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1.

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1

Tunnistetiedot
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Asemakaavan selostus, joka koskee 10.10.2019 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.

1.3

Alueen sijainti (peruskartan lähde: MML 04/2019)

Kaavan nimi ja tarkoitus
Asemakaavan nimi on 10. LIUHTARIN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Seurakuntaopiston Lapuan kampuksen alue, Osakortteli 1028. Tavoitteena on mahdollistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä näihin liittyvien asumispalvelujen sijoittaminen alueelle. Aloitteen asemakaavamuutoksesta on tehnyt Kirkkopalvelut ry, jonka mukaan erityisesti opiston asuntolarakennusten käyttöaste on tällä hetkellä alhainen. Lisäksi vanha hirsirakennus on tyhjillään, jonka vuoksi rakennuksille on etsitty vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia.
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TIIVISTELMÄ

2.1

Kaavaprosessin vaiheet
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Lapuan kaupunginhallitus päätti marraskuussa 2018 asemakaavamuutoksen laatimisesta korttelin 1028 alueelle. Kaavoituksen vireilletulosta ilmoitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottamalla ja asettamalla se yhdessä kaavaluonnoksen kanssa nähtäville elokuussa
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 rakennusten korttelialue, jolle voi sijoittaa palveluasumista ja senioriasumiseen soveltuvia asuntoja 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
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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 vaihtelee 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 rakentamiskorkeuksista Lapuan- ja Nurmonjoella kerran 100 vuodessa esiintyville tulville. Lausunnon mukaan Nurmonjoen tulvakorkeus on alueen kohdalla N60-tasossa noin +29,60 m ja alin suositeltava 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 riittävässä 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 sijoittuu rakennettuun ympäristöön Nurmonjoen itäpuolelle. Alueella sijaitsee Seurakuntaopiston
Lapuan kampuksen koulutus- ja kokoustiloja, kolme asuntolarakennusta ja rivitalo. Seurakuntaopistossa on opiskelijoita kaikkiaan noin 200 henkilöä ja henkilökunnan määrä noin 20 henkilöä.
Alueella sijaitsee seurakuntaopisto sekä kolme asuntolaa ja yksi rivitalo. Lisäksi alueella sijaitsee Siirilän pappila ja maakellari, joka ei ole enää alkuperäisessä kunnossa.

Kuva 3.

Valokuvia alueelta

RKY 2009
Suunnittelualueen pohjoispuolelle noin 150 metrin etäisyydelle sijoittuu valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, Lapuan tuomiokirkko ympäristöineen (RKY 2009).
Kulttuuriympäristöselvitys 2011
Alueen länsiosassa sijaitseva hirsirakennus on Siirilän pappila, joka on ulkoasultaan alkuperäisenä säilynyt 1850-luvun pappilarakennus. Rakennus on toiminut kappalaisen pappilan päärakennuksena. 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 purettu Siiriläntien ja pappilarakennuksen välistä. Pappila on peruskorjattu 1988 opiston tiloiksi.
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 henkilöä 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.

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

3.2

9
10.10.2019

Suunnittelutilanne
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaava
Valtioneuvoston päätös uudistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan
1.4.2018.
Lapuan
kaupunki
kuuluu
EteläPohjanmaan liiton toimialueeseen.
Ympäristöministeriö on vahvistanut
23.5.2005 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan ja 5.12.2006 EteläPohjanmaan maakuntakaavan muutoksen koskien Lapuan kaupungin
Honkimäen aluetta (harmaa pistekatkoviiva kartalla).

Kuva 6.

Ote maakuntakaavasta

Tuulivoimaa käsittelevä vaihemaakuntakaava I on vahvistettu 31.10.2016.
Kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintoja käsittelevä vaihemaakuntakaava II on hyväksytty maakuntavaltuustossa 30.5.2016 ja se on tullut voimaan 11.8.2016.
Vaihemaakuntakaavan II muutoksen ehdotus oli nähtävillä 24.6.–6.9.2019.
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 osayleiskaavan 2030, jonka kaupunginhallitus päätti 18.9.2017 § 6 määrätä tulemaan voimaan maankäyttö- 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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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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Ote asemakaavayhdistelmästä ja suunnittelualueen rajaus

Rakennusjärjestys
Lapuan kaupungin rakennusjärjestyksen on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.1.1992. Rakennusjärjestyksen 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 vt. kaupungingeodeetti on hyväksynyt 10.10.2019.
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ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve
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Kaavoitustyöhön ryhdyttiin tarpeesta mahdollistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä niihin liittyvien asumispalvelujen ja oheistoimintojen sijoittaminen alueelle.
4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Lapuan kaupunginhallitus on tehnyt 20.11.2018 § 9 kaavoituspäätöksen asemakaavan laatimisesta alueelle. Aloitteen asemakaavamuutoksesta on tehnyt Kirkkopalvelut ry. Kaavoitustyö
aloitettiin keväällä 2019.

4.3

Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1 Osalliset
Kaavoitustyötä varten laadittiin 8.7.2019 osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa osallisiksi
määriteltiin alueen ja lähialueen asukkaat, rajanaapurit, Kirkkopalvelut ry, kiinteistönomistajat,
maanomistajat, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunkisuunnittelujaosto, perusturvalautakunta, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, muut lautakunnat,
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoen
museot, 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
osalliseksi ilmoittautuvat. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu 10.10.2019.
Liite 2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

4.3.2 Vireilletulo
Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja valmisteluvaiheen nähtävillä olosta tiedottamisen yhteydessä.
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
−

−

−
−

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tiedotettu ja se on ollut yhdessä kaavaluonnoksen kanssa MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 1.–19.8.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos lähetettiin viranomaisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
ja kaavaluonnoksesta saatiin viisi lausuntoa.
Kaavaehdotus on ollut MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä _.__.–__.__.____ välisen
ajan ja siitä pyydettiin tarvittavat lausunnot. Kaavaehdotuksesta saatiin/ei saatu muistutuksia.
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan __.__.____ esittää asemakaavaa kaupunginvaltuuston 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 asumispalvelujen ja oheistoimintojen sijoittaminen alueelle.
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Maakuntakaava
Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Alue sisältyy Lapuanjokilaaksoon osoitettuun matkailun vetovoima-alueeseen (mv). Alueelta läheisyydessä sijaitseva
Lapuan kirkon ympäristö on maakuntakaavassa merkitty valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi 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 keskustatoimintojen alueeksi (c) ja vähittäiskaupan suuryksiköiden yhteenlaskettu enimmäiskerrosala
on ehdotettu kumottavaksi.
Osayleiskaava
Osayleiskaavassa alueelle on osoitettu pääosin julkisten palvelujen aluetta (Y). Alueen luoteisosan 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 terveyshuollon sekä asuinrakennusten korttelialueeksi (YO). Alueen kokonaisrakennusoikeus asemakaavassa on 6 860 krsm².
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Suunnittelualueelle sijoittuva vanha pappila sekä alueen sijoittuminen tulva-alueelle huomioidaan 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 havainnekuvatasoisia 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. Vaihtoehdossa 2 on esitetty myös nykyisen asuntolarakennuksen korvaamista uudella 3-kerroksisella
rakennuksella, jolloin rakennuksen eteläpuolen piha-aluetta voitaisiin laajentaa.

Kuva 9.

Havainnekuva VE1
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Kuva 10. Havainnekuva VE2

Kaavaluonnos 8.7.2019
Alueelta laadittiin lähtötietojen sekä esitettyjen tavoitteiden ja käytyjen neuvottelujen perusteella
kaavaluonnos, joka on päivätty 8.7.2019. Luonnoksessa alueelle on osoitettu asuinpientalojen korttelialuetta (AP) ja opetus- ja sosiaalitointa palvelevien
rakennusten korttelialuetta, jolle voi sijoittaa palveluasumista ja senioriasumiseen soveltuvia asuntoja
oheispalveluineen (YOSA).
Kaavaluonnos oli yleisesti nähtävillä 1.–19.8.2019.
Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot viranomaisilta sekä sähköyhtiöltä. Lausunnot saatiin Elisa
Oyj:ltä, Elenia Oy:ltä, ympäristölautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta ja perusturvalautakunnalta.
Lausunnoissa ei ollut Elenia Oy:n lausuntoa lukuun
ottamatta huomautettavaa kaavaluonnoksesta.

Kuva 11. Ote kaavaluonnoksesta 8.7.2019

Lausunnot
Elisa Oyj:n mukaan alueella on Elisan tietoliikennekaapeleita, joiden olemassaolo tulee alueella
toimijoiden tiedostaa. Mikäli kaapeleita joudutaan siirtämään pitää siirron tarvitsijan olla hyvissä ajoin yhteydessä Elisaan ja tilata ao. siirto. Elisalla ei ole huomautettavaa asemakaavamuutoksesta.
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Elenia Oy pyytää varaamaan alueelle ohjeellisen et-1-alueen puistomuuntamon sijoittamista
varten alueen keski- tai eteläosaan lausunnossa esitetyn liitekartan mukaisesti. Varattavan alueen tulisi olla noin 14 x 14 m ja etäisyyden alueelle sijoitettavasta puistomuuntamosta vähintään 8 m lähimpiin rakennuksiin. Alueella sijaitsee Elenian verkkoa. Työskenneltäessä ja rakennettaessa nykyisten sähköverkon rakenteiden läheisyyteen tulee huomioida sähköturvallisuuden edellyttämät etäisyysvaatimukset. Elenian nykyisille rakenteille ei ole tarkoituksenmukaista
varata kaavaan johtoalueita, mutta pyytävät huomioimaan, että mahdollisista ylimääräisistä
johtomuutoksista aiheutuvat lisäkustannukset laskutetaan työn tilaajalta. Elenialla ei ole muuta
huomauttamista asemakaavaan tai esitettyihin maankäyttöratkaisuihin.
Kaavaehdotus 10.10.2019
Alueelta laadittiin luonnoksesta saatujen lausuntojen sekä kaupungin ja Kirkkopalvelut ry:n
kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen kaavaehdotus 10.10.2019. Kaavaehdotukseen on lisätty
alueen eteläosaan Siiriläntien varteen ohjeellinen alueen osa muuntamoa (et) varten.
Kaavaehdotus oli yleisesti nähtävillä __.__.–__.__.2019. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot viranomaisilta sekä sähköyhtiöltä. Lausunnot saatiin …
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ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1

Kaavan rakenne
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Kaava-alueelle muodostuu asuinpientalotontti sekä opetus- ja sosiaalitointa palvelevien rakennusten tontti, jotka ovat ennestään rakennettuja. Korttelin 1028 tontille 10 on osoitettu yhteensä 8300 krsm² rakennusoikeutta opetus- ja sosiaalitointa palveleville rakennuksille sekä
niihin liittyville toiminnoille.
Liitteenä olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa on tarkemmat tiedot alueelle muodostuvista kerrosaloista ja pinta-aloista.
Liite 3.
5.2

Asemakaavan seurantalomake

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Kaavassa on annettu rakennustapaa ohjaavia määräyksiä.

5.3

Aluevaraukset
Alueelle on osoitettu asuinpientalojen korttelialuetta (AP) sekä opetus- ja sosiaalitointa palvelevien rakennusten korttelialuetta, jolle voi sijoittaa palveluasumista ja senioriasumiseen soveltuvia 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 sadevesiviemäriä (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 korttelialueeksi, jolle voi sijoittaa palveluasumista ja senioriasumiseen soveltuvia asuntoja oheispalveluineen (YOSA). Lisäksi alueella sallitaan kokoontumis-, harraste- ja majoitustilat sekä leiri- ja
kurssitoiminta.
− Korttelin 1028 tontin 10 eteläosan rakennusalalla saa rakentaa enintään II-kerroksisia rakennuksia. Pohjoisosan rakennusalalla saa rakentaa II-III-kerroksisia rakennuksia. Rakennuksille on merkitty ohjeelliset rakennusalat.
− Korttelialueen pohjoisosan rakennusalalle on merkitty rakennusoikeutta 3500 krsm² ja eteläosan rakennusalalle 4800 krsm².
− Korttelialueen reunoille on merkitty istutettava alueen osa.
− Korttelialueen koillisosaan on merkitty ohjeellinen pysäköimispaikka (p).
− Korttelialueen eteläosaan Siiriläntien varteen on merkitty ohjeellinen muuntamon alue (et).
− Korttelialueen itäreunaan on merkitty maanalaista johtoa varten varattu alueen osa vesijohdolle (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 muutostöissä säilyttää. Rakennus- tai toimenpideluvasta on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Pappilalle on merkitty 360 krsm² rakennusoikeutta ja rakennusalalla saa rakentaa
enintään I-kerroksisia rakennuksia. Lisäksi ullakon tasolla saa rakentaa ½ rakennuksen
suurimman kerroksen alasta.
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Kaavan vaikutukset

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Yhdyskuntarakenne
Asemakaavassa osoitettu rakentaminen täydentää kaupunkirakennetta. Asemakaava mahdollistaa kerrosluvun nostamisen osalla aluetta, mikä on linjassa muiden keskusta-alueella viime
aikoina toteutettujen asemakaavamuutosten kanssa.
Alueen rakentaminen täydentää alueen nykyistä rakennetta ja maankäytöllistä kehitystä. Täydennysrakentaminen on osayleiskaavan mukaista. Suunnittelualue sijaitsee yhdyskuntarakenteen 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 rakentaminen 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
−

5.7

Rakentamatta jäävä tontin osa, jota ei käytetä leikki-, oleskelu- tai liikennealueena, on istutettava ja hoidettava puistomaisessa kunnossa.

Nimistö
Nimistö on säilytetty ennallaan.
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ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Alue on rakennettua ympäristöä. Asemakaava alkaa toteutua sen jälkeen, kun kaava on saanut
lainvoiman. Rakennusten ja pysäköintialueiden mahdollista sijoittelua tonteille on esitetty soveltuvin osin kuvissa 9–10.

Seinäjoella 10.10.2019
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Ryhmäpäällikkö
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Kauppatori 1–3 F
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laaja kohderaportti
Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen inventointi 2016
Lapuan osayleiskaavan kulttuuriympäristöselvitys
LAPUA
ALANURMO
SIIRILÄNTIE 13 B, SIIRILÄN PAPPILA

Siiriläntie 13 (Kuva: Anne Ojanperä 18.09.09)

Siiriläntie 13 (Kuva: Anne Ojanperä 18.09.09)

taustakartta Maanmittauslaitos WMTS
2017

id:
kunta:
kylä:
kiinteistötunnus:
sijainti:
tyyppi:
ajoitus:

36537
Lapua
Alanurmo
408-10-1028-9
Siiriläntie 13 62100 LAPUA
uskonnon harjoittaminen
1809-1863
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ajoitusselite:
1851
luokitus:
ei määritelty
arvottaminen:
ei määritelty
inventoija Eija-Liisa Kangas 01.12.2009
kuvaus:
Entinen pappilarakennus sijaitsee Lapuanjoen ja Siiriläntien välisellä aluella, rakennuksen harja
joensuuntaisesti. Rakennus on puolitoistakerroksinen hirsirakennus, jossa on korkea lasikuisti, päädyssä
pieni kuisti ja joen puolella avokuisti.
Rakennuksen ympärillä on Lapuan kristillisen opiston rakennuksia: päärakennus ja lyhyitä
rivitalotyyppisiä opiskelija-asuntoja. Entisen pappilarakennuksen eteen johtaa lyhyt koivukuja.
Rakennuksen länsipuolella,, joen rannassa on hoidettua puistoaluetta.
historia:
Lapuan seurakunnalla oli kirkkoherran lisäksi pysyvä kappalainen 1590-luvulta lähtien. 1690-luvulla
määrättiin kappalaisen pappilaksi Siirilän talo. V. 1709 Siirilä tarkastettiin ja rakennukset todettiin lahoiksi.
Seurakuntalaiset lupasivat tällöin rakentaa pappilaan tuvan ja kaksi kamaria. V. 1820 tienoilla Siirilän
kappalaisen taloa korjattiin.
V. 1851 päärakennus oli kehno ja se myytiin, ja pappilaan rakennettiin uusi päärakennus "siihen
paikkaan missä seisoi vanha puoti ja vähäinen asuinrivi". Siirilän uuden päärakennuksen piirustuksen ja
kustannusarvion laati Kaappo Porola. V. 1874 Kustaa Erkinpoika Muilu maalasi pappilan, johon silloin
kuuluivat päärakennus, kaksi navettaaa, puoti ja renkitupa-, lutti-riihirivi. 1894 pappilalle on rakennnettu
uusi navetta. 1910-luvulla pappilassa mainitaan olleen hyvä puutarha.
Siirilän pappila toimi seurakunnan pappien virka-asuntona ainan vuoteen 1984. Vuonna 1914 Lapualle
perustettu Karhumäen kristillinen kansanopiston toimi vuoteen 1988 asti Karhumäen alueella. Opiston
uusia tiloja alettiin rakentaa Siirilän pappilan lähiympäristöön v. 1987 ja tätä ennen pappilarakennuksen
ja Siiriläntien välistä purettiin pois vanhoja talousrakennuksia. Pappilarakennus peruskorjattiin 1988
opiston tiloiksi.
Karhumäen kristillisen kansanomiston nimi muutettiin vuoden 2002 alusta Lapuan kristilliseksi opistoksi.
maastotarkistus:
Lapuan osayleiskaavan kulttuuriympäristöselvityksen (2009) inventointityön tavoitteena on ollut kerätä
aineistoa osayleiskaavatyötä varten ja luoda pohja-aineisto tarkempiin kohde- ja rakennustason
inventointeihin. Kartoituksen kohteina ovat olleet ennen v. 1960 rakennetut pihapiirit ja yksittäiset
rakennukset. Työssä on käytetty Härmänmaan miljööprojektissa v. 1999 tehtyjä inventointeja ja RHR:stä
työstettyjä rakennuskannan ikäluokituskarttoja. Kaikki vuoden 1999 inventointikohteet on viety
yhteisajona sovellukseen v. 2009. Kohteet on myös valokuvattu, ja kuvat on liitetty kohdetietoihin.
Kulttuuriympäristöselvityksessä (2009) rakennettua ympäristöä on tarkasteltu pääasiassa alue- ja
kohdetasolla. Kaupunginosittain on kirjoitettu kuvaukset ja koottu historiaa. Inventointivaiheessa on
hahmotettu yhtenäisiä rakennettuja alueita ja ryhmitetty yksittäisiä kohteita näiden alle. Lisäksi on
täydennetty yleiskaavatyön kannalta merkittäviä kohteiden tietoja ja täydennetty/ inventoitu sellaisia
kulttuurihistoriallisia kohteita, jotka sijaintinsa, kuntonsa tai tmv. asian vuoksi ovat vaarassa hävitä.
arviointi:
- ulkoasultaan alkuperäisenä säilynyt 1850-lvuun pappilarakennus
- ilmentää 1800-luvun rakentamisvaikutteita
- liittyy Lapuan seurakunnan historiaan
- ilmentää jokivarsiasutusta
- lähiympäristö uudistunut
- paikallinen historiallinen, paikallinen rakennushistoriallinen, paikallinen maisemallinen
tutkimushistoria:
Kohde on inventoitu Härmänmaan miljööprojektin inventoinnissa 1999.
Oliver Schulte-Tigges 29.7.1999
lähteet:
Lehtinen Erkki - Luho Ville, Lapuan historia I, 1963.
Lehtinen Erkki, Lapuan historia II, 1984.

Järvi Marketta, Karhumäen kristillinen kansanopisto. Diplomityö, Teknillinen korkeakoulu,
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arkkitehtiosasto, 1986, Katsaus 1800-luvun puolivälin pappilarakentamiseen.
www.lapuankristillinenopisto.fi
Suullisia tietoja:
Jorma Kallio, Pentti Lemettinen, Lapuan kristillinen opisto, 1.12.2009

SIIRILÄN PAPPILA
id:
32878
rakennustyyppi: asuinrakennukset
alkup. käyttö:
011 yhden asunnon talot
nyk. käyttö:
511 yleissivistävien oppilaitosten rakennukset
ajoitus:
1851
suunnittelija:
Kaappo Porola
kerrosluku:
1+(1)
perustus:
lohkokivi
runko:
hirsi
vuoraus:
leveä vaakapontti
ulkoväri:
keltainen, valkoinen, beige
kattomuoto:
satulakatto
kate:
saumapelti
ikkunat:
neliruutuiset T-ikkunat, kaksiruutuiset räystäänalusikkunat
kuvaus:
Kohde yleishyödyllisen oppilaitoksen, Lapuan kristillisen opiston rakennuskantaa. Rakennuksen
alakerrassa (et + 5 huonetta) toimii vuokralla yksityinen ryhmäperhepäivähoito ja yläkerta (5 huonetta) on
järjestöjen yhteiskäytössä.
Rakennus on leveällä vaakalaudoituksella vuorattu, lyhytnurkkainen hirsirakennus. Rakennuksessa on
Siiriläntien puolella korkea satulakattoinen umpikuisti, jossa on pitsimäiset ikkunat, takana
satulakattoinen avokuisti (mahdollisesti 1950-luvulta) ja eteläpäässä satulakattoinen kuisti, josta osa on
lämmintä umpikuistia.
Rakennus on huonetilaratkaisultaan ns. keskeissalirakennus.
historia:
Kohde on rakennettu noin v. 1851 Lapuan kappalaisen pappilan päärakennukseksi. Rakennuksen
piirustukset ja kustannusarvion teki Kaappo Porola. Rakennus todennäköisesti vuorattiin vaakalaudoilla
1869, jolloin kuntakokouksessa päätettiin laittaa kappalaisen pappilan päärakennukseen pärekatto ja
"kokonaisholvaus" 7. kyynärän laudoista, joiden piti tulla "pitkinpäin seiniin". Kustaa Eerikinpoika Muilu
maalasi pappilan rakennukset 1874.
Siirilän pappila toimi kappalaisen virkatalona useiden kappalaisten ajan, aina vuoteen 1984 asti. Pappilan
yläkerrassa (viisi huonetta) tiedetään asuneen yhteiskoululaisia ns. koulukortteeria (yhteiskoulu
perustettu 1904). Jossain vaiheessa rakennukseen on tehty wc-tiloja ja asennettu keskuslämmitys sekä
mahdollisesti rakennettu joen puolelle avokuisti tai vanhan verannan tilalle avokuisti. Huonetilat ovat
säilyneet ennallaan.
Krsitillinen opisto kunnosti pappilarakennusta jonkin verran v. 1988: keittiö muutettiin wc-tiloiksi, yläkerran
puolilämpimät tilat muutettiin lämpimiksi, kylpyhuone-wc:n tilalle rakennettiin wc ja keittokomero.
V. 2008 rakennuksen keittiö, jonka alle oli rakennettu pannuhuonetila, ja pääty muutettiin tuulevaksi
alapohjaratkaisuksi, alemmat hirret uusittiin ja lohkokivistä kivijalkaa korjattiin. Myös osa päätykuistista
muutettiin lämpimäksi tilaksi.
Siirilän pappilarakennus on toiminut opiston omana lapsityön harjoittelutilana, myöhemmin seurakunnan
päiväkerhotilana sekä kunnan ja yksityisen ryhmäperhepäivähoitotilana. Yläkerta on ollut työtilana,
kokoontumistilana ja järjestöjen käytössä.
erityispiirteet:
- korkea umpikuisti, jossa on pitsimäiset ikkunat kahdessa kerroksessa
- kissanpenkit ja profiloidut räystäät
tutkimushistoria:
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Kohde on inventoitu Härmänmaan miljööprojektin inventoinnissa 1999, Oliver Schulte-Tigges 29.7.1999
Valokuvat: Liite 1(filmi18,kuvat 28-30)
lähteet:
Lehtinen Erkki - Luho Ville, Lapuan historia I, 1963.
Lehtinen Erkki, Lapuan historia II, 1984.

Järvi Marketta, Karhumäen kristillinen kansanopisto. Diplomityö, Teknillinen korkeakoulu,
arkkitehtiosasto, 1986, Katsaus 1800-luvun puolivälin pappilarakentamiseen.
www.lapuankristillinenopisto.fi
Suullisia tietoja:
Jorma Kallio, Pentti Lemettinen, Lapuan kristillinen opisto, 1.12.2009
KIOSKI 2.0 -sovellus www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu
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Vastaanottaja

Lapuan kaupunki
Asiakirjatyyppi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Päivämäärä

8.7.2019. Tark. 10.10.2019

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

LIITE 2

1
LAPUAN KAUPUNKI – 10. SIIRILÄN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS – SEURAKUNTAOPISTON LAPUAN
KAMPUKSEN ALUE, OSAKORTTELI 1028
8.7.2019. TARK. 10.10.2O19

1.

SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE
Suunnitelman nimi on 10. SIIRILÄN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, SEURAKUNTAOPISTON LAPUAN KAMPUKSEN ALUE, Osakortteli 1028. Suunnittelualue sijoittuu Siiriläntien ja
Nurmonjokivarressa olevan Siirilänpuiston väliselle alueelle. Alueella toimii Seurakuntaopiston Lapuan kampus. Suunnittelualueen laajuus on noin 2,0 ha. Alueen sijainti on esitetty kansikuvassa
ja rajaus kuvassa 2.

2.

SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET
Lapuan kaupunginhallitus on päättänyt 20.11.2018 § 9 asemakaavan muutoksesta alueella. Tavoitteena on mahdollistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä näihin liittyvien asumispalvelujen sijoittaminen alueelle. Aloitteen asemakaavamuutoksesta on tehnyt Kirkkopalvelut ry, jonka mukaan
erityisesti opiston asuntolarakennusten käyttöaste on tällä hetkellä alhainen. Lisäksi vanha hirsirakennus on tyhjillään, jonka vuoksi rakennuksille on etsitty vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia.
Kaavaehdotuksen valmistuttua maanomistajan kanssa tehdään maankäyttösopimus.

3.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET
JA AIEMMAT SUUNNITELMAT
3.1

Maakuntakaava ja valtakunnalliset alueidenkäytöntavoitteet

Valtioneuvoston päätös uudistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan
1.4.2018.
Lapuan kaupunki kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton alueeseen, jolla on voimassa 23.5.2005 vahvistettu maakuntakaava. Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Alue
sisältyy Lapuanjokilaaksoon osoitettuun matkailun vetovoima-alueeseen (mv). Alueelta läheisyydessä sijaitseva Lapuan kirkon ympäristö on maakuntakaavassa merkitty valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi rakennetun kulttuuriympäristön kohteeksi (RKY 1993).
Tuulivoimaa käsittelevä vaihemaakuntakaava I on vahvistettu 31.10.2016. Vaihemaakuntakaavassa ei ole esitetty aluetta koskevia merkintöjä tai määräyksiä.
Kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintoja käsittelevä vaihemaakuntakaava II on hyväksytty
maakuntavaltuustossa 30.5.2016 ja se on tullut voimaan 11.8.2016. Vaihemaakuntakaavassa Lapuan keskustaajama on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (c) ja alueen seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on 30 000 k-m2.
Vaihemaakuntakaavan II muutoksen ehdotus oli viranomaisten lausuttavana 14.12.2018
saakka. Vaihemaakuntakaavan muutosehdotuksessa Lapuan keskustaajama on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (c) ja vähittäiskaupan suuryksiköiden yhteenlaskettu enimmäiskerrosala on
ehdotettu kumottavaksi.
Turvetuotantoa, suoluonnon suojelua, bioenergiaa, puuterminaaleja ja puolustusvoimien alueita
käsittelevä vaihemaakuntakaava III on hyväksytty maakuntavaltuustossa 3.12.2018. Vaihemaakuntakaavassa ei ole esitetty alueelle merkintöjä.

3.2

Osayleiskaava

Kaupunginvaltuuston vuonna 2015 hyväksymässä Keskustan liike- ja asuinalueen osayleiskaavassa alueelle on osoitettu pääosin julkisten palvelujen aluetta (Y). Alueen luoteisosan tontti 10283 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).
Kaupunginhallitus päätti 18.9.2017 § 6 määrätä yleiskaavan tulemaan voimaan maankäyttö- ja
rakennuslain 201 §:n perusteella lukuun ottamatta Alangon aluetta, josta on valitettu korkeimpaan
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hallinto-oikeuteen sekä puukoulua, josta Vaasan hallinto-oikeus on hyväksynyt valituksen. Valitukset eivät koske seurakuntaopiston aluetta.

Kuva 1. Ote Keskustan liike- ja asuinalueen osayleiskaavasta, KV 16.11.2015. Vahvistunut 2.11.2017.

3.3

Asemakaava

Suunnittelualueella on voimassa Lääninhallituksen 21.3.1986 vahvistama asemakaava, jossa alue
on osoitettu opetustoiminnan, sosiaali- ja terveyshuollon sekä asuinrakennusten korttelialueeksi
(YO). Tonttien 1028-9, 1028-8 ja 1028-3 kokonaisrakennusoikeus asemakaavassa on
6 860 krsm², josta tällä hetkellä on käytetty noin 4 900 krsm². (Ks. kuva 2)

3.4
•
•
•
•
•
•
•

Selvitykset ja suunnitelmat
Lapuan kevyen liikenteen kehittämisselvitys, Suunnittelukolmio Oy 1999.
Lapuan liikenneturvallisuussuunnitelma, Lapuan kaupunki, Vaasan tiepiiri, Oy Talentek Ab
1999.
Lapuan alueidenkäytön strategia 2025, Airix Ympäristö 2009.
Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösten inventointi, Mikroliitti Oy 2009 ja 2010.
Keskustan liike- ja asumisalueen osayleiskaava. Maisemaselvitys, kaupunkikuva, Lapuan kaupunki, Airix Ympäristö Oy 2009.
Lapuan yleiskaavoitus, luontoselvitykset, alueet Y1, Y2 ja Y3, Ramboll 2011.
Lapuan keskustaajaman ja ympäristön kulttuuriympäristöselvitys, Lapuan kaupunki 2011
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Kuva 2. Ote asemakaavayhdistelmästä ja suunnittelualueen rajaus

3.5

Nykytilanne

Suunnittelualue sijoittuu rakennettuun ympäristöön Nurmonjoen itäpuolelle. Alueella sijaitsee seurakuntaopiston Lapuan kampuksen koulutus- ja kokoustiloja, kolme asuntolarakennusta ja rivitalo.
Seurakuntaopistossa on opiskelijoita kaikkiaan noin 200 henkilöä ja henkilökunnan määrä noin 20
henkilöä. Suunnittelualue on kaukolämpö-, vesijohto-, viemäri- ja sadevesiverkoston piirissä. Alue
on Kirkkopalvelut ry:n omistuksessa.

3.6
•
•

•

4.

Kulttuuri- ja luonnonympäristön erityiset kohteet
Suunnittelualueen pohjoispuolelle noin 150 metrin etäisyydelle sijoittuu valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, Lapuan tuomiokirkko ympäristöineen (RKY 2009).
Osayleiskaavan yhteydessä laaditun kulttuuriympäristöselvityksen (2011) mukaan alueen länsiosassa sijaitseva hirsirakennus on Siirilän pappila, joka on ulkoasultaan alkuperäisenä säilynyt 1850-luvun pappilarakennus. Rakennus on toiminut kappalaisen pappilan päärakennuksena. Lähiympäristö on uudistunut.
Osayleiskaavan luontoselvityksen (2011) mukaan alueella ei ole arvokkaita luontokohteita.

VAIKUTUSALUE
Alustavasti asemakaavan vaikutusalueeseen kuuluu suunnittelualue lähiympäristöineen.
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5.

OSALLISET
Asukkaat, kiinteistönomistajat, maanomistajat ja muut osalliset
•
Lähialueen asukkaat ja rajanaapurit
•
Kirkkopalvelut ry
•
Muut osalliset ja osalliseksi ilmoittautuvat
Lapuan kaupunki
•
Kaupunginvaltuusto
•
Kaupunginhallitus
•
Kaupunkisuunnittelujaosto
•
Perusturvalautakunta
•
Sivistyslautakunta
•
Tekninen lautakunta
•
Ympäristölautakunta
•
Muut lautakunnat
Viranomaiset
• Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
• Etelä-Pohjanmaan liitto
• Seinäjoen museot
• Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos-liikelaitos
Yritykset ja yhteisöt
•
Lapuan Energia Oy
•
Elenia Oy
•
Elisa Oyj
•
Telia Finland Oyj
•
Nurkkakivi ry
•
Muut mahdolliset yritykset ja yhteisöt

6.

TIEDOTTAMINEN
Kaavoituksen vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan ja siihen liittyvän
suunnittelumateriaalin nähtävillä olosta tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla, paikallislehdessä ja
kaupungin kotisivulla (http://www.lapua.fi/) jäljempänä olevan aikataulun mukaisesti. Kaavoitusprosessiin mahdollisesti myöhemmin tulleista oleellisista muutoksista tiedotetaan vastaavasti.

7.

OSALLISTUMINEN
7.1

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Palautteen tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi osoittaa Lapuan kaupungin tekniseen
keskukseen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää suunnittelun kuluessa.

7.2

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheessa tilaisuus mielipiteen esittämiseen (MRA 30 §) järjestetään asettamalla valmisteluaineisto nähtäville. Huomautuksia ja mielipiteitä Seurakuntaopiston Lapuan kampuksen alueen
asemakaavan muutosta koskevissa asioissa voi jättää nähtävillä olon aikana Lapuan kaupungin
tekniseen keskukseen (MRA 30 §).

7.3

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheessa asemakaavan muutosehdotus pidetään julkisesti nähtävänä (MRA 27 §) Lapuan
kaupungin teknisessä keskuksessa sekä Internetissä osoitteessa www.lapua.fi. Kunnan jäsenillä ja
osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava Lapuan kaupungin tekniseen keskukseen ennen kaavaehdotuksen nähtävillä olon päättymistä (käyntiosoite:
Poutuntie 8, 62100 Lapua).
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8.

VIRANOMAISYHTEISTYÖ
Asemakaavasta pyydetään lausunnot tarvittavilta viranomaisilta luonnos- ja ehdotusvaiheessa. Viranomaisneuvotteluja tai työneuvotteluja järjestetään tarpeen mukaan.

9.

SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN MENETELMÄT
Vaikutusten arvioinnin pohjana käytetään tehtyjä selvityksiä ja asiantuntijoiden sekä osallisiksi
määriteltyjen kannanottoja.

10. KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULUT JA PÄÄTÖKSENTEKO
Vuorovaikutuksen järjestäminen tapahtuu Lapuan kaupungin toimesta. Kaavan laatiminen tapahtuu konsulttityönä Ramboll Finland Oy:n Seinäjoen toimistossa.
Kaavoituksen vireilletulosta tiedottaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo (MRL 63 §)

kesä 2019

Mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa (MRA 30 §);
Luonnoksen nähtävillä olo, mielipiteet / lausunnot

kesä 2019

Kaupunkisuunnittelujaosto / Kaupunginhallitus
Mielipiteiden käsittely, muutokset kaavaluonnokseen
Kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi (MRA
27 §); Muistutukset ja lausunnot
Lapuan kaupunginvaltuusto hyväksynee asemakaavan

kesä 2019

syksy 2019
alkuvuosi 2020

11. YHTEYSTIEDOT
Lapuan kaupunki
Tekninen keskus
Maankäyttö- ja kiinteistöosasto
Poutuntie 8
62100 Lapua

vt. kaupungingeodeetti Markku Turja
puh. 044 438 4631
sähköposti: markku.turja@lapua.fi

Ramboll Finland Oy
Alue- ja kaupunkisuunnittelu
Kauppatori 1–3 F
60100 Seinäjoki

projektipäällikkö Anne Koskela
puh. 050 524 8011
sähköposti: anne.koskela@ramboll.fi
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
408 Lapua Täyttämispvm
10.10.2019
Kaavan nimi
10 Siirilä, Seurakuntaopiston Lapuan kampus, osakortteli 1028
Hyväksymispvm
Ehdotuspvm
10.10.2019
Hyväksyjä
Vireilletulosta ilm. pvm
08.07.2019
Hyväksymispykälä
Kunnan kaavatunnus
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
1,9498
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 1,9498

Ranta-asemakaava

Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset
Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset
Ei-omarantaiset
Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä

1,9498

100,0

8860

0,45

0,0000

2500

A yhteensä

0,1377

7,1

200

0,15

0,1377

200

1,8121

92,9

8660

0,48

-0,1377

2300

Aluevaraukset

P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]

[k-m²]

[lkm +/-]

[k-m² +/-]

Yhteensä

Asemakaavan selostuksen liitelomake
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Alamerkinnät
Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä

1,9498

100,0

8860

0,45

0,0000

2500

A yhteensä

0,1377

7,1

200

0,15

0,1377

200

AP

0,1377

100,0

200

0,15

0,1377

200

1,8121

92,9

8660

0,48

-0,1377

2300

-1,9498

-6360

1,8121

8660

Aluevaraukset

P yhteensä
Y yhteensä
YO
YOSA

1,8121

100,0

8660

0,48

C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Asemakaavan selostuksen liitelomake
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