäin paljon erikokoisia linnunpönttöjä. Yhden 
pesintään soveltuvan pöntön katolla sekä juurella oli paljon ulosteita sekä pöntön etuseinässä virtsa-
jälkiä. Pöntössä ei tarkastushetkellä ollut uutta pesää. Pöntön läheisyydessä oli kuusten juurilla paljon 
tuoreita papanoita.  

Saunamäen alueella maastotarkastuksessa 18.9.2013 ei havaittu hakkuun itäreunalla  olevassa  jäljelle  jää-
neessä  kapeassa  metsäkaistaleessa  liito-oravan  esiintymisestä kertovia merkkejä. Kaavaluonnoksessa merkit-
tynä oleva liito-oravakohde nro 3 Saunamäki poistettiin kaavaehdotuksesta, koska merkintä ei ole enää ajan 
tasalla eikä jäljelle jäänyt kapea metsäkaistale itäreunalla sovellu lajille erityisen hyvin.    

4.   Jouttikallio, Salinkangas (6989233:3300278)  

Liito-oravan tuoreita papanoita löytyi haavan ja muutaman kuusen juurelta. Kohde on vanhaa pel-
lonpohjaa, johon on istutettu koivua. Koivikon reunassa on harva kuusimetsä, joka noustessaan kohti 
Balkan -nimistä kalliota muuttuu mäntyvaltaiseksi kankaaksi. Reviirin länsireuna rajautuu hakkuuauk-
koon, jonka reunassa kasvaa muutama yksittäinen iso kuusi. Näiden kuusten juurelta löytyi papanoita 
sekä puusta pudonnut oravan risupesä. Kolohaapoja on useita männikön reunassa, mutta näiden 
haapojen juurilta ei löytynyt papanoita. Paikalta löytyi kiven päältä kasa kynittyjä karvoja, jotka sopi-
vat liito-oravaan.  

5.   Vehkakorpi (6986874:3298961)  

Vehkakorven reviirin eteläosa on vanhaa istutettua pellonpohjaa, jossa pääpuuna on koivu. Yksittäi-
senä kasvaa haapaa ja kuusta. Eteläosa rajautuu liito-oravalle sopimattomaan nuoreen talousmän-
nikköön. Pellonreunan asunnon kupeessa kasvaa isoa kuusta, joiden juurelta löytyi yksittäisiä papa-
noita. Asunnon pihamaalla kasvoi todella iso ja laho haapa, jota ei kuitenkaan tarkistettu. Kohteen 
itäreunalla kasvaa paljon kolotonta haapaa. Pohjoispuolen kuusivaltainen sekametsä tarjoaa liito-
oraville hyvin suojaa ja pellonreunan haavat ravintoa. Tuoreita papanoita löytyi niin haapojen kuin 
kuusienkin juurilta, mutta pesäpuuta ei löytynyt. Maantien itäpuolen kuusikossa (6987002:3299098) 
on myös paljon merkkejä liito-oravasta, ja se on todennäköisesti eri reviiri kuin tien länsipuolella. 
Reviirillä kasvaa lähinnä isoa kuusta seassa koivuja ja mäntyjä. Tien reunassa kasvaa muutamia haa-
poja ja leppiä, joiden juurelta löytyi myös papanoita. 

2.3.1.4 Lepakko 
Tutkimustulosten perusteella saavutettiin tieto siitä, missä lepakkoja ja lepakoiden kannalta potenti-
aalisia alueita tutkimusalueella esiintyy, mutta ei täydellistä kuvaa alueen lajistosta tai niille tärkeistä 
kohteista. Havaintoja  pohjanlepakosta tehtiin Jouttilammen pohjoispuolelta. 

2.3.1.5 Linnut 
Jouttilammen saraluhtarannalla pesi mm. kurki. Keväällä lammessa oleili joutsenpari, mutta il-
meisesti ne eivät vielä pesineet, vaikka pesäalustaa oltiinkin jo rakennettu lammen rantaan. Telkkä 
kuului myös Jouttilammen lajistoon. Vuonna 2005 Jouttilammessa on pesinyt kurjen ohella mm. mus-
takurkku-uikku, tavi, sinisorsa ja metsäviklo (Ahlman ja Sadeharju 2005). Jouttilammen ympäristössä 
oli myös merkkejä huuhkajan esiintymisestä. Pienestä koostaan huolimatta Jouttilampi ympäristöi-
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neen tarjoaa monelle lajille sopivan ja rauhallisen pesimäympäristön sekä ravintokohteen. (Ramboll, 
2011). 

Jouttikallion alueelle on tehty myös ympäristöselvitys ja sen täydennys (FCG Finnish Consulting 
Group Oy) koskien tuulivoimapuistohanketta. Selvityksen yksi tavoite on tuottaa tietoa yleiskaavoi-
tukseen. Selvityksessä on todettu, että tuulivoimapuistohankkeen vaikutusalueella ei sijaitse tunnet-
tuja kalasääsken, muiden päiväpetolintujen tai pöllöjen pesäpaikkoja. Alue ei ole lintujen päämuutto-
reitillä. Sen sijaan alueella havaittiin lepäämässä olevia laulujoutsenia (läheisellä suoalueella), palo-
kärkiä ja eri puolilla aluetta on aiemmin tehty havaintoja metsosta. Ympäristöselvityksen täydennyk-
sen mukaan Jouttikallion tuulipuistoalueelle ulottuvilla lintuatlasruuduilla on havaittu vuosina 2006–
2010 yhteensä  37 varmasti tai todennäköisesti pesivää suojelullisesti arvokasta lintulajia, joista yh-
deksän on valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja. Jouttikallion  pesimälinnustoselvityksessä  havaittiin 
kaikkiaan kuusi suojelullisesti arvokasta lintulajia. Havaituista lajeista teeri ja metso on luokiteltu 
silmälläpidettäväksi, ja kaikki kuusi lajia (laulujoutsen, pyy, teeri, metso, kurki ja palokärki) on luettu 
kuuluvaksi EU:n lintudirektiivin liitteeseen I.  Hankealueella ei sijaitse metson soidinalueita. 

Linnuston kannalta arvokkaita alueita ovat jokilaaksot peltoineen, missä havaittiin 314 pesivää paria / 
km2. Jouttilampi on monelle vesilintulajille sopiva ja rauhallinen pesimäympäristö. EU:n lintudirektii-
vin I lajeja havaittiin viisi, samoin Suomen erikoisvastuulajeja. Uhanalaisia tai erityisesti suojeltavia 
lintulajeja ei esiintynyt. 

Pesimälinnusto (tuulivoimapuiston alue) 

Jouttikallion tuulipuisto ja sen sähkönsiirtoreitti sijoittuvat valtakunnallisessa Lintuatlaskartoituk-
sessa (Valkama ym. 2011) kahden atlasruudun alueelle (Lapua Ruha (698:329), kartoitustehokkuus 
erinomainen ja Lapua Tiistenjoki (698:330), kartoitustehokkuus erinomainen). Atlasruutujen  alueelta  
ilmoitettiin  vuosina  2006–2010  yhteensä  127  lintulajia,  joista  113  lajia  arvioitiin varmasti  tai  
todennäköisesti  pesiväksi.  Lapuan  alueella  pesivän  maalinnuston  keskitiheys  on luokkaa 150–175 
paria / km 2  (Väisänen ym. 1998).  

Jouttikallion tuulipuistoalueen pesimälinnustolaskennoissa havaittiin kaikkiaan 45 lintulajia, joista 37 
lajia arvioitiin alueella varmasti tai todennäköisesti pesiväksi (Taulukko 1). 

Hankealueen pesimälinnusto koostuu Keskiboreaalisen metsäkasvillisuus-vyöhykkeen Pohjanmaan 
lohkolle tyypillisistä ja alueellisesti tavanomaisista lajeista. Alueen yleisimmät pesimälinnut ovat met-
sän yleislajeiksi luokiteltavat (Väisänen ym. 1998) pajulintu, peippo ja metsäkirvinen sekä havumetsä-
lajeista laulurastas, punarinta ja vihervarpunen. 

Muita  hankealueen  tavanomaisia  pesimälajeja  ovat  mm.  sepelkyyhky,  käki,  käpytikka,  rautiai-
nen, leppälintu, mustarastas, punakylkirastas, hernekerttu, hippiäinen, harmaasieppo, kirjosieppo, 
hömötiainen, sini- ja talitiainen, närhi, varis, korppi, punatulkku ja keltasirkku. Sorsalinnuista alueella 
havaittiin pesiväksi tulkittu tavi, ja kahlaajista metsäviklo. Lisäksi metson soidinpaikkainventoinnin  
yhteydessä  havaittiin  Pitkärämäkön  puolella  (hankealueen  ulkopuolella)  soidintava suopöllö.  

Hieman vaateliaampaan pesimälajistoon lukeutuu vanhan metsän lajiksi luokiteltu palokärki, joka 
pesii nykyisin kuitenkin myös mm. hakkuuaukeilla sekä nuoremman ikäluokan metsissä, jos alueelta 
löytyy sen pesintään sopivan järeä puu.  

Hankealueella havaittiin kaksi kurkiparia, joista ainakin toisella parilla oli ilmeisesti poikaset vii-
meisen laskentakierroksen aikaan kesäkuun puolivälissä. Viime vuosina yleistynyt kurki pesii nykyisin 
monenlaisten kosteikoiden sekä viljelyalueiden laitamilla, mutta jopa hakkuuaukeiden reu-
nametsässä. Metsäkanalinnuista selvityksen aikana havaittiin metso, teeri ja pyy. Teeriä havaittiin 
sekä alueen pohjoisosassa että sen keskiosassa, missä Kiviluomankankaalla sijaitsevan voimalan ete-
läpuolelle sijoittuu pieni teeren soidin. Metson soidinpaikkainventoinnin yhteydessä teerien soi-
dinääniä kuului myös Suokonrämäkön alueelta. Metsoista alueella tehtiin yhteensä neljä havaintoa, 
eikä siellä havaittu merkkejä metson soidinpaikoista. Alueella toimivien Lapuan ja Ruhan metsästys-
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seurojen tiedonantojen perusteella alueella ei sijaitse metson soidinpaikkoja, ja lähin tiedossa oleva 
soidinpaikka sijoittuu Salinkankaan eteläosiin noin 1 km etäisyydelle hankealueen etelärajalta (Jark-
ko Posti, kirjall. ilm. 7.3.2012). Metsästysseurojen mukaan alueella on esiintynyt kohtuullisesti met-
säkanalintupoikueita johtuen alueen hyvästä ravintotilanteesta ja hyvistä marjamaista.  

Hankealueen  pesimälinnustolaskennoissa  ei  havaittu  ainoatakaan  petolintua,  eikä  alueen  lähei-
syydessä sijaitse sääksen tai muidenkaan petolintujen tai pöllöjen tunnettuja pesäpaikkoja (FCG Fin-
nish Consulting Group Oy 2011).  

Suunnitellun tuulipuiston läheisyydessä sijaitsee pienialainen Jouttilampi, joka on huomioitu mm. 
Metsäkeskuksen rajaamana linnustollisesti arvokkaana kohteena. Lammella havaittiin pesimälinnus-
tolaskentojen yhteydessä mm. pesivä laulujoutsen- ja kurkipari sekä sinisorsa. Lampi on ilmeisesti 
laulujoutsenen säännöllinen pesimäpaikka(FCG, 2012). 

 

 

  



Lapua    /     Keskustaajaman tuotanto- ja logistiikka-alue-Jouttikallio  
22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen luontotiedot Jouttikallion tuulipuiston läheisyydestä (kartassa tuulivoima-
loiden sijainti kaavaluonnosvaiheessa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eräiden Jouttikallion pesimälinnustoselvityksen ja metson soidinpaikkainventoinnin aikana havaittujen lajien 
havaintopaikat (kartassa tuulivoimaloiden sijainti kaavaluonnosvaiheessa). (FCG, 2012)  
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Muuttolinnusto (tuulivoimapuiston alue) 

Hankealueen kautta kulkevaa lintujen muuttovirtaa seurattiin kevätmuutontarkkailun avulla. Ke-
vätmuutonseuranta  toteutettiin  9.4.–28.4.2012  välisenä  aikana,  jolloin  muuttoa  seurattiin  seit-
semänä päivänä yhteensä noin 40 tuntia. Muutontarkkailun tarkoituksena oli selvittää tuulivoiman 
törmäysvaikutuksille alttiiksi tiedettyjen lintulajien tai alueen kautta erityisen runsaana muuttavien  
lintulajien  yksilömääriä,  niiden  käyttämiä  lentoreittejä  ja  lentokorkeuksia  hankealueella sekä sen 
välittömässä läheisyydessä. Muutontarkkailua suoritettiin pääasiassa Simpsiön näkötornista, mutta 
parina aamuna myös Jouttikallion hankealueella sijaitsevalla hakkuualueella. Muutontarkkailuajat  
valittiin  vallitsevan  lintutilanteen  ja  muuton  etenemisen  sekä  säätilan  mukaan  siten,  että  muut-
tolinnustoselvityksen  ja  linnustovaikutustenarvioinnin  kannalta  merkittävimpien lintulajien pää-
muuttokausi sekä muuton yleinen luonne alueella saatiin havainnoitua riittävän hyvin. Havaituista 
linnuista kirjattiin ylös niiden lentoreitit sekä lentokorkeudet. Jouttikalliolle suunniteltujen tuulivoi-
maloiden törmäysriskikorkeus on 80–200 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouttikallion  muutontarkkailun  aikana  havaittujen  suurikokoisten  lajien  muuttaja-määrät sekä lentokorkeu-
det ja hankealueen kautta muuttaneiden lintujen osuus. 

Jouttikallion tuulipuiston muutontarkkailun aikana havaittiin yhteensä hieman reilu 120 laulujout-
senta ja noin 740 hanhea, joista metsähanhi  oli valtalaji. Lentokorkeusluokittain noin puolet hanhista 
ja joutsenista lensi törmäyskorkeudella. Joutsenten lentokorkeudet olivat keskimäärin hieman alhai-
semmat kuin hanhilla, joista noin viidennes muutti myös törmäyskorkeuden yläpuolella. Kevätmuu-
ton alkuvaiheessa kaikkien suuri-kokoisten lintujen (joutsen, hanhet, kurki) muuttovirta kulki suu-
rimmaksi osaksi havaintopaikan länsipuolelta. Ilmajoen ja Seinäjoen suunnalta tulevat joutsenet ja 
hanhet muuttivat pääosin Kyrönjokea ja sitä ympäröiviä laajoja viljelysalueita seuraten kohti Lapuan 
ja Kauhavan Alajokea eli noin 6–12 km hankealueen länsipuolelta ohi. Myöhemmin muuttokauden 
edetessä hanhia muutti pienempiä määriä myös havainnointipaikan itäpuolelta Nurmonjokea seurail-
len, jolloin osa linnuista kulki myös hankealueen yli. Hankealueen kohdalla ja sen itäpuolelle joutse-
nen ja hanhien muutto oli selkeästi hajanaisempaa ja linnut muuttivat laajalla alueella keskittymättä 
sen enempää  millekään  johtolinjalle.  Hankealueen  itäpuolella  joutsenten  muutto oli  hyvin  vä-
häistä.  

Petolintuja  muutontarkkailun  aikana  havaittiin  yhteensä  vajaa  50  yksilöä,  joista  varpushaukka, 
hiirihaukka ja piekana sekä sinisuohaukka olivat runsaimpia muuttajia. Petolintujen muutto kulki 
hanhia ja joutsenia laajemmalla rintamalla, mutta käytännössä kokonaan havainnointipaikan län-
sipuolelta. Ainoastaan varpushaukkoja havaittiin muuttavan hankealueen kautta. Havaitut peto-
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linnut muuttivat merkittävissä määrin törmäyskorkeudella, mutta niitä muutti myös sen ylä- ja ala-
puolella.  

Kurkia havaittiin muutontarkkailun yhteydessä kaikkiaan yli 2000 yksilöä, joista vain alle 10 % muutti 
hankealueen kautta. Enimmäkseen kurkimuutto kulki samoja reittejä joutsenen ja hanhien  kanssa  
eli  hankealueen  länsipuolisten  jokilaaksojen  ja  viljelyalueiden  kautta.  Kurkien  pää-
muuttopäivänä 22.4. muutto kulki kuitenkin laajana rintamana ja hyvin korkealla, jolloin lintuja muut-
ti vähäisessä määrin myös hankealueen kautta. Kaikista havaituista kurjista yli 60 % havaittiin tör-
mäyskorkeuden yläpuolella ja vajaa kolmannes törmäyskorkeudella. 

Kevätmuutontarkkailun  yhteydessä  havaittiin  myös  jonkin  verran  muuttavia  kuoveja,  töyhtö-
hyyppiä, lokkeja sekä sepelkyyhkyjä, mutta minkään lajin kohdalla muuttajamäärät eivät kohonneet  
kovin  merkittäviksi.  Myös  em.  lajien  muutto  noudatteli  samoja  johtolinjoja  joutsenen  ja hanhi-
en  kanssa  kulkien  valtaosin  hankealueen  länsipuolelta  ohi.  Karkeasti  ottaen  noin  puolet kuo-
veista,  töyhtöhyypistä,  lokeista  ja  sepelkyyhkyistä  muutti  törmäyskorkeuden  alapuolella  ja puo-
let  törmäyskorkeudella,  mutta  vähäisiä  määriä  lintuja  muutti  myös  törmäyskorkeuden  ylä-
puolella (FCG, 2012). 

Suojelullisesti arvokkaat lintulajit (tuulivoimapuiston alue) 

Jouttikallion tuulipuistoalueelle ulottuvilla lintuatlasruuduilla on havaittu vuosina 2006–2010 yh-
teensä 37 varmasti tai todennäköisesti pesivää suojelullisesti arvokasta lintulajia.Näistä lajeista yh-
deksän on valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja.  

Jouttikallion  pesimälinnustoselvityksen  aikana  hankealueella  tai  sen  läheisyydessä  havaittiin kaik-
kiaan kuusi suojelullisesti arvokasta lintulajia. Havaituista lajeista teeri ja metso on luokiteltu silmäl-
läpidettäväksi viimeisimmässä uhanalaistarkastelussa vuonna 2010 (Rassi ym. 2010). Laulujoutsen, 
pyy, teeri, metso, kurki ja palokärki eli kaikki kuusi lajia on luettu kuuluvaksi EU:n lintudirektiivin liit-
teeseen I. 

Jouttikallion tuulipuistoalueen kevätmuutontarkkailun aikana havaittiin yhteensä 13 suojelullisesti 
arvokasta lintulajia. Valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja olivat vaarantuneeksi (VU) luokitellut meri-
kotka, sinisuohaukka ja hiirihaukka sekä selkälokki. Uhanalaisista lajeista yksilö-määrältään merkittä-
vin muuttaja oli valtakunnallisesti silmälläpidettäväksi ja alueellisesti uhanalaiseksi luokiteltu metsä-
hanhi, joista valtaosa muutti kuitenkin Jouttikallion hankealueen länsipuolelta. Merikotka on luokitel-
tu Suomen luonnonsuojelulain perusteella uhanalaiseksi ja erityisesti  suojeltavaksi  lajiksi,  ja  selkä-
lokki  uhanalaiseksi  lajiksi.  Muutontarkkailun  aikana  havaittiin kaikkiaan kuusi EU:n lintudirektiivin 
liitteessä I lueteltua lajia, joista yksilömäärältään runsaimmat muuttajat olivat kurki ja laulujoutsen 
(FCG, 2012). 
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Jouttikallion tuulipuistoalueelle ja sähkönsiirtoreitin alueelle ulottuvilla lintuatlasruuduilla havaitut varmasti tai 
todennäköisesti pesivät (Valkama ym. 2010) suojelullisesti arvokkaat lintulajit. Uhanalaisuus = Suomen lajien 
uhanalaisuusluokittelu (EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut,  NT  =  silmälläpidettävä  (Rassi  ym.  
2010),  RT  =  alueellisesti  uhanalainen  (BirdLife Suomi 2011)), Lsl. = Suomen luonnonsuojelulain 
(20.12.1996/1096) ja luonnonsuojeluasetuksen (14.2.1997/160) nojalla uhanalainen laji (U) laji, Dir. = EU:n 
lintudirektiivin (79/409/ETY) liitteen I laji. Tuulivoimapuiston alueella havaitut lintulajit on lihavoitu. 

 

2.3.1.6 Muut eläimet 
Alueen eläinlajistoon kuuluvat maastohavaintojen mukaan lisäksi valkohäntäkauris, hirvi, orava ja 
käpytikka.  
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2.3.2 Maisema 

Lapua kuuluu Suomen maisemamaakuntajaossa Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuksien seutuun1. Aluet-
ta kuvaillaan sedimenttien kattamien viljavien jokivarsien maisemaksi, joka avautuu tasaisena lakeu-
tena. Alueella tyypillisimpiä vesistöjä ovat joet, Lapuanjoki ja Nurmonjoki, joihin liittyy runsas tulvi-
minen.  

Itä- ja eteläosiltaan Lapuan maisema muuttuu vaihettumisvyöhykkeeksi, joka on pienipiirteisempää 
maisematilojen selännettä ja lakeutta välittävä siirtymätyyppi.2 

Alavan alueen korkeus merenpinnasta on noin 30-40 m. Jokilaaksoa rajaavat kalliosydämiset selän-
teet: Ritamäki, Jouttikallio, Kivimäki ja Simpsiö. Selänteet nousevat 80 metriin ja maamerkki-Simpsiö 
peräti 130 metriin. Maaperä selänteiden välissä on hienjakoista savea, silttiä ja hietaa. 

Maisemakuva koostuu viljelysmaasta, joesta, metsästä ja suosta. Joet rantapuustoineen muodosta-
vat maisemakuvan selkärangan.  

  

Maiseman maankäyttösuositus osayleiskaava-alueella.  

Osayleiskaava-alueelle on tehty maisemaselvitys talvella 2010-2011 (AIRIX Ympäristö Oy/maisema-
arkkitehti yo, hortonomi Anu Lämsä). Osayleiskaava-alue sijaitsee Lapuanjoen eteläpuolella  ja Nur-
monjoen itäpuolella Lapuan keskustasta 3,5 km kaakkoon.  Alueen maisema on kallioselänteelle si-
joittuvaa metsää ja suota. Suot sijoittuvat länsireunalle. Alueella sijaitsee kaksi suurempaa kallioalu-
etta; toinen Jouttikallion lakialueella ja toinen Kivimäen länsirinteellä. Muuten alue on pääasiassa 
metsämaata, jossa hakkuualueita. Alueen rakennukset ovat teollisuusrakennuksia ja ne ovat sijoittu-
vat melko matalina pääasiassa puuston sisään eivätkä näin ollen juurikaan näy kaukomaisemassa. 
Alueella ei sijaitse arvokkaita maisema-alueita. 

Jouttikalliolta avautuu hienoja näkymiä yli Lapuan ja sen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-
alueiden Nurmonjokilaakson ja Lapuanjoen yläjuoksun puoleisille peltoaukeille ja Simpsiön vuorelle. 
Maisemakuvaa tarkastellessa Jouttikalliolta käsin maisemaa rajaavat voimakkaasti maiseman reunat. 
Jouttikalliota tarkastellassa kaukomaisesta käsin, tärkeäksi elementiksi nousee sen metsäisyys. Jout-
tikallio toimii laaksomaisemaa rajaavana tekijänä. Maiseman säilymisen kannalta onkin tärkeää säi-
lyttää Jouttikallion metsäiset rinteet metsäisinä myös lakialueille asti. Aluetta asemakaavoitettaessa 
ja rakennettaessa tulee huolehtia riittävän suojapuuston säilyttämisestä etenkin lakialueilla. 

Osayleiskaava-alueelta löytyy maisemallisina erityisalueina avokallioalueet (Jouttivuoren kalliot) sekä 
metsäiset rinteet. Maamerkkejä ovat korkeimmat tehdasrakennukset, siilo ja romumetallin käsittely-
alueen romukasat. Keskeisimmiksi maiseman ongelmakohdiksi nousevat ihmisen toiminnasta mai-
semaan syntyneet muutokset: teollisuusalue, moottoriurheiluradat, turpeennostoalue ja kiviaineksen 
ottoalueet muuttavat maisemaa. Lisäksi kallioisesta maaperästä johtuen maasto on hyvin herkkää 
kulumiselle.  

Selvityksessä on annettu maankäyttösuosituksia. Rakentamisen ulkopuolelle suositellaan jätettäväksi 
alueet, joilla on suojelunarvoisia kasvi-, eläin- tai muita esiintymiä. Luontoarvojen lisäksi monilla tä-
män luokan alueilla on myös maisema-arvoja (kallioiden lakialueet, avokalliot). Rakentamiseen hei-
kosti soveltuvia alueita ovat laaksojen avoimet alueet, kalliomäkien lakialueet ja jyrkät rinteet. Lisäksi 
pintavesipainanteiden päälle rakentamisella voidaan aiheuttaa ongelmia maiseman vesitaloudessa. 
                                                             

 

1 Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto. Maisemanhoito. Maisema-aluetyöryhmän mietintö 
I. Mietintö 66/1992 
2 Maakuntasuunnitelma 
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Rakentamiseen parhaiten soveltuvat alueet ovat maisemarakenteen kannalta alueita, jotka sijoittu-
vat ala- ja keskirinteisiin lukuun ottamatta jyrkkiä rinteitä. Pienillä kumpareilla rakennuspaikka voi 
nousta laelle. Maisemakuvan kannalta hyvä sijoituspaikka on reunavyöhykkeen takana selänteen 
puolella, jolloin rakentaminen nojaa metsään ja kääntää katseensa laaksoon. Maisemakuvallisesti 
rakentamiseen soveltuvat alueet ovat sellaisia, joissa rakentaminen sopii maisemakuvaan sitä täy-
dentävästi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lapualla asutus on keskittynyt perinteisesti Nurmon- ja Lapuanjoen laaksoalueille. 
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Suunnittelualueen ja lähialueiden korkeuseroja on korostettu kuvassa rinnevalovarjostuksella (lähde: 
Paikkatietoikkuna). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti korostettu punaisella. 
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2.3.3 Rakennettu ympäristö ja kulttuuriympäristö 

Suunnittelualueelle laadittiin kulttuurihistoriallisesti merkittävien alueiden ja kohteiden inventointi 
vuosina 2009-2010 kaupungin toimesta. Suunnittelualueelta ei löydy valtakunnallisesti, maakunnalli-
sesti tai paikallisesti merkittäviä kohteita. 

2.3.4 Perinnemaisemat 

Suunnittelualueella ei ole perinnemaisemia. 

2.3.5 Muinaisjäännökset 

Kolmen osayleiskaavan alueelle tehtiin muinaisjäännösinventointi vuonna 2009. Esihistoriallisia 
asuinpaikkoja voi löytyä peltoalueiden laidoilta noin 40 mpy sekä keski- ja vanhempaa kivikautta joki-
laaksoa ympäröivien mäkien rinteiltä. Alueelta tunnettiin ennestään 5 kivikautista asuinpaikkaa joista 
neljä Ruhassa. Tässä inventoinnissa löytyi 7 kivikautista asuinpaikkaa, joista kaksi keskustan kaakkois-
puolella mäkialueella Jouttikalliolla (35-36 Jouttikallio, 37-40, Kivimäki). 

Lapuan alueella on ollut yli 300 tervahautaa, joista tutkimusalueella on jäljellä enää 4 kpl, ”mikä ko-
rostakoon niiden arvoa”. Kaksi hautaa sijaitsee Jouttikallion kaakkoispuolella. Sotahistoriallisia koh-
teita alueella ei ole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankealueella sijaitsevat muinaismuistoalueet ja –kohteet. Tuulivoimapuiston EN-1-alue, punainen rasteri ja 
tuulivoimaloiden alustavat sijainnit, punainen ympyrä. 
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Esihistorialliset muinaisjäännökset: 

35  JOUTTIKALLIO 

Ajoitus:         kivikautinen  

Laji:   asuinpaikka  

Sijainti:         Paikka sijaitsee vt. 19:n länsipuolella n. 100 m.  

Huomiot:   Paikalla on länteen loivasti viettävä rinne ja jyrkempi törmä metsätien länsipuolella, joka 
laskee suohon. Metsätie on järeä, ja syvät ojat. Tien itäpuolen leikkauksessa on n. 15 m matkalla 
kvartseja. Kauempana tiestä (n. 165 m itään) löytyi koekuopasta yksi kvartsiydin jota ei otettu tal-
teen. Löytökohdalla vaikuttaa tien itäpuolella olleen pieni hiekanottopaikka, josta pintamaata n. 30-
40 cm viety pois paikka paikoin. Tien laidalla myös ehjää, kaivamatonta maata paikoin. Asuinpaikka 
vaikuttaa osin tuhoutuneelta tien teossa ja hiekanotossa, mutta sitä on selvästi myös jäljellä, osin 
ehkä täysin ehjänä. Asuinpaikan rajaus tieltä itään on karkea arvio, tien suunnassa tarkempi, löytöha-
vaintoihin perustuva. Maaperä paikalla hiekkamoreeni. (Mikroliitti, 2009) 

 

36  JOUTTIKALLIO S 

Ajoitus:         kivikautinen  

Laji:   asuinpaikka  

Löydöt: kiviesineen sirpale, sirpale hiotusta kiviesineestä. Iskosmainen kappale jossa  

yhdellä syrjällä hiottua pintaa. 

Huomiot:     Paikalla on laaja hiekkamaaperäinen alue - loiva länteen viettävä rinne. Vähän ennen 
metsätien päätä on tiessä levike ja polkujen risteys. Tällä kohdalla, tien itäreunalla on kvartseja. Tien 
itäpuolelle tehdyistä parista koekuopasta myös kvartseja. Löytöpaikalla oli paikalla käytäessä tukkipi-
no ja löydöt osin tukkipinon alta ja liepeiltä ojasta. Alue on hiekkamaaperäistä ja loivasti länteen las-
kevaa rinnettä. Hiekkamaaperä ulottuu löytöpaikalta pari sataa metriä etelään ja ylärinteeseen itään. 
Alueella saattaa olla useampikin asuinpaikkakohta sen erinomaisen topografian ja maaperän perus-
teella arveltuna. Alue on vanhaa äestettyä hakkuu aukeaa, jossa laikut kasvaneet umpeen ja siellä 
kasvaa n. 1-2 metrinen tiheä vesakko ja pusikko. Pohjoispuolella maasto nousee ja muuttuu kiviseksi 
ja maaperä hienoaineksisemmaksi. Yrityksistä huolimatta emme alueella muuta havainneet (Mikro-
liitti, 2009). 

 

37  KIVIMÄKI 1 

Ajoitus:         kivikautinen  

Laji:   asuinpaikka  

Sijainti:         Paikka sijaitsee moottoriradan eteläpuolella, vt 19:sta n. 220 m itään.   

Huomiot:      Paikalla on metsätie ja länteen viettävä loiva rinne, löytökohdalla rinne viettää myös 
pohjois-luoteeseen. Metsätien itäpuolella on leveä  oja, josta vedetty maata tien pohjaksi. Ojan itä-
reunalta löytyi muutama kvartsi n. 20 m matkalla, yksi kvartsi oli ojan seinämässä turpeen alla. Koe-
kuopat ojan itäpuolelle eivät tuottaneet havaintoja. Paikalla lienee suureksi osaksi tien alle jäänyt ja 
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siten myös suurelta osin ehkä tuhoutunut kivikautinen asuinpaikka. Tien länsipuolella maasto kivistä, 
mutta siellä saattaa olla (ylärinteessä - tie nousee etelään mentäessä) asuinpaikkaa ehjänä jäljellä. 
Asuinpaikan rajaus on täysin arvio (Mikroliitti, 2009). 

 

38  KIVIMÄKI 2 

Ajoitus:         kivikautinen  

Laji:   asuinpaikka  

Sijainti:         Paikka sijaitsee n. 650 m moottoriradasta etelään ja vt. 19:sta n. 190 m itään.  

Huomiot:      Paikalla on tasanne jonka länsipuolella länteen viettävä rinne. Metsätien ojassa muu-
tama kvartsi. Metsätien ojasta erkanee oja länteen. Tämän ojan seinämillä runsaasti kvartseja. Paikal-
la vanha hakkuuaukko joka nyt pusikkoinen taimikko. Paikan rajaus etelä-pohjoissuunnassa on arvio. 
Paikka vaikuttaa ojia lukuun ottamatta ehjältä (Mikroliitti, 2009). 

 

39 KIVIMÄKI 3 

Ajoitus:         kivikautinen  

Laji:   asuinpaikka  

Sijainti:         Paikka sijaitsee Hietarannan talosta n. 330+ m pohjoiseen, vt 19:sta n. 160 m itään.  

Huomiot:      Paikalla on tasanne länteen viettävässä rinteessä. Tasanteella metsätie. Sen itä-
puolella kohoaa kapean tasanteen takana kalliorinne. Metsätien mutkasta alkaen n. 25 m matkalla 
tien ojassa kvartseja. Paikka osin tuhoutunut tien alle, mutta ilmeisesti suurimmaksi osaksi ehjä tien 
itäpuolella. Paikka rajautuu melko hyvin löytöjen ja topografian perusteella (Mikroliitti, 2009). 

 

40  KIVIMÄKI 4 

Ajoitus:         kivikautinen  

Laji:   asuinpaikka  

Sijainti:         Paikka sijaitsee Hietarannan talosta n. 230 m pohjoiseen, vt 19:sta  n. 150 m itään.  

Huomiot:      Paikalla on tasanne länteen viettävässä rinteessä. Tasanteella metsätie. Sen itä-
puolella maasto kohoaa loivasti ja kauempana kalliorinne. Noin 30 m matkalla tien itäpuolen ojassa 
runsaasti kvartseja. Paikka osin tuhoutunut tien alle, mutta ilmeisesti suurimmaksi osaksi ehjä tien 
itäpuolella. Paikka rajautuu melko hyvin löytöjen perusteella pohjois- etelä suunnassa mutta ei ole 
täyttä selvyyttä kuinka kauas itään (olettavasti kallioalueelle) tiestä asuinpaikka ulottuu (Mikroliitti, 
2009). 
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41  HIRVILAMPI 

Ajoitus:         kivikautinen  

Laji:   asuinpaikka  

Löydöt:         1 kpl,  palanutta luuta, koekuopasta.  

Sijainti:         Paikka sijaitsee Hirvilammen talosta n. 140 m pohjoiseen ja  vt. 19:sta n. 240 m itään, 
vesihuoltorakennuksen etelä- ja lounaispuolella.  

Huomiot:     Paikalla on leveä tasanne pellon reunaan laskevan loivahkon törmän ja tien itäpuolella 
nousevan rinteen välillä. Tie kulkee tasanteen itäreunalla. Tien länsipuolelle, tiestä n. 15 m, tehdystä 
koekuopasta kvartseja ja luuta. Pari kvartsia löytyi tien itäpuolisen ojan seinämästä pumppaamora-
kennuksen eteläpuolelta n. 30 m päässä siitä. Vaikuttaa siltä, että paikalla olisi suhteellisen laaja 
asuinpaikka, joka osin tien alla, mutta suurelta osin ehjä. Asuinpaikan rajaus on arvio (Mikroliitti, 
2009). 

 

Historialliset muinaisjäännökset: 

LAPUA 42 SALINKANGAS S 

Ajoitus:         historiallinen  

Laji:  valmistus: tervahauta  

Sijainti:         Paikka sijaitsee laajan Kivimäen alueen itäpuolella olevalla tasaisella kankaalla, Nis-
kasuon länsirannalla, metsätien mutkan kohdalla tien kupeessa.  

Huomiot:      Paikalla on osin tien runtelema tervahauta, halk. n. 15 m.   

 

43 SALINKANGAS N 

Ajoitus:         historiallinen  

Laji:   valmistus: tervahauta  

Sijainti:         Paikka sijaitsee laajan Kivimäen alueen itäpuolella olevalla tasaisella kankaalla, Kär-
meskallionnevan länsirannalla, metsätien kupeessa.   

Huomiot:      Paikalla on tervahauta, halk. n. 20 m. Metsätie kiertää haudan reunaa 
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2.3.6 Infrastruktuuri 

Lapuan kaupunki sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla valtateiden 19, 16 ja 66 varrella. Lapualta on matkaa 
Helsinkiin 380 km, Vaasaan 80 km ja Seinäjoelle noin 25 km.  

Lapuan kaupungin pinta-ala on 751,1 km2, josta vettä 13,6 km2. Lapua kuuluu Länsi-Suomen lääniin 
ja Etelä-Pohjanmaan maakuntaan. Lapua on osa Seinäjoen seutukuntaa yhdessä Ilmajoen, Jalasjär-
ven, Kurikan, Nurmon, Seinäjoen ja Ylistaron kanssa.  

Lapuasta on tullut kirkkopitäjä 1581, maalaiskunta 1865 ja kauppala 1964. Kaupunkioikeudet Lapua 
sai 1977.  

Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman mukaan Lapua kuuluu asutusrakenteessa maakunnan 
ydinalueisiin. Lapua liittyy kiinteästi Seinäjoen kaupunkiverkkoon, mutta ydinalue rajoittuu kuitenkin 
kaupungin keskustaan ja Seinäjoentien varteen. Muut alueet ovat haja-asutusaluetta. 

2.3.7 Liikenne 

Lapua sijaitsee liikenteellisesti keskeisellä paikalla valtateiden 16, 19 ja 66 risteyksessä. Lapua on 
keskeisellä paikalla myös ratayhteyden suhteen, sillä Pohjanmaan rata kulkee Lapuan kautta. Lähin 
lentoasema on Seinäjoella. 

Lapuan liikennemäärät näkyvät kartalla. Liikennemäärät ovat kasvaneet etenkin Seinäjoen ja Kauha-
van suuntaan vuodesta 2002. 

Lapuan alueen liikennettä on käsitelty myös Etelä-Pohjanmaan joukkoliikenteen strategiassa sekä 
Junan käyttö Lapuan ja Kauhavan rautatieasemien vaikutusalueella –tutkimuksessa.  

 

Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liikennemäärät 1.1.2012 (lähde: Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus).  
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2.3.8 Yhdyskuntatekniikka 

Suunnittelualue on kunnallistekniikan piirissä. Jätteiden lajittelua hoitaa Kuusakoski Oy Jouttikallion 
teollisuusalueella.  

2.3.9 Maanomistus 

Kaupungin omistamat maat (tilanne v.2010/06) on esitetty seuraavalla kartalla (kartan lähde: Lapuan 
kaupunki): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maaomistus (kaupungin omistamat maa-alueet vihreällä, tilanne v.2010/06). 

2.3.10 Väestö, elinkeinot ja palvelut 

1.. Väestö ja asuminen 
Lapualla asui 14 650 henkeä vuonna 2012. Väestö on kasvanut vuodesta 2001, mutta tätä ennen 
1990-luvulla väkiluku on vähentynyt lähes 600 hengellä.  Väestömäärä on ollut korkeimmillaan vuon-
na 1983, jolloin Lapualla asui yli 14 750 henkeä. 
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Lapuan väestömäärän kehitys sekä ennusteet vuoteen 2040 (lähde: Tilastokeskus). 

Vuonna 2012 tehdyn Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Lapuan väestömäärä tulee kasvamaan 
edelleen. Kasvua tapahtuisi koko ennustekauden, vuoteen 2040 siten, että vuonna 2040 Lapualla 
asuisi 16 482 asukasta. Lapuan kasvu tapahtuu sekä kunnan oman väestöpohjan että muuttoliikkeen 
ansiosta: omavaraisennuste, joka ei huomioi muuttoliikettä, ennustaa pienempää kasvua kuin muut-
toliikkeen huomioiva trendiennuste. Omavaraisennusteenkin mukaan alueen väestömäärä lisääntyisi 
kuitenkin reiluun 15 000:een. 

Lapuan ikärakenne on samantyylinen kuin koko maakunnassa keskimäärin, joskin lasten osuus väes-
töstä on hieman korkeampi. Ikärakenteen ennusteen mukaan lasten osuus väestöstä laskee hieman 
vuoteen 2040. Vanhusten osuus tulisi nousemaan vanhimman ikäluokan (yli 75-vuotiaat) osalta, ja 
työikäisten osuus väestöstä laskisi hieman. 

    

Lapuan väestön ikärakenne sekä ennuste (lähde: Tilastokeskus). 

Lapua on viime vuosina saanut muuttovoittoa. Tilanne on muuttunut radikaalisti 1990-luvun lopun 
muuttotappiovuosista. Tarkasteltaessa muuttoliikettä vuonna 2012 huomataan, että kaupungista 
lähtee 15–29-vuotiaita enemmän kuin kaupunkiin tulee. Tämä johtuu luultavasti ainakin osittain 
nuorten lähdöstä opiskeluihin muille paikkakunnille. Toisaalta tästä seuraavia ikäryhmiä muuttaa 
Lapualle enemmän kuin sieltä lähtee pois, mikä voi kieliä alueen houkuttelevuudesta perheellisille ja 
työssäkäyville. 
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Kuntien välinen muuttoliike Lapualla 2012 (lähde: Tilastokeskus). 

 

2.3.10.1 Elinkeinot ja työpaikat 
Lapualla maatalous on vahvaa, Lapuan työpaikoista maa- ja metsätaloudessa on reilu 10 %, mikä on 
suurempia kaupunkiseutuja runsaampaa, mutta perinteisiä maaseudun ydinalueita vähäisempää.  

Lapualla teollisuutta on runsaasti, joka neljäs työpaikka on teollisuudessa. Teollisuuden rakennuslu-
vat ovat keskittyneet vuoden 1995 jälkeen keskustaan ja sen lähialueille mm. Honkimetsään ja Joutti-
kalliolle, muutamia teollisuusrakennuksia on syntynyt myös kyliin. Muun maakunnan mukana Lapua 
on merkittävä elintarviketeollisuuden, metalli- ja teknologiateollisuuden sekä ja hyvinvointialan kes-
kittymä. Lapualla on erityisesti panostettu energiateollisuuteen.  

 

Työpaikat toimialoittain Lapualla 2010 (lähde: Tilastokeskus). 

Työpaikkojen määrä on noussut selvästi 1990-luvun puolivälin tilanteesta. Viime vuosina on ”sahat-
tu” lähes paikallaan. Lapualla ja muuallakin Etelä-Pohjanmaalla on vahva yrittäjäkulttuuri ja runsaasti 
yrityksiä väestöpohjaan nähden. Alueella on erityisesti pienyrittäjyyttä sekä maatalousyrittäjyyttä.  
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Työpaikat toimialoittain Lapualla 2010
(A)     Maa-, metsä- ja kalatalous

(B, D-E) Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto; Vesi-, viemäri- ja
jätehuolto
(C)     Teollisuus

(F)     Rakentaminen

(G-I)  Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja
ravitsemistoiminta
(J)     Informaatio ja viestintä

(K)     Rahoitus- ja vakuutustoiminta

(L)     Kiinteistöalan toiminta

(M-N)   Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta; Hallinto- ja
tukipalvelutoiminta
(O-Q)  Julkinen hallinto ja maanpuolustus; Pakollinen sosiaalivak.;
Koulutus; Terveys- ja sosiaalipalv.
(R-U)  Muut palvelut

(X)     Toimiala tuntematon
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Lapualla on 2000-luvulla ollut enemmän aloittaneita yrityksiä kuin lopettaneita. Näin ollen Lapuan 
yrityskanta on kasvanut.  

Työttömyysaste Lapualla on käynyt reilussa 18 %:ssa vuonna 1995, mutta tällä hetkellä  (31.12.2012) 
tilanne on suhteellisen hyvä, työttömyysaste on 7,9 %, kun se maakunnassa oli 9,2 % ja koko maassa 
on 10,7 % (lähde: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 12/2012). Etelä-Pohjanmaalla, 
erityisesti Lapuan alueella on perinteisesti paljon ”miestyöpaikkoja”. Lapuan uudet, suunnitellut in-
vestoinnit (mm. Simpsiö ja NovaPark) toisivat uusia työpaikkoja.  

2.3.11 Virkistyspalvelut 

Jouttikalliolla on kaksi moottoriurheilualuetta. Lisäksi Jouttilammen ympäristö on lintujen tarkkailuun 
ulkoiluun sopivaa aluetta. Jouttilammen itäpuolella oleva louhosalue muutetaan maa-ainesten otta-
misen päätyttyä retkeily- ja ulkoilualueeksi. 

 
 

3 SUUNNITTELUTILANNE 
Lapuan väestönmäärä on kasvanut vuodesta 2001 lähtien. Kaupungissa ollaankin tilanteessa, jossa on 
tarpeellista tarkastella kasvua ja tasapainoista maankäyttöä sekä Lapuan asemaa ja roolia osana Sei-
näjoen kehittyvää kaupunkiseutua.  

3.1.1 Maakuntakaava 

Hankealueella on voimassa Etelä‐Pohjanmaan maakuntakaava, joka on vahvistettu ympäristöministe-
riössä vuonna 2005. Sen jälkeen maakuntakaavaan on tehty yksi lisäys, koskien Lapualle sijoittuvaa 
kaupan suuryksikkömerkintää Honkimetsän alueella. 

Etelä-Pohjanmaan  maakuntakaavassa luodaan tulevaisuuden linjauksia koko maakuntaa koskevalle 
maankäytölle. Maakuntakaava ohjaa kuntien yleis- ja asemakaavoitusta. Maakuntakaavan mukaan 
Lapua on seutukuntakeskus. Jouttikalliolle sijoittuu mm. teollisuuden kehittämisen kohdealue, ja 
alueen läpi kulkee parannettava tieosuus VT 19 Lapua-Seinäjoki.  

 

Kuva 1. Ote Etelä-Pohjanmaan nykyisestä maakuntakaavasta. 
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Suunnittelualuetta koskevat seuraavat maakuntakaavan kehittämisperiaatemerkinnät: 

 Teollisuuden kehittämisen kohdealue (Lapua) 

Suunnittelumääräys: 

Aluevarauksia tehtäessä ja asema- ja yleiskaavoja laadittaessa toimitaan kestävän kehityksen periaat-
teen mukaisesti olemassa olevia alueita laajentaen. Toimintojen sijoittelu on tehtävä siten, että alue- 
ja yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeiden pääteiden liikenneturvallisuus ja toiminnalliset vaatimuk-
set turvataan. 

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviä teollisuuden 
alueidenkäytöllisiä ulottuvuuksia. Kehittämisperiaate pohjautuu aluerakenteeseen sekä seutukuntien 
teollisuuden erikoistumisaloihin ja niille on keskittynyt tai suunnitellaan keskitettävän merkittävää 
teollisuustoimintaa. 

 Matkailun vetovoima-alue (Lapuanjokilaakso) 

Suunnittelumääräys: 

Alueen suunnittelussa tuetaan kuntien, seutukuntien ja ylimaakunnallisten virkistysalueiden ja mat-
kailualueiden muodostamia verkostoja ja niiden kehittämistä kokonaisuuksina. Kehittämistoimien 
tulee liittyä maakunnan matkailuelinkeinojen maankäytöllisten edellytysten tukemiseen sekä virkis-
tykseen soveltuvien alueiden riittävyyden turvaamiseen. Kyrönjokilaakson ja Lapuanjokilaakson mat-
kailun vetovoima-alueilla alueen runkoreittien suunnittelussa tulee hyödyntää jokilaaksoissa tai nii-
den läheisyydessä sijaitsevat virkistysalueet ja –kohteet, kulttuurimaisemat ja rakennettu kulttuu-
riympäristö. 

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan matkailun tai virkistyksen kehittämisen alueidenkäytöllisiä 
periaatteita. 

 Merkittävästi parannettava tieosuus 

Suunnittelumääräys: 

Tielinjaus on sovitettava ympäristöön ja maisemaan. Kevyt liikenne on otettava huomioon tielinjauk-
sia suunniteltaessa ja kevyen liikenteen väyliä on osoitettava tarpeellisiin kohtiin. 

Määräys koskee Lapualla valtatietä 19 välillä Seinäjoki-Lapua. Valtatien muuttaminen 4-kaistaiseksi 
keskellä olevalla kaiteella erotettuna tai muilla vastaavilla toimenpiteillä. Ko. yhteysväli on tiepiirin 
vilkkaimpia (12057 ajon./vrk /Nurmo – 8187 ajon./vrk / Lapua) ja liikennemäärät tulevat edelleen 
voimakkaasti kasvamaan, ja jo nyt Lapuan ja Seinäjoen väli on ruuhkautunut ja siellä on paljon liiken-
neonnettomuuksia. 

 Nopean junaliikenteen rata 

 Teollisuus- ja varastoalue 

Moottoriurheilurata (Jouttikallio) 

  Valtatie / kantatie 

Suunnittelumääräys: 
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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. 

  Eritasoliittymä / Ohjeellinen eritasoliittymä 

Voimajohto 400 kV / 220 kV / 110 kV 

   Syöttövesijohto tai siirtoviemäri 

 

    Ohjeellinen tietoliikenneverkko / -yhteys 

 Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue 

Suunnittelumääräys: 

Kulttuuriympäristön ja maiseman arvot on otettava huomioon siten, että varmistetaan näihin liittyvi-
en arvojen säilyminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohtei-
siin vaikuttavissa hankkeissa on pyydettävä museoviranomaiselta ja ympäristökeskukselta lausunto. 

 Kalliokiviainesten ottamisalue 

Maakuntakaavan muutoksessa (Ympäristöministeriö vahvistanut 5.12.2006) Lapuan Honkimäen alu-
eelle on merkitty vähittäiskaupan suuryksikkö, jonka suunnittelumääräyksen mukaan alueelle saa 
sijoittaa myös yksityisiä ja julkisia palveluja sekä hallinnon toimintoja. 

Lisäksi Lapuan keskusta on merkitty seutukuntakeskuksen keskustatoimintojen alueeksi. Teollisuus- 
ja varastoalueita ovat Jouttikallio ja Ritamäki-Liuhtari. Lapualla on myös moottoriurheiluradan koh-
devaraus. Lapualla kulkee eritasoisia tieyhteyksiä sekä rautatie. Lapua on julkisen liikenteen vaihto-
paikka. Tiestön osalta Lapuan ja Seinäjoen välille on merkitty eritasoliittymiä merkittävästi parannet-
tavalle tieosuudelle. Lapualla kulkee ohjeellisia ulkoilureittejä (runkoreittejä) ja moottorikelkkailun 
runkoreittejä. Lisäksi kaupungissa kulkee sähkölinjoja, syöttövesijohto ja siirtoviemäri sekä tietolii-
kenneverkko/-yhteys. Aluevarausten osalta suunnittelualueella on kalliokiviainesten ottamisalueita. 

Maakuntakaavan uudistustyö on käynnistetty 16.5.2011. Uudistuksen teemoina laajasti ottaen ovat 
tuulivoima ja kaupan palveluverkko, liikenne ja soiden käyttötarkoitukset, yhdyskuntarakenne (kylät, 
taajamat, kehityskäytävät, tulva-alueet, maatalous) sekä kulttuuri- ja luontoympäristöt, virkistys ja 
maaperä. Pääteema on ilmastonmuutos.  

Maakuntakaavaa täydentävät vaihemaakuntakaavat: 

• Maakuntakaavan 1. vaihekaava: Tuulivoima 

• Maakuntakaavan 2. vaihekaava: Kauppa, liikenne ja maisema-alueet 

• Maakuntakaavan 3. vaihekaava: Turvetuotanto, suoluonto ja bioenergia 

Maakuntakaavan 1.vaihekaavaluonnos on ollut nähtävillä 11.6.-23.8.2012 välisen ajan.  

Maakuntakaavan 1. vaiheen kaavaluonnoksessa on osoitettu valtakunnallisten alueidenkäyttötavoit-
teiden mukaisesti alueet, jotka soveltuvat ennalta arvioiden parhaiten keskitettyyn tuulivoimaraken-
tamiseen. Kaavan laadinnassa on lähdetty periaatteesta, että kaavassa osoitetaan parhaiten soveltu-
vat ns. tuulipuistojen alueet, joiden laajuus on yleensä noin 10 voimalaa tai enemmän. Hankkeiden 
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toteuttaminen ilman maakuntakaavan aluevarausta, on edelleen mahdollista asianmukaisiin selvityk-
siin ja kuntakaavoitukseen perustuen. Tuulivoiman osalta maakuntakaavan tavoitteena on luoda 
edellytykset laaja-alaisen tuulivoimatuotannon kehittymiselle maakunnassa. Kaavaluonnoksessa 
osoitetut uudet tuulivoima-alueet perustuvat Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvitykseen, joka valmis-
tui vuonna 2012. Voimassa olevassa vuoden 2005 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa ei otettu 
kantaa tuulivoimaan.  

Maakuntakaavan valmisteluvaiheessa on maakuntakaavaan osoitettu 20 tuulivoimatuotannolle so-
veltuvaa aluetta. Lapuan Jouttikalliolle esitetystä tuulivoima-alueesta todetaan: ” Lapuan keskustaa-
jaman välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue, jossa aktiivinen hanke ja yleiskaava valmisteilla. 
Tuulivoimatuotanto on sijoitettu teollisuustuotannon alueelle”. 

 

Kuva 2. Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan Vaihekaava 1- tuulivoima-karttaluonnoksesta. 

3.1.2 Lapuan alueidenkäytön strategia 

Lapualle on tehty alueidenkäyttöstrategia vuonna 2009. Siinä Jouttikallio on esitetty teollisuusaluee-
na, jolle on osoitettu laajenemissuuntia. Muurimäki on pienteollisuuden ja liikerakentamisen alue. 
Alueen tiestön ja raideliikenteen osalle on esitetty kehittämistarpeita. Alueen osayleiskaavoituksen 
tarve on myös esitetty. 

3.1.3 Yleiskaava ja asemakaavat 

Lapualla on voimassa 23.10.2003 voimaantullut Lapuan keskustan osayleiskaava. Vaikka kaava on 
tuore, on viimeaikainen voimakas kehitys jättänyt kaupungin nykyiset yleiskaavat vanhentuneiksi 
sekä sisällön että laajuuden osalta.  

Lapualle on laadittu ensimmäinen asemakaava jo 1930-luvulla. Vuosien myötä asemakaavoitus on 
laajentunut keskustan ympäristöön niin, että nyt asemakaavoitettua aluetta on keskustassa runsaat 
930  hehtaaria, Jouttikallion teollisuusalueella yli 115 ha ja Kiviniemen teollisuusalueen 58 ha.  
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4 TAVOITTEET 
Kaavatyötä ohjaavat kunnan, asukkaiden ja muiden osallisten tavoitteet, suunnittelutilanteesta joh-
detut tavoitteet sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Tavoitteet tarkentuvat kaavatyön 
edetessä. 

Tavoitteet: 

• edistetään tuulivoimaenergian tuotantoa 
• alueen elinvoimaisuuden säilyttäminen 
• maiseman ja kulttuuriympäristöön liittyvien arvojen säilymisen edistäminen 
• ympäristön laadun säilyttäminen 
• luonnonympäristöön liittyvien arvojen säilyminen 
• alueidenkäytön suunnitelmallisuuden lisääminen 

Tavoitteena on laatia Jouttikallion osayleiskaava, jolla luodaan edellytykset tuulipuiston rakentami-
selle.  

Jouttikallion oikeusvaikutteinen osayleiskaava laaditaan siten, että sitä voidaan käyttää suoraan ra-
kennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77a §). 

 

4.1 Maankäyttö- ja rakennuslain asettamat tavoitteet 
Yleiskaavan tulee täyttää maankäyttö- ja rakennuslain asettamat vaatimukset. Yleiskaavan tarkoituk-
sena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä 
toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoite-
taan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja 
muun maankäytön perustaksi. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon :  

• yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys 
• olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö 
• asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus 
• mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen sekä energia-, ve-

si- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja ta-
louden kannalta kestävällä tavalla 

• mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen 
elinympäristöön 

• kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset 
• ympäristöhaittojen vähentäminen 
• rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen 
• virkistykseen sopivien alueiden riittävyys 
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4.2 Valtakunnalliset tavoitteet 
4.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto on 26.11.2001 päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Tavoitteet on 
tarkistettu (tarkistetut tavoitteet tulleet voimaan 1.3.2009). Tarkistuksen pääteemana oli ilmaston-
muutoksen haasteisiin vastaaminen. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa huomioon 
osayleiskaavaa laadittaessa.  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alu-
eidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Tavoitteiden keskeisenä tehtävänä on varmistaa valtakunnalli-
sesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen alueidenkäytön suunnittelussa ja viranomaisten 
toiminnassa.  

Tuulivoimarakentamisessa valtakunnalliset  alueidenkäyttötavoitteet  korostavat    pyrkimystä  keski-
tettyihin ratkaisuihin sekä tuulivoimarakentamisen ja muiden alueidenkäyttötarpeiden  yhteensovit-
tamista.  tuulivoimarakentamista  koskevien  tavoitteiden lisäksi  tuulivoima-alueiden  suunnittelussa  
on  otettava  huomioon  muutkin  valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, kuten esimerkiksi mai-
semaa, luonnonarvoja ja kulttuuriperintöä,  puolustusvoimien  toiminnan  turvaamista  sekä  lento-
turvallisuutta  koskevat tavoitteet. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen. Näistä kaksi vii-
meistä eivät koske Siikajoen Vartinojaa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on huomioitu 
maakuntakaavassa. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: 

• toimiva aluerakenne  
• eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu  
• kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat  
• toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto  
• Helsingin seudun erityiskysymykset  
• luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

Tavoitteet  on  jaettu  yleis-  ja  erityistavoitteisiin.    Toimivien  yhteysverkostojen  ja  energiahuollon 
osalta VAT:ien yleistavoitteissa todetaan mm., että ”Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon val-
takunnalliset  tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia” (Val-
tion ympäristöhallinto, 2010).  
 

4.2.2 Tavoitteet uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiselle 

Hankkeen taustalla on tavoite osaltaan pyrkiä niihin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin, joihin Suomi on 
kansainvälisin sopimuksin sitoutunut. Valtioneuvosto hyväksyi 6.11.2008 Suomen ilmasto- ja ener-
giastrategian, joka pohjautuu EU:n ilmasto- ja energiapoliittisiin linjauksiin ja velvoitteisiin. 

EU pyrkii lisäämään uusiutuvien energialähteiden, kuten tuulen, auringon ja biomassan, osuutta 
energiantuotannostaan 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi EU pyrkii parantamaan ener-
giatehokkuutta, ja näin vähentämään energiankulutusta 20 prosentilla ennustetusta. Suomi toimii 
kansainvälisessä ilmastopolitiikassa osana Euroopan unionia, ja Suomi on sitoutunut EU:n tavoittee-
seen leikata maailman kasvihuonepäästöjä siten, että lämpeneminen pysyy enintään kahdessa as-
teessa, mikä tarkoittaa: 

• päästöjen vähentämistä vähintään 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 men-
nessä 
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• päästöjen vähentämistä 80 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä 
• pysäyttää energian loppukulutuksen kasvu ja kääntää se laskuun 
• nostaa uusiutuvan energian osuus 38 prosenttiin energian loppukulutuksesta vuoteen 2020 

ja edelleen 60 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä 
• parantaa energiatehokkuutta ja vähentää energiankulutusta 20 prosenttia vuoteen 2020 

mennessä 

EU:n Suomelle asettaman tavoitteen (38 %) saavuttaminen edellyttää uusiutuvan energian käytön 
lisäämistä noin 40 TWh:lla vuoteen 2005 verrattuna. Tuulivoimaloilla tuotetaan uusiutuvaa energiaa 
ja hankkeen kasvihuonekaasutase on voimakkaasti negatiivinen ja ilmastovaikutus positiivinen eli 
hanke vähentää toteutuessaan Suomen kasvihuonekaasupäästöjä. Korvaamalla nykyistä sähköntuo-
tantoa tuulivoimalla voidaan samalla vähentää riippuvuutta fossiilista polttoaineista. 
Suomessa tuulivoimakapasiteetti oli 209 tuulivoimalaa, 447 MW vuoden 2013 lopussa (lähde: VTT). 
Valtioneuvoston selonteossa kansallisesta ilmasto- ja energiastrategiasta eduskunnalle (20.3.2013) 
asetetaan tuulivoiman tuotantotavoitteeksi vuodelle 2025 noin 9 TWh (aiemmin asetettu tavoite 
vuodelle 2020 on 6 TWh). Samalla selvitetään keinoja, joilla voitaisiin edistää tuulivoimarakentamisen 
keskittämistä laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittävää tuu-
livoiman lisärakentamista.  
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (2008) mukaan tuulivoimalat on sijoitettava ensisijai-
sesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. 

4.3 Kaupungin tavoitteet 
Suurella osalla suunnittelualueesta on voimassa vuonna 2003 vahvistunut Lapuan keskustan 
osayleiskaava. Vaikka kaava on suhteellisen uusi, tarvitaan kaupungin voimakasta kehitystä ohjaa-
maan uudet osayleiskaavat. 

Yleiskaavoituksen pohjaksi laadittiin Lapuan alueidenkäytön strategia, joka hyväksyttiin  Lapuan 
kaupunginvaltuustossa 21.9.2009. Strategiavaiheessa tavoitteeksi on asetettu Lapuan keskustan 
voimakas tiivistäminen asuin-, työpaikka- ja palvelurakentamisen kautta sekä asutuksen tiivistäminen 
Ritavuoren alueella ja Nurmonjokilaaksossa Seinäjoen suunnalla. 

Lapuan kaupunginhallituksen hyväksymässä Lapuan kaupungin maapoliittisessa ohjelmassa 2011 
todetaan: ”Teollisuusalueiden laajentaminen sekä Jouttikallion teollisuusalueella että Honkimetsässä 
on tärkeää elinkeinopoliittisesti. Kaupungilla on alueilla aika iso omistus, mutta vielä yksityisen omis-
tuksessa olevat alueet tulee saattaa rakentamisen piiriin”. Kaupungin maapoliittinen ohjelma perus-
tuu Lapuan kaupunginvaltuuston laatimiin strategioihin, tulevaisuuden visioihin sekä kaupungin kas-
vutavoitteisiin ja väestöennusteisiin. 

Keskustaajaman tuotanto- ja logistiikka-alueen osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa monipuo-
linen teollisuusrakentaminen alueella. Lisäksi alueelle on kaavailtu rakennettavaksi seitsemän noin 3 
MW.n tuulivoimalaitoksen tuulivoimapuisto, jonka kokonaiskapasiteetti  on noin  21-25  MW. Tuuli-
puistosta    energia    siirretään    valtakunnan verkkoon.  Tämä edellyttää  uuden  siirtoyhteyden ra-
kentamista  tuulipuistoalueelta  sopivaan valtakunnan sähkönsiirtoverkon liityntäpisteeseen. Alusta-
vien suunnitelmien  mukaan  tuulivoimapuiston  sähköasema (muuntoasema)  sijoittuu  puiston kes-
kialueelle, mistä rakennetaan uusi 110 kV voimajohto liitettäväksi valtakunnan sähköverkkoon joko 
Lapuan sähköaseman tai vaihtoehtoisesti Koveron alueelle rakennettavan liityntäpisteen kautta. Siir-
toyhteys  on  tarkoitus  toteuttaa  110  kilovoltin korkeajännitejohtona.  

Etelä-Pohjanmaan  elinkeino-,  liikenne-  ja  ympäristökeskus (ELY) on päättänyt 22.9.2011, että La-
puan Jouttikallion  tuulivoimalahankkeeseen  ei  sovelleta YVA-menettelyä (Dnro 
EPOELY/29/07.04/2011). Kaavatyö vaatii kuitenkin kattavat perus- ja ympäristöselvitykset sekä vaiku-
tusten arvioinnin. Lapuan kaupunki on teettänyt alueelta erilliset maisema-, luonto- ja ympäristösel-
vitykset sekä muinaismuistoinventoinnin. Selvitykset on laadittu pääosin vuosina 2010-2012. Laadit-
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tujen selvitysten perusteella voidaan todeta, että alueelle on hyvät edellytykset myös tuulivoiman 
rakentamiselle, eikä tuulivoimaloista olisi merkittäviä ympäristövaikutuksia. Kaavatyössä hyödynne-
tään tehtyjä selvityksiä. 

Jouttikallion alueelle laaditaan osayleiskaava, jolla luodaan myös edellytykset tuulipuiston rakentami-
selle. Alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava siten, että sitä voidaan käyttää suoraan 
tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77a §). 

Osayleiskaava tulee olemaan pohjana alueen asemakaavamuutoksille sekä muille suunnitelmille. 
Keskeisenä tavoitteena on toteuttaa kaavoituksen avulla alueidenkäytön strategiassa asetettuja ta-
voitteita ja suunnittelun periaatteita. 

 

4.4 Alueidenkäytön strategiassa ja valtuustoseminaarissa ase-
tetut tavoitteet 

4.4.1 Elinkeinot 

Työpaikka- ja teollisuusalueet laajenevat merkittävästi Jouttikalliolla. Raskas teollisuus sijoittuu pää-
osin Jouttikallion alueelle taajaman ulkopuolelle.  

Valtuustoseminaarin mielestä kehitettäviä teollisuusalueita ovat Jouttikallio II (teollisuuden työpai-
kat), ”Murskaamon alue” (raskas teollisuus) sekä  Valtatien ja rautatien välinen alue Ruhassa (suuri 
potentiaali, logistisesti hyvä). 

4.4.2 Palvelut 

Liikennepalveluja sekä teollisuus- ja logistiikkatoimintoja voi syntyä valtatien ja uuden Nurmonjoen 
ylittävän tieyhteyden varteen Muurimäen risteysalueelle.  

4.4.3 Liikenne 

Rakenteen tiivistyminen keskustan ulkopuolella ja sijoittuminen olevien linja-autoreittien varteen 
parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja luo vaihtoehtoja päivittäisen kulkumuodon (juna, 
linja‐auto, kävely, pyöräily, henkilöauto) valintaan.  

Kaksoisraiteen rakentaminen Seinäjoki-Oulu välille lisää pääradan kapasiteettia ja mahdollistaa juna-
tarjonnan lisäämistä sekä henkilö- että tavaraliikenteen osalta. 

Autoliikenteessä merkittävä muutostarve on kaksiajoratainen yhteys Seinäjoelle (vt19) sekä eri-
tasoliittymät. 

Valtuustoseminaarin mielestä tärkeimmät liikenteen kehittämiskohteet ovat 4-kaistainen yhteys 
välille Lapua–Seinäjoki, VT 19 sisääntulotiet (Muurimäen kohta) sekä kevyen liikenteen yhteyksien 
parantaminen.  
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4.5 Tavoitteiden julkinen käsittely 
Kaavan sisältöä on käsitelty ohjausryhmässä (yleiskaavatoimikunta), joka on joka vaiheessa ottanut 
kantaa suunnitteluratkaisuihin. 

Yleisötilaisuuksia on järjestetty kaavan valmistelu- eli luonnosvaiheessa kun aineisto asetettiin ke-
väällä 2013 laatimisvaiheen kuulemista varten nähtäville (kaavaluonnos). Kaavaehdotusvaiheessa 
pidetään tarvittaessa yleisötilaisuus, missä esitellään laadittu kaavaehdotus. 

Lisäksi hanketta on esitelty lyhyesti Lapuan keskustan liike- ja asuinalueen ja keskustaajaman asuin- 
ja työpaikka-alueen kaavatöiden yleisötilaisuuksissa mm. keväällä 2010 ja kesällä 2011. 

 

5 TUULIVOIMALOIDEN TEKNINEN KUVAUS 
Lapuan keskustaajaman tuotanto- ja logistiikka-alueen osayleiskaavalla luodaan edellytykset tuuli-
puiston toteuttamiselle Jouttikallion teollisuusalueelle. Jouttikallion teollisuusalueelle on suunniteltu 
sijoitettavaksi 7 tuulivoimalaa. 

5.1 Tuulivoimaloiden tekniset ratkaisut 

Tuulivoimalan tiedot: 
• Malli   tarkentuu 
• Napakorkeus  140m 
• Roottorin halkaisija  132m 
• Nimellisteho  3,0 MW 
• Lähtömelutaso  106,5dB 

Napakorkeuden ja roottorin halkaisijan mukaan kokonaiskorkeudeksi (pyyhkäisykorkeus) tulee noin 
210 metriä. Tuulivoimalan tornin alaosan halkaisija on noin 5-6 metriä. Tuulipuiston sisäinen sähkön-
siirto toteutetaan maakaapelein. Tuulivoima-alueella tuotettu sähköenergia tullaan syöttämään val-
takunnan verkkoon Koveron alueella. 

Tuulipuisto koostuu seitsemästä n.3,0 MW:n tuulivoimalaitoksesta. Tuulivoimalatornien päälle asen-
netaan lentoestevalot. 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuulivoimalat kuljetetaan osissa rakennuspaikalle  ja  kootaan  nostopaikalla.  Pisimmät  yksittäiset  osat  ovat  
roottorin  lavat, jotka ovat  noin  60  metrin pituisia, mikä tulee huomioida etenkin risteysalueilla.    
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Esimerkkejä voimaloiden rakenteista ja mitoista  
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Tuulivoimalat  voidaan  perustaa  pohjaolosuhteista  riippuen  joko maanvaraisina  anturoina tai  
paalutettuina rakenteina. Tyypillisesti tämän kokoluokan voimaloissa maanvarainen anturan on hal-
kaisijaltaan  n.  20m  ja  perustamissyvyys  2.5-3.5m.    Yleisin  rakenneratkaisu  on  paikalla  valettu  
betoninen massiivilaatta, joka ohenee reunoille. 

Yhden tuulivoimalan rakentaminen kestää valuineen noin kuusi viikkoa. Varsinainen voimalan pysty-
tys kestää yleensä 4-5 päivää.  

Tuulivoimapuiston  rakentaminen  ja  huolto  edellyttävät  tieyhteyttä  jokaiselle  tuulivoimalalle.  
Tuulivoimalat kuljetetaan osissa rakennuspaikalle  ja  kootaan  nostopaikalla.  Pisimmät  yksittäiset  
osat  ovat  roottorin lavat, jotka voivat olla jopa yli  60  metrin pituisia, mikä tulee huomioida etenkin risteys-
alueilla.   

 

 

 

 

5.2 Hankkeen sähkötekninen kuvaus 

Sähköverkkoon liittyminen  

Jokaisella  tuulivoimalalla  on  oma  muuntaja,  jossa  voimalan  generaattorijännite  muunnetaan  
keskijännitteeksi. Muuntaja on voimalan sisällä tai voimalan lähellä erillisessä rakennuksessa, jonka 
koko on tyypillisesti noin 4 m x 4 m x 3 m. Sijainti määräytyy turbiinivalmistajan ja -tyypin perusteella.  

Puiston alueella  voimalat  liitetään  sähköasemaan  maakaapeleilla.  Maakaapelit asennetaan huol- 
toteiden yhteyteen kaapeliojaan suojaputkessa. Kaapelit asennetaan vähintään 0,7 metrin syvyyteen.  
Mikäli asennussyvyys on tätä pienempi tai asennuspaikalla on erityisvaatimuksia, esimerkiksi mekaa- 
nista rasitusta, kaapelit suojataan erikseen asennettavilla kaapelisuojilla.  

Tuulivoima-alueella tuotettu sähköenergia tullaan syöttämään valtakunnan verkkoon alueelle raken-
nettavan muuntoaseman kautta, jossa  tuuli-voimaloiden  tuottama  sähkö  muunnetaan  tarvitta-
vaan  siirtojännitteeseen,  joka  on  110  kV. Sähköverkkoliityntä nykyiseen 110 kV linjaan liitetään  
Koveron alueella, minne rakennetaan Jouttikalliolle rakennettavalta muuntoasemalta uusi 110 kV:n 
sähkölinja 
 Muuntoaseman ja voimalinjan alueet merkitään kaavassa EN -alueeksi.  
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6 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS 
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § mukaan kaavoitukseen osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, 
joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osal-
lisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on mahdolli-
suus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua, kirjallisesti tai suullisesti 
mielipiteensä asiasta. Tiivis vuorovaikutus kaavan laatijan ja osallisten välillä on perusta työn onnis-
tumiselle. Maankäyttö- ja rakennuslain 64 §:n mukaan osallisella on ennen kaavaehdotuksen asetta-
mista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle ympäristökeskukselle neuvottelun käy-
mistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. 

Tässä kaavahankkeessa osallisia ovat:  

• alueen maanomistajat, asukkaat, yrittäjät, yritykset, yhdistykset ja yhteisöt 
• kunnan toimielimet ja viranhaltijat, joiden toimialaa asia koskee 
• viranomaiset, joiden toimialaa asia koskee  
 

 

7 MAANKÄYTÖN LÄHTÖKOHDAT  

7.1 Suunnittelun lähtökohdat - alueen erityisominaisuuksien 
huomiointi 

Lapuan keskustaan ollaan nyt laatimassa oikeusvaikutteista osayleiskaavaa kolmelle osa-alueelle, 
joista tämä sijaitsee kaakossa käsittäen Jouttikallion teollisuus- ja logistiikka-alueen. Kaksi muuta 
kaava-aluetta ovat: Keskustan liike-  ja asuinalueen osayleiskaava ja keskustaajaman asuin- ja työ-
paikka-alueen osayleiskaava. Kaikkien kolmen em. osayleiskaavan suunnittelun lähtökohdista ja ta-
voitteista on laadittu yksi yhteinen raportti. 

Arvokkaat luontokohteet ja muinaisjäännökset on osoitettu kaavamerkinnöin ja näille alueille ei 
suunnitella uutta rakentamista. Liikenteen melualueille voidaan sijoittaa työpaikkoja ja teollisuuden 
aluevarauksia. 

Jouttikallion kaava-alueella ei ole, eikä sinne osoiteta asutusta. Jouttikallion alue on selkeästi teolli-
suus- ja logistiikka-aluetta. Alue rajautuu etelässä Kivimäkeen, lännessä ja pohjoisessa keskustaaja-
man asuin- ja työpaikka-alueen osayleiskaavaan (Seinäjoki-Oulu rataan, pohjoisessa Koveroon) sekä 
idässä Keltamäkeen ja Kiviluomankankaaseen.   Selvitysaluetta halkoo pohjois-etelä suuntaisesti val-
tatie nro 19 (Seinäjoentie),  Patruunatehtaantie sekä Suokontie. Alueen sisällä on lisäksi pari muuta 
pienenpää tietä. 

Alueen pohjois- ja eteläosassa sijaitsevat erilliset moottoriurheilualueet. Selvitysalueen keskiosissa 
sijaitsee mm. ampumatarvikkeita valmistavan Lapuan patruunatehtaan tehdasalueet. Lounaisosassa 
sijaitsee laaja turpeennostoalue ja koillisosassa louhosalue. Muuten alue on pääasiassa metsämaata, 
jossa hakkuualueita. 
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7.1.1 Elinkeinot 

1.. Strategiset tavoitteet 
Lapua on merkittävä metalli- ja teknologiateollisuuden ja hyvinvointialan keskittymä. Työpaikkoja on 
eniten yhteiskunnallisissa opetus- ja terveyspalveluissa. Päivittäistavarakaupan palvelutarjonta on 
runsas mutta erikoistavaroiden vaatimaton. Työpaikkaomavaraisuus on hyvä. Kehitettäviä aloja ja 
niiden hankkeita ovat kokonaisvaltaisesti energia-alaa kehittävä Etelä-Pohjanmaan energiatoimisto 
Thermopolis, Simpsiön matkailupalvelut ja NovaParkin kauppapalvelut. Uusia yrityksiä perustetaan 
vuosittain 50-90, mutta vastaavasti niitä myös lopetetaan 35-60 vuosittain, joten pidemmän aikavälin 
nettokasvu on ollut noin 20-25 yritystä/vuosi viimeisen 10 vuoden aikana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkinnät: punainen kaupallisten palvelujen alue, violetti teollisuuden ja tilaa vievän kaupan alue ja 
harmaa teollisuusalue  
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Alueidenkäytön strategiassa määriteltiin seuraavat jalostuselinkeinojen kehittämistavoitteet: 

 

2.. Tarkennetut tavoitteet 
• alueella toimivia yrityksiä: Lapuan ketjut Oy, Nammo Lapua Oy:n räjähdysaine ja ammusteh-

das, SIPA kemianteollisuusyritys, Kuusakoski Oy:n kierrätyskeskus metalli- ja elektroniikka-
romulle (30 tp)  sekä Rudus Oy:n kivilouhimo ja rautatien vieressä turpeenottoalue. 

• alueelle on kaavailtu rakennettavaksi seitsemän noin 3 MW.n tuulivoimalaitoksen  tuuli-
voimapuisto.  Jouttikallion alueelle laaditaan osayleiskaava, jolla luodaan myös edelly-
tykset tuulipuiston rakentamiselle. Alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava 
siten, että sitä voidaan käyttää suoraan tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen 
perusteena (MRL 77a §). 

• alueella on kaksi moottoriurheilurataa, joista molemmat jäävät alueelle 
• alueella oleva turkistarhaus on väistymässä 
• Ruduksen louhimo toimii edelleen, kaivulupa myönnetty syvemmälle > suunniteltava alueen 

jatkokäyttö, toiminnan loputtua alue osoitetaan virkistyskäyttöön. 
• vt 19 uusi meluselvitys on juuri valmistunut (Ramboll, Tampere). Ohituskaista (molempiin 

suuntiin) jatkuu 3 km etelään nahkatehtaan kohdalta. Vt 19 liikennejärjestelyjen suunnitelma 
on valmistunut  (SITOn Tampereen toimisto). 

• tavoitteena on saada kaikki eritasoristeykset toteutettua yhtä aikaa – Muurimäki-Jouttikallio 
liittymän toteutus voi jopa ehtiä muiden edelle 

• selviteltävä häiriöt: melu, räjähdysvaara. Asiasta on EU-direktiivi ja suunnittelussa edetään 
TUKES:n lausunnon pohjalta. Alueelle on laadittu riskienhallinta-analyysi ja risikienhallinta-
suunnitelma, missä on selvitetty mm. räjähdysainetehtaan suojavyöhykkeiden etäisyysvaati-
mukset. 

• alueelle on tehty maaperätutkimus, radan lähellä on turvetta noin 2 m paksulti > alueen hei-
kosti kantavat alueet osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi sekä virkistys- ja ul-
koilukäyttöön.  

• Radan varteen kaavaillulle terminaalialueelle ei ole edellytyksiä pistoraiteen rakentamiselle, 
joten LTRA-Rautatie- ja tavaraliikenteen terminaalialueen aluevarausmerkintä muutetaan 
LTA- tavaraliikenteen terminaalialue aluevarausmerkinnäksi. 
 

 

Elinkeinoelämän kehittäminen keskittyy valtatien 19 varressa sijaitseville teollisuus- ja yritys-
alueille, joita ovat mm. Jouttikallio. Lapualle tavoitellaan kaiken alan yritystoimintaa, mutta 
tärkein kehittämiskohde on energia-alan yrityskeskittymä.  

Lapualla varaudutaan riittävään yritys- ja teollisuustonttien tarjontaan. > yleiskaavat ja ase-
makaavat. Lapuan vahvoja toimialoja kehitetään ja uusia investointeja houkutellaan. Energia-
alan työpaikoille varataan sijoittumisalueita valtatien 19 varrelta ja keskustan läheisyydestä. 

Tonttitarjontaa lisätään kaavoittamalla teollisuus- ja yritystontteja valtatien 19 varrella: 

o Muurimäen aluetta kehitetään logistiikka- ja tienvarsipalvelujen alueena  
o Teollisuus- ja työpaikkatoimintojen laajennusalueena kehitetään Jouttikallion aluetta. 
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3.. Elinkeinoalueiden mitoitus 
Jouttikallion asemakaava-alueella ei ole vapaita tontteja. Alueella on 5 yritystä ja kaksi maa-ainesten 
ottoaluetta. Isoin yritys on Nammo Oy, joka työllistää 142 henkeä. Lapuan Nahka työllistää 56, Lapu-
an ketjut 45 ja Kuusakoski 30 henkeä. Kaikki kuuluvat kaupungin suurimpiin työllistäjiin. 

Jouttikallion alue soveltuu raskaalle tai ympäristöhäiriöitä tuottavalle teollisuudelle, joka ei voi sijaita 
asutuksen lähellä. Alueen käyttö suunnitellaankin suurille ja keskisuurille yrityksille, painottuen ener-
giantuotantoon ja logistiikkaan. Lakialue varataan tuulisuuden vuoksi tuulivoimaloille ja eteläosa 
isoille teollisuusyrityksille, joille kuljetukset ovat tärkeitä: Muurimäen eritasoristeyksen lähelle. Poh-
joisosa varataan keskisuurille ja pienille yrityksille asutuksen läheisyyden ja ympäristötekijöiden takia. 
Myös tieverkko on täällä  takaperoisempi kuin eteläosalla. Rakentamisen mitoitus määräytyy ympä-
ristötekijöiden ja soveltuvien alueiden määrän perusteella. 

Alustavat asemakaavoitettavien alueiden pinta-alat ovat: 

• Jouttikallio pohjoinen 138 ha  > hyvää rakennusaluetta noin 70 ha 
• Jouttikallio etelä 340 ha > ilman rajoituksia noin 170 ha  ( 100 ha = 1x1km) 
• Vehkakorpi 116 ha > soveltuvaa 116 ha 

 

Rakentamisen määrää rajoittaa Jouttikallion pohjoisosalla kallio, jota on noin puolet suunnittelualu-
een pinta-alasta sekä mahdolliset tuulivoimaloiden suoja-alueet. Alueesta on rakennuskelpoista enin-
tään puolet. Kallioisessa maastossa kunnallistekniikan rakentamiskustannukset ovat korkeat. 

Jouttikallion eteläosalla rakentamista rajoittavat tuulivoimaloiden ja Nammon tehtaan suoja-alueet. 
Täälläkin alueesta on helposti rakennettavissa noin puolet. 

Radan ja valtatien välissä ei ole esteitä rakentamiselle ja koko alue voidaan hyödyntää. Turvekerrok-
sen paksuus eli perustamissyvyys on noin 2 m. 

Muurimäen laelle ei osoiteta rakentamista tässä vaiheessa. Länsirinteellä on kalliota ja muinaisjään-
nöksiä sekä luontoarvoja, samoin nykyisten turkistarhojen alueella Jouttikallion itärinteellä. 

Olevissa asemakaavoissa on vapaita teollisuustontteja Kiviniemessä ja Honkimetsässä vain muu-
tama. Teollisuustoiminta ohjataan keskitetysti Jouttikallion teollisuusalueelle. 

 

 

 

Alueidenkäytön strategiassa määriteltiin seuraavat  palvelujen kehittämistavoitteet: 

Lapuan kaupallista vetovoimaa lisätään. Lapuan sijainti Seinäjoelta pohjoiseen suuntautuvien 
pääliikenneväylien (Vt 19 ja Pohjanmaan rata) varressa tarjoaa hyvät mahdollisuudet kehittää 
kaupallisia palveluja sekä oman alueen asukkaiden että ohikulkijoiden tarpeisiin.  

Yksityiselle palvelutarjonnalle tarjotaan kehittymismahdollisuuksia: 

o Kauppaketjuille ja muille investoijille tarjotaan hyviä, logistisesti houkuttelevia alueita  
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7.1.2 Liikenne ja tekninen huolto 

1.. Strategiset tavoitteet 
 

 



Lapua    /     Keskustaajaman tuotanto- ja logistiikka-alue-Jouttikallio  

  
54 

 

Lapuan maankäytön strategian mukaan liikenneverkon tärkeimpiä toimenpiteitä ovat valta-
tien 19 rakentaminen nelikaistaiseksi Lapuan ja Seinäjoen välillä. Joukkoliikenteen kehittämi-
nen mahdollistetaan tehostamalla maankäyttöä joukkoliikenneväylien varrella. Rakentaminen 
keskustassa ja sen lähialueilla on yhdyskuntarakennetta tiivistävää niin, että se mahdollistaa 
myös kevyen liikenteen tehokkaan käytön asioinnissa. Lapuan keskustan ja sen lähialueiden 
välille tulee rakentaa houkuttelevat ja toimivat kevyen liikenteen yhteydet. Kaksoisraiteen ra-
kentaminen mahdollistaa merkittävän raideliikenteen kehittymisen. 

Lapuan liikenteellinen saavutettavuus ja hyvät liikenneyhteydet turvataan. Lapuan menesty-
misen edellytys ovat turvalliset, sujuvat ja tehokkaat liikenneyhteydet. Liikennöintimuotojen 
suhteen tulee säilyttää valinnanvapaus asuinpaikasta ja liikkumistarpeesta riippuen. Maan-
tieyhteyksiä kehitetään; sekä valtatie 19 että alempiasteinen tieverkko. Ratayhteyttä kehite-
tään nykyistä nopeammaksi ja turvallisemmaksi. 

 

 

Liikennettä kehitetään ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan. Valinnanvapaudesta 
huolimatta liikennöintitarvetta pyritään minimoimaan ja suuntaamaan ympäristön kannalta 
kestävämpään suuntaan. Tämä tapahtuu ohjaamalla maankäyttöä niin, että joukkoliikentees-
tä ja kevyestä liikenteestä tulee houkutteleva, kilpailukykyinen ja kannattava vaihtoehto liik-
kumiseen. 

Joukko- ja kevytliikenteen toimintaedellytyksiä kehitetään 

o Linja-autoliikenteen toimintaedellytyksiä parannetaan sijoittamalla uutta asutusta ja 
työpaikka-alueita kävelyetäisyydelle nykyisistä joukkoliikennekäytävistä Lapuan kes-
kustassa ja sen lähialueilla sekä Lapuan ja Seinäjoen välillä (Alanurmontie, valtatie 19) 

o Vähintään nykyisen tasoiset junayhteydet turvataan sijoittamalla uutta asutusta ja 
työpaikka-alueita Lapuan keskustaan kävelymatkan etäisyydelle asemasta 

o Pyöräilykeskustaan (enintään 3 km matkakeskuksesta) suunnitellaan toimivat, turval-
liset ja viihtyisät kevyenliikenteen väylät, jotka houkuttelevat pyöräilyyn päivittäisessä 
työmatka- ja asiointimatkaliikkumisessa sekä liityntämatkoilla joukkoliikenteeseen 

 

Lapuan ja Seinäjoen välistä valtatieyhteyttä kehitetään 

o Valtatie 19 levennetään Lapuan ja Seinäjoen välillä nelikaistaiseksi, sujuvaksi ja turval-
liseksi eritasoliittymin varustetuksi moottoritieksi 

o Eritasoliittymistä rakennetaan Lapuan imagoa ilmentävät ”sisääntuloportit”, joiden 
yhteydessä on erikoiskaupan, matkailun ja liikenteen palveluja 

 

Liikenneverkostoa kehitetään pääosin nykyisillä paikoillaan. Uusia yhteystarpeita osoitetaan 
kevytliikenteelle ja ulkoilureiteille. Merkittäviä liikenneverkoston kehityshankkeita on erityi-
sesti taajaman eteläpuolella Nurmonjokilaaksossa. (Uusi sisääntulotie Muurimäestä). 
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2.. Liikenneverkon vaihtoehdot ja vertailu 
 

Alueiden liikenneverkko on pitkälti jo rakentunut ja vaihtoehtoja ei ole laadittu.  

Aiempaan yleiskaavaan verrattuna vt 19 länsi- ja itäpuolen rinnakkaistietä  on osaksi poistettu. Kaa-
vakartalla on esitetty vain yleiset tiet ja kokoojatietasoiset kadut, ei tonttikatuja.  

Tuulivoimaloiden  rakentamista  varten  tarvitaan  hyväkuntoinen  tieverkosto ympärivuotiseen käyt-
töön. Teiden tulee olla vähintään noin kuusi metriä leveitä. Jyrkissä mutkissa teiden tulee olla vähin-
tään noin 8 metriä leveitä. Rakennettavien teiden ja liittymien mitoituksessa on lisäksi otettava huo-
mioon, että tuulivoimaloiden roottorien lavat tuodaan paikalle noin 60 m pitkinä erikoiskuljetuksina. 
Tämän takia liittymät ja kaarteet vaativat normaalia enemmän tilaa (FCG, 2011). Teiltä vaadittavat 
kantavuudet, leveydet, kaarresäteet ja kaltevuudet tuulivoimaloiden ja nostokaluston kuljetuksiin 
määrittyvät tarkasti vasta kun lopullinen turbiinitoimittaja, kuljetus- sekä nostokalusto ovat tiedossa. 
Kaavakartalle tuulivoimaloiden huoltotiet osoitetaan ohjeellisina. Alueen liikenneverkko täsmentyy 
asemakaavavaiheessa. 

Liikenneverkon kehittämisen painopisteet ovat: 
• valtatien 19 rakentaminen nelikaistaiseksi moottoriliikennetieksi keskustan kohdalla, eri-

tasoliittymät 
• uudet sisääntulotiet valtatieltä 19 Muurinmäestä Kaaranmännikköön ja Huhdannevan 

kohdalta Siirilään 
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7.2 Laatimisvaiheen kuuleminen 
Kaavaluonnosta esiteltiin yleisölle 24.5.2013, minkä jälkeen yleiskaavaluonnos oli laatimisvaiheen 
kuulemista varten julkisesti nähtävillä 22.5.-20.6.2013 välisen ajan. Kaavaluonnoksesta annettiin 9 
lausuntoa ja esitettiin 5 mielipidettä.  Viranomaisten kannanottoja kuultiin 15.11.2013 pidetyssä 
palauteneuvottelussa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.5.-20.6.2013 välisen ajan nähtävillä ollut kaavaluonnos 
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Saadun palautteen pohjalta jatkettiin kaavaluonnoksen työstämistä kaavaehdotukseksi. Alueelle laa-
dittiin mm. riskienhallinta-analyysi ja risikienhallintasuunnitelma. Riskienarvioinnin   keskeisimpänä   
tavoitteena   oli   tunnistaa  tuulivoimaloista   räjähdetehtaalle aiheutuvat  riskit  sekä  räjähdeteh-
taan  aiheuttamat  riskit  tuulivoimaloille.  Lisäksi  tunnistettiin myös   muita   tuulivoimaloiden   aihe-
uttamia   riskejä   toimintaympäristölleen   rakentamis- ja käyttövaiheiden aikana.   Riskienhallinta-
analyysin tulosten pohjalta kaavasta poistettiin voimala 4 ja voimalaa 1 siirrettiin n. 120 noin koilli-
seen ja voimalaa 2 noin 140 m. kaakkoon, siten, että varmistetaan riittävät suojaetäisyydet.  

Saadun palautteen pohjalta tarkistettiin muidenkin voimaloiden sijaintia. Voimalaa 3 siirrettiin noin 
70m. lounaaseen. Moottoriurheiluradan viereen osoitetun voimalan 7 sijaintia tarkistettiin etelään 
päin siten, että tuulivoimalan alue ei ulottuisi moottoriurheiluradan alueelle, eikä kokoojakadulle 
(Hirvijärventie). Voimalaa siirrettiin n 1 km kaakkoon. Voimala 6 poistettiin. Kaavaehdotusvaiheessa 
tarkistettiin tuulivoimaloille johtavia kokoojakatulinjauksia siten, että Tuulivoimaloiden kaikki raken-
teet, siipien pyörimisalue ja tuulivoimaloiden nostoalueet eivät ulotu kokoojateiden alueille. 

Korvenpää-Korpisillan liito-oravan reviirin rajausta tarkistettiin syyskuussa 2013 tehdyn maastokar-
toituksen jälkeen. Huhdannevalle osoitettu T/res- aluevarausmerkintä poistettiin alueen heikon ra-
kennettavuuden ja ulkoilumahdollisuuksien turvaamisen vuoksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta tarkistettiin tuulivoimaloiden sijainnit. 

Tuulivoimala 1:  siirretty n. 120m koilliseen 
Tuulivoimala 2:  siirretty n. 140m kaakkoon 
Tuulivoimala 3:  siirretty n. 70m lounaaseen 
Tuulivoimala 4:  poistettu 
Tuulivoimala 5: siirretty n. 155m lounaaseen 
Tuulivoimala 6:  poistettu 
Tuulivoimala 7:  siirretty n. 955m kaakkoon tarkasta 
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8 YLEISKAAVA 

8.1 Osayleiskaavan kuvaus 
8.1.1 Kokonaisrakenne ja mitoitus 

Osayleiskaavan aluevarausten pinta-alat: 

TT_u 210 ha (  _u, uusi aluevaraus) 
TY_u 18,5 ha 
T_u 122 ha 
TP_u 121 ha 
EN_u 85,8 ha 
LP_u 2,4 ha 
LTA_u 24 ha 
TY_res 15,5 ha 
 
TT 107,6 ha 
T 7,5 ha 
TP 3,4 ha 
EN 11,9 ha 
EJ 14,7 ha 
 
LM 26,2 ha 
W 1 ha 
AT 5,4 ha 
M 653 ha 
EV 57,3 ha 
MA 6,6 ha 
MT 112,7 ha 
EO/V 22,4 ha 
 
Alueen tarkempi mitoitus ja käyttötarkoitukset ratkaistaan asemakaavalla. 
ks. s 49, Elinkeinoalueiden mitoitus. 

 

8.1.2 Elinkeinot 

 

 UUDET ALUEET 

Alueen väri ja kirjaintunnus ilmaisee käyttötarkoituksen. 

 RESERVIALUE 

Alueen väri ja kirjaintunnus ilmaisee käyttötarkoituksen. 
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 KYLÄALUE 

Alueelle voidaan sijoittaa sellaisia pienimuotoisia työ- ja liiketiloja, jotka eivät ai-
heuta merkittäviä ympäristöhäiriöitä. 

Alueelle voidaan sijoittaa sellaisia pienimuotoisia työ- ja liiketiloja, jotka eivät aiheuta merkittäviä 
ympäristöhäiriöitä. 

Aluevarausmerkinnällä on osoitettu Suokon-, Muurimäen-  ja Ruhantien varrella olevat asuin-
alueet. 

 TYÖPAIKKA-ALUE 

Merkinnällä osoitetaan monipuoliset työpaikka-alueet, joissa voi olla toimisto- ja palvelutyö-
paikkoja, ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja siihen liittyvää myymälätilaa sekä 
varastointia. Liikennepalveluja voi  syntyä esim. valtatien  ja uuden  Nurmonjoen ylittävän tieyh-
teyden varteen Muurimäen risteysalueelle. 

 

 TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE 

Merkinnällä on osoitettu teollisuus- ja varastokäyttöön varattavat alueet.  

 

  YMPÄRISTÖVAIKUTUKSILTAAN MERKITTÄVIEN TEOLLISUUSTOIMINTOJEN ALUE 

Merkinnällä on osoitettu sellaiset teollisuusalueet, joita ei voida toimintojen aiheuttamien ympäris-
töhaittojen vuoksi sijoittaa ympäristövaikutuksille herkkien toimintojen tai alueiden läheisyyteen, 
kuten asuminen, julkiset palvelut ja virkistäytyminen. Olevalla alueella sijaitsee Nammon tuotantolai-
tokset. 

 

 TEOLLISUUSALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ ASETTAA TOIMINNAN LAADULLE ERITYISIÄ VAA-
TIMUKSIA 

Alue varataan sellaiselle teollisuustoiminnalle, josta ei aiheudu ympäristöön kohtuutonta melua, 
ilman pilaantumista tai muuta haittaa. 

Alueiden lähellä on ympäristövaikutuksille herkkiä toimintoja kuten asumista ja virkistysaluetta tai 
erityisiä luontoarvoja. TY-aluevaraukset on osoitettu radan ja vt 19 väliselle alueelle. 

 

 MOOTTORIURHEILURATA-ALUE 

Merkinnällä on osoitettu Kiviniemen- ja Suokontien varrella olevat moottoriurheiluradat. 

 

 ENERGIAHUOLLON ALUE 

Merkinnällä on osoitettu seudullisen ja paikallisen sähköverkon suurjännitelinjat sekä uusi tuuli-
voimalan sähkönsiirtotarpeisiin Jouttikallion alueelle rakennettava suurjännitelinja ja muunto-
asema. 
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 ENERGIAHUOLLON ALUE 

Alueelle voidaan sijoittaa tuulivoimaloita sekä teollisuus- ja varastotiloja. Teollisuustoimintojen sijoit-
tuminen ja laatu ratkaistaan tarkemmin asemakaavalla. 

 

 JÄTTEENKÄSITTELYALUE 

Merkinnällä on osoitettu Kuuskoski Oy: jätteenkäsittelylaitos sekä biopolttoaineiden (puun) varas-
tointialue 

 MAA-AINESTEN OTTOALUE, JOKA OTTAMISEN PÄÄTYTTYÄ VARATAAN RETKEILY- JA  
ULKOILUALUEEKSI 

Alueella toimii Ruduksen louhimo. Louhostoiminnan loputtua alue osoitetaan virkistyskäyttöön. 

 

 SUOJAVIHERALUE 

Valtatien varren melualue on osoitettu suojaviheralueeksi, koska melualueella ei ole virkistysarvoa. 

 

 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE 

Alue on varattu pääasiassa metsätaloutta varten. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen 
osoitetuille alueille sekä niitä varten huoltoteitä, teknisiä verkostoja ja kokoonpanoalue. Alueella 
sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. 

 

 MAATALOUSALUE 

Alue on varattu pääasiassa maataloutta varten. MT-aluevarausmerkinnällä on osoitettu alueen pellot 
ja niityt.  Alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. 

 

 MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE 

 

 

  TUULIVOIMALAN ALUE. 

• Luku tv-merkinnän perässä osoittaa kuinka monta tuulivoimalaa kullekin erilliselle pisto-
katkoviivalla rajatulle osa-alueelle saadaan enintään sijoittaa. 

• Tuulivoimaloiden kaikki rakenteet, siipien pyörimisalue ja tuulivoimaloiden nostoalueet 
tulee sijoittua osoitetuille tuulivoimaloiden alueille. 
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 TUULIVOIMALAN OHJEELLINEN SIJAINTI. 

Katkoviivalla on osoitettu alue, minkä sisäpuolelle  tuulivoimala mahtuu siipien pyörimisalueineen. 

 

 RISKIARVIOINTIALUE 

Riskiarviointialueeksi on osoitettu riskiarvioanalyysissä määritelty alue. 

 

 SUOJAVYÖHYKE, JOLLE PYSYVIEN ASUINRAKENNUSTEN RAKENTAMINEN ON KIELLETTY 

 

 SUOJAVYÖHYKE, JOLLE EI SAA SIJOITTAA HOITOLAITOKSIA 

 

 TERVEYSHAITAN POISTAMISTARVE 

 Alueen maaperän pilaantuneisuus on tutkittava asemakaavoitukseen ryhdyttäessä. 
Alue on tarvittaessa kunnostettava ennen rakentamisen aloittamista. 

Lapuan Nahka Oy:n maanvaraiset jätevesialtaat ovat olleet tehdaskiinteistön länsipuolella ja pump-
paamon pohjoispuolella aidatulla alueella. Näiden alueiden maaperän mahdollinen pilaantuneisuus 
tulee tutkia asemakaavoitukseen ryhdyttäessä. 

 

8.1.3 Liikenne ja tekninen huolto 

 

 TAVARALIIKENTEEN TERMINAALIALUE 

 

 MOOTTORI- TAI MOOTTORILIIKENNETIE 

Merkinnällä on osoitettu Seinäjoentie eli Vt- 19.  

 KOKOOJAKATU 

 TONTTIKATU 

UUSI ERITASOLIITTYMÄ 

Suunnittelualueelle on osoitettu kaksi uutta eritasoliittymää Muurimäen-Hirvijärventien ja Sei-
näjoentien liittymään sekä Patruunatehtaan- ja Seinäjoentien liittymään. 

 

 ERITASORISTEYS ILMAN LIITTYMÄÄ 

 KEVYEN LIIKENTEEN REITTI 
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 TIELIIKENTEEN YHTEYSTARVE 

 KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYSTARVE 

 UUDET TIET 

SIIRTOVIEMÄRI  

SYÖTTÖVESIJOHTO  

8.1.4 Erityisominaisuudet 

 

 KIINTEÄ MUINAISJÄÄNNÖS 

Kohde tai alue. 

35.  Jouttikallio, kivikautinen asuinpaikka 
36.  Jouttikallio S, kivikautinen asuinpaikka 
37.  Kivimäki 1, kivikautinen asuinpaikka 
38.  Kivimäki 2, kivikautinen asuinpaikka 
39.  Kivimäki 3, kivikautinen asuinpaikka 
40.  Kivimäki 4, kivikautinen asuinpaikka 
41.  Hirvilampi, kivikautinen asuinpaikka 
42.  Salinkangas S, tervahauta 
43.  Salinkangas N, tervahauta 

 

 

 LUONNONSUOJELULAIN NOJALLA SUOJELTU ALUE 

Alueen osa, jolla sijaitsee LSL 49 §:n perusteella suojeltuja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikko-
ja, joiden hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Alueen puusto tulee säilyttää tai hoitaa siten, 
että liito-oravan pesäpuut ja niitä suojaavat puut sekä liikkumisen kannalta riittävä puusto säilyte-
tään. 

1.     Jouttivuori, Korvenpää-Korpisilta      
4.     Jouttikallio, Salinkangas 
5.     Vehkakorpi 

 

 LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE 

Alue on metsälain 10 §:n mukainen arvokas elinympäristö tai muu eläimistöltään tai kasvillisuudel-
taan luonnonarvoja sisältävä alue. Alueella ei tule harjoittaa sellaisia toimia, joilla vaarannetaan koh-
teen luonnonarvojen säilyminen. Alueelle kohdistuville toimenpiteille edellytetään MRL 128 §:n mu-
kaista maisematyölupaa. 
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8.1.1 Kaavamääräykset 

• Tämä yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvai-
kutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoima-
loiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (EN-1-alueilla). 

• Tuulivoimalan kokonaiskorkeus maanpinnasta ei saa ylittää tasoa +210 metriä. 

• Roottorien halkaisija saa olla enintään 130 metriä. 

• Tuulivoimaloiden kaikki rakenteet, siipien pyörimisalue ja tuulivoimaloiden nostoalueet tulee 
sijoittua osoitetuille tuulivoimaloiden alueille. 

• Tuulivoimaloiden huolto- ja rakentamistiet sekä maakaapelit on sijoitettava mahdollisuuksien 
mukaan samaan maastokäytävään. 

• Ennen tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämistä on hankkeella oltava Puolustusvoimien 
pääesikunnan hyväksyntä. 

• Ennen tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämistä on haettava ilmailulain (1194/2009) 165 
§ mukainen lentoestelupa.  

• Rakennettaessa valta- ja kantatien sekä rautatien varrella on huolehdittava siitä, että raken-
nukset ja rakennelmat suojaavat asuntojen ja työpaikkojen ulko-oleskelutiloja melulta. Ra-
kennusten piha-alueella melutaso ei saa ylittää päiväohje-arvoa 55 dBLaeq Asuinrakennusten 
piha-alueella melutaso ei saa ylittää yöohjearvoa 45 dBLaeq. Sisällä vastaavasti ei saa ylittää 
päiväohjearvoa 45 dBLaeq eikä asuinrakennuksissa yöohjearvoa 35 dBLaeq. 

 
• Alueiden rakentamisessa noudatetaan kaupungin rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä, 

ellei kaavassa ole toisin osoitettu. 
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9 OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
Arviointi pohjautuu käytettävissä oleviin lähtötietoihin, perusselvityksiin, suunnittelutavoitteisiin 
ja aluetta koskeviin muihin erillisselvityksiin sekä suunnitelmiin, joita ovat mm. yleiskaavan poh-
jaksi laadittu Lapuan alueidenkäytön strategia ja maakuntakaava. Arvioitavien asioiden merkit-
tävyyttä ei laiteta arvojärjestykseen. 

9.1 Tuulivoimahankkeen vaikutukset 
Tuulivoimaloiden osalta Jouttikalliolle on tehty ympäristöselvitys (FCG Finnish Consulting Group Oy), 
jossa on arvioitu hankkeen vaikutuksia. Ympäristöselvitystä on täydennetty myöhemmin mm. linnus-
ton osalta. Vaikutusarvioiden mukaan tuulivoimalaitokset eivät aiheuta merkittäviä haittavaikutuksia 
asutukselle, maankäytölle, elinkeinoille, virkistystoiminnalle, liikenteelle tai luonnonoloihin melun tai 
varjostuksen muodossa.  

9.1.1 Vaikutukset maankäyttöön ja asutukseen 

Tuulivoimaloiden ehkä merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat maisemaan. Jouttikallion hankkeen 
vaikutuksia on havainnollistettu kuvasovitteiden avulla. Niistä nähdään, että paikoitellen suunnitellut 
tuulivoimalat tulevat olevaan dominoivia elementtejä maisemassa. Seuraavassa kuvassa on voima-
loiden näkyvyysanalyysi. Sen mukaan voimalat tulevat näkymään jokilaaksoissa sekä peltoaukeilla. 
Sen sijaan lähialueilla näkyvyyttä ei lähtökohtaisesti ole puuston vuoksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voimaloiden näkyvyys (lähde: FCG/Jouttikallion ympäristöselvitys 2011). 
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Lisäksi on laskettu vuosittainen voimaloiden aiheuttama varjostus, joka johtuu pyörivien lapojen 
muodostamista liikkuvista varjoista kirkkaalla säällä. Yleisesti varjostuksen raja-arvona pidetään kah-
deksaa tuntia vuosittain. Jouttikalliolla tämä vyöhyke ulottuu noin 400-1100 metrin etäisyydelle tuu-
livoimapuistosta, mutta vaikutusalueella ei ole sellaisia aluevarauksia, jolle voitaisiin arvioida aiheu-
tuvan häiriötä varjostuksesta. Alueella sijaitsee kolme ympärivuotisesti asuttua taloa, joista yksi si-
joittuu siten, että voimalat ovat selvästi näkyviä ja varjot tulevat ulottumaan talolle.  

Melun vaikutusalue ei laskentamallin mukaan yllä häiriintyville alueille. Hankkeella ei myöskään kat-
sota olevan vaikutusta luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeälle kohteelle valtatien 
19 läheisyydessä eikä muinaismuistokohteille.  

Tuulivoimala-alueen vaikutusalueen elinkeinojen harjoittamismahdollisuudet eivät muutu hankkeen 
myötä. Tuulivoimalan lapoihin kertyvän jään irtoaminen voi aiheuttaa riskin yleisen tien kulkijoille, 
mutta riskiä voidaan vähentää lapojen sulatuksella ja tarpeen mukaisella voimalan pysäytyksellä. 
Alueelle laaditun riskienhallinnan analyysin mukaan jäävaaran aiheuttama riski räjähdetehtaan tai 
alueella liikkuvien henkilöiden turvallisuudelle on todettu  hyvin  pieneksi.  Myös tuulivoimaloiden  
osien  irtoamisesta  aiheutuvien  riskien  voidaan todeta olevan häviävän pieniä nykyisen tyyppisissä 
tuulivoimaloissa. 

Tuulivoimalaitosten ja teollisuusaluevarausten rakennuspaikkojen talousmetsäalueet tulevat poistu-
maan, mutta muuten alueen käyttö virkistykseen ja metsätalouteen säilyy ennallaan.  

Alue on osoitettu tavoitteiden mukaisesti pääasiassa teollisuusalueeksi, eikä kaava-alueelle osoiteta 
uutta asutusta. Teollisuustoimintojen lisääntyessä alueen liikenne ja mm. teollisuustoiminnoista ai-
heutuva melu lisääntyvät, mikä lisää haitallisia vaikutuksia olevalle asutukselle. Tuulivoimapuiston 
vaikutukset liikenteeseen kohdistuvat rakennusaikaan, jolloin raskaan liikenteen määrä alueella li-
sääntyy.  

9.1.2 Vaikutukset ympäristöön ja luonnonoloihin 

Hankkeella ei katsota olevan vaikutusta Natura-alueisiin tai muihin suojelukohteisiin. Tuulivoimapuis-
ton alueella ei lähtötietojen eikä maastotöiden perusteella esiinny sellaisia luontodirektiivin liitteen 
IV(a) lajeja, uhanalaisia tai harvinaisia lajeja, joille hankkeesta aiheutuisi haitallisia vaikutuksia. Lintu-
direktiivilajeista palokärjelle ei katsota aiheutuvan merkittäviä haittoja.  

Alueelle on tehty metsojen soidinpaikkainventointi sekä linnustoselvityksiä keväällä ja kesällä 2012 
osana ympäristöselvityksen täydentämistä. Tuulipuistohankkeen vaikutukset alueella tavattavaan 
linnustoon arvioidaan kokonaisuutena vähäisiksi. Hankkeella ei katsota olevan kovin merkittävää 
vaikutusta yleisten ja runsaslukuisten lajien kohdalla. Tuulipuiston rakentaminen ei suoraan vaikuta 
Jouttilammen linnustoon, mutta kasvattaa hieman alueella pesivien lintujen riskiä törmätä tuulivoi-
maloihin. Tuulipuiston rakentamisen vaikutukset alueen pesimälinnustoon ovat pääosin vähäisiä, ja 
linnustovaikutukset ovat suurimmillaan hankkeen rakentamisvaiheessa,  minkä  jälkeen  alueen  pe-
simälinnusto  todennäköisesti  ainakin  jossain  määrin  tottuu niiden elinympäristöön rakennettuihin 
tuulivoimaloihin. Tuulivoimaloista aiheutuvalla melulla ja huoltotoimenpiteistä aiheutuvalla satun-
naisella häiriöllä ei todennäköisesti ole vaikutusta alueen linnustoon, koska alueen läheisyydessä 
toimii jo nykyisellään mm. moottoriurheiluratoja sekä kalliolouhosalue. Este- ja törmäysvaikutukset 
arvioidaan vähäisiksi, eikä alue ole muuttoreittien tai pesimäaikaisen ruokailuliikenteen kannalta 
merkittävä. Hankealueella ei sijaitse metson soidinalueita.  

Tuulivoimapuiston vaikutukset alueen luontotyypeille ja kasvillisuudelle katsotaan vähäisiksi. Arvokas 
lehtokuvio suositellaan huomioitavaksi ja säästettäväksi.  

Alueelta on selvitetty Metsäkeskuksen ympäristötukikohteet keväällä 2012. Sen mukaan itse tuuli-
voimaloiden hankealueella ei sijaitse ympäristötukikohteita (KEMERA-rahoitteiset), mutta hankealu-
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een pohjois- ja koillispuolelle sijoittuu kaksi metsäkeskuksen rajaamaa kohdetta. Metsäkeskuksen 
lausunnon mukaan metsälain 10 § mukaiselle kohteelle ei aiheudu tuulipuistohankkeesta haitallisia 
vaikutuksia, ja toinen kohde on yksityisen maanomistajan hoidettavana, lähimmillään noin kilometrin 
päässä tuulipuistoalueesta ja voimajohtoreiteistä. Myöskään Jouttilammelle ei katsota aiheutuvan 
vaikutuksia vesitasapainoon tai kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin. 

Suunnittelun lähtökohtana ovat tehdyt luonto- ja ympäristöselvitykset. Selvityksissä havaituille ar-
vokkaille luontokohteille, eikä lakialueille osoiteta rakentamista, vaan ne säilytetään maa- ja metsäta-
lousmaina. Rakentamisvaiheessa paikan olosuhteet kuitenkin muuttuvat täydellisesti kun puustoa 
kaadetaan ja maata kaivetaan ja tasoitetaan. Erityisen suuret muutokset syntyvät alueilla, missä ra-
kennetaan osin kalliolle, mikä edellyttää räjäytyksiä. 

Kaikki rakentaminen sidotaan kunnallistekniikkaan. Suunnittelualue muuttuu maa- ja metsätalousval-
taisesta alueesta voimakkaasti ihmisen muokkaamaksi teollisuusalueeksi. 

9.1.3 Voimajohtoreitin vaikutukset 

Ympäristöselvityksen täydennyksessä on selvitetty myös tuulipuiston vaatiman voimajohdon reitin 
vaikutukset. Selvityksen mukaan voimajohtoreitin varrelle ei sijoitu sellaisia erityisen arvokkaita luon-
tokohteita tai lajistoa, jotka täytyisi huomioida voimajohtolinjauksen tarkemmassa suunnittelussa tai 
rakentamisessa. Voimajohtoreitin rakentamisen vaikutukset alueen kasvillisuuteen ja luontotyyppei-
hin arvioidaan kokonaisuutenaan vähäisiksi. Myös voimajohtoreitin  rakentamisen  vaikutukset  alu-
eella esiintyvien lintujen elinympäristöihin arvioidaan vähäisiksi.  

Voimajohtoreitti on osoitettu kulkemaan teollisuusalueeksi varatun alueen keskelle, jolloin se ei 
poikkea alueen rakentuessa teollisuusalueeksi ympäristöstään kovinkaan paljon. 

9.1.4 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 

Lapuan aluerakenne on toimiva ja melko tiivis. Uudet teollisuustoiminnot on osoitettu olevien teolli-
suustoimintojen yhteyteen, mikä eheyttää yhdyskuntarakennetta. Kaikki uusi rakentaminen liitetään 
kunnallistekniikkaan ja tiestöön, mikä säästää ympäristöä. 

9.1.5 Vaikutukset kulttuuriympäristöön ja maisemaan 

Jouttikalliolta avautuu hienoja näkymiä yli Lapuan ja sen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-
alueiden Nurmonjokilaakson ja Lapuanjoen yläjuoksun puoleisille peltoaukeille ja Simpsiön vuorelle. 
Maisemakuvaa tarkastellessa Jouttikalliolta käsin maisemaa rajaavat voimakkaasti maiseman reunat. 
Jouttikalliota tarkastellassa kaukomaisesta käsin, tärkeäksi elementiksi nousee sen metsäisyys. Jout-
tikallio toimii laaksomaisemaa rajaavana tekijänä. 

Alueen rakennukset ovat teollisuusrakennuksia ja ne sijoittuvat melko matalina pääasiassa puuston 
sisään eivätkä näin ollen juurikaan näy kaukomaisemassa. Tuulivoimala sen sijaan on maisemassa 
kuin suuri mittatikku, johon kaikki muut maisemaelementit vertautuvat. Voimalat tulevat näkymään 
jokilaaksoissa sekä peltoaukeilla. Sen sijaan lähialueilla näkyvyyttä ei lähtökohtaisesti ole puuston 
vuoksi. Tuulivoimalat tuovat maisemaan myös symbolisia merkityksiä, sillä ne ovat teknisiä rakentei-
ta.  Parhaassa tapauksessa tuulivoimalat jäävät maisemassa taustalle, sulautuvat maisemaan tai aset-
tuvat osaksi maisemakuvaa, jolloin vaikutukset maisemakuvalle ovat neutraaleja tai kohtuullisia. 
Tuulivoimalat voivat tuoda ympäristölleen myös lisäarvoa. 

Tuulivoimaloiden maisemallista vaikutusta etenkin idän suuntaan voidaan pitää melko merkittävänä 
(FCG, 2011). (ks. s.11 kuvasovite). 

Maiseman säilymisen kannalta onkin tärkeää säilyttää Jouttikallion metsäiset rinteet metsäisinä 
etenkin lakialueilla. 
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9.1.6 Taloudelliset vaikutukset 

Kaupungin kannalta tuulivoimalat tuovat kiinteistöverotuloja (7 500 – 10 000 € / voimala / vuosi). 
Lisäksi tuulivoimantuotanto tuo työllisyysvaikutuksia ja imagovaikutuksia sekä vastaa hiilineutraalei-
hin tavoitteisiin. Kaava-alueen pääkäyttötarkoitus on teollisuusalue, mikä toteutuessaan luo edelly-
tykset  työpaikkojen synnylle. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi, jolloin kaupungille syntyy 
kuluja tarvittavan infraverkon rakentamisesta. 

9.1.7 Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 

Oleva tieverkko on pidettävä kunnossa, riippumatta siitä tuleeko alueelle uutta teollisuustoimintaa. 
Kevytliikenteen verkon rakentamiseen uusi teollisuus lisää kuitenkin painetta. Alueen rakentuessa 
tulee myös paineita liittymien parantamiselle valtatielle 19. Käytännössä sekä Patruunatehtaantien 
sekä Hirvijärventien liittymät tulee ratkaista eritasoliittyminä mikäli alueen toiminnat laajenevat ja vt 
19 parannetaan 4-kaistaiseksi tieksi. 

Jouttikallion tuulivoimaloiden rakentamisesta aiheutuva liikennemäärä lisää valtatien 19 raskasta 
liikennettä alueen kohdalla noin 1-4 % tuulivoimaloiden rakentamisen aikana. Tuulivoimaloiden ra-
kentamisesta aiheutuva raskaan liikenteen lisäys on nykyisiin liikennemääriin nähden melko pieni, 
vaikkakin tilapäisesti liikennemäärät saattavat nousta sadoilla ajoneuvoilla päivässä. Eniten vaikutuk-
sia muulle liikenteelle ja liikennejärjestelyille aiheuttavat todennäköisesti itse tuulivoimaloiden kom-
ponenttien kuljetukset. Näistä haasteellisimpia ovat erittäin pitkät siipikuljetukset.   

 Tuulivoimalakuljetusten reittejä ei vielä tarkkaan tiedetä, mutta ne tulevat kääntymään raken-
nusalueelle saavuttaessa valtatieltä 19 joko Patruunatehtaantielle tai Hirvijärventielle. Molemmissa 
liittymissä kuljetukset ovat 66m pitkän siipikuljetuksen ajouratarkastelun perusteella tulosuunnasta 
riippuen kohtuullisilla toimenpiteillä mahdollistettavissa. 
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10 YLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN 
Alueidenkäytön strategian valmistumisen jälkeen on syytä miettiä käytännön keinoja, joilla stra-
tegiassa esitettyjen asioiden toteuttamisessa voidaan edetä. Tämä vaatii yksityiskohtaisia kehit-
tämiseen liittyviä erillissuunnitelmia, joita on tarpeen käynnistää Lapuan alueidenkäytön strate-
gian  valmistumisen jälkeen. Strategian toteuttamiseen on esitetty seuraavia, alustavia keinoja. 

 

 

Elinkeinot 

Tonttitarjonnan riittävyys 
− osayleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen vaiheistaminen ja käynnistäminen 
− Elinkeinopoliittinen ohjelma 
− säännöllinen päivitys ja hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa 
− Uusien toimijoiden houkuttelu 
− markkinointisuunnitelma -> erityispanostus energia-alan yrityksiin 

 

 

Liikenne 

Joukkoliikenne 
− Joukkoliikenteen linjastosuunnittelu 

• joukkoliikennepalvelut uusilla alueilla 
• runkoreitit Lapua-Seinäjoki sekä yhteydet Lapualta pohjoiseen ja itään 

Kevyt liikenne 
− Uusien alueiden kevyenliikenteen väylien suunnittelu  

Tie- ja katuverkko 

− Pääkatuverkon tärkeimpien liittymien toimivuuden tarkistaminen  
Liikenneturvallisuus 

 
 

− Liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen  
• Liikenneturvallisuuden kytkeminen maankäytön suunnitteluun  
• Erityishuomio kevyenliikenteen väylissä  
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11 SEURANTA 

11.1  Seurantamenetelmät 
Seurantaa tulee tehdä säännöllisesti. Alussa esitettyjen tavoitteiden toteutumista voidaan seu-
rata esimerkiksi vuosittain (mm. tilastotieto).  

Lapuan alueidenkäytön strategiaa laadittaessa määritettiin seurantaa varten mittarit, joiden 
avulla kehitystä tarkkaillaan. Seuraavassa on esitetty tärkeimpiä indikaattoreita strategian mu-
kaisesti teemoittain: 

Seurannan toteuttamiselle tulee määrittää vastuutaho, joka huolehtii tarpeellisen tiedon ke-
räämisestä ja analysoinnista sekä siitä, että tulokset huomioidaan kaupungin toiminnassa. Tieto-
ja tulisi kerätä eri tahoilta esim. asukkaiden, matkailijoiden, investoijien tai viranomaisten näkö-
kulmasta. Lapuan kaupunki on päävastuussa seurannasta. Seurannassa voidaan käyttää erilaisia 
menetelmiä, esimerkiksi panos-tuotosanalyysiä. Tämän avulla voidaan selvittää mm. kehittämi-
sen ja investointien vaatimia panostuksia ja niistä aiheutuneita hyötyjä.  

 

11.2   
Asemakaavoituksen tilanne 2011 ja seuranta 

Lapualle on laadittu ensimmäinen asemakaava jo 1930-luvulla. Vuosien myötä asemakaavoitus 
on laajentunut keskustan ympäristöön niin, että nyt asemakaavoitettua aluetta on keskustassa 
noin 934  hehtaaria, Jouttikallion teollisuusalueella 115 ha ja Kiviniemen teollisuusalueen 58 ha.  

Asemakaavoitus etenee sitä mukaa, kun kaupunki saa hankittua maata yleiskaavassa osoitetuilta 
laajenemisalueilta. 
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12 SUUNNITTELUN VAIHEET 

2008 

− suunnittelu käynnistyi Lapuan alueidenkäytön strategian suunnittelulla syksyllä 2008: 
− yleiskaavatoimikunnan kokous Lapualla 4.9.2008 
− 31.10.2008 1. valtuustoseminaari Hämeenlinnassa / kehityskuvat 
− 6.11.2008, yleiskaavatoimikunnan kokous  

 

2009 

− 11.3.2009, 2. valtuustoseminaari Lapualla / lähtökohdat, 5 työryhmää; asuminen, palvelut, 
liikkuminen, työssäkäynti, virkistys 

− 26.3.2009, yleiskaavatoimikunnan kokous  
− valtuustoseminaari Lapualla / Maapoliittinen seminaari 06/2009. 
− Lapuan alueidenkäytön strategia-raportin joka on päivätty 14.8.2009, hyväksyminen Lapuan 

kaupunginvaltuustossa 21.9.2009. 
− 20.4.2009, yleiskaavojen työohjelmat ja tarjoutuminen: Keskustan liike- ja asumisalueen 

osayleiskaava, Keskustaajaman asumis- ja työpaikkavyöhykkeen osayleiskaava 
− 18.5.2009, kaupunginhallituksen päätös kaavoituksen käynnistämisestä  
− 25.5.2009, yleiskaavoituksen aloituskokous Oulussa  
− Maisema- ja kaupunkikuvaselvitysten laadinta kesällä 2009, maastokäynnit kesä- ja elokuus-

sa. 
− 20.8.2009, 1. viranomaisneuvottelu Lapualla  
− 30.9.2009, yleiskaavan selvitystöiden ohjelmointi (luontoselvitys, kulttuuriympäristöselvitys, 

muinaisjäännösinventointi), palaveri Lapualla. 
− Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen 27.10.2009 ja nähtävilläpito ehdotuksen 

nähtävillepanoon asti. 
− Asukaskyselyn valmistelu syys-lokakuussa 2009 
− 29.10.2009, yleiskaavatoimikunnan 1. kaavakokous / oas, selvitykset, asukaskysely 
− 12.11.2009, työpalaveri Oulussa / reuna-alueen ja keskustan rakentamisen periaatteita ja 

tarkempia tavoitteita 
− Maisema- ja kaupunkikuvaselvitysraportti valmistui 6.11.2009 
− 26.11.2009, yleisötilaisuus / osallisten tavoitteet (yleisötilaisuus) 
− Asukaskyselyn jako Lapuan kaikkiin talouksiin (noin 6300 kpl) joulukuun alussa, lisäksi web-

kysely internetissä. 
− Muinaisjäännösinventointi valmistui 23.12.2009, Mikroliitti Oy 
− Keskustan kulttuuriympäristöselvitys valmistui 4.1.2010 
− Asukaskyselyn yhteenveto ja raportti valmistui 2.3.2010 

 

2010 

− 30.3.2010, yleiskaavatoimikunnan 2. kaavakokous / kyselyn tulokset, alustavat yleiskaava-
luonnokset 

− 5.5.2010, Yleiskaavatoimikunnan 3. kaavakokous ja illalla yleisötilaisuus / seminaari. esitel-
tiin työn aikataulu, asukaskyselyn tulokset ja keskustan rakennemallivaihtoehdot, uusi tar-
kempi kysely. 

− 23.6.2010, yleiskaavatoimikunnan 4. kaavakokous / luonnokset ja niiden vertailu ja arviointi 
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− Asumis- ja työpaikkavyöhykkeen kulttuuriympäristöselvityksen laadinta kaupungin omana 
työnä kesällä 2010, Eija-Liisa Kangas 

− Luontoselvityksen laadinta kaikille kolmelle osayleiskaava-alueelle kesällä 2010, Ramboll Oy 
− 7.10.2010, yleiskaavatoimikunnan 5. kaavakokous / mm. alustavat luontoselvitykset 
− 18.10.2010, työneuvottelu Oulussa. Jouttikallion alustava työohjelma ja kustannusarvio+ tar-

joutuminen. Osa-alueen 2. kaavaluonnoksen tarkistaminen. 
− 19.11.2010, inventoitujen rakennuskohteiden arvotus, neuvottelu  
− 30.11.2010, yleiskaavatoimikunnan 6. kaavakokous, Jouttikallion oyk:n OAS ja asuin- ja työ-

paikkavyöhykkeen luonnos 
− 30.11.2010, Jouttikallion osayleiskaavan 1.viranomaisneuvottelu: Jouttikallion oyk-työn 

käynnistäminen, oas ja tehdyt selvitykset. 
 

2011 

− 19.1.2011, työpalaveri Lapualla  
− 9.2.2011, työpalaveri Lapualla  
− 16.3.2011, yleiskaavatoimikunnan 7. kaavakokous  , Osayleiskaavojen esittely,  illalla Lapuan 

yrittäjien tapaaminen.  
− 29.4.2011, työpalaveri Oulussa / yksityiskohtien tarkistuksia   
− 1.6.2011, yleiskaavatoimikunnan 8. kaavakokous, Jouttikallion alustavia tuulivoimapuiston 

selvityksiä, FCG Oy 
− 28.6.2011, osayleiskaavojen esittelytilaisuus (yleisötilaisuus) 
− 28.9.2011, työneuvottelu, viranomaiset, yleiskaavatoimikunta, Jouttikallion osayleiskaava, ti-

lannekatsaus. Lapuan keskustaajaman yleiskaavoitushankkeen 1. osa-alueen (kaupunkikes-
kustan alue) ja 2. osa-alueen (kaupunkikeskustan ympäristöalue) osayleiskaavojen luonnos-
vaiheen palautteen käsittely.  

− 23.11.2011, yleiskaavatoimikunnan 9. kaavakokous, Jouttikallion osayleiskaava, tilannekat-
saus 

 

2012 

− 9.2.2012, työpalaveri Lapualla, Jouttikallion tuulivoimapuiston alustava ympäristöselvitys. 
Keskusta-alueen liikenneselvitys sekä rakentamisen ohjaus 

− 15.5.2012, yleiskaavatoimikunnan 10. kaavakokous / Jouttikallion osayleiskaavan tilanne-
katsaus. Keskusta-alueen täydennysrakentaminen ja pysäköinti, Alangon uusi koulualue.  

− 2.7.2012, yleiskaavatoimikunnan 11. kaavakokous, Lapuan keskustaajaman yleiskaavoitus-
hankkeen 1. osa-alueen (kaupunkikeskustan alue) ja 2. osa-alueen (kaupunkikeskustan ympä-
ristöalue) osayleiskaavojen luonnosvaiheen työneuvottelu  

− 29.11.2012, Työneuvottelu ELY-keskuksessa Vaasassa, Yleiskaavaehdotusten ja Keskusta-
alueen rakentamisen ja pysäköinnin yleissuunnitelman esittely  

− 10.12.2012, yleiskaavatoimikunnan 12. kaavakokous,  Jouttikallion osayleiskaava, tilanne-
katsaus. Lapuan keskustaajaman yleiskaavoitushankkeen 1. osa-alueen (kaupunkikeskustan 
alue) ja 2. osa-alueen (kaupunkikeskustan ympäristöalue) osayleiskaavojen ehdotuksen vii-
meistely nähtäville panoa varten.  
 

2013 

− 24.5.2013, Jouttikallion osayleiskaavaluonnoksen esittelytilaisuus (yleisötilaisuus) 
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− yleiskaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten  julkisesti nähtävillä 22.5.-
20.6.2013 välisen ajan. 

− 11.6 .2013, yleiskaavatoimikunnan 13. kaavakokous  
− 12.9.2013, työpalaveri Lapualla, Jouttikallion osayleiskaavaluonnoksen palautteen käsittely 

sekä keskustan liike- ja asuinalueen sekä keskustaajaman asuin- ja työpaikka-alueen osayleis-
kaavaehdotusten  

− 26.9 .2013, yleiskaavatoimikunnan 14. kaavakokous, Jouttikallion osayleiskaavaluon-
noksen palautteen käsittely sekä keskustan liike- ja asuinalueen sekä keskustaajaman 
asuin- ja työpaikka-alueen osayleiskaavaehdotusten  

− 15.11.2013. Osayleiskaavojen tilannekatsaus, esittely viranomaisille. Jouttikallion    
osayleiskaavaluonnoksen palautteen käsittely. Nammon ja TUKESin kanssa on pidetty 
työpaja riskienhallinnan toimintasuunnitelmasta. Keskustan liike- ja asuinalueen sekä 
keskustaajaman asuin- ja työpaikka-alueen osayleiskaavaehdotusten tilannekatsaus 
 

2014 

− 23.1.2014, työneuvottelu Lapualla, Jouttikallion alustavan kaavaehdotuksen esittely 
− 6.2 .2014, työneuvottelu Vaasassa, Osayleiskaavojen esittely viranomaisille 
− 6.2 .2014, yleiskaavatoimikunnan 15. kaavakokous , Osayleiskaavojen esittely, mm. tuuli-

voimapuistoon laaditun riskienhallintaraportin ja päivitettyjen ympäristöselvitysten pohjalta 
tehdyt tarkennukset 

− 29.4.2014, yleiskaavatoimikunnan 16. kaavakokous 
− 26.5.2014, osayleiskaavojen esittely kaupunginhallitukselle 
− yleiskaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 13.5.-16.6.2014 välisen ajan. 
− 4.6.2014, Jouttikallion osayleiskaavaehdotuksen esittelytilaisuus (yleisötilaisuus) 
− 7.10.2014, yleiskaavatoimikunnan 17. kaavakokous 
− 3.11.2014, Kaupunginhallitus hyväksyi Keskustaajaman tuotanto- ja logistiikka-alueen (Joutti-

kallion) osayleiskaavan 2030 kaavaehdotuksen ( Kh 03.11.2014 § 9 ). 
− 10.11.2014, Kaupunginvaltuusto hyväksyi Keskustaajaman tuotanto- ja logistiikka-alueen 

(Jouttikallion) osayleiskaavan 2030 kaavaehdotuksen ( Kvalt 10.11.2014 § 3 ). 
 

 


