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1

ALKUSANAT
Liikenneselvitys on laadittu Lapuan kaupungin toimeksiannosta AIRIX
Ympäristö Oy:ssä. Lapuan kaupungilta työtä on ohjannut
kaupungingeodeetti Tapio Moisio. AIRIX Ympäristö Oy:ssä työstä on
vastannut DI Tuomas Miettinen.
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YLEISTÄ
Tämän selvityksen tavoitteena oli tutkia Lapuan keskustan
osayleiskaava-alueiden ja sen lähialueen liikenteellisiä olosuhteita sekä
osayleiskaavan mahdollistaman uuden liikenneverkon vaikutuksia.

2.1

Osayleiskaavojen liikenteelliset tavoitteet
Lapuan kaupungin
painopistealueet:





2.2

tavoitteena

on

liikenteen

osalta

seuraavat

Joukkoliikenteen kehittäminen on tärkeää ja se tulee saada
toimivaksi tehostamalla maankäyttöä joukkoliikenneväylien
varrella.
Rakentamisen tulee olla keskustassa ja sen lähialueilla
yhdyskuntarakennetta tiivistävää niin, että se mahdollistaa myös
kevyen liikenteen tehokkaan käytön.
Lapuan keskustan ja sen lähialueiden välille tulee rakentaa
houkuttelevat ja toimivat kevyen liikenteen yhteydet.
Kaksoisraiteen
rakentaminen
mahdollistaa
merkittävän
raideliikenteen kehittymisen.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa alueidenkäytön
suunnittelujärjestelmää. Tavoitteiden tärkeimpänä tehtävänä on
varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen
maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten
toiminnassa.
Valtakunnalliset
kokonaisuuksia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

alueidenkäyttötavoitteet

käsittelevät

seuraavia

toimiva aluerakenne
eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Helsingin seudun erityiskysymykset
luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.

Valtakunnalliset alueidenkäyttösuunnitelmat huomioidaan Lapuan
osayleiskaavoja laadittaessa. Liikenteen osalta pyritään löytämään
ratkaisuja, jotka tukevat valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.
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2.3

Suunnittelualue
Suunnittelualueena on Lapuan taajama, minne laaditaan kolme eri
osayleiskaavaa. Osayleiskaavat ovat:
 Keskustaajaman asuin- ja työpaikka-alue, osayleiskaava 2030
 Keskustan liike- ja asuinalue, osayleiskaava 2030
 Jouttikallion teollisuusalue, osayleiskaava 2025
Seuraavissa kuvissa (1 ja 2) on esitetty kaavoitettavat alueet.

Kuva 1. Keskustaajaman asuin- ja työpaikka-alue.
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Kuva 2. Keskusta-alue.
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NYKYTILANNE
Nykytilanteessa rautatie jakaa Lapuan keskustan siten, että keskusta- ja
kaupalliset toiminnot sijoittuvat pääasiassa radan länsipuolelle. Radan
itäpuolella on Lapuan Energia Oy:n lämpölaitos ja jonkin verran
kaupallisia toimintoja. Radan länsipuolisen alueen liikenneverkko on
kehittyneempi kuin radan itäpuolella. Taajaman liikenneverkossa ei
nykyisellä maankäytöllä ole varsinaisia yhteyspuutteita.
Radalla on voimakas estevaikutus Lapuan keskustassa. Linnuntietä
mitattuna ajoneuvoliikenteen radan alikuluilla on noin 700 metrin
etäisyys toisistaan. Samat alikulut palvelevat myös kevyttä liikennettä,
näiden alikulkujen välillä ei ole kevyen liikenteen alikulkua.
Lapuan taajamaa jakavat myös alueelle kulkevat joet, Lapuanjoki ja
Nurmonjoki. Jokien estevaikutus vaikuttaa enemmän asuinalueilta
taajamaan tai toisille asuinalueille suuntautuvaan liikenteeseen.
Uudet osayleiskaavat ja NovaPark-kauppakeskushanke mahdollistavat
taajaman laajentumisen radan itäpuolelle. Radan länsipuolella taajaman
laajentumista estää siellä oleva asutus ja etäämpänä tulvavaara-alueet.
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3.1

Lapuan taajaman vyöhykkeet liikennemuodoittain
Lapuan taajaman kävely- ja pyöräilyvyöhykkeet on esitetty kuvassa 3.
Kuvassa olevan vihreä ympyrä on kävelyvyöhyke ja punainen ympyrä
on pyöräilyvyöhyke.

Kuva 3. Lapuan taajaman kävely ja pyöräilyvyöhykkeet.
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MUUTOKSET NYKYTILANTEESEEN
Seuraavissa kappaleissa on esitetty merkittävimmät osayleiskaavojen
mahdollistavat muutokset liikennejärjestelmään. Muutosten yhteydessä
on arvioitu myös näiden muutosten vaikutuksia.

4.1

Uusi sisääntulotie Seinäjoen suunnasta
Lapuan keskustan liikenneverkko täydentyy uudella sisääntuloyhteydellä valtatieltä 19. Uusi sisääntuloyhteys lähtee maantieltä 7044
(Huhtalantie) ja tulee kaupungin keskustaan Lapuanjoen ylittäen
kulttuurikeskus Vanhan Paukun itäpuolelta. Uusi yhteys liittyy nykyiseen
Liuhtarintiehen. Uusi sisääntuloyhteys palvelee sekä radan itä- että
länsipuolisia alueita.
Uusi sisääntuloyhteys Seinäjoen suunnasta parantaa Lapuan keskustan
saavutettavuutta, kun sinne ei enää tarvitse kiertää Koulukadun ja
Kosolankadun kautta. Myös radan itäpuolisten alueiden saavutettavuus
paranee. Uusi sisääntuloyhteys rauhoittaa koulun alueen liikennettä.
Uusi sisääntulotie on esitetty kuvassa 4.
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Kuva 4. Lapuan taajaman uusi sisääntulotie.

Ennen uuden sisääntulotien valmistumista Koulukadun ja Kosolankadun
sekä Siiriläntien liittymä voidaan parantaa kiertoliittymäksi.
4.1.1

Kevyen liikenteen järjestelyt uuden sisääntulotien yhteydessä
Uuden sisääntulotien yhteydessä täydennetään kevyen liikenteen
verkkoa. Maantien 7044 (Huhtalantie) pohjoispuolelle toteutetaan uusi
kevyen liikenteen väylä. Tällöin kevyen liikenteen väylä on uudelta
sisääntulokadulta maantien 7044 (Huhtalantie) molemmilla puolilla
koulun suuntaan. Toinen parannus kevyen liikenteen olosuhteisiin on
Lapuanjoen pohjoispuolelle sijoittuva kevyen liikenteen väylä, joka
täydentää joen varren kevyen liikenteen väylää.
Seinäjoki - Oulu radanparannustöiden yhteydessä Lapuanjoen eteläpuolelle tulee uusi kevyen liikenteen radan alikulku. Radan alikulku
yhdistää radan itäpuolisen alueen urheilukeskukseen.

4.2

Kauppakadun / Kustaa Tiitun tien muutokset
Seinäjoki - Oulu radan parantaminen ja sen kapasiteetin nostaminen
aiheuttaa rata-alueen leventämistarpeen ja sitä kautta nykyisen alikulun
uusimisen Lapuan keskustassa. Uusittava radan alikulku aiheuttaa
muutoksia nykyisen Kustaa Tiitun tien pituuskaltevuuteen. Ratasuunnittelu on käynnistymässä, joten radan alikulun lopullinen geometria ei ole vielä tiedossa. Aikaisempien suunnitelmien mukaan Makasiinitien liittymä voisi jäädä käyttöön, mutta tarvitaanko siihen joitain
rajoituksia ajoneuvoliikenteelle tai raskaalle liikenteelle selviää
ratasuunnittelun edetessä. Uusittavan radan alikulun sijainti on esitetty
kuvassa 5.
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Kuva 5. Uusittavan radan allikulun sijainti.

Radan alikulun uusinta vaikuttaa myös ajoyhteyteen lämpövoimalaitokselle. Makasiinitien liittymän sijaan lämpölaitokselle tulee uusi
ajoyhteys Kt 66:n (Kuortaneentie) ja Kustaa Tiitun tien kautta. Kuvassa
6 on esitetty uusi ajoyhteys lämpövoimalaitokselle.

Kuva 6. Ajoyhteys lämpövoimalaitokselle.
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4.3

Kt 66 Kuortaneentien länsipuoli
Kantatien 66 (Kuortaneentie) länsipuoli on osayleiskaavassa esitetty
keskustatoimintojen alueeksi. Alue muodostaa jatkossa yhdessä
NovaParkin alueen kanssa merkittävän kaupallisten yksiköiden keskittymän Lapualla. Alueelle kuljetaan nykyisin ongelmallisen Simpsiöntien
ja Latojantien liittymästä ja etelän suunnalta Kustaa Tiitun tien kautta.
Kaupallisten palveluiden toteutuessa alueen liikennöintiin on
kiinnitettävä huomiota. Valtatieltä 19 päin saavuttaessa alueelle tullaan
ikään kuin takapihan kautta kiertäen joko Kustaa Tiituntien tai
Simpsiöntien kautta. Alueen saavutettavuuden kannalta ja myös
liikenteen suuntautumisen kannalta olisi hyvä, jos tälle alueelle olisi oma
liittymä kantatieltä 66 (Kuortaneentie). Asiaa on käsitelty myös
kappaleessa 4.5.
Liittymä voisi olla tyypiltään kiertoliittymä, jotta se toimisi myös
vilkkaiden huipputuntien aikana. Kiertoliittymä sopii hyvin kantatie 66:n
liikenneympäristöön, sillä se on tällä osuudella kaupungin sisäinen
yhteys, ei läpikulkureitti.
Liittymä voidaan toteuttaa vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa
täydennetään kanavointia Kantatien 66 (Kuortaneentie) ja Kauppiaantien liittymässä ja toisessa vaiheessa, maankäytön kehittymisen myötä,
liittymä muutetaan kiertoliittymäksi. Kuvassa 7 on esitetty kt 66:n
(Kuortaneentie) alueen maankäyttö.

Kuva 7. Kt 66:n (Kuortaneentie) alueen maankäyttö.
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4.4

Kt 66 Kuortaneentien itäpuoli
Kantatie 66:n itäpuolelle on myös osayleiskaavassa sijoitettu kaupallisia
toimintoja. Nämä toiminnat ovat saavutettavissa Yrittäjäntien ja uuden
katuyhteyden kautta, joka lähtee kantatie 66:n (Kuortaneentie) ja
Kustaa Tiitun tien liittymästä.
Kuortaneetien itäpuoliselle alueelle sijoittuu kaupallisten toimintojen
lisäksi työpaikka-alue sekä koulu, päiväkoti ja urheiluhalli. Alueelle
sijoittuu myös rivitalovaltainen pientaloalue.
Kuortaneentien itäpuolisen alueen ajoneuvoliikenne on tarkoitus hoitaa
alueelle johtavia nykyisiä liittymiä täydentämällä tai parantamalla.
Alueelle sijoittuva koulu liitetään kevyen liikenteen verkostoon
varustamalla uusi katuyhteys kevyen liikenteen väylällä. Reitti koulualueelle kulkee kiertoliittymän kautta. Kiertoliittymä kantatiellä 66
(Kuortaneentie) takaa liikenteen sujuvuuden huipputuntien aikana.

4.5

Simpsiöntien ja Latojantien liittymä
Simpsiöntien ja Latojantien liittymä, eli ns. Shellin liittymä on nykyisin
ongelmallinen. Liittymä on geometrialtaan leveä ja siitä vasemmalle
kääntyminen on ongelmallista muulloinkin kuin ruuhka-aikoina.
Liittymän liikenneturvallisuuden parantamiseksi sen katkaiseminen on
varteen otettava vaihtoehto, mutta se edellyttää uuden liittymän toteuttamista kantatieltä 66 uudelle kaupalliselle alueelle tai kehittää
Palomiehentien kautta kulkevaa reittiä. Näistä toimivampi vaihtoehto
olisi uusi liittymä kantatieltä 66.
Liittymän katkaisemisen sijaan se voidaan muuttaa suuntaisliittymäksi
siten, että Latojentielle on mahdollista kääntyä Simpsiöntieltä. Myös
tässä tapauksessa tarvitaan uusi liittymä kantatieltä 66. Liittymän
muuttaminen suuntaisliittymäksi parantaa liittymän liikenneturvallisuutta.
Muita keinoja liittymän toimivuuden parantamiseksi on sen geometrian
parantaminen, eli kaventaa sitä hieman. Se, tai muutkaan pienet
toimenpiteet eivät vaikuta siihen, että liittymästä vasemmalle kääntyminen on edelleen hankalaa.
Liittymän parantamien kiertoliittymäksi helpottaa Latojantieltä vasemmalle kääntymistä, mutta kiertoliittymä vaikeuttaa hieman raskaan
liikenteen kulkua Metso Powerin tehtaalle. Lisäksi kt 66:n (kuortaneetie)
ja Simpsiöntien kiertoliittymä on noin 100 metriä päässä. Liittymien
välinen etäisyys voi jäädä liian lyhyeksi liittymien toimivuuden kannalta.
Asia vaatii jatkotarkastelua kiertoliittymävaihtoehdon osalta.

4.6

Kiviristin alue
Kiviristien alueelta luontevimmat yhteydet Lapuan keskustaan ovat
Poutuntie ja Lassilantie. Kiviristin alueen voimakas kasvu voi vaikeuttaa
Simpisiöntien liikennettä, mikäli alueelta liikutaan keskustaan ja
kaupallisille alueille henkilöautolla. Mm. lukion laajennus ja uusi asutus
lisäävät alueen synnyttämää liikennettä. Antilankadun liittymään on
syytä harkita joko kiertoliittymää tai kanavointia ensimmäisen vaiheen
toimenpiteenä. Lukion liikenteen voisi sijoittaa nykyiseen valo-ohjattuun
liittymään Simpsiöntien ja Lassilantien liittymään.

11

Kiviristin alueen liikenne tulisi hoitaa nykyisten liittymien kautta. Uuden
asutuksen liikenne tulisi hoitaa pääasiassa Lahdenkadun ja Poutuntien
kautta Simpsiöntielle. Simpsiöntien liikenteen sujuvuuden kannalta on
jatkossa tarpeen harkita Virastokadun liittymän sulkemista, jos siinä
ilmaantuu ongelmia toimivuuden suhteen.
4.7

Alanurmontien uusi linjaus
Lapuan taajaman länsipuolella merkittävä muutos nykyiseen
tieverkkoon on maantien 7041 (Alanurmontie) linjaus uuteen maastokäytävään Kissankellonraitilta Alanurmontielle. Tien linjaaminen uuteen
maastokäytävään mahdollistaa taajaman länsipuolisten alueiden
kehittämisen niin, että uusien alueiden liikenne ei rasita vanhaa, kapeaa
ja mutkaista rantatietä ja sen varren asutusta. Näin vanha rantaraitti on
voitu osoittaa kevytliikennepainotteiseksi maisematieksi /kylänraitiksi.
Uusi linjaus mahdollistaa erillisen kevyen liikenteen väylän
toteuttamisen Alanurmon uuden kokoojatien varrelle. Kuvassa 8 on
esitetty Alanurmontien uusi linjaus. Uuden tieyhteyden liittymätyyppi
Simpsiöntielle vaatii vielä jatkosuunnittelua.

Kuva 8. Maantien 7041 (Alanurmontie) uusi linjaus.
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4.8

Kevyen liikenteen verkko
Lapuan taajaman nykyinen kevyen liikenteen verkko on varsin kattava.
Pääkatujen ja -teiden varrella on kevyen liikenteen väylät. Samoin
taajaman keskustassa on tiheä kevyen liikenteen verkko. Suunnitellun
NovaPark-kauppakeskusken suuntaan on myös hyvät kevyen liikenteen
yhteydet. Kuvassa 9 on esitetty taajaman nykyinen kevyen liikenteen
verkko. Kuvassa sinisellä on merkitty erilliset kevyen liikenteen väylät,
punaisella korotetut kevyen liikenteen väylät ja ympyrät osoittavat alikulkujen sijainnit.

Kuva 9. Keskustaajaman kevyen liikenteen verkko.

4.8.1

Kevyen liikenteen verkon kehittäminen
Kevyen liikenteen verkon osalta oleellista on löytää Lapuan taajaman
pohjoispuolisilta alueelta kevyen liikenteen reitti Lapuan keskustaan
sekä taajaman sisäisten reittien linjaaminen siten, että kevyt liikenne on
kilpailukykyinen henkilöauton kanssa lyhyillä, alle viiden kilometrin
matkoilla Kevyen liikenteen reittien kannalta oleellisia tekijöitä ovat mm.
reittien sujuvuus ja esteettömyys sekä se, että kevyen liikenteen verkko
on turvallinen liikkua.
Kevyen liikenteen verkon suurimmat puutteet ovat Nurmonjoen
länsipuolella. Alueelle on sijoittunut ja sijoittuu uutta asutusta.
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Alanurmontien varrelle on toteutettava kevyen liikenteen väylä riittävän
pitkälle palvelemaan uutta asutusta. Kevyen liikenteen väylä uudelle
linjaukselle on itsestäänselvyys. Kevyen liikenteen väylä palvelee mm.
uuteen kouluun tulevia oppilaita.
Toinen kehitettävä reitti on taajaman koillisosista keskustaan.
Keskustan suunnan yhteydet hyödyntävät kantatie 66:n alikulkua.
Tämän alikulun kautta on tarpeen ohjata kevyen liikenteen pääreitti
keskustan ja taajaman koillisosien kautta. Taajaman ulkopuolista
kevyen liikenteen verkkoa on tarpeen täydentää Vasunmäentien
pohjoispuolella, Kellonojantientien kevyen liikenteen väylällä sekä
Voitilanjärvelle suuntautuvilla yhteyksillä. Näistä Vasunmäentien reitti on
kiireellisin.
Nurmonjoen ylittävä kevyen liikenteen silta ja uusi kevyen liikenteen
väylä on tärkeä yhteys joen itäpuolelta uudelle Alanurmon koululle.
Kuvassa 10 on esitetty sillan sijaintivaihtoehdot. Lopullinen sijainti
selviää jatkosuunnittelun yhteydessä.

Kuva 10. Kevyen liikenteen sillan vaihtoehtoiset sijainnit. Eteläisimmässä
vaihtoehdossa kevyen liikenteen yhteys on osoitettu Jouttikalliolta Simpspiölle
osoitetun tieliikenteen yhteystarpeen yhteyteen.
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Aikaisemmin käsiteltyjä kevyen liikenteen yhteyksien parantamisia ovat
uuden sisääntulotien yhteydessä parannettavat kevyen liikenteen
yhteydet ja Kuortaneentien itäpuolisen alueen kehittämisen yhteydessä
parannettavat kevyen liikenteen yhteydet. Seuraavassa kappaleessa
käsitellään aseman alikulkua, joka on merkittävin kevyen liikenteen
kehittämishanke.
4.8.2

Aseman alikulku
Kevyen liikenteen olosuhteiden parantamiseksi oleellinen kehitystarve
on aseman kohdalle sijoittuva kevyen liikenteen alikulku. Kevyen
liikenteen alikulku poistaa rautatien aiheuttamaa estevaikutusta ja
parantaa kevyen liikenteen asemaa kulkumuotona lyhyillä, alle viiden
kilometrin matkoilla. Myös NovaParkin saavutettavuus kevyen liikenteen
keinoilla helpottuu taajaman länsipuolelta.
Lapuan
aseman
yhteyteen
on
valmistunut
matkakeskus.
Matkakeskuksen palvelujen täydentymistä helpottaisi alikulku radan
itäpuolelle, minne voitaisiin sijoittaa juna- ja bussimatkustajia palveleva
pysäköintialue. Lapuan taajaman halki kulkeva kaksoisraide vaatii oman
alikulun. Kevyt liikenne ei voi ylittää rataa tasossa edes tilanteessa,
jossa taajaman halki kulkisi vain yksi raide. Kuvassa 11 on esitetty
alikulun sijainti. Aseman alikulun tarkempi sijainti selviää
jatkosuunnittelun yhteydessä.

Kuva 11. Aseman alikulun sijainti.

4.9

Kellonojantien uusi yhteys
Kellonojantien uusi yhteys Lapuan eteläosassa on tarpeen linjata niin,
että se kulkee nykyisen linjauksen pohjoispuolella. Nykyinen yhteys
kulkee kapeaa reittiä asutuksen ja leirikeskuksen sivusta. Uusi yhteys
voisi sijoittua nykyisen reitin pohjoispuolelle siten, että se tukisi uutta
asutusta ja olisi geometrialtaan riittävän leveä, jotta se toimisi varareitin
osana valtatielle 19. Reitti on myös linja-autoliikenteen mahdollinen
reitti, joka palvelee Lapuan eteläosien asukkaita. Kellonojantien uusi
yhteys on esitetty kuvassa 12.
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Kuva 12. Kellonojantien uusi linjaus. Tieliikenteen yhteystarve Seinäjoentieltä
Muurinmäestä Nurmonjokilaaksoon.

4.10 Valtatien 19 kehittäminen
Osayleiskaavoitettavilla alueilla esitetään myös valtatietä 19 koskevia
parantamistoimenpiteitä. Honkimäen eritasoliittymälle on varattu tilaa
sen täydentämiseksi ja Koveron uudelle eritasoliittymässä on kaavassa
esitetty tilavaraus. Muuten valtatietä 19 tulee kehittää sujuvammaksi
muuttamalla se keskikaiteelliseksi 2+2 ajorataiseksi maantieksi.
4.11 Pysäköinti
Ydinkeskustassa on tarpeen harkita rakenteellista pysäköintiä
uudisrakentamisen yhteydessä. Rakenteellinen pysäköinti antaa tilaa
muulle maankäytölle ja luo osaltaan viihtyisyyttä keskustaan. Samalla
kynnys kulkea pyöräillen tai kävellen laskee, kun yhteydet keskustaan ja
muualle taajamaan ovat kunnossa, ja kun ne ovat esteettömiä ja
viihtyisiä käyttää.
Rakenteellinen pysäköinti toimisi hyvin esim.
muutaman taloyhtiön yhteishankkeena. Tarkoituksena ei ole tehdä
pysäköintitaloja, vaan pysäköinti toteutetaan uudisrakentamisen
yhteydessä niin, että esim. kerrostalon tai talojen yhteyteen tulisi
maanalainen pysäköintikellari. Keskustan pysäköintiratkaisuja on
käsitelty kaavatyön yhteydessä laaditussa raportissa: Keskustan
rakentamisen ja pysäköinnin yleissuunnitelma 2015-2040. Siinä on
suunniteltu tarkemmin rakentamisen sijoittuminen kortteleihin,
kerroskorkeudet sekä pysäköinnin järjestäminen.
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4.12 Joukkoliikenne
Linja-autoliikenteen toimintaedellytyksiä parannetaan sijoittamalla uutta
asutusta ja työpaikka-alueita kävelyetäisyydelle nykyisistä joukkoliikennekäytävistä Lapuan keskustassa ja sen lähialueilla sekä Lapuan
ja Seinäjoen välillä (Alanurmontie ja valtatie 19). Lisääntyvä asutus
joukkoliikennekäytävien varrella mahdollistaa paremman vuorotarjonnan ja joukkoliikenteen palvelutason parantamisen. Joukkoliikenteen pääsuunta on Seinäjoki.
4.12.1 Matkustajajunaliikenne
Lapua on potentiaalinen alue paikallisjunaliikenteelle. Lapuan taajamasta on kaikkialta lyhyt matka asemalle ja väestöpohja tukee junaliikenteen mahdollisuuksia. Seinäjoelle suuntautuvat matkat on mahdollista tehdä junalla. Seinäjoen asemalta on hyvät junayhteydet koko
maahan.
Junaliikenteen mahdollisuudet nopeana ja ympäristöystävällisenä
liikkumismuotona on huomattu ja junaliikenne on nosteessa tällä
hetkellä. Junan kulkumuoto-osuuden nousua tulee matkakeskus ja
sinne johtava Seinäjoki - Oulu rataosan parantaminen osaltaan
parantaa junaliikenteen kilpailukykyä.
Seinäjoki - Oulu-radan palvelutason parantamisen yleissuunnitelma,
Lapuan asema-alueen osalta yleissuunnitelma, sisältää liikennepaikan
pääradan oikaisun, Lapuanjoen ratasillan ja Lapuan alikulkusillan
rakentamisen
uuteen
paikkaan,
liikennepaikan
reunalaiturin
korottamisen ja jatkamisen 450 m pitkäksi liikennepaikalla, alueen
sisäisten kulkuyhteyksien mahdollisen parantamisen ja pysäköintialueen asfaltoinnin. Oikaisun maksimi sivusiirto on noin 23 m. Yleissuunnitelman yhteydessä on tehty myös ympäristövaikutusten arviointi.
4.13 Edellytykset raideliikenteelle vt. 19 varren teollisuusalueelle
Radan varteen suunniteltu Muurimäen terminaali-/työpaikka-alue on
periaatteessa mahdollista ottaa raideliikenteen piiriin. Todennäköisin
vaihtoehto junaliikenteelle olisi tässä tapauksessa niin, että työpaikkaalueelle toteutetaan Lapuan ratapihalta uusi rinnakkainen raide, jolloin
pääradalle ei tulisi linjavaihdetta työpaikka-alueen kohdalle. Tämä
vaihtoehto on kuitenkin epätodennäköinen, koska tälle rinnakkaisraiteelle ei juurikaan ole tilaa keskusta-alueen kohdalla.
Oma vaihde ei ole täysin poissuljettu vaihtoehto, mutta sen
kustannuksia nostavat vaadittavat turvalaitevaatimukset sekä kunnossapidon
kustannukset.
Linjavaihteen
kunnossapidon
hoitaa
Liikennevirasto, joka laskuttaa pistoraiteen omistajaa/käyttäjää. Oman
vaihteen kautta operointi on myös haastavampaa kuin Lapuan
ratapihan kautta, sillä junan liittäminen pääradalle ratapihan kautta on
rataturvallisuuden kannalta suositeltavampaa kuin oman vaihteen
kautta. Asiasta on keskusteltu Liikenneviraston kanssa (Timo Välke ja
Simo Toikkanen).
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Ratayhteyden totuttamista pohjoisen työpaikka-alueelle on myös
selvitetty, mutta sillä on myös omat maastosta johtuvat hankaluutensa
sekä samat vaatimukset vaihteiden ja kulunvalvonnan suhteen.

5
5.1

MUU LIIKENNEVERKKO
Moottorikelkkareitit
Lapuan taajamaan on tarvetta esittää moottorikelkkareittejä. Moottorikelkkailijat liikkuvat taajaman eteläpuolisilla maa- ja metsätalousalueilla.
Suosittu kelkkailun lähtöpaikka on valtatien 19 (Seinäjoentie) ja
maantien 6991 (Vasunmäentie) liittymässä sijaitseva huoltoasema.
Huoltoaseman kautta pääsee Etelä-Pohjanmaan moottorikelkkailijat ry:n
moottorikelkkareiteille. Nämä reitit kulkevat Kauhavan, Kuortaneen ja
Seinäjoen suuntiin sekä Simpsiön hiihtokeskukseen, joka sijaitsee
Lapuan
taajamasta
noin
8
kilometrin
päässä.
Nykyisin
moottorikelkkailijat ajavat mm. Lapuanjoen jäällä ja valtatien 19
pientareilla. Lapuan ympäristön moottorikelkkareitit on esitetty kuvassa
13. Lähde Etelä-Pohjanmaan moottorikelkkailijat ry.

Kuva 13. Lapuan ympäristön moottorikelkkareitit.

Moottorikelkkailijoille on tarpeen esittää selkeät ajoreitit Lapuan
taajaman alueella. Reiteille tulee esittää myös selkeät teiden ja katujen
ylityspaikat. Moottorikelkkailu on sallittua vain näillä reiteillä.
5.2

Palo- ja pelastusreitit
Osayleiskaavoissa esitetyillä toimenpiteillä ei ole palo- ja pelastustoimen liikkumista hankaloittavia vaikutuksia.

5.3

Erikoiskuljetusreitit
Osayleiskaavoitettavilla alueilla ei ole kaupunkirakenteessa suurten
erikoiskuljetusten reittiä.

