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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

Asemakaavan selostus, joka koskee 8.7.2019 päivättyä kaavakarttaa. 

Asemakaavan muutos koskee korttelin 1028 tontteja 1028-3, 1028-8 ja 1028-9.  

Asemakaavalla muodostuvat korttelin 1028 tontit 3 ja 10. 

1.2 Kaava-alueen sijainti ja laajuus 

Kaava-alue sijaitsee Siiriläntien ja Nurmonjokivarressa olevan Siirilänpuiston välisellä alueella. 
Alueella toimii Seurakuntaopiston Lapuan kampus. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 
2,0 ha.  

 
Kuva 1. Alueen sijainti (peruskartan lähde: MML 04/2019) 
 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Asemakaavan nimi on 10. LIUHTARIN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Seurakunta-
opiston Lapuan kampuksen alue, Osakortteli 1028. Tavoitteena on mahdollistaa sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen sekä näihin liittyvien asumispalvelujen sijoittaminen alueelle. Aloitteen asema-
kaavamuutoksesta on tehnyt Kirkkopalvelut ry, jonka mukaan erityisesti opiston asuntolara-
kennusten käyttöaste on tällä hetkellä alhainen. Lisäksi vanha hirsirakennus on tyhjillään, jon-
ka vuoksi rakennuksille on etsitty vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia. 
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2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Lapuan kaupunginhallitus päätti marraskuussa 2018 asemakaavamuutoksen laatimisesta kort-
telin 1028 alueelle. Kaavoituksen vireilletulosta ilmoitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta tiedottamalla ja asettamalla se yhdessä kaavaluonnoksen kanssa nähtäville ____kuussa 
2019. Kaavaehdotus asetettiin ____kuussa ____ valmisteluaineistoineen virallisesti nähtäville. 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan ____kuussa ____. 

 

2.2 Asemakaava 

Alueelle on osoitettu pientalojen (AP) korttelialue sekä opetus- ja sosiaalitointa palvelevien ra-
kennusten korttelialue, jolle voi sijoittaa palveluasumista ja senioriasumiseen soveltuvia asun-
toja oheispalveluineen (YOSA).  

 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Alue on osittain rakennettua ympäristöä. Rakennushankkeet käynnistyvät tarpeen mukaan 
kaavan saatua lainvoiman. 
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3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Kaavoitettava alue sijaitsee Siiriläntien ja Nurmonjokivarressa olevan Siirilänpuiston välisellä 
alueella. Alueella toimii Seurakuntaopiston Lapuan yksikkö. 

 
Kuva 2. Ilmakuva alueelta ja suunnittelualueen rajaus (lähde: MML 2017) 
 

3.1.2 Luonnonympäristö 

Luonnonolot 
Suunnittelualue on rakennettua ja käsiteltyä ympäristöä. Suunnittelualue rajautuu länsipuolelta 
Nurmonjoen rannassa olevaan Siirilänpuistoon. Maasto viettää jokea kohden ja korkeus vaihte-
lee noin välillä +29,5…+32,5 m (N60).  

Pintavedet 
Suunnittelualueen länsipuolella virtaa Nurmonjoki. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus on 19.4.2012 antanut lausunnon tulvakorkeuksista ja alimmista rakentamis-
korkeuksista Lapuan- ja Nurmonjoella kerran 100 vuodessa esiintyville tulville. Lausunnon mu-
kaan Nurmonjoen tulvakorkeus on alueen kohdalla N60-tasossa noin +29,60 m ja alin suositel-
tava rakentamiskorkeus N60-tasossa +30,50 m (+30,91 m N2000). Alimmalla suositeltavalla 
rakentamiskorkeudella tarkoitetaan korkeutta, jonka alapuolelle ei tulisi sijoittaa kastuessaan 
vaurioituvia rakenteita. Yhteiskunnan toimintojen kannalta tärkeät rakennukset ja ympäristölle 
vaaraa aiheuttavat rakenteet tai toiminnot tulisi kuitenkin sijoittaa tätäkin ylemmäs.  
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Hulevedet 
Hulevesien maaperään imeytymisen mahdollistamiseksi suunnittelualueelle tulee jättää riittä-
vässä määrin myös pinnoittamattomia maa-alueita. Koska alueen maasto viettää jokea kohti, 
suurin osa kaava-alueen hulevesistä kerääntyy ojia ja muita painanteita pitkin Nurmonjokeen. 

Luontoselvitys 2011 
Yleiskaavatyön yhteydessä on laadittu vuonna 2011 luontoselvitys, jonka mukaan alueella ei 
ole arvokkaita luontokohteita. 
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Yhdyskuntarakenne 
Alue sijoittuu Lapuan liikekeskustan eteläosaan. 

Rakennettu ympäristö ja rakennuskanta 
Suunnittelualue sijoittuu rakennettuun ympäristöön Nurmonjoen varteen. Suunnittelualue si-
joittuu rakennettuun ympäristöön Nurmonjoen itäpuolelle. Alueella sijaitsee Seurakuntaopiston 
Lapuan kampuksen koulutus- ja kokoustiloja, kolme asuntolarakennusta ja rivitalo. Seurakun-
taopistossa on opiskelijoita kaikkiaan noin 200 henkilöä ja henkilökunnan määrä noin 20 henki-
löä. 

Alueella sijaitsee seurakuntaopisto sekä kolme asuntolaa ja yksi rivitalo. Lisäksi alueella sijait-
see Siirilän pappila ja maakellari, joka ei ole enää alkuperäisessä kunnossa.  

   

   
Kuva 3. Valokuvia alueelta 
 

RKY 2009  
Suunnittelualueen pohjoispuolelle noin 150 metrin etäisyydelle sijoittuu valtakunnallisesti mer-
kittävä kulttuuriympäristö, Lapuan tuomiokirkko ympäristöineen (RKY 2009). 

Kulttuuriympäristöselvitys 2011 
Alueen länsiosassa sijaitseva hirsirakennus on Siirilän pappila, joka on ulkoasultaan alkuperäi-
senä säilynyt 1850-luvun pappilarakennus. Rakennus on toiminut kappalaisen pappilan päära-
kennuksena. Lähiympäristö on uudistunut. 
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Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen inventointi 2016 
Kioskissa: 

Kohde 36537, Siirilän pappila, 1851 
Lapuan seurakunnan Siirilän pappila rakennettiin vanhan kappalaisen pappilan pihapiiriin 
1851. Pappilassa on ollut hyvä puutarha 1910-luvulla. Alueen talousrakennuksia on pu-
rettu Siiriläntien ja pappilarakennuksen välistä. Pappila on peruskorjattu 1988 opiston ti-
loiksi. 

Liite 1. Rakennusinventointi 2016 
 

   
Kuva 4. Siirilän pappila itäpuolelta, kuvattu 04/2019 
 

   
Kuva 5. Siirilän pappila pohjois- ja eteläpuolelta, kuvattu 06/2019 
 
Muinaisjäännökset 
Alueella ei ole todettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

Palvelut 
Suunnittelualueella sijaitsee seurakuntaopisto, jossa on opiskelijoita kaikkiaan noin 200 henki-
löä ja henkilökunnan määrä noin 20 henkilöä. Muuten alue tukeutuu Lapuan keskustan julkisiin 
ja kaupallisiin palveluihin. 

Asuminen 
Suunnittelualueella on kolme asuntolaa sekä rivitalo.  

Virkistys 
Suunnittelualueen länsipuolella sijaitseva Nurmonjoki tarjoaa virkistysmahdollisuuksia. 

Liikenne 
Alue rajautuu itäpuolelta Siiriläntiehen. 

Tekninen huolto 
Suunnittelualue on kaukolämpö-, vesijohto-, viemäri- ja sadevesiverkoston piirissä.  

3.1.4 Maanomistus 

Kaavoitettava alue on Kirkkopalvelut ry:n omistuksessa. 
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3.2 Suunnittelutilanne 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaava 
Valtioneuvoston päätös uudistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan 
1.4.2018. 

Lapuan kaupunki kuuluu Etelä-
Pohjanmaan liiton toimialueeseen. 
Ympäristöministeriö on vahvistanut 
23.5.2005 Etelä-Pohjanmaan maa-
kuntakaavan ja 5.12.2006 Etelä-
Pohjanmaan maakuntakaavan muu-
toksen koskien Lapuan kaupungin 
Honkimäen aluetta (harmaa pistekat-
koviiva kartalla). 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Ote maakuntakaavasta  
 

Tuulivoimaa käsittelevä vaihemaakuntakaava I on vahvistettu 31.10.2016. 

Kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintoja käsittelevä vaihemaakuntakaava II on hyväksyt-
ty maakuntavaltuustossa 30.5.2016 ja se on tullut voimaan 11.8.2016.  

Vaihemaakuntakaavan II muutoksen ehdotus oli viranomaisten lausuttavana 14.12.2018 
saakka. Vaihemaakuntakaavan muutosehdotuksessa Lapuan keskustaajama on osoitettu kes-
kustatoimintojen alueeksi (c) ja vähittäiskaupan suuryksiköiden yhteenlaskettu enimmäisker-
rosala on ehdotettu kumottavaksi. 

Turvetuotantoa, suoluonnon suojelua, bioenergiaa, puuterminaaleja ja puolustusvoimien alueita 
käsittelevä vaihemaakuntakaava III on hyväksytty maakuntavaltuustossa 3.12.2018. 

 

Yleiskaava  
Kaupunginvaltuusto on vuonna 2015 hyväksynyt Keskustan liike- ja asuinalueen osayleiskaa-
van 2030, jonka kaupunginhallitus päätti 18.9.2017 § 6 määrätä tulemaan voimaan maankäyt-
tö- ja rakennuslain 201 §:n perusteella lukuun ottamatta Alangon aluetta, josta on valitettu 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen sekä puukoulua, josta Vaasan hallinto-oikeus on hyväksynyt 
valituksen. Valitukset eivät koske Seurakuntaopiston aluetta. 
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Kuva 7. Ote Keskustan liike- ja asuinalueen osayleiskaavasta, KV 16.11.2015. Vahvistunut 2.11.2017 

 

Asemakaava 
Suunnittelualueella on voimassa Lääninhallituksen 21.3.1986 vahvistama asemakaava.  
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Kuva 8. Ote asemakaavayhdistelmästä ja suunnittelualueen rajaus 
 
 

Rakennusjärjestys 
Lapuan kaupungin rakennusjärjestyksen on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.1.1992. Raken-
nusjärjestyksen uusiminen on meneillään. 

Kaavoituspäätös 
Kaupunginhallitus on tehnyt 20.11.2018 päätöksen alueen kaavoituksesta. 

Pohjakartta 
Kaavoituksen pohjakarttana on käytetty 1:1000 mittakaavaista pohjakarttaa, jonka Lapuan 
kaupungin kaupungingeodeetti on hyväksynyt 8.7.2019. 
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Kaavoitustyöhön ryhdyttiin tarpeesta mahdollistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä niihin liit-
tyvien asumispalvelujen ja oheistoimintojen sijoittaminen alueelle. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Lapuan kaupunginhallitus on tehnyt 20.11.2018 § 9 kaavoituspäätöksen asemakaavan laatimi-
sesta alueelle. Aloitteen asemakaavamuutoksesta on tehnyt Kirkkopalvelut ry. Kaavoitustyö 
aloitettiin keväällä 2019.  

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 

Kaavoitustyötä varten laadittiin 19.6.2019 osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa osallisiksi 
määriteltiin lähialueen asukkaat ja rajanaapurit, Kirkkopalvelut ry, kiinteistönomistajat, maan-
omistajat ja asukkaat, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunkisuunnittelujaosto, tek-
ninen lautakunta, ympäristölautakunta, sivistyslautakunta, muut lautakunnat, Etelä-
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoen muse-
ot, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos-liikelaitos, Lapuan Energia Oy, Elenia Oy, Elisa Oyj, Telia 
Finland Oyj, Nurkkakivi ry, mahdolliset muut yritykset ja yhteisöt sekä muut osalliset ja osal-
liseksi ilmoittautuvat. 

Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

4.3.2 Vireilletulo 

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja valmistelu-
vaiheen nähtävillä olosta tiedottamisen yhteydessä. 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

− Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tiedotettu ja se on ollut yhdessä kaavaluonnok-
sen kanssa MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä __.__.–__.__.____. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma ja kaavaluonnos lähetettiin viranomaisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta ja kaavaluonnoksesta saatiin ... 

− Kaavaehdotus on ollut MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä _.__.–__.__.____ välisen 
ajan ja siitä pyydettiin tarvittavat lausunnot. Kaavaehdotuksesta saatiin/ei saatu muistu-
tuksia. 

− Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan __.__.____ esittää asemakaavaa kaupunginval-
tuuston hyväksyttäväksi.  

− Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan __.__.____. 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Viranomaisyhteistyö on tapahtunut lausuntomenettelyllä. 

 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kaupungin asettamat tavoitteet 
Kaupungin tavoitteena on mahdollistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä niihin liittyvien asu-
mispalvelujen ja oheistoimintojen sijoittaminen alueelle.  

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

Maakuntakaava 
Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Alue sisältyy Lapuanjoki-
laaksoon osoitettuun matkailun vetovoima-alueeseen (mv). Alueelta läheisyydessä sijaitseva 
Lapuan kirkon ympäristö on maakuntakaavassa merkitty valtakunnallisesti merkittäväksi kult-
tuurihistorialliseksi rakennetun kulttuuriympäristön kohteeksi. 
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Vaihemaakuntakaavoissa I ja III ei ole esitetty aluetta koskevia merkintöjä tai määräyksiä. 

Vaihemaakuntakaavassa II Lapuan keskustaajama on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi 
(c) ja alueen seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on 
30 000 k-m2.   

Vaihemaakuntakaavan II muutosehdotuksessa Lapuan keskustaajama on osoitettu keskusta-
toimintojen alueeksi (c) ja vähittäiskaupan suuryksiköiden yhteenlaskettu enimmäiskerrosala 
on ehdotettu kumottavaksi. 

Osayleiskaava 
Osayleiskaavassa alueelle on osoitettu pääosin julkisten palvelujen aluetta (Y). Alueen luoteis-
osan tontti 1028-3 on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Alueen länsipuolelle on 
osoitettu lähivirkistysaluetta. Alueen länsireuna sijoittuu tulvauhan alaiselle alueelle, jolle on 
annettu alimmaksi suositeltavaksi rakentamiskorkeudeksi alueen kohdalla 30,50 (N60). 

Asemakaava 
Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu opetustoiminnan, sosiaali- ja terveyshuol-
lon sekä asuinrakennusten korttelialueeksi (YO). Alueen kokonaisrakennusoikeus asemakaa-
vassa on 6 860 krsm². 

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
Suunnittelualueelle sijoittuva vanha pappila sekä alueen sijoittuminen tulva-alueelle huomioi-
daan kaavoituksessa. 
 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.5.1 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 

Alustavat luonnosvaihtoehdot 5.6.2019 
Alueelta laadittiin lähtötietojen ja esitettyjen tavoitteiden perusteella alustavia havainnekuvata-
soisia luonnosvaihtoehtoja 5.6.2019. Tarkoituksena oli tutkia uusien rakennusten sijoittamista 
alueelle. Vaihtoehdoissa on esitetty alueelle kaksi uutta rakennusta, joiden koko on 2000 m² 
vaihtoehdossa 1. Vaihtoehdossa 2 rakennusten koko vaihtelee välillä 1250-1800 m². Vaihtoeh-
dossa 2 on esitetty myös nykyisen asuntolarakennuksen korvaamista uudella 3-kerroksisella 
rakennuksella, jolloin rakennuksen eteläpuolen piha-aluetta voitaisiin laajentaa.  

 
Kuva 9. Havainnekuva VE1 
 



 

 
LAPUAN KAUPUNKI – 10. SIIRILÄN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, SEURAKUNTAOPISTON LAPUAN   14 
KAMPUKSEN ALUE, OSAKORTTELI 1028  8.7.2019 
 
 
 

 

 
Kuva 10. Havainnekuva VE2 
 
 
Kaavaluonnos 8.7.2019 
Alueelta laadittiin lähtötietojen sekä esitettyjen tavoitteiden ja käytyjen neuvottelujen perus-
teella kaavaluonnos, joka on päivätty 8.7.2019. Luonnoksessa alueelle on osoitettu asuinpien-
talojen korttelialuetta (AP) ja opetus- ja sosiaalitointa palvelevien rakennusten korttelialuetta, 
jolle voi sijoittaa palveluasumista ja senioriasumiseen soveltuvia asuntoja oheispalveluineen 
(YOSA). 

Kaavaluonnos oli yleisesti nähtävillä __.__.–__.__.2019. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausun-
not viranomaisilta sekä sähköyhtiöltä. Lausunnot saatiin ...  
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Kaava-alueelle muodostuu asuinpientalotontti sekä opetus- ja sosiaalitointa palvelevien raken-
nusten tontti, jotka ovat ennestään rakennettuja. Korttelin 1028 tontille 10 on osoitettu yh-
teensä 8300 krsm² rakennusoikeutta opetus- ja sosiaalitointa palveleville rakennuksille sekä 
niihin liittyville toiminnoille.  

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Kaavassa on annettu rakennustapaa ohjaavia määräyksiä. 

5.3 Aluevaraukset 

Alueelle on osoitettu asuinpientalojen korttelialuetta (AP) sekä opetus- ja sosiaalitointa palvele-
vien rakennusten korttelialuetta, jolle voi sijoittaa palveluasumista ja senioriasumiseen soveltu-
via asuntoja oheispalveluineen (YOSA). 

5.3.1 Korttelialueet 

Asuinpientalojen korttelialue AP 
Korttelin 1028 tontti 3 on varattu asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). 
− Korttelin 1028 tontilla 3 saa rakentaa enintään II-kerroksisia rakennuksia. 
− Korttelialueelle on merkitty 200 krsm² rakennusoikeutta. 
− Alueen reunoille on merkitty istutettava alueen osa. 
− Korttelialueen itäreunaan on merkitty maanalaista johtoa varten varattu alueen osa sade-

vesiviemäriä (s) varten. 
− Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään 1,5 ap/asunto. 

Opetus- ja sosiaalitointa palvelevien rakennusten korttelialue YOSA 
Korttelin 1028 tontti 10 on varattu opetus- ja sosiaalitointa palvelevien rakennusten korttelialu-
eeksi, jolle voi sijoittaa palveluasumista ja senioriasumiseen soveltuvia asuntoja oheispalvelui-
neen (YOSA). Lisäksi alueella sallitaan kokoontumis-, harraste- ja majoitustilat sekä leiri- ja 
kurssitoiminta. 
− Korttelin 1028 tontin 10 eteläosan rakennusalalla saa rakentaa enintään II-kerroksisia ra-

kennuksia. Pohjoisosan rakennusalalla saa rakentaa II-III-kerroksisia rakennuksia. Raken-
nuksille on merkitty ohjeelliset rakennusalat.  

− Korttelialueen pohjoisosan rakennusalalle on merkitty rakennusoikeutta 3500 krsm² ja ete-
läosan rakennusalalle 4800 krsm². 

− Korttelialueen reunoille on merkitty istutettava alueen osa. 
− Korttelialueen koillisosaan on merkitty ohjeellinen pysäköimispaikka (p). 
− Korttelialueen itäreunaan on merkitty maanalaista johtoa varten varattu alueen osa vesi-

johdolle (v) ja tontin 10 pohjoisreunaan sadevesiviemäriä (s) varten. 
− Korttelialueen reunaan Siiriläntietä vasten on merkitty nykyisiä liittymiä lukuun ottamatta 

katualueen rajan osia, joiden kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. 
− Korttelialueella sijaitseva Siirilän pappila on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi (sr-3). 

Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, jonka ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutos-
töissä säilyttää. Rakennus- tai toimenpideluvasta on pyydettävä museoviranomaisen lau-
sunto. Pappilalle on merkitty 360 krsm² rakennusoikeutta ja rakennusalalla saa rakentaa 
enintään I-kerroksisia rakennuksia. Lisäksi ullakon tasolla saa rakentaa ½ rakennuksen 
suurimman kerroksen alasta. 

 

5.4 Kaavan vaikutukset 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Yhdyskuntarakenne 
Asemakaavassa osoitettu rakentaminen täydentää kaupunkirakennetta. Asemakaava mahdol-
listaa kerrosluvun nostamisen osalla aluetta, mikä on linjassa muiden keskusta-alueella viime 
aikoina toteutettujen asemakaavamuutosten kanssa.  
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Alueen rakentaminen täydentää alueen nykyistä rakennetta ja maankäytöllistä kehitystä. Täy-
dennysrakentaminen on osayleiskaavan mukaista. Suunnittelualue sijaitsee yhdyskuntaraken-
teen kannalta edullisesti. 

Kaupunkikuva  
Alueen rakentaminen kehittää alueen kaupunkikuvaa tiiviimmin rakennetuksi.  

Rakennuskanta ja rakennettu kulttuuriympäristö 
Siirilän pappila on huomioitu kaavoituksessa uudisrakentamista sekä kasvillisuutta koskevilla 
kaavamääräyksillä. 

Asuminen 
Alueen toteutuminen lisää asumisen mahdollisuuksia keskustassa. 

Palvelut 
Alue tukeutuu seurakuntaopiston palveluiden lisäksi Lapuan keskustan julkisiin ja kaupallisiin 
palveluihin. 

Virkistys 
Alueen länsipuolella virtaa Nurmonjoki. 

Liikenne 
Asemakaavalla ei ole merkittävää vaikutusta alueen liikenteeseen. Kaavalla toteutuva rakenta-
minen nostaa jonkun verran Siiriläntien liikennemäärää. 

Tekninen huolto 
Alue on liitettävissä teknisiin verkostoihin.  
 

5.5 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisema  
Lähimaisemassa rakentamista on sopeutettu ympäristöön edellyttämällä tonttien piha-alueiden 
istuttamista ja hoitamista puistomaisessa kunnossa. 

Luonnonolot 
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. Alueelle on osoitettu istutettavia alueen osia.  
 

5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset 

Kaavassa on annettu määräyksiä, jotka koskevat rakentamistapaa, kasvillisuuden säilyttämistä 
ja korkeusasemaa. 

Rakennustapa 
− Kostuessaan vaurioituvia rakenteita ei saa sijoittaa korkeustason +30,50 m (N60) / 

+30,91 m (N2000) alapuolelle. 
− Perustamisolosuhteet tulee tutkia tonttikohtaisesti. 
− Kortteleissa ei saa rakentaa kellaria. 

Kasvillisuus 
− Rakentamatta jäävä tontin osa, jota ei käytetä leikki-, oleskelu- tai liikennealueena, on istu-

tettava ja hoidettava puistomaisessa kunnossa. 
 

5.7 Nimistö 

Nimistö on säilytetty ennallaan. 
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6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Alue on rakennettua ympäristöä. Asemakaava alkaa toteutua sen jälkeen, kun kaava on saanut 
lainvoiman. Rakennusten ja pysäköintialueiden mahdollista sijoittelua tonteille on esitetty so-
veltuvin osin kuvissa 9–10. 
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