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1 JOHDANTO
Suunnittelualue sijaitsee Lapuan kaupungin Honkimetsän teollisuusalueella noin kaksi
kilometriä Lapuan ydinkeskustasta koilliseen keskustatoimintojen alueen laidalla Ritakallion
pientalovaltaisen asutusalueen välittömässä läheisyydessä valtateiden 16 (Alajärventie) ja 19
(Kauhavantie) risteysalueella. Alueelle on suunniteltu NovaPark kauppakeskittymäaluetta
teollisuusalueeseen välittömästi liittyvälle Lapuan kaupungin omistamalle ns. Honkimetsän
alueelle.

Asemakaavoitettava alue
(NovaPark)

Yleiskaava-alueen rajaus

NovaPark
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Hankkeeseen liittyen Lapuan kaupunki on päättänyt laatia alueelle yleiskaavan muutoksen ja
asemakaavan laajennuksen. Alueelle on tarkoitus laatia asemakaava välittömästi
yleiskaavan laadinnan jälkeen.
Kaavoitustyöhön liittyen alueelta on tehty erillinen vaikutusten arviointi-raportti, jossa
arvioidaan lähinnä kaupallisia ja kaupunkikuvallisia sekä liikenteellisiä vaikutuksia. Lisäksi
kaavatyön kuluessa aiheeseen liittyen on tehty mm. raportti:
Lapuan kaupungin Simpsiö- ja NovaPark-hankkeiden aluetaloudelliset vaikutukset,
EteläPohjanmaan kysyntä- ja tarjontatutkimusraportti, markkinatutkimus ja liito-oravakartoitus
ja sen täydennys.
Raportteihin ja muuhun hanketta koskevaan materiaaliin on voinut tutustua 9.5.2005 alkaen
nettisivuilla http:/www.novapark.fi
Koska maakuntakaava ohjaa yleiskaavaa, on ohjausvaikutuksen vuoksi maakuntakaavan
oltava ajantasainen siten, että yleiskaavoitus voidaan tehdä maakuntakaavassa osoitettujen
periaatteiden mukaisesti. Lapuan kohdalla yleiskaavoituksen kautta haettiin nopeassa
aikataulussa uusia maankäyttöratkaisuja. Tällöin todettiin, että ratkaisut tulisivat olemaan
voimassa
olevan
maakuntakaavan
(vahvistettu
23.5.2005)
vastaisia,
koska
maakuntakaavassa suunnittelualuetta ei ole erikseen osoitettu vähittäiskaupan suuryksikön
alueeksi. Asia ratkaistiin maakuntavaltuuston päätöksellä 20.2.2006 siten, että tehtiin Lapuaa
koskeva maakuntakaavan muutos. Maakuntakaavan muutoksen oleellisin toimenpide oli
teollisuusalueen kohdemerkinnän muuttaminen km-1-merkinnäksi, mikä sallii vähittäiskaupan
suuryksikön rakentamisen vt:n 19 itäpuolelle. Ympäristöministeriö on vahvistanut
maakuntakaavan muutoksen 5.12.2006.

2 LÄHTÖKOHDAT
2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1.1 Rakennettu ympäristö
Kaavan muutosalue on enimmäkseen harvahkoa metsää ja alueella on myös rakennettua
teollisuusaluetta. Teollisuusalue sijoittuu pääasiassa valtatien 19 itäpuolelle. Valtatien varren
teollisuusalue on yleisilmeeltään siisti, mutta alueen sisäosien teollisuusalue on tyypillistä
”villiä” takapihamaista teollisuusympäristöä.
Yleiskaavan muutosalueella valtatien 16 pohjoispuolella on jonkin verran pientaloasutusta.
Muutosalueen kaakkoispuolella saha-alueen läheisyydessä on Honkimäen pientaloalue.
Alueella ei ole kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita.
Kaupunkirakenne
Lapuan kaupungin ydinkeskusta sijaitsee kahden joen, Lapuan- ja Nurmonjoen
risteyskohdassa. Jokilaaksoa reunustaa selvästi ympäristöään korkeampi Simpsiön vuori ja
vastakkaisella puolella Ritamäen harjanne, jossa Honkimetsän kaava-alue sijaitsee.
Honkimetsä on liikenteellisesti erinomaisesti saavutettavissa.
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Näkymä Simpsiöntieltä
Lapuan jokilaaksossa
sijaitsevaan ydinkeskustaan.
Taustalla Simpsiön vuori
NovaPark-alueelta
Honkimetsästä on valmiina
aina Simpsiön kupeeseen
asti jatkuva ja Lapuan
keskeiset keskustatoiminnat
yhdistävä valtatien 19
alittava kevyen liikenteen
väylä.
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2.1.2 teollisuusalue
Nykyiset
Alueen sisäosien
on
virkistysalueet
ja –
tyypillistä
”villiä”
takapihamaista
teollisuusympäristöä.
reitit
Honkimetsässä on toimiva

Kuljetusliikkeet tarvitsevat runsaasti
avointa tilaa, jolloin suojapuuston
tarve korostuu

Alueella sijaitsee maakunnallisen
jätehuoltoyhtiön Etapin
hyötyjäteasema
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Tekninen huolto
Suunnittelualue on vesihuoltoverkoston piirissä.
Liikenne
Suunnittelualue sijaitsee valtateiden 19 ja 16 risteysalueella. Alueelle on ramppi valtatieltä 19
ja suunnitelmissa on toteuttaa myös uudet voimassa olevan Lapuan keskustan
osayleiskaavan mukaiset tieyhteydet valtatielle 16 ja kantatielle 66. Nykyiseen yleiskaavaan
liittyvän liikenneselvityksen mukaan uusi Simpsiöntien jatke jatkuisi jo rakennettua
Ruohomäentietä itään ja liittyisi valtatiehen 16 T-liittymänä. Selvityksen mukaan
liittymispaikka valtatiehen 16 voi vaihdella vain n. 25 m itään tai länteen. Muussa
tapauksessa joudutaan valtatien tasausta muuttamaan riittävien näkemien tai kyllin loivan
liittymäalueen saamiseksi. Tiejärjestelyissä on varauduttava myös mahdollisen
eritasoliittymän rakentamiseen alueelle.
Simpsiöntien pääsuunnan muuttamiseksi Ruohomäentielle on varauduttu kyseessä olevalla
alueella voimassa olevassa asemakaavassa.
Alueen sisäisen päätieverkon muodostavat pohjois-etelä suuntainen Honkimetsäntie ja
Ruohomäentie, joka on tarkoitus jatkaa valtatielle 16 asti. Ruohomäentie alittaa valtatien 19
ja yhtyy Lapuan keskustan kautta Simpsiölle menevään Simpsiöntiehen. Ruohomäen- ja
Simpsiöntien varressa on kevyen liikenteen väylä.
Liikenteellisesti alue on hyvin
saavutettavissa.
Nykyiset virkistysalueet ja -reitit
Suunnittelualueella on valaistu kuntopolkureitistö, joka on siirrettävä katu- ja muun
rakentamisen tieltä. Kuntopolku on jäänyt puristuksiin teollisuusalueen keskelle.

Honkimetsän pururata

Kuvassa uusi katu katkaisee kuntopolun, joka on tältä osin jo siirretty uuteen paikkaan.
Teollisuusalueen laajennuksen toteutuessa joudutaan kuntoiluradalle etsimään uusi
sijoituspaikka.
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Väestö ja työpaikat
Alueen yritykset tarjoavat työpaikan n. 170 henkilölle.
Teollisuusalueella sijaitsevat mm:












Empower Oy
Finn-Start Power
Honkimetsän Kuljetus Ky
Lapuan Saha Oy
Pa-Mac Power Oy
Suomen Hiomopalvelu Antelo & Järviluoma
Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy
Kuljetusliike Veljekset Klemettilä Oy
Multinutrix Oy
Kuljetusliike T. Ojutkangas Oy














JP Metsäurakointi Oy
Lakeuden Etappi, Lapuan jäteasema
Rakennusliike Pentti Unkuri
Louhintaliike Ylimäki Oy
K-M Kallio Oy
Honkimetsän Kuljetus Ky
Hydrauliikka-asennus Pertti Portin
Workplan Oy
Hydroll Oy
Tiehallinto, Vaasan tiepiirin tukikohta
JSA-Group Oy

Asuminen ja palvelut
Suunnittelualue sijaitsee välittömästi Lapuan keskustan palvelujen
lähituntumassa. Uutta asutusta on kaavailtu suunnittelualueen läheisyyteen.

ja

asutuksen

Ritavuoren
asuinalue

Vesitornin
asuinalue

Nykyinen kaupunkirakenne

Asuntoaluevaraukset ja osittain jo
toteutuneet uusimmat asuinalueet

Välittömästi suunnittelualueen ja valtatien 19 länsipuolella on Ritakallion pientaloalue johon
asti nykyiset keskustan kaupalliset palvelut ulottuvat. Ritakallion pohjoispuolella on
Ritakalliota vanhempi Ritamäen pientaloalue, jonka viereen on rakentumassa uusi
Ritavuoren pientaloalue. Lisäksi uutta asutusta on rakennettu aivan suunnittelualueen
viereen vesitornin alueelle.
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Kaupungin omistamat maat

2.1.3 Maanomistus
Kaupunki omistaa lähes kokonaan suunnittelualueen rakentamattomat maat.

3 SUUNNITTELUTILANNE
3.1 Maakuntakaava
Lapualla on voimassa
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava, joka on vahvistettu
ympäristöministeriössä 23.5.2005.
Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus teki 16.1.2006 päätöksen, että se esittää
maakuntavaltuustolle
Etelä-Pohjanmaan
maakuntakaavan
muutoksen
laatimisen
käynnistämistä. Maakuntavaltuusto päätti, että maakuntakaavan muutosprosessi
käynnistetään ja että tavoitteena on saada maakuntakaavan muutos vahvistetuksi jo vuoden
2006 loppuun mennessä. Kaavaluonnos oli nähtävillä 27.3-28.4.2006 ja kaavaehdotus
pidettiin
nähtävillä
29.5-30.6.2006
välisen
ajan.
Maakuntavaltuusto
hyväksyi
maakuntakaavan muutoksen 28.8.2006. Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan
muutoksen 5.12.2006.
Aikaisemmassa maakuntakaavassa on t-kohdemerkintä Honkimetsän alueella, mikä ei
mahdollistanut
ns. NovaPark-hankkeen toteuttamista. Maakuntakaavan muutoksella
muutettiin maakuntakaavaa siten, että C-kohdemerkinnän lisäksi kaavassa osoitettiin
erillinen km-1-kohdemerkintä. Erillinen km-1-kohdemerkintä sallii vähittäiskaupan
suuryksikön rakentamisen myös vt:n 19 itäpuolelle Honkimetsän alueelle.
Maakuntakaava sisältää
kaavaselostuksen.

kaavakartan

ja

siihen

liittyvät

kaavamääräykset

sekä
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Maakuntakaava on useampaa kuin yhtä kuntaa koskeva yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Se korvaa
aikaisemman seutukaavan. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja
osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä
tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka
useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen. Aiempaan seutukaavaan
nähden maakuntakaava on yleispiirteisempi ja sillä pyritään edistämään maakunnan strategista kehittämistä.
Maakuntakaavan keskeisin oikeusvaikutus on, että se on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa yleiskaavaa ja
asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisen on
suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava
maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta
kaavan toteuttamista.

Maakuntakaavassa määritellään kaupallisen palveluverkon periaatteet
seudulla sekä pyritään osoittamaan mm. seudulliset kaupan suuyksiköt.

maakunnassa tai

Maakuntakaavan yleispiirteisen luonteen vuoksi yleiskaavan tai asemakaavan laatimiseen jää yleensä aina jonkin
verran harkintavaltaa, joka on peräisin paikallisista olosuhteista sekä tarkemmista tutkimuksista ja selvityksistä.
Maakuntakaavaa ei siis aina ja kaikissa tapauksissa noudateta tai voida noudattaa sellaisenaan
yleiskaavoituksessa tai asemakaavoituksessa. Lähtökohtaisesti maakuntakaavan ratkaisuista poikkeaminen tulisi
aina yleis- tai asemakaavatasolla perustella, jolloin argumentaation tukena on mahdollista käyttää juuri tarkempia
tutkimuksia ja selvityksiä, jotka johtaisivat poikkeavaan ratkaisuun.

Maakuntakaavaote

Ote maakuntakaavan 5.12.2006
vahvistetusta muutoksesta

Maakuntakaavan muutoksen merkintöjä:
Teollisuus- ja varastoalue

t

Merkintä osoittaa maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät teollisuus- ja varastotoimintojen alueet.
Teollisuus- ja varastoalue –merkinnän keskeiset perusteet ovat olleet alueen maakunnallinen merkittävyys ja
alueen kehitysmahdollisuudet.

tk

km-1
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Teollisuuden kehittämisen kohdealue
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä teollisuuden alueidenkäytöllinen ulottuvuus.
Kehittämisperiaate pohjautuu aluerakenteeseen sekä seutukuntien teollisuuden erikoistumisaloihin ja alueelle
on keskittynyt tai suunnitellaan keskitettävän merkittävää teollisuustoimintaa.

Vähittäiskaupan suuryksikkö
Merkinnällä osoitetaan taajamatoimintojen alueelle, mutta varsinaisten ydinkeskustan reuna-alueelle sijoittuvat
2
yli 2000 kerros-m suuruiset vähittäiskaupan myymälät. Merkintä ei koske paljon tilaa vaativia
erikoistavaramyymälöitä.
Maakuntakaavan muutoksella on lisätty kaavaan vähittäiskaupan suuryksikön kohdemerkintä.
Kohdemerkintään on lisätty indeksi (km-1), jota selittää sen suunnittelumääräys, jolla sallitaan alueelle yksityisiä
ja julkisia palveluja ja hallinnon toimintoja.

Eritasoliittymä / Ohjeellinen eritasoliittymä
Merkinnöillä osoitetaan sellaiset liittymät, joissa on tai joihin tulee myös ramppiyhteydet
eritasossa kulkeviin teihin = eritasoliittymä ( jos ei ole ramppiyhteyttä, niin kyseessä on
eritasoristeys). Eritasomerkinnällä on osoitettu ne liittymät, jotka ovat olemassa tai joista
on tehty rakentamispäätös ( isompi ympyrä-merkintä). Ohjeellisella varausmerkinnällä
on osoitettu ne liittymät, joihin tulevaisuudessa mahdollisesti rakennetaan
eritasoliittymä.
Eritasoliittymän / ohjeellisen eritasoliittymän merkintöjä on osoitettu maakuntakaavan
muutoksessa yksi lisää vt:n 16 ja Ruohomäentien risteykseen / Ohjeellinen
eritasoliitymä.

3.2

Yleiskaava

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen
ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja
osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun
maankäytön perustaksi. Yleiskaava voidaan laatia myös osa-alueittain. (MRL 35§)
Yleiskaava on keskeinen kaavamuoto kaupallisen palveluverkon suunnittelussa siinä määritellään palveluverkon
periaatteet kunnassa tai sen osassa.

Suunnittelualueella on voimassa 23.10.2003 lainvoiman saanut Lapuan keskustan
osayleiskaava.
Yleiskaavassa suunnittelualueen pohjoisosassa Ruohomäen- ja Alajärventien välisellä
alueella on teollisuus- ja varastoaluetta (T) sekä työpaikka-aluetta (TP), jonne voidaan
sijoittaa teollisuuden lisäksi konttoreita ja palveluita asemakaavassa tarkemmin eriteltynä.
Valtatien 19 ja Honkimetsäntien välinen alue on varattu samoin työpaikka-alueeksi (TP).
Honkimetsäntien itäpuolinen alue on varattu osittain ympäristövaikutuksiltaan merkittävän
teollisuuden (TT) sekä osittain teollisuus- ja varastorakennusten (T) käyttöön.

Työpaikka-alue

TP
T
TT

Alueella voi olla teollisuutta, konttoreita
tai palveluja asemakaavalla tarkemmin
eriteltynä.

Teollisuus- ja varastoalue
Ympäristövaikutuksiltaan
merkittävä teollisuusalue

M

Maa- ja metsätalousvaltainen
alue

MT

Maatalousalue

AP

Pientalovaltainen alue

EJ

Jätteenkäsittelyalue

Ote yleiskaavasta
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3.3

Asemakaava

Ruohomäentien eteläpuolinen alue on asemakaavoitettu. Asemakaavassa suurin osa
alueesta on varattu teollista toimintaa varten. Asemakaavat on laadittu pääosin ennen
nykyistä yleiskaavaa.
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4 SELVITYKSET
4.1 Muut suunnitelmat ja selvitykset
Ympäristöselvityksen tekemisestä osayleiskaava-alueelle päätettiin 13.12.2004 pidetyssä
viranomaisneuvottelussa. Erityisen tärkeänä pidettiin alueen tutkimista mahdollisena liitooravan elinalueena.
Honkimäen alueella ei ole tehty varsinaista luontokartoitusta vaan bilologi, FM Aija
Degerman teki alueella liito-oravakartoituksen. Liito-oravan mahdollista esiintymistä Lapuan
Honkimäen alueella selvitettiin maastokäynnillä 7.6.2005. Liito-oravan esiintymistä
kartoitettiin lajille soveltuvilta elinalueilta. Honkimäen pohjoisosassa metsät ovat kuusikkoa.
Liito-oravan kartoitus suoritettiin kävelemällä lajille sopiva alue ja havainnoimalla liito-oravan
jätöksiä suurten kuusten, koivujen ja haapojen tyviltä. Lisäksi luontokuvaaja ja liito-oravaasiantuntija Benjam Pöntinen tutki maalis- ja toukokuussa 2006 maastokäynneillä liitooravan mahdollista esiintymistä alueella.
Tässä selostuksessa esitetty selvitys luonnonympäristöstä perustuu peruskartan (1:20 000)
ja ilmakuvan tietoihin sekä liito-oravakartoituksen yhteydessä maastossa 7.6.2005 tehtyihin
havaintoihin alueen luonnosta. Luontoselvitysosuuden on tehnyt Aija Degerman.

4.1.1 Luonnonympäristöselvitys
Kasvillisuus
Lapua
kuuluu
kasvimaantieteellisessä
aluejaossa
Pohjanmaan-Kainuun
metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen. Lapuan kaupungin alueella yleisimpiä ovat mäntyvaltaiset
metsät, joita on 57% yksityismetsien pinta-alasta. Kuusen osuus on 31 % ja
lehtipuuvaltaisten metsien 12 % (Lapuan metsänhoitoyhdistys 2005). Myös Honkimetsän
alueella metsät ovat mäntyvaltaisia talousmetsiä. Alueella ei ole luonnontilaista metsää.
Metsiä on hakattu ja harvennettu. Varttunutta kuusikkoa on kuitenkin Alajärventien varressa
Koivulan peltojen länsipuolella sekä kuntoradan länsipuolella. Honkimetsän alueella on
muutamia soistumia, jotka on ojitettu. Luonnontilaista suota ei alueella ole.

Mäntyvaltaista metsää uuden tielinjan molemmin puolin (tilanne
12.11.2004).
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Alueen metsät ovat talouskäytössä. Kuva kuntoradalta.

Alajärventien eteläpuolen harvennettua kuusikkoa.
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Kuntoradan itäpuolella Ruohomäen eteläpuolella on peruskarttaan merkitty lähde. Lähde ei
ole luonnontilainen, vaan sitä käytetään vedenottoon.
Suojellut luontotyypit
Alueella ei esiinny luonnonsuojelulain, vesilain tai metsälain mukaisia luontotyyppejä.
Uhanalaiset kasvit
Honkimetsässä käytiin maastossa kesäkuun alussa. Kasvillisuuden kartoittamiseen paras
aika olisi heinä-elokuu. Alueen lajisto on kuitenkin todennäköisesti tavanomaista
kangasmetsän lajistoa, joten uhanalaisia lajeja Honkimetsän metsistä tuskin löytyy.
Suositukset
Alueella ei ole luonnonsuojelulaissa, vesilaissa tai metsälaissa mainittuja arvokkaita
luontotyyppejä eikä alueella esiinny uhanalaisia lajeja.
Keskustan osayleiskaavaa 2001 varten tehdyn viheralueiden inventoinnin mukaan
suunnittelualueen itäpuolella on tärkeä reunametsä.
Eläimistö/liito-orava
Liito-orava on EU:n luontodirektiivin mukaan se yhteisön tärkeänä pitämä laji, jonka
suojelutaso tulee säilyttää suotuisana. Suomen lainsäädännössä se on otettu huomioon niin,
että liito-oravan selvästi havaittavan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen tai
heikentäminen on luonnonsuojelulain 49 § mukaan kiellettyä. Suomen ympäristökeskuksen
(Syke) vuoden 2000 uhanalaisselvityksessä liito-orava on luokiteltu vaarantuneeksi (VU).
Liito-oravan levinneisyyden painopiste on etelässä. Levinneisyyden pohjoisraja kulkee Oulu
– Kuusamo –linjalla. Liito-oravan alueellisista kannantiheyksistä tai lajin esiintymisen
yhtenäisyydestä ei ole kattavaa tietoa, mutta esiintyminen saattaa olla laikuttaista.

Liito-oravan elinympäristöjä ovat varttuneet kuusivaltaiset metsät sekä kolopuita sisältävät
nuoremmat sekametsät. Liito-oravan on havaittu viihtyvän myös kulttuurivaikutteisessa
ympäristössä, kuten puistoissa, rantakoivikoissa ja peltojen reunametsissä (Sulkava ym.
1994, Heikkinen 2003 mukaan). Kesällä liito-oravan pääravintoa ovat lehtipuiden lehdet.
Koivu, haapa ja leppä ovat pääravintoa. Liito-oravat ruokailevat hyvin erikokoisissa puissa
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ohuista aina järeisiin tukkipuihin. Syksyllä ravintona ovat havupuiden silmut ja lehtipuiden
norkot ja silmut. Talveksi liito-oravat varastoivat kuusen oksille lehtipuiden, etenkin lepän,
norkkoja. Liito-oravan pesät voivat olla sekä puun koloissa että esimerkiksi oravan
rakentamissa risupesissä. Liito-orava voi pesiä myös linnunpöntössä tai rakennuksissa.
Jokaisella liito-oravalla on useita pesiä, joita ne säännöllisesti käyttävät. Naaraalla on
käytössään keskimäärin viisi pesää ja uroksella kahdeksan (Hanski ym. 2000). Aikuiset liitooravat liikkuvat laajalla alueella. Urosten elinpiirien keskimääräinen koko on 59,9 ha ja
naaraiden 8,3 ha (Hanski ym. 2000). Liito-oravat eivät käytä koko elinpiiriään tasaisesti, vaan
suosivat tiettyjä osia. Ydinalueella lehtipuustoa (haapa, leppä) on enemmän kuin muualla.
Liito-oravaan kohdistuvia uhkia ovat metsien puulajikoostumuksen muutokset, lehtipuiden
väheneminen, kuolleiden tai kuolevien puiden ja oksien sekä laho- ja kolopuiden
väheneminen. Tärkein syy yksittäisten esiintymien häviämiseen on metsän hakkuu.
Alueelta ei löytynyt jälkiä liito-oravasta. Metsät ovat liito-oravalle elinalueeksi sopivaa
kuusikkoa, mutta lehtipuustoa alueella oli vain vähän, lähinnä vain Koivulan peltojen reunalla.
Lehtipuiden puuttuminen puustosta voi olla syynä siihen, että liito-oravaa ei esiinny
Honkimetsän alueella.
Liito-oravakartoitusta täydensi keväällä 2006 myös liito-orava-asiantuntija Benjam Pöntinen
joka toteaa:
Maalis- ja toukokuussa 2006 suorittamieni kartoituskäyntien perusteella en löytänyt merkkejä liitooravien esiintymisestä ko. alueella. Novaparkille suunniteltu alue on nuorta metsää ja taimikkoa.
Sellaisessa ympäristössä liito-oravaa ei yleensä esiinny. Pururadan alueella oleva metsä on tyypillistä
liito-oravan suosimaa elinaluetta, mutta kartoittaessani en nähnyt luonnonkolopuita enkä pesäpönttöjä,
en virtsausjälkiä puiden rungoilla enkä ulostejätöksiä puiden juurella.

4.1.2 Maaperäselvitys
Alueen pohjoisosassa on tehty koekairauksia, joissa kallionpinnan todettiin olevan n.0,5-1,4
metrin syvyydellä maanpinnasta.
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5 TAVOITTEET
5.1 Viranomaisten tavoitteet
Yleiskaavan laatimisessa on otettava huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet,
jotka tulivat voimaan 26.11.2001. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa esitetään mm.
alueidenkäytön suunnittelua koskevia periaatteellisia linjauksia sekä velvoitteita.
Yleiskaavallisessa tarkastelussa on kiinnitettävä huomiota
Toimivaan aluerakenteeseen

Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden
omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin.

Olevien rakenteiden hyödyntämiseen.
Eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen ja elinympäristön laatuun

Elinkeinotoimintojen sijoittumisessa kiinnitetään huomiota olemassa olevien
rakenteiden hyödyntämiseen ja hyvään saavutettavuuteen.
Toimiviin yhteysverkostoihin

Alueidenkäytössä
tulee
tukeutua
ensisijaisesti
olemassa
olevien
pääliikenneyhteyksien ja –verkostojen kehittämiseen.

Liikennetarpeen vähentämiseen ja liikenneturvallisuuden parantamiseen

Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä varaamalla
riittävät alueet elinkeinoelämälle.

5.2 Yleiskaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet
Suunnittelutyön pääasiallisena tarkoituksena on selvittää valtateiden 19 ja 16 risteysalueen
sopivuus kauppakeskittymäalueeksi, jolla voisi sijaita niin vähittäiskaupan suuryksikkö/ yksiköitä kuin paljon tilaa vaativaa erikoiskauppaakin.
Monet suomalaiset perinteiset kauppakaupungit ja maakuntakeskukset ovat kärsineet ja osa
kärsii edelleen Lapuan tavoin ydinkeskustojen kaupan käynnin kuihtumisesta kaupan
hakeutuessa keskustojen laitamille liikenteellisesti hyville liikepaikoille. Kaupan kannalta
kiinnostavia liikepaikkoja ovat erityisesti ohitustien ja keskustaan johtavan väylän
risteysalueet, jotka sijaitsevat useissa kuntakeskuksissa varsin kaukana keskustoista.
Lapuan vahvuutena on nykyisen kaupallisen keskustan ja kaavaillun uuden kauppa-alueen
läheisyys ja hyvät liikenneyhteydet.
Lapuan ydinkeskustaa on hiljentänyt tehokkaimmin kaksi asiaa. Ohitustie eli nykyinen
valtatie 19 on vienyt liikenteen 70-luvun alkupuolelta saakka Lapuan ohitse nopeasti ja
tehokkaasti. Ohitustieltä ei juurikaan tule satunnaisia kulkijoita Lapuan keskustaan. Toiseksi
Seinäjoen läheisyys ja sen runsaat sekä monipuoliset tavaravalikoimat, vain 25 km päässä,
ovat tehokkaasti imeneet kuiviin Lapuan keskustan kauppoja. Paikalliset yrittäjät pystyvät
usein kilpailemaan hinnoilla ja palveluilla, mutta tavaravalikoimissa he jäävät helposti toiseksi
ja tämän päivän asiakkaat ovat sen suhteen vaativia.
Mikäli Lapualla ei tehdä mitään kauan jatkuneen ostovoiman siirtymisen pysäyttämiseksi
omalle alueelle tulee kehitys jatkumaan nykyisen kaltaisena kuihduttaen keskustaa.
Ostospuistohankkeella pyritään elvyttämään elinkeinoelämää ja luomaan edellytyksiä myös
nykyisen keskustan elävöittämiselle.
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5.3 Kaupungin tavoitteet
Lapuan kaupunki kuuluu Etelä-Pohjanmaan alueeseen ja on sen pohjoisen seutukunnan,
Härmänmaan, keskus ja väkiluvultaan suurin kunta sekä keskusta-alueeltaan maakunnan
toiseksi suurin keskus Seinäjoen jälkeen. Lapuan ostovoiman virtaus lähinnä SeinäjokiNurmon suuntaan on kuitenkin ollut pitkään huomattavan suuri, minkä vuoksi erityisen
tärkeää olisikin elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen, jotta Lapua saisi pidettyä
ostovoiman alueellaan.
Lapua panostaa kaupallisen vetovoiman kehittämiseen pääosin siten, että kaupan palveluille
on haettu tilaa keskustarakenteen sisältä liikenteellisesti ja muilta ominaisuuksiltaan
tarkoituksenmukaisilta alueilta. Tällainen alue on esim. Honkimetsän alue, jossa kaupunki
omistaa jo valmiiksi tarvittavat maa-alueet. Nyt suunniteltu ostoskeskusalue sijaitsee
keskusta-alueella sen länsilaidalla valtateiden risteysalueella. Keskustan toisella laidalla on
meneillään kaupungilla toinen tärkeä hanke Simpsiö Outdoor Resort- suunnitelma. Alueelle
on tarkoitus rakentaa laaja ympärivuotinen ja monipuolinen matkailukohde nykyisen
laskettelurinteen ja lomakylän läheisyyteen. NovaPark- ostospuisto- ja Simpsiö Outdoor
Resort-alueen yhdistää maisemallisestikin hyvin hoidettu kaupungin keskustan halkova
Simpsiöntie, jonka varressa on jo nykyisin kevyen liikenteen reitti valmiina.
Kaupungin tavoitteena on toteuttaa korkeatasoinen kokonaisvaltaisesti suunniteltu ja
toteutettu viihtyisä ostospuistoalue, jossa ympäristön laatuun kiinnitetään rakentamisen
kaikissa vaiheissa erityinen huomio.

Lapuan ydinkeskustan halkova Simpsiöntie yhdistää kaksi merkittävää hanketta: Simpsiö
Outdoor Resort- ja Novapark-hankkeet.
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Honkimetsän osayleiskaavan tavoitteena on konkreettisiin ratkaisuihin tähtäävä kaava, joka
täsmentyy asemakaavassa NovaPark- kauppakeskittymän alueelta.
Yleiskaavassa osoitetaan Honkimetsän alueelle laaja kauppakeskittymäalue, jolla voi sijaita
niin vähittäiskaupan suuryksikkö/-yksiköitä kuin paljon tilaa vaativaa erikoiskauppaakin.
Alueelle soveltuu erityisesti tilaa vievän erikoiskaupan kauppakeskittymä, joka tarvitsee tilaa
ja hyvän liikennesijainnin.
Vähittäiskaupan suuryksikkö on määritelty maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 114§:ssä. Sen
mukaan vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan yli 2000 kerrosneliömetrin suuruista
vähittäiskaupan myymälää. Suuryksiköksi ei kuitenkaan katsota paljon tilaa vaativan
erikoistavaran myymälöitä.
Lapualle kaavailtu kauppakeskittymäalue on ns. Retail Park, erikoiskaupan keskus, joka on
useammasta liikerakennuksesta ja lähinnä erikoiskaupan myymälöistä koostuva kaupallinen
keskus. Keskuksiin hakeutuu paljon tilaa vaativien erikoiskauppojen lisäksi usein myös muita
erikoiskauppoja.
Paljon tilaa vaativalla erikoistavaralla tarkoitetaan tuotteita, jotka kokonsa tai muiden
ominaisuuksiensa vuoksi edellyttävät suuria myyntipinta-aloja.
Paljon tilaa vaativa erikoistavara on ympäristöministeriön määritelmän mukaan:
 Moottoriajoneuvojen sekä niiden varaosien kauppa
 Vene- ja veneilytarvikkeiden kauppa
 Matkailuvaunujen kauppa
 Huonekalukauppa
 Sisustustarvikekauppa
 Rauta- ja rakennustarvikekauppa
 Maatalouskauppa
 Puutarha-alan kauppa
 Kodintekniikkakauppa
Kaupan aluevaraukset sijoittuvat alueen pohjoisosaan ja alueen eteläosa varataan
voimassaolevan kaavan mukaisesti teollisuuden tarpeisiin.
NovaPark on suunniteltu toteutettavaksi yleiskaavassa osoitetulle KM-1 alueelle vaiheittain.
Ensimmäisen vaihe käsittäisi n. 15.000 m2 liiketilaa tavoitteen ollessa noin 50 000km2, mikä
vastaa noin e=0.20 rakentamistehokkuutta.
Kaavoitettava alue ja etenkin ns. NovaPark-alue tulee muodostamaan kaupunkiin
pohjoisesta ja idästä saavuttaessa tärkeän sisääntulonäkymän, joka vaatii huolellista
rakennusten ja erityisesti niihin liittyvien mainostornien suunnittelua.

6 Yleiskaavan suhde maakunnallisiin tavoitteisiin
Maakuntakaavan yleispiirteisen luonteen vuoksi yleiskaavan tai asemakaavan laatimiseen
jää yleensä aina jonkin verran harkintavaltaa, joka on peräisin paikallisista olosuhteista sekä
tarkemmista tutkimuksista ja selvityksistä. Maakuntakaavaa ei siis aina ja kaikissa
tapauksissa noudateta tai voida noudattaa sellaisenaan yleiskaavoituksessa
tai
asemakaavoituksessa. Lähtökohtaisesti maakuntakaavan ratkaisuista poikkeaminen tulisi
aina yleis- tai asemakaavatasolla perustella, jolloin argumentaation tukena on mahdollista
käyttää juuri tarkempia tutkimuksia ja selvityksiä, jotka johtaisivat poikkeavaan ratkaisuun.
Koska maakuntakaavan kohdemerkintöjen c ja t alueellisessa ulottuvuudessa on ollut
erilaisia tulkintoja, on Honkimetsän alueelle kaavailtua merkitykseltään ja vaikutuksiltaan
seudullista kappakeskittymähanketta varten tehty erityisen laajat selvitykset, joiden mukaan
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alueen on katsottu soveltuvan hyvin suunnitelluksi kauppakeskittymäalueeksi ja tähän
perustuen maakuntakaavan muutos laitettiin vireille. Maakuntakaavan muutoksen
tarkoituksena on osoittaa alueelle erillinen km-1-kohdemerkintä, mikä sallii alueelle
kaavaillun NovaPark-hankkeen toteuttamisen.
Selvityksissä on todettu, että toteutuessaan hanke toisi Lapualle runsaasti uusia työpaikkoja
sekä ennen kaikkea vähentäisi nykyistä huomattavan suurta asiointimatkailua Seinäjoen
suuntaan. Maakuntaliiton tavoitteena on ns. kaupan hajakeskitetty strategiamalli, jolla
pyritään hillitsemään kaupan ja liikenteen liiallista kasvua maakuntakeskukseen sekä
vahvistamaan maakuntakeskuksen ulkopuolisia alueita, mitä tavoitetta NovaPark-hanke
toteutuessaan edistää.

7 MAANKÄYTTÖVAIHTOEHDOT
7.1 Vaihtoehtojen muodostamisperiaatteet ja kuvaus
Maankäytön vaihtoehtoja on laadittu ainoastaan alueen pohjoisosaan suunnitellulle
kauppakeskittymäalueelle, jonne laadittiin aluksi viisi kaavarunkomallia. Kaavarunkomallit
olivat kaaviomaisia ja niiden tarkoitus oli olla arvioinnin pohjana vertailtaessa rakentamisen
määrän vaikutuksia. Vaikutusten arvioinnista on tehty yleiskaavan laadintaan liittyen erillinen
raportti: NovaPark kauppakeskittymäalue Lapua. Vaikutusten arviointi.
Skanska Talonrakennus Oy:n kiinnostuttua alueen rakentamisesta se laati omalla
kustannuksellaan vielä neljä kaavarunkomallia. Kaikki 9 kaavarunkomallia olivat julkisesti
nähtävillä 17.2-18.3.2005 välisen ajan.

7.2 Maankäyttöratkaisun valintapäätös
Lapuan kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.5.2005 (33§) hyväksynyt kiinteistökaupan
esisopimuksen ja maankäyttösopimuksen Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa.
Sopimuksen mukaan Skanska saa oikeuden NovaPark alueeseen ja vastaa kohteen
suunnittelusta ja toteutuksesta. Varsinaisen kaavan laadinnan suorittaa toimeksi saaneena
kaavoituskonsultti kaupungin valvonnassa Lapuan kaupungin vastatessa kaavan lopullisesta
sisällöstä.
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8 YLEISKAAVA
8.1 Yleiskaavan kuvaus
8.1.1 Kokonaisrakenne
Yleiskaava noudattelee pääasiassa olevaa kaavallista tilannetta. Muutokset kohdistuvat
lähinnä alueen pohjoisosiin missä nykyisen yleiskaavan mukainen TP- ja T-alueiksi merkitty
Ruohomäentin pohjoispuolinen alue muutetaan KM-1 ja P-alueeksi. Ruohomäentien varren
eteläpuolinen alue osoitetaan TP-alueeksi, mikä mahdollistaa alueen käytön sekä teollisuusettä kaupallisten palveluiden alueena asemakaavalla tarkemmin määriteltynä. Kaava-alueen
pääkäyttötarkoitus tulee pysymään teollisuusalueena. Tiestö noudattelee voimassa olevien
kaavojen linjauksia.

Kaupallisten palveluiden alueet KM-1 ja P
 KM-1 alue on suunniteltu NovaPark
kauppakeskittymän alueeksi.
 KM-1-alueella voi sijaita
vähittäiskaupan suuryksiköitä.
 P-alue on varattu ensisijaisesti paljon
tilaa vaativan erikoistavaran kaupan
tarpeisiin.
KM-1 alue on tarkoitettu NovaParkin
rakennusalueeksi, jolla voi sijaita myös
päivittäistavarakaupan suuryksiköitä
asemakaavassa tarkemmin määritetyllä
tavalla. KM-1 alueen ohjeellinen
rakennusoikeus on 25 % alueen pinta-alasta,
mikä merkitsee noin 55.000-60.000 km2:n
rakennusoikeutta.
Kaupallisten palveluiden alueiden (KM-1 + P)
rakennusoikeuden kokonaismäärä on toimintojen aluetehokkuuden pohjalta arvioituna
samaa luokkaa kuin vaikutuksen arvioinnin
laajimmassa vaihtoehdossa (VE 3) esitetty
rakentamisen määrä. Rakennusoikeuden
lopullinen määrä täsmentyy
asemakaavoituksen yhteydessä.
KM-1 ja P-alueet muodostavat likimain sen
alueen, joka asemakaavoitetaan yleiskaavan
tarkistuksen yhteydessä. Asemakaavaalueeseen sisällytetään myös Ruohomäentien
jatke Alajärventielle.
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Työpaikka-alue TP.
 Työpaikka-alue, jossa voi olla
teollisuutta, konttoreita ja palveluja
asemakaavalla tarkemmin
määriteltynä.

Teollisuus- ja erityisalueet T, TT sekä
ET ja EV
 Kaavoitettava alue tulee
jatkossakin säilymään pääasiassa
teollisuusalueena
 Lapuan Sahan alue on merkitty
ympäristövaikutuksiltaan
merkittävän
teollisuustoimintojen
alueeksi TT.
 Maakunnallisen jätehuoltoyhtiön
Etapin hyötyjäteasema sijaitsee EJalueella.

Teollisuusalueet sijaitsevat alueen sisäosissa sekä valtatien 19 varressa kaupallisten ja
mahdollisten muiden palveluiden sijoittuessa Alajärven tielle asti rakennettavan
Ruohomäentien varteen.
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Viheralueet EV, M ja VL alueet


EV-alueet sijaitsevat pääteiden
varressa ja toimivat
suojaviheralueina, joiden
hoidosta tulisi huolehtia
yhtenäisesti

Keskustan osayleiskaavaa 2001 varten
tehdyn viheralueiden inventoinnin
mukaan Honkimetsän kaava-alueen
itäpuolella on tärkeä
reunametsävyöhyke, jonka metsien
reunat tulisi säilyttää ehjinä.

Asuntoalueet: AP


Yleiskaavan muutosalueella valtatien
16 pohjoispuolella on jonkin verran
pientaloasutusta. Alueelle osoitetaan
valtatien 16 alittava kevyen liikenteen
yhteys.

Saha-alueen läheisyydessä välittömästi
yleiskaavan muutosalueen kaakkoispuolella
on Honkimäen pientaloalue ja valtatien 19
länsipuolella 1970-luvulla rakentunut
Ritakallion pientaloalue sekä aivan viime
aikoina rakennettu vesitornin ympäristön
pientaloalue.
Yleiskaavan AP-alueille ei tule muutoksia.
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Voimassa olevan
yleiskaavan mukainen
tieyhteys Alajärventielle
säilyy pääosin
ennallaan. Alajärventielle
osoitetaan ohjeellinen
eritasoliittymävaraus,
jonka tarkempi tilatarve
ratkaistaan
asemakaavavaiheessa



Kevyen liikenteen
yhteystarpeet ja
Alajärventien alitus



Tilavaraukset
mahdollisille
kiertoliittymille



Voimassa olevan
yleiskaavan mukainen
tieyhteysvaraus
kantatielle 66 säilyy.

Alueen sisäisen päätieverkon
muodostavat Honkimetsäntie
sekä vielä osittain rakentamaton
Simpsiöntieltä Alajärventielle
jatkuva Ruohomäentie ja
kokonaan rakentamatta oleva
kantatielle 66 menevä tie.

Liikenne
Liikennejärjestelyissä noudatetaan voimassa olevan yleiskaavan periaatteita, joiden mukaan
uusi Simpsiöntien jatke jatkuisi jo rakennettua Ruohomäentietä itään ja liittyisi valtatiehen 16
T-liittymänä tai eritasoliittymänä. Ostospuiston kehittyminen ja toimintojen sijoittuminen
vaikuttavat syntyviin liikennevirtoihin ja siten valtatielle 16 tarvittaviin toimenpiteisiin.
Eritasoliittymän rakentaminen tulee ajankohtaiseksi viimeistään siinä vaiheessa kun alueen
toiminnat laajenevat valtatien 16 varteen. Liittymispaikka valtatiehen 16 voi vaihdella vain n.
25 m itään tai länteen. Muussa tapauksessa joudutaan valtatien tasausta muuttamaan
riittävien näkemien tai kyllin loivan liittymäalueen saamiseksi. Asemakaavassa on varauduttu
mm. Simpsiöntien pääsuunnan muuttamiseksi Ruohomäentielle.
Ruohomäentien varressa on valmiina valtatien 19 alittava kevyen liikenteen väylä, joka
jatkuu Simpsiöntien varressa ydinkeskustan suuntaan.
Molemmat valtatiet 16 ja 19 ovat kaupungin julkisivuna ulospäin ja suurmaiseman
säilymisestä ja siistimisestä kuten rakentamisen ja istutusten sijoittelusta tulee huolehtia
yhtenäisesti.
Kevyen liikenteen Alajärventien alittava yhteys on osoitettu kulkemaan tien läheisyydessä
olevan laajuudeltaan noin 1000m2:n vanhan lähialueiden kotitalouksien kaatopaikkana
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käyttämän alueen halki. Kevyen liikenteen väylän rakentamisen yhteydessä vanha
kaatopaikka-alue tutkitaan tarkemmin ja puhdistetaan, mikäli siihen ilmenee tarvetta.

Alajärventien ja nykyisen
Ruohomäentien kaavaillun jatkeen
mahdollinen eritasoliittymämalli

8.1.2 Mitoitus

TILASTOLOMAKE
Osa 1

Pinta-ala

ha
EJ
AP
ET
KM-1
P
EV
M
TT
T
VL
TP
LT
Katualueet
Yhteensä

1,23
3,34
1,02
23,63
9,29
4,93
1,84
19,14
30,52
5,6
35,84
12,04
16,04

Pinta- Pinta
Aluevarausten hehtaarimäärät ja
ala
ala
prosentuaaliset osuudet
kokonaisalasta
%
0,7
2,0
0,6
14,4
5,6
3,0
1,1
11,6
18,6
3,4
21,8
7,3
9,8

164,46 100,0
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8.1.3 Yleiskaavamerkinnät
AP

Pientalovaltainen asuntoalue.
Merkinnällä osoitetaan asumisen käyttöön varattavat alueet.
Kaavassa AP-alue sijoittuu Alajärventien pohjoispuolelle, jonne on osoitettu
Alajärventien alittava kevyen liikenteen yhteys.
Alue on jo rakennettua asuinpientalojen aluetta.

KM-1

Kaupallisten palvelujen alue.
Ohjeellinen rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä on 25% alueen pinta-

alasta.
Alueelle saa sijoittaa MRL 114§:n mukaisia vähittäiskaupan suuryksiköitä.
Lisäksi alueelle saa sijoittaa myös yksityisiä ja julkisia palveluja sekä hallinnon
toimintoja.
Alueelle voidaan asemakaavassa osoittaa vähittäiskaupan suuryksiköiden
lisäksi ko. toimintaa tukevia toimintoja.
Alueelle on kaavailtu laajaa kauppakeskittymäaluetta, jolla voi sijaita niin
vähittäiskaupan suuryksiköitä kuin paljon tilaa vaativaa erikoiskauppaakin.
P

Palvelujen ja hallinnon alue.
Merkinnällä osoitetaan julkisten ja yksityisten palvelujen ja hallinnon alueita.
Merkintää voidaan käyttää osoittamaan myös kaupallisten palvelujen alueita.
Aluevarauksella osoitetaan lähinnä kauppakeskittymäalueen laajennusvara.
Alueelle soveltuu erityisesti tilaa vievän erikoiskaupan kauppakeskittymä.

TP

Työpaikka-alue.
Alueella voi olla teollisuutta, konttoreita ja palveluja asemakaavalla tarkemmin
määriteltynä.
Kaavaan merkityt TP-alueet ovat pääasiassa jo rakennettua aluetta, jolla
sijaitsee teollisuuslaitoksia sekä mm tiehallinnon Vaasan tiepiirin tukikohta
konttoreineen.

T

Teollisuus- ja varastoalue.
Teollisuus- ja varastokäyttöön osoitetuilla alueilla toiminta jatkuu nykyisen
tyyppisenä täydentyen ja kehittyen muuttuvien tarpeiden mukaisesti.
Honkimetsäntien varren T-alueet ovat jo pääosin rakennettua aluetta.

TT

Ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alue, joitten
välittömään läheisyyteen ei saa sijoittaa asutusta.
TT-alueella sijaitsee Lapuan Saha.

VL

Lähivirkistysalue.
Yleiskaavaan on osoitettu viheralueita lähinnä suojavyöhykkeiksi asuntoaluetta
vasten.

L

Liikennealue.

LT

Yleisen tien alue.

ET

Yhdyskuntateknisen huollon alue
Alueella sijaitsee muuntamo
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EJ

Jätteenkäsittelyalue
Alueella sijaitsee maakunnallisen jätehuoltoyhtiö Etapin hyötyjäteasema.

EV

Suojaviheralue.
Rakennettaessa valta- ja kantatien varrella on huolehdittava siitä, että
rakennukset ja rakennelmat suojaavat asuntojen ja työpaikkojen ulkooleskelutiloja melulta. Rakennusten piha-alueella melutaso ei saa ylittää
päiväohjearvoa 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.

M

Maa- ja metsätalousvaltainen alue.

Valtatie
Pääkatu

Merkinnöillä on osoitettu osayleiskaava-alueen tiestö.

Kevyen liikenteen yhteystarve ja siihen liittyvän
asemakaavaa laadittaessa.

alikulun sijainti on tutkittava tarkemmin
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9 YLEISKAAVAN VAIKUTUKSET
Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa
määrin
selvitettävä
suunnitelman
toteuttamisen
ympäristövaikutukset,
mukaan
lukien
yhteiskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä
alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. (MRL 9 §)

9.1 Arviointimenetelmät
Vaikutusten arvioinnin pohjana ovat seuraavat selvitykset, tutkimukset, sekä mm.
sanomalehtien Ilkka, Pohjalainen ja Lapuan Sanomat kirjoitukset ja osallisilta saatu palaute.

Air-ix Suunnittelu Oy, Liidea Oy, Rajaniemi & Öhberg. Novapark kauppakeskittymäalue
Lapua. Vaikutusten arviointi.

Air-ix Suunnittelu Oy/Degerman Aija. Liito-oravakartoitus ja selvitys luonnonympäristöstä.

Törmä Hannu & Honkatukia Juha. Lapuan kaupungin Simpsiö- ja Novapark-hankkeiden
aluetaloudelliset vaikutukset.

Paavola H, Etelä-Pohjanmaan kysyntä- ja tarjontatutkimus tutkimusraportti. Tampereen
yliopisto, Liiketaloudellinen tutkimus- ja koulutuskeskus.
Tässä luvussa esitetyn vaikutusten arvioinnin ovat laatineet yleiskaavan laatijat RI, KM Anne
Leskinen ja arkkitehti Iikka Ranta em. aineiston perusteella .

9.2 Ympäristövaikutukset
9.2.1 Vaikutukset luonnonympäristöön
Ostospuisto
Alueella ei esiinny luonnonsuojelu-, vesi- tai metsälain mukaisia luontotyyppejä eikä
uhanalaisia kasveja. Liito-oravakartoituksen mukaan alueella ei ole löytynyt jälkiä liitooravista. Näin ollen alueen rakentamisesta ei ole erityistä uhkaa luonnonympäristölle.
Selvityksissä todetaan, että pendelöinti lisääntyy hankkeen rakentamisvaiheessa
ja
lopputilanteessa kokonaisliikennesuorite vähentynee asioinnin ja ostosmatkailun
vähentyessä Seinäjoen seudulle.
Ajoneuvoilla ajo lisää hiilidioksidipäästöjä ja melua, jonka määrä riippuu ajoneuvojen
nopeudesta. Haitat kohdistuvat pääasiassa pääteiden varteen, joille lisääntyvä liikenne
keskittyy. Ostospuiston ei odoteta juurikaan lisäävän liikenteen kokonaismäärää, mutta sen
vaikutuksesta liikenne kohdistuu liikenneverkossa eri suuntiin.
Alajärventien varressa kevyen liikenteen alitukselle osoitetulla kohdalla sijaitsevan 1950luvulla käytössä olleen lähialueiden kotitalouksien käyttämän pienen ”kaatopaikan”(pinta-ala
n1000m2) maaperä tutkitaan ja mikäli alue osoittautuu saastuneeksi maamassat vaihdetaan
kevyen liikenteen alituksen rakentamisen yhteydessä. Toimenpide on myönteinen luonnon
kannalta.
Muu osayleiskaava-alue
Iso osa alueesta on rakennettua aluetta. Rakentamattomalla alueella ei esiinny
luonnonsuojelu-, vesi- tai metsälain mukaisia luontotyyppejä eikä uhanalaisia kasveja. Liito-
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oravakartoituksen mukaan alueella ei ole löytynyt jälkiä liito-oravista. Näin ollen alueen
rakentamisesta ei ole erityistä uhkaa luonnonympäristölle.
Yleiskaavan muutoksessa alueen pääkäyttötarkoitus säilyy teollisuusalueena. Tavoitteena
on, ettei alueelle tule ympäristöä kohtuuttomasti kuormittavaa teollisuutta.

9.2.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Ostospuisto
Osayleiskaavatyön alussa tehtiin NovaPark-alueeksi kaavailulle rakentamattomalle alueelle
nykytilavaihtoehdon (VE 0) ja voimassa olevan osayleiskaavan mukaisen vaihtoehdon (VE
0+, teollisuutta 67 000 k-m2) lisäksi 3 muuta vaihtoehtoa (VE 1-3), joissa
ostospuistohankkeen kerrosala vaihteli 10 000 k-m2 – 65 000 k-m2. Vaikutusten arvioinnin
mukaan vaihtoehdoissa, joissa rakentamisen määrä on suurin, uhkana on huonon
kaupunkikuvan muodostuminen. Uhka epäonnistumisesta liittyy lähinnä alueelle
rakennettavien uusien rakennusten ulkoarkkitehtuuriin ja massoitteluun. Kaupunkikuvallisia
vaikutuksia saattaa aiheutua myös Lapuan ydinkeskustassa ja lähialueen keskuksissa, jos
ostospuiston toteutumisen johdosta näiden keskusten liiketiloja tyhjenee.
Ostospuiston kaupunkikuvalliseen ilmeeseen voidaan kuitenkin vaikuttaa rakentamisen
ohjauksella ja parhaillaan saada aikaan positiivista kaupunkirakennetta sekä
ostospuistoalueelle, että välillisesti myös ydinkeskustan alueelle, jonne ostovoiman
siirtymästä ja erikoistavarakaupan kilpailusta johtuen on odotettavissa erikoistavarakaupan
liiketilojen laajennuksia ja uusia liiketiloja.
Ostospuistoon tavoitellaan isoa päivittäistavarayksikköä sekä muita päivittäistavara- ja
erikoistavaraliikkeitä sekä liikenneasemaa. Ensi vaiheessa on tarkoitus rakentaa noin 1500020000 kerrosneliötä liiketilaa, mikä sisältäisi ainakin yhden suuren päivittäistavarakaupan
sekä liikenneaseman. Tavaratalot ja erikoistavarakauppa, lukuun ottamatta tilaa vievää
kauppaa, ovat kaupunkikeskustoille tyypillistä toimintaa. Tällä hetkellä Lapuan kaupunki on
yksinapainen, vaikkakin kaupallisten palveluiden syntyminen Simpsiöntien varrelle on
venyttänyt kaupunkirakennetta nauhamaiseksi. Mainitun toiminnan sijoittuminen
ostospuistoon noin 2 kilometrin etäisyydelle nykyisestä ydinkeskustasta ja noin 1 kilometrin
etäisyydelle uusista kaupallisista palveluista venyttää yhdyskuntarakennetta edelleen
nauhamaiseksi ja laajentaa ydinkeskustaa ostospuistoalueen suuntaan.
Ostospuiston alueella on hyvät yhdyskuntatekniset valmiudet eikä alueen käyttöönotto
kaupallisiin tarkoituksiin edellytä mitään erityisjärjestelyjä verrattuna siihen, millaista
yhdyskuntatekniikkaa alueen toteuttaminen teollisuusalueena (voimassa olevan yleiskaavan
mukaan) edellyttäisi.
Keskustaan soveltuvien palvelujen syntyminen NovaParkiin lisää liikennettä nykyisen
keskustan ja ostospuiston välillä. Katuverkolla suurin liikenteen kasvu kohdistuu Simpsiön-,
Ruohomäen- ja Honkimetsäntiehen. Simpsiöntien liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta
pyritään parantamaan mm. parhaillaan suunnitteluvaiheessa olevalla Alangon risteyksen
kiertoliittymällä. Ostospuiston rakentamisen myötä maakunnan ostosliikennettä suuntautuu
Lapualle nykyistä enemmän. Kokonaisliikennemäärät pysynevät ennallaan, sillä Seinäjoelle
suuntautuvan liikenteen odotetaan vähenevän. Lisääntyvä liikenne sijoittuu pääasiassa
pääväylille, jotka kestävät hyvin ostospuiston aiheuttaman liikenteen kasvun. NovaParkalueen maankäyttöluonnoksessa on huomioitu ostospuiston pysäköintialueiden ja liittymien
toimivuus.
Muu yleiskaava-alue
Yleiskaavan muutoksella ei hajauteta nykyistä yhdyskuntarakennetta, koska muutetussa
yleiskaavassa katujen ja tonttien sijainti on pääosiltaan nykytilanteen ja aiemmassa
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yleiskaavassa esitettyjen periaatteiden mukainen. Honkimetsäntien varteen sijoittuvien
teollisuusrakennusten arkkitehtuuri vaikuttaa kaupunkikuvaan voimakkaasti, koska alue
sijoittuu kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Alueen teollisuusliikenne lisääntyy sitä mukaa
kuin alueen vapaat tontit rakentuvat.

9.2.3 Vaikutukset liikenteeseen
Kaikisa vaihtoehdoissa liikennemäärät kasvanevat yleisten teiden verkolla, lukuun ottamatta
vt:tä 19 Lapualta Seinäjoen suuntaan sekä kt:llä 66 Lapuan keskustassa. Liikennemäärien
muutokset yleisellä tieverkolla esitetään jäljempänä kuvassa. Suurin liikenteen kasvu
katuverkolla Kohdistuu Simpsiön- ja Ruohomäentiehen.
Kokonaisliikennesuorite kuitenkin vähentynee sekä Nurmoon ja Seinäjoelle vähenevän
asioinnin johdosta että ostoskertojen vähentyessä. Toisaalta osa Alajärvelle ja Kauhavalle
suuntautuvasta ostosmatkaliikenteestä suuntautuu jatkossa Lapualle, mikä pienentää
kokonaissuoritteen vähenemää. Uhkana VE 3:ssa on se, että keskustatoimintoja siirtyy
laajassa määrin alueelle, mikä lisää Lapuan sisäistä liikennettä nykyisen keskustan ja
kauppakeskusalueen välillä.
Tarkemmat liikennemääräluvut vuodelta 2005 ovat: Ns. Koveron risteyksestä etelään 8621
ajon./vrk., Ritamäen risteyksestä länteen 1974 ajon./vrk, pohjoiseen 7306 ajon./vrk ja itään
3035 ajon./vrk.
 Vaihtoehdossa VE 1 liikennemäärä valtatiellä 19 pienenee noin 600 ajoneuvolla/vrk
johtuen Lapualaisten asioinnin vähenemisestä Seinäjoen suuntaan.
 VE 2:ssa päivittäistavaratarjonta ja erikoistavaratarjonta ovat niin suuria, että
päivittäistavara-asiointi ja erikoistavara-asiointi vähenevät noin 1500 ajoneuvolla/vrk.
 VE 3:ssa erikoistavarapinta-ala (myynti) on niin suurta, että asiakasvirtaa syntyy
myös Seinäjoen alueelta Lapualle. Tämän vuoksi kokonaisliikennemäärän vähenemä
on samaa suuruusluokkaa kuin VE 1:ssä.
Lukuihin on päädytty arvioimalla vaihtoehtojen pinta-alan perusteella keskimääräinen myynti
yksiköille. Arvioinnissa on käytetty apuna vastaavan suuruisten kaupan yksiköiden myyntejä
vastaavilla alueilla, joka perustuu tutkimustyöhön Oulun alueella ja siitä tehtyyn
matkatuotoskäsikirjaan. Myynnin perusteella on laskettu keskiostokseen perustuen
asiakasmäärä, jonka myynnin toteutuminen vaatii. Tämän perusteella on laskettu kaupan
tuottama liikenteen määrä.
Tällä hetkellä päivittäistavaraostovoiman ulosvirtaus Lapualta on runsas 30M€/vuosi, mikä
vastaa noin 3000:tta päivittäistä kauppamatkaa. Suurin osa virtaamasta suuntautuu
Seinäjoelle ja Nurmoon ja tästä suurin osa valtatietä 19 pitkin.
Vaikka vaihtoehdoissa VE 2 ja VE 3 saavutettaisiin suuruusluokaltaan ulosvirtaaman
suuruinen myynti, niin liikenne Lapuan ja Seinäjoen välillä ei vähene missään tapauksessa
näin paljoa, sillä alueiden välillä on myös muutakin liikkumistarvetta kuten työmatkat ( ja
vapaa-ajan muut matkat), joihin yhdistetään myös asiointia. Kaikki asiointi siis ei tuota
lisäliikennettä. Esimerkiksi Pendelöijiä Lapuan ja Seinäjoen/Nurmon välillä on vajaat 1000
henkilöä. (Liikennemäärässä vajaa 2000 ajon./vrk.) Lapualaisten työmatkojen yhteydessä
tekemä asiointi Seinäjoella/Nurmossa kuitenkin vähenee huomattavasti vaihtoehdoista
riippuen, mikä lisää erillisiä asiointimatkoja Lapuan sisällä. Nämä matkat ovat kuitenkin niin
lyhyitä, että kokonaisliikennesuorite kaikesta huolimatta vähenee. Kuten raportissa todetaan,
suurin liikennemäärän kasvu tulee katuverkolle Lapuan keskustan ja NovaPark-alueen
välille. Kasvu on noin 5000-8000 ajon./vrk. vaihtoehdosta riippuen.
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Liikennemäärien muutokset eri vaihtoehdoissa (ylin luku on VE 1 ja alin VE 3)

9.3 Taloudelliset vaikutukset
Ostospuisto
Tehdyn selvityksen mukaan NovaPark-hankeella on myönteinen vaikutus kotitalouksien
tuloihin sekä viiden että kymmenen vuoden aikavälillä. Noin 6 %:n tulojen korotuksen
arvioidaan vastaavan noin 3-4 vuoden yleistä reaalipalkkojen tupokorotusta. Laskennallinen
2 % tupokorotus 2 600 euron kuukausipalkasta, joka on suomalaisten keskipalkka vuonna
2004, olisi noin 50 euroa/kk ja se merkitsisi noin 1 800 euron lisätuloa yhden perheen
taloudelle 3 vuoden aikana. Kotitalouksien tulojen kasvu lisää verokertymää ja tästä johtuen
myös verotulot kasvavat. Lisääntyvät tulot hyödyntävät Härmänmaan seutukunnan lisäksi
myös Seinäjoen seutua, koska ostoksia tehdään muuallakin kuin Lapualla.
Vaikka kaupan tarjonnan kasvaessa hintakilpailu kiristyy ja se saattaa alentaa
kuluttajahintoja, aluetaloudellisen selvityksen mukaan NovaPark-hankkeella ei kuitenkaan
tule olemaan kovin suurta vaikutusta kuluttajahintoihin.
Härmänmaalla NovaPark-hanke hyödyttää selvästi eniten Lapuan kaupunkia. Myös
Järviseutu, Kuusiokunnat ja Seinäjoen seutu hyötyvät rakentamisvaiheessa, jos alueen
urakoitsijat ja rakentajat ovat kyseisiltä seuduilta. Pitkällä aikatähtäimellä kaupan lisääntynyt
liikevaihto hyödyttää ensisijassa Lapuaa, jonne kaupan lisääntynyt liikevaihto sijoittuu.
NovaParkin ensimmäisen vaiheen rakentamiskustannusten arvioidaan olevan 27 milj. euroa,
josta liiketilojen rakentamiskustannuksiksi oletetaan 16 milj. euroa ja muiden kaupan
rakennusten kustannuksiksi 11 milj. euroa. Aluetaloudellisessa tutkimuksessa oletetaan, että
hankkeiden rakentamiskustannuksista vastaa suurelta osin jokin Etelä-Pohjanmaan
ulkopuolinen taho.
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Ostospuiston ja katujen liittymien rakentaminen sekä paikoituksen järjestäminen edellyttää
mittavampaa suunnittelua ja rakentamista kuin teollisuusalueen aiheuttama liikenne
edellyttäisi. Kustannukset jaetaan alueen toteuttajan ja kaupungin kesken siten, että Lapuan
kaupunki vastaa kunnallistekniikan rakentamisesta ostospuiston rajalle saakka ja alueen
sisäisestä kunnallistekniikan, tiestön ja alueen vaatimien paikoitusalueiden rakentamisesta
vastaa ostospuiston toteuttaja.
Mahdollisten hulevesien käsittely ratkaistaan alueen rakentamisen yhteydessä. (Hulevesiä
on maaston muotojen mukaisesti luontevaa ohjata mm. alueen itäosaan osoitetun uuden
kokoojatien varteen.)
Muu osayleiskaava-alue
Alueella olevista teistä pääosa on rakennettu. Kaupungille aiheutuu kustannuksia
rakentamattomien teiden rakentamisesta ja yhdyskuntateknisen verkoston laajentamisesta
koko alueelle.

9.4 Sosiaaliset vaikutukset
Ostospuisto
Lapuan kaupungin yleinen imago
Lapuan imagoon ostospuiston rakentaminen vaikuttaa myönteisesti. Jos alue toteutetaan
hallitusti ja alueelle sijoittuu runsaasti uusia kauppaliikkeitä, luodaan mielikuvaa vireästi
toimivasta kaupungista. Toisaalta ostospuiston toteutuminen saattaa luoda mielikuvaa
yhdyskuntarakenteeltaan hajautuneesta kaupunkikeskustasta, jossa uusi ostospuistoalue
mielletään vanhan keskustan syrjäyttäjäksi. Negatiivisia imagovaikutuksia saattaa myös olla,
jos hanke toteutuu huomattavasti suunniteltua pienempänä ja uusien rakennusten
arkkitehtuuri ja ympäristö jäävät keskeneräisen ja väliaikaisen näköiseksi.
Ostospuiston kaupunkikuvalliseen ilmeeseen voidaan parhaiten vaikuttaa rakentamisen
ohjauksella ja sen myötä saavuttaa aikaan positiivista kaupunkirakennetta sekä
ostospuistoalueelle, että välillisesti myös ydinkeskustan alueelle ostovoiman siirtymän ja
erikoistavarakaupan kilpailun aiheuttaman erikoistavarakaupan liiketilojen laajennuksen ja
uusien liiketilojen muodossa.
Kaupan toimijoiden näkökulmasta ostospuiston huomiota herättävä yleisilme, joka syntyy
mainoksista, huomiota herättävistä väreistä ja erikoisista katseen kiinnittävistä rakennuksista
ja rakennelmista, on toivottava, mikä kaupunkikuvallisesti onnistuakseen vaatii alueen
kokonaisvaltaisen ja hallitun suunnittelun. Kaupunkikuvallisesta näkökulmasta runsas
kasvillisuus ja suuria rakennuksia peittävä puusto edesauttaa rakennuskokonaisuuden
sopeutumista muuhun ympäristöön. Kaupan näkökulmasta parhaimpana vaihtoehtona
pidetään sitä, että tiellä kovaa vauhtia ajavat voivat havaita kaupan rakennukset
esteettömästi.
Yrittäjät
Ostospuistohankkeella pyritään elvyttämään elinkeinoelämää ja luomaan edellytyksiä myös
nykyisen ydinkeskustan elävöittämiselle, mikä lisää alueen yrittäjien toimintamahdollisuuksia.
Ostospuisto pysäyttää valtateillä olevaa asiakasvirtaa, joista osa tulee myös Lapuan
ydinkeskustaan, mikä mahdollistaa myös ydinkeskustan liiketoiminnan kehittämiseen.
Toisesta näkökulmasta asiaa tarkastelevat uskovat , että ostospuiston rakentaminen saattaa
merkitä Lapuan ydinkeskustan näivettymistä, koska sinne ei uskota tulevan asiakkaita enää
samassa määrin kuin nykyisin. Osa yrittäjistä pelkää sitä, etteivät uudet yrittäjät aloita
toimintaansa ydinkeskustan liiketiloissa.
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Työllistävä vaikutus
Aluetalouden näkökulmasta suunniteltujen tavaratalojen ja muiden kaupallisten palvelujen
toteutuminen vähentää Härmänmaan työttömyyttä. Ison tavaratalon rakentaminen merkitsee
nykyisen työttömyysasteen pienentymistä noin 4 %, keskisuuren tavaratalon rakentaminen
noin 2 % ja hankkeen toteutuminen koko suunnitellussa laajuudessaan noin 10 %
(Härmänmaan tämänhetkinen työttömyysaste on alle 10 %). Tutkimuksessa arvioidaan, että
uusia työpaikkoja syntyy kaikissa osaurakoita saaneissa Etelä-Pohjanmaan seutukunnissa.
Työpaikkoja syntyy kaikille toimialoille, eniten kuitenkin kaupan alalle. Kaupan työpaikkojen
oletetaan tuovan alueelle lisää ”naistyöpaikkoja”, joiden puutetta pidetään tällä hetkellä
Lapualla merkittävänä ongelmana. Härmänmaalle arvioidaan syntyvän noin 1190 uutta
työpaikkaa.
Aluetaloudellisessa selvityksessä todetaan, että NovaPark-hankkeen osittaisellakin
toteutumisella on myönteinen vaikutus muuttoliikkeeseen. Jos hanke toteutuu kokonaan se
vähentää poismuutto-ongelmaa, muttei ratkaise sitä kokonaan.
Ostospuiston rakentamisesta saattaa olla seurauksena kyläkauppojen toiminnan
kannattavuuden pieneneminen ja kauppojen toiminnan lopettaminen. Tällaisesta
kehityksestä aiheutuu paineita kuntien sosiaalitoimelle, joiden odotetaan järjestävän
kotipalvelua tai ostosten teon mahdollistavia kuljetuksia ainakin autottomille vanhuksille.
Toisaalta Lapualla on jo nykyisin toimiva kotipalvelu- ja palveluliikennejärjestelmä. On
todennäköistä, että nykyisen kaltaisella liikevaihdolla pienissä myymälöissä ei kyetä
tekemään investointeja, joita kaupan jatkaminen edellyttäisi. Ostospuistohankkeesta
riippumatta valtaosa Lapuan kyläkaupoista lopettanee toimintansa kauppiaiden jäädessä
eläkkeelle.

Muu osayleiskaava-alue
Yleiskaavan muutos ei tuo uusia, aiemmasta yleiskaavasta poikkeavia, odotuksia
teollisuusalueen kehittämiseen.
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10 YLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN
10.1 Toteuttamisen vaiheittaisuus
Asemakaavavaiheessa ohjataan alueen rakentumisen vaiheittaisuus.

10.2 Detaljikaavoitus, muu suunnittelu ja toteuttamistoimenpiteet
Alueen pohjoisosaan ns.
NovaPark-alueelle laaditaan
asemakaava välittömästi
yleiskaavan laadinnan jälkeen

Alueen eteläosa on lähes
kokonaan asemakaavoitettu.

Yleiskaava-alueen rajaus
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11 SEURANTA
12 SUUNNITTELUN VAIHEET
12.1 Osallistuminen ja vuorovaikutus
Kaavoitushankkeesta on ollut kirjoituksia sekä paikallis- että maakuntalehdissä. (Lapuan
Sanomat, Ilkka , Pohjalainen). Artikkeleissa on käsitelty mm. hankkeen vaikutuksia, joista on
tehty useita erillisiä arviointiraportteja. Raportteihin ja muuhun kaavoitushaketta koskevaan
materiaaliin on voinut tutustua 9.5.2005 alkaen myös hankkeen kotisivuilla:
http:/www.novapark.fi
 Hanketta esiteltiin valtuuston jäsenille valtuustoseminaarissa 18.1.2005.
 Lautakuntien jäsenille esiteltiin hanketta 14.2.2005 ja yhdistyksille ja
urheiluseuroille 21.2.2005, mistä oli juttu myös Lapuan Sanomissa.
 Yleisölle avoin esittelytilaisuus oli 8.3.2005. Tilaisuudesta oli kirjoitukset:
Maakuntalehdissä Ilkassa ja Pohjalaisessa 9.3.2005 sekä laaja esittely Lapuan
Sanomissa 17.3.2005.
 Kauppalehdessä esiteltiin NovaPark hanketta 4.4.2005.
 Hankkeen aluetaloudellisista vaikutuksista pidettiin tiedotustilaisuus medialle
11.4.2005, mistä sanomalehdet Ilkka, Pohjalainen ja Lapuan Sanomat tekivät
jutut seuraavan päivän lehtiin.
 Nettisivujen julkaisusta järjestettiin tiedotustilaisuus 9.5.2005 missä paikalla oli
Ilkan, Pohjalaisen ja Lapuan Sanomien lisäksi Pohjanmaan radio sekä Ykköset
lehti.
 Sopimus Skanskan kanssa julkaistiin 17.5.2005 pidetyssä tiedotustilaisuudessa,
mistä Pohjalainen, Ilkka ja Lapuan Sanomat uutisoivat seuraavan päivän
lehdissä.
 Sopimuksen allekirjoitustilaisuudesta 2.9.2005 Ilkka, Pohjalainen, Lapuan
Sanomat ja Torstai-lehti tekivät jutut.
 Yleiskaavaluonnosta esiteltiin yleisölle samaan aikaan maakuntakaavan
muutosehdotuksen kanssa 20.6.2006 Lapuan kaupungintalon valtuustosalissa
pidetyssä kaavatilaisuudessa.

Lisäksi hankkeesta on julkaistu lyhyempiä uutisia mm. rakennus- ja talousalan lehdissä.
Informointi on ollut alusta alkaen laajaa ja avointa.

35

12.2 Kaavatyön eteneminen
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Yleiskaavatyö käynnistyi loppuvuodesta 2004 kun kaupunginhallitus laittoi
kaavoitustyön vireille 4.10.2004 ( 21§ ) .



Pidettiin aloitusneuvottelu Lapualla 5.11.2004. neuvottelussa sovittiin, että ennen
varsinaista kaavoitusta laaditaan alueelta kaavarunkovaihtoehdot.



Työpalaveri Oulussa 18.11.2004. Todettiin,
Alajärventien alittava kevyen liikenteen yhteys.



1.viranomaisneuvottelu
pidettiin
13.12.2004
Länsi-Suomen
ympäristökeskuksessa Vaasassa. Kokoukseen osallistuivat Lapuan kaupungin ja
Ympäristötaito Oy:n lisäksi Länsi-Suomen ympäristökeskus ja Etelä-Pohjanmaan
liitto. Kokouksessa käsiteltiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä
kaavoitushanketta yleensä. Todettiin, että maakuntakaavassa suunnittelualuetta
ei ole osoitettu erikseen kauppakeskittymän alueeksi, mutta maakuntakaava ei
liioin estä hankkeen toteuttamista mikäli yleiskaavallisessa tarkastelussa voidaan
todeta
alueen
sopivuus
suunnitellun
mukaiseksi
laajaksi
kauppakeskittymäalueeksi.
Etelä-Pohjanmaan
liiton
edustajan
mukaan
maakuntakaavassa on ollut salliva ote. Tiepiirin edustajan mukaan kaavaan tulee
osoittaa olevat ja nykyisen osayleiskaavan mukaiset liittymät ja valtatien 19
kanavointimahdollisuus tulisi tutkia. Lisäksi viranomaisneuvottelussa päätettiin
Ympäristöselvityksen tekemisestä osayleiskaava-alueelle. Erityisen tärkeänä
pidettiin alueen tutkimista mahdollisena liito-oravan elinalueena.



Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 23.12.2004
alkaen.



Aluksi alueelle laadittiin vaihtoehtoisia kaavarunkomalleja sekä tehtiin vaikutusten
arviointi, jotka olivat julkisesti nähtävillä 17.2-18.3.2005 välisen ajan.
Kaavarunkomalleja oli nähtävillä kaikkiaan 9 kpl, joista neljä oli Skanska
Talonrakennus Oy:n teettämiä ja loput kaavoitustyötä tekevän konsultin.



Lapuan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 16.5. 2005 (33§)
kiinteistökaupan
esisopimuksen
ja
maankäyttösopimuksen
Skanska
Talonrakennus Oy:n kanssa. Sopimuksen mukaan Skanska saa oikeuden
NovaPark alueeseen ja vastaa kohteen suunnittelusta ja toteutuksesta.
Varsinaisen kaavan laadinnan suorittaa toimeksi saaneena kaavoituskonsultti
kaupungin valvonnassa Lapuan kaupungin vastatessa kaavan lopullisesta
sisällöstä.



Kaupungin, kaavoituskonsultin sekä Skanskan edustajien kesken pidettiin
kaavoituspalaveri 30.05.2005, missä sovittiin kaavoitustyön jatkosta:
Kaavoituksen kulku on OAS:ssa esitetyn mukainen. Todettiin myös, että alueen
toteutuksessa tulee erityisesti huomioida kaupunkikuvalliset seikat



Kaupungin, kaavoituskonsultin sekä Skanskan edustajien kesken pidettiin
kaavoituspalaveri 29.08.2005. Palaverissa todettiin mm. , että NovaPark-alueella
tehtyjen maaperätutkimusten mukaan kallioperä on kaikkialla alle kahden metrin
syvyydessä, mikä edellyttää rakennusaikaista louhintaa. Todettiin , että maaperän

että

kaavaan

tulee

merkitä

muokkaus vaatii huolellisen maisemoinnin ja mm. riittävät imeytyskentät hule- ja
valumavesille.


Kaupungin, Länsi-Suomen ympäristökeskuksen, Etelä-Pohjanmaan liiton,
Ympäristöministeriön ja kaavoituskonsultin edustajien kesken järjestettiin
8.9.2005 neuvottelu hankkeen suhteesta maakuntakaavaan. Neuvottelussa
keskusteltiin lähinnä vähittäiskaupan suuryksikön sijoittumismahdollisuudesta
alueelle.



2.viranomaisneuvottelu
pidettiin
03.10.2005
Länsi-Suomen
ympäristökeskuksessa Vaasassa. Kokoukseen osallistuivat Lapuan kaupungin
edustajien lisäksi ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen ja Etelä-Pohjanmaan
liiton sekä ympäristöministeriön edustajat. Kokouksessa käsiteltiin edellisen
Lapualla 8.9.2005 pidetyn neuvottelun tavoin maakuntakaavan sisältökysymyksiä.



Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus teki 16.1.2006 päätöksen, että se esittää
maakuntavaltuustolle Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan muutoksen laatimisen
käynnistämistä. Maakuntavaltuusto päätti 20.2.2006, että maakuntakaavan
muutosprosessi käynnistetään ja että tavoitteena on saada kaavamuutos
vahvistetuksi vuoden 2006 loppuun mennessä. Maakuntavaltuusto hyväksyi
maakuntakaavan
kaavamuutoksen
28.8.2006,
minkä
jälkeen
yleiskaavaehdotukseen tehtiin maakuntakaavan muutoksen aiheuttamat
tarkistukset. Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan muutoksen 5.12.2006.



Yleiskaavaluonnosta esiteltiin yleisölle samaan aikaan maakuntakaavan
muutosehdotuksen kanssa 20.6.2006 Lapuan kaupungintalon valtuustosalissa
pidetyssä kaavatilaisuudessa. Yleiskaavaluonnos, tarkistettu osallistumis- ja
arviointisuunnitelma ja muu valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä MRL 62§:n sekä
MRA 30§:n mukaisesti 14.6-30.6.2006 välisen ajan. Kaavaluonnoksesta annettiin
neljä lausuntoa. Mielipiteitä ei jätetty.



Yleiskaavaehdotus pidettiin nähtävillä MRL 62§:n sekä MRA 30§:n mukaisesti
28.12.2006-29.1.2007 välisen ajan.



3.viranomaisneuvottelu 31.1.2007.



Elinkeinotoimikunta hyväksyi kaavaehdotuksen kokouksessaan 21.2.2007 §4.



Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen kokouksessaan 26.2.2007 §26.



Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen kokouksessaan 21.2.2007 §13.

Oulussa 10.1.2007

Anne Leskinen
RI, KM YKS 154

Iikka Ranta
Arkkitehti, SAFA YKS-298
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