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1.
1.1.

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Tunnistetiedot
Asemakaavan selostus koskee 26.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa.
Asemakaavan muutos koskee korttelia 002 sekä virkistys- ja katualueita.
Asemakaavalla muodostuu korttelit 002, 017 ja 018 sekä niihin liittyvät virkistys-,
erityis- ja katualueet.
Asemakaavan muutos ja laajennus koskee yksityisten omistamia kiinteistöjä
408-17-2-2, 408-17-2-3, 408-17-2-4, 408-17-2-5, 408-17-2-6
sekä kaupungin omistamia kiinteistöjä /osia kiinteistöistä 408-17-2-1, 408-17-12-6,
208-17-9903-0101, 408-17-9903-0201, 408-17-9901-201, 408-17-9903-301, 408-179903-401.

1.2.

Kaava-alueen sijainti ja laajuus
Suunnittelualueena on Alanurmon kaupunginosan vanhan koulun alue.
Suunnittelualuetta rajaa lännessä Alanurmontie, pohjoisessa Koulurannantie , idässä
Nurmonjoki ja etelässä kaavoittamaton peltoalue. Asemakaavan muutos koskee
korttelia 002 sekä puistoalueita Alanurmontien ja Koulurannantien risteysalueella
sekä osaa Nurmonjoen varren puistoalueesta.
Kaava-alueen pinta-ala on 25 408 m² eli noin 2,54 ha.

Kuvassa asemakaava-alueen rajaus
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1.3.

Kaavan nimi ja tarkoitus
Asemakaavan nimi on ALANURMON VANHA KOULUALUE, 17. ALANURMON
KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS
Alanurmon uusi koulu on valmistunut syksyllä 2013, jolloin vanha koulu on jäänyt
tyhjilleen. Entinen koulu on myyty tarjousten perusteella yksityishenkilöille, jotka ovat
anoneet kaavamuutoksen laatimista alueelle. Noin 6 000 m2 suuruinen alue
osoitetaan asuintontiksi.
Samassa yhteydessä entisen koulun alueen loppuosalle osoitetaan kaksi uutta
omakotitonttia. Myös lähialueella olevien pienten puistoalueiden kaavamerkintöjä
tarkistetaan paremmin niiden käyttöä vastaaviksi.

1.4.

Sisällysluettelo
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2.
2.1.

TIIVISTELMÄ
Kaavaprosessin vaiheet
4.5.2015 vanhan Alanurmon koulun kauppakirja
10.9.2015 Tapio Koiviston ja Tuulikki Utunen-Koiviston anomus kaavan
muuttamisesta.
23.11.2015 khall §15, kaavoituspäätös
15.6.-1.7.2016 osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS ja kaavaluonnos nähtävillä.
30.9.–31.10.2016 kaavaehdotus julkisesti nähtävillä
__.__.2016 § __ kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen
__.__.2016 § __ kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen
__.__.2016 kaava sai lainvoiman

2.2.

Asemakaava
Asemakaavalla yksityisille keväällä 2015 myyty Alanurmon entinen koulu osoitetaan
sen nykyisen käytön ja hyväksytyn kaupan mukaisesti noin 6 000 m² suuruiseksi
asuintontiksi. Samalla koulun rannan puolelle osoitetaan kaksi uutta omakotitonttia.
Opinkujaa jatketaan siten, että mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa voidaan
asuinaluetta laajentaa myös kaava-alueen etelänpuoleiselle alueelle.
Asemakaavalla tarkistetaan Alanurmontien varressa olevien puistoalueiden
kaavamerkinnät tarkoituksenmukaisemmiksi. Kaavan yhteydessä tehdään myös
muita pienempiä muutoksia.

2.3.

Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaava-alue on pääosin jo rakennettu. Rannan puolelle tulevat uudet
omakotitontit saataneen rakennuskelpoisiksi vuoden 2017 puolella.

3.
3.1.

LÄHTÖKOHDAT
Maisemakuva ja luonnonympäristö
Kaava-alue on pääosin jo valmiiksi rakennettua ympäristöä. Nurmonjoen jokirantaalue on asemakaavoitetulta osaltaan puistoa. Rantapuiston pohjoisosaan on
perustettu puulajipuisto arboretum. Alueelle on rakennettu myös polkuja, katos,
nuotiopaikka, veneluiska ja veneiden säilytysalue. Kaava-alueella olevaa
jyrkkärantaista puistoaluetta ei ole kunnostettu vastaavalla tavalla.
Omakotitalojen eteläpuolella on sähkölinjan vierellä rivistö kookkaita pihlajia. Koulun
tontin eteläreunalla on kuusiaita.
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Yleiskaavoitusta varten laaditun luontoselvityksessä (Ramboll 2011) Nurmonjoen
ranta-alueet on huomioitu yleisesti mm. seuraavasti:
”Nurmon- ja Lapuanjoen reunojen puu- ja pensasvyöhykkeet ovat
linnustollisesti mielenkiintoisia. Jokirannan kasvustot tarjoavat useille
lintulajeille suojaa ja ravintoa, mistä johtuen lintutiheydetkin ovat
peltomaisemassa suurimmillaan juuri vesistöjen varsilla. Jokirannan
mielenkiintoisimmat pesimälajit olivat mm. rantasipi, telkkä, palokärki,
satakieli ja kultarinta.”
”Lapuanjoen
ja
Nurmonjoen
varsia
reunustavat
kapeahkot
lehtipuuvyöhykkeet (harmaaleppä-, raita, koivu), jotka paikoin levenevät
pienialaisiksi rantalehdoiksi ja tulvalehdoiksi etenkin jokeen laskevien
luomien ja siltojen kohdilla. Rantapuustolla on merkitystä lähinnä
maisemassa ja ekologisena vyöhykkeenä muutoin aukeilla ja eliöstön
kannalta
suojattomilla
viljelysalueilla.
Tulvalehdoissa
esiintyy
selvitysalueen monimuotoisinta kasvillisuutta.”

6
”Yleisesti ottaen koko Nurmon- ja Lapuanjokivarsi rantavyöhykkeineen
on tärkeää vyöhykettä kasvillisuuden puolesta, mikä korostuu kun jokea
ympäröivät alueet ovat usein tehokkaassa viljelykäytössä. Kapeatkin
jokitörmät ja niiden alatasanteet muodostavat tulvalehtoja, joissa
kasvillisuus on monipuolista ja runsasta vaikkakin puusto on usein
nuorta ja tiheää.”
Keskustaajaman asuin- ja työpaikka-alueen osayleiskaavaehdotuksessa ranta-alueet
onkin merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeänä alueena luoaluemerkinnällä. Suunnittelualueella ei ole todettu olevan uhanalaisia eläin- tai
kasvilajeja tai suojeltuja luontotyyppejä. Ranta-alueella on kuitenkin merkitystä
ekologisena käytävänä. Yleiskaavan luontoselvityksessä jokivarret ehdotetaan
säilyttämään ennallaan.

Kuvassa osoitettu kaava-alue (sininen viiva) sekä puulajipuisto (punainen viiva)

Vuoden 2005 asemakaavoitusta varten 2005 Maa ja Vesi Oy / ympäristöasiantuntija
Lauri Erävuoren antama lausunto:
”Alue 3 (vuonna 2007 hyväksytty asemakaava-alue) käsittää koulun ympäristön
Nurmonjoen rantaan asti. Inventointi suoritettiin vain rannan osalta muun ympäristön
ollessa nurmea tai koulun muuta pihaympäristöä.
Ranta-alue on lehtipuuston ja pensaston valtaama ja avoimia näkymiä joelle on
vähän. Ranta-alueiden kasvillisuus on suurruohovoittoista, erityisesti mesiangervo
esiintyy runsaana. kasvillisuus on varsin tavanomaista jokivarren kasvillisuutta. Oman
leimansa alueelle antaa puulajipuisto, joka käsittää useita alueelle istutettuja puu- ja
pensaslajeja. Puulajipuiston ympäristö on suurruohovaltaista ja lepän luonnehtimaa
ympäristöä. Alueella kasvaa kotkansiipikasvusto, joka lienee kuitenkin
istutusperäinen.
Alueella ei ole erityisiä luonnonarvoja, mutta puulajipuistolla on merkitystä
kasvatuksellisesti ja virkistyksellisesti.”

3.2.

Maaperä
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Alueelle
ei
ole
tehty
maaperätutkimusta.
Rannan
puolella maaperä on hienoa
hietaa.
Rakennushankkeen
yhteydessä
on
tehtävä
rakennuspaikkakohtaiset
maaperätutkimukset.
Kuvassa
maaperäkartta
geologian
tutkimuskeskuksen Maankamara
–karttapalvelusta. sivuilta (http://gtkdata.gtk.fi/Maankamara/index.html)

3.3.

Rakennettu ympäristö
Alanurmon entinen koulu on 1913
rakennettu ja 1928 laajennettu
hirsirunkoinen koulurakennus, joka
on
nykyisin
asuinkäytössä.
Koulurakennus on myyty tarjousten
perusteella
yksityishenkilöille
toukokuussa 2015. (oikealla kuva
myynti-ilmoitiksesta)
Lapuan
keskustaajaman
ja
ympäristön
kulttuuriympäristöselvityksessä
(2011) Alanurmon koulu mainitaan
paikallisesti
merkittävien
ja
paikallisesti erittäin merkittävien
mahdollisesti
huomioitavien
kohteiden luettelossa. Luettelossa
kohteesta mainitaan, että se
sijaitsee
maisemallisesti
merkittävällä paikalla.
Koulunrannan alueen omakotitalot on rakennettu vuonna 2007 hyväksytyn
asemakaavan jälkeen. Alueella on yksi vielä rakentamaton tontti korttelissa 017
(entisen kaavan mukainen korttelin 2 tontti 1). Uusissa rakennuksissa on yhtenäisesti
musta/tummanharmaa katto.
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3.4.

Yhdyskuntatekninen huolto
Alueella on valmis kunnallistekniikka. Uudet tontit on myös liitettävissä olemassa
oleviin verkostoihin.

Elenia Oy:n antaman lausunnon mukaan nykyisen pylväsmuuntajan läheisyyteen
varataan paikka puistomuuntajalle. ET-alueen koko on noin 14x14 m. Muuntamon ja
lähimmän rakennuksen välinen etäisyys tulee olla vähintään 8 m. Pylväsmuuntajan
pohjoispuolisella
alueella
olevien
kunnallisteknisten
verkostojen
vuoksi
puistomuuntajalle sopivin paikka on etelänpuoleinen alue. Elenia purkaa kaavaalueen läpi itä-länsi –suunnassa kulkevat 20 kV:n ilmajohdot kaavan rakentumisen
yhteydessä. Pohjois-eteläsuuntainen 20 kV:n ilmajohto kaapeloidaan alueen
rakentamisen yhteydessä.

3.5.

Sosiaalinen ympäristö ja palvelut
Alanurmon uusi syksyllä 2013 käyttöön otettu alakoulu ja päiväkoti sijaitsee
Alanurmontien länsipuolella. Muut palvelut sijaitsevat keskustan alueella.

3.6.

Liikenne
Alueelle
on
olemassa
olevat
liikenneyhteydet.
Alanurmontien
varren
kevyenliikenteenväylä on rakennettu Simpsiöntielle saakka. Uusille tonteille tulee
kulkuyhteys rakennettavalta Opinkujan jatkeelta. Entiselle koululle on oma liittymä
Alanurmontieltä.

3.7.

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Kaava-alueen pohjoisreunalla kulkee 110 kV:n johto. Voimassa olevassa, vuonna
2007 hyväksytyssä, asemakaavassa on alueelle osoitettu 25 m johtoaukea EV –
alueena. Johtoaukean reuna on myös tämän asemakaava-alueen raja. 10 m leveä
reunavyöhyke, jolla rajoitetaan kasvillisuuden korkeutta, ulottuu tämän asemakaavan
alueelle. sv-2 – merkinnällä osoitettu vyöhyke osoitetaan nykyiselle paikalleen myös
tämän asemakaavan yhteydessä. Kaava-alueen itäreunalla sijaitseva eteläpohjoissuuntainen 20 kV ilmajohto puretaan ja kaapeloidaan nykyiselle kodilleen. Itälänsi – suuntainen 20 kV ilmajohto puretaan.
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3.8.

Maanomistus
Kuvassa vihreällä, keltaisella ja punertavalla on osoitettu kaupungin omistamat
alueet. Valkoiset alueet ovat yksityisessä omistuksessa.

3.9.

Suunnittelutilanne
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta
on annettu marraskuussa 2008. Alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteet koskevat
kaikkia kaavatasoja.

Maakuntakaava
Etelä-Pohjanmaan
maakuntakaava
on
ympäristöministeriön vahvistama (23.5.2005).
Maakuntakaavaan on tehty muutos (Lapuan
Honkimäki),
jonka
ympäristöministeriö
on
vahvistanut (5.12.2006). MRL:n mukainen
maakuntakaava
sisältää
yleispiirteisen
suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai
sen osa-alueella Voimassa olevassa, vuoden
2005
Etelä-Pohjanmaan
kokonaismaakuntakaavassa
alue
sijoittuu
taajamatoimintojen alueelle.

Maakuntakaavaa on uudistettu vaihemaakuntakaavoilla:
Vaihemaakuntakaava I: Tuulivoima (hyväksytty mvalt11.5.2015)
Vaihemaakuntakaava II: Kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot (hyväksytty mvalt
30.5.2016)
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Vaihemaakuntakaava III: Turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialaitokset,
energiapuun terminaalit ja kulttuurimaisemat (valmistelussa)
Voimassa olevassa, vuoden 2005 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa alue
sijoittuu taajamatoimintojen sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen
kannalta tärkeälle alueelle.

Alue kuuluu myös maakuntakaavan mukaiselle matkailun vetovoima-alueeseen mv
sekä maaseudun kehittämisen kohdealueelle mk-2:

Yleiskaava
Alueella on voimassa Keskustan yleiskaava 2001. Yleiskaavassa entisen Alanurmon
koulun alue on osoitettu kaavamerkinnällä PY: Julkisten palvelujen ja hallinnon alue.
Koulun ympäristö on osoitettu kaavamerkinnällä maatalousalueena MT ja ranta-alue
maa- ja metsätalousvaltaisena alueena M.
Suunnittelualue kuuluu uuden laadittavan Keskustaajaman asuin- ja työpaikka-alueen
osayleiskaava
2030–alueeseen.
Keväällä
2013
nähtävillä
olleessa
osayleiskaavaehdotuksessa alue on osoitettu uudeksi asemakaavoitettavaksi
pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi AP. Ranta on osoitettu lähivirkistysalueena VL.
Lisäksi ranta on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeänä
alueena. Tavoitteena on, että yleiskaavaehdotus olisi hyväksymiskäsittelyssä vuoden
2016 aikana.
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Alla osayleiskaavaehdotuksen alueelle kohdistuvat kaavamerkinnät ja –määräykset.
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Asemakaava
Voimassa oleva asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.1.2007 §15.

Rakennusjärjestys
Lapuan kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 27.1.1992.
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Pohjakartta
Asemakaavan pohjakarttana käytetään vektorimuotoista kaupungin ylläpitämää
kaavan pohjakarttaa 1:1000 mittakaavassa. Kaupungingeodeetti on hyväksynyt
käytettävän pohjakartan 13.9.2016

Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat
Suunnittelualueen lähiympäristössä ei ole meneillään osayleiskaavan lisäksi muita
kaavahankkeita.

3.10.

Asemakaavan perusselvitykset
Asemakaavan muutosalueelle ei ole tehty erillisiä perusselvityksiä asemakaavan
laatimisen yhteydessä. Kaavan laadinnassa on hyödynnetty valmisteilla olevan
yleiskaavan selvityksiä:

4.
4.1.

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
Asemakaavan suunnittelun tarve
Alanurmon uusi koulu on valmistunut syksyllä 2013, jolloin vanha koulu on jäänyt
tyhjilleen. Entiselle koululle ei ole ollut käyttöä, ja vanha koulu on myyty tarjousten
perusteella Tapio Koivistolle ja Tuulikki Utuselle toukokuussa 2015. Syksyllä 2015
uudet omistajat ovat anoneet kaavamuutoksen laatimista alueelle.
Koulun ja jokirannan väliin jäävälle alueelle voidaan sijoittaa kaksi uutta
omakotitonttia. Samalla varaudutaan tulevaisuudessa mahdolliseen asuinalueen
laajentumiseen eteläiselle peltoalueelle.

4.2.

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Lapuan kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavan muutoksen laatimisesta
123.11.2015 §15.

4.3.

Osallistuminen ja yhteistyö
Osallistuminen ja yhteistyö on selostettu tarkemmin osallistumisarviointisuunnitelmassa, joka on tämän selostuksen liitteenä (liite 1).

4.4.

ja

Osalliset
Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) osallisiksi määriteltiin
alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa. Tässä kaavahankkeessa osallisia ovat siten mm.
Koulunrannan alueen asukkaat. Viranomaistahoista ja yhteisöistä osallisia ovat
seuraavat: tekninen toimi/ kunnallistekninen – sekä rakennusosasto, Lapuan energia
Oy, Anvia Oyj ja Elenia Oy

4.5.

Vireilletulo
Asemakaavan muutos on tullut vireille kaupunginhallituksen kaavoituspäätöksellä
16.5.2015 §15. Kaavan vireilletulosta ja luonnosvaiheen kuulemisesta on ilmoitettu
kuulutuksella 8.6.2016
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4.6.

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
-

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja asemakaavan muutosluonnos
nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti 15.6.–1.7.2016.
Kommentit/ lausunnot:
Tekninen lautakunta, tela 28.6.2016 §74: Ei huomautettavaa
Ympäristöosasto: Ei huomautettavaa
Jenni Ujanen, Petri Ojutkangas, Niko Suokko, Heidi Suokko, Pirjo Yli-Viitala
ja Antti Honkanen: Korttelin 018 tontteja tulee pienentää siten, ettei nykyinen
puistoalue pienene. Perusteluna, että puistoalue on metsälain 10 § mukainen
arvokas elinympäristö tai muu eläimistöltään tai kasvillisuudeltaan luonnonarvoja
sisältävä alue. Kaavaluonnoksen kortteleiden 017 ja 018 välissä oleva
pihlajarivistö tulisi merkitä kaavaan säilytettävänä puurivinä. Pihlajarivistö on osa
alueelle sijaitsevaa puulajipuistoa.
Korttelin 018 tontit sijoittuvat osin nykyisen puistoalueen päälle.
Kyseinen alue on nykyisin hoitamatonta entistä peltoa. Uusien
omakotitonttien korttelin 018 alueella ei ole erityisiä luonnonarvoja. (kts.
kohta 3.1.) Pihlajarivistö merkitään kaavaan säilytettävänä/
istutettavana
puurivistönä.
Korttelinumerointi
on
muuttunut
ehdotusvaiheessa: kortteli 017 on ehdotuksessa kortteli 002 ja kortteli
002 on ehdotuksessa 017.
Janna ja Harri Sepponen: Ekopiste on luonnoksessa sijoitettu tontin viereen. Se
tulisi sijoittaa ennemmin Alanurmon uuden koulun alueelle. Siellä se ei aiheuttaisi
samanlaista häiriötä kuin tonttien viereen sijoitettuna. Tontin ja asuinalueen
ulkonäkö ja viihtyisyys tulisi kärsimään. Mikäli ekopiste sijoitetaan kuitenkin
Koulurannantien alkuun, tulisi se maisemoida sopivin istutuksin, ettei se rumenna
näkymiä Koulurannantien ja Alanurmontien suuntaan.
Ekopisteen ja koulun toimintojen sijoittaminen samalle alueelle voisi
aiheuttaa ongelmia, mm. liikenneturvallisuuden ja koulualueen
valvonnan osalta. Kaavassa on osoitettu istutettavat puurivistöt
ekopisteen ympäristöön.. Ekopisteiden lähialueet pyritään toteuttamaan
siten, ettei lähialueen viihtyisyys heikkene eikä aiheuta ympäristölleen
haittaa. Alueen tarkempi suunnittelu tehdään myöhemmin.
Erkki Setälä, Alanurmon kyläyhdistyksen vpj: Ehdotettu kaavamuutos
pienentäisi huomattavasti virkistysaluetta ja vaikeuttaisi alueen käyttöä, koska
kulku alueelle huononee. Uudet tontit menevät pahasti virkistysalueelle ja estävät
ranta-alueen vapaan jatkokehittämisen. Alueelle ei voitaisi toteuttaa suunniteltua
kukkaniittyä. Kyläyhdistys toivoo, että kaupunki asettaisi alueen virkistyskäytön ja
sen kehittämisen etusijalle.
Kaavamuutoksen yhteydessä turvataan yhteydet rantapuiston alueelle.
Merkittävimmät osat rannan puistoalueesta, kuten esim. arboretum ja
venevalkama, sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella. Osa nykyisin
hoitamattomasta
peltoalueesta/
puistosta
(VP)
liitetään
omakotitontteihin. Muutos ei merkittävästi vähennä ranta-alueen
virkistyskäyttömahdollisuuksia. Kaavamuutoksen myötä mahdollisuudet
esim. kukkaniityn toteuttamiselle toki heikkenevät. Asemakaavan myötä
puistoalueen kokonaispinta-ala kasvaa. Korttelin 018 pohjoispuolelle
tulee noin 13 m leveä ja eteläpuolelle noin 8 m leveä puistokaista
riittävien kulkuyhteyksien varmistamiseksi.
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Kaavaehdotus MRA 27 §:n mukaisesti virallisesti nähtävillä 30.9.-31.10.2016
välisenä aikana
Kommentit/ lausunnot:

-

Kaupunginhallitus
päätti
kokouksessaan
__.__.2016
kaupunginvaltuustolle kaavaehdotuksen hyväksymistä
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan __.__.2016 § __.

-

4.7.

§__

esittää

Viranomaisyhteistyö
Viranomaisyhteistyö hoidetaan lausuntomenettelyllä. Kaavahankkeesta ei ole tarpeen
pyytää lausuntoja Etelä-Pohjanmaan liitolta eikä Etelä-Pohjanmaan ELY –
keskukselta.

4.8.

Asemakaavan tavoitteet
Kaupungin asettamat tavoitteet
Kaavamuutoksen keskeisenä tavoitteena on ollut entisen koulun alueen muuttaminen
kaavalla asuinkäyttöön, uusien tonttien muodostaminen rannan ja koulun väliselle
alueelle ja Alanurmontien varren puistoalueiden merkitseminen asemakaavassa
tarkoituksenmukaisemmilla kaavamerkinnöillä.

Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
Keskeisimpien tavoitteiden lisäksi on huomioitu tarve osoittaa alue puistomuuntajaa
varten. Luonnosvaiheessa saatu palaute on huomioitu mahdollisuuksien mukaan:
ekopisteen yhteyteen on osoitettu istutettavat puurivistöt ja korttelin 017
etelänpuoleinen pihlajarivistö on osoitettu säilytettävänä puurivinä.

4.9.

Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Asemakaavaratkaisu
on
kaupungin
asettamien
tavoitteiden
mukainen.
Kaavaratkaisussa on huomioitu mahdollisuuksien mukaan kaavasta saatu palaute.
Kaava mahdollistaa Nurmonjoen varren virkistyskäytön ja vapaan liikkumisen rannalla
sekä pellon reunalla. Kaavassa on huomioitu erityisesti hyvät kulkuyhteydet
jokirannan puistoalueelle.
Puistomuuntajan sijoittaminen nykyisen pylväsmuuntajan kohdille edellyttää Elenien
lausunnon mukaisia ET –alueen aluerajauksia. Entisen koulun tontin rajausta on
muutoksen johdosta jouduttu tarkistamaan, mutta tontin pinta-ala säilyy noin 6 000
neliömetrissä (6 001 m2).

5.
5.1.

ASEMAKAAVAN KUVAUS
Kaavan rakenne
Mitoitus
Kaava-alueen pinta-ala 25 408 m2 eli n. 2,54 ha. Koko pinta-ala on asemakaavan
muutosaluetta.
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5.2.

Aluevaraukset
Asemakaavassa osoitetut aluevarausten rajaukset perustuvat pääosin olemassa
oleviin kiinteistörajoihin. Entisen koulun alueen tontti on noin 6 000 m2 suuruinen
hyväksyttyjen kauppaehtojen mukaisesti.

5.3.

Korttelialueet
Kaavassa on osoitettu erillispientalojen AO – korttelialueet voimassa olevan kaavan
mukaisesti Koulurannantien varrelle kortteleihin 002 ja 017. Kaksi uutta AOrakennuspaikkaa muodostuu Opinkujan jatkeen joen puolelle kortteliin 018. Entisen
Alanurmon koulun alue on osoitettu AO-2 – merkinnällä. Uusi korttelinumerointi
koskee entisiä korttelin 002 tontteja 1,2 ja 6: Ne muuttuvat kaavaehdotuksen
mukaisesti korttelin 017 tonteiksi 1,2 ja 3.

Korttelin 002 tontit 3-5, korttelin 017 tontit 1-3 sekä korttelin 018 tontit 1 ja 2.
Kortteleiden 002 ja 017 AO- tontit ovat nykyisen kiinteistöjaon mukaisia. Korttelin 018
uudet tontit ovat pinta-alaltaan 1440 m2 (tontti 1) ja 1291 m2 (tontti 2).
Rakennusoikeudet määräytyvät tehokkuusluvun e=0.20 mukaisesti.

Yksityishenkilöille myydyn entisen Alanurmon koulurakennuksen alue muodostaa
kortteli 017 tontin 3. Tontin pinta-ala on 6 001 m2. Rakennusoikeus määräytyy
tehokkuusluvun e=0.15 mukaisesti ja on 900 k-m2.
Kaava-alueella on sitova tonttijako.

5.4.

Muut alueet

Entisen koulun tontin (AO/s) ja etelän puoleisen kuusiaidan välinen noin 8 m leveä
virkistysalueeksi merkitty kaistale, joka palvelee lähinnä kulkuyhteytenä rannan
suuntaan.

Rantapuisto sekä korttelin 018 pohjois- ja eteläpuolelle varatut jalankulkuyhteydet
ranta-alueelle.
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Puistomuuntajan rakentamista varten
pylväsmuuntajan kohdalla/ eteläpuolella.

5.5.

6.

osoitettu

alue

nykyisen

poistuvan

Asemakaavamääräykset

Kaavan vaikutukset
Asemakaavan muutoksen myötä alueelle voidaan rakentaa kaksi uutta omakotitaloa
sekä sijoittaa puistomuuntaja ja ekopiste Alanurmontien läheisyyteen. Kaavalla
varaudutaan
myös
mahdollisesti
myöhemmin
tapahtuvaan
asunalueen
laajennukseen entisen koulun eteläpuoliselle peltoalueelle.
Entisen koulurakennuksen tiloihin voidaan sijoittaa enintään kaksi asuntoa. Lisäksi
suurta koulukiinteistöä voidaan hyödyntää majoitus- ja liiketoimintaa varten. Näiden
toimintojen osuus päärakennuksen kerrosalasta tulee kuitenkin olla alle 50 %.

6.1.

Alue- ja yhdyskuntarakenne
Asemakaavan muutos tiivistää hieman alueen rakennetta.

6.2.

Rakennettu ympäristö ja maisema
Uudisrakentamisen myötä omakotitaloalue laajenee hieman. Kahden omakotitontin
sijoittuminen entisen koulun ja joen väliin ei aiheuta merkittävää muutosta
maisemassa. Suurimmillaan muutos on Koulurannantien omakotitalojen suunnasta
tarkasteltuna. Omakotirakentaminen sopii hyvin olemassa olevaan ympäristöön.
Rannan puolelle jää edelleenkin vapaata puistoaluetta myös maastoltaan tasaiselle
osuudelle rantapuuston ja uusien tonttien välille.
Asemakaavassa entistä koulua ei ole suojeltu suojelumerkinnällä vaan alue on
osoitettu alueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Siten koulurakennuksen säilyttäminen
fyysisenä rakennuksena on ensisijainen tavoite. Mutta mikäli rakennuksen
säilyttäminen/ kunnostaminen ei olisi mahdollista, voitaisiin tilalle rakentaa myös
kokonaan uusi asuinrakennus.
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6.3.

Virkistysmahdollisuudet
Ranta-alueen hyödyntämiseen virkistykseen asemakaavalla ei ole oleellista
vaikutusta. Nykyiselle tasaisemmalle alueelle voidaan toteuttaa tarvittavat pohjoisetelän suuntaiset kulkureitit sekä itä-länsi suuntaiset yhteydet Alanurmontieltä ja
Opintieltä ranta-alueelle.
Voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna virkistysalueiden kokonaispinta-ala
kasvaa hieman yli 1 500 m2. Tällä asemakaavahankkeella ei ole vaikutusta
pohjoisemmassa olevan arboretumin alueen virkistyskäyttöön. Tämän kaavan myötä
mahdollisen kukkaniityn toteuttamiseen käytettävissä oleva ala pienenee.
Alanurmontien ja Koulurannantien risteyksen yhteydessä olevien puistoalueiden VP
muuttamisella suojaviheralueeksi EV ei ole huomattavaa merkitystä kyseisten
alueiden käytölle. Koulurannantien pohjoispuoliselle alueelle sijoittuvan ekopisteen
ympäristö hoidetaan puistomaisesti: alueelle on osoitettu istutettavat puurivit sekä
istutettava alue. Alueen toteutuksessa tulee huomioida suurjännitelinjan
suojavyöhykkeen asettama rajoitus kasvillisuuden korteudelle. Kasvillisuuden
korkeutta rajoittavat voimassa olevat suurjännitelinjojen yleisohjeet.

Yllä olevassa kuvassa on merkitty pinkillä virkistysalueita koskevat muutokset.
Oranssilla on osoitettu 309 m2 suuruinen alue, joka muuttuu puistoalueesta AO –
alueeksi. Lilalla on puolestaan osoitettu alueet, jotka muuttuvat kaavan myötä YO –
alueesta virkistysalueeksi/ puistoksi. Kyseisten alueiden yhteisala on 1 849 m2.
Alanurmontien – Koulurannantien risteysalueella yhteensä 1578 m2 puistoaluetta
muutetaan suojaviheralueeksi EV.

6.4.

Ympäristön häiriötekijät
Kaava-alueelle sijoittuva uusi puistomuuntaja ei aiheuta haittaa ympäristölleen.
Puistomuuntajan etäisyys lähimmän rakennuksen seinästä tulee olla vähintään 8
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metriä. Kaavassa on puistomuuntajan alueelle (ET) osoitettu rakennusalan raja 4
metrin etäisyydelle aluevarauksen eteläreunasta. Koulurannantien pohjoispuolelle
sijoittuva ekopiste tulee toteuttaa siten, ettei se aiheuta haittaa lähellä olevalle
asutukselle. Ekopisteen sijainti on osoitettu ohjeellisena.

7.

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Opinkujan jatkeen rakentaminen ja tarvittavien kunnallisteknisten verkostojen
laajennustyöt aloitettaneen vuoden 2017 aikana. Uudet tontit tulevat rakentajille
haettaviksi mahdollisesti myös vuoden 2017 aikana. Ekopisteen toteuttamisen
aikataulu on avoin.

7.1.

Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Alueelle laaditussa havainnekuvassa on osoitettu asemakaavan mukainen tavoiteltu
rakentaminen.

7.2.

Toteutuksen seuranta
Asemakaavan toteutuksen seurannasta
rakennusvalvontaviranomaiset.

vastaa

lähinnä

Lapualla 27.9.2016

Heikki Joensuu

Tapio Moisio

Kaavoittaja

Kaupungingeodeetti

Lapuan

kaupungin
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