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SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE
Suunnitelman nimi on 10. SIIRILÄN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, SEURAKUNTAOPISTON LAPUAN KAMPUKSEN ALUE, Osakortteli 1028. Suunnittelualue sijoittuu Siiriläntien ja
Nurmonjokivarressa olevan Siirilänpuiston väliselle alueelle. Alueella toimii Seurakuntaopiston Lapuan kampus. Suunnittelualueen laajuus on noin 2,0 ha. Alueen sijainti on esitetty kansikuvassa
ja rajaus kuvassa 2.

2.

SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET
Lapuan kaupunginhallitus on päättänyt 20.11.2018 § 9 asemakaavan muutoksesta alueella. Tavoitteena on mahdollistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä näihin liittyvien asumispalvelujen sijoittaminen alueelle. Aloitteen asemakaavamuutoksesta on tehnyt Kirkkopalvelut ry, jonka mukaan
erityisesti opiston asuntolarakennusten käyttöaste on tällä hetkellä alhainen. Lisäksi vanha hirsirakennus on tyhjillään, jonka vuoksi rakennuksille on etsitty vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia.
Kaavaehdotuksen valmistuttua maanomistajan kanssa tehdään maankäyttösopimus.

3.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET
JA AIEMMAT SUUNNITELMAT
3.1

Maakuntakaava ja valtakunnalliset alueidenkäytöntavoitteet

Valtioneuvoston päätös uudistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan
1.4.2018.
Lapuan kaupunki kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton alueeseen, jolla on voimassa 23.5.2005 vahvistettu maakuntakaava. Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Alue
sisältyy Lapuanjokilaaksoon osoitettuun matkailun vetovoima-alueeseen (mv). Alueelta läheisyydessä sijaitseva Lapuan kirkon ympäristö on maakuntakaavassa merkitty valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi rakennetun kulttuuriympäristön kohteeksi (RKY 1993).
Tuulivoimaa käsittelevä vaihemaakuntakaava I on vahvistettu 31.10.2016. Vaihemaakuntakaavassa ei ole esitetty aluetta koskevia merkintöjä tai määräyksiä.
Kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintoja käsittelevä vaihemaakuntakaava II on hyväksytty
maakuntavaltuustossa 30.5.2016 ja se on tullut voimaan 11.8.2016. Vaihemaakuntakaavassa Lapuan keskustaajama on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (c) ja alueen seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on 30 000 k-m2.
Vaihemaakuntakaavan II muutoksen ehdotus oli viranomaisten lausuttavana 14.12.2018
saakka. Vaihemaakuntakaavan muutosehdotuksessa Lapuan keskustaajama on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (c) ja vähittäiskaupan suuryksiköiden yhteenlaskettu enimmäiskerrosala on
ehdotettu kumottavaksi.
Turvetuotantoa, suoluonnon suojelua, bioenergiaa, puuterminaaleja ja puolustusvoimien alueita
käsittelevä vaihemaakuntakaava III on hyväksytty maakuntavaltuustossa 3.12.2018. Vaihemaakuntakaavassa ei ole esitetty alueelle merkintöjä.

3.2

Osayleiskaava

Kaupunginvaltuuston vuonna 2015 hyväksymässä Keskustan liike- ja asuinalueen osayleiskaavassa alueelle on osoitettu pääosin julkisten palvelujen aluetta (Y). Alueen luoteisosan tontti 10283 on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Alueen länsipuolelle on osoitettu lähivirkistysaluetta. Alueen länsireuna sijoittuu tulvauhan alaiselle alueelle, jolle on annettu alimmaksi suositeltavaksi rakentamiskorkeudeksi alueen kohdalla 30,50 (N60).
Kaupunginhallitus päätti 18.9.2017 § 6 määrätä yleiskaavan tulemaan voimaan maankäyttö- ja
rakennuslain 201 §:n perusteella lukuun ottamatta Alangon aluetta, josta on valitettu korkeimpaan
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hallinto-oikeuteen sekä puukoulua, josta Vaasan hallinto-oikeus on hyväksynyt valituksen. Valitukset eivät koske seurakuntaopiston aluetta.

Kuva 1. Ote Keskustan liike- ja asuinalueen osayleiskaavasta, KV 16.11.2015. Vahvistunut 2.11.2017.

3.3

Asemakaava

Suunnittelualueella on voimassa Lääninhallituksen 21.3.1986 vahvistama asemakaava, jossa alue
on osoitettu opetustoiminnan, sosiaali- ja terveyshuollon sekä asuinrakennusten korttelialueeksi
(YO). Tonttien 1028-9, 1028-8 ja 1028-3 kokonaisrakennusoikeus asemakaavassa on
6 860 krsm², josta tällä hetkellä on käytetty noin 4 900 krsm². (Ks. kuva 2)

3.4
•
•
•
•
•
•
•

Selvitykset ja suunnitelmat
Lapuan kevyen liikenteen kehittämisselvitys, Suunnittelukolmio Oy 1999.
Lapuan liikenneturvallisuussuunnitelma, Lapuan kaupunki, Vaasan tiepiiri, Oy Talentek Ab
1999.
Lapuan alueidenkäytön strategia 2025, Airix Ympäristö 2009.
Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösten inventointi, Mikroliitti Oy 2009 ja 2010.
Keskustan liike- ja asumisalueen osayleiskaava. Maisemaselvitys, kaupunkikuva, Lapuan kaupunki, Airix Ympäristö Oy 2009.
Lapuan yleiskaavoitus, luontoselvitykset, alueet Y1, Y2 ja Y3, Ramboll 2011.
Lapuan keskustaajaman ja ympäristön kulttuuriympäristöselvitys, Lapuan kaupunki 2011
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Kuva 2. Ote asemakaavayhdistelmästä ja suunnittelualueen rajaus

3.5

Nykytilanne

Suunnittelualue sijoittuu rakennettuun ympäristöön Nurmonjoen itäpuolelle. Alueella sijaitsee seurakuntaopiston Lapuan kampuksen koulutus- ja kokoustiloja, kolme asuntolarakennusta ja rivitalo.
Seurakuntaopistossa on opiskelijoita kaikkiaan noin 200 henkilöä ja henkilökunnan määrä noin 20
henkilöä. Suunnittelualue on kaukolämpö-, vesijohto-, viemäri- ja sadevesiverkoston piirissä. Alue
on Kirkkopalvelut ry:n omistuksessa.

3.6
•
•

•

4.

Kulttuuri- ja luonnonympäristön erityiset kohteet
Suunnittelualueen pohjoispuolelle noin 150 metrin etäisyydelle sijoittuu valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, Lapuan tuomiokirkko ympäristöineen (RKY 2009).
Osayleiskaavan yhteydessä laaditun kulttuuriympäristöselvityksen (2011) mukaan alueen länsiosassa sijaitseva hirsirakennus on Siirilän pappila, joka on ulkoasultaan alkuperäisenä säilynyt 1850-luvun pappilarakennus. Rakennus on toiminut kappalaisen pappilan päärakennuksena. Lähiympäristö on uudistunut.
Osayleiskaavan luontoselvityksen (2011) mukaan alueella ei ole arvokkaita luontokohteita.

VAIKUTUSALUE
Alustavasti asemakaavan vaikutusalueeseen kuuluu suunnittelualue lähiympäristöineen.
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OSALLISET
Asukkaat, kiinteistönomistajat, maanomistajat ja muut osalliset
•
Lähialueen asukkaat ja rajanaapurit
•
Kirkkopalvelut ry
•
Muut osalliset ja osalliseksi ilmoittautuvat
Lapuan kaupunki
•
Kaupunginvaltuusto
•
Kaupunginhallitus
•
Kaupunkisuunnittelujaosto
•
Perusturvalautakunta
•
Sivistyslautakunta
•
Tekninen lautakunta
•
Ympäristölautakunta
•
Muut lautakunnat
Viranomaiset
• Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
• Etelä-Pohjanmaan liitto
• Seinäjoen museot
• Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos-liikelaitos
Yritykset ja yhteisöt
•
Lapuan Energia Oy
•
Elenia Oy
•
Elisa Oyj
•
Telia Finland Oyj
•
Nurkkakivi ry
•
Muut mahdolliset yritykset ja yhteisöt

6.

TIEDOTTAMINEN
Kaavoituksen vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan ja siihen liittyvän
suunnittelumateriaalin nähtävillä olosta tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla, paikallislehdessä ja
kaupungin kotisivulla (http://www.lapua.fi/) jäljempänä olevan aikataulun mukaisesti. Kaavoitusprosessiin mahdollisesti myöhemmin tulleista oleellisista muutoksista tiedotetaan vastaavasti.

7.

OSALLISTUMINEN
7.1

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Palautteen tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi osoittaa Lapuan kaupungin tekniseen
keskukseen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää suunnittelun kuluessa.

7.2

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheessa tilaisuus mielipiteen esittämiseen (MRA 30 §) järjestetään asettamalla valmisteluaineisto nähtäville. Huomautuksia ja mielipiteitä Seurakuntaopiston Lapuan kampuksen alueen
asemakaavan muutosta koskevissa asioissa voi jättää nähtävillä olon aikana Lapuan kaupungin
tekniseen keskukseen (MRA 30 §).

7.3

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheessa asemakaavan muutosehdotus pidetään julkisesti nähtävänä (MRA 27 §) Lapuan
kaupungin tekniseen keskuksessa sekä Internetissä osoitteessa www.lapua.fi. Kunnan jäsenillä ja
osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava Lapuan kaupungin tekniseen keskukseen ennen kaavaehdotuksen nähtävillä olon päättymistä (käyntiosoite:
Poutuntie 8, 62100 Lapua).
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VIRANOMAISYHTEISTYÖ
Asemakaavasta pyydetään lausunnot tarvittavilta viranomaisilta luonnos- ja ehdotusvaiheessa. Viranomaisneuvotteluja tai työneuvotteluja järjestetään tarpeen mukaan.

9.

SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN MENETELMÄT
Vaikutusten arvioinnin pohjana käytetään tehtyjä selvityksiä ja asiantuntijoiden sekä osallisiksi
määriteltyjen kannanottoja.

10. KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULUT JA PÄÄTÖKSENTEKO
Vuorovaikutuksen järjestäminen tapahtuu Lapuan kaupungin toimesta. Kaavan laatiminen tapahtuu konsulttityönä Ramboll Finland Oy:n Seinäjoen toimistossa.
Kaavoituksen vireilletulosta tiedottaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo (MRL 63 §)

kesä 2019

Mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa (MRA 30 §);
Luonnoksen nähtävillä olo, mielipiteet / lausunnot

kesä 2019

Kaupunkisuunnittelujaosto / Kaupunginhallitus
Mielipiteiden käsittely, muutokset kaavaluonnokseen
Kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi (MRA
27 §); Muistutukset ja lausunnot
Lapuan kaupunginvaltuusto hyväksynee asemakaavan

11. YHTEYSTIEDOT
Lapuan kaupunki
Tekninen keskus
Maankäyttö- ja kiinteistöosasto
Poutuntie 8
62100 Lapua

kaupungingeodeetti Tapio Moisio
puh. 06 438 4630 / 044 438 4630
fax 06 438 4721
sähköposti: tapio.moisio@lapua.fi

Ramboll Finland Oy
Alue- ja kaupunkisuunnittelu
Kauppatori 1–3 F
60100 Seinäjoki

projektipäällikkö Anne Koskela
puh. 050 524 8011
sähköposti: anne.koskela@ramboll.fi

syksy 2019

syksy 2019
alkuvuosi 2020

