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JOHDANTO

Lapualle.on.tehty.alueidenkäytön.strategia,.joka.
on. hyväksytty. �009.. Strategiatyön. tarkoitukse-
na.oli. varautua. tulevien.vuosien.kehitykseen. ja.
ohjata.kaavoitusta..Strategiassa.annettiin.suun-
taviivat.tuleville.kaavoille,.sekä.sovittiin.osayleis-
kaavoitusohjelmasta. ja. kaavoitusjärjestyksestä..
Strategian. linjausten. mukaisesti. ensimmäise-
nä. laaditaan. keskustan. liike-. ja. asumisalueen.
osayleiskaava. sekä. keskustaajaman. asumis-.
ja. työpaikkavyöhykkeen. osayleiskaava.. Alueel-
la. on. tällä. hetkellä. voimassa. Lapuan. keskus-
tan. osayleiskaava,. joka. on. valmistunut. vuonna.
�003..Vaikka.kaava.on.suhteellisen.uusi,.on.kau-
pungin.voimakas.kehitys.tuonut.tarpeen.uudistaa.
osayleiskaava..

Väestö-. ja. elinkeinoasiat. on. selvittänyt. FM. Jo-
hanna.Lehto,.maisemaselvityksen.maisema-ark-
kitehti. yo. /. hortonomi.Anu. Lämsä. ja. kaupunki-
kuvaslevityksen.arkkitehti. Iikka.Ranta..Työtä.on.
ohjannut. projektipäällikkö,. arkkit.. Riitta. Yrjän-
heikki...

Kaavatyöstä.vastaa.AIRIX.Ympäristö.Oy..Lapuan.
kaupungin.puolesta.selvityksen.tekemistä.on.oh-
jannut.kaupungingeodeetti.Tapio.Moisio..Avusta-
vana.yhdyshenkilönä.on.toiminut.Anne.Ojanpe-
rä.

Oulussa.6.11.�009

  

Suunnittelualueen rajaus: sisempi sininen on keskustan liike- ja asumisaluetta ja ulompi punainen keskustaajaman asumis- ja 
työpaikkavyöhykkeen osayleiskaava-aluetta. 
Maisemaselvitys on laadittu punaisella ja kaupunkikuvaselvitys sinisellä osoitetulle alueelle.
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1 PERUSSELVITYKSET

1.1 VÄESTÖ

Seuraavassa. on. esitelty. Lapuan. väestöraken-
netta.ja.kehitystä.pääosin.alueidenkäytön.strate-
giatyön.tietojen.pohjalta.

Lapuan. väestömäärä. oli. 14. �34. vuonna. �008..
Väestö.on.kasvanut. vuodesta.�001,.mutta. tätä.
ennen.määrä.on.laskenut.1990-luvulla.lähes.600.
hengellä.. Väestömäärä. on. ollut. korkeimmillaan.
vuonna. 1983,. jolloin. Lapualla. asui. yli. 14. 700.
henkeä..

Vuonna. �006. tehdyn. Tilastokeskuksen. ennus-
teen.mukaan.Lapuan.väestömäärä. tulee.kasva-
maan. edelleen.. Kasvu. olisi. aluksi. voimakkaam-
paa,. ja.väkiluku.olisi.maksimissaan.�034–�035,.
jolloin.alueella.asuisi.reilu.14.700.henkeä..Tämän.
jälkeen.määrä. lähtisi. laskuun..Lapuan.kasvu.ta-
pahtuu. ennusteen. mukaan. sekä. kunnan. oman.
väestöpohjan.että.muuttoliikkeen.ansiosta:.oma-
varaisennuste,.joka.ei.huomioi.muuttoliikettä,.en-
nustaa. pienempää. kasvua. kuin. muuttoliikkeen.
huomioiva.trendiennuste..Vuosina.�006–�007.ja.

Lapuan. ikärakenne. on. tällä. hetkellä. samantyy-
linen. kuin. koko. maakunnassa. keskimäärin.. Ti-
lastokeskuksen. ikärakenne-ennusteen. mukaan.
lasten.määrä.tulee.säilymään.nykyisellään.vuo-
teen.�040..Vanhusten.määrä. tulisi.nousemaan,.
erityisesti.vanhimman.väestönosan..Työikäisten.
osuus.väestöstä.taas.laskisi..

Lapuan.kaupungin.alueella.on.eroja.siinä,.mi-
hin.väestö.on.keskittynyt,.millainen.ikärakenne.
on.alueilla,.sekä.missä.asukasmäärä.on.lisään-
tynyt. ja. missä. vähentynyt.. Keskustaajaman.
osayleiskaavoitettavat.alueet.ovat.väestörikkai-
ta.alueita,.joissa.väestön.ikärakenne.vaihtelee..
Osayleiskaavoitettavilla. alueilla. on. yhteensä.
noin.9.�60.asukasta,.joka.on.jakaantunut.siten,.
että.kaupunkikeskustan.liike-.ja.asumisalueella.
on.vajaa.3.�00.asukasta,.keskustaajaman.asu-
mis-.ja.työpaikkavyöhykkeellä.taas.vajaa.6.�00.
asukasta..Ydinkeskustassa.on.vanhusvoittoisia.
alueita,.mutta.myös.joitain.lapsirikkaita.kohtei-
ta..Keskusta. ja.sen. lähialueet.sekä. jokilaakso.
taas.ovat.pääosin.väestönlisäyksen.alueita..Ai-
noastaan.Kiviniemen.alueella.väestö.on.vähen-
tynyt.reilummin.�000-luvulla,.mutta.alueen.vä-
estömäärä.on.pieni.(reilu.�0.henkeä)..

Lapua. on. viime. vuosina. saanut. muuttovoit-
toa..Tilanne.on.muuttunut. radikaalisti.1990-lu-
vun.puolivälin.jälkeisistä.muuttotappiovuosista..
Vuoden. �007. muuttoliiketilastot. kertovat,. että.
kaupungista. lähtee. 15–�4-vuotiaita. enemmän.

Lapuan. kaupungin. sisäinen. muutto. on. myös.
runsasta.. Tämä. vaikuttaa. osaltaan. alueraken-
teeseen.. Sisäisen. muuton. suunta. on. haja-alu-
eilta. kaupungin. keskustaan..Keskusta. ympäris-
töineen,. myös. Kauhajoen. suuntaan,. on. saanut.
väestöä. lisää.. Tämän. voidaan. olettaa. muutta-
van. myös. osa-alueiden. väestön. ikärakenneja-
kaumia.
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�007–�008.väestönlisäys.on.kuitenkin.ollut.voi-
makkaampaa.kuin.ennusteessa.on.odotettu,.jo-
ten.väestö.voi.nykykehityksen.jatkuessa.kasvaa.
Tilastokeskuksen.ennustetta.nopeamminkin..

kuin. kaupunkiin. tulee.. Tämä. johtuu. luultavasti.
nuorten. lähdöstä. opiskelemaan. muille. paikka-
kunnille.. Sen. sijaan. �5–34-vuotiaita. tulee. La-
pualle. enemmän. kuin. kaupungista. lähtee. pois,.
mikä. voi. kieliä. osaltaan. kaupungin. houkuttele-
vuudesta. asuinpaikkana. perhettä. perustaville.
sekä.työelämään.tuleville.



�

1.2 ASUMINEN

Etelä-Pohjanmaan. maakuntasuunnitelman. mu-
kaan.Lapua.kuuluu.maakunnan.asutusrakentees-
sa.ydinalueisiin..Lapuan.nyt.osayleiskaavoitetta-
vat.alueet.kuuluvat.Seinäjoen.kaupunkiverkkoon:.
keskusta.on.ydinaluetta.ja.keskustasta.Seinäjo-
elle.ulottuu.ydinalueen.lievealue.

Lapualla.on.vuonna.�007.myönnetty.rakennus-
lupa.100.asuntoon..Luvat.jakaantuvat.seuraa-
vasti:

80.yhden.ja.kahden.asunnon.taloa
�.muuta.erillistä.pientaloa
13.rivitaloa.
5.muuta.asuinkerrostaloa..

Vuonna.�007.maatalousrakennuksille.on.myön-
netty. �8. rakennuslupaa,. joista. 7. lupaa. koski.
eläinsuojia..Vuonna.�007.teollisuusrakennuksille.
myönnettiin.13.rakennuslupaa.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
56 75 59 58 111 83 117 81 97 90 1�0

Vuoden aikana valmistuneet asunnot Lapualla. Luvut 
asuntoja yhteensä (kpl).

Asuinrakentaminen.keskittyy.nyt.osayleiskaavoi-
tettaville.alueille,.joihin.on.noussut.sekä.omako-
titaloja.että.rivi-. ja.kerrostaloja..Kyläalueista.La-
puanjokivarsi.sekä.Seinäjoen.suunta.ovat.myös.
melko.voimakkaan.rakentamisen.alueita..Kuiten-
kin. myös. muille. kyläalueille. on. tullut. muutamia.
uusia.omakotitaloja..
..

-
-
-
-

Asuintalojen rakennusluvat (lähde: Lapuan kaupunki).

Kuvassa Etelä-Pohjanmaan asutusrakenteen visio, 
lähteenä maakuntasuunnitelma. 
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1.3 ELINKEINOT JA TYÖPAIKAT 

Lapualla. on. runsaasti. teollisuutta,. kuten. ohei-
nen. kuva. osoittaa.. Peräti. joka. neljäs. työpaik-
ka. on. teollisuudessa.. Teollisuuden. rakennuslu-
vat. ovat. keskittyneet. vuoden. 1995. jälkeen. nyt.
osayleiskaavoitettaville.alueille.(muutamia.teolli-
suusrakennuksia.on.syntynyt.myös.kyliin)..Muun.
maakunnan.mukana.Lapua.on.merkittävä.elintar-
viketeollisuuden,. metalli-. ja. teknologiateollisuu-
den.sekä.ja.hyvinvointialan.keskittymä..Lapualla.
on.erityisesti.panostettu.energiateollisuuteen..
Työpaikkojen. suurin. ryhmä,. yhteiskunnalliset.
palvelut. sisältää. mm.. opetuksen. ja. terveyden-
huollon.työpaikat..Nämä.julkiset.palvelut.on.esi-
telty.tarkemmin.Palvelut.-kappaleessa.

Lapualla.maatalous.on.edelleen.vahvaa..Lapuan.
työpaikoista.maa-.ja.metsätaloudessa.on.reilu.10.
%,.mikä.on.suurempia.kaupunkiseutuja.runsaam-
paa,. mutta. perinteisiä. maaseudun. ydinalueita.
vähäisempää..Kartat.maatalouden.tuotantoyksi-
köiden.sijainnista.sekä.eläinsuojien.rakennuslu-
vista.vuodesta.1995.näyttävät,.että.karjankasva-
tusta.on.runsaasti.Lapuanjoen.laaksossa,.mutta.
myös.Hirvijoen.varrella..Maataloutta.on.myös.nyt.
tehtävien.osayleiskaavojen.alueella,. ja.se. tulee.
huomioida.suunnittelussa.

Lapualla.työpaikkojen.määrä.on.noussut.selvästi.
1990-luvun.puolivälin. tilanteesta..Viime.vuosina.
on. ”sahattu”. lähes. paikallaan,. mutta. parina. vii-
me.vuonna.on.ollut.nousua..Lapuan. työpaikka-
omavaraisuus. on. suhteellisen. korkea.. Lapualla.
ja.muuallakin.Etelä-Pohjanmaalla.on.vahva.yrit-
täjäkulttuuri.ja.runsaasti.yrityksiä.väestöpohjaan.
nähden.. Alueella. on. erityisesti. pienyrittäjyyttä.
sekä.maatalousyrittäjyyttä.1

Lapuan. suurin. työnantaja. on. kaupunki.. Tämän.
jälkeen.suurimpina.työllistäjinä.ovat.keskisuuret.
yritykset..Lapualla.sijaitsevat.Lapuan.Räjähdys-
ainepalvelu.Oy.(Simpsiön.eteläpuolella).ja.Nam-

1. Maakuntasuunnitelman.mukaan

mo.Lapua.Oy,.mitkä. tuovat. rajoituksia.alueiden.
käytölle.

Suurimmat työnantajat Lapualla Työntekijöitä
Lapuan.kaupunki 905
Metso.Power.Oy,.Lapuan.tehdas �07
Nammo.Lapua.Oy 14�
Härmänmaan.ammatti-instituutti 85
Veljekset.Ala-Talkkari.Oy 85
Lapuan.poliisilaitos 63
Lapuan.tmk-seurakunta 57
Lapuan.Nahka.Oy 56
BE.Group.Oyj 51
Lapua.Ketjut.Oy 45
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Lapualla.on.�000-luvulla.ollut.enemmän.aloitta-
neita.yrityksiä.kuin.lopettaneita..Näin.ollen.Lapu-
an.yrityskanta.on.kasvanut.

1.3.1 Työttömyys

Lapualla. työttömien. osuus. työvoimasta. oli. tou-
kokuussa.�009.7,0.%. �,.kun.Etelä-Pohjanmaan.
keskiarvo.oli.8.0.%. ja.koko.maan.8,8.%3. ..Ete-
lä-Pohjanmaalla,. erityisesti. Lapuan. alueella. on.
perinteisesti. paljon. ”miestyöpaikkoja”,. vaikkakin.
Lapua.on.pyrkinyt.murtamaan.tätä.perinnettä.vii-
me. vuosina.. Lapualle. on. houkuteltu. työvoima-
reserviä. mm.. Härmänmaan. ammattiopiston. ve-
näläisten. opiskelijoiden. kautta.. Lapuan. uudet,.
suunnitellut. investoinnit. (mm..Simpsiö. ja.Nova-
Park). toisivat. toteutuessaan. uusia. työpaikkoja,.
arvion.mukaan.Simpsiö. tuo. lyhyellä. tähtäimellä.
600. ja. pitkällä. 300. uutta. työpaikkaa,. NovaPark.
taas. noin. 1. �00. uutta. työpaikkaa. sekä. lyhyellä.
että.pitkällä.aikavälillä.4..

�. Etelä-Pohjanmaan.TE-keskuksen.mukaan
3. Työ-.ja.elinkeinoministeriö..Työllisyyskatsaus..Tou-

kokuu.�009.
4. Hannu.Törmä.ja.Juha.Honkatukia.(�005).Lapuan.

kaupungin.Simpsiö-.ja.NovaPark-hankkeiden.alue-
taloudelliset..vaikutukset.

1.3.2 Pendelöinti

Pendelöintiä. tapahtuu. Lapualta. voimakkaimmin.
Seinäjoelle,.mutta.myös.Nurmoon,.Kauhavalle.ja.
Ylihärmään.. Lapualta. käydään. pohjoisen. suun-
nassa. teollisuuden. työpaikoissa.. Lapualle. pen-
delöi.merkittävä.määrä.seinäjokelaisia.5

 

1.4 PALVELUT

Nyt.osayleiskaavoitettavilla.alueilla.on.yhteensä.
kahdeksan.koulua:.Poutun.koulu,.Ritamäen.kou-
lu,.Keskuskoulu,.Hautasen.koulu,.Liuhtarin.koulu.
ja.Alanurmon.koulu.sekä.Lapuan.yläaste.ja.lukio..
Lisäksi.alueella.on.13.päiväkotia.tai.ryhmäperhe-
päiväkotia:.päiväkodit.Kissankello,.Liuhtari,.Päi-
väranta,.Esikot.ja.Mustikka.sekä.ryhmäperhepäi-
väkodit. Kirsikka,. Päivänsäde. ja. Menninkäinen,.
Jokiranta,. Välilä,. Karpalo,. Siirilä. ja. Sylipaikka,.
Marjapulla.sekä.uusi.ryhmäperhepäiväkoti..

Koko.Lapuan.kaupungissa.oli.yhteensä.13.ala-
astetta. ja.yksi.yläaste.vuonna.�007..Peruskou-
luissa.oppilaita.oli.ala-asteilla.yhteensä.1.134.ja.
yläasteella.555..Lisäksi.Lapuan.lukiossa.oli.�71.
oppilasta..Nyt.osayleiskaavoitettavilla.alueilla.si-
jaitsee. lisäksi. Härmänmaan. ammatti-instituutti,.
joka.kuuluu.SEDU-koulutuskeskukseen.(638.op-
pilasta).ja.Lapuan.kristillinen.opisto.(151.oppilas-
ta)..Ammatillinen.koulutustarjonta.käsittää.perus-
tutkinnot. liiketalouden,.matkailun,.catering-alan,.
kotitalous. ja. kuluttajapalvelujen,. kotitalousope-
tuksen,. autoalan,. kone-. ja. metallialan,. talotek-
niikan,. rakennusalan,. sähkö-. ja. automaatiotek-
niikan.sekä.tieto-.ja.tietoliikennetekniikan.aloilta..
Lapualla.on.myös.musiikkiopisto.(��5.oppilasta).

5. Maakuntasuunnitelma.ja.Novapark,.vaikutusten.ar-
viointi

ja.kansalaisopisto.(�.900.oppilasta).

Lapuan.kouluverkkoselvityksen.mukaan.vuosina.
�008–�015.perusopetuksen.ja.luokkamuotoisen.
erityisopetuksen.määrä..vähenee.hieman:

Perusopetuksen.ja.luokka-
muotoisen.erityisopetuksen.
määrä.(esikouluikäiset.ei.
mukana)

Koulunsa.
aloittavat.
oppilaat

Ala-astei-
den.oppila-
sennusteet

�008–�009 1.597 17� 985
�009–�010 1.57� 179 98�
�010–�011 1.568 167 991
�011–�01� 1.571 19� 1.044
�01�–�013 1.567 183 1.061
�013–�014 1.540 143 1.0�9
�014–�015 1.546 158 1.0��

Kouluista. Alanurmon. koululla. on. ongelmia. ra-
kennuksen. kanssa,. kaupungissa. onkin. esitetty.
uutta.koulurakennusta.alueelle..Tämä.mahdollis-
taisi.myös.oppilasmäärän. kasvattamisen. ja.eri-
tyisopetuksen.järjestämisen..Ennusteen.mukaan.
oppilasmuutoksia. tapahtuu. nyt. osayleiskaavoi-
tettavilla.alueilla.Alanurmon,.Liuhtarin.ja.Ritamä-
en.kouluissa,.joissa.oppilasmäärä.ensin.laskee,.
mutta.kääntyy.sitten.nousuun..Keskuskoulun. ja.
Poutun. oppilasmäärän. ennustetaan. vähene-
vän.6

Etelä-Pohjanmaan. maakuntakaavan. mukaan.
väestön. koulutustaso. on. Etelä-Pohjanmaalla.
maamme. matalimpia.. . Tilastokeskuksen. koulu-
tustasomittaimen. mukaan. eteläpohjalaiset. ovat.
suorittaneet.keskimäärin.�,5.vuotta.perusasteen.
jälkeistä. tutkintoon. johtavaa. koulutusta.. Etelä-
Pohjanmaalla.alueelliset.erot.ovat.kuitenkin.huo-
mattavat.. Maakunnan. väestön. koulutustaso. on.
nousujohteinen,. ja. Etelä-Pohjanmaalla. on. pa-
nostettu.koulutukseen.merkittävästi..Lapuan.vä-
estön.koulutustaso:7

15 vuotta täyttänyt väestö 11494
Ei.perusasteen.jälkeistä.tutkintoa 4478
Keskiasteen.tutkinto 4354
Alin.korkeaasteen.tutkinto 1510
Alempi.korkeakouluasteen.tutkinto 718
Ylempi.korkeakouluasteen.tutkinto 4�4
Tutkijakoulutusasteen.tutkinto 10

6. Kouluverkkosuunnitelma
7. Tilastokeskus

11 %
0 %

25 %

1 %

6 %12 %
5 %

8 %

31 %

2 %

L ap u an  työ p aikat  2005

(A -B ) M a a - ja  m e tsä ta lo u s
(C) K a ivo sto im in ta  ja  lo u h in ta
(D) Te o llisu u s
(E ) S ä h kö -, ka a su - ja  ve s ih u o lto
(F) Ra ke n ta m in e n
(G -H) K a u p p a , m a jo itu s- ja  ra v.to im in ta
(I) K u lje tu s, va ra sto in ti ja  t ie to liik .
(J-K ) Ra h o itu s-, va ku u tu s-,  ym . to im .
(L -Q ) Y h te isku n n a lliset p a lvelu t
To im ia la  tu n te m a ton

Lähde: T ilastokeskus
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Etelä-Pohjanmaan. maakuntasuunnitelman. mu-
kainen. alueen. innovaatioyksikkötarkastelu. nos-
taa. Lapualta. esille. teknologiakeskuksen. (Ther-
mopolis),.kehittäjäorganisaation.(Emineo.Oy). ja.
AMK-yksikön. (SC-RESEARCH).. Alueen. inno-
vaatiotoimintaa.vahvistaa.Seinäjoen.koulutusyk-
sikkötarjonta. sekä. Seinäjoen. SCIENCE. PARK..
Kauhajoella.on.teknologiakeskus,.jossa.keskityt-
ty.Lapuallekin.tärkeisiin.logistiikkaan.ja.elintarvi-
keteollisuuteen.

Vanhustenhuoltoa. on. palvelukeskuksessa. sekä.
kahdeksassa. hoitokodissa,. joista. neljä. on. yksi-
tyistä.
Lapualla.on.tehty.myös.vanhuspoliittinen.ohjelma.
(�004–�010)..Sen.mukaan.Lapualla.on.riittäväs-
ti.palveluasumisen.paikkoja,.mutta. tehostettuun.
palveluasumiseen. tarvitaan. voimavaroja.. Van-
husten.osalta. tärkeää.ovat.myös.mm..virkistys-
,. liikunta-. ja. kulttuuripalvelut.. Lapualla. toimivat.
seuraavat.palveluasumisen.yksiköt:

Yhdistykset.(Saarenpääkoti,.Lepola,.Seppä-
mestari)
Yksityiset.(Siiriläkoti,.Kotionni,.Vuosikas)
Lapuan.kaupunki.(Päivärinne)

Lisäksi.marraskuussa.�008.on.valmistunut.Myl-
lytuvan. palvelukoti.. Tehostettua. palveluasumis-
ta.on.Lapuan.kaupungilla.(Eevankoti,.Matintupa,.
Kotirinne).sekä.terveyskeskuksessa.(hoivaosas-
to,. Liuhtarin. osasto,. Sairaalaosasto,. Hopearin-
teen.osasto).

1.4.1 Kaupalliset palvelut

Yksityisistä. palveluista. iso. osa. sijaitsee. Lapun.
ydinkeskustassa.. Päivittäistavarakaupan. osalta.
Lapualla.on.keskustassa.runsas.myymäläverkos-
to..Lapualaiset.käyttävätkin.runsaasti.oman.kun-
nan.palveluja.päivittäistavaroiden.ostospaikkana..
Ostovoimaa.virtaa.myös.muualle,.etupäässä.Sei-
näjoen.seudulle..Lapualla.on.kaupungin.kokoon.
suhteutettuna. vaatimaton. erikoistavaramyymä-
läverkosto,. johtuen. maakuntakeskuksen. Seinä-
joen. läheisyydestä.. Kaupungissa. on. muutamia.
erikoistavaraliikkeitä.esim..vaatetus,.kodinkone,.
valokuvaus.ja.urheiluliikkeitä..Päivittäistavaraliik-
keiden.yhteydessä.kattavin.erikoistavaravalikoi-
ma.on.Halpa-Hallissa...Kestokulutushyödykkeitä.
(erikoistavarakaupan. tuotteita). haetaankin. run-
saammin.oman.kunnan.ulkopuolelta,. lähes.kol-
mannes.Seinäjoen.seudulta..Tiedot.ovat.vuonna.
�004.tehdystä.selvityksestä,.minkä.jälkeen.Spar.
Lapua.on.lopettanut,.muuten.tilanne.on.pysynyt.
ennallaan.

-

-
-



�

1.4.2 Virkistys ja vapaa-aika sekä mat-
kailu

Nyt. osayleiskaavoitettavalla. alueella. on. urhei-
lukeskus,. jossa.on. virkistysuimala.. Lisäksi. kes-
kustasta.löytyy.urheilutalo.ja.jäähalli.sekä.uima-
rantoja,. valaistuja. kuntoratoja,. urheilukenttiä,.
luistinratoja,.palloilualueita,.leirintäalue,.nuoriso-
talo,.mikroautorata,.liikennepuisto,.ravirata,.agili-
tykenttä,.tanssikeskus,.yökerho.ja.pub.sekä.pien-
lennokkikenttä..Syksyllä.�009.alueelle.valmistuu.
myös.keilahalli.

Lapuan. keskustassa. on. myös. kulttuurikeskus.
Vanha.Paukku,.jossa.sijaitsee.kaupunginkirjasto,.
kansalaisopisto,.musiikkiopisto,.pajakappeli,.elo-
kuvateatteri,. Ison. Prässin. kahvila,. Lapuan. Pat-
ruunatehtaan.museo,.Lapuan.taidemuseo,.Lapu-
anliikkeen.museo,.taidenäyttelytila,.Pohjanmaan.
Valokuvakeskus,. Pyhälahden. Valokuvaamomu-
seo,. kuntokeskus. sekä. pienteollisuutta. ja. myy-
mälöitä.. . Kulttuurikeskus. Vanhassa. Paukussa.
kävi.46.��7.vierasta.vuonna.�007..Kävijämäärät.
ovat. nousseet. �005–�007,. mutta. ovat. pienem-
mät.kuin.vuonna.�004.1

Lapuan. keskustasta. löytyy. lisäksi. Jokilaakson.
matkailupuutarha,. joka. on. alueidenkäytön. stra-
tegiassa. osoitettu. merkittäväksi. viher-. ja. virkis-
tysalueen.osaksi..Merkittäviin.kohteisiin.voidaan.
lukea. myös. Tuomiokirkko.. Keskustassa. muita.
uskonnollisia. kohteita. ovat. Helluntaiseurakun-
nan.rukoushuone.ja.vapaakirkko.

Keskustan.läheisyydessä,.kuitenkin.nyt.osayleis-
kaavoitettavan. alueen. ulkopuolella. sijaitsee.
Simpsiön.ulkoilualue.ja.rinnehiihtokeskus..Simp-
siö. jaetaan. kahteen. osaan,. joista. toinen. sisäl-
tää. Natura. �000-verkostoon. kuuluvan. kohteen.
(”luonto-Simpsiö”),. toinen. on. kuntalaisten. ja.
matkailijoiden. aktiivisessa. käytössä. (”aktiviteet-
ti-Simpsiö”)..Luonto-Simpsiön.alueella.on.ulkoi-
lupolkuja,. näkötorni. sekä. Rytilammella. lintujen.
tarkkailumahdollisuudet. ja. lintutorni..Aktiviteetti-
Simpsiöllä.on.rinnehiihtokeskus,.mäkihyppymah-
dollisuus,.uinti.sekä.reitistöjä..

1. Matkailukohteiden.kävijämäärät,.Matkailun.edistä-
miskeskus,.Taloustutkimus.Oy.MKE.E:57:�008

Simpsiölle. on. tehty. suunnitelma. maanalaises-
ta.urheiluhallista. ja.hiihtoputkesta,. joka.sisältäi-
si.väestönsuojan.10.500.hengelle..Simpsiölle.on.
myös. suunniteltu. golf-kenttää,. uusia. mökkitont-
teja. nykyisen. lisäksi,. maauimalaa. ja. camping-
aluetta. sekä. kylpylä-hotellia.. Simpsiön. kehittä-
minen. tuo. vaikutuksia. myös. keskustaan,. jossa.
täytyy. olla. valmiuksia. matkailijoiden. palvelemi-
seen.sekä.reitistöyhteyksiä.Simpsiölle.

1.5 LIIKENNE

Lapua. sijaitsee. liikenteellisesti. keskeisellä. pai-
kalla.valtateiden.16.ja.19.risteyksessä..Lapua.on.
keskeisellä.paikalla.myös.ratayhteyden.suhteen,.
sillä.Pohjanmaan.rata.kulkee.Lapuan.kautta..Lä-
hin.lentoasema.on.Seinäjoella.

Lapuan.liikennemäärät.näkyvät.kartalla..Liiken-
nemäärät.ovat.kasvaneet.etenkin.Seinäjoen.ja.
Kauhavan.suuntaan.vuodesta.�00�.

Lapuan.alueen.liikennettä.on.käsitelty.myös.Ete-
lä-Pohjanmaan. joukkoliikenteen. strategiassa.
sekä.Junan.käyttö.Lapuan.ja.Kauhavan.rautatie-
asemien.vaikutusalueella.–tutkimuksessa..Junan.
käytön.tutkimuksen.mukaan.Lapuan.aseman.ju-
navuoroja. pidetään. riittämättömänä. (helmikuu.
�008)..Joulukuussa.�008.onkin. tullut. lisää.vuo-
roja..

Rautatieasema.
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1.6 MAANOMISTUS

Kaupungin.omistamat.maat.on.esitetty.seuraa-
valla.kartalla.(kartan.lähde:.Lapuan.kaupunki).
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1.7 ALUEIDENKÄYTÖN STRATE-
GIA

Alueidenkäytön. strategia. koskee. pääosin. nyt.
osayleiskaavoitettavia.alueita..Tähän.on.kerätty.
vain.muutamia.pääkohtia..

Asuminen
Kunnan.väestönlisäykseksi.on.esitetty.n..3.000.
henkeä,.jolloin.väestömäärä.kasvaisi.17.000:een..
Kasvavan. väestön. on. ajateltu. sijoittuvan. pää-
osin.keskustaan.sekä.Seinäjoen.suuntaan..Kaik-
ki. väestönkasvualueet. sijoittuvat. nyt. osayleis-
kaavoitettaville.alueille:.noin.700.uutta.asukasta.
keskustan. ja.Asemantaustan.alueille. keskustan.
osayleiskaava-alueelle,.muut.noin.�.�00.keskus-
taajaman.osayleiskaavan.alueelle..

Elinkeinot ja työpaikat
Lapuan. alueidenkäytön. strategiassa. on.
todettu,että.kaupunkiin. tulee.saada. lisää.yritys-
ten. sijoittumismahdollisuuksia.. Elinkeinojen. ja.
työpaikkojen.kehittämisen.alueet.on.(maataloutta.
lukuun.ottamatta).strategiassa.osoitettu.osayleis-
kaavoitettaville.alueille..Osayleiskaavoissa.tulee.
määrittää. yritys-. ja. työpaikka-alueiden. sijain-
ti,. laajuus. ja. toiminnallinen. sisältö. sekä. logisti-
set. yhteydet.. Teollisuutta. on. ajateltu. keskustan.
läheisyyteen,. palveluja. ja. pienteollisuutta. sekä.
kauppaa. taas.ydinkeskustaan..Kelikko.ydinkes-
kustassa.voi.houkutella.myös.raskaampaa.teolli-
suutta.pistoraiteen.ansiosta..Matkailun.kehittämi-
seen. tulee.panostaa.myös.keskustassa,.vaikka.
varsinainen.päämatkailualue.onkin.myöhemmin.
osayleiskaavoitettavaksi.jätetty.Simpsiö.

Palvelut
Palvelujen. kehittämisestä. alueiden. käytön. stra-
tegiassa.on. tuotu. tärkeimpänä.esille. keskustan.
kaupalliset.palvelut.sekä.ns..kauppa-akseli,.joka.
päättyy. mahdollisesti. rakennettavaan. NovaPar-
kiin..

Virkistys
Lapuan.alueidenkäytön.strategiassa.virkistyksen.
osalta.keskustassa.on.painotettu.viheryhteyksi-
en.kehittämistä,.ydinkeskustan.kehittämistä.sekä.
uusien.asuinalueiden.suunnittelua.niin,.että.niil-
tä.on.sujuva.yhteys.lähivirkistysalueille..Kohteet.
tulisi. yhdistää. toisiinsa. verkostoksi. mm.. lähivir-
kistysreitein..Lapuan.identiteetin.tunnusmerkkejä.
(lakeus,.jokivarret,.kirkko.ja.muut.keskustan.his-
torialliset. kohteet. sekä. Simpsiö). tulee. korostaa.
suunnittelun.arvopohjana..

Liikenne
Alueidenkäytön.strategiatyön.eväät.jatkosuunnit-
telulle.näkyvät.alla.olevalla.kartalla.
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2	 MAISEMASELVITYS

Selvityksen tarkoituksena on antaa suositukset 
rakentamiseen soveltuvista alueista ja osoittaa 
maiseman kannalta tärkeät, säilyttämisen ja ke-
hittämisen arvoiset alueet. 

2.1	 LÄHTÖKOHDAT	JA	TAVOIT-
TEET

Selvitys on tehty Lapuan kaupungin  toimesta 
laadittujen aiempien selvitysten, ilmakuvien, viis-
tokuvien ja maastokatselmuksen avulla. Lisäksi 
käytössä oli ajantasakaavakartta ja kaupungin 
maanomistuskartta. 

Alueelle ei ole tehty aiemmin maisemaselvitystä.  
Selvityksen tukena ovat toimineet mm. seuraa-
vat  aiemmin laaditut Lapuan taajaman  aluetta 
koskevat suunnitelmat ja selvitykset: 

• Keskustan liikennejärjestelyjen ja ympäris-
tön kehittämisen yleissuunnitelma 2001.

• Lapuan keskustan Ympäristösuunnitelma 
2000. 

• Keskustan osayleiskaava alueen Viheralu-
einventointi 1998. 

• Lapuan keskustan Kauppakadun Inven-
tointi 1996. 

• Lapuan kaupungin keskustan jokirantojen 
nykytilan ja käytön kartoitus 1995. 

Alueelta ei ole tehty luontoselvitystä eikä kulttuu-
riympäristöselvitystä. Ne laaditaan myöhemmin 
eri konsultin toimesta 2009-2010. 

Lisäksi apuna on käytetty ympäristöhallinnon jul-
kaisuja, internet sivustoja  ja –palvelimia. 

Lähdeluettelo on esitetty tämän selostuksen lo-
pussa. 

Maakuntakaava
Alueella on voimassa Etelä-Pohjanmaan maa-
kuntakaava. Kaavan on Maakuntavaltuuston hy-
väksymä 1.12.2003 ja sille on annettu Ympäris-
töministeriön vahvistuspäätös 23.5.2005. 

Selvityksen	sisältö

Tässä maisema selvityksessä  esitellään aluk-
si alueen sijainti ja kuvaillaan aluetta yleisesti. 
Lisäksi esitellään maiseman muodostavat elot-
toman ja elollisen luonnon osatekijät käsittäen 
ilmaston, korkeussuhteet, maa- ja kallioperän, 
vesistöt ja pohjavedet. Luonto ja kulttuuriympä-
ristön selvitykset  on jätetty tämän selvityksen 
ulkopuolelle lukuun ottamatta valtakunnallisesti 
arvokkaita maisema-alueita ja arvokkaita kult-
tuurimaisema-alueita, jotka kuuluvat oleellisesti 
Lapuan jokilaakojen maisemakuvaan. 

Aluksi selvitysalueelta laadittiin maisemarakenne 
kartta, jossa esitetään keskitetysti selvitysalueen 
ja sen lähialueiden  maisemarakenteen  muo-
dostavat  elottoman luonnon osatekijät. 

Maisemasta on eritelty laaksot ja selänteet, kor-
keimmat maanpinnan asemat, pääjoet, purot, 
uomat ja ojat sekä vedenjakajat ja laakson ja se-
länteiden raja-alueet. 

Seuraavana laadittiin selvitysalueen kattava mai-
semakuvakartta, kuvaus mistä tarkastelualueen 
maisema koostuu. Kartalla esitellään arvokkaat 
maisemakokonaisuudet ja -alueet, maisemalli-
set erityisalueet, maisemanähtävyydet, reitistöt. 
Maisematekijöistä esitetään maisemaa rajaavat 
taustat, maamerkit, voimakkaat rinnealueet, tär-
keät näkymät, maisemavaurioalueet ja kehittä-
misen arvoiset alueet.

Kolmannessa vaiheessa laadittiin maankäyttö-
suositus maisemarakenteen ja maisemakuvan 
pohjalta. 

Maisemaselvitys käsittää tämän selostuksen li-
säksi 3 karttaa:

- Maisemarakenne
- Maisemakuva 
- Maiseman maankäyttösuositus.

2.2	 ALUEEN	YLEISKUVAUS

Lapuan kaupunki sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla 
noin 25 km Seinäjoelta pohjoiseen.  Lapua kuu-
luu Länsi-Suomen lääniin ja Etelä-Pohjanmaan 
maakuntaan. Lapuasta on tullut kirkkopitäjä 
1581, maalaiskunta 1865 ja kauppala 1964. Kau-
punkioikeudet Lapua sai 1977. 

Selvitysalueet eli Lapuan keskusta ja keskus-
taajama sijaitsevat Lapuanjoen ja Nurmonjoen 
yhtymäkohdassa.  Alue rajautuu etelässä Ruhan    
kylään, lännessä Simpsiön vuoreen ja Metsä-
kylään,  pohjoisessa Alajoen peltoaavaan sekä 
idässä Jouttikallion mäkimaastoon ja Lapuanjoki 
varren Ikolanmäkeen. Alueen halki virtaavat La-
puanjoki ja Nurmonjoki. Joet virtaavat kallioisten 
metsäselänteitten Ritakallion, Simpsiön ja Jou-
tinkallion välisessä laaksossa. 

Pellot ja maanviljelysmaisema ovat oleellinen 
osa Lapuan maisemaa. Alueella on harjoitetaan 
edelleen vahvasti maanviljelyselinkeinoa. Joki-
laakson molemmin puolin avautuvat  peltoaukea-
mat ovatkin tyypillistä lapualaista maisemaa. 

Avoimia peltoaukeita rytmittävät asutetut metsä-
saarekkeet.  Maisemaa rajaavat voimakkaasti 
peltoaukeiden takaisten  metsänreunojen  ja asu-
tuksen muodostamat reunavyöhykkeet.  Huoli-
matta maaston  alavuudesta ja tasaisuudesta 
Lapuan alueella on  nähtävissä perinteisen tasai-
sen pohjalaisen peltolakeuden lisäksi aaltoilevaa 
loivaa rinnepeltomaisemaa. Etenkin selvitysalu-
een eteläosassa Nurmonjoen molemmin puolin 
on havaittavissa joen aikojen saatossa kaiverta-
maa jokeen päin laskevaa  peltoa. 

Jokihaarassa sijaitseva Lapuan keskusta on 
kompakti pikkukaupunki, jossa on aistittavissa 
runsaasti historiaa. 

Rakennuskanta on muodostunut vuosisatojen 
aikana rikkaaksi. Vanhoja rakennuksia kunnos-
tetaan ahkerasti, erityisesti mainittakoon Vanhan 
Paukun kulttuurialue. Jokirannalla on merkittävä 
rooli virkistyskäytössä. Jokiranta-alueilta avau-
tuvat upeat näkymät pitkin huoliteltuja tonttien 
jokirantoja. Simpsiönvuori nousee hallitsevana 
keskustan maiseman ylle. 

 

Keskustan itäpuolella ennen Nurmonjoen yhty-
miskohtaa Lapuanjoki tekee maastossa kolme 
koskiosuutta: Huhdankoski, Tampparinkoski ja 
Lankilankoski.  Alueella on tärkeäksi luokiteltuja 
pohjavesialueita. 

Tarkastelualueen koko on noin 4800 ha. 
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2.3	MAISEMATEKIJÄT

Alueelta selvitettiin maisemaan vaikuttavat mai-
sematekijät; ilmasto, korkeussuhteet, kallio- ja 
maaperä sekä vesistöt ja pohjavesisalueet. 

Alueelta tehdään erikseen kasvillisuus, eläimistö, 
suojelualue ja kulttuuriympäristöselvitykset vuo-
sina 2009-2010 muiden konsulttien toimesta. 

2.3.1	 Ilmasto

Selvitysalue sijaitsee kahden ilmastovyöhykkeen 
etelä- ja keskiboreliaalisen vyöhykkeen vaihettu-
misvyöhykkeessä. Alueella sekoittuvat rannikolla 
vallitsevan eteläboreaalisen vyöhykkeen ilmasto 
sisempänä keskisessä maassamme vallitsevaan 
keskiboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen. 
Eteläboreaalissa ilmastossa  esiintyy vaahteraa, 
pähkinäpensasta ja lehmusta. Kesä on niin läm-
min ja pitkä, että maa kuivuu ja lämpenee melko 
hyvin: soita esiintyy vain laaksoissa. Puusto on 
runsasta ja vaikuttaa voimakkaasti ilmastoon. 
Keskiboreaalissa on runsaasti soita ja puusto 
on vähäisempää kuin eteläboreaalissa. Yöpak-
kasia voi esiintyä tavallisissa maastoissakin pit-
kin kesää. Aapasoita, jotka ovat veden peittämiä 
pitkälle kesään, on kuitenkin vähän. Lämpötilan 
vuorokaudensisäinen vaihtelu on suurempi kuin 
muualla Suomessa. Keskiboreaali on viljanvilje-
lyn äärialuetta, jossa viljanviljelyn myötä asutus 
on valikoitunut ilmastollisesti edullisimmille pai-
koille. Tällä vyöhykkeellä ihminen on viime aikoi-
na radikaalisti muuttanut luontoa ja ilmastoa.

Selvitysalue sijaitsee alueella, jossa vuoden 
keskilämpötila on 3,1 -4,0 astetta ja vuotuinen 
sademäärä on keskimäärin noin 501-600 mm. 
Terminen kasvukausi on noin 150 vrk.  

Pysyvä lumipeite tulee alueelle keskimäärin jou-
lukuun alussa ja lumi sulaa pysyvästi keskimää-
rin maaliskuun loppuun mennessä. 

Vallitseva tuulen suunta keväällä ja kesällä on 
lounaassa ja lännessä, myös kohtalaiset merel-
tä päin  puhaltavat tuulet luoteesta ja pohjoisesta 
ovat yleisiä. Syksyllä ja talvella vallitsevat tuulet 
ovat etelässä ja kaakossa. 

Sijoittuminen ilmastovyöhykkeeseen.

Kartat kasvukauden alkamisesta ja loppumisesta 
Suomessa (Ilmatieteenlaitos).

Kartat vuotuisista keskilämpötiloista ja sademääristä 
(Ilmatieteenlaitos).

2.3.2	 Korkeussuhteet

Pohjanmaalle tyypillisesti tarkastelualueen 
maasto on varsin alavaa. Tarkastelualueen kor-
keus merenpinnasta on  vaihtelee välillä 20 -40m 
mpy. Jokilaaksoja rajaavat korkeimmat huiput 
Ritamäki, Jouttikallio ja Kivimäki nousevat 75-80 
metriin merenpinnan yläpuolelle. Alueen korkein 
selänne, Simpsiö,  kohoaa aina 132 metrin kor-
keuteen merenpinnasta ja 100m ympäröivästä 
lakeudesta. Simpsiö muodostaa maisemallisesti 
merkittävän maamerkin muuten alavassa joki-
laaksomaisemassa. 

2.3.3	 Kallio-	ja	maaperä

Lapuan seudun kallioperä koostuu varhaisprote-
rotsooisesta muodostumista;   kiilleliuskeesta ja 
migmatiitista. Simpsiö on erikoinen ympäröiväs-
tä lakeusmaisemasta korkeammalle kohoava 
kvartsiittimuodostuma. Se sijaitsee keskellä Ete-
lä-Pohjanmaan läpi kulkevaa liuskekivijaksoa, 
joka on syntynyt lähes kaksi miljardia vuotta sit-
ten vuoripoimutuksessa. Eteläpohjalainen kallio-
perä on näin ollen huomattavan vanhaa, ja on 
joutunut siksi eroosiovoimien monin tavoin kulut-
tamaksi.
Laaksoissa maaperä koostuu savesta, siltistä 
ja  hienosta hiedasta. Selänteille päin noustessa 
maaperä muuttuu hiedan ja hiekan kautta mo-
reeni- ja kalliomaaksi. Keskusta-alueella on run-
saasti maantäyttöalueita.

Ote kallioperäkartasta. (Geologinen tutkimuskeskus)
 

Ote maaperäkartasta.
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2.3.4	 Vesialueet				

Selvitysalueen vesialueet muodostavat alueen 
halki virtaavat  Lapuanjoki ja siihen  Lapuan kes-
kustassa yhtyvä Nurmonjoki sekä muutama eril-
linen keinotekoinen pohjaveden varaan syntynyt 
lampi. 

Lapuanjoki ja Nurmonjoki ovat Pohjanmaalle 
tyypillisiä jyrkkärantaisia ja leveitä jokia.   Lapu-
anjoki alkaa Alavuden Sapsalammesta ja virtaa 
Alavuden, Kuortaneen, Lapuan, Kauhavan, Yli-
härmän, Alahärmän ja Uudenkaarlepyyn kaut-
ta Perämereen. Joen pituus on noin 170 km ja 
valuma-alueen pinta-ala 4 137 km2, josta järviä 
on 2,8 %. Joen latvaosat ovat korkeudella + 113 
mpy. Selvitysalueen kohdalla joen virtaaman kor-
keus on noin +20 - +40 mpy.

Lapuan kohdalla maasto on alavaa eikä järviä 
ole juuri lainkaan.  Topografiasta johtuen vir-
taamien vaihtelut ovat voimakkaita ja joet ovat 
herkkiä tulvimaan. Alueella esiintyy lumen su-
lamistulvia keväisin, mutta myös kesä- ja syys-
sateet aiheuttavat usein vedenpintojen äkillisen 
nousun. Tulvimisvaaran vuoksi jokia on aikojen 
kuluessa perattu, pengerretty ja padottu erilaisin 
pohjapadoin.  Vedenkorkeus Lapuan kaupungin 
keskustassa pidetään asutuksen kannalta sopi-
valla tasolla Poutun padon avulla.  

Jokien rooli maisemassa on rajaava ja maisemaa 
jakava. Lapuan jokimaisemassa on havaittavissa 
kolme erilaista jokityyppiä: 1) hitaasti virtaava le-
veä jokiuoma,  2)  syvällä virtaava mutkitteleva 
jokiuoma ja 3) kapeikkoon puristuva koskiosuus. 
Leveää hitaasti virtaavaa jokiosuutta on nähtävis-
sä Lapuanjoen alajuoksulla Kauhavan suuntaan 
avautuvalla latoaavalla, syvällä virtaavaa mutkit-
televaa jokea Nurmonjoen osalla ja koskiosuutta 
ylävirtaan noustessa heti Lapuan keskusta-alu-
een jälkeen  Lapuanjoen koskina: Huhdankoski, 
Tampparinkoski ja Lankilankoski. 

Vesistöjen vähyys on johtanut useiden tekolam-
pien kaivamiseen. Keskusta-alueen länsipuolel-
la olevalla Saarenkankaan pohjavesialueella on 
neljä kaivettua tekolampea. 

Selvitysalueen halki virtaavien jokiosuuksin pi-
tuus on yhteensä noin 16 km ja rantaviivan osuus 
on noin 32 km. 

Kartta Lapuanjoen vesistöstä. (Länsi-Suomen ympä-
ristökeskus).

2.3.5	 Pohjavesialueet

Selvitysalueen lähiympäristössä sijaitsee nel-
jä vedenhankinnalle tärkeää pohjavesialuetta. 
Näistä Saarenkangas, Pitkämäki ja Isomäki ovat 
vedenhankintaan tärkeitä I-luokan pohjavesialu-
eita. Pihlajasalo on vedenhankintaa soveltuva II-
luokan pohjavesialue.  Näistä alueista Simpsiön 
Saarenkangas sijoittuu osittain selvitysalueen 
sisälle. 

Saarenkangas kokonaispinta-alaltaan 5,42 km2 
laaja etelä-pohjoissuuntainen pitkittäisharju, joka 
sijoittuu Simpsiön juurelle. Harjun ydin on hyvin 
lajittunutta hiekkaa ja soraa 15-20 syvyyteen. 
Karkeat kerrokset ulottuvat maanpinnalle vain 
ottamoiden (2kpl) läheisyydessä ja pääosa on 
savi-ja silttimaiden peittämä ja niiden rajaama. 
Muodostuma kerännee Simpsiövuorelta pintava-
luntana tulevia vesiä vuoren juuressa olevan ran-
takerrostuman kautta pohjavedeksi varsinaiseen 
harjuun. Pohjaveden virtaussuunta on etelästä 
pohjoiseen.

Kartta Lapuan seudun pohjavesialueista (OIVA-pal-
velu/Suomen Ympäistökeskus).

2.3.6	 Kulttuurihistorialliset	rakennetut	
ympäristöt	ja	kohteet

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa kulttuuri-
ympäristöllä käsitetään kulttuurimaisemaa, raken-
nettua kulttuuriympäristöä ja muinaisjäännöksiä. 
Tässä selvityksessä on esitetty selvitysalueelle 
sijoittuvat valtakunnallisesti arvokkaat maisema-
alueet ja arvokkaat kulttuurimaisema-alueet .Val-
takunnallisesti arvokkaita maisema-alueita Etelä-
Pohjanmaalla on 8 kpl, joista Lapuan-Kauhavan 
Alajoki sijaitsee vain osittain selvitysalueella. 

Valtakunnallisesti	arvokkaat		maisema-	alu-
eet

A.	Lapuan	-	Kauhavan	Alajoki
Lapuan ja Kauhavan Alajoen viljelylakeus on 
laaja, erittäin edustava viljelykäyttöön otettu ta-
sanko, “latomeri”. Tasanko sijoittuu tarkastelu-
alueen pohjoisreunalle jatkuen laaksoa myöten 
pohjoiseen Lapuanjoen molemmin puolin. Alue 
on lähes tasaista ja sen korkeus merenpinnasta 
on noin 30 metriä. Pelloksi raivaamatta on jäänyt 
muun muassa laaja Löyhinkinevan alue tarkaste-
lualueen pohjoisosassa. (Etelä-Pohjanmaan lii-
ton maakuntakaava, kaavaselostus 23.5.2005). 

Maakunnallisesti	arvokkaat	kulttuurimaise-
ma-alueet

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa  on mer-
kitty Lapuan - Kauhavan Alajoki valtakunnallises-
ti arvokkaan  maisema-alueen lisäksi arvokkaiksi 
kulttuurimaisema-alueiksi. 
 
B.	Nurmonjokilaakso	ja 

C.	Lapuanjokilaakso	Lankilankoskelta	Mäke-
länkoskelle

Molemmat maisema-alueet käsittävät pääasias-
sa peltomaisemaa, jolla on kulttuuriympäristön 
tai maiseman vaalimisen kannlata tärkeitä arvo-
ja. Pellot ovat eteläpohjalaisen kulttuurimaise-
man oleellisin tekijä. Valtaosa Etelä-Pohjanmaan 
pelloista on mukana Etelä-Pohjanmaan seutu-
kaavassa kulttuurimaisema-alue -merkinnällä. 
(Etelä-Pohjanmaan liiton maa-kuntakaava, kaa-
vaselostus 23.5.2005).
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2.4	 MAISEMARAKENNE

2.4.1	 Yleiskuvaus

Lapua kuuluu Suomen maisemamaakuntajaos-
sa Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuksien seutuun.  
Lapua on korkeussuhteiltaan ja maastoltaan ala-
vaa seutua.  Selvitysalueen korkeus merenpin-
nasta on noin 30-40 m mpy. Lapuan keskustaa ja 
jokilaaksoa  rajaavat kalliosydämiset selänteet. 
Kallioiset Ritamäki, Jouttikallio ja Kivimäki nou-
sevat 80 metriin merenpinnan yläpuolelle. Alu-
een korkein kallioselänne, Simpsiö,  kohoaa aina 
130 metrin korkeuteen merenpinnasta. Simpsiön 
vuori muodostaa maisemallisesti kauas näkyvän 
maamerkin muuten niin alavassa jokilaaksomai-
semassa.  Maaperä on kallioselänteiden välissä 
on hienojakoista  savea, silttiä ja hietaa. Kallio-
selänteille päin noustessa maaperä muuttuu ka-
rummaksi hiekan ja moreenin kautta. Lapuan- ja 
Nurmonjoet ovat  viimeisen jääkauden jälkeen 
kaivertaneet selänteiden väliseen hienojakoi-
seen maa-ainekseen oman uomansa ja muovan-
neet alueelle tyypillisen maiseman. Ritamäen ja 
Jouttikallion välisessä Lapuanjoen virtaamapai-
kassa sijaitsevat Huhdankoski, Tampparinkoski 
ja Lankilankoski. Alueen vedenjakajat sijaitsevat 
selänteillä.

Etelä-Pohjanmaan viljelylakeusta kuvaillaan se-
dimenttien kattamien viljavien jokivarsien maise-
maksi, joka avautuu tasaisena lakeutena muo-
dostaen viljelykulttuurin ydinvyöhykkeen. Suurin 
osa alavasta savipitoisesta maasta on muutettu 
viljelymaaksi. Huolimatta maaston  alavuudesta 
ja tasaisuudesta Lapuan alueella on  nähtävis-
sä  myös perinteisen tasaisen pohjalaisen pel-
tolakeuden lisäksi aaltoilevaa loivaa rinnepelto-
maisemaa. Itä- ja eteläosiltaan Lapuan maisema 
muuttuukin vaihettumisvyöhykkeeksi, joka on 
pienipiirteisempää maisematilojen selännettä ja 
lakeutta välittävä siirtymätyyppi (Maakuntasuun-
nitelma).  Selvitysalueen välittömässä läheisyy-
dessä sijaitsee Simpsiön ”vuori”, joka kohoaa 

kalliokohoumana ympäristöään yli 100m kor-
keammalle. 

 Alueella tyypillisimpiä vesistöjä ovat joet, joihin 
liittyy runsas tulviminen. Laaja peltoviljely on 
lähtenyt yleensä suonraivauksesta ja kytövilje-
lystä, joten viljelyaikoina on käytetty väliaikaisia 
asumuksia, kytötupia ja jokisaunoja. Varsinaiset 
asumukset ja kylät ovat sijainneet peltoaukei-
den reunamilla, ja peltoaukeiden yksi tärkeim-
mistä maisemaelementeistä ovat ladot, jotka 
ovat pikkuhiljaa ränsistymässä ja katoamassa. 
      
Laaksoja on kahden tyyppisiä:  rakennettu kes-
kusta ja viljelylaaksot, joihin selänteiltä ja  reu-
navyöhykkeiltä laskeutuvat  ojat virtaavat sekä 
laakson keskellä kulkeva jokirantavyöhyke. 
Laaksot on nimetty niissä virtaavan joen mu-
kaan.  Jokirantavyöhykkeen sisälle on merkitty 
koskiosuudet. 

Maisemarakenne on esitetty piirustuksessa   
Maisemarakenne.

 Lapuanjoki.

Panoramanäkymä Simpsiöltä.

2.4.2	 Maiseman	erityisalueet

Kaaranmännikön	kanjoni	
Selvitysalueen eteläosassa virtaavan Nurmon-
joen mutkassa sijaitsee Kaaranmännikön kanjo-
nialue. Alueella löytyy yksi vaikuttavan kokoinen 
veden täyttämä makkarajärvi. Lähimaastosta 
löytyy lisäksi vanhoja kuivuneita matalampia kan-
joneita. Kanjoneita uhkaa maaperän kuluminen, 
maa-aineksen otto ja rakentaminen. Jokilaakson 
rantavyöhyke  uhkaa kaventua liian kapeaksi. 
Suunnittelussa tulee huomioida Kaaranmänni-
kön alueen joen luontaisen  mutkittelun vaativa 
tilatarve pitkällä aikavälillä.  

Koskiosuudet
Koskiosuuden kolme koskea, Huhdankoski, 
Tampparinkoski ja Lankilankoski, muodostavat 
ainutlaatuisen maisemakokonaisuuden muuten 
niin tasaiselle Lapuanjoen jokimaisemalle.  Ran-
tojen kasvillisuus on rehevää ja kosket tarjoavat 
harvinaisen asuinympäristön monelle kasvi- ja 
eläinlajille.  Kuohuvat Lapuanjoen vedet antavat 
Lapualle lisäarvoa. Koskiosuutta uhkaavat ranto-
jen rakentaminen ja  vesivoiman käyttö. Jatkossa 
koskien asema tulisi turvata.  

.

 Kaaranmännikön  makkarajärvi ja kanjonimaisemaa.

Lankilankoskea. Saareen rakennettu oleskelupaikka.
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2.5	 MAISEMAKUVA

Maisema-analyysissä on tarkasteltu lähinnä kes-
kustaajaman maisemakuvaa. Keskustan maise-
ma on analysoity erillisessä kaupunkikuva –ana-
lyysissä. Keskustan osalta maisemakuvassa on 
otettu kantaa myös keskustan jokivarren maise-
maan. 

Maisemakuva on esitetty piirustuksessa Maise-
makuva.	

2.5.1	 Yleiskuvaus

Selvitysalueen maisema on pääasiassa viljelys-
maata, jokimaisemaa, metsää ja suota. Lapuan 
maisemaa leimaavat voimakkaasti valtakunnal-
lisesti arvokkaat maisema-alueet ja kultuurimai-
sema-alueet. Lapualla edelleen vahvasti toimiva 
maatalouselinkeino pitää maiseman elinvoimai-
sena ja avoimena.

Lapuanjoki ja siihen  Lapuan keskustassa yhtyvä 
Nurmonjoki muodostavat selvitysalueen maise-
makuvan selkärangan. Jokien rooli maisemassa 
on rajaava ja maisemaa jakava. Lapuan jokimai-
semassa on havaittavissa kolme erilaista joki-
tyyppiä: 1) hitaasti virtaava leveä jokiuoma,  2)  
syvällä virtaava mutkitteleva jokiuoma ja 3) ka-
peikkoon puristuva koskiosuus. Leveää hitaasti 
virtaavaa jokiosuutta on nähtävissä Lapuanjoen 
alajuoksulla Kauhavan suuntaan avautuvalla la-
toaavalla, syvällä virtaavaa mutkittelevaa jokea 
Nurmonjoen osalla ja koskiosuutta ylävirtaan 
noustessa heti Lapuan keskusta-alueen jälkeen  
Lapuanjoen koskina: Huhdankoski, Tampparin-
koski ja Lankilankoski.

Pellot ja joki vesistönä ovat läsnä myös keskus-
tan taajamakuvassa. Peltolakeudet asutussaa-
rekkeineen ja tiukasti rajautuvine näkymineen 
antavat maisema-arkkitehtonisesti hyvän, ta-
sapainoisen ja viihtyisän maaseutuympäristön 
maisemakuvan.  Keskustaajaman avointa mai-
sematilaa ovat Lapuanjokilaakson Latomeren ja  
Lapuanjoen peltomaiseman sekä Nurmonjoki-
laakson peltoaukeat.

Lapuan- ja Nurmonjoen molemmin puolin löytyy 
vielä perinteistä pohjalaista nauhakylärakennet-
ta. Talot sijoittuvat mutkittelevan tien molemmin 
puolin luoden intiimin ja kodikkaan tunnelman. 
Rakennukset ovat pääasiassa perinteistä poh-
jalaista puutalorakentamista perinteisine piha-

piireineen. Puutarhakasvillisuus on runsasta ja 
rehevää. Toimivat maatilat piristävät nauhakylän 
yhdyskuntarakennetta. Keskustassa nauhakylä-
rakenne on kadonnut tiivistyvään rakentamiseen 
ja monet vanhat puutalot on purettu uudempien 
ja isompien tieltä. 

Keskustan jokirannan maisemakuva on yleisesti 
ottaen yhtenäinen ja kaunis. Joki on voimakkaas-
ti läsnä myös keskustan maisemakuvassa. Joki-
rannan miljöön viehättävyyden eräitä tärkeimpiä 
syitä ovat tiiviys, rehevyys, puuston runsaus, 
puiden suuri koko sekä heijastava vesipinta. 
Jokirannalla sijaitsee miellyttäviä rantapuistoja 
ja puistomaisia alueita, joka saa vahvan oma-
leimaisen tunnelmansa joesta ja  veden päälle 
kaartuvista puista. 

Lapuaa ilmasta.

Lapuanjoki.

2.5.2	 Arvokkaat		maisema-	alueet	ja	mai-
semanähtävyydet

Selvitysalueen maisemaa arvottavat ja leimaa-
vat alueelle osittain sijoittuvat  valtakunnallisesti 
ja maakunnallisesti arvokkaat kulttuurimaisema-
alueet. Lisäksi selvitysalueen reunassa sijaitsee 
maakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys  
Simpsiön vuori. 

Lapuan ja Kauhavan Alajoen viljelylakeus on 
valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Se on 

laaja ja erittäin edustava viljelykäyttöön otettu 
tasanko.  Aluetta kutsutaan myös nimellä “lato-
meri”. Tasanko sijoittuu tarkastelualueen poh-
joisreunalle jatkuen laaksoa myöten pohjoiseen 
Lapuanjoen molemmin puolin. Alue on lähes ta-
saista ja sen korkeus merenpinnasta on noin 30 
metriä. Maisemaa leimaavat kylissä jäljellä ole-
vat komeat pohjalaistalot umpipihoineen. Muuta-
mat pellolle rakennetut uudet talot ovat muuten 
yhtenäisen maiseman häiriötekijöitä. Sopimaton 
rakentaminen, latojen rapistuminen ja peltojen 
metsittäminen olisivat lakeusmaisemalle koh-
talokkaita. Pelloksi raivaamatta on jäänyt muun 
muassa laaja Löyhinkinevan alue tarkastelualu-
een pohjoisosassa.  Alueen luonne tulee säilyt-
tää avoimena ja elinvoimaisena.

Lapuan - Kauhavan Alajoki peltoaavaa.  

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa  on mer-
kitty maakunnallisesti kulttuuriympäristöltään tai 
maisemaltaan vaalimisen kannalta tärkeiksi alu-
eiksi Nurmonjokilaakso  ja   Lapuanjokilaakso 
Lankilankoskelta Mäkelänkoskelle. Molemmat 
maisema-alueet käsittävät pääasiassa peltomai-
semaa. Alueiden luonne tulee säilyttää avoimena 
ja elinvoimaisena. Alueiden kulttuuriympäristö ja 
maisema-arvot on otettava huomioon näihin liit-
tyvien arvojen yksityiskohtaisemmassa suunnit-
telussa. 

Valtaosa Etelä-Pohjanmaan pelloista on mukana 
Etelä-Pohjanmaan seutukaavassa kulttuurimai-
sema-alue -merkinnällä. 

Selvitysalueen maakunnallisesti arvokas maise-
manähtävyys on Simpsiö. Laen näköalatornista 
aukeaa huikea näköala Eteläpohjalaiseen mai-
semaan. Simpsiössä toimii myös läntisen Suo-
men suurin monirinteinen laskettelukeskus. 

2.5.3	 Reunat

Maisematilassa suorien teiden reunat sekä pellot 
ja jokirannat rajautuvat metsään tai puustoon, ja 
näiltä osin reunat ovat selvästi näkyvissä. Pel-
tomaisemassa rajaavien reunojen merkitys on 
huomattava maisemakuvan synnyssä. 

2.5.4	 Maamerkit	ja	näkymät

Maamerkkejä ovat Simpsiön masto, peltomaise-
man keskellä sijaitsevat viljasiilot ja yksittäiset ra-
kennukset ja  ladot sekä vesitorni.  

Laajoja näkymiä avautuu Vt 16:lta pohjoiseen 
Latomerelle eli Lapuan –Kauhavan Alajoen pelto-
aavalle  sekä Nurmonjokilaakson ja Lapuanjoen 
yläjuoksun puoleisille peltoaukeille. Säilytettäviä 
näkymiä on runsaasti. Näkymät rajautuvat voi-
makkaasti metsä- tai asutussaarekkeisiin sekä 
metsiin. Jokia ylittäviltä silloista avautuu upeita 
näkymiä pitkin jokimaisemaa.  Huolitellut ran-
tamaisemat antavat keskustataajamassa mai-
semallista lisäarvoa. Ritakalliolta Simpsiöntieltä 
avautuu upea näkymä kohti Simpsiön vuorta.

Tyypillinen maalaismaiseman maamerkki, viljasiilo.

Simpsiö kaukomaisemassa Latomereltä katsottuna.
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Näkymä kohti Simpsiönvuorta.  

2.5.5	 Maiseman	ongelmat	

Keskustaajaman maiseman ongelmat keskittyvät 
modernisoituvan maaseudun ympärille. Maise-
masta on katoamassa tasapainoinen perinteinen 
pohjalainen maisema. Ongelmia tuottavat eten-
kin uuden ja vanhan rakennustyylin yhteensovit-
taminen. Uudisrakentaminen riitelee tyylillisesti 
perinteisen pohjalaistalon tyylin kanssa. Kattora-
kenteet, rakennusten väritykset ja julkisivumate-
riaalit (elementti, tiili) eivät sovi yhteen perintei-
den kanssa. 

Voimalinjoja peltoaukeilla. 

Uudisrakentamista rantavyöhykkeellä.

Lisäksi uudisrakentaminen sijoitetaan usein ta-
saiselle peltomaalle, mikä ei sovi maisemaku-
vallisesti pohjalaiseen maisemaan.  Usein myös 
rakennuksia suojaava metsä ja puusto puuttuvat 
uudisrakennusten ympäriltä. Rantatontit raiva-

taan uudiskohteissa vanhasta puustosta nä-
kyvyyden saamiseksi eikä uusia istutuksia teh-
dä.  Myös maisemaa halkovat sähkövoimalinjat 
rumentavat maisemia peltoaukeilla. Taajaman 
metsäalueet uhkaavat pienentyä kasvavan ra-
kentamisen myötä. 

Maisemallisesti tärkeää on yhtenäisen pohja-
laisen rakennuskannan ja tyylin säilyttäminen,  
yhtenäisen riittävän rantapuuston säilyttäminen 
rantaviivalla, peltomaisemien säilyttäminen ja 
elinvoimaisuuden ylläpitäminen. 

2.5.6	 Maisemallisesti	merkittävät	alueet	
ja	niiden	kehittäminen

Tässä luetellut maisemallisesti merkittävät alueet 
käsittävät alueita, jotka sijoittuvat osittain myös 
maakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. 
Valtakunnallisesti arvokas Alajoen peltoaukea.
muodostaa oman erillisen alueensa, jota tulee 
hoitaa ja kunnostaa Ympäristöministeriön anta-
mien maisemallisesti arvokkaan maiseman hoi-
don ohjeiden mukaisesti.

1				Poutun	ja		Kiviristin	peltoaukea
Poutun ja Kiviristin peltoaukea ovat luonteva jat-
ko Kauhavan Alajoen viljelylakeudelle. Peltomai-
sema liittyy tiiviisti Lapuanjokirannan nauhakylä-
kokonaisuuteen. Muutamat pellolle rakennetut 
uudet talot ovat muuten yhtenäisen maiseman 
häiriötekijöitä. Sopimaton rakentaminen, latojen 
rapistuminen ja peltojen metsittäminen olisivat 
lakeusmaisemalle kohtalokkaita.Peltomaisema 
tulisi säilyttää avoimena.  Yksittäistä rakentamis-
ta pelloille tulee välttää.

Uudisrakentaminen tulee sijoittaa vanhaa raken-
nustapaa kunnioittaen nauhamaisesti tien varrel-
le tai laaksoon metsän reunaan. 

2			Nauhakylä	joen	molemmin	puolin	
Lapuanjoen  ja Nurmonjoen molemmin puolin si-
joittuva nauhakylä muodostaa ainutlaatuisen ky-
lämaiseman Alapään ja Ilkan kaupunginosissa.  
Tässä tyypillisessä Pohjalaisessa nauhakylässä 
tiiviit pihapiirit muodostavat omia ryhmiään joen-
varren teiden olemmille puolille. 

Alapäälle on tyypillistä Poutuntien molemmin 
puolin sijoittuneet pihapiirit. Joenpuoli on tiiviim-
min rakennettua ja tien toinen puoli on avoimem-
paa asutuksen pilkottamaa peltomaisemaa. Jo-
kirannassa  on säilynyt tusina viehkeitä vanhoja 
talonpoikaistaloja umpipihoineen. Alueen idylliä 
uhkaavat modernit uudisrakennukset, joita sijoi-
tetaan vanhojen pihapiirien yhteyteen tai avoi-
melle tasaiselle peltomaalle. Uhkana on pelto- ja 
jokimaiseman umpeutuminen tai luonnollisen 
rantapuuston hakkuut. 

Ilkan asuinalueella sijaitseva Alanurmontien mo-
lemmin puolin sijoittuva pohjalainen nauhakylä on 
tiiviimpi. Joen rantaviivaa myötäilevä tie yhdessä 
rehevän pihakasvillisuuden kanssa  muodostaa 
alueelle maisemallisesti viehättävän kokonaisuu-
den. Rakennuskanta on säilynyt perinteisenä ja 
puurakenteisena, lukuun ottamatta muutamaa 
uudempaa kerros-, tiili- ja rivitalorakennusta. 
Alueen maisemaa uhkaavat paineet kerrostalo-
jen rakentamiseen, modernit uudisrakennukset 
ja  paineet tien suoristamiseen. 

Pihapiirien väliset näkymät peltomaisemaan ja 
joelle tulee säilyttää. Uudisrakentaminen tulee si-
joittaa vanhaa rakennustapaa kunnioittaen nau-
hamaisesti tien varrelle. Pelloille rakentamista 
tulisi välttää.  

Pohjalaista pihapiiriä.

Pohjalaista pihapiiriä ilmasta.  

Poutun peltoaukeaa. Taustalla nauhakylää.
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3				Isoluoman	peltoaukea
Simpsiöntieltä avautuuu hieno näkymä Isoluo-
man pellolle ja edelleen Simpsiölle. Pelto on ainoa 
iso aukea alueella ja toimii tilan avaajana muuten 
metsäisen maiseman keskellä. Peltoa rajaavat 
metsät korostavat kontrastillaan pellon olemus-
ta. Tasainen aukea korostaa taustalla nousevaa 
Simpsiötä. Pelto on hyvä säilyttää avoimena ja 
rakentaminen tulisi sijoittaa metsänreunaan.
 

Näkymä Isoluoman peltoaukean poikki Simpsiölle. 

4				Nurmonjokilaakson	mäkiset	peltoaukeat
Nurmonjoen länsipuolen laakson rinteiden pellot 
Kortesojan kylän kohdalla muodostaa Lapuan 
alueelle omanlaatuisen miljöötyypin. Maisema 
on täällä maaston muodoista johtuen jylhempää 
ja pienipiirteisempää. Peltomaa nousee laine-
maisesti aaltoilevana laakson pohjalta kohti se-
länteitä. Rakennukset ovat sijoittuneet laakson 
ja selänteen rajalle tai joen reunoja myötäilevän 
tien molemmin puolin. 
Alueelle rakennettaessa tulee huomioida  avoi-
men, kumpuilevan maiseman säilyttäminen. Ra-
kentamisen tulee sopia olemassa olevan raken-
teen yhteyteen niin tyylillisesti kuin sijainnillaan. 
Suositeltavaa on jatkaa nauhamaisen kylänraitin 
täydentämistä pelloille avautuvia näkymiä säilyt-
täen. 

5				Nurmonjoen	ranta-alue
Nurmonjoen laakson jokiranta-alue poikkeaa 
luonteeltaan muista Lapuan alueen jokirannois-
ta pienipiirteisyydellään. Joki kulkee syvällä 
paksussa hietakerroksessa. Rannat ovat huo-
mattavan jyrkkiä ja joki mutkittelee maisemassa 
hyvinkin voimakkaasti. Kaaranmännikön alueella 
sijaitsee mutkittelusta aikojen saatossa synty-
nyt ’makkarajärvi’. Alueen uhkana on eroosio ja 
rantojen umpeen kasvu. Kaaranmännikön alue  
muodostaa maisemallisen erityisalueen. Kes-
kustan läheisyydessä rantoja on osin muutettu 
Siirilän kohdalla viheralueiksi. 

Joen luonteesta johtuen alueen rakentamisessa 
tulisi huomioida riittävän leveän, vapaan ranta-
vyöhykkeen jättäminen  joen ja asutuksen välille.  
Peltoviljelyä tulisi suosia avoimuuden säilyttämi-
seksi. Rantavyöhykettä voisi hyödyntää viher-
alueverkoston osana yläjuoksulle päin mennes-
sä.  

Umpeutunutta Nurmonjokirantaa.

Siirilän puistomaista rantavyöhykettä.   

6				Keskustan	rantavyöhyke
Alue käsittää Lapuanjokivarren keskustan ran-
tavyöhykkeen Nurmojoen haarasta alkaen aina 
Vanhalle Paukulle saakka, mukaan lukien kirkon 
ympäristön.  Maisemaa hallitsevat hoidetut puis-
toalueet ja sillat, joita ovat Kosolansilta, Laurilan 
kevyenliikenteensilta ja rautatiesilta. Rautatiesil-
lan jälkeen maisema muuttuu rakennetuksi sisäl-
täen mm. kulttuurikeskus Vanhan Paukun.

Keskustan jokirannan maisemakuva on yleisesti 
ottaen yhtenäinen ja kaunis. Joki on voimakkaas-
ti läsnä myös keskustan maisemakuvassa. Joki-
rannan miljöön viehättävyyden eräitä tärkeimpiä 
syitä ovat tiiviys, rehevyys, puuston runsaus, pui-
den suuri koko sekä heijastava vesipinta. Rannat 
ovat myös pääasiassa hyvin hoidettuja. Jokiran-
nalla sijaitsee miellyttäviä rantapuistoja ja puis-
tomaisia alueita, joka saa vahvan omaleimaisen 
tunnelmansa joesta ja  veden päälle kaartuvista 
puista. 

Hoidettua rantavyöhykettä keskustassa.

Keskustan ranta-alueet ilmakuvassa.  

7	Kosket
Koskiosuuden kolme koskea, Huhdankoski, 
Tampparinkoski ja Lankilankoski, muodostavat 
ainutlaatuisen maisemakokonaisuuden muuten 
niin tasaiselle Lapuanjoen jokimaisemalle. Kos-
kiosuuden maisema on yllättävän luonnollinen. 
Rantojen kasvillisuus on rehevää ja kosket tar-
joavat harvinaisen asuinympäristön monelle kas-
vi-ja eläinlajille. Koskiosuutta uhkaavat rannoille 
rakentaminen ja vesivoiman käyttö. Alueelle ra-
kennettaessa on huomioitava koskien luonnon-
mukaisuuden säilyttäminen ja erityisasema mai-
semassa. 

Lapuanjoen koskia.

8		Lapuanjoen	laakson	peltomaisema	Tiis-
tenjoen	suuntaan
Peltoalue on luonteva jatko kulttuurimaisemal-
le Lapuanjokilaakson Lankilankoskelta Mäke-
länkoskelle. Maisema  muodostuu peltoaukeaa 
rytmittävistä pohjalaisista pihapiireistä ja kylä-
ryppäistä.  Alue toimii puskurivyöhykkeenä kau-
punkimaisen rakentamisen ja avoimen peltomai-
seman välillä.  Uudisrakentaminen tulee sijoittaa 
vanhaa rakennustapaa kunnioittaen ryhmittäin.

Laiduntavia hevosia pellolla.

9		Ritamäen	metsäalue
Ritamäen yhtenäinen metsäalue toimii Simpsiön 
alueen lisäksi Lapuan kaupungin virkistysaluee-
na. 
Alue koostuu laajahkosta metsäalueesta, jossa 
on avokalliota ja  monipuolista puustoa. Alue tar-
joaa lähialueen asukkaille hyvät mahdollisuudet 
lähivirkistäytymiseen, ulkoilun, marjastuksen ja 
sienestyksen merkeissä. Alueen käytettävyyttä 
tulisi parantaa ulkoilureitistöjä lisäämällä.  Aluetta 
uhkaa läheisen teollisuusalueen laajentuminen. 
Alueen säilyminen metsänä tulisi turvata. 

Ritamäen metsää.   
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2.6	 MAANKÄYTTÖSUOSITUS

 Rakentamiseen soveltuvia alueita on hahmotet-
tu maisemarakenne- ja maisemakuvatarkastelu-
jen avulla. Molemmista tarkasteluista katsottiin 
erikseen alueet, joita voi suositella rakentami-
seen joko maisemakuvan tai maisemarakenteen 
perusteella. 

Tämän jälkeen maiseman maankäyttösuositus-
kartalle rajattiin alueet, joita voidaan maisemara-
kenteen ja maisemakuvan perusteella suositella 
rakentamiseen. Tämä selvitys ei huomioi alueen 
rakennettavuutta maa-  ja kallioperänäkökulmas-
ta tarkasteltuna. 

Maiseman maankäyttösuositus on esitetty kartal-
la	Maankäyttösuositus.

Kartalla on esitetty myös erityistä korjausta vaa-
tivat alueet. 

2.6.1	 Rakentamiseen	soveltuvat	alueet

Suositeltavat alueet sijoittuvat maisemaraken-
teen mukaisesti ala- ja keskirinteisiin. Pienillä 
kumpareilla rakennuspaikka voi nousta laelle. 
Maisemakuvan kannalta rakennusten hyvä paik-
ka on reunavyöhykkeen takana selänteen puo-
lella, jolloin rakennus nojaa metsään ja kääntää 
katseensa laaksoon.

Keskustan alueella on annettu suositus täyden-
nysrakentamiselle. Rakentaminen on sijoitettu 
keskustassa täydentämään sen nykyistä kau-
punkirakennetta. Täydennysrakentaminen ei kui-
tenkaan saa uhata maisemallisesti merkittävää 
jokirantapuustoa – ja miljöötä eikä kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaita kohteita ympäristöineen. Te-
ollisuusalueiden avointa ja harvaa rakentamista 
pyritään tiivistämään. Keskustaa lähimpien pien-
ten teollisuusalueiden muuttamista asuinkäyt-
töön tulee harkita. 

Keskustan reuna-alueilla ja taajamassa on haet-
tu yhtenäistä taajamarakennetta maiseman 
erityisarvoja kunnioittaen. Uudisrakentaminen 
myötäilee korkeussuhteita rinteiden mukaan ja 
sijoittuu ala- ja keskirinteille. Ylärinteille rakenta-
mista tulee välttää. Lakialueet on jätetty raken-
tamisen ulkopuolelle. Siirryttäessä kauemmaksi 
keskustasta asutus harvenee ja muuttuu nauha-
kylämäiseksi jokirannassa tai rypäsmäiseksi pel-
tomaisemassa. 

2.6.2	 Maiseman	arvokkaiden	alueiden	
huomioiminen

Erityisalueina  karttaan on merkitty Lapuanjoen 
ja Nurmonjoen rannat ja niihin liittyvät nauhakylä-
alu-eet, peltoaavat sekä isot metsäalueet. Alueet 
on esitetty tarkemmin myös maisemakuvakartas-
sa ja tämän selostuksen maisemakuvaosiossa. 
Lisäksi erityisalueina pidetään valtakunnallisesti 
arvokkaita maisema-alueita ja maakunnallisesti 
arvokkaita kulttuurimaisema-alueita sekä Simp-
siön vuorta. 

Näihin alueisiin liittyy runsaasti kulttuurihistorialli-
sia ja maakunnallisia matkailun arvoja. Alueiden 
säilyttäminen jälkipolville on Lapuan kaupungille 
tärkeä tehtävä. Alueilla voidaan lisä- tai täyden-
nysrakentaa hienovaraisesti kulttuurihistoriallisia 
arvoja kunnioittaen. 

2.6.3	 Simpsiön	rinnerakentaminen

Simpsiön vuoren rinteille rakentamista on tutkit-
tu tarkastelemalla rinteen rakennetta suhteessa 
alavilta peltomaisemilta avautuviin näkymiin. Rat-
kaisussa on haettu yhtenäisen metsäisen maise-
man säilyttämistä kaukomaisemassa. Rakenta-
minen sijoitetaan rinteelle maksimissaan käyrälle 
60m merenpinnan yläpuolelle. Tällöin puusto vie-
lä peittää kaksikerroksisen rakentamisen taak-
seen eikä rakennukset näy kaukomaisemassa. 
Alempana voidaan rakentaa korkeampiankin ra-
kennuksia puuston korkeutta mukaillen. 

2.6.4	 Maisemallisesti	heikkojen	alueiden	
kehityssuositukset

Kohteet ja listaus, jota alla olevassa listassa on 
käytetty, viittaavat piirustuksessa  maankäyttös-
suositus  käytettyyn listaukseen. 

Keskusta-alueen kehitettävät alueet on esitetty  
Kaupunkikuva –analyysissä. 

a)	Kiviniemi
Alue sijaitsee selvitysalueen luoteisnurkassa.  
Alueella sijaitsee Lapuan kaupungin jäteveden 
puhdistamo ja teollisuusalue tehdasrakennuksi-
neen. Alueen halki kulkee tie, jonka kahta puolen 
avautuvat metsät. Jäteveden puhdistuksen toi-
mintaa on sijoitettu metsän sisään. Puhdistustoi-
minta aiheuttaa hajuhaittoja alueelle. 

Toimenpiteet
• Tehdasmiljöön ja maaseudun asumisen  

yhteensovittaminen maisemoimalla ympä-
ristö. 

Tehdasrakennuksia.

Jätevedenpuhdistamon 
rakennuksia.

Tehdasmiljöön viereistä 
maaseutua.
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b)	Kappelin	ympäristö	ja	Kukkukangas
Alueella on  kauniita yksityiskohtia,  joiden 
ominaisuudet eivät tule nykyisin esille. Alueel-
la sijaitsee  kaunis kappeli hautausmaineen, 
Kukkukankaan pohjavesilammet ja uimaranta. 
Alueen potentiaalia virkistyskäyttöön  ei ole 
maksimoitu. Sisääntulo alueelle on mahtiponti-
nen lampien välistä. Puusto kuitenkin tukkii nä-
kymät lammille. Tien päässä sijaitseva varikko 
piha-alueineen pilaa kirkkomaiseman. Kappelin 
paikoitusalueen ympäristö ja rakenteet ovat 
huonokuntoisia. 

Toimenpiteet
• Avata näkymät tieltä lammille
• Kunnostaa paikoitusalue
• Poistaa tai maisemoida varikkoalue 
• Sisääntulotien kunnostus ja liittäminen 

maisemaan

c)	Raviradan	ympäristö
Raviradan ympäristö tarvitsee maisemallisen 
kunnostuksen. Alueen yleisilme  on avoin ja ra-
kentumaton. 

d)	Kuortaneentien	ja	Simpsiöntien	risteys
Alue on pääasiassa peltoa ja sijoittuu kahden le-
veän  tien risteyksen kulmaan. Maisemallisesti 
tarkasteltuna alue vaatisi täydennysrakentamis-
ta, jotta risteysalueen tilarakenne selkeytyisi. 
Nykyisellään risteysalue on hyvin avoin ja tyhjä 
peltokulmaus lisää tyhjyyttä. 

e)	 Valtatie	 19:n	 ja	 Kuortaneentien	 risteys	
sekä	Liuhtarin	teollisuusalue	
Alueet sijaitsevat aivan Valtatie 19:n varrella sen 
molemmin puolin. Maisema on avoin ja autio.  
Teollisuusalueiden rakennuskantaa voisi tiivis-
tää. 

f)	Ritamäen	teollisuusalue
Ritamäen teollisuusalue sijaitsee keskeisesti ai-
van Lapuan sisääntulotien  yhteydessä. Alueel-
la sijaitsee vesitorni. Alueen yleisilme on avoin,  
karu ja hyvin teollisuusmainen. Harva metsä ra-
jaa aluetta kaikilta suunnilta.  Alue vaatisi maise-
mallisesti lisää rakennuksia ja ympäristön yleis-
ilmeen parantamista.  Alueella kasvaa kaunista 
männikköä, joka tulee säilyttää mahdollisuuksi-
en mukaan. Keskeisen sijaintinsa vuoksi alueen 
yleistä imagoa tulisi parantaa.  

Umpeen kasvanut näkymä lammelle.

Kunnostusta vaativa paikoitusalue.

Ilmakuva risteyksestä.

Vesitornin ympäristöä ilmasta. 



3 .1 Läh tökoh d at ja tavoitteet

Taa jamakeskusto jen ti la kertoo kaupung in ke-

h i tyksestä ja nykyti lasta . Ympäristö l lä on merki t-

tävä va iku tu s a lueesta syn tyvään m ie l ikuvaan

n i in hyvässä ku in pahassa . H yvä ympäristö

nähdään yhä se lkeämm in yh tenä kaupung in

menestysteki jänä . Lapuan keskustassa on pa l-

jon kaupunkikuvan kanna l ta h ieno ja a lue i ta ,

m u tta kokona isuu tta va ivaa jonkin la inen keske-

nerä isyys, kaupunkikuva va iku ttaa pa iko in se-

kava l ta . Lapua l la on myös merki ttävä h istorian -

sa , jonka so is i näkyvän se lkeämm in myös kau -

punkikuvassa . E ri tyisen h ieno esimerkki h isto-

ria l l isen a lueen uude l leenkäytöstä on vanhan

patruunateh taan a lue , jossa on onn istu ttu ta i ta-

vasti m uu ttamaan vanha teo l l isu usa lue ka ikkien

kaupunki la isten yh te iseks i a lueeks i .

Se lvi tyksen tarko i tu ksena on an taa yle iskaava-

työhön suosi tu kset mm . täydennysraken tam i-

seen sove l tu vista a lue ista ja oso i ttaa kaupunki-

kuvan kanna l ta tärkeät, sä i lyttäm isen ja keh i ttä-

m isen arvo iset a lueet. Tarkaste lu n koh teena on

Lapuan keskustan yd ina lue . Se lvi tys on teh ty

Lapuan kaupung in to imesta laad i ttu jen a iem -

p ien se lvi tysten , i lm akuvien , vi is tokuvien , va lo-

kuvien ja maastokatse lm uksen avu l la .

Aluee l le on laad i ttu a iemm in runsaasti ympäris-

tö- ja mu i ta keh i ttäm issuunn i te lm ia , jo tka tarjoa-

vat hyviä läh tökoh tia parannusratka isu i l le .

Se lvi tyksen tukena ovat to im ineet mm . seu raa-

vat a iemm in laad i tu t Lapuan keskustaa jaman

a luetta koskevat suunn i te lm at ja se lvi tykset:

3 KAUPUNKIKUVA
• Keskustan l i ikenne järjeste lyjen ja ympäris-

tön keh i ttäm isen yle issuunn i te lm a, 2001 .

• Lapuan keskustan Ympäristösuunn i te lm a,

2000 .

• Keskustan osayle iskaava a lueen Vihera-

lu e inven to in ti , 1 998 .

• Lapuan keskustan Kauppakadun Inven -

to in ti , 1 996 .

• Lapuan kaupung in keskustan jokiran to jen

nykyti lan ja käytön karto i tu s , 1 995.

• Lapuan keskustan osayle iskaava , 2003 .

• Lapuan a lue idenkäytön strateg ia 2025,

2009 .
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3 .2 Ym p äris tön ajal l in en kerros tu n ei-
s u u s ja keh itys h is toria

Kirja l l is ta tie toa Pysyvän asu tuksen muodostu -

m isesta Lapuan joki laaksoon on 1 500-lu vu l ta a l -

kaen . Tihe in tä asu tu s on o l lu t Lapuan joen ja

N u rmon joen risteyskohdan tun tumassa , jossa

ovat s i ja in neet myös Lapuan keskustan ka ikki

kirkot. Ens immäinen 1 550-lu vu l la rakennettu

kirkko s i ja i ts i Tu rjan töyrää l lä , to inen kirkko o l i

n ykyisen Joki laakson matka i lu puu tarhan a luee l -

la ja C .L .Enge l in suunn i te lm ien poh ja l ta v. 1 827

rakennettu kirkko nykyise l lä pa ika l laan .

Asukkaat sa ivat pääasia l l isen to imeen tu lonsa

maanvi l je lyksestä ja karjanho idosta , sekä 1 600-

1 700 lu vu i l la myös tervanpol tosta . Asunnot s i -

ja i ts ivat jokivarressa tihe inä ryke lm inä . Asunnon

pää ju lkis ivu o l i pääsään tö isesti joe l le pä in . J oki

o l ikin p i tkään tärke in ku lku re i tti , jo ta p i tkin mm .

terva ku l je tetti in rann iko l le U u teenkaarlepyyhyn .

Vau ra immat ti la t o l ivat vars in omavara is ia . Ti lo-

jen p ihap i i ri in kuu lu i parha imm i l laan jopa 30 u l -

korakennusta . O l i ta l le ja hevosi l le ja mu i l le e lä i -

m i l le , pa ja t, ri ih et, saunat, paakarin tuvat jne .

Vanhaa jokivars iasu tuksen muka ista rakennetta

on vie lä pa ikkkapa iko in näh tävissä Alapäässä .

I sokylän a luee l la nykyisen kirkkos i l lan tun tu -

massa mm . F i lppu lan ti la l la o l i v. 1 742 1 6 eri l l is -

tä rakennusta . I sonkylän a luee l la joen rannassa

si ja i tsevien ta lo jen ja n i id en p iharakennusten

vä l issä mu tki tte levan tien poh ja l le muodostu i

nykyinen Kauppakatu .

Varha is immat tie t seu ra i l ivat jokia . Varha isessa

va iheessa Lapua l ta o l i m yös tieyh teys S impsiön

yl i Kyrön joen ran taan ja ede l leen jokea seu raten

a ina Vaasaan asti . N u rmon jokivarren tie tä pääs-

ti in I lm a joe l le ja Lapuan jokivarren tie tä Kuorta-

nee l le , joen a la joksun suun taan Kauhava l le ja

ede l leen U u teenkaarlepyyhyn . Rau tatie l i ikenne

a lko i Lapua l la 1 885, jo l lo in Poh janmaan rau ta-

tie tä pääsi H e ls in g istä Kokkolaan ja seu raavana

vuonna Ou luun asti . Parha i l laan on menossa

Poh janmaan radan parannustyöt, m ikä tu lee

va iku ttamaan myös Lapuan kaupunkikuvaan

kakso isra i teen raken tam isen myötä . Kauppaka-

dun a l iku lkus i l ta ja Lapuan joen yl i ttävä rau tas i l ta

joudu taan raken tamaan kokonaan uudestaan .

Kaupunkikuvan tarkaste lua luee l ta se lvi te tti in ra-

kennetun ympäristön kerrokse l l isu us, se m itä

rakennuskan taa ku l takin a ikakaude l ta on sä i ly-

nyt nykypä ivi in . Tarkaste lua jankohd iks i va l i tti in :

- ennen vuotta 1 900 rakennetu t rakennukset

- vuos ien 1 901 -1 940 rakennuskan ta

- vuos ien 1 941 -1 960 rakennuskan ta

- vuos ien 1 961 -1 980 rakennuskan ta

- vuoden 1 981 jä lkeen rakennetu t rakennuk-

set.

Tihe in tä asu tu s on o l lu t 1 900-lu vun ta i tteessa

Lapuan joen ja N u rmon joen risteyskohdassa lä-

h innä Lpauan joen poh jo ispuo le l la . Aikakauden

rakennuskan taa on ku i tenkin jä l je l lä enää va in

kirkkos i l lan tun tumassa joen molemm in puo l in .

J oen ete läpuo le l la kirkko ja papp i la ja joen poh -

jo ispuo le l la Koso lan ja Ala joen ta lot. Vuonna

1 870 rakennettu Koso lan ta lo to im i i H erättä jäyh -

d istyksen to im i ti lo ina ja vuonna 1 743 (vanh in

osa) rakennettu Ala joen ta lo on asu inkäytössä .

Lapuan tuom iokirkkorakennus on rakennettu

1 827 ja tapu l i vuonna 1 730 . 1 700-lu vun lopu l la

rakennettu papp i la on lu ku isten saneerausten

myötä menettänyt suu ren osan rakennush isto-

ria l l isesta arvostaan .

Ennen vuotta 1900 rakennetut ja
säilyneet rakennukset.

Näkymä tapulista Lapuanjoen alajuoksul‐
le... (n. vuonna 1900)

...ja näkymä tapulista joen yläjuoksulle
Kesklellä Alajoen talo (n. vuonna 1900).

Alajoen talo kesällä 2009.

3.2.1 Lapuan vanhin rakennuskanta
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Vuosien 1901‐1940 säilynyt rakennuskanta

1 900-lu vun a lkuvuosikymmenet o l ivat Suomes-

sa vo imakasta kaupung istum isen kau tta . M yös

Lapua l la o l i a ike i ta muu ttaa Kirkonkylä ympäris-

tö ineen taa javäkiseks i yhdyskunnaksi . N ykyi-

nen Kauppakadun ympäristö o l i ti ivi is ti raken -

nettu ja e l in ke inoe lämä vi lkasta . Alueen ti ivis

asu tu s ja keske inen s i ja in ti o l i houku te l lu t a lu -

ee l le kauppa l i ikke i tä , pankke ja , eriko is l i ikke i tä

ja mu i ta pa lve lu ja . Lapuan ensimmäinen ase-

Lapuan nuorisoseurantalo vuonna 1910 ja
2009.
Nuoriseurantalon edustan kenttä, nykyinen
Laurilan puistoaukio, on toiminut usein
historiallisten tapahtumien näyttämönä.
Esiintymislava on vaihtunut rakennetuksi
vehreäksi puistaukioksi.

Nykyisen Kauppakadun paikalla sijainnut
Lapuan pääkatu v. 1912.

Kosolan risteys oli pitkään tärkeä teiden
solmukohta. Risteys kuvattuna n. vuonna
1930.
Alla Kirkkosilta ja Kosolan talo vuodelta
1930.

Siirilän alueella on säilynyt runsaasti
vuosisadan alkuvuosikymmenten aikana
rakennettua rakennuskantaa.

makaava ol ikin vars in kaupunkima inen . Taa ja-

väkisyyshanke hau tau tu i m aa i lm ansotien a ika-

na , m u tta viris i u ude l leen 1 920-30-lu vu i l la , jo l -

lo in keskustan kauppa la-hanke ol i vo imakkaasti

es i l lä . H anke kaatu i läh innä kyl ien ja maata lous-

tuotta j ien vo imakkaaseen vastu stukseen . Lopu l -

ta monen va iheen jä lkeen kunnasta teh ti in

kauppa la 1 . 1 . 1 964 ja kaupunki 1 . 1 . 1 977 .

Patruunatehdas on perustettu v. 1 923 .

Lapuan kaupung in ta lo on rakennettu vuosina

1 923 - 1 924 . Ta lon on suunn i te l lu t arkki teh ti

M atti Visan ti . Ta lossa ovat to im ineet mm . Sääs-

töpankki , kansanhuo l to ja h i ippakunnan tuom io-

kap i tu l i .

Kaupungintalo vuonna 2009.

3.2.2 1900‐luvun alku,
kansallisromantiikan ja klassismin kausi
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3.2.3 Jälleenrakennuskausi Jä l leen rakennuskaude l la asu in raken tam inen o l i

vi lkasta mm . S i i ri län p ien ta loa luee l la , jossa on -

kin sä i lynyt runsaasti a ikakauden rakennuskan -

taa . Ens immäiset kerrosta lot i lm estyivät kau -

punkikuvaan . Patruunateh taan työsuhdeasun -

no iks i rakennetti in kaks i p ienkerrosta loa patruu -

nateh taan työn teki jö id en työsuhdeasunno iks i

Teoran tie l le ja Lapuan - ja N u rmon joenn l i i ttymä-

koh taan s i l lans ivuun rakennetti in Lapuan en -

s immäinen vars ina inen kerrosta lo , jossa i lm e-

nee jo orastavan modern ism in p i i rte i tä . Kauppa-

kadu l le rakennetti in mm . uudet Osuus- ja Sääs-

töpankin ki in te istöt.

Kou lukadu l la s i ja i tsevia kou lu rakennuks ia laa-

jennetti in ja Kou lukadun ja S i i ri län tien risteyk-

seen rakennetti in uus i seu rakun takeskus. Kir-

kon kupeeseen nousi 1 950-lu vun lopu l la myös

Tuom iokap i tu l i rakennus uuden h i ippakunnan

tarpe is i in . Tu l taessa 1 960-lu vu l le yks i ttä isten ra-

kennusten koko a lko i kasvaa, m istä es imerkki-

nä mm . ammattikou lu rakennus.

Saavuttaessa Ritamäeltä "Lapuan laaksoon"
hallitsi pitkään näkymää maaseutumaise‐
ma, kirkko ja Simpsiö. Maamies peltotöissä
nykyisen Agri‐Marketin paikkeilla.

Vuosien 1941‐1960 säilynyt rakennuskanta.

Lapua sai hiippakuntaoikeudet vuonna
1956 ja uuden hiippakunnan tarpeisiin ra‐
kennettiin Tuomiokapitulin rakennus Kir‐
kon viereen Nurmonjoen varteen.
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3.2.4 Modernismin, elinkeinorakenteen murroksen ja kaupungistumisen aikakausi Lapuan väki lu ku o l i korke imm i l laan 1 960-lu vu l -

la . Kauppakatu keh i ttyi , u u s ia kauppoja raken -

netti in ja l i ikenne o l i vi lkasta . Kauppakadun

varteen rakennetti in uus ia l i iketi lo ja , jo tka po ik-

kes ivat muusta rakennuskannasta sekä kool-

taan että u lkomuodol taan . U udet Sokoksen ja

E -l i ikkeen tavarata lot o l ivat tasakatto is ia ns.

" laatikkomarkette ja" . Yh tenä inen kaupunkikuva

a lko i rikkoon tua . Ammattikou lu n ja kauppaop is-

ton viereen rakennetti in p ienkerrosta lo ja opp i-

la id en asun to lo iks i . Asun to larakennusten s i jo i t-

te lu tavassa näkyy a ikakauden systemaattinen

raken tam istapa . Rakennukset s i jo i te tti in suora-

ka i teen muoto is i in ryhm i in . KIviris tin a luee l le ra-

kennetti in uus i kou lu rakennus ja N ykyistä ylä-

asteen kou lu rakennusta laa jennetti in . Lapuan -

jokivarteen rakennetti in uus i u im aha l l i rakennus

ja Lass i lan tien varteen virastota lo .

Alla ilmakuvanäkymä Lapuan keskustasta
1960‐luvulta.

Vuosien 1961‐1980 säilynyt rakennuskanta.

Kauppakadun varteen nousi uudentyyppisiä
liikerakennuksia.

Kauppakadun vilkkautta.
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3.2.5 Jälkimodernismin aika

Vuoden 1981 jälkeen rakennetut ja
säilyneet rakennukset.

Jukan tuvan s i l lan raken tam inen Väl i län ja Kivi -

ris tin kaupung inos ien vä l i l le on vahvistanu t

1 980-lu vu l ta a lkaen S impsiön tien roo l ia n i in s i -

sään tu lotienä ku in kauppakatunakin . Pou tun - ja

S impsiön tien risteysa luee l le on rakennettu kaks i

u u tta l i ikeki in te istöä , Kiviris tin a luee l le S imp-

s iön - ja Lass i lan tien risteykseen Halpa-H a l l in l i i -

keki in te istö ja radan i täpuo le l le Alangon a luee l le

u se i ta uus ia l i iketi lo ja . M yös perin te isen yd in -

keskustan a luee l le Lass i lan - ja Pu istotien sekä

Pou tun tien ja Asemakadun ku lmauksi in on rake-

nettu uudet pävi ttä istavarakaupat. U udet a ika i -

sempaa suu remmat ha l l im a iset l i ikerakennukset

avarine pysäköin tia lu e ineen ovat kaupunkiku -

van kanna l ta haastee l l is ia .

M yös sekä ju lkisten - että pa lve lu rakennusten

raken tam inen on o l lu t vi lkasta , Pu istotien var-

teen on rakennettu uus i hote l l i - ja ravin to laki in -

te istö , laa jennetun u imaha l l in yh teyteen u rhe i lu -

ja jääha l l i t. Karhunmäen kristi l l in en op isto ra-

kennu tti u udet to im i la t asun to lo ineen S i i ri lään ja

H e l lu n ta iseu rakun ta omat to im i ti lansa Asemaka-

dun varteen uuden hote l l iki in te istön taakse .

Keskustan uus ista asu irakennuskoh te ista kau -

punkikuvan kanna l ta merki ttävin l ienee M i ian -

kylään rakennettu yh tenä inen p ienkerrosta loa-

lu e .

Alangon a luee l le on rakennettu use i ta p ien iä ja

keskisuu ria teo l l isu usrakennuks ia , m u tta kau -

punkikuvassa näkyvimmät teo l l isu usraken tam i-

sen koh teet ovat Ke isa laan rakennettu teo l l i -

suusha l l i ja vi l jas i i lo jen lähe isyyteen Makasi in i -

tien varteen rakennettu vo ima la i tos .

Alla ilmakuva Lapuan keskustasta vuodelta
2004.
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3 .3 Lap u an toim in n al l is en raken teen
an alyys i

Hyvä to im inna l l in en ympäristö on asukka iden

arkie lämän su jum isen perusede l lytys . To im in -

na l l in en rakenne muodostuu to im inno ista ja n i i -

d en vä l is is tä yh teyks istä . Kaupunkiraken teen

keske is iä to im in to ja ovat asum inen , työ , pa lve-

lu t, vi rkistys ja l i ikenne . E ri to im in to jen l i ia l l in en

keski ttym inen om i l le a lue i l leen muodostaa he l -

posti yks i to ikko ista , ikävää ja sos iaa l isesti köy-

hää ympäristöä . E ri to im innat tu l is i lom ittaa kes-

kenään si ten , että ne tukevat to is iaan ja an tavat

hyvät ede l lytykset sos iaa l isesti ja kaupunkiku -

va l l isesti m on ipuo l isen ja vi ih tyisän kaupun -

kiympäristön synnyl le . Kun ju lkiset ja kaupa l l iset

pa lve lu t, työpa ikat sekä asukka iden yh te iset ti -

la t s i jo i te taan to istensa lähe isyyteen , to im innat

tukevat to is iaan ja yh teydet n i id en vä l i l lä ovat

hyvät.

Lapua l la kesku tato im innot ovat s i jo i ttu neet pää-

as iassa tuom iokirkon ympäristöön ja Kauppa-,

asemakadun ja Pou tun tien ra jaamal le a luee l le .

Kaupa l l is ten pa lve lu jen pa inop iste on ku i tenkin

vi im e vuosina haa jan tunu t uus ien to im in to jen

s i i rtyessä yhä enemmän mm . S impsiön tien var-

teen radan i täpuo le l le . M yösPaukun uus iokäyttö

on vahvistanu t radan i täpuo len merki tystä . M i-

kä l i u u s i s isään tu lotie H uh ta lan kau tta Paukun

a luee l le totetuu vahvistu u radan i täpuo len ase-

ma keskustato im in to jen a lueena en tisestään .

Va ikkakin Lapua l la keske is immät keskustato i -

m innot s i ja i tsevat koh ta la isen lähe l lä to is iaan

muodostaen ehyen to im ivan kokona isuuden , e i

kesku tato im in to jen a lueeks i ku i tenkaan muo-

dostu se lkeää yd ina luetta .

J u lkiset pa lve lu t s i jo i ttu vat yd inkeskustan l ie -

pe i l le . Keskiasteen kou lu t, H ärmänmaan am -

matti in sti tu u tti , kauppaop isto ja lu kio s i jo i ttu vat

Kiviris tin a luee l le . Peruskou lu n a la- ja yläasteet,

u im aha l l i , jääha l l i ja u rhe i lu ha l l i s i jo i ttu vat S i i ri -

län kou lukeskuksen a luee l le . Ku l ttu u ripa lve lu t

on keski te tty 1 990-lu vu l la kunnostettu ih in van -

han patruunateh taan ti lo ih in . Kirko l l iset pa lve lu t,

tuom iokirkko, seu rakun takeskus ja tuom iokap i-

tu l i keski ttyvät Lapuan - ja N u rmon joen l i i ttymä-

koh taan .
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Keskustan s isään tu lote inä to im ivat tä l lä hetke l lä

S impsiön -, Kuortaneen - ja H uh ta lan tie t, jo tka

joh tavat keskustan l i iken tee l l iseen so lm ukoh -

taan , Koso lan risti l le . Asun toa lue i l le joh tavia

ra i ttim a is ia pääväyl iä ovat S i i ri län tie , Alanu r-

mon tie , Pou tun tie ja L iu h tarin tie . Kauppakatu ja

ovat Asemakatu , Pu istotie , Oskari tie ja Kauppa-

katu . Kevyen l i iken teen väylä t noudatte levat ka-

tuverkkoa. Lau ri lan pu istoon ja Lapuan joen ete-

lärannan vihera lue i l le s i jo i ttu vat vi ih tyisät pu is-

tokäytävät.

Asum isen a lueet s i jo i ttu vat kaupa l l isen keskus-

tan l iepe i l le ja os i tta in yd inkeskustaan . Suu rin

osa kaupung in väestöstä asuu ku i tenkin kes-

kustaa ympärö ivi l lä p ien ta loa lue i l la , S i i ri lässä ,

Vä l i lässä , Ri taka l l io l la ja L iu h tarissa . 1 970-lu -

vu l la raken tuu l la Kiviris tin kerrosta loa luee l la on

pääasiassa opp i lasasun to lo i ta . M i iankylän p ien -

kerrosta loa lue on rakennettu 1 980-lu vu l la . Pat-

ruunateh taan viere istä , 1 950-lu vu l la rakennet-

tua p ien ta loa luetta on täydennetty p ienkerrosta-

lo i l la 1 990-lu vu l la . Lapuan vanh in S i i ri län p ien -

ta loa lue s i jo i ttu u yd ikeskustan ete lä la ida l le .

Vihera lueet s i jo i ttu vat jokivars i l le , m i tkä ovat tu l -

van vuoksi o l leet raken tam iseen sove l tumatto-

m ia . Poh jo is-ete läsuun ta inen Lau ri lanpu iston

viherakse l i ja kou lukeskuksen ympäristön viher-

ja u rhe i lu a lueet muodostavat vahvan yh tenä i-

sen vihera luerungon kaupung in keskustassa .

M uu t vihera lueet s i jo i ttu vat s irpa le isesti kortte-

le id en reuno i l le . Kirkon ympäristö ja Joki laak-

son matka i lu puu tarha ovat Lapuan merki ttävim -

mät, ku l ttu u riva iku tte iset pu istoa lueet. Kaupun -

g in ta lon ja torin ympäristö on rakennettu veh -

reän pu istomaiseks i . Rautatie jakaa Lapuan keskustaa, rakenne on
tiivistynyt radan länsipuolelle.
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3 .4 Kau p u n kiku van an alyys i

Ympäristöana lyys issä , joka pa lve lee yle iskaa-

vo i tu sta , määri te l lään ympäristöraken teen suu -

ret l in ja t. Ana lyys in poh jana on o l lu t a ika isem -

mat se lvi tykset ja suunn i te lm at sekä i lm a- ja

muu t va lokuvat. Tärke in tä ana lyys in teossa on

ku i tenkin omakoh ta inen havanno in ti a lu ee l -

la .Tässä ympäristöana lyys issä on pyri tty se lvi t-

tämään seu raavat tunn istettavuusteki jä t:

Alu ekokona isuudet
Re i ti t ja kadu t

M aamerki t ja näkymät

Reunat, m uu ri t, esteet ja porti t

Onge lmat ja ympäristöhä iriö t

3 .4.1 Alu ekokon ais u u d et

Tarkaste lua luee l ta hahmottu i1 3 eri koko ista

a luekokona isuu tta , jo ista no in puo let arvotetti in

eri tyisen m ie l lyttäviks i a lue iks i . E ri tyisen m ie l lyt-

täviks i koetu issa a luekokona isuuks issa on ka i-

kissa mukana h istoria l l in en u lottu vuus ja mu issa

a luekokona isuuks issa yhd istävänä teki jänä on

pääasiassa tyyl i l l in en ja /ta i m i ttakaava l l in en yh -

tenä isyys.

S i iri lä

S i i ri län a lue on raken tunu t pääosin vi im e vuosi-

sadan a lu sta jä l leen rakennuskauden loppuun .

Aluee l la on myös muu tam ia ennen 1 900-lu kua

rakennettu ja sekä uudempia rakennuks ia . Alue

on sä i lynyt p ien im i ttakaava isena veh reänä a lu -

eena .
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J oki laaks on m atkai lu p u u tarh an alu e

En tisen emän täkou lu n pa ika l le h istoria l l iseen

ympäristöön N u rmon joen varteen on muodostu -

nu t vehmas m ie l lyttävä a luekokona isuus.

Tu om iokirkon ym p äris tö

Kirkon ympäristö , kirkkos i l ta ja Ala joen ta lo puu -

tarho ineen muodostavat m ie l lyttävän h istoria l l i -

sen a luekokona isuuden .

O s karin katu

Rin tamäen l i ikerakennukset Oskarinkadu l la

muodostavat yh tenä isen m ie l lyttävän kaupunki-

raken teeseen m ittakaava l taan sop ivan l i ikera-

kennusten sarjan .

P au kku

Eri tyisen onn istunu t vanhan tehdasa lueen

uus iokäyttö . Paukun a lueesta on onn istu ttu luo-

maan m ie l lyttävä to im inna l l in en keskus, jossa

sekä ku l ttu u ri e ttä e l in ke inoe lämä sekä vanha ja

uus i koh taavat. Alueen rakennuskan ta on kun -

nostettu ta ido l la .
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M iian kylän p ien kerros taloalu e

M i iankylän 1 990-lu vu l la rakennetun p ienkerros-

ta lo jen a lue muodostaa tyyl i l l isesti yh tenä isen

a luekokona isuuden .

As em an s eu tu

Lapuan asemarakennus ja s i ihen l i i ttyvät en tiset

Vr:n työn teki jö id en asunnot muodostavat he l -

posti tu nn istettavan rau tate iden asema-a lue i l le

tyyp i l l isen a luekokona isuuden .

Kau p u n g in talon ym p äris tö

Kaupung in ta lon ja U l lankadun sekä kaupung in ta lon ja Lass i lan tie vä l i in m uodostuu avo imet ti lako-

kona isuudet.

Teoran tien p ien kerros taloalu e

Alunperin Patruunateh taan työn teki jö i l le työsuh -

deasunno iks i rakennetu t p ienkerrosta lot m uo-

dostavat 1 950-lu vu l le tyyp i l l isen asu ina lueko-

kona isuuden .
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3 .4.2 S olm u koh d at ja l i iken n eym p äris töt

Reitte jä p i tkin ku lkiessaan ihm inen havanno i

ympäristöään . E ri tyisesti kadu t, tie t ja rau tatie t

m uodostavat kaupunkiympäristössä merki ttvän

näkyvän e lemen tin . Rau tatie va iku ttaa merki ttä-

västi Lapuan kaupunkikuvaan .

Parha imm i l laan re i tti ympäristö ineen luo m ie l lyt-

tävää kaupunkiympäristöä , ku ten Lapua l la Kirk-

kokatu ja Ran tapo lku ympäristö ineen . Va l i te tta-

van use in re i ttien ympäristö on ku i tenkin epä-

m ie l lyttävää jäsen tymätön tä pysäköin ti - ja l i iken -

nea luetta . L i ikenneympäristön m ie l lyttävyyttä

vo idaan kohen taa mm . harki tu in istu tuks in , ku -

ten Lass i lan tien lehmusrivistöt oso i ttavat. Par-

ha i l laan toteu tu ssuunn i tte luastee l la o leva Kaup-

pakadun saneeraussuunn i te lm a tuonee paran -

nuksen kaupung in keske ise l le a luee l le .

Kevyen l i iken teen re i ttien ja tkuvuus on eri tyisen

tärkeää. Lapuan keskustassa on pa ikkapa iko in

m ie l lyttäviä kevyen l i iken teen re i tte jä , jo id en ja t-

kuvuus ku i tenkin katkeaa mm . keskustan kaup-

po jen pysäköin tia lu e i l la .

So lm ukoh tia ovat kaupunkiraken teen perusteki -

jö id en le ikkausp isteet ja koh tauspa ikat. Tarkas-

te lua luee l la so lm ukoh tia ovat läh innä pääte i -

den /katu jen risteysa lueet. L i iken tee l l iset so lm u -

kohdat ovat kaupunkikuvan kanna l ta eri tyisen

tärke i tä pa ikko ja , jo id en ympäristön laatuun , ku -

ten rakennusten s i jo i tte lu un , is tu tuks i in ja p in -

no i tte is i in tu lee ki in n i ttää eri tyinen huom io .

3 .4.3 M aam erkit ja n äkym ät

Maamerki t ovat ympäristöstään se lkeästi erottu -

via koh te i ta , jo tka hava i taan joko lähe l tä ta i kau -

kaa . M aamerki t ovat u se in myös tärkeä osa a lu -

een iden ti teettiä , ku ten Lapua l la Tuom iokirkko ja

Paukku . Rau tatien tasta l la o levat s i i lo t ja lämpö-

vo ima lan p i ippu muodostavat maamerkkiryp-

pään , joka näkyy laa ja l ti Alangon a luee l le . Kau -

pung in ta lo maamerkkinä e i näy laa ja l le , m u tta

on tärkeä asemansa vuoksi . S i l lo i l ta avau tuu

m ie l lyttäviä p i tkiä jokinäkym iä . Ala joen suun taan

avau tuvat avo imet komeat pe l tonäkymät. Taa ja-

man sisä l lä tärke i tä näkym iä ovat akse l i Lau ri -

lanpu istosta Kauppakadu l le sekä S i i ri lässä nä-

kymä Kolukadu l ta koh ti kadun päätteenä näky-

vää kirkkoa .

3 .4.4 Reu n at ja es teet

Lapua l la tyyp i l l is iä reuna-a lue i ta ovat pe l lon reu -

nat. Rau tatie jakaa Lapuan keskusta-a luetta ja

s i l lä on vo imakas esteva iku tu s.

3 .4.5 O n g elm at ja ym p äris töh äiriöt

Kaupunkikuvan kanna l ta onge lmaksi m uodostu -

vat a lueet, jo i l le e i o le oso i te ttu luon tevaa käyt-

töä , jo l lo in n i id en ho i to- ja kunnostu sto imenp i-

teet ovat yleensä va java is ia . M yös laa ja t pysä-

kö in ti - ja varastoa lueet ovat yleensä kaupunki-

kuvan kanna l ta onge lma l l is ia .

Lapua l la koko ratap iha ympäristö ineen M i ianky-

län a l iku lu n ja Lapuan joen vä l ise l lä a luee l la on

ho i tamaton ja va jaakäytössä . Alueen keh i tys on

kytköks issä suunn i te l tu un Poh janmaan radan

kohennushankkeeseen . Rata-a lueen kunnosta-

m isen ja kakso isra i teen raken tam isen yh teydes-

sä uus i taan mm . Lapua l la Lapuan joen ja Kaup-

pakadun yl i ttävät rau taties i l la t.

Ratapiha ympäristöineen kaipaa kohennus‐
ta.

Kaupankäynnin hiipuessa myös ympäristö
rapistuu.

Laajat jäsentymättömät liikennealueet
ovat kaupunkuvan kannalta ongelmallisia.

Kirkkokatu ympäruistöineen on
miellyttävää katuympäristöä.

Historialliselta kirkkosillalta avautuu
komeat jokinäkymät.

Rantapolun viehättäviä näkymiä.
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Kaupung in keskustato im in to jen pa inop iste on

s i i rtynyt vi im e vuosina yhä enemmän radan i tä-

puo le l le mm . Paukun a lueen keh i ttäm isen sekä

Alangon a lueen uus ien l i ikerakennusten raken -

tam isen myötä . Radan i täpuo l i m on ipuo l is ten

pa lve lu jen keske l lä onkin kaupunkiraken tee l l i -

sesti suotu isa pa ikka eri tyisesti asun toraken ta-

m isen l isääm ise l le . Alueen käyttöönotto ede l lyt-

tää ku i tenkin radan esteva iku tuksen vähen tä-

m istä suunn i tte lemal la su ju vat radan a l i tu skoh -

dat. Radan vars i keskusta-a luee l la vo i ta is i in ra-

ken taa u rbaan in tehokkaasti korkeataso iseks i

kaupunkiympäristöks i . Kaupung in im agon kan -

na l ta e i o le yhden tekevää m i l la inen m ie l ikuva

a lueesta jää pä ivi ttä in sado i l le ju namatkusta j i l -

le .

Vah vu u d et / m ah d ol l is u u d et

- kaupung in h istoria , ku l ttu u ri - ja rakennuspe-

rin tö

- veh reät, ho idetu t yle iset a lueet ja katuvar-

s ien puuku ja t

- ha l l i ttu raken tam isen m ittakaava

- ti ivis , in h im i l l isen kokoinen keskusta

- asu tuksen l isääm ismahdol l isu uks ia keskus-

taan ta i sen l iepe i l le

- l i ikenneverkon se lkeys ja hyvä kun to

H eikkou d et / u h at

- keskustato im in to jen ha jaan tum inen s isään -

tu lote iden vars i l le

- keskustan l i iketi lo jen vetovo iman h i ipum i-

nen ja to im in to jen pako kauppakeskuks i in

-> keskustan au tio i tum inen

- pa iko i tta inen rakennustyyl ien kirjavuus

- ratap ihan ympäristö ho i tamaton ja käyttä-

mätön

- jokivars i l la asu tuksen l i ika ti ivis täm inen , nä-

kym ien ja pa ikan luon teen kadottam inen

3 .5. Raken tam is en s u os itu ks et

3 .5.1 Lap u an kes ku s tan keh ittäm in en

Kaupunkikuva-ana lyys in perustee l la vo idaan

määri te l lä seu raavat om ina isuudet, jo i ta vo idaan

p i tää suunn i tte lu n läh tökoh tina ja jo ih in yle iskaa-

van laad innassa tu lee ottaa kan taa .
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3 .5.2 Kau p u n kiku val l is et s u u n n itte lu - ja
raken tam is s u os itu ks et

AVO IN M AIS E M ATILA, J O N KA O M IN AIS P I IR-
TE ID E N S ÄILYTTÄM IN E N O N TU TKITTAVA
TARKE M M AS S A S U U N N ITTE LU S S A

Lapua l le hakeudu taan asumaan vä l jemmän

asum isen ja maa la ismaiseman takia , jo ten mai-

semanäkym ien hyödyn täm inen on keske inen

osa a luesuunn i tte lua . Seudu l le om ina is ia laa jo ja

ta i p i tkiä näkym iä tu l is i pyrkiä sä i lyttämään

myös taa jamaraken teen s isä l lä . Ala joen suun -

taan avau tuvat avo imet näkymät ovat eri tyisen

merki ttäviä . Rakennetun a lueen ja pe l toa lueen

reuna tu lee sä i lyttää se lkeänä myös kaupunki-

raken teen laa jen tuessa pe l toa luee l le .

N äkymäakse le i ta tu lee vaa l ia kun uus ia asu ina-

lu e i ta kaavoi te taan . N äkym iä vo idaan sä i lyttää

es im . suunn i tte lemal la uudet katu l in jaukset n i in ,

e ttä n i id en päätteenä on jokin maamerkki , ta i

kadun tie tyi l tä kohd i l ta avau tuu p i tempiä näky-

mäakse le i ta pe l to jen yl i m etsän reunaan ta i to i -

se l le asu ina luee l le .

KU LTTU U RIH IS TO RIALLIS E S TI J A KAU P U N -
KIKU VALLIS E S TI ARVO KAS , VAALITTAVA
ALU E .

Alue i l la on arvokasta , vanhaa rakennuskan taa

ja n i id en ympäri l lä rehevää, pu istomaista kasvi l -

l isu u tta ja vanho ja katu ja . Alue iden keh i ttäm i-

sessä tu lee hyödyn tää vahvasti a isti ttava pa ikan

henki ja korostaa s i tä koko keskustan vetovo i-

man l isääm iseks i .

Alue iden keh i ttäm isessä tu lee huom io ida eri tyi -

sesti h istoria l l iset ja kaupunkikuva l l iset arvot.

Täydennysraken tam isessa tu lee noudattaa o le-

van m i l jöön m ittakaavaa ja muotokie l tä .

KAU P U N KIKU VALLIS E S TI S E KAVA, J ÄS E N -
N Ö ITVÄ J A TÄYD E N N YS RAKE N N E TTAVA
ALU E .

Alue i l la on kaupunkikuvan keh i ttäm is- ja kohen -

tam istarvetta Yle inen onge lma laa jo i l la pysä-

kö in tia lu e i l la on jäsen tymättömyys ja sen a i-

heu ttama tehottomuus ja kaupunkikuva l l in en le-

vottomuus. Epämäärä isyys a iheu ttaa myös

puu tte i ta l i ikennetu rva l l isu u teen . Osuuspankin ,

M arian ta l l in ja K-marketin a luee l la seko i ttu vat

eri to im innat ikävä l lä tava l la keskenään .

Avarat pysäköin tiken tät tu l is i jäsennö idä ; jakaa

p ienempi in os i in ja ra ja ta istu tuks in . Pysäköin ti ,

h uo l to l i ikenne ja kevyen l i iken teen ku lku tu lee

erottaa to is istaan se lkeästi .

Ratap iha l la on vo imakkaasti keskusta-a luetta

jakava va iku tu s. Radan esteva iku tu sta tu lee vä-

hen tää vä l jen tämäl lä radan a l i tu skoh tia ja ets i -

mä l lä uus i kevyen l i iken teen a l i tu skoh ta tu levan

matkakeskuksen pa ikke i l ta .

TO IM IN TO J E N KE H ITTÄM IS TARVE , KAU -
P U N KIPALVE LU J E N , TYÖ PAIKKO J E N J A
AS U M IS E N LAAJ E N TU M IS ALU E .

Ratap ihan takana oleva a lue on sä i lynyt puo l i t-

ta in maata lousa lueena , va ikka se si ja i tsee a i-

van keskustan vieressä . Syynä tähän on rau ta-

tien esteva iku tu s ja maanom ista j ien ha lu ja tkaa

e l in ke inoaan . Yle iskaava l la tu lee tu tkia a lueen

eri la is ia raken tam isva ih toeh to ja ja n i id en m ito i -

tu sta p i tkä l lä a ikavä l i l lä .

KÄVE LYKE S KU S TAN KE H ITTÄM IS TARVE

Yd inkeskustan a luetta tu l is i keh i ttää se lkeästi

hahmottuvana , kaupunkima isena ja käve lypa i-

notte i -sena eriko iskaupan a lueena .

AU TO ILU KE S KU S TAN KE H ITTÄM IS TARVE ,
KATU YM P ÄRIS TÖ N KE H ITTÄM IS TARVE

Yd inkeskusta reunustavaa kaupan a luetta tu lee

keh i ttää eriko istavarakaupan ja yks i tyisten pa l -

ve lu jen a lueena , jonne s i jo i ttu u myös käve ly-

keskustaa pa lve levat pysäköin tia lu eet. E ri tyistä

huom iota on ki in n i te ttävä pysäköinn in m ito i tta-

m iseen ja s i jo i ttam iseen kaupunkiraken tee-

seen . Suosi te l tavaa on pysäköinn in ha jau ttam i-

nen , suu rten pysäköin tiaukio iden vä l ttäm inen .

KAU PAN , PALVE LU J E N J A P IE N TE O LLIS U U -
D E N KE H ITTÄM IS TARVE

Pääte iden vars i l le s i jo i ttu via a lue i ta tu lee keh i t-

tää ti laa vievän kaupan ja p ien teo l l isu uden to i -

m inno i l le . E ri tyistä huom iota on ki in n i te ttävä

a luekokona isuuks ien raken tam isen m ittakaavan

ja materiaa l ien yh tenä isyyteen sekä sisään tu lo-

tie l le avau tuvaan kaupunkikuvaan . Aluee l le tu -

lee järjestää kattavat kevytl i iken teen yh teydet.

KAU PAN TO IM IN TO J E N TI IVIS TÄM IS TARVE

Alueen rakennetta tulee tiivistä ja rakennusta‐
paa yhtenäistää uudisrakentamisen yhteydes‐
sä. Lisäksi tulee nostaa piharakentamisen ja
katuympäristöjen tasoa. Alueelle tulee järjes‐
tää kattavat kevytliikenteen yhteydet.

LI IKE N TE E LLIS TE N S O LM U KO H D AN YM P Ä-
RIS TÖ N KE H ITTÄM IS TARVE

Tärke immät risteysa lueet muuodostavat so lm u -

koh tia , jo i ta tu l is i vahvistaa en tisestään . E ri tyi -

sesti Kauppakadun ja L iu h tarin tien risteysa lu -

een merki tys tu lee kasvamaan uuden H uh ta lan

a lueen kau tta Pauku l le tu levan s isään tu lotien

raken tam isen myötä . Kauppakadun roo l ia La-

puan tärke impänä katuna tu lee korostaa koko

matka l taan vä l i l lä Koso lan risteys-Paukku . Yle i -

sesti te id en ja katu jen h ierarkiaa tu l is i se lkeyt-

tää . Pääkatuverkosto tu lee oso i ttaa se lkeästi

ympäristöraken tam ise l la . So lm ukoh ti in l i i ttyvien

rakennusten ja pysäköinn in s i jo i tte lu un ja raken -

tam istapaan tu lee ki in n i ttää eri tyistä huom io i t

M AAM E RKKI

Kaupunkikuva l l isesti ja h istoria l l isesti arvokkaat

maamerkkirakennukset tu lee sä i lyttää . H istoria l -

l isesti m erki ttäviä maamerkke jä tarkaste lua lu -

ee l la ovat Tuom iokirkko, Paukku ja kaupung in -

ta lo .

S AAS TU N E E T M AA-ALU E E T

Saastune i l la a lue i l la on maaperän se lvi tystarve

ennen maankäytön suunn i tte lua .

RE ITIT JA VIHERALUEET

Kevyen l i iken teen re i tis tö tu lee raken taa s i ten ,

että re i te i l lä on se lkeät he lposti hahmottuvat a l -

ku - ja loppup isteet. Re i tis tö jen ja tkuvuus kos-

kee myös vihera lue iden re i tis tö jä . Lau ri lanpu is-

ton viherakse l ia tu lee vahvistaa ja ja tkaa Kou lu -

kadu l le saakka. Po iki tta isen i tä-läns isuun ta isen

vahvan viherakse l in ja -re i tin raken tam isen tar-

ve on kaupung in ta lo l ta tu leva l le matkakeskuk-

sen a luee l le ja s i i tä ede l leen radan a l i tse uude l -

le , ti ivis te ttävä l le radan taustan ja Alangon a lu -

ee l le . Laa jempi u lko i lu re i tis tön yh teystarve on

Pauku l ta M atka i lu puu tarhan a luee l le ja s ie l tä

ede l leen S impsiö l le .

Vi im e vuosien suun taus saada jokima isema nä-

kyvi in on o ikean suun ta inen . Lau ri lan kevyen l i i -

ken teen s i l ta on vähen tänyt Lapuan joen este-

va iku tu sta ja tuonu t joen ki in teäks i osaks i kau -

punkirakennetta . J okien s i ja in tia kaupunkira-

ken teessa tu lee en tisestään korostaa .
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