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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
1.1. Tunnistetiedot 

Asemakaavan selostus koskee 26.6.2018 päivättyä asemakaavakarttaa.               
 
Asemakaavan muutos koskee Liuhtarin kaupunginosan kortteleita 801, 846, 855 
(osa), 859, 878 ja 895 sekä virkistys-, erityis-, liikenne- ja katualueita.  
 
Asemakaavan laajennuksella muodostuu korttelit 801, 855 (osa), 859, 878, 895 ja 
8104 sekä niihin liittyvät virkistys-, erityis-, liikenne- ja katualueet. 

 
1.2. Kaava-alueen sijainti ja laajuus 

Suunnittelualue sijaitsee Lapuan kaupungin Liuhtarin kaupunginosassa n. 2 km 
Lapuan liikekeskustasta koilliseen. Suunnittelualue ulottuu lännessä Kuortaneentien 
ja Viljelijäntien (ent Isorintalantie) risteysalueelle ja idässä rakenteilla olevalle 
Kauhavantien läntiselle rampille saakka. Pohjoisessa kaava-aluetta rajaavat 
Tuulimyllyntie, Aittapolku, Talvikintie ja Pihkamännyntien varren omakotitalot. 
Etelässä kaava-alue ulottuu Rauhankujalle saakka. 
 
Kaava-alueeseen kuuluvat korttelit 801, 846, 855 (osa), 859, 878 ja 895. Lisäksi 
kaava-alueeseen kuuluvat Museonpuisto ja Liuhtarinpuisto sekä katu- ja 
erityisalueita.   

  
Kaava-alueen pinta-ala on 17,7338 ha. Uutta asemakaavaa muodostuu 3,4287 ha ja 
asemakaavan muutosaluetta on 14,3051 ha.  

 
Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu kaavaselostuksen kansilehdellä.  

 

1.3. Kaavan nimi ja tarkoitus 
Asemakaavan nimi on LIUHTARIN KOULUN ALUE YMPÄRISTÖINEEN, 8. 
LIUHTARIN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 
 
Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa uuden Liuhtarin koulun rakentaminen 
sekä koulun tontin laajentaminen Museopuistoon nykyisten viipalekoulujen alueelle. 
Asemakaavassa osoitetaan tilavaraukset Kuortaneentien, Ritakalliontien ja 
Sairaalantien risteykseen kiertoliittymää ja kevyenliikenteen alikulkuja varten. 
Kuortaneentien eteläpuolelle kaavoitetaan tontti mahdollisesti myöhemmin 
toteutettavaa päiväkotia varten. Nykyisen Liuhtarin kentän eteläinen osa varataan 
sosiaali- ja terveyspalvelurakentamisen tarpeisiin ja pohjoisosa puisto- ja 
kenttäalueeksi.  Kuortaneentie osoitetaan kaduksi Kauhavantien läntisen rampin ja 
Viljelijäntie (ent. Isorintalantie) väliseltä osuudelta. Kaavassa tehdään muutoksia 
myös Kuortaneentien, Myllykyläntien, Rauhankujan ja Rauhanpolun alueille.  

 
 
1.4. Sisällysluettelo 

Sisällys 
1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ................................................................................... 1 

1.1. Tunnistetiedot ......................................................................................................... 1 



2 
 

  

1.2. Kaava-alueen sijainti ja laajuus............................................................................... 1 

1.3. Kaavan nimi ja tarkoitus .......................................................................................... 1 

1.4. Sisällysluettelo ........................................................................................................ 1 

2. TIIVISTELMÄ ................................................................................................................ 4 

2.1. Kaavaprosessin vaiheet .......................................................................................... 4 

2.2. Asemakaava ........................................................................................................... 4 

2.3. Asemakaavan toteuttaminen .................................................................................. 5 

3. LÄHTÖKOHDAT ........................................................................................................... 5 

3.1. Maisemakuva ja luonnonympäristö ......................................................................... 6 

3.2. Rakennettu ympäristö ja taajamakuva .................................................................... 9 

Liuhtarin koulu, asuntola ja päiväkoti ................................................................................... 9 

Ränkimäen talomuseo ....................................................................................................... 11 

Yhdyskuntatekninen huolto ......................................................................................... 13 

Sosiaalinen ympäristö ja palvelut................................................................................ 13 

Liikenne ...................................................................................................................... 14 

3.3. Maanomistus ........................................................................................................ 17 

3.4. Suunnittelutilanne ................................................................................................. 17 

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset ..................................................... 17 

Maakuntakaava .......................................................................................................... 17 

Yleiskaava .................................................................................................................. 18 

Asemakaava ............................................................................................................... 19 

Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat ............................................................. 20 

Pohjakartta ................................................................................................................. 20 

Kaavan laatimispäätös ................................................................................................ 20 

Liuhtarin koulun suunnittelu ........................................................................................ 22 

Liuhtarin perusturvapalvelualueen ulkoilualueiden kehittäminen ................................ 23 

3.5. Asemakaavan perusselvitykset............................................................................. 24 

Liikennesuunnitelma ................................................................................................... 24 

Liikennemeluselvitys ................................................................................................... 25 

Hulevesiselvitys .......................................................................................................... 28 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ............................................................ 29 

4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve .......................................................................... 29 

4.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset ...................................... 29 

4.3. Osallistuminen ja yhteistyö ................................................................................... 29 



3 
 

  

4.4. Osalliset ................................................................................................................ 29 

4.5. Vireilletulo ............................................................................................................. 30 

4.6. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt ........................................................... 30 

4.7. Viranomaisyhteistyö .............................................................................................. 31 

4.8. Asemakaavan tavoitteet ....................................................................................... 31 

Koulurakentamisen mahdollistaminen ........................................................................ 31 

Liikenneturvallisuuden parantaminen ......................................................................... 32 

Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen ............................. 33 

4.9. Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet ........................................................... 34 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS ......................................................................................... 35 

5.1. Kaavan rakenne .................................................................................................... 35 

Mitoitus ....................................................................................................................... 35 

Palvelut ....................................................................................................................... 36 

5.2. Aluevaraukset ....................................................................................................... 36 

5.3. Korttelialueet ......................................................................................................... 36 

5.4. Muut alueet ........................................................................................................... 37 

5.5. Asemakaavamääräykset ...................................................................................... 39 

5.6. Nimistö .................................................................................................................. 39 

6. Kaavan vaikutukset ..................................................................................................... 40 

6.1. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ................................................................. 40 

Yhdyskuntarakenne .................................................................................................... 40 

Taajamakuva .............................................................................................................. 40 

Asuminen .................................................................................................................... 40 

Koulu ja päiväkoti........................................................................................................ 41 

Virkistys ...................................................................................................................... 42 

Tekninen huolto .......................................................................................................... 42 

6.2. Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan ................................................... 43 

Maisema ..................................................................................................................... 43 

Luonnonolot ................................................................................................................ 44 

6.3. Sosiaaliset vaikutukset ......................................................................................... 44 

6.4. Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ............................................................ 44 

7. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS .................................................................................... 44 

7.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat .......................................... 44 

7.2. Toteutuksen seuranta ........................................................................................... 46 



4 
 

  

 
 

Liiteasiakirjat: 

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Liite 2: Asemakaavan seurantalomake 

Liite 3: Liuhtarin koulun ja Ränkimäen talomuseon inventointiraportit  

Liite 4: Meluselvitys (Ramboll 2018) 

Liite 5:  Liikenneväylien mitoitus ja aluevaraussuunnitelma (Ramboll 2018) 

Liite 6:  Terveyskeskuksen alueen hulevesien hallinnan yleissuunnitelma (Ramboll 

2018) 
  
 
 
2. TIIVISTELMÄ 
2.1. Kaavaprosessin vaiheet 

pvm § käsittely 
4.12.2017 khall §3 kaavoituspäätös, vireilletulo 
1.2. - 2.3.2018 OAS ja kaavaluonnos nähtävillä 
8.2.2018 yleisötilaisuus 
4.7. – 6.8.2018 kaavaehdotus julkisesti nähtävillä 
  kaupunkisuunnittelujaosto hyväksyi kaavaehdotuksen 
x.8.2018 khall §x kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen 
x.8.2018 kvalt §x kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen 
  kaava sai lainvoiman 

 
2.2. Asemakaava 

Asemakaavalla Liuhtarin koulun tonttia korttelissa 801 laajennetaan nykyisten 
viipalekoulujen/ Museonpuiston alueelle. Läheisen Ränkimäen talomuseon aluetta 
rajataan uudelleen. Ritakalliontien ja Liuhtarin koulun väliselle alueelle sijoitetaan 
tarvittavat koulun ja päiväkodin paikoitusalueet.  
 
Kuortaneentien eteläpuolelle, entisen työterveystalon sekä Mustikan päiväkodin ja 
ryhmäpäiväkoti Mansikan alueelle, muodostetaan oma korttelialue mahdollisesti 
myöhemmin rakennettavaa uutta päiväkotia varten. Liuhtarinpuiston alueen 
asemakaavaa muutetaan siten, että kentän pohjoisosa säilytetään kenttäalueena ja 
palvelukoti Jokilinnun puoleinen osa varataan sosiaali- ja terveyspalveluita varten.  
 
Kuortaneentien, Ritakalliontien ja Sairaalantien kiertoliittymää sekä kevyenliikenteen 
alikulkuja varten tehdään tarvittavat aluevaraukset. Myllykyläntien, Rauhankujan ja 
Rauhanpolun katualueita levennetään pyörätien ja jalkakäytävän toteuttamisen 
mahdollistamiseksi. Terveyskeskuksen ja palvelutalo Jokilinnun väliselle alueelle 
osoitetaan pysäköintialue.   

 
Ritakallion ja Liuhtarin alueen hulevesien hallintaa varten tarvitaan viivytysallas 
Kuortaneentien läheisyyteen. Altaalle osoitetaan aluevaraus rakenteilla olevan 
Kauhavantien läntisen rampin ja Sairaalantien varren korttelin 859 väliselle alueelle.  
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Asemakaavalla Kauhavantien läntisen rampin ja Viljelijäntien (ent Isorintalatien) 
välinen osuus osoitetaan kaduksi Etelä-Pohjanmaan ELY – keskuksen vuonna 2015 
tekemän esityksen mukaan. Kuortaneentien varrella olevat virkistysalueet osoitetaan 
pääosin suojaviheralueiksi.  

 
2.3. Asemakaavan toteuttaminen 

Liuhtarin uuden koulun pääpiirustukset on hyväksytty kaupunginhallituksessa 
18.6.2018. Koulun rakentaminen alkaa mahdollisesti loppuvuodesta 2018 tai 
alkuvuodesta 2019. Liuhtarin päiväkoti jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissa 
toistaiseksi. Kuortaneentien eteläpuolelle mahdollisesti rakennettavan uuden 
päiväkodin toteuttamiselle ei ole aikataulua, siten alueella olevat Mustikan päiväkoti ja 
ryhmäpäiväkoti Mansikka jatkavat toistaiseksi toimintaansa.  
 
Kuortaneentien, Sairaalantien ja Ritakalliontien risteysalueelle tarvittavat uudet 
liikennejärjestelyt olisi syytä toteuttaa uuden Liuhtarin koulun rakentamisen 
yhteydessä. Liikennejärjestelyiden mahdollisen rakentamisen aikataulusta päätetään 
kuitenkin erikseen myöhemmin.  
 

 
3. LÄHTÖKOHDAT 

Koulurakentaminen  
 
Kaupunginvaltuusto on päättänyt 30.1.2017 § 4 uuden Liuhtarin alakoulun 
rakentamisesta.  Valtuuston tekemän päätöksen jälkeen kouluratkaisu on tarkentunut 
siten, että Liuhtariin sijoittuu 1,5 – sarjainen alakoulu sekä nykyisen Hautasen koulun 
oppilaat. Keskuskeittiö suunnitellaan Ritavuoren koulun yhteyteen. Liuhtarin 
kaksiryhmäinen päiväkoti säilyy toistaiseksi nykyisessä käytössä. Tavoitteena on, 
että uusi Liuhtarin koulu voisi olla mahdollisesti käytössä vuodenvaihteen 2019/ 2020 
tienoilla. Liuhtarin koulun oppilaat opiskelevat nykyisissä moduulikouluissa sekä 
Hautasen koulussa uuden koulun valmistumiseen saakka. 

 
Kuortaneentien eteläpuolelle kaavoitetaan tontti uutta päiväkotia varten nykyisen 
päiväkoti Mustikan, ryhmäperhepäiväkoti Mansikan sekä entisen työterveystalon 
muodostamalle alueelle. Uuden päiväkodin osalta ei ole tehty rakentamispäätöksiä, 
vaan kaavalla varaudutaan mahdollisiin tulevaisuuden tarpeisiin. 

 
Liuhtarin ja Ritavuoren kouluja on suunniteltu samanaikaisesti. 
Arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Arkkitehdit von Boehm – Renell Oy. 
Ritavuoren koulun rakentaminen aloitetaan ennen Liuhtarin koulun rakentamista. 
Oheisessa kuvassa Ritavuoren koulun havainnekuva. Kuvia Liuhtarin koulun 
suunnitelmista on esitetty myöhemmin tässä kaavaselostuksessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

  

Liikenne 
 
Kuortaneentien liikennemäärät tulevat kasvamaan Alangon kauppa-alueen sekä 
uuden rakennettavan Kauhavantien läntisen rampin myötä. Kasvavat liikennemäärät 
saattavat aiheuttaa sekä liikenneturvallisuuteen että liikenteen sujuvuuteen liittyviä 
ongelmia nykyiselle, jo entuudestaan haastavalle Kuortaneentien, Ritakalliontien ja 
Sairaalantien risteysalueelle.  
 
Risteysalueelle on laadittu suunnitelma liikennejärjestelyiden toteuttamiseksi, jonka 
mukaan alueelle toteutettaisiin kiertoliittymä sekä Kuortaneentien ja Ritakalliontien 
alikulut. Uusien liikennejärjestelyiden edellyttämät aluevaraukset huomioidaan 
kaavoituksen yhteydessä. 
 
Asemakaavalla Kuortaneentie osoitetaan kaduksi Viljelijäntien ja rakenteilla olevan 
Kauhavantien läntisen rampin väliseltä alueelta. Kuortaneentien varren virkistysalueet 
muutetaan kaavassa pääosin suojaviheralueiksi.  
 
Kuortaneentien eteläpuolella parannetaan alueella asuvien ja asioivien 
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta leventämällä Myllykyläntien, 
Rauhankujan ja Rauhanpolun katualueita siten, että mahdollistetaan jalkakäytävän 
rakentaminen kadun viereen. Terveyskeskuksen ja Hopearinteen palvelukeskuksen 
sekä palvelukoti Jokilinnun väliselle alueelle toteutetaan yleinen pysäköintialue koko 
Liuhtarin sosiaali- ja terveyspalvelualueen käyttöön. 

 
Hulevedet  

 
Kauhavantien VT 19 molemmin puolin, länsipuolella Liuhtarin teollisuusalueen 
ympäristössä ja itäpuolella Honkimetsän teollisuusalueen ympäristössä, on ollut 
pitkään hulevesien aiheuttamia ongelmia. Asemakaavaa varten laaditun 
hulevesisuunnitelman mukaisesti varataan hulevesien viivytysaltaalle tarpeellinen 
alue Kauhavantien rakenteilla olevan läntisen rampin ja Sairaalantien varren 
asutuksen väliseltä alueelta.  

 
3.1. Maisemakuva ja luonnonympäristö 

Suunnittelualue on rakennettua ympäristöä. Nykyinen Liuhtarin koulun alue sijoittuu 
kaakon – luoteen suuntaisesti olevalle kallioiselle mäelle. Tasoeroa purettavan sekä 
uuden rakennettavan koulun ja nykyisten viipalekoulujen välillä on lähemmäs 
kymmenen metriä. 
 
Jyrkkä metsäinen kalliorinne on maisemallisesti merkittävä ja kaunis. Alue tuleekin 
säilyttää suurelta osin nykyisellään. Metsikkö jatkuu Ränkimäen pohjoispuolelle. 
Metsikkö muodostaa Liuhtarin ja Savikylän alueelle maisemassa vihreän taustan. 
 
Alueella ei ole tiedossa erityisiä suojeltavia luonnonarvoja. Purettavan koulun alueella 
tapahtuva pääskyjen pesintä on huomioitu koulun purkuaikataulussa. 
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Alla on ilmakuva kaava-alueesta. 
 
 
 

 Kaava-alueen pohjakartta. 
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Ylemmässä kuvassa 
Kuortaneentien 
pohjoisen puoleista 
suojaviheraluetta. 
Puuston takana on 
Pihkamännyntien 
varren 
omakotiasutusta.  
 
Alemmassa kuvassa 
Kuortaneentien uuden 
rakenteilla olevan 
rampin ja 
Sairaalantien varren 
asutuksen välistä 
aluetta. Tälle alueelle 
osoitetaan aluevaraus 
mahdollista hulevesien 
viivytysallasta varten. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Maaperä 
Geologisen 
tutkimuskeskuksen  
GTK:n  
maaperäkartastojen 
mukaan koulun ja 
Ränkimäen talomuseon 
alueen maaperä 
onkalliota (punainen). 
Kuortaneentien 
eteläpuolella on 
hiekkamoreenia 
(keltainen) ja kentän 
ympäristössä on 
puolestaan savea 
(sininen).  Harmaalla 
merkityt alueet ovat 
täytemaata. 

http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/) 
 

 
 
 
 
 

http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/
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3.2. Rakennettu ympäristö ja taajamakuva 
 

Liuhtarin koulu, asuntola ja päiväkoti 
Liuhtarin koulu ja opettajien asuntolarakennus ovat valmistuneet 1953 arkkitehti Viljo 
Saaren suunnitelmien mukaan. Liuhtarin koulu oli Lapualla ensimmäinen ns. 
sivukäytävällinen koulurakennus. Rakennuksessa oli seitsemän luokkaa sekä juhla- 
ja voimistelusali. Erillisessä rinteen suuntaisesti sijoittuneessa opettajan asuntolassa 
oli viisi asuntoa. Koulu ja opettajien asuntola edustavat tyypillistä 1950 –luvun 
kouluarkkitehtuuria. Rakennukset liittyvät Lapuan koululaitoksen historiaan ja 
edustavat 1950 –luvun rakentamisvaikutteita ja kouluihanteita sekä Liuhtarin alueen 
sotavuosien jälkeistä kasvua. Koulu on sijainnut kaupunkikuvallisesti merkittävällä 
paikalla. 
 
Ritamäen koulu on samanlainen Liuhtarin koulun kanssa, mutta on sen peilikuva. 
Molemmissa koulurakennuksissa sekä Liuhtarin asuntolassa on ilmennyt vakavia 
rakenteellisia ongelmia. Liuhtarin koulu on ollut sisäilmaongelmien vuoksi tyhjillään 
maaliskuusta 2012 lähtien. Liuhtarin koulun ja asuntolan purkamiselle on myönnetty 
purkulupa 21.3.2018. Asuntola on purettu ja koulurakennus puretaan syksyn 2018 
kuluessa.   
 
Liuhtarin koulu ja asuntola on inventoitu Etelä-Pohjanmaan 
maakunnalliseninventoinnin (2016) yhteydessä sekä Lapuan osayleiskaavan 
kulttuuriympäristöselvityksessä (2011). Kohteen inventointiraportti/ laaja kohderaportti 
on kaavaselostuksen liitteenä. 
 
Liuhtarin kaksiryhmäinen lautaverhottu päiväkoti on rakennettu 1976. Rakennuksen 
säilyttäminen tontilla on aiheuttanut merkittäviä haasteita uuden koulurakennuksen 
sijoittamiselle tontille sekä piha-alueiden järjestämiselle. Mikäli päiväkoti olisi päätetty 
purkaa, olisi uusi koulu voitu sijoittaa alueelle huomattavasti paremmin. Myös piha-
alueista olisi saatu toimivammat. Tulevaisuudessa kun päiväkoti puretaan, voidaan 
vapautuva tila ottaa koulun välituntipihakäyttöön. 
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Liuhtarin koulu Kuortaneentien ja Ritakalliontien risteyksessä. Keskimmäisessä 
kuvassa on asuntolan purkutyömaa toukokuussa 2018. Alimmaisena on Liuhtarin 
kaksiryhmäinen (42 paikkaa) päiväkoti 
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Ränkimäen talomuseo 
Lapua-Seuran ylläpitämä Ränkimäen 
museoalue on merkittävä matkailukohde ja 
kesäinen tapahtumapaikka. Aluetta 
hyödynnetään myös opetuksellisiin 
tarkoituksiin. Nykyisin museoalueeseen 
kuuluvan noin 1 ha suuruisen maa-alueen 
omistaa kaupunki, mutta se on luovutettu 
Lapua-Seuran käyttöön 1939. 
 
Ränkimäen talomuseon alueella oli 
Suomen sodan aikana Lapuan taistelun 
aikana 14.7.1808 venäläisten 
tykistöasema. Ympäröivä Liuhtarin kylä 
paloi taistelun loppuvaiheessa. 
 
Ränkimäen talomuseon alue koostuu 
alueelle siirretyistä lapualaisista 1800 – 
luvun lopun talonpoikaistalosta sekä 
useista ulkorakennuksesta. 1938 jälkeen 
alueelle muodostetun museoalueen 
muodostaa yhteensä 15 rakennusta.  
 
Ränkimäen talomuseon rakennukset on 
siirretty alueelle pääosin 1940 –luvun 
lopulla ja 1950 –luvulla- Rakennukset 
edustavat lapualaista 1800 –luvun 
rakennustapaa ja muodostavat 
aikakaudelle tyypillisen lähes umpinaisen, 
neliömäisen miespihan ja hajanaisemman 
karjapihan. Alueella on kaksifooninkinen 
asuinrakennus (alunperin 1875 Alapää/ 
1879 Mustamaa), kaksi luttia, talli-liiveri, 
porttilato, kaksi yksinäisaittaa, syytinkitupa, 
navetta, riihi, paja, tuulimylly (alueen 
ensimmäinen rakennus Ojutkankaalta 
1938), jokitupa sekä jokivene ja 
venekatos. 
 
Inventointityön yhteydessä Ränkimäen 
talomuseon kokonaisuus on arvotettu 
paikallisesti rakennushistoriallisesti, maisemallisesti ja historiallisesti arvokkaaksi 
alueeksi. Historia- ja inventointitiedot ovat Lapuan osayleiskaavan 
kulttuuriympäristöselvityksen (2011) inventoinnin laajasta kohderaportista. 
Inventoinnin laaja kohderaportti on kaavaselostuksen liitteenä. 
 
Oheisissa kuvissa ylinnä Ränkimäentien puoleiset aitat ja syytinkitupa. Toinen ja 
kolmas kuva miespihalta, jonka keskellä on oleva päärakennus ”tuparati”. 
Alimmaisessa kuvassa venevaja ja 1860 –luvulta oleva jokivene. 
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Mustikan päiväkoti, ryhmäpäiväkoti Mansikka ja entinen työterveystalo 
Kuortaneentien eteläpuolella ovat 1960-luvululta. Entinen työterveystalo on tyhjillään. 
Rakennukset liittyvät kaupunkikuvallisesti viereiseen terveyskeskuksen alueeseen. 
 

 
  

Vuonna 2013 hyväksytyn palvelukodin alueen asemakaavamuutoksen jälkeen 
Liuhtarin kentän ympäristöön on valmistunut Lapuan Kipupiste –fysikaalinen 
hoitolaitos, palvelukoti Jokilintu sekä Esperi Hoitokoti Helmi (kuva alla). 
 
 

 

Viereisessä kuvassa kaava-
alueen eteläosassa 
Rauhankujan varrella oleva 
yksityinen Hoivakoti Vuosikas 
Oy.  Alla kaupungin vuonna 
2015 valmistunut 60 –paikkainen 
tehostetun palveluasumisen 
yksikkö palvelukoti Jokilintu.  
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Sairaalantien itäpuolella olevat jälleenrakennuskauden puolitoistakerroksiset 
omakotitalot (Sairaalantie 2-6) on rakennettu 1940 ja 50 –luvuilla. Asuinrakennuksiin 
on tehty muutoksia ja lisäsiipiä vuosikymmenten saatossa. Kaupunkikuvallisesti talot 
liittyvät Liuhtarin jälleenrakentamisaikakauden rakennettuun ympäristöön, mutta niillä 
ei ole erityisiä kulttuurillisia, rakennustaiteellisia tai historiallisia arvoja. Alla olevissa 
kuvissa Sairaalantie 2, 4 ja 6 asuinrakennukset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yhdyskuntatekninen huolto 

Alueella on valmis kunnallistekniikka. Terveyskeskuksen nurkilta Liuhtarin kentän 
halki menevä sadevesiviemäriputki on todettu tehdyissä selvityksissä 
riittämättömäksi. Se on myös riskitekijä mahdollisten hulevesien aiheuttaman 
tulvariskien osalta.  
 

Sosiaalinen ympäristö ja palvelut 

Suunnittelualueella on kaksiryhmäinen Liuhtarin päiväkoti, päiväkoti Mustikka ja 
ryhmäpäiväkoti Mansikka. Lisäksi kaava-alueella toimii Lapuan Kipupiste –
fysikaalinen hoitolaitos, Esperi Hoitokoti Helmi, palvelukoti Jokilintu ja hoivakoti 
Vuosikas. 
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Suunnittelualueen vieressä, korttelin 855 alueella on terveyskeskus, palvelukeskus 
Hopearinne, Liuhtarin kiinteistö, koulujen keskuskeittiö, psykiatrinen poliklinikka ja 
palvelukoti Myllytupa.    

Liikenne 

Kaava-alue sijoittuu molemmin puolin Kuortaneentietä. Kuortaneentien (kantatie 66) 
osuus välillä Honkimäki – Kiviristi muutetaan Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus 2.11.2015 tekemän esityksen mukaisesti kaduksi. Aikaisemmin 
kaduksi on kaavoitettu Kuortaneentien osuus välillä Isorintalantie – Simpisiöntie. Tällä 
asemakaavalla Kuortaneentietä muutetaan kaduksi rakenteilla olevan uuden rampin 
sekä Viljelijäntien (entinen Isorintalantie) välinen osuus.  
 

Etelä-Pohjanmaan ELY –keskus on aloittanut kantatie 66 Kuortaneentien ja valtatie 
19 Kauhavantien eritasoliittymän parantamisen. Hankkeen yhteydessä toteutetaan 
kokonaan uusi läntinen ramppi sekä parannetaan merkittävästi nykyisen itäisen 
rampin geometriaa. Läntisen rampin rakentamisen yhteydessä tehdään mm uusi 
meluaita rampin ja Laitisentien mutkan väliselle alueelle. Kuortaneen tien uuden 
läntisen rampin rakentamisen myötä liikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranee 
merkittävästi Kuortaneentieltä Seinäjoen suuntaan sekä Kauhavalta Lapuan 
keskustan suuntaan mennessä. Yllä olevassa kuvassa ote vuoden 2016 
tieympäristökartasta (Etelä-Pohjanmaan ELY/ Destia) 
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Kuortaneentien, Ritakalliontien ja Sairaalantien risteysalue on nykyisin haastava. 
Risteysalueen sujuvuudessa ja näkymissä on merkittäviä puutteita. Risteysalueelta 
puuttuu kokonaan Kuortaneentien ylittävä turvallinen jalankulku- ja polkupyöräyhteys 
ja suojatie.  

 
Risteysalueen liikenteelliset ongelmat ovat olleet jo pitkään tiedossa. 2009 Tiehallinto 
ja insinööritoimisto Kolmostie Oy laativat ”Kantatien 66 parantaminen välillä 
Kauppiaantie VT 19, Lapua” –suunnitelmaluonnoksen. (kuva alla) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Risteysalueelle on tehty asemakaavan laatimisen yhteydessä liikenneselvitys, joka 
on esitelty tarkemmin kohdassa 3.5. Asemakaavan perusselvitykset. Selvityksen ja 
suunnitelman on laatinut Ramboll/ Seinäjoen aluetoimisto.  
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Alustava liikenneväylien mitoitus- ja aluevaraussuunnitelma (päiväys 17.11.2017) 
esiteltiin asemakaavaluonnoksen yhteydessä. Asemakaavaehdotusvaiheessa 
suunnitelmaa on hieman tarkistettu kevyenliikenteen linjausten osalta. Oheinen kuva 
on luonnosvaiheen suunnitelmakartasta. Päivitetty suunnitelma on esitelty kohdassa 
3.5. Asemakaavan perusselvitykset. 
 
Alangon kauppa-alueen kehittyminen tulee lisäämään liikennemääriä myös koulun 
välittömässä läheisyydessä Kuortaneentien, Ritakalliontien ja Sairaalantien 
risteysalueella. Liikenneviraston ylläpitämän liikennemääräkartan 2017 mukaan 
Honkimäen eritasoliittymästä keskustaan suuntautuvan liikenteen määrä 
Kuortaneentiellä oli vuonna 2017 5381/ vrk.  Kuvassa vuoden 2017 
liikennemääräkartta. 
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3.3. Maanomistus 
Suunnittelualue on kaupungin lähes kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa 
(kuvassa värilliset alueet, rasteroidut ovat erotettuja tontteja). Valkoiset alueet ovat 
yksityisomistuksessa. Valkoisena näkyvä Kuortaneentie on valtion omistuksessa.    
 

 
 
3.4. Suunnittelutilanne 

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset 

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. 
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Maakuntakaavan uudistamista on tehty vaihemaakuintakaavojrn myötä seuraavasti: 
 
Vaihemaakuntakaava I: Tuulivoima (hyväksytty mvalt 11.5.2015) 
 
Vaihemaakuntakaava II: Kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot (hyväksytty mvalt 
30.5.2016). Kauppaa koskeva maakuntakaava II:n päivitys on valmistelussa. 
 
Vaihemaakuntakaava III: Turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialaitokset, 
energiapuun terminaalit ja kulttuurimaisemat (valmistelussa) 
 

Yleiskaava 

Keskustan liike- ja asuinalueen osayleiskaava 2030 on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 16.11.2015 §6. Yleiskaavan voimaantulosta on kuulutettu 
2.11.2017. 
 
2015 hyväksytyssä yleiskaavassa koulun alue on osoitettu kerrostalo- ja 
rivitalovaltaiseksi alueeksi AKR. Päiväkodin ja talomuseon alue, korttelit 845 ja 846 
sekä yleinen pysäköintialue on merkitty julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi PY. 
Museonpuiston länsiosa on osoitettu asuntoalueen laajentamisesta varten AP-
alueeksi.  
 

Yleiskaava on hyväksytty Alangon kouluhankkeen valmistelun aikana. Sittemmin 
Alangon kouluhankkeesta on luovuttu ja valtuusto on päättänyt uuden Liuhtarin 
koulun rakentamisesta. Kouluratkaisujen myötä lainvoiman saanut yleiskaava on 
tämän alueen osalta jo vanhentunut.  
 
Kuortaneentien eteläpuolella on voimassa vuoden 2001 Keskustan yleiskaava. 
Yleiskaavassa Liuhtarin kenttä on urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta VU ja kortteli 
855 julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta PY. Keskustaajaman asuin- ja työpaikka-
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alueen osayleiskaava 2030 ehdotuksessa vuodelta 2013 kenttäalue on merkitty PY –
alueeksi.  
 
Tavoitteena on, että keskustaajaman asuin- ja työpaikka-alueen tarkistettu 
osayleiskaavaehdotus asetettaisiin nähtäville vuoden 2018 aikana.  
 
Alla vasemmalla Keskustan yleiskaava 2001 ja oikealla 2013 nähtävillä ollut 
osayleiskaavaehdotus. 

 
 
 
  

Asemakaava 

Liuhtarin koulun alueen asemakaava on hyväksytty 27.9.1976. Korttelin 845 (YK) ja 
korttelin 846 (AL) sekä yleisen pysäköintialueen osalta asemakaava on hyväksytty 
1982 ja vahvistettu 1983. Ränkimäentien katualueen osalta (jalankululle- ja 
polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltoajo tontille on sallittu) asemakaava on 
hyväksytty 1978 ja vahvistettu 1979. Korttelin 855 asemakaava on hyväksytty 1984.  

 
Liuhtarin kentän alueella on voimassa asemakaava, joka on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 21.10.2013 §9. Kaavan hyväksymisen aikoihin Alankoon 
suunniteltiin Alangon koulua sekä urheilukenttäalueita. Liuhtarin kentälle ei olisi ollut 
enää tarvetta. Asemakaavassa kenttäalue osoitettiin sosiaalitointa ja 
terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi YS-2. Alueelle voidaan 
rakentaa vanhusten ja muita sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevia palvelu- ja 
asuintiloja. Kaavassa osoitettiin myös autopaikkojen korttelialue korttelin 878 tonttien 
3 ja 4 käyttöön ja yleinen pysäköintialue Myllykyläntien puolelle. 

 
Pihkamännyntien alueen asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
11.12.1997. Kaavassa alueelle osoitettiin Pihkamännyntien kadun molemmin puolin 
AO korttelit 889 ja 890. Kuortaneentien ja korttelin 890 väliin osoitettiin suojaviheralue 
EV. Asemakaavasta ainoastaan suojaviheralue EV kuuluu tämän asemakaavan 
alueeseen. 
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Alla ote ajantasa-asemakaavasta. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat 

Asemakaava-alueen länsipuolella oleva Alanko II asemakaava on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 28.5.2018 §3. Alanko II asemakaava-alue rajautuu Liuhtarin 
koulun alueen asemakaava-alueeseen. Asemakaava-alueen läheisyydessä ei ole 
vireillä muita kaavahankkeita. Ote hyväksytystä Alanko II asemakaavasta on 
seuraavalla sivulla. 

Pohjakartta 

Asemakaavan pohjakarttana käytetään vektorimuotoista kaupungin ylläpitämää 
kaavan pohjakarttaa 1:1000 mittakaavassa. Kaupungingeodeetti on hyväksynyt 
käytettävän pohjakartan 8.6.2018.  

Kaavan laatimispäätös 

Kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavan laatimisesta ja kaavahankkeen 
vireilletulosta 4.12.2017 §13.   
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Yllä olevassa kuvassa Alanko II asemakaava. Asemakaava ei ole vielä lainvoimainen. 
 
Asemakaavan myötä Alangon alueelle voisi sijoittua vähittäiskaupan suuryksiköitä 
Kuortaneentien varren lisäksi Alangonväylän kertoliittymän yhteyteen noin 3,1 ha 
suuruiselle alueelle noin 10 800 k-m2. Lähinnä Savikylän asuntoaluetta oleville 
tonteille voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön lisäksi palvelu-, urheilu- ja 
virkistystoimintoja. Kaavassa on osoitettu myös muita yritystontteja sekä asuinalueen 
laajennus Alangonväylän ja Ränkimäentien väliselle alueelle. 
 
Kaava mahdollistaa Alangon kehittämisen kauppa- ja työpaikka-alueena. Laajan 
alueen rakentaminen tapahtuu useiden vuosien aikana. Alueen rakentumisen myötä 
mm. liikenne Kuortaneentiellä tulee lisääntymään.  
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Liuhtarin koulun suunnittelu 

Liuhtarin kouluun sijoittuu tilat Liuhtarin koulun alakoululaisille, esikouluryhmälle sekä 
Hautasen koulun oppilaille. Liuhtarin koulun ja Ritavuoren koulun suunnittelua ohjaa 
kaupunginhallituksen nimeämä koulujen suunnittelutoimikunta. Suunnittelijana 
molemmissa kouluhankkeissa on Arkkitehdit von Boehm – Renell Oy.  
 
Liuhtarin koulusta tulee 1,5 sarjainen (noin 180 oppilasta). Lisäksi kouluun tulee 
esikoulu (30 lasta) ja tilat erityisoppilaille 1-9 lk (34 oppilasta). Henkilökuntaa tulee 
yhteensä noin 50 henkilöä. Uudessa koulun tiloissa on siten päiväaikaan noin 300 
henkilöä. Etenkin koulun liikuntatiloja pyritään hyödyntämään iltaisin muuhun 
toimintaan. Rakennuksen kokonaisala on noin 3 800 m2. 
 
Liuhtarin koulun pääpiirustukset on hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5.2018 §3.  
Ohessa julkisivukuvat. Selostuksen lopussa on esitetty havainnekuvat ja 
asemapiirros. 
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Liuhtarin perusturvapalvelualueen ulkoilualueiden kehittäminen 

Lapuan kaupunginpuutarhuri Raija Talvitie on laatinut YAMK-opinnäytetyön Liuhtarin 
perusturvapalvelualueen ulkoilualueiden kehittämiseksi 2016. Osallistavassa 
suunnittelussa keskeistä oli alueella toimivien yksiköiden henkilökunnan sekä 
asukkaiden toiveiden ja tarpeiden huomioiminen. Noin 12 ha suuruiseen perusturva-
alueeseen kuuluu puistomaisten piha-alueiden lisäksi urheilukenttä ja puistometsä. 
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Opinnäytetyössä kiinnitettiin huomiota siihen, että piha.-alueilta puuttuvat 
toiminnalliset elementit. Piha-alueiden esteettömyyden kohentamiseen sekä 
liikenteen turvallisuuteen tulisi kiinnittää huomiota. Nykyisellään eri yksiköiden välinen 
sosiaalinen kanssakäyminen sekä piha-alueiden käyttö on vähäistä. 

 
Opinnäytetyön avulla yhdistettiin erilaisten erityisryhmien sekä heitä hoitavan 
henkilökunnan toiveet, joiden avulla tehtiin alustava suunnitelmaluonnos. 
Opinnäytetyön tulokset kertoivat lisäksi luonnon ja ulkoympäristön tärkeydestä myös 
laitosympäristössä asuville henkilöille. Työssä korostui viherympäristön ja luonnon 
merkitys ihmisen hyvinvoinnille ja erityisesti laitoksessa asuvien ihmisten 
elämänlaadun parantamiselle.  
 
Liuhtarin peruspalvelualueen viheralueiden toiminnallinen kehittäminen on aloitettu 
toteuttamalla aistipuutarhaa Hopearinteen läheisyyteen. Aluetta kehitetään myös 
tulevaisuudessa suunnitelmaluonnoksen pohjalta.  
 

3.5. Asemakaavan perusselvitykset 

Liikennesuunnitelma 

Kaupunki on laadituttanut Kuortaneentien, Ritakalliontien ja Sairaalantien 
risteysalueen ympäristöön liikenneväylien mitoitus- ja aluevaraussuunnitelman. 
Suunnitelman on laatinut Ramboll Finland Oy:n Seinäjoen toimisto. Suunnitelmassa 
on esitetty uuden kiertoliittymän rakentamista alueelle. Kiertoliittymän yhteyteen tulisi 
myös Ritakalliontien ja Kuortaneentien alikulut. Suunnitelmassa esitetään myös 
Myllykyläntien lähellä olevan alikulkuyhteyden parantamista. Lopullinen suunnitelma 
selostuksineen on kaavaselostuksen liitteenä. Alla olevassa kuvassa taustakartassa 
esitetyt paikoitusalueen järjestelyt koulun alueen osalta poikkeavat myöhemmin 
hyväksytyistä koulun pääpiirustuksista. 
 
 
 

 

Liikenneväylien osalta suunnitteluperiaatteena ovat olleet Liikenneviraston 
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suunnitteluohjeet ja niiden mukaiset mitoituslähtökohdat. Suunnittelussa haasteena 
ovat olleet liittymän sijainti rinteessä sekä Sairaalan vino tulokulma liittymään. 
Kiertoliittymä suunnittelussa on huomioitu Kuortaneentie pääliikennesuuntana. 
Kiertoliittymän mitoitus on vastaava Alangon uuden kiertoliittymän kanssa.  
 
Kevyen liikenteen osalta haasteena on ollut tilan puute erityisesti Liuhtarin koulun 
puolella sekä Sairaalantien ja Kuortaneentien kulmauksessa kortteli 859 vieressä. 
Tilan ahtauden vuoksi alueella on jouduttu paikoin tinkimään hieman 
esteettömyyssuosituksista (5 % maksimipituuskaltevuus) mutta kuitenkin 
pituuskaltevuus on alle 8 %. Suunnitelluilla kevyenliikenteenväylillä ei sallita mopolla 
ajoa. Myös nykyistä Myllykyläntien kohdan alikulkua tulisi parantaa lisäämällä 
Kuortaneentien suuntaisen kevyenliikenteenväylän ja alikulun välistä liittymämatkaa. 
 
Lähtökohtana kevyenliikenteenväyline suunnittelulle on ollut se, että kevyenliikenteen 
reitit olisivat koulun ja terveyskeskuksen lähialueilla olisivat mahdollisimman turvallisia 
ja kevyenliikenteen ja ajoneuvoliikenteen risteämiä olisi mahdollisimman vähän. 
 

Liikennemeluselvitys  

Tätä asemakaavahanketta varten kaupunki on laadituttanut Kuortaneentien 
ympäristön liikennemeluselvityksen Ramboll Finland Oy:llä. Kesällä 2018 
valmistuneessa selvityksessä on mallinnettu liikennemelun tilanne ennustevuonna 
2040.  
 
Liikennemeluselvityksessä on laskennan perustaksi otettu arvioidut liikennemäärät 
suunnittelualueen katuverkolla sekä kanta- ja valtateillä vuonna 2040. Vuonna 2017 
Kuortaneentien liikennemäärä on ollut 5381 ajoneuvoa/ vrk. Melumallinnuksessa 
ennuste vuodelle 2040 on 8600 ajoneuvoa/ vrk välillä Kustaa Tiitun tie – 
Ritakalliontie. Liikennemäärä kasvaisi siten lähes 60 % ja vastaisi Kauhavantien 
nykyisiä liikennemääriä, 8680 ajoneuvoa /vrk. Liikennemäärien kasvuennusteisiin 
liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä. Katuverkolle ei ole tehty liikennelaskentaa, vaan 
liikennemääräarviot perustuvat asiantuntija-arviointeihin. 
 
Meluselvityksen liikenne-ennusteisiin pohjautuvan tilanteen mukaan vuonna 2040 
Kuortaneentien meluvyöhyke on päivä-aikaan (07-22/ 55 dB) noin 40-80 metrin 
levyinen ja yöllä (22-07/ 50 dB) noin 30-50 metrin levyinen. Kuortaneentien suuntaan 
avautuvilla pihoilla meluarvot ylittyisivät hiukan (56-57 dB). Koulun pohjoisen 
puoleisen piha-alueen ja päiväkotien piha-alueet jäisivät melutasojen alapuolelle.  
 
Selvityksen perusteella uuden Liuhtarin koulun julkisivuille ei ole tarpeen asettaa 
erillistä melun kaavamääräystä. 
 
Selvityksen johtopäätöksenä ja suosituksena todetaan seuraavasti: 
 
”Nykyisellä, lähellä Kuortaneentietä olevalla, asutuksella ollaan melun ohjearvojen 
tasalla tai ne voivat ylittyä muutamia desibelejä. Tien nopeusrajoituksen alentaminen 
laskee kuitenkin melutasoja hieman nykyisestään, minkä vuoksi suositellaan ensi 
kädessä melutasojen seurantaa sekä tarvittaessa melusuojauksen toteuttamista. 
Kuvassa 5 on periaatetasolla tarkasteltu 1,1 metrin korkuisen rengasmelukaiteen 
vaikutusta melutasoihin. 
 
Uudisrakennuksen (koulu sekä myöhemmin päiväkoti) melulta suojatut alueet 
muodostuvat luontevasti rakennusmassojen taakse. Kuvassa 6 on tarkasteltu koulun 
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kentän suojaamista 2,5 m korkuisen meluvallin vaikutusta. Vallin korkeus on 
määritelty verrattuna maanpintaan vallin kohdalla. 
 
Rakennusmassoittelun tai muiden lähtötietojen olennaisesti muuttuessa tulee tämä 
tarkastelu päivittää. ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seuraavat kuvat ovat otteita meluselvityksestä. Kuvissa kaava-alueen rajaus on 
osoitettu luonnosvaiheen mukaisena. Rajauksella ei ole vaikutusta tehdyn selvityksen 
tuloksiin. Meluselvitys on kokonaisuudessaan kaavaselostuksen liitteenä. 
 
Seuraavissa kuvissa on melumallinnus päivällä 07-22 vuonna 2040 ilman 
melusuojausta sekä 1,1 metrin korkuisen rengasmelukaiteen kanssa. 
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Melumittaus 
Kuortaneentien pohjoispuoleiselle alueelle on tehty kesäkuussa 2018 suppea 
melumittaus. Mittauksen on tehnyt Thermopolis Oy. Melumittauksen tarkoituksena oli 
selvittää nykyiset suuntaa-antavat melutasot kahdessa pisteessä asemakaava-alueen 
reunalla. Mittauspisteet on osoitettu oheisessa karttakuvassa. 
 
Melumittaustulosten perusteella melutasot eivät ylitä yöllä (22-07) 50 dB ohjearvoa. 
Mittauspisteessä 1 melutaso ei ylitä päiväohjearvoa (07-22) 55 dB, mutta pisteessä 2 
ohjearvo ylittyisi hieman.  
 
Mittausten pohjalta ei ole tarpeen ryhtyä suunnittelemaan mahdollisia 
melunsuojaustoimenpiteitä.  
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Tässä asemakaavassa tehdyt meluselvitykset ja alustavat mittaukset huomioidaan 
siten, että Kuortaneentien katualueelle tai sen läheisille suojaviheralueille/ 
virkistysalueille osoitetaan mahdollisuus myöhemmin tulevaisuudessa tarvittavien 
melusuojausten toteuttamiselle.    

Hulevesiselvitys  

Samanaikaisesti alueen liikennejärjestelyiden suunnittelun kanssa on laadittu alueelle 
hulevesiselvitystä. Selvityksen on laatinut Ramboll Finland Oy. Hulevesiselvitys on 
kaavaselostuksen liitteenä.  

 
  
 
 
 

Terveyskeskuksen alueen hulevesien hallintaa on tarkasteltu vuonna 2010 
selvityksessä ”Lapuan kaupunki –Huleveden tulvariskit (Ramboll Finland Oy). 
Ritakallion suunnasta tulevat hulevedet suuntautuvat terveyskeskuksen 
pohjoispuolitse menevään sadevesiverkostoon. Selvityksen perusteella muodostuvien 
hulevesien johtaminen nykyisellä järjestelyllä mitoitussateen sattuessa alueelle ei ole 
mahdollista, vaan todennäköisesti rankkasadetilanteessa alueen rakenteille ja 
rakennuksille aiheutuisi hulevesiverkoston tulviessa merkittäviä vahinkoja.  
 
Tätä asemakaavaa varten tehdyssä selvityksessä tarvittava hulevesien viivytysallas 
osoitettiin alun perin Kuortaneentien pohjoispuolella olevalle suojaviheralueelle. 
Lähialueiden antaman palautteen johdosta viivytysaltaalle etsittiin toinen paikka 
Kauhavantien rampin ja korttelin 859 väliseltä kaupungin omistamalta alueelta.  
Pohjoispuolinen allas olisi ollut kustannustehokkaampi ja teknisesti toimivampi 
ratkaisu, mutta eteläpuoleisen altaan maisemalliset vaikutukset ympäristöönsä ovat 
vähäisemmät.  
 
Yksi mahdollisuus hulevesiongelman ratkaisemiseksi olisi ohjata osa Honkimetsän 
alueelta ja mahdollisesti Ritakallion suunnasta tulevia vesiä Kauhavantien varteen 
rakennettavia reittejä pitkin Lapuanjokeen. Tällainen ratkaisu edellyttäisi kuitenkin 
ELY –keskuksen/ Liikenneviraston hyväksyntää. 
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve 

Asemakaavan laatiminen on tuli tarpeelliseksi, kun kaupunginvaltuusto päätti 
30.1.2017 §4 hyväksyä ”Esitys uusiksi oppimisympäristöiksi” –linjauksen Liuhtarin  ja 
Ritavuoren uusien koulujen rakentamiseksi. Linjausta on sittemmin tarkennettu 
Liuhtarin koulun osalta siten, että Liuhtarin päiväkotia ei laajenneta 5 –ryhmäiseksi 
vaan Kuortaneentien eteläpuolelle osoitetaan tontti 5-ryhmäistä päiväkotia varten. 
Keskuskeittiö sijoittuu Liuhtarin sijaan Ritavuoren koulun yhteyteen ja Hautasen 
koulun oppilaat sijoittuvat Liuhtarin kouluun Keskuskoulun/ yläkoulun sijaan.  
 
Liuhtarin koulun nykyiselle tontille kaikki tarvittavat toiminnot eivät mahdu, vaan 
asemakaavan muutoksella muodostetaan riittävän suuri tontti, pysäköintialueet sekä 
uudet Ränkimäentien linjaukset. Myös Liuhtarin kentän alueelle tarvitaan 
kaavamuutos, koska osaa kentästä tarvitaan koululiikunnan tarpeisiin. 
 
Kuortaneentie kaavoitetaan kaduksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tekemän 
esityksen mukaisesti. Tässä kaavassa on mukana Kauhavantien läntisen rampin ja 
Talonpojantien välinen osuus. 
 
Kuortaneentien liikenne lisääntyy Alangon kauppakeskuksen kehittymisen myötä. 
Kauhavantien läntisen rampin rakentaminen myös parantaa liikenneyhteyksiä 
Kauhavan ja Seinäjoen suuntaan. Kuortaneentien ja Ritakalliontien/ Sairaalantien 
risteysalueelle on suunniteltu kiertoliittymän ja kevyenliikenteen alikuljujen 
rakentamista. Tarvittavat kiertoliittymän ja alikulkujen tilavaraukset edellyttävät myös 
kaavan muuttamista. Myös hulevesien hallintaa varten osoitetaan tarvittavat alueet.  
 

 
4.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavan laatimisesta ja kaavahankkeen 
vireilletulosta 4.12.2017 §13.   
 

4.3. Osallistuminen ja yhteistyö 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä asemakaavaluonnos olivat nähtävillä 
1.2.–2.3.2018 välisenä aikana MRA 30 §:n mukaisesti. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa on päivitetty luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen. 
Kaavaselostuksen liitteenä oleva OAS on päivätty 26.6.2018. 
 
Kaava-aineisto pidetään nähtävillä kaavoitus- ja mittausosaston ilmoitustaulun lisäksi 
Internetissä kaupungin kotisivuilla: 
www.lapua.fi   Asuminen ja ympäristö  Kaavoitus, tontit ja maastomittaus 
Kaavoitus  Meneillään olevat kaavat.  
 

  
4.4. Osalliset 

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) osallisiksi on 
määritelty ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi viranomaistahoista ja yhteisöistä seuraavat:  
 
 

http://www.lapua.fi/
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• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (Liikenne- ja infra vastuualue) 
• Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos 
• Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo 
• Lapuan kaupungilta tekninen ja sivistystoimi  
• Elenia Oy, Elisa Oyj, Lapuan Energia Oy  

 
Muita osallisia ovat Ränkimäen talomuseota ylläpitävä Lapua-Seura ry sekä Liuhtarin 
koulun vanhempainyhdistys. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan 
valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti 
mielipiteensä asiasta. Viranomaistahoilta sekä yhtiöiltä pyydetään lausunnot/ 
mielipiteet luonnosvaiheessa sekä tarvittaessa ehdotusvaiheessa. 
 

4.5. Vireilletulo 
Kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavan laatimisesta ja kaavahankkeen 
vireilletulosta 4.12.2017 §13.  Kaavan vireilletulosta ja luonnosvaiheen kuulemisesta 
on ilmoitettu kuulutuksella 26.1.2018. 

 
4.6. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavaluonnos nähtävillä 
MRA 30 §:n mukaisesti 1.2.- 2.3.2018. 
Kaavaluonnoksesta saatiin seuraavat lausunnot ja mielipiteet: 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus 
Kaava-aluetta tulisi laajentaa niin, että se Kuortaneentien osalta on mukana 
valtatielle 19 asti kaduksi merkittynä. Tämän jälkeen kunnan tulee tehdä 
kadunpitopäätös kt 66 muuttamisesta kaduksi välillä vt 16 Kiviristi – vt 19 
Honkimäki puuttuvilta osin. 
 

Kuortaneentien loppuosa välillä Simpiöntie – Vaasantie vt 16 
kaavoitetaan kaduksi erillisessä kaavamuutoshankkeessa. 
Asemakaava-alueeseen ei tältä osin tehdä muutoksia. 

 
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta osallisista puuttuu Etelä-Pohjanmaan 
maakuntamuseo, joka tulee mainita. Museon tehtävänä on ottaa kantaa 
rakennettua kulttuuriympäristöä ja maisemaa koskeviin asioihin.  
 
OASissa ei viitata käytössä oleviin vuosina 2011 ja 2016 laadittuihin 
kulttuuriympäristöselvityksiin. Kaavaselostuksessa koulun ympäristöä 
luonnehditaan vain maisemallisesti. Ränkimäen talomuseon alue esitellään 
vain lyhyesti, eikä ole mainittu sen kulttuurihistoriallista arvoa. Ränkimäki on 
määritelty paikallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristökohteeksi vuoden 2011 
selvityksessä ja sen arvot on esitetty selvityksen pohjaksi tehdyssä 
inventoinnissa.  
 
Esitetty kaavaluonnos merkintöineen vastaa suunnittelutehtävää. Etelä-
Pohjanmaan maakuntamuseo ei halua vastustaa uuden Liuhtarin koulun 
rakentamista varten tehtyä kaavamuutosta. Ränkimäen talomuseon alueen 
YM/s kaavamerkintää tulee tarkentaa ja alue tulee huomioida tarkemmin 
suojelukohteena. 
 

Maakuntamuseon esittämät näkökohdat on huomioitu sekä päivitetyssä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa että kaavaselostuksessa. 
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Liuhtarin koulun ja Ränkimäen talomuseon inventointitiedot on liitetty 
myös kaavaselostuksen liitteiksi. Museoalueen kaavamerkintöjä on 
tarkennettu ja alueella olevat rakennukset on suojeltu sr-3 
suojelumerkinnällä. Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo on lisätty 
osallisiin. 

 
Elenia 
Elenia pyytää varaamaan kaava-alueelle olemassa olevan puistomuuntajan 
lisäksi kaksi uutta ET –aluetta (14x14 m) puistomuuntajia varten kartoilla 
esitettyihin paikkoihin.  
 
 Kaavaan on lisätty kolme ET –aluetta esitetyille paikoille. 
 

- Avoin yleisötilaisuus teknisen keskuksen kokoushuoneessa 8.2.2018. 
Yleisötilaisuus pidettiin samanaikaisesti Ritavuoren koulun alueen 
asemakaavahankkeesta. Yleisötilaisuudessa ei esitetty Liuhtarin koulun 
alueen asemakaavoitusta koskevia mielipiteitä. 
 

- Pihkamännyntien asukkaille on järjestetty erillisiä kuulemistilaisuuksia 28.3. ja  
7.6. sekä 26.6.2018. Tilaisuuksissa on käsitelty Kuortaneentien ja korttelin 890 
välille suunnitellun hulevesialtaan sijoittumista ja suunniteltuja 
kevyenliikenteen linjauksia ja tilavarauksia. Keskustelujen pohjalta on 
hulevesisuunnitelmaa muutettu siten, että ko alueelle ei sijoiteta allasta. 
Tarkempien selvitysten mukaan hulevesiallas olisi mahdollista sijoittaa myös 
Kuortaneentien eteläpuolelle. Kevyenliikenteen linjauksia on muutettu korttelin 
890 asukkaiden antaman palautteen pohjalta.  

 
- Kaavaehdotus MRA 27 §:n mukaisesti virallisesti nähtävillä 4.7.–2.8.2018 

Asemakaavaehdotus nähtävillä kaupungin virastojen sulkuajan vuoksi Vanhan 
Paukun ilmoitustaululla. Ehdotuksesta saatiin seuraavat lausunnot ja 
muistutukset: 
 

- Kaupunkisuunnittelujaos käsitteli kaavaehdotuksen xx.8.2018 
- Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavaehdotuksen xx.8.2018 §x  
- Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan xx.8.2018 §x 

 
Asemakaavaa käsitellään kaupungin teknisen toimen sekä yhteistyötahojen (Elisa 
Oyj, Elenia Oy ja Lapuan Energia Oy) välisissä vakiintuneissa yhteistyöpalavereissa.  

 
4.7. Viranomaisyhteistyö 

Viranomaisyhteistyö hoidetaan lausuntomenettelyllä.  
 

4.8. Asemakaavan tavoitteet 

Koulurakentamisen mahdollistaminen 

Asemakaavan laatimisen keskeisin tavoite on mahdollistaa Liuhtarin uuden koulun 
rakentaminen. 1,5 -sarjaisen alakoulun, eskarin ja erityisoppilaiden yhteenlaskettu 
oppilasmäärä on noin 200 oppilasta. Koulun liikuntatuntikäyttöön osoitetaan osa 
nykyisen Liuhtarin pelikentän alueesta Kuortaneentien eteläpuolella. Koulun 
mahdolliset myöhemmät laajentumismahdollisuudet huomioidaan asemakaavassa. 
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Liikenneturvallisuuden parantaminen 

Samassa yhteydessä kun Kuortaneentie muutetaan kaduksi, parannetaan 
merkittävästi Kuortaneentien, Ritakalliontien ja Sairaalantien risteysalueen 
liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta toteuttamalla alueelle kiertoliittymän ja tarvittavien 
kevyenliikenteen alikulkuyhteyksien aluevaraukset. Myös Myllykyläntien itäreunalle 
sekä Rauhantien ja Rauhanpolun varrelle mahdollistetaan jalkakäytävän/ 
kevyenliikenteenväylän rakentaminen.  
 
Kuortaneentien reuna-alueet osoitetaan pääosin suojaviheralueiksi. 
Suojaviheralueille ja virkistysalueille voidaan sijoittaa tarvittaessa 
liikennemelusuojauksia ja Kuortaneentien eteläpuoliselle alueelle hulevesien 
viivytysallas. Alla asemakaavaluonnos, joka oli nähtävillä 1.2.–2.3.2018 
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Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Kaavoituksen aikana on hulevesien hallintasuunnitelmaa tarkennettu ja sen pohjalta 
hulevesialtaalle osoitetaan alue Kauhavantien rakenteilla olevan läntisen rampin ja 
Sairaalantien varren asutuksen välille. Samassa yhteydessä AO -korttelin 859 itäinen 
reuna osoitetaan nykyisten kiinteistörajojen mukaisena. Kaava-alueen rajausta on 
tarkistettu siten, että kyseiset alueet on otettu mukaan kaava-alueeseen. 
 
Alla olevaasa kuvassa näkyy kaavaehdotuksen alla sinisellä voimassa oleva 
asemakaava korttelissa 859. 
 
 
 

Liuhtarin perusturvapalveluiden alueen jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 
liikenneturvallisuutta kohennetaan leventämällä Rauhankujan ja Rauhanpolun 
katualueita.  
 
Koulun alueen eri käyttötarkoitusalueiden rajaukset on tehty tiiviissä 
vuorovaikutuksessa Liuhtarin koulun arkkitehtisuunnittelun kanssa. Tavoitteena on 
ollut turvallisen ja selkeän liikenneympäristön luominen koulurakennuksen ja 
Ritakalliontien väliselle alueelle.  
 
Kaavaprosessin aikana tutkittiin myös mahdollisuutta kaventaa Kuortaneentien ja 
Pihkamännyntien varren korttelin 890 välistä suojaviheraluetta EV. Asukkaille 
järjestetyssä kuulemistilaisuudessa esitettiin luonnos, jossa tontteja olisi laajennettu 
Kuortaneentien suuntaan 5 metriä. Tonttien laajentaminen ei kuitenkaan ole 
mielekästä ennen kuin alueelle on toteutettu tarvittavat alikulut. Korttelia 890 ei siten 
ole myöskään liitetty mukaan asemakaava-alueeseen. 
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4.9. Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 
Asemakaavaratkaisu perustuu koulun alueen osalta Liuhtarin koulun suunnittelusta 
vastanneen Arkkitehdit von Boehm – Renell Oy:n, kouluhanketta valmistelevien 
viranhaltijoiden sekä kouluhanketta ohjaavan koulutoimikunnan kanssa käytyyn 
vuoropuheluun ja tiiviiseen yhteistyöhön.  
 
Liikennejärjestelmien sekä hulevesien hallinnan suhteen kaavalliset ratkaisut 
perustuvat puolestaan tehtyihin selvityksiin (kaavaselostuksen liitteinä) sekä osin 
Pihkamännyntien asukkailta saatuun palautteeseen. Selvitykset on puolestaan tehty 
kaupungin ja konsulttien tiiviissä yhteistyössä.   
 
Koulun tontti muodostuu korttelin 801 YO-korttelialueesta. Koulun pysäköintialueet 
sijoittuvat osin tontille, Ränkimäentien katualueelle (pp/h-p) ja yleiselle 
pysäköintialueelle LP. Kaavaluonnosvaiheessa suunnitelmissa oli hyödyntää myös 
Jehovan todistajien valtakunnansalin pysäköintialuetta myös koulualueen 
pysäköintiin. Käydyissä keskusteluissa kuitenkin ilmeni, ettei pysäköintialueen 
yhteiskäyttö onnistu. Siten valtakunnansalin YK -korttelia 845 ei ollut tarpeen ottaa 
mukaan ehdotusvaiheessa kaava-alueeseen. Koulun paikoitusalueeksi tulee koulun 
ja Ritakalliontien välinen kaupungin omistama alue. 
 
Alla olevassa kuvassa koulun asemapiirros (värillisenä) yhdistettynä 
kaavaehdotukseen. 
 
 
 

Liuhtarin koulun tonttia laajennetaan nykyiselle Museonpuiston alueelle, koska 
muutoin Liuhtarin uudelle koululle ei voida järjestää tarvittavan suuruisia 
välituntipihoja. Uusi koulu rakennetaan osin vanhan koulun kohdille. Ränkimäen 
talomuseon pohjoispuolinen metsä osoitetaan suurimmaksi virkistysalueeksi, ja 
aluetta voidaan hyödyntää myös esim. koululiikuntaan.  
 
Liuhtarinpuistoa voidaan hyödyntää koulun liikuntakenttänä ja tarvittaessa hulevesien 
viivytysalueena. Hulevesien hallinnan osalta suunnitelmia tulee vielä tarkentaa 
toteutussuunnittelun yhteydessä. Nykyisen kentän eteläosa osoitetaan sosiaali- ja 
terveyspalvelujen täydentäväksi rakennusalueeksi. Paikoitusalueet keskitetään 
pääosin kaava-alueelle osoitetuille LP-pysäköintialueille.  
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Kuortaneentien aluerajaukset on tehty alueelle laaditun liikennesuunnitelman 
pohjalta. Ränkimäentie osoitetaan jalankulkua ja pyöräilyä varten varatuksi kaduksi 
Kurjenkellonpuistolle saakka. Myllykyläntien, Rauhankujan ja Rauhanpolun reunalle 
voidaan toteuttaa kevyenliikenteen väylät. Myös Rauhanpolun ja Kuortaneentien sekä 
Sairaalantien väliset yhteydet osoitetaan kevyen liikenteen käyttöön.  
 
Kuortaneentien läheisyyteen tarvittava hulevesien viivytysallasvaraus osoitetaan 
Kuortaneentien eteläpuolelle, koska siellä sen aiheuttamat maisemalliset vaikutukset 
ovat pienempiä kuin olisi ollut Kuortaneentien pohjoispuolelle sijoitettuna. 
 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 
5.1. Kaavan rakenne 

Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on 17 7338 m2 eli noin 17,73 ha. Uutta asemakaava-aluetta 
muodostuu 3,4287 ha ja asemakaavan muutosaluetta on 14,3051 ha. 
 
Koulun tontin (kortteli 7140) pinta-ala on 28 932 m2. Vanhassa kaavassa YO-alueen 
pinta-ala oli 13 185 m2. Museoalueen pinta-ala on 9 354 m2 kun se aikaisemmin oli 
11 021 m2. Myllykyläntien ja Kuortaneentien risteyksessä olevan palvelurakennusten 
P korttelin 895 pinta-ala on 4 461 m2, mikä on 80 m2 pienempi kuin muutettavassa 
kaavassa. Korttelissa 878 olevan palvelukoti Jokilinnun pinta-ala on pienentynyt 221 
m2 ja on nyt 8 972 m2. Hoivakoti Vuosikkaan tontin pinta-ala on säilynyt 6 010 m2 
suuruisena rajojen muutoksista huolimatta.  

 
Korttelista 855 erotetun uuden Y-korttelin 8104 pinta-ala on 4 988 m2. Liuhtarin 
kentän eteläosaan osoitettavan YS –tontin pinta-ala on 4 671 m2. Aikaisemmassa 
kaavassa osoitettu LPA –alue on poistettu kaavasta kokonaan.   

 
Asemakaavan seurantalomake pinta-alatietoineen on selostuksen liitteenä. 
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Palvelut 

Kaava mahdollistaa uuden 5-ryhmäisen päiväkodin rakentamisen tällä kaavalla 
muodostettavalle korttelille 8104, yleisten rakennusten korttelialueelle Y. Kaupungin 
tekemän linjauksen mukaisesti tontti varataan ensisijaisesti yksityistä päiväkotia 
varten. Y-kaavamerkintä mahdollistaa tarvittaessa myös muun yleisten rakennuksen 
toteuttamisen alueelle. 
 
Palvelukoti Jokilinnun pohjoispuolelle voidaan rakentaa sosiaalitointa- ja 
terveydenhuoltoa palveleva rakennus YS –korttelin 878 tontille 6.  Hoivakoti 
Vuosikkaan tontin pinta-ala säilyy nykyisellään vaikka tontin muoto muuttuu. 

  
5.2. Aluevaraukset 

Kaavassa osoitetut aluevaraukset on esitetty kohdissa 5.3. ”Korttelialueet” sekä 5.4. 
”Muut alueet.”  

 
5.3. Korttelialueet 

 
Palvelurakennusten korttelialue. 
 
Kortteli 895. Kortteli muodostuu kahdesta rakennetusta tontista. Rakennusoikeus 
e=0.30. 
 
Lapuan Kipupiste Oy:n tontin 895-1 pinta-ala on 1500 m2. Pinta-alassa ei muutosta 
aikaisempaan verrattuna. 
 
Esperi Hoitokoti Helmen tontin 895-3 pinta-ala on 2962 m2. Tontin, aikaisemmin 895-
2, pinta-ala ennen 3042 m2. Siten tontin pinta-ala pienenee 80 m2 kun Myllykyläntien 
katualuetta levennetään 3 metriä. 
 

 
Yleisten rakennusten korttelialue. 
 
Kortteli 8104. Kortteli muodostuu yhdestä tontista, jonka pinta-ala on 4 988 m2. 
Rakennusoikeus määräytyy tehokkuusluvun e=0.25 mukaan ja on siten 1 247 k-m2. 
 
Tontti on tarkoitettu lähinnä uutta päiväkotia varten.  
 

 
Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 
 
Liuhtarin uuden koulun alue korttelissa 801. Korttelialue muodostu yhdestä 28 932 
m2 suuruisesta tontista 801-1. Rakennusoikeus määräytyy tehokkuusluvun e=0.20 
mukaan, ja on siten 5 786 k-m2. 
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Tontilla sijaitsee Liuhtarin päiväkoti, jonka kerrosala on 378 k-m2. Uuden 
rakennettavan Liuhtarin koulun kokonaisala on 3 799 m2. Vapaata rakennusoikeutta 
jää tontille 1 609 m2.  
 

 
Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue. 
 
Kortteli 878, pinta-ala 19 654 m2. Rakennusoikeus määräytyy tehokkuusluvun e=0.35 
mukaan. Korttelialueella on kolme tonttia: 
 
Hoivakoti Vuosikas Oy:n tontti 878-4, pinta-ala 6010 m2. Entisen tontin 878-2 pinta-
ala oli myös 6010 m2. Tonttia on pienennetty Myllkyläntien ja Rauhankujan puolelta 
noin 3 m leveydeltä, mutta samalla laajennettu Rauhanpolun suuntaan. Rauhanpolun 
puolella olevat kunnallistekniset verkostot jäävät tontille rasitteeksi.  
 
Palvelukoti Jokilinnun tontti 878-5, pinta-ala 8 972 m2. Entisen tontin 878-3 pinta-ala 
oli 9193 m2. Siten pinta-ala on pienentynyt  221 m2. Alan pienennys johtuu 
Myllykyläntien katualueen leventämisestä 3 metrillä. 
 
878-6, pinta-ala 4 671 m2. Rakentamaton tontti, jolla rakennusoikeutta 1 635 k-m2. 

 
 
 
 
 
Museorakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. Alueella sijaitsevat 
rakennukset ja ympäristö tulee säilyttää. Alueelle voidaan siirtää vanhoja 
rakennuksia alueen ominaispiirteet huomioiden. 

 
Ränkimäen talomuseon alue korttelissa 801.  Museoalueen pinta-ala on 9 354 m2. 
Rakennusoikeus määräytyy tehokkuusluvun e=0.15 mukaan ja on siten 1 403 k-m2.  
 
Museon käytössä ollut alue on aikaisemmin ollut noin 1 ha. Tällä asemakaavalla pieni 
osa alueesta osoitetaan YO-alueeksi ja osa Museonpuiston VL/s-1 –alueeksi. 

 
 

5.4. Muut alueet 

 
Puisto. 
 
Liuhtarinpuiston pinta-ala on 15 742 m2. Puiston laueelle on osoitettu ohjeellinen 
urheilukentän ja hulevesialtaan alue.  
 
Pienenpi 1 462 m2 suuruinen puisto on Kuortaneentien, Sairaalantien ja 
Liuhtarinkujan kulmauksessa.  
 
 
 
 



38 
 

  

 
Lähivirkistysalue. 
 
Koulun alapihan sekä kortteleiden 802 ja 804 välisen lähivirkistysalueen pinta-ala on 
2 250 m2. Alueelle on osoitettu ohjeellinen Kuortaneentien ja Tuulimyllyntien 
yhdistävä jalankulkureitti.  
 

 
Leikkipuisto 
 
Koulun alapihan ja Tuulimyllyntien pysäköintialueen välissä olevan leikkipuiston pinta-
ala on 2 904 m2. 
 

  
Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään. Aluetta voidaan käyttää 
mm. koululiikuntaan ja museon toimintaan. 
 
Ränkimäen talomuseon pohjoispuolella oleva metsikkö sekä rinne. Alueelle 
voidaan toteuttaa esim. Liuhtarin koulua palvelevia reittejä. Alueen pinta-ala 
on 6 702 m2. 
 
 

 
Yleinen pysäköintialue. 
 
Kaava-alueelle on osoitettu neljä erillistä LP-aluetta. Liuhtarin koulun ja päiväkodin 
pysäköintialueen laajuus on 1 411 m2. Ränkimäentien ja Ritakalliontien välille 
sijoittuvalle paikoitusalueelle toteutetaan osa Liuhtarin koulun pysäköintialueesta. 
 
Tuulimyllyntien varrella olevan paikoitusalueen pinta-ala on 1 434 m2. Myllykyläntien 
varrella palvelukoti Jokilinnun vieressä olevan LP-alueen pinta-ala on 1 920 m2.  
 
Rauhanpolun päähän sijoittuu uusi 2 208 m2 suuruinen LP-alue, joka palvelee 
kortteleita 855, 878 ja 8104. Mahdollisesti henkilökunnan paikoitusta voisi keskittää 
tälle alueelle.  
  
 

 
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. 
 
ET –alueita on osoitettu korttelin 878 ja uuden Rauhanpolun päätteeksi tulevan LP –
alueen välille ja Kuortaneentien eteläpuolella olevan kevyenliikenteenväylän ja P-
korttelin 895 viereen. Lisäksi  Kuortaneentien pohjoispuoliselle alueelle on osoitettu 
ET –alueet Aittapolun ja Ränkimäentien kulmaukseen ja  koulun tontin luoteisen 
kulmauksen ja kevyenliikenteenväylän viereen.   
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Suojaviheralue. 
 
Kuortaneetien varrella olevat alueet. Kuortaneentien eteläpuolelle rakenteilla olevan 
Kauhavantien VT 19:n ja korttelin 859 väliselle alueelle on osoitettu ohjeellinen 
aluevaraus ”hulew” mahdollista huleviesien viivytysallasta varten.  Suojaviheralueille 
voidaan tarvittaessa toteuttaa liikennemelusuojauksia. 
 

 
5.5. Asemakaavamääräykset 

Asemakaavassa on annettu kaavamääräyksiä koskien rakennustapaa, kasvillisuutta, 
autopaikkoja ja liikennemelua. 

 
Rakennustapa: 

- Rakennukset tulee rakentaa korttelialueittain yhtenäistä rakennustapaa 
noudattaen. 

- Korttelin 8104 uudisrakentamisen tulee muodostaa yhdessä uuden Liuhtarin 
koulun kanssa kaupunkikuvallisesti yhteensopivan parin. 

 
Kasvillisuus: 

- Rakentamatta jäävä tontin osa, jota ei käytetä leikki-, oleskelu- tai 
liikennealueena on hoidettava puistomaisesti. 

 
Autopaikat: 

- P, Y ja YS –alueet: 1 ap/70 k-m2 
- Y ja YS –alueiden paikoitus voidaan järjestää LP –alueille. 

 
Liikennemelun huomioiminen: 

- Korttelissa 8104 rakennukset ja rakenteet tulee sijoitta siten, että ne 
muodostavat luontaisen melusuojan Kuortaneentien liikennemelua vastaan 
siten, että saavutetaan VNp 993/92 mukaiset ohjearvot. 

- Mahdollisia liikennemelulta suojaavia rakenteita voidaan sijoittaa katualueiden 
lisäksi myös suojaviheralueille sekä virkistysalueille. 

 
Tonttijako: 

- Asemakaava-alueella on sitova tonttijako lukuun ottamatta korttelin 895 tonttia 
1. 

 
5.6. Nimistö 

Asemakaavassa kortteleiden 855 ja 8104 väliin tulee Liuhtarinkuja –niminen katu. 
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6. Kaavan vaikutukset  
 

6.1. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Yhdyskuntarakenne 

Asemakaavalla ei ole oleellista olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Uusi 
koulu ja sen laajennusmahdollisuudet antavat osaltaan mahdollisuuksia 
tulevaisuudessa Honkimäen asuntoalueen laajentamiselle.  

Taajamakuva  

Liuhtarin uusi koulu sijoittuu purettavan koulun paikalle. Kaupunkikuvallisesti sijainti 
Kuortaneentien varrella on merkittävä ja uusi koulu toimii eräänlaisena porttiaiheena 
ja maamerkkinä. Kuortaneentien eteläpuolelle mahdollisesti myöhemmin 
rakennettavan uuden päiväkodin kanssa koulu voisi muodostaa arkkitehtuurisen 
porttiaiheen kaupunkiin tultaessa.  
 
Uuden koulun paikoitusalueiden toteuttamisen myötä koulun ja Ritakalliontien välinen 
alue muuttuu alkuosaltaan pihamaiseksi nykyisen raittimaisen ympäristön sijaan.  
 
Kiertoliittymän ja sen yhteyteen rakennettavien kevyen liikenteen alikulkujen myötä 
Kuortaneentien, Ritakalliontien ja Sairaalantien risteysalueesta tulee myös 
kaupunkikuvallisesti erittäin merkittävä. Visuaalisesti kaupungin keskustaajama alkaa 
selkeästi kiertoliittymästä. Kiertoliittymän sekä alikulkujen ympäristön laadukkaalla 
toteutuksella voidaan visuaalisesti kohentaa merkittävästi nykyistä jäsentymätöntä 
risteysalueen taajamakuvaa.  

 
Mahdollinen sosiaali-/ terveystoimen uudisrakentaminen urheilukentän eteläosaan 
sijoittuu luontevasti muun alueella jo olevan rakennuskannan yhteyteen. Samalla 
urheilukentän alue tosin pienenee merkittävästi nykyisestä. 

Asuminen 

Asuinoloihin kaava vaikuttaa lähinnä kiertoliittymän ja kevyenliikenteen järjestelyiden 
kautta. Suurin muutos nykytilanteeseen verrattuna tulee olemaan Sairaalantien ja 
Kuortaneentien kulmauksessa olevalla omakotikiinteistöllä. Kuortaneentien alikulku 
tulee tontin reunalle. Tontin ja kevyenliikenteen reitin välille tulisi tehdä tukimuuri sekä 
riittävän korkea aita, joka toisi suojaa ja yksityisyyttä piha-alueelle. Aidan/ suojan 
suunnittelu tulee tehtäväksi katusuunnitteluvaiheessa. Muiden Sairaalantien varren 
omakotikiinteistöjen osalta liikennejärjestelyiden aiheuttama muutos on vähäisempi.  
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Hulevesien viivytysaltaan mahdollinen 
toteuttaminen korttelin 859 ja uuden 
rakenteilla olevan Kauhavantien 
läntisen rampin väliselle alueelle ei 
arvioida aiheuttavan haittaa asumiselle 
hulevesialtaan lähiympäristössä. 
Alueelle tehdään erillinen toteutus- ja 
maisemasuunnitelma myöhemmässä 
vaiheessa.  
 
Kuortaneentien pohjoispuolella 
kevyenliikenteen alikulun toteuttamisen 
myötä osa nykyisen Sivutien/ 
Kuortaneentien ja korttelin 890 
välisestä puustosta joudutaan 
poistamaan. Alikulkujen ja 
kevyenliikenteen väylien tarkemman 
suunnittelun yhteydessä voidaan 
huomioida esim. mahdollisen 
näkösuojaa antavan kasvillisuuden 
istuttaminen väylien ja asutuksen 
väliselle alueelle.  

 
Pihkamännyntien varren korttelin 890 ja 
nykyisen Sivutien välillä olevan 
suojaviheralueen leveys on noin 48 
metriä. Kaavamuutoksen myötä 
kevyenliikenteen väylän reunan ja 
tonttien rajan välisen suojaviheralueen 
leveys kapenee Ritakalliontien puolelta. 
Tämän kaavan mukaisen 
suojaviheralueen leveys kevyenliikenteen väylien risteyksen kohdassa on noin 20 m. 
Kevyenliikenteen väylien sijoittuminen katualueella ratkaistaan lopullisesti 
myöhemmin laadittavan katusuunnitelman yhteydessä. 
 
Talonpojantien varren korttelin 802 ja Kuortaneentien välisen suojaviheralueen leveys 
on noin 11-15 metriä. Alueen rajauksen muutoksilla ei ole merkitystä alueen 
asuinoloihin, koska alueelle ei ole tulossa muutoksia. 
 
Mikäli joskus myöhemmin Kuortaneentien varrelle tarvitaan melusuojausta, niin 
melusuojauksena voidaan käyttää esim. melukaidetta. Melusuojauksen 
toteuttamiseen voidaan tarvittaessa hyödyntää myös suojaviheralueita sekä 
virkistysalueita.  

   

Koulu ja päiväkoti 

Asemakaava mahdollistaa Liuhtarin uuden koulun rakentamisen. 1,5-sarjaisen 
alakoulun lisäksi uuteen kouluun sijoittuu nykyisen Hautasen koulun oppilaat. Alueella 
oleva Liuhtarin päiväkoti jatkaa toimintaansa toistaiseksi. Päiväkoti puretaan 
mahdollisesti kun rakennuksen tekninen elinkaari on lopussa. Uusi esim. 5-ryhmäinen 
päiväkoti voitaisiin rakentaa kortteliin 8104. 
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Koulun rakentaminen parantaa merkittävästi nykyisten Liuhtarin ja Hautasen koulun 
oppilaiden ja henkilökunnan oloja. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti toteutettava 
koulu palvelee Liuhtarin ja laajenevan keskustan alueen asukkaita pitkälle 
tulevaisuuteen. 

Virkistys 

Koulun piha-alueet sekä Liuhtarinpuiston alue pyritään toteuttamaan siten, että ne 
palvelisivat monipuolisesti myös koulun ulkopuolista käyttöä. Etenkin Liuhtarinpuiston 
toteutuksessa tullaan huomioimaan lähialueen eritysryhmien tarpeet.  
 
Mikäli korttelin 878 tontille 6 rakennetaan sosiaali- ja terveyspalvelua palveleva 
rakennus, pienenee vastaavasti Liuhtarinpuiston nykyinen kenttäalue. Jäljelle jäävälle 
puistoalueelle voitaisiin toteuttaa noin 70 x 70 m suuruinen pelikenttä. 
Liuhtarinpuistoon mahtuisi teknisesti myös noin 100 x 70 m suuruinen kenttä, mikäli 
puistoalueelle ei sijoiteta juuri muita aktiviteetteja tai varsinaiseen virkistykseen 
sopivia alueita. Alueen kehittämisessä tulisi kuitenkin huomioida etenkin sosiaaliset ja 
terveydelliset näkökulmat sekä alueen käyttäjinä olevat erityisryhmät. Suositeltavaa 
on, että urheiluharrastustoiminnan tarpeet huomioidaan toteuttamalla muualle 
tarvittavat kenttäalueet. Esimerkiksi Patruuna-areenan ympäristöön olisi hyvä sijoittaa 
jalkapallokenttä tai pesäpallokenttä. Patruuna-areenan viereen ollaan 
suunnittelemassa jääkiekkokaukaloa/ tekojäätä. Jääkiekkokaukalon 
toteuttamisaikataulu on avoin. 
 
Liuhtarinpuistoon mahdollisesti tarvittavan hulevesien viivytysaltaan yhdistäminen 
alueen urheilukenttäalueeseen tai sen rakenteisiin säästäisi huomattavasti tilaa 
varisnaiseen alueen virkistys- ja puistokäyttöön.  Liuhtarinpuiston suunnittelu tehdään 
myöhemmässä vaiheessa. 

Tekninen huolto 

Alueella on kunnallistekniset verkostot. Verkostoihin mahdollisesti tehtävät muutokset 
huomioidaan koulun ja katualueiden rakentamissuunnittelun yhteydessä. Hulevesien 
hallintaan liittyvät tarkemmat suunnitelmat laaditaan myöhemmin. 
 
Liikenne 
 
Uusien liikennejärjestelyiden myötä Kuortaneentien, Ritakalliontien ja Sairaalantien 
ympäristön liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus paranee merkittävästi. Tässä 
selostuksessa sekä kaavaselostuksen liitteenä olevassa suunnitelmaselostuksessa 
on varsin kattavasti käsitelty näiden järjestelyiden vaikutuksia. 
 
Muita liikenteellisiä merkittäviä vaikutuksia ovat Ränkimäentien koulun ympäristössä 
tehtävät muutokset, jalankulku-/ kevyenliikenteen yhteyksien paraneminen 
Myllykyläntien, Rauhankujan ja Rauhanpolun alueilla sekä terveyskeskuksen pohjois- 
ja itäpuolelle tulevat muutokset. 
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Koulun kohdalla Ränkimäentien 
kaavamerkinnäksi on osoitettu pp/h-p. 
Kaavamerkinnän mukaisesti alue on 
ensisijaisesti jalankulkua ja huoltoa 
varten. Huoltoajo käsittää päiväkodin 
ja koulun saattoliikenteen lisäksi 
keittiön ja muun koulun 
huoltoliikenteen. Alueelle sijoittuu 
myös osa paikoitusalueesta. 
Liikenneturvallisuuden vuoksi ainakin 
pp/h-p alueeksi osoitettu osuus tulisi 
toteuttaa yksisuuntaisena siten, että 
kierto olisi vastapäivään: Talvikintieltä 
koulun editse Ritakalliontielle. Tämä 
on huomioitu koulun hyväksytyssä 
asemapiirroksessa.  
 
Jehovan todistajien valtakunnansalin 
ja Talvikintien omakotikiinteistöille 
voidaan liikennöidä kuten nykyisinkin. 
Ränkimäen ja Ritakalliontien liittymä 
siirtyy noin 40 metriä pohjoisen 
suuntaan. Muutos on tarpeellinen 
sekä uuden risteysalueen järjestelyjen 
että koulun saattoliikenteen 
järjestämisen vuoksi. 
 
Ränkimäentie muuttuu Talvikintien ja 
Ränkimäentie 12 omakotitalon väliseltä alueelta jalankulkua ja pyöräilyä varten. Myös 
huoltoajo on sallittu. Käytännössä huoltoajoa tarvitaan lähinnä Ränkimäen 
talomuseota varten. Muutos mahdollistaa turvallisen yhteyden myös 
Kurjenpellonpuiston alueelle. Muutoksen myötä Ränkimäentie 5:n tonttiliittymä tulisi 
siirtää Talvikintien puolelle. Ränkimäentie 9 kiinteistölle on olemassa oleva liittymä 
myös Ailakintieltä.  
 
Terveyskeskuksen alueen pysäköinnille kaavassa osoitetun LP-alueen toteuttamisen 
myötä uuden Liuhtarinkujan varrelta voidaan poistaa pysäköintipaikkoja. Uusi LP –
alue palvelee etenkin alueella työskenteleviä. Siten myös mahdollisesti Sairaalantien 
puoleisilta alueilta voidaan työpaikkapysäköintiä siirtää LP-alueelle.  
 
Korttelin 8104 ja Liuhtarinpuiston sekä terveyskeskuksen väliin osoitettua pp/h aluetta 
voidaan hyödyntää tarvittaessa välttämättömään huoltoajoon. Tälle osuudelle ei tulisi 
kuitenkaan sallia paikoitus- tai saattoliikennettä.  
 

 
6.2. Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan 

Maisema 

Koulun ylä- ja alapihan välillä olevaa komeaa puustoa pyritään säilyttämään 
mahdollisimman hyvin kaavassa alueelle osoitetun s-1 merkinnän mukaisesti. 
Nykyisen Ränkimäentien lähiympäristössä sekä koulun ja päiväkodin ympäristössä 
on komeaa puustoa, joista suuri osa joudutaan kaatamaan rakentamisen yhteydessä. 
Alueella pyritään kuitenkin säilyttämään mahdollisimman paljon maisemallisesti 
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merkittäviä puita esim. merkitsemällä säilytettävät puut ennen rakennustöiden 
aloittamista.  

 
Liikennejärjestelyiden rakentamisen myötä risteysalueen läheisyydessä olevaa 
puustoa joudutaan kaatamaan. Merkittävin muutos tältä osin kohdistuu Sairaalantien 
lähiympäristöön joka on puistomaisesti hoidettua. Alueella on myös komeita 
havupuita, jotka joudutaan kaatamaan kiertoliittymän rakentamisen yhteydessä.  
 
Kuortaneentien pohjoispuolella olevaa koivikkoa joudutaan kaatamaan 
kevyenliikenteen alikulkujen toteuttamisen yhteydessä. Vaikutukset Kuortaneentien 
maisemaan eivät tältä osin ole yhtä merkittäviä kuin Sairaalantien ympäristössä, 
koska alueelle jää edelleen runsaasti suojaavaa puustoa. Lisäksi ko alue sijaitsee 
Kuortaneentien tasoa selkeästi alempana. Tämän alueen maisemallisia muutoksia 
voidaan lieventää toteuttamalla uusi kevyenliikenteen ympäristö puistomaisesti ja 
varmistamalla riittävän suojaavan kasvillisuuden säilyminen väylien ja asutuksen 
välillä. Molempia alueita koskevat tarkemmat suunnitelmat tehdään myöhemmin 
katusuunnittelun yhteydessä.  

Luonnonolot 

Alueella ei ole tiedossa olevia erityisiä luontoarvoja, jotka voisivat vaarantua kaavan 
toteuttamisen myötä. Pääskysten pesinnän turvaamiseksi on purettavan koulun 
läheisyyteen sijoitettu linnunpönttöjä. Koulurakennus puretaan syksyllä vasta 
pesimäkauden jälkeen.  

 
6.3. Sosiaaliset vaikutukset 

Liuhtarin koulun alue tarjoaa mahdollisuuksia monipuoliseen harrastamiseen myös 
kouluaikojen ulkopuolella. Etenkin Liuhtarinpuiston toteuttamisessa tulee huomioida 
lähialueen erityisryhmät sekä heidän kuntouttaminen. Hyvänä lähtökohtana alueen 
kehittämiselle on kaupunginpuutarhurin ja alueen työntekijöiden sekä asukkaiden/ 
asiakkaiden yhteistyön myötä tehty luonnossuunnitelma.   

 
6.4. Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään 

Kaavalla ei arvioida olevan vaikutuksia ilmaston muutoksen hillintään. Mahdollisiin 
rankkasateisiin varaudutaan osoittamalla alue hulevesien viivytysallasta varten 
Kuortaneentien eteläpuolelle, uuden rakenteilla olevan Kauhavantien läntisen rampin 
ja Sairaalantien varren korttelin 859 väliselle alueelle. Viivytysaltaan ja hulevesireittien 
toteutuksen suunnittelun aikataulua ei ole vielä ratkaistu. Hulevesijärjestelyselvitys on 
asemakaavaselostuksen liitteenä.  

 
 

7. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
Liuhtarin koulun rakentaminen on tarkoitus aloittaa mahdollisesti 2018/2019. Uudet 
liikennejärjestelyt olisi syytä toteuttaa samassa yhteydessä. Päiväkodin 
rakentamisesta ei ole tehty päätöksiä.  

 
7.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Liuhtarin koulun pääpiirustukset on hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.6.2018 §3. 
Arkkitehdit von Boehm – Renell Oy:n laatimien pääpiirustuksin kilpailutetaan koulun 
rakentaminen KVR hankintamuotona.  
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Alla olevassa havainnekuvassa on koulurakennus Ränkimäentien suunnasta 
tarkasteltuna. Etualalle tulee tilat saattoliikenteelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alla koulun havainnekuva kaakon (Kuortaneentien) suunnasta tarkasteltuna. 
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7.2. Toteutuksen seuranta 
Asemakaavan toteutuksen seurannasta vastaa lähinnä Lapuan kaupungin 
rakennusvalvontaviranomaiset. Kouluhankkeen toteutusta ohjaa kaupunginhallituksen 
asettama koulujen suunnittelutoimikunta. 

 
 

Lapualla 26.6.2018 
 

 
    
Heikki Joensuu    Tapio Moisio 
Kaavoittaja     Kaupungingeodeetti   
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