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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 on päivitetty 
luonnosvaiheen nähtävilläolon 1.2.-2.3.2018 jälkeen. Luonnosvaiheen OAS oli 
päivätty 31.1.2018.  
 

1. SUUNNITTELUALUE JA SIJAINTI 
Suunnittelualue sijaitsee Lapuan kaupungin Ritamäen kaupunginosassa n. 2 km 
Lapuan liikekeskustasta koilliseen. Suunnittelualue ulottuu lännessä Kuortaneentien 
ja Isorintalantien risteysalueelle ja idässä uudelle rakennettavalle Kauhavantien 
läntiselle rampille saakka. Pohjoisessa kaava-aluetta rajaa Tuulimyllyntie, Aittapolku 
ja Talvikintie. Etelässä kaava-alue ulottuu Rauhankujalle saakka.  
 
Kaava-alueeseen kuuluu korttelit 801, 845, 846, 855 (osa), 859, 878 ja 895. Lisäksi 
kaava-alueeseen kuuluvat Museonpuisto ja Liuhtarinpuisto sekä katu- ja 
erityisalueita.   
 
Asemakaavan muutosalueen pinta-ala on noin 17,7 ha. Suunnittelualueen 
likimääräinen alue on osoitettu OAS:n kannessa ja tarkemmin rajattu alue kohdassa 
3. Suunnittelualue/ asemakaava.  
 
Luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen kaava-alueesta on rajattu ulkopuolelle kortteli 
845, jossa sijaitsee Jehovan todistajien valtakunnansali. Asemakaava-alueeseen on 
otettu mukaan Sairaalantien varren kortteli 859 sekä sen ja rakenteilla olevan 
Kauhavantien läntisen rampin välinen kaavoittamaton alue. 

 

2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 
Koulurakentaminen  
 
Kaupunginvaltuusto on päättänyt 30.1.2017 § 4 uuden Liuhtarin alakoulun 
rakentamisesta.  Valtuuston tekemän päätöksen jälkeen kouluratkaisu on tarkentunut 
siten, että Liuhtariin sijoittuu 1,5 –sarjainen alakoulu sekä nykyisen Hautasen koulun 
oppilaat. Keskuskeittiö suunnitellaan Ritavuoren koulun yhteyteen. Liuhtarin 
kaksiryhmäinen päiväkoti säilyy toistaiseksi nykyisessä käytössä. Tavoitteena on, 
että uusi Liuhtarin koulu voisi olla käytössä vuonna 2019/ 2020. Liuhtarin koulun 
oppilaat opiskelevat nykyisissä moduulikouluissa ja Hautasen koulussa uuden koulun 
valmistumiseen saakka. 

 
Kuortaneentien eteläpuolelle kaavoitetaan tontti uutta päiväkotia varten nykyisen 
päiväkoti Mustikan, ryhmäperhepäiväkoti Mansikan sekä entisen työterveystalon 
muodostamalle alueelle. Uuden päiväkodin osalta ei ole tehty rakentamispäätöksiä, 
vaan kaavalla varaudutaan mahdollisiin tulevaisuuden tarpeisiin. 

 
Liikenne 
 
Kuortaneentien liikennemäärät tulevat kasvamaan Alangon kauppa-alueen sekä 
uuden rakennettavan Kauhavantien läntisen rampin myötä. Kasvavat liikennemäärät 
saattavat aiheuttaa sekä liikenneturvallisuuteen että liikenteen sujuvuuteen liittyviä 
ongelmia nykyiselle, jo entuudestaan haastavalle Kuortaneentien, Ritakalliontien ja 
Sairaalantien risteysalueelle.  
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Risteysalueelle on laadittu alustava risteysalueen yleissuunnitelma. Suunnitelman 
mukaan alueelle toteutettaisiin kiertoliittymä sekä kevyenliikenteen alikulut.  Uusien 
liikennejärjestelyiden edellyttämät aluevaraukset huomioidaan kaavoituksen 
yhteydessä. 
 
Hulevesien hallintaan liittyvälle viivytysaltaalle osoitetaan paikka Kuortaneentien 
eteläpuolelta, Kauhavantien läntisen rampin ja Sairaalantien varrella olevan korttelin 
859 väliseltä alueelta. Tämä alue sekä kortteli 859 on otettu kaava-alueeseen 
mukaan kaavaluonnoksen nähtävilläoloajan jälkeen. 
 
Asemakaavalla Kuortaneentie osoitetaan kaduksi Isorintalantien ja uuden 
rakennettavan Kauhavantien läntisen rampin väliseltä alueelta. Kuortaneentien 
varren virkistysalueet muutetaan kaavassa suojaviheralueiksi.  
 
Kuortaneentien eteläpuolella tarkistetaan kevyen liikenteen yhteyksien ja pysäköinnin 
aluevarauksia Myllykyläntien varrella sekä Rauhankujan ja Rauhanpolun 
ympäristössä.  
 

 
3. SUUNNITTELUTILANNE 

Maakuntakaava 
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava on 
ympäristöministeriön vahvistama 
(23.5.2005). Maakuntakaavaan on tehty 
muutos (Lapuan Honkimäki), jonka 
ympäristöministeriö on vahvistanut 
(5.12.2006). 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 III: Turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialaitokset, 
energiapuun terminaalit ja kulttuurimaisemat (valmistelussa) 
 
Oheisessa kuvassa ote vuoden 2005 maakuntakaavasta. 

 
 

Yleiskaava 
Keskustan liike- ja asuinalueen osayleiskaava 2030 on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 16.11.2015 §6. Kaupunginhallitus on määrännyt 18.9.2017 §6 
yleiskaavan tulevan voimaan lukuun ottamatta Alangon koulualuetta ja Keskuskoulun 
läheisyydessä olevaa vanhaa puukoulua. Yleiskaavan voimaantulosta on kuulutettu 
2.11.2017. 
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2015 hyväksytyssä 
yleiskaavassa koulun alue on 
osoitettu kerrostalo- ja 
rivitalovaltaiseksi alueeksi AKR. 
Päiväkodin ja talomuseon alue, 
korttelit 845 ja 846 sekä yleinen 
pysäköintialue on merkitty 
julkisten palvelujen ja hallinnon 
alueeksi PY. Museonpuiston 
länsiosa on osoitettu 
asuntoalueen laajentamisesta 
varten AP-alueeksi.  
 
Yleiskaava on hyväksytty 
Alangon kouluhankkeen valmistelun aikana. Sittemmin Alangon kouluhankkeesta on 
luovuttu ja valtuusto on päättänyt uuden Liuhtarin koulun rakentamisesta. 
Kouluratkaisujen myötä lainvoiman saanut yleiskaava on tämän alueen osalta jo 
vanhentunut.  
 
Kuortaneentien eteläpuolella on voimassa vuoden 2001 Keskustan yleiskaava. 
Yleiskaavassa Liuhtarin kenttä on urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta VU ja  kortteli 
855 julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta PY. Keskustaajaman asuin- ja työpaikka-
alueen osayleiskaava 2030 ehdotuksessa vuodelta 2013 kenttäalue on merkitty PY –
alueeksi.  
 
Tavoitteena on, että keskustaajaman asuin- ja työpaikka-alueen tarkistettu 
osayleiskaavaehdotus asetettaisiin nähtäville vuoden 2018 aikana.  

 
Alla vasemmalla Keskustan yleiskaava 2001 ja oikealla 2013 nähtävillä ollut 
osayleiskaavaehdotus. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asemakaava 
Liuhtarin koulun alueen asemakaava on hyväksytty 27.9.1976. Korttelin 845 (YK) ja 
korttelin 846 (AL) sekä yleisen pysäköintialueen osalta asemakaava on hyväksytty 
1982 ja vahvistettu 1983. Ränkimäentien katualueen osalta (jalankululle- ja 
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polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltoajo tontille on sallittu) asemakaava on 
hyväksytty 1978 ja vahvistettu 1979. Korttelin 855 asemakaava on hyväksytty 1984.  

 
Liuhtarin kentän alueella on voimassa asemakaava, joka on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 21.10.2013 §9. Asemakaavassa kenttäalue osoitettiin 
sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi YS-2. 
Alueelle voidaan rakentaa vanhusten ja muita sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa 
palvelevia palvelu- ja asuintiloja. Kaavassa osoitettiin myös autopaikkojen korttelialue 
korttelin 878 tonttien 3 ja 4 käyttöön ja yleinen pysäköintialue Myllykyläntien puolelle. 
 
Palvelukodin ja Liuhtarin kenttäalueen asemakaavan muutos hyväksyttiin 
kaupunginvaltuustossa 21.11.2013 tilanteessa, jossa Alangon alueelle suunniteltiin 
Liuhtarin ja Ritavuoren koulut korvaavaa uutta Alangon koulua. Liuhtarinpuisto 
kaavoitettiin siten Alangon suunnittelun aikana pääosin YS-alueeksi. 
 
Alla kuva ajantasa-asemakaavasta. 
 

 
 
 

Tehdyt suunnitelmat ja selvitykset 
 

• Kuortaneentien, Ritakalliontien ja Sairaalantien risteysalue: Liikenneväylien 
mitoitus ja aluevaraussuunnitelma (Ramboll 2018) 

• Ympäristömeluselvitys väli Kauhavantie – Kustaa Tiitun tie (Ramboll 2018) 
• Hulevesiselvitys (2018) 
 



5 
 

 
Aiemmin laaditut selvitykset 
• Lapuan keskustaajaman ja ympäristön kulttuuriympäristöselvitys (Lapuan 

kaupunki 2011) 
• Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen inventointi 2016 (inventointilomakkeet/ 

laajat kohderaportit) 
  
Liuhtarin uuden koulun arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehdit von Boehm – 
Renell Oy. Arkkitehtitoimisto suunnittelee samanaikaisesti myös Ritavuoren uutta 
koulua. Kuvia kaupunginhallituksen hyväksymistä Liuhtarin koulun pääpiirustuksista 
on esitetty kaavaselostuksessa. 
 
 

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: 

• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue) 
• Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo 
• Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos 
• Lapuan kaupungilta tekninen ja sivistystoimi  
• Elenia Verkko Oy, Elisa Oyj, Lapuan Energia Oy  

 
Lisäksi osallisena ovat Ränkimäen talomuseon aluetta ylläpitävä Lapua-Seura ry 
sekä Liuhtarin koulun vanhempainyhdistys. Osallisilla on mahdollisuus osallistua 
kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti 
mielipiteensä asiasta. Viranomaistahoilta sekä yhtiöiltä pyydetään lausunnot/ 
mielipiteet luonnosvaiheessa sekä tarvittaessa ehdotusvaiheessa.  

 
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  à Asuminen ja ympäristö à Kaavoitus, tontit ja maastomittaus 
àKaavoitus à Meneillään olevat kaavat.  
 
Kaavamateriaalit ovat nähtävillä Internetissä koko kaavoituksen ajan. Kaavoituksesta 
tiedotetaan kirjeitse/ sähköpostitse osallisiksi luettavia viranomaistahoja.  
 
Vireilletulo 
Kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavan laatimisesta ja kaavahankkeen 
vireilletulosta 4.12.2017 §13.  Asemakaavan vireilletulosta kuulutetaan samalla kun 
oas ja kaavaluonnos asetetaan nähtäville.  
 

http://www.lapua.fi/


6 
 

Aloitus- ja luonnosvaihe 
Kaavaluonnos pidetään nähtävillä luonnosvaiheessa vähintään 14 vrk:n ajan. 
Osalliset voivat esittää mielipiteensä joko kirjallisesti tai suullisesti kaavan 
nähtävilläoloaikana. Viranomaistahoilta pyydetään kommentit/lausunnot.  
 
Luonnosvaiheessa pidettiin avoin yleisötilaisuus 8.2.2018. Yleisötilaisuudessa 
esiteltiin ja käytiin keskustelua Liuhtarin koulun alueen asemakaavan muutoksesta 
sekä Ritavuoren koulun alueen asemakaavasta. 

 
Ehdotusvaihe 
Luonnosvaiheesta saadun palautteen pohjalta laaditaan kaavaehdotus, joka 
asetetaan virallisesti nähtäville vähintään 30 vrk:n ajaksi MRL 65 §n ja MRA 27 §:n 
mukaisesti. Osalliset voivat tehdä muistutuksen yhteystiedoissa ja kuulutuksessa 
osoitettuun osoitteeseen kaavan nähtävilläoloaikana.  
 
Saatu palaute käsitellään ennen hyväksymiskäsittelyä ja niille muistutuksen 
jättäneille, jotka ovat antaneet yhteystietonsa, annetaan kaupungin perusteltu 
kannanotto/vastine annettuun muistutukseen ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä. 
Jos kaavaan tehdään oleellisia muutoksia, asetetaan kaavaehdotus uudelleen 
nähtäville MRA 32 § mukaisesti. 
 
Asemakaavaehdotus on nähtävillä myös Vanhan Paukun kiraston ilmoitustaululla, 
osoite Kauppakatu 23. 
 
Hyväksymisvaihe 
Ehdotusvaiheen virallisen nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallitus esittää kaavaa 
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuuston hyväksymistä 
koskevasta päätöksestä ilmoitetaan niille viranomaisille, muistutuksen tehneille ja 
kuntalaisille, jotka ovat sitä ehdotuksen nähtävillä ollessa kirjallisesti pyytäneet ja 
antaneet yhteystietonsa.   
 
Valtuuston päätöksestä on mahdollista valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Kaavan 
tultua lainvoimaiseksi siitä kuulutetaan kaupungin käyttämissä ilmoituslehdissä sekä 
ilmoitustaululla. 
 

Osallistumismenettelyt 
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.  
 
Tästä asemakaavahankkeesta, sekä samaan aikaan laadittavana olevasta 
Ritavuoren koulun alueen asemakaavasta, pidettiin kaikille avoin yleisötilaisuus 
teknisen keskuksen kokoustilassa 8.2.2018.   
 
Pihkamännyntien asukkaille on pidetty kevään/ kesän 2018 aikana yhteensä kolme 
asukastilaisuutta, joissa on käsitelty lähinnä suunniteltuja kevyenliikenteen linjauksia 
sekä hulevesien viivytysaltaan sijoittumista.  
 
Kaavahankkeesta ei ole tarkoitus järjestää kaavaehdotusvaiheessa erillisiä 
yleisötilaisuuksia. 
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Viranomaisyhteistyö 
Viranomaisyhteistyö hoidetaan lausuntomenettelyllä. Lisäksi pidetään 
työneuvotteluita tarvittaessa.   

 
Palautteen antaminen 
Kaavasta ja tästä OAS:sta voi antaa nähtävilläoloaikoina palautetta suullisesti, 
kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen: asemakaavoitus@lapua.fi. 
 

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. Suurin vaikutus tällä 
asemakaavalla on uuden Liuhtarin koulun rakentamiseen ja uuden kiertoliittymän 
toteuttamiseen.   
 
Kaavan vaikutusten arviointi raportoidaan keskeisimmiltä osiltaan kaavaselostuksen 
yhteydessä.  

 

6. Kaavoituksen kulku, aikataulu ja päätöksenteko 
Alustava aikataulu: 

• Kaavaluonnos nähtävillä helmikuussa 2018 
• Kaavaehdotus nähtävillä heinä-elokuussa 2018 
• Hyväksymiskäsittely elokuussa 2018 
 

Aikataulu voi tarkentua suunnittelun ja kaavoituksen edetessä. 
 
 
7. Yhteystiedot ja palaute 

Mahdollinen palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta toimitetaan 
kaavoituksesta vastaaville henkilöille. Valmistelusta vastaavat: 
 
Kaavoittaja Heikki Joensuu  Kaupungingeodeetti Tapio Moisio 
p. (06) 438 4638/ 044 438 4638  p. (06) 438 4630 / 044 438 4630 
heikki.joensuu@lapua.fi   tapio.moisio@lapua.fi 

 
Lapuan kaupunki 
Tekninen keskus 
Maankäyttö- ja kiinteistöosasto 
Poutuntie 8G 
62100 Lapua 
p. (06) 438 4111  
Fax (06) 438 4721 

 

mailto:asemakaavoitus@lapua.fi
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