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

 

1. SUUNNITTELUALUE JA SIJAINTI 
Suunnittelualueena on Ritamäen ja Liuhtarin kaupunginosissa sijaitsevan 
Kuortaneentien KT 66 tieosuus välillä VT 16 Alajärventie – VT 19 Kauhavantie. 
Kuortaneentien kaava-alueeseen sisältyy myös VT 16 risteysalue sekä sen 
lähiympäristöä. VT 19 ja KT 66 liittymän alueelta voimassa oleva asemakaava 
kumotaan. 

 
Suunnittelualueelle laaditaan viisi erillistä asemakaavaa: Kuortaneentie I-V 
asemakaavat. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on Kuortaneentien 
asemakaavoille yhteinen. 
 
Asemakaavahankkeeseen kuuluu noin 2,2 km osuus KT 66 Kuortaneentiestä. 
Kokonaisuudessaan kaava-alueiden pinta-ala on yhteensä noin 23 ha.  
 
 

2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 
Kesällä 2015 hyväksytyssä Alangon kaupan alueen asemakaavassa Kuortaneentien, 
Kustaa Tiitun tien ja Alangonportin risteykseen osoitettiin kantatien liikennealueelle 
uusi kiertoliittymä. Syksyllä kaupunki ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ovat 
neuvotelleet kiertoliittymän toteuttamisesta. Esillä on ollut Kuortaneentien 
muuttaminen kaduksi VT 16 ja VT 19 väliseltä alueelta ja uuden kiertoliittymän 
toteuttaminen katualueelle kaupungin kustannuksella. Toisena vaihtoehtona on ollut 
Kuortaneentien säilyttäminen kantatienä, jolloin uutta kiertoliittymää ei rakenneta, 
vaan liikennejärjestelyt toteutetaan eritasoratkaisuina. Eritasojärjestelyiden 
kustannukset tulisivat Lapuan kaupungin vastuulle. Eritasoliittymän toteuttaminen 
edellyttäisi vastaavaa kiertoliittymäjärjestelyä huomattavasti laajemmat alueet ja siten 
myös Alangon kaupan aluetta tulisi tarkastella uudelleen. Kokonaisuuden kannalta on 
todettu paremmaksi ratkaisu, jossa Kuortaneentie kaavoitetaan kaduksi ja Alangon 
uusi kaupan ja Alangon koulun aluetta palveleva kiertoliittymä toteutetaan 
lainvoimaisen asemakaavan aluerajausten pohjalta.  
 
Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on esittänyt 2.11.2015 
että, ”kaupunki laatii ja vahvistaa asemakaavan kantatielle 66 Honkimäki (VT 19)-
Kivristi (VT 16). Kaavoitettavan kantatiejakson pituus on noin 2,2 km. 
Asemakaavassa liikennealue muutetaan kaduksi.” 
 
Vastaavasti 2.11.2015 esityksessä luvataan myös: ”Etelä-Pohjanmaan ELY –keskus 
suunnittelee ja toteuttaa Honkimäen puuttuvan ramppiyhteyden mukaan lukien muut 
tarvittavat liikennejärjestelyt. Samassa yhteydessä suunnitellaan ”Kaupunkiportti” –
kokonaisuus tulevan kadun alkuun Honkimäessä kantatie 66:lla. Kaupunkiportti 
toteutuksen kustannukset hoitaa Lapuan kaupunki. Muut Honkimäen 
liikennejärjestelyt jäävät Etelä-Pohjanmaan ELY –keskuksen vastattaviksi. 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kunnostaa kaduksi muuttuvan kantatien tarvittavailta 
osin. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toteuttaa viitoitusjärjestelyt jolla 
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pitkämatkan liikenne ohjataan kulkemaan VT 19:n ja VT 16:n kautta. Edellä mainitut 
toimenpiteet on mahdollista toteuttaa vuoden 2016 aikana.” 

 
Honkimäen liikennejärjestelyiden suunnittelun ja toteutuksen mahdollistamiseksi 
kumotaan ko alueella oleva voimassa oleva asemakaava joka koskee osaa 
Kauhavantien VT 19 liikennealuetta, suojavihervyöhykettä EV, lähivirkistysaluetta VL, 
Pajapuiston puistoaluetta VP sekä Laitisentien varrella olevia rakentamattomia asuin- 
ja liikerakentamisen AL –korttelialueita  kortteleissa 853 (koko kortteli) ja 859 (osa 
korttelia). Alueelle laaditaan mahdollisesti uusi asemakaava liikennejärjestelyjen 
suunnittelun ja liikennejärjestelyiden toteutuksen jälkeen.  
 
Kuortaneentien muuttamisella kaduksi n. 2,2 km osuudelta mahdollistetaan Alangon 
kaupan asemakaavan yhteydessä osoitetun kiertoliittymäjärjestelyn toteuttaminen 
kunnan toimesta. Asemakaavahankkeilla pyritään mahdollistamaan myös 
kevyenliikenteen reitin rakentaminen Ritamäeltä Kuortaneentien kautta 
Simpsiöntielle. Kevyenliikenteen turvallisuutta pyritään parantamaan myös 
ohjaamalla Ritamäentien jalankulku ja polkupyöräily Alangon kiertoliittymän yhteyteen 
rakennettavalle uudelle Simpsiöntien alikululle. Asemakaavoituksen tavoitteena on 
mahdollistaa kevyenliikenteen väylän rakentaminen myös Kuortaneentien 
länsipuolelle Simpsiöntien ja Kustaa Tiitun tien välille. Ritakalliontien, Kuortaneentien 
ja Sairaalantien risteysalueelle mahdollistetaan uuden kiertoliittymän rakentaminen.  
 
Alajärventien VT 16:n ja Kuortaneentien risteysalueelle 1987 asemakaavassa 
osoitettu eritasoliittymävaraus poistetaan ja risteysalueen maankäyttöratkaisuja 
tarkistetaan toteutumatta jääneiden alueiden osalta. Samalla tehdään tarkistuksia 
koskien Tuulensuuntien varren osaa korttelista 760. Samalla mahdollisesti 
tarkistetaan myös muuta alueen maankäyttöä. 
 
Keskeisimmät tavoitteet osa-alueittain: 
- Kuortaneentie I: Asemakaavan kumoaminen VT 16 ja KT 66 liittymäjärjestelyjen 

toteuttamiseksi  
- Kuortaneentie II: Kuortaneentien muuttaminen kaduksi ja uuden kiertoliittymän 

toteuttaminen (Kuortaneentie – Kustaa Tiitun tie – Alangonportti), 
kevyenliikenteen väylä myös Kuortaneentien länsipuolelle 

- Kuortaneentie III: Kuortaneentien muuttaminen kaduksi ja uuden kiertoliittymän 
mahdollistaminen (Kuortaneentie – Ritakalliontie – Sairaalantie) ja 
kevyenliikenteen reittien selkeyttäminen 

- Kuortaneentie IV: Kuortaneentien muuttaminen kaduksi. Kevyenliikenteen väylä 
myös Kuortaneentien varrelle sekä Ritamäentieltä uudelle Alangon kiertoliittymän 
alikululle.   

- Kuortaneentie V: Eritasoliittymäjärjestelyjen sekä siihen liittyneiden 
aluevarausten kumoaminen. Kaavan tarkistaminen myös lähiympäristössä, mm. 
osa korttelia 760. Uuden kevyenliikenteen alikulun sijoittaminen Kuortaneentien 
läheisyyteen.   

 
Asemakaavahankkeiden yhteydessä Kuortaneentie mahdollisesti nimetään uudelleen 
Alajärventien VT 16 ja Kauhavantien VT 19 väliseltä osuudelta. 
 

   
3. SUUNNITTELUTILANNE 

Maakuntakaava 
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava on ympäristöministeriön vahvistama (23.5.2005). 
Maakuntakaavaan on tehty muutos (Lapuan Honkimäki), jonka ympäristöministeriö 
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on vahvistanut (5.12.2006). MRL:n mukainen maakuntakaava sisältää yleispiirteisen 
suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. 
Maakuntakaavojen uudistamisen vaihekaavat ovat valmistelussa seuraavasti: 
 
 
Vaihemaakuntakaava I: Tuulivoima 
Vaihemaakuntakaava II: Kauppa, liikenne ja 
keskustatoiminnot 
Vaihemaakuntakaava III: Turvetuotanto, 
suoluonnon suojelu, bioenergialaitokset, 
energiapuun terminaalit ja kulttuurimaisemat 
 
Voimassa olevassa maakuntakaavassa 
kaavamuutoksen alainen osuus 
Kuortaneentiestä on merkitty kantatienä.  
 
 

 
Yleiskaava 
Lapuan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 
16.11.2015 §6 Keskustan liike- ja asuinalueen 
osayleiskaavan 2030.   Yleiskaavassa 
Kuortaneentielle on osoitettu kaavamerkintä 
vt/kt: valtatie/kantatie. Valtuuston hyväksymä 
osayleiskaava (alla vasemmalla) korvaa 
voimaan tultuaan keskustan vuoden 2001 
yleiskaavan (kuva oikealla). Alla oikealla ote 
2013 ehdotuksena nähtävillä olleesta 
Keskustaajaman asuin- ja työpaikka-alueen 
osayleiskaavasta 2030. Tavoitteena on, että 
asuin- ja työpaikka-alueen osayleiskaava olisi 
hyväksymiskäsittelyssä valtuustossa 
alkuvuodesta 2016.  
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Asemakaava 
Kuortaneentien ympäristössä on voimassa useita eri vaiheissa hyväksyttyjä 
asemakaavoja. Asemakaavassa Kuortaneentie on osoitettu yleisen tien alueena LT 
Isorintalantien ja Simpsiöntien kiertoliittyväalueen väliseltä alueelta. Suurelta osin 
Kuortaneentiellä ai ole voimassa olevaa asemakaavaa. Kuortaneentien/ Kustaa Tiitun 
tien ja Alangonportin risteysalueen kiertoliittymän aluevaraukset sekä yleisen tien 
alueet on hyväksytty kaupunginvaltuuston 22.6.2015 § 10 hyväksymän Alanko I, 
Alangon kaupan alueen asemakaavan yhteydessä (kuva alla). 
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Kauhavantien VT 19:n risteysalueen alueella kumottavat osat asemakaavaa on 
hyväksytty seuraavasti: 
1987: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueet AL; kortteli 853 ja osa 
korttelista 859, Pajapuiston puistoalue sekä suojaviheralue EV. 
1998: Kauhavantien liikennealue LT, kaavamerkintänä ”Kauttakulku- tai 
sisääntulotie”.  
Alajärventien VT 16 risteysalueen eritasoliittymävaraukset sisältävä osin kumottava 
asemakaava on hyväksytty 1987. (alimmainen kuva). 
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Kuvassa osoitettu KT 66 Kuortaneentien asemakaavahankkeiden alustavat 
aluerajaukset. Aluerajaukset voivat tarkentua kaavoitusprosessien aikana. 
 

Asemakaavaa laaditaan viidessä erikseen hyväksyttävässä asemakaavassa: 
1. Kuortaneentie I, VT 19 Kauhavantie – KT 66 Kuortaneentie risteysalue, 

asemakaavan kumoaminen (08050-298) 
2. Kuortaneentie II, väli Isorintalantie – Simpsiöntie (07043-299, 08051-299) 
3. Kuortaneentie III, väli Ritakalliontie – Isorintalantie (08052-300) 
4. Kuortaneentie IV, väli Simpsiöntie – Tykkitie (07044-301) 
5. Kuortaneentie V, VT 16 Alajärventie – KT 66 Kuortaneentie risteysalue (07045-302)  
 

4. OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville samanaikaisesti 
asemakaavaluonnoksen kanssa. OAS pidetään nähtävillä koko kaavoituksen ajan.  

  
Osalliset 
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § mukaan kaavoitukseen osallisia ovat alueen 
maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset, joiden toimialaa 
suunnittelussa käsitellään: 
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• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (Ympäristö ja luonnonvarat sekä Liikenne ja 
infrastruktuuri –vastuualueet) 

• Lapuan kaupungilta tekninen toimi/ kunnallistekninen osasto sekä 
mahdollisesti muita hallintokuntia, mikäli asemakaavahanke koskee tai sivuaa 
niiden toimialaa.    
 

Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan 
vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Etelä-
Pohjanmaan ELY –keskukselta pyydetään lausunnot osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksista sekä tarvittaessa myös 
kaavaehdotuksesta. Kaava-alueiden kumoamisesta Honkimäen alueella 
(Kuortaneentie I) sekä liikennealueen supistamisesta Alajärventien risteysalueella 
pyydetään lausunto Ely –keskukselta ko alueen asemakaavoituksen yhteydessä. 
Muilta viranomaistahoilta pyydetään lausunnot tarvittaessa. 

 
Tiedotustavat 
Asemakaavoituksesta ja sen eri vaiheista tiedotetaan ja kuulutetaan Lapuan 
kaupungin teknisen keskuksen maankäyttö- ja kiinteistöosaston ilmoitustaululla, 
Lapuan Sanomissa ja Lapuan kaupungin kaavoituksen ja rakentamisen internet-
sivulla: 
www.lapua.fi> Kaavoitus ja rakentaminen>Kaavoitus>Meneillään olevat kaavat.  
 
Kaavamateriaalit ovat nähtävillä Internetissä koko kaavoituksen ajan. Kaavoituksesta 
tiedotetaan kirjeitse osallisiksi luettavia viranomaistahoja.  
 
Vireilletulo 
Asemakaava on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2015 §16. 
Vireilletulosta kuulutetaan samalla kun tämä OAS sekä Kuortaneentie I:n 
(asemakaavan kumoaminen) ja Kuortaneentie II:n  (mm. Kuortaneentien uusi 
kiertoliittymä) asemakaavaluonnokset asetetaan nähtäville.   
 
Aloitus- ja luonnosvaihe 
Kaavaluonnos pidetään nähtävillä luonnosvaiheessa vähintään 14 vrk:n ajan. 
Osalliset voivat esittää mielipiteensä joko kirjallisesti tai suullisesti kaavan 
nähtävilläoloaikana. Viranomaistahoilta pyydetään kommentit/lausunnot.  

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

Osallistumismenettelyt 
Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja 
lausua kaavasta mielipiteensä. Tavoitteena on myös turvata jokaisen 
osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja 
vuorovaikutteisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa. Osalliset 
voivat antaa kaavasta suullista ja kirjallista palautetta.  

 
Viranomaisyhteistyö 
Viranomaisyhteistyö hoidetaan lausuntomenettelyllä. Lisäksi pidetään 
viranomaisneuvotteluita tai työneuvotteluita tarvittaessa. 

 
Palautteen antaminen 
Kaavasta ja tästä OAS:sta voi antaa nähtävilläoloaikoina palautetta sekä suullisesti 
että kirjallisesti. Palautetta voi antaa myös sähköpostitse osoitteeseen: 
asemakaavoitus@lapua.fi. 
 

5. Selvitettävät vaikutukset ja vaikutusten arvioinnin menetelmät 
Kaavan laadintaan sisältyy sen eri vaiheissa kaavan vaikutusten arviointia. 
Kaavahankkeen vaikutukset kohdistuvat lähinnä liikenteeseen sekä 
liikenneturvallisuuteen. Kaavahankkeiden taloudellisia vaikutuksia arvioidaan 
kaavaselostuksen yhteydessä lähinnä mahdollisten investointien suhteen. 
Asemakaavan ja tehtävän kadunpitopäätöksen myötä käsiteltävänä oleva 
Kuortaneentien osuus siirtyy kaupungin omistukseen ja ylläpitoon. Sinänsä yleisen 
tien muuttumisesta katualueeksi sekä sen aiheuttamia ylläpitokustannuksia ei ole 
tarpeen kaavan laatimisen yhteydessä arvioida.  Kaavan vaikutusten arviointia 
raportoidaan tarpeellisissa määrin kaavaselostuksen yhteydessä.  
 

6. Kaavoituksen kulku, aikataulu ja päätöksenteko 
Suunnittelun etenemistä voi seurata Lapuan kaupungin kotisivuilta osoitteesta: 
www.lapua.fi  àKaavoitus ja rakentaminen à Kaavoitus à Meneillään olevat kaavat.  

 
Alustava aikatauluarvio Kuortaneentie I ja Kuortaneentie II: 

• OAS sekä asemakaavaluonnokset nähtävillä joulukuu 2015/ tammikuu 2016 
• Asemakaavaehdotukset nähtäville helmikuussa 2016 
• Asemakaavat hyväksymiskäsittelyssä maalis-/ huhtikuussa 2016 

 
Alustava aikatauluarvio Kuortaneentie III, Kuortaneentie IV ja Kuortaneentie V: 
 

• Kaavaluonnokset nähtäville talvella/ keväällä 2016 
• Kaavaehdotukset nähtäville keväällä/ kesällä 2016 
• Hyväksymiskäsittelyt syksyllä 2016 

Aikataulut tarkentuvat kaava-alueittain suunnittelun ja kaavoituksen edetessä. 

mailto:asemakaavoitus@lapua.fi
http://www.lapua.fi/
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7. Yhteystiedot ja palaute 

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

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

 
 
 
Liite 1: Kuortaneentie I-V osa-aluejakokartta 1:2500 


