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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 Saarenkankaan kaupunginosassa Simpsiöntien länsipuolella 
oleva alue, jota rajaavat Kappelintie, Saarenkankaantie, Sepäntie, Saksintie ja 
Saarentie. Alueeseen kuuluu Sepänpuiston alue sekä korttelit 1200, 1202 ja 1241. 
Kaava-alueen yleisrajaus on esitetty OAS:n kansilehdellä. 

 
Kaava-alueen pinta-ala on 18 786 m² eli noin 1,9 ha. 
 

2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 
Kaupungin puheenjohtajiston työryhmässä on käyty keskustelua puistoalueiden 
supistamisista. Puistoalueiden pienentämisellä tavoitellaan osaltaan 
kustannussäästöjä yleisten alueiden hoidosta. Mahdollisesti joitakin puistoalueita 
voitaisiin hyödyntää täydennysrakentamiseen. Sepänpuiston alueen 
asemakaavallinen tarkastelu on mukana hyväksytyssä vuoden 2016 
asemakaavaohjelmassa.   
 
Sepänpuiston hieman alle 3000 m² suuruisen osa-alueen muuttuessa asuinalueeksi, 
on lähin virkistykseen sopiva laajempi alue noin 300 m päässä Mantelintien ja 
Saarenkankaantien kulmauksessa oleva Monttupuisto.   
 
Asemakaavan muutoksen yhteydessä saatetaan ajan tasalle päiväkoti Mimiliin ja 
Kappelintien varren rivitalojen alueita koskevat käyttötarkoitusmerkinnät. Kappelitien 
varrelle kortteliin 1200 erillispientalojen korttelialueelle on rakennettu 2011 
myönnetyn poikkeamisluvan myötä kolmen rivitalon kokonaisuus, joka on valmistunut 
2015. Vastaavasti Saarentien ja Saksintien kulmaukseen on rakennettu 2014 
myönnetyn poikkeamisluvan myötä Mimilii Oy:n yksityinen päiväkoti liikerakennusten 
korttelialueelle. Päiväkoti on valmistunut kesällä 2016.  
 
Sepäntien katualue on toteutettu korttelin 1202 pohjoisreunaan saakka. Voimassa 
olevan asemakaavan mukaiselle Sepäntien katualueen jatkeelle Saarenkankaantielle 
saakka ei ole tarvetta. Siten kyseinen rakentamaton katuyhteys voidaan poistaa. 

 

3. SUUNNITTELUTILANNE 
Maakuntakaava 
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava on 
ympäristöministeriön vahvistama (23.5.2005). 
Maakuntakaavaan on tehty muutos (Lapuan 
Honkimäki), jonka ympäristöministeriö on 
vahvistanut (5.12.2006). MRL:n mukainen 
maakuntakaava sisältää yleispiirteisen 
suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai 
sen osa-alueella Voimassa olevassa, vuoden 
2005 Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavassa alue sijoittuu 
taajamatoimintojen alueelle. 
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Maakuntakaavaa on uudistettu vaihemaakuntakaavoilla: 
Vaihemaakuntakaava I: Tuulivoima (hyväksytty mvalt11.5.2015)  
Vaihemaakuntakaava II: Kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot (hyväksytty mvalt 
30.5.2016) 
Vaihemaakuntakaava III: Turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialaitokset, 
energiapuun terminaalit ja kulttuurimaisemat (valmistelussa) 
 
Yleiskaava 
Alueella on voimassa Keskustan yleiskaava 2001. Yleiskaavassa Sepänpuisto on 
osoitettu puistona kaavamerkinnällä VP. Päiväkodin alue on varattu lähipalvelujen 
alueeksi PL merkinnällä. Muutoin kaava-alue on osoitettu pientalovaltaisena 
asuntoalueena AP.  
 
Suunnittelualue kuuluu pääosin uuden laadittavan 
Keskustaajaman asuin- ja työpaikka-alueen 
osayleiskaava 2030 –alueeseen. Keväällä 2013 
nähtävillä olleessa osayleiskaavaehdotuksessa 
Sepänpuisto sekä päiväkodin alue on osoitettu 
lähivirkistysalueeksi VL. Muutoin kaava-alue on 
osoitettu pientalovaltaiseksi alueeksi AP.  
 
Päiväkodin alue kortteli 1241 sisällytettiin Keskustan 
liike- ja asuinalueen osayleiskaava 2030 alueeseen 
(kuva oikealla). Yleiskaava on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 16.11.2015 §6. Yleiskaava ei 
ole lainvoimainen siitä tehtyjen valitusten johdosta. 
 
 
Alla vasemmalla ote v 2001 yleiskaava. Oikealla on ote 2013 Keskustan asuin- ja 
työpaikka-alueen osayleiskaavaehdotuksesta.  
 
 
 
 

 
 

 

Asemakaava 
Asemakaavan muutosalueella on voimassa kolme eri asemakaavaa:  
- pohjoisosassa korttelia 1200 ja osaa Sepänpuistoa koskeva kaava on vuodelta 

2000 
- keskiosan Sepänpuiston alueen kaava on vuodelta 1979 
- eteläosan päiväkodin alueen korttelin 1241 kaava on vuodelta 1989 
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Alla ote ajantasa-asemakaavasta 
 

 
 
 
Rakennusjärjestys 
Lapuan kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 27.1.1992. 
 

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 asukkaat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset, joiden 
toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

• Lapuan kaupungilta tekninen toimi/ kunnallistekninen- sekä rakennusosasto  
 
Alueella olevien yhdyskuntateknisten verkostojen osalta  

• Lapuan energia Oy, Anvia Oyj ja Elenia Oy. 
 

Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan 
vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. 
Viranomaistahoilta sekä yhdyskuntateknisen verkoston osalta pyydetään lausunnot.  

 
Tiedotustavat 
Asemakaavoituksesta ja sen eri vaiheista tiedotetaan ja kuulutetaan Lapuan 
kaupungin teknisen keskuksen maankäyttö- ja kiinteistöosaston ilmoitustaululla, 
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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 
Asemakaavahanke on mukana hyväksytyssä vuoden 2016 kaavoituskatsauksessa. 
Lapuan kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavan muutoksen laatimisesta 
16.5.2016 §4. Asemakaavan vireilletulosta kuulutetaan samalla kun oas ja 
kaavaluonnos 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 
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.  
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Viranomaisyhteistyö 
Viranomaisyhteistyö hoidetaan lausuntomenettelyllä. Kaavahankkeesta ei ole tarpeen 
pyytää lausuntoja Etelä-Pohjanmaan liitolta eikä Etelä-Pohjanmaan ELY –
keskukselta. 

 
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 Sepänpuiston virkistyskäyttöön puistoalueen 
suistuessa. Kaavalla on myös vähäistä kaupunkikuvallista vaikutusta.  

 
Kaavan vaikutusten arviointi raportoidaan keskeisimmiltä osiltaan 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 aikataulu; 

• Kaavaluonnos nähtävillä syys-lokakuu 2016 
• Kaavaehdotus nähtäville marras-joulukuu 2016 
• Hyväksymiskäsittelyt joulukuu 2016-tammikuu 2017 
 

Aikataulut tarkentuvat kaava-alueittain suunnittelun ja kaavoituksen edetessä. 
 
7. Yhteystiedot ja palaute 

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

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

 
 

mailto:asemakaavoitus@lapua.fi
http://www.lapua.fi/

