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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään kaavahankkeen keskeiset tavoitteet
sekä miten osallistuminen, vuorovaikutus sekä kaavan vaikutusten arviointi tapahtuu
kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan
maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti. Tätä OAS:a voidaan päivittää ja
täydentää kaavaprosessin kuluessa.

1. SUUNNITTELUALUE JA SIJAINTI
Suunnittelualue sijaitsee Lapuan kaupungin Siirilän kaupunginosassa n. 3 km Lapuan
liikekeskustasta etelään. Suunnittelualue rajautuu lännessä rautatiehen, etelässä
Jokipellon asuntoalueeseen, idässä Nurmonjokeen ja pohjoisessa Siirilän
asuntoalueeseen.
Kaava-alueen pinta-ala on noin 35,3 ha, josta noin 21,7 ha on kaavoittamatonta.
Asemakaavan muutos koskee lähinnä rakentamatonta peltoaluetta sekä
Marielundintien varressa olevaa korttelia 1060. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin
13,6 ha. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu OAS:n kannessa.

2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
Asuntoalueen laajennus
Asemakaavan laajennuksella mahdollistetaan uusien
Marielundin ja Jokipellon asuntoalueiden läheisyyteen.

omakotitonttien

tarjonta

Tämän asemakaavahankkeen yhteydessä tehtävä asuntoalueen laajennus sijoittuu
Siirilän, Marielundin ja Jokipellon asuntoalueiden läheisyyteen.

Maanomistusolosuhteet
Kaupunki on hankkinut 4 määräalaa, yhteensä n.15 ha Siirilän asuntoalueen
asemakaava-alueen
laajentamista
varten.
Nyt
asemakaavoitettavaan
suunnittelualueeseen otetaan mukaan kaupungin jo aiemmin alueella omistamia maaaloja. Lapuan kaupunki omistaa suurimman osan kaavoitettavaksi suunnitellusta
alueesta. Kaupungin lisäksi alueelle sijoittuu muutama yksityisen maanomistajan tila.
Kaavoituksen tavoitteena on laajentaa pientaloaluetta olemassa olevien asemakaavaalueiden välittömään läheisyyteen. Alueelle tullaan kaavoittamaan tontteja pääosin
omakotirakentamista varten merkinnällä AO ja AP. Siirilän alueen täydentyessä
suunnitteluprosessissa tarkastellaan myös puistojen ja leikkikentän tarpeellisuutta
alueen viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden parantamiseksi.

3. SUUNNITTELUTILANNE
Maakuntakaava
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava on ympäristöministeriön vahvistama (23.5.2005).
MRL:n mukainen maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden
käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella.
Maakuntakaavaa on uudistettu vaiheittain:

Vaihemaakuntakaava I: Tuulivoima (hyväksytty mvalt 11.5.2015)
Vaihemaakuntakaava II: Kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot (hyväksytty mvalt
30.5.2016), vaihemaakuntakaava II muutos hyväksytty 2.12.2019.
Vaihemaakuntakaava III: Turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialaitokset,
energiapuun terminaalit ja kulttuurimaisemat. Hyväsytty mvalt 3.12.2018, mutta
kaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen, joten vaihemaakuntakaava III ei ole
lainvoimainen.

Yleiskaava
Lapuan
kaupungin
Keskustan
yleiskaava
on
hyväksytty
kaupunginvaltuustossa
17.9.2001.
Keskustan yleiskaavassa alueelle on
osoitettu pientaloasumista merkinnällä
AP ja Marielundin ja Jokipellon
asuntoalueiden välinen peltoalue
maatalousalueeksi kaavamerkinnällä
MT. Rannassa olevat vapaa-ajan
asunnot on merkitty RA-alueena.
Näiden alueiden osalta osayleiskaava
ei ole oikeusvaikutteinen.
Vieressä voimassa oleva vuoden 2001
osayleiskaava.
Vireillä oleva Keskustaajaman asuinja työpaikka-alueen osayleiskaavassa
Siiriläntien ja Lapuanjoen väliselle
peltoalueelle osoitetaan myös uutta
asutusta AP sekä virkistysaluetta VL.
Suunnittelualueella olevat vapaa-ajan
asunnot on merkitty
RA-alueena,
tosin
pinta-alaltaan
nykyisiä
kiinteistöjen
aloja
hieman
pienempänä. Rantaan on sositettu
tulvariskialueet
sekä
luonnon
monimupoteoisiuuden
kannalata
merkittävä ranta-alue.
Osayleiskaava oli nähävillä vuonna
2013, mutta osayleiskaava ei ole viety
hyväksymiskäsittelyyn.
Uudistettu
osayleiskaavaehdotus on tarkoitus
asettaa uudelleen nähtäville vuoden
2020 aikana.
Oheisessa kuvassa ote vuonna 2013
nähtävillä
olleesta
osayleiskaavaehdotuksesta.

Asemakaava
Nyt kaavoituksen kohteena oleva suunnittelualue on osin kaavoitettua ja osin
kaavoittamatonta aluetta. Asemakaavan muutos koskee alueita, joiden asemakaavat
on hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuonna 2000. Ohessa on ote
asemakaavayhdistelmästä

Tehdyt selvitykset
Asemakaavoitusta varten laaditaan seuraavat selvitykset:
- Alueellinen pohjatutkimus/ Aluetaito Oy (kevät-kesä 2020)
- Luontokartoitus/ Lakeuden Luontokartoitus (kevät-kesä 2020)
Pohjatutkimus laaditaan ennen asemakaavaluonnoksen nähtäville panoa.
Luontoselvitys valmistuu viimeistään ennen asemakaavaehdotuksen laatimista.

4. OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville samanaikaisesti
asemakaavaluonnoksen kanssa. OAS pidetään nähtävillä koko kaavoituksen ajan.
Osalliset
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § mukaan kaavoitukseen osallisia ovat alueen
asukkaat, maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset, joiden toimialaa
suunnittelussa käsitellään.
Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua
kaavasta mielipiteensä. Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus
asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus sekä avoin
tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa. Osalliset voivat antaa kaavasta suullista
ja kirjallista palautetta. Viranomaistahoilta sekä yhtiöiltä pyydetään lausunnot.

Viranomaistahot
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
Lapuan
kaupunki/
kunnallistekniikka,
rakennusvalvonta ja ympäristönsuojeluviranomainen

Yhteisöt ja yritykset

Elenia Oy
Elenia Verkko Oy
Elisa Oyj
Lapuan Energia Oy

Muut osalliset

Kaava-alueen maanomistajat ja asukkaat
Lähialueen maanomistajat ja asukkaat
Muut sellaiset henkilöt ja yhdistykset, joiden oloihin ja
etuihin kaava saattaa vaikuttaa

Kaavoituksen vaiheet ja vuuorovaikutus sekä tiedotustavat:
Asemakaavoituksesta ja sen eri vaiheista tiedotetaan ja kuulutetaan Lapuan kaupungin
teknisen keskuksen maankäyttö- ja kiinteistöosaston ilmoitustaululla, Lapuan
Sanomissa ja Lapuan kaupungin kotisivuilla:
www.lapua.fi  Asuminen ja ympäristö  Kaavoitus, tontit ja maastomittaus
Kaavoitus  Meneillään olevat kaavat.
Kaavamateriaalit ovat nähtävillä Internetissä koko kaavoituksen ajan. Kaavoituksesta
tiedotetaan kirjeitse/ sähköpostitse osallisiksi luettavia viranomaistahoja.

Kaavoituksen vaiheet ja vuorovaikutus (aikataulut voivat tarkentua kaavaprosessin
aikana)
Vaihe

Aika/ nähtävillä

Vuorovaikutus & muu informaatio

ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHE
Kaavoituspäätös ja vireilletulo,

20.1.2020 §5

kaupunginhallitus
Kuulutus vireilletulosta sekä kaavan

xx.xx.2020.

Kuulutus

julkaistaan

Lapuan

Sanomissa,

valmisteluaineiston sekä OASin

kaupungin kotisivuilla ja teknisen keskuksen

nähtävillepanosta.

maankäyttöosastolla.
kaavaluonnos

Kuulutus

(mahdollisesti

sekä

pienennös)

toimitetaan kirjallisena tai sähköpostitse kaavaalueen kiinteistönomistajille. Lausuntopyyntö,
kuulutus ja kaavaluonnosmateriaali toimitetaan
viranomaistahoille sekä yhteisöille sähköisesti.
Valmisteluvaiheen kuuleminen,

xx.xx.-xx.xx.2020

Osalliset, viranomaistahot sekä yhteisöt voivat

kaavaluonnos ja OAS nähtävillä

vähintään 14 vrk

antaa mielipiteen kirjallisesti, suullisesti tai

Aineisto nähtävillä kaavoitusosastolla

sähköpostitse. (MRL 62 § ja MRA 30 §).

(Poutuntie 8) nähtävilläolloajan. OAS,

Ensisijaisesti pyydetään palaute ja lausunnot

kaavaluonnos ja muu aineisto

toimittamaan

nähtävillä kaupungin kotisivuilla

asemakaavoitus@lapua.fi.

kaavehdotuksen nähtävilletuloon

Palaute tulee esittää kuulutuksessa ilmoitettuun

saakka. OAS on nähtävillä koko

määräaikaan

mennessä.

kaavoituksen ajan.

käsitellään

ja

sähköpostitse:

Saatu

vastineet

palaute
kirjataan

kaavaselostukseen ehdotusvaiheessa.
Tarvittaessa valmisteluvaiheen

xx.xx.2020

Mikäli

yleisötilaisuuden

järjestäminen

on

yleisötilaisuus, ennen

tarpeellista, sen järjestämisestä kuulutetaan

asemakaavaehdotuksen laatimista

erikseen.

EHDOTUSVAIHE
Kuulutus asemakaavaehdotuksen
nähtävillepanosta.

xx.xx.2020

Kuulutus julkaistaan Lapuan Sanomissa,
kaupungin kotisivuilla sekä ilmoitustaululla.
Kuulutus sekä kaavaehdotus (pienennös)
toimitetaan kirjallisena tai sähköpostitse
kaava-alueen kiinteistönomistajille.
Ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille tai
haltijalle kirjallinen ilmoitus lähetetään viikkoa
ennen nähtäville asettamista.
Lausuntopyyntö, kuulutus ja
kaavaehdotusmateriaali toimitetaan
viranomaistahoille sekä yhteisöille sähköisesti.

Ehdotusvaiheen kuuleminen (MRL

xx.xx.-xx.xx.2020

Osalliset, viranomaistahot ja yhteisöt voivat

65 §, MRA 27 §)

vähintään 30 vrk

jättää

kaavaehdotuksesta

Kaavaehdotusaineisto on nähtävillä

kirjallisesti

tai

kaavoitusosastolla (Poutuntie 8)

pyydetään

kuulutuksessa ilmoitetun

toimittamaan

nähtävilläoloajan.

asemakaavoitus@lapua.fi.

muistutuksen

sähköpostitse.

muistutukset

Ensisijaisesti

ja

lausunnot
sähköpostitse

Kaavaehdotusaineisto on nähtävillä

Muistutukset tulee olla perillä kuulutuksessa

kaupungin kotisuvulla siihen saakka

ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Saadut

kunnes kaava on saanut lainvoiman.

muistutukset käsitellään ja niihin laaditut
vastineet

perusteluineen

kaavaselostukseen

kirjataan

sekä

viedään

hyväksymiskäsittelyn

yhteydessä

kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
(Ehdotusvaiheen II kuuleminen

Asemakaavaehdotus

tarvittaessa, MRA 32 §)

nähtäville, mikäli siihen on tehty oleellisia
muutoksia

asetetaan

uudelleen

asemakaavaehdotuksen

nähtävilläolon

jälkeen.

Uudelleen

nähtävillepanoa ei kuitenkaan tarvita, jos
muutos koskee yksityistä etua ja asianosaista
kuullaan erikseen (MRA 32 §)
HYVÄKSYMISVAIHE
Kaupunginhallituksen esitys

xx.xx.2020 §x

Kaupunginhallitus

asemakaavan hyväksymisestä

Kaupunginhallitus

johdosta mahdollisista vastineista/ kaupungin

kaupunginvaltuustolle.

perustelluista

päättää

muistutusten

kannanotoista

kaupunginvaltuuston

ennen

hyväksymiskäsittelyä.

Vastineet toimitetaan muistutuksen jättäneille,
mikäli he ovat ilmoittaneet yhteystietonsa.
Mikäli yhdessä muistutuksessa on useita
allekirjoittajia,

vastine

toimitetaan

ensimmäiselle allekirjoittaneelle. Mahdolliset
vastineet toimitetaan muistutuksen jättäneille
ennen kaupunginvaltuuston kokousta.
Asemakaavan hyväksyminen.

xx.xx.2020 §x

Hyväksymispäätöksestä

Kaupunginvaltuusto hyväksyy

Kaupunginvaltuusto

viranomaistahoille, muistutuksen jättäneille,

asemakaavan.

ilmoitetaan

sekä niille kuntalaisille, jotka ovat kirjallisesti
pyytäneet
ilmoituksen

hyväksymispäätöksestä
antamista

kaavaehdotuksen

nähtävilläoloaikana.
Asemakaavan voimaantulokuulutus

xx.xx.2020

Mikäli asemakaavan hyväksymispäätöksestä
ei valiteta 30 vrk:n kuluessa hyväksymistä
koskevan

pöytäkirjan

tarkastamisesta,

kuulutus

julkaistaan

Lapuan

Sanomissa,

kaupungin kotisivuilla sekä ilmoitustaululla.
Mahdollinen oikaisuvaatimus

Kunnallisvalitus

on

toimitettava

Vaasan

hallinto-oikeudelle: PL 204, 65101 Vaasa
tarkistettuun

pöytäkirjaan

merkittyyn

määräaikaan mennessä.

YHTEYSTIEDOT
Kaavahankkeet Internetissä,
kaupungin kotisivuilla
(www.lapua.fi  Asuminen ja

Palaute
sähköpostitse:
asemakaavoitus@lapua.fi

ympäristö  Kaavoitus, tontit ja
maastomittaus Kaavoitus 
Meneillään olevat kaava)

Kirjallinen palaute:
Lapuan kaupunki
Tekninen keskus
Poutuntie 8
62100 Lapua

Kaava-aineistolinkki
Käyntiosoite:
Maankäyttö- ja kiinteistöosasto
Poutuntie 8, G-rappu, I kerros

5. Selvitettävät vaikutukset ja vaikutusten arvioinnin
menetelmät
Kaavan laadintaan sisältyy sen eri vaiheissa kaavan vaikutusten arviointia. Arviointi
pohjautuu maastokäynteihin, tehtyihin selvityksiin, muuhun pohjamateriaaleihin ja
asiantuntija-arvioihin.
Kaavan vaikutusten arvioinnista raportoidaan tarpeellisissa määrin kaavaselostuksen
yhteydessä. Selvitettäviä vaikutuksia ovat mm. vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen,
luonnonympäristöön, maisemaan, liikenteeseen, virkistykseen, asumiseen, teknisen
huollon järjestämiseen ja ilmastonmuutoksen hillintään.
Kaava-alueelle laadittavien maaperäselvityksen ja luontoinventoinnin tuloksia
raportoidaan kaavaselostuksessa kaavan ehdotusvaiheessa. Kaavan vaikutusten
arviointi raportoidaan keskeisimmiltä osiltaan kaavaselostuksen yhteydessä.

6. Yhteystiedot ja palaute
Valmistelusta vastaavat:
Kaupungingeodeetti Ari-Pekka Laitalainen
044 438 4630
ari-pekka.laitalainen@lapua.fi

