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Lapuan kaupunki 

7. Ritamäen kaupunginosa 

Peikkopuron asemakaavan muutos ja laajennus 

 

Suunnitelmassa kerrotaan maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti, miten osallistuminen ja vuorovaikutus 
sekä kaavan vaikutusten arviointi tapahtuvat kaavaprosessissa. 

Asemakaavan muutos koskee 7. Ritamäen kaupunginosan Ritavuoren kortteleita 760, 764, 767-770 sekä 
niihen liittyviä katu- ja virkistysalueita. 

Asemakaavan muutosella muodostuu 7. Ritamäen kaupunginosan Ritavuoren korttelit 760, 764, 767-770 
sekä niihen liittyvät katu- ja virkistysalueet. 

Asemakaavan laajennuksella muodostuu 7. Ritamäen kaupunginosan Ritavuoren korttelit 760, 764, 767-
770, 7150-7165 sekä niihin liittyvät katu- ja virkistysalueet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 
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SUUNNITTELUALUE 

Suunnittelualue sijaitsee Lapuan kaupungin Ritamäen kaupunginosassa n. 3,5 – 4 km Lapuan keskustasta 
koilliseen.  Kaava-aluetta rajaa lännessä rakentamaton Alajoen peltoalueeseen rajautuva Ritakallio, etelässä 
alue rajautuu Alajoen peltoalueeseen ja idässä vuonna 2018 valmistuneeseen Ritavuoren uuden koulun 
asemakaava-alueeseen. 

SUUNNITTELUN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Kaavahankkeen tavoitteena on uuden asuinalueen suunnittelu olemassa olevan asuinalueen läheisyyteen. 
Tavoitteena on suunnitella taajamakuvallisesti korkeatasoinen Ritavuoren luonteeseen sopiva asuinalue 
sekä kehittää aluetta ensisijaisesti omakotialueena. Asemakaavan tavoitteena on laatia ajantasainen ase-
makaava, joka vastaa kaupungin maankäytön kehittämisen tarpeisiin. Asemakaavamuutoksella lisätään 
pientalo- ja rivitalotonttitarjontaa Ritavuoren alueella uuden Ritavuoren koulun läheisyydessä.  

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto on päättänyt tarkistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista vuonna 2017. Ta-
voitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien 
kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Keskeiset teemat uusissa valtakunnallisissa alueiden-
käyttötavoitteissa ovat toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen, tehokas liikennejärjestelmä, terveelli-
nen ja turvallinen elinympäristö, elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja uusiu-
tumiskykyinen energiahuolto. 

Kaavamuutokseen liittyvät etenkin seuraavat tavoitteet: 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tue-
taan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoimin-
nan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. 

Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien kan-
nalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden 
kehittämistä. 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaami-
sesta. 

Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

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. 
Vuoden 2005 kokonaismaakuntakaavassa suunnittelualueen läheisyyteen on osoitettu kalliokiviaineksen 
ottoaluetta.  

Maakuntakaavojen uudistamisen vaihekaavat ovat valmistelussa seuraavasti: Vaihemaakuntakaava I: Tuuli-
voima (hyväksytty mvalt 11.5.2015) Vaihemaakuntakaava II: Kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot (hyväk-
sytty mvalt 30.5.2016)  

Vaihemaakuntakaava III: Turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialaitokset, energiapuun terminaalit 
ja kulttuurimaisemat (valmistelussa) 
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Yleiskaava 

Lapuan kaupungin Keskustan yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.9.2001. Keskustan yleis-
kaavassa alueelle on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Yleiskaava ei ole suunnittelualu-
een osalla oikeusvaikutteinen.  

Lapuan keskustaajaman asuin- ja työpaikka-alueen yleiskaavaehdotuksessa (ehdotus nähtävillä 16.4.-
20.5.2013) Ritavuorentien itäpuolelle oli esitetty lähipalvelujen alue PL-aluevarauksena. PL-alueen itäpuo-
lelle oli osoitettu urheilukenttien alue VU. Lisäksi yleiskaavaehdotuksessa esitettiin laajat Ritavuoren asun-
toalueen laajennusalueet (AP) sekä retkeily- ja ulkoilualueet (VR). Nyt kaavoituksen kohteena olevien kiin-
teistöjen alueella on tehty merkittäviä alueen maankäyttöön vaikuttavia avohakkuita kaavaehdotuksen 
mukaisella VR-alueella.  

Myös Ritavuoren uusi koulu aiheuttaa tarpeita yleiskaavaehdotuksen tarkistamiseen. Tavoitteena oli, että 
kaupunginvaltuusto olisi tehnyt keskustaajaman asuin- ja työpaikka-alueen yleiskaavan hyväksymispäätök-
sen keväällä 2016, mutta Kaavan viimeistelyvaihe päätettiin jättää odottamaan Liuhtarin ja Ritamäen koulu-
jen sijaintipäätöksiä. Nyt kouluratkaisujen ratkettua Kaava viimeistellään vuoden 2020 aikana tehtyjen kou-
luratkaisujen mukaisesti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ote ehdotusvaiheessa olevasta  keskustaajaman asuin- ja työpaikka-alueen yleiskaavasta. Asemakaava-alue on rajattu 
yleiskaavaotteeseen (kelta-musta rajaus). 
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Asemakaavat 

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa lukuun ottamatta Ritamäen vanhan koulun ympä-
ristöä ja Voitilantien vartta. Tällä alueella on voimassa vuonna 1987 hyväksytty asemakaava, jossa Voitilan-
tien varren pohjoispuolen pientalojen viereiselle puistoalueelle on osoitettu ulkoilureitti. Reitti on osa laa-
jempaa ulkoilureitistöä. 

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa on selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ym-
päristövaikutukset (MRL 9 § ja MRA 1 §). Työn kuluessa arvioidaan asemakaavan muutoksen vaikutuksia 
mm. ihmisten elinoloihin ja ympäristöön, rakennettuun ympäristöön, liikenteeseen, maisemaan, luontoon, 
palveluihin ja teknisen huollon järjestämiseen. Vaikutuksen arvioinnin tarkoituksena on selvittää tarpeelli-
sessa määrin kaavan toteuttamisen aiheuttamat vaikutukset ennakolta. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä 
otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. 

Asemakaavan muutoksen keskeisimmät vaikutukset kohdistuvat ainakin liikenteeseen ja taajamakuvaan. 
Kaavamuutoksen vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään olemassa olevia aluetta koskevia selvityksiä, kuten 
keskustaajaman asuin- ja työpaikka-alueen osayleiskaavan laatimisen yhteydessä laadittuja taustaselvityk-
siä. Uusien taustaselvitysten laatimisen tarve tarkentuu suunnittelun edetessä.  

OSALLISET 

Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon, virkistykseen tai muihin oloihin valmisteilla oleva 
kaavanmuutos saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset, joiden toimialaa suun-
nittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lau-
sua kaavasta mielipiteensä. Tässä kaavahankkeessa osallisia ovat mm: 

• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue)  

• Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos  

• Lapuan kaupungilta tekninen, sivistys- ja ympäristötoimi  

• Elenia Oy, Elisa Oyj, Lapuan Energia Oy  

Muita osallisia on esim. Ritavuoren koulun vanhempainyhdistys. Alueen jätehuollosta vastaava Lakeuden 
Etappi Oy on osallisena alueellisten yhteiskeräyspisteiden toteuttamisen osalta. Kaavaa vaikuttaa laajem-
malti  koko Ritavuoren alueen asukkaisiin.  

Kaavan valmistelusta ja kaavatyön edistymisestä tiedotetaan julkisilla kuulutuksilla niin kuin kunnalliset 
ilmoitukset Lapuan kaupungissa ilmoitetaan. 

 Kaava-aineisto pidetään nähtävillä kaavoitus- ja mittausosaston ilmoitustaulun lisäksi Internetissä kaupun-
gin kotisivuilla: www.lapua.fi → Asuminen ja ympäristö → Kaavoitus, tontit ja maastomittaus →Kaavoitus 
→Meneillään olevat kaavat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lapua.fi/


OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA     sivu 5(6) 

__________________________________________________________________________________ 

 

AIKATAULU JA OSALLISTUMINEN 

Ideointivaihe > 03. – 06.2020 

Ennen varsinaista asemakaavatyötä alueen maankäyttöä ideoidaan kaavarunkotasoisesti, missä tutkitaan 
muutos- ja laajennusalueen sekä vaikutusalueen liikenneratkaisuja, hulevesien hallintaa, viherverkkoa, nä-
kymiä, tonttikokoja,  asumisratkaisuja sekä aluerakennetta kokonaisuutena. Kavarunkotarkastelu laaditaan 
asemakaavoitettavaa aluetta laajemmin. 

Lähtötietojen päivittäminen olemassa olevista lähteistä ja viranomaisilta.  

Kaavarunko esiteltiin Kaupunkisuunnittelulautakunnalle 9.6.2020. 

Asemakaavan luonnosvaihe > 06. – 08.2020 

Konsultti laatii asemakaavaluonnoksen 1:2000 merkintöineen ja määräyksineen valitusta 
kaavarunkovaihtoehdosta. 

Konsultti laatii asemakaavan selostusluonnoksen tarvittavine MRL:n mukaisine selvityksineen ja vaikutusten 
arviointeineen. 

Luonnosvaiheen esittelyt kaupungin päättäjille ja osallisille. 

Viranomaisyhteistyöstä ja kuulemismenettelystä sopiminen viranomaistahojen kanssa. 

Kaupunki päättää laatimisvaiheen kuulemisesta. 

Konsultti laatii vastineet luonnosvaiheen palautteeseen. 

Asemakaavan ehdotusvaihe > 09.2020 – 11.2020 

Asemakaavaluonnoksen ja siihen liittyvien asiakirjojen täydentäminen ehdotukseksi.  

Ehdotusvaiheen esittelyt kaupungin päättäjille. 

Kaupunki päättää ehdotuksen nähtävillepanosta. 

Kaavan hyväksymis- ja voimaantuloaineisto (ehdotusaineisto hyväksymismerkinnöllä varustettuna, 
tilastolomakkeet ELY-keskukseen sekä aineisto kuntaan. 

 

TIEDOTTAMINEN JA YHTEYSHENKILÖT 

 

Kaavan valmistelusta ja kaavatyön edistymisestä tiedotetaan julkisilla kuulutuksilla niin kuin kunnalliset 
ilmoitukset Lapuan kaupungissa ilmoitetaan. 

Kaava-aineisto pidetään nähtävillä kaavoitus- ja mittausosaston ilmoitustaulun lisäksi Internetissä kaupun-
gin kotisivuilla: www.lapua.fi → Asuminen ja ympäristö → Kaavoitus, tontit ja maastomittaus →Kaavoitus 
→Meneillään olevat kaavat. 

 

https://www.lapua.fi/?lang=fi&id=4603 

http://www.lapua.fi/
https://www.lapua.fi/?lang=fi&id=4603
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 YHTEYSHENKILÖT 
 
Lapuan kaupunki / Kaupungingeodeetti Ari-Pekka Laitalainen 
p. 044 438 4630, ari-pekka.laitalainen@lapua.fi 
 
Suunnitteluavustaja Maria Rissanen 
p. 044 438 4622,  asemakaavoitus@lapua.fi 
 
Lapuan kaupunki 
Tekninen keskus 
Maankäyttö- ja kiinteistöosasto 
Poutuntie 8 G 
62100 Lapua 
 
 Sweco Ympäristö Oy / Arkkitehti Iikka Ranta 
 Rautatienkatu 33, 90100 Oulu  
 p. 040 763 1061, iikka.ranta@sweco.fi 
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