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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

Asemakaavan selostus, joka koskee 21.10.2020 päivättyä kaavakarttaa. 

Asemakaavan muutos koskee osakorttelia 843 sekä siihen liittyviä virkistys-, vesi- ja katualuei-
ta.  

Asemakaavalla muodostuu korttelin 843 tontti 1 sekä siihen liittyvät virkistys-, liikenne-, vesi- 
ja katualueet. 

1.2 Kaava-alueen sijainti ja laajuus 

Kaava-alue sijaitsee Lapuan liikekeskustan itäpuolella Kauppakadun, Vanhan Paukun tien ja La-
puanjoen välisellä alueella. Alue rajautuu lännessä rautatiehen. Suunnittelualueen laajuus on 
noin 4,2 ha. 

 
Kuva 1. Alueen sijainti (peruskartan lähde: MML 06/2020) 

 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Asemakaavan nimi on 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Vanhan Pau-
kun alue, osakortteli 843, vaihe 2. Tavoitteena on tutkia maankäytön kehittämismahdollisuuk-
sia alueella kulttuurihistoriallisen ympäristön arvot huomioon ottaen. Samalla selvitetään mah-
dollisuus purkaa alueella sijaitsevan entisen ruokalarakennuksen suojelu, koska rakennus on 
ajautunut korjauskelvottomaan kuntoon. Alueen kehittämistavoitteiden päälinjat on ilmaistu 
hyväksytyssä osayleiskaavassa. 
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2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Lapuan kaupunginhallitus on päättänyt 4.4.2016 § 10 asemakaavamuutoksen laatimisesta 
korttelin 843 alueelle. Kaavan tarkistustyö aloitettiin korttelin 843 itäosan osalta asuinkerrosta-
lojen lisärakentamisen mahdollistamiseksi. Kaavoituksen aloitusvaiheessa laadittiin myös yleis-
suunnitelma, jossa tutkittiin mm. alueen itäosan asuinrakentamisen liittymistä Vanhan Paukun 
kulttuurikeskuksen alueeseen. Korttelin 843 itäosan kaavamuutos hyväksyttiin 23.10.2017. 

Vanhan Paukun alueen 2. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotettiin ja se ase-
tettiin nähtäville helmikuussa 2019. Alueelta laaditun viitesuunnitelman, liittymätarkastelun ja 
tapahtumamelumallinnusten myötä kaavan tavoitteita tarkennettiin. Kaavaluonnos asetettiin 
nähtäville ___kuussa 2020. Kaavaehdotus asetettiin ___kuussa ___ valmisteluaineistoineen vi-
rallisesti nähtäville. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan ___kuussa ____. 

 

2.2 Asemakaava 

Alueelle on osoitettu kulttuuritoiminnan ja liike- ja toimistorakennusten korttelialue (YYK/s-1), 
puistoa (VP), venevalkamia (LV) sekä vesialuetta (W).  

 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Alue on pääosin 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 Kauppakadun, Vanhan Paukun tien, rautatien ja Lapuanjoen väli-
sellä alueella.  

Kaavoitettava alue on kokonaisuudessaan ennestään rakennettua tai muutoin ihmisen muok-
kaamaa. Pääosa kaavoitettavasta alueesta on entistä teollisuus- ja varastoaluetta. Alueelle pe-
rustettiin Lapuan patruunatehdas vuonna 1923. Tehtaalla tapahtuneen räjähdysonnettomuuden 
jälkeen 1976 tehtaan toimintaa alettiin siirtää keskustan ulkopuolelle. Lapuan kaupungin omis-
tukseen alue siirtyi vuonna 1993 ja vuonna 1994 tehtyjen päätösten pohjalta sitä on vaihe vai-
heelta kehitetty kulttuurikeskukseksi. Alue on suurelta osin jo siirtynyt uuteen käyttöön liike- ja 
kulttuuritiloiksi, mutta teollisuushistoria on alueella voimakkaasti läsnä. Kulttuurikeskuksen ja 
radan välisellä alueella toimii päiväkoti. 

Alueen sijainti on liikenteellisesti edullinen. Alue on kävelyetäisyydellä niin Lapuan keskustasta 
kuin matkakeskuksestakin. Uusi sisääntulotie on kohottanut alueen näkyvyyttä ja potentiaalista 
merkitystä mm. matkailulle entisestään ja yhdistänyt alueen liikenteellisesti myös Lapuanjoen 
eteläpuolisiin asuinalueisiin. 

 
Kuva 2. Ilmakuva alueelta ja suunnittelualueen alustava rajaus (Ilmakuva vuodelta 2016) 

 

3.1.2 Luonnonympäristö 

Luonnonolot 
Suunnittelualue on rakennettua ja käsiteltyä ympäristöä. Suunnittelualue rajautuu eteläpuolelta 
Lapuanjokeen. Maasto viettää jokea kohden ja korkeus vaihtelee noin välillä +27,5…+32,0 m 
(N2000). Kulttuurikeskuksen vanhat rakennukset sijoittuvat pääosin maaston korkeustasojen 
+29,0…+30,0 m välille, makasiinirakennus, pajakappeli, elokuvateatteri (entinen lämpökeskus) 
ja entinen ruokalarakennus hieman korkeammalle, korkeustasojen +30,0…+31,0 m välille.  

Pintavedet 
Suunnittelualueen eteläpuolella virtaa Lapuanjoki. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus on 19.4.2012 antanut lausunnon tulvakorkeuksista ja alimmista rakentamis-
korkeuksista Lapuanjoella kerran 100 vuodessa esiintyville tulville. Lausunnon mukaan Lapuan-
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joen tulvakorkeus on alueen kohdalla N60-tasossa noin +29,60 m ja alin suositeltava rakenta-
miskorkeus N60-tasossa +30,50 m (+30,91 m N2000). Alimmalla suositeltavalla rakentamis-
korkeudella tarkoitetaan korkeutta, jonka alapuolelle ei tulisi sijoittaa kastuessaan vaurioituvia 
rakenteita. Yhteiskunnan toimintojen kannalta tärkeät rakennukset ja ympäristölle vaaraa ai-
heuttavat rakenteet tai toiminnot tulisi kuitenkin sijoittaa tätäkin ylemmäs.  

Suunnittelualue sijoittuu SYKE:n tulvakartan mukaan osittain kerran 100 vuodessa toistuvan 
vesistötulvan alueelle.   

 

 
Kuva 3. Tulvakartta ja merkinnät, © Syke 10/2020 

 

Hulevedet 
Kulttuurikeskuksen piha- ja pysäköintialueet on kivetty tai asfaltoitu ja hulevedet viemäröity. 
Vain päiväkodin piha ja korttelin puistomaiset alueet puistokäytävineen ovat päällystämättö-
miä. Makasiinin ja radan välisellä alueella ja rannassa maasto viettää jokea kohti ja hulevedet 
valuvat suoraan Lapuanjokeen. 

Pohjavedet 
Vanhan Paukun alueelle on vuonna 2004 asennettu kaksi pohjaveden havaintoputkea. Pohjave-
denpinnan havaintotulokset, korkeustaso (N60) ja syvyys maanpinnasta: 

4.8.2004  putki 1 +27,48 m (-1,48 m),  putki 2 +26,94 m (-2,0 m),  joki +25,77 m 

17.8.2004  putki 1 +27,53 m (-1,43 m),  putki 2 +26,57 m (-2,37 m),  joki +25,71 m 

22.2.2005  putki 1 +27,81 m (-1,15 m),  putki 2 +26,92 m (-2,02 m) 
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Maaperä 
Lapuan Patruunatehtaan maaperä- ja pohjaveden laadun selvityksen (1993) mukaan Vanhan 
Paukun vanhimman osan (kaava-alueen länsireunan) alueella heikon kuivakuoren alapuolella 
on 5,5…7 metrin syvyyteen pehmeää silttiä, jonka alla maa muuttuu nopeasti tiiviimmäksi sil-
tiksi ja silttimoreeniksi. Kova pohjamaa on noin 9…12 metrin syvyydessä. Muuten alueella on 
heikohkon kuivakuorikerroksen alla alle 6 metriä silttistä savea, jonka alla 1,2 metrin paksuinen 
tiiviimpi moreenikerros ja sen alla löysää silttimoreenia. Kova pohja on 14 metrin syvyydessä. 

Ruha-Lapua kaksoisraiteen ratasuunnitelman (2013) yhteydessä laaditun pohjatutkimuksen 
mukaan jokisillan lähiympäristöön sijoittuu pehmeikkö, jolla pohjamaa on pääosin savista silttiä 
sekä savea. Pehmeikön paksuus on 5…10 m ja pintaosissa on paikoin 2 m paksu kuivakuoriker-
ros. Kantava pohjamaa noin tasolla +20…+22 on hiekkaa ja moreenia. Kairaukset ovat päätty-
neet joko kiveen tai kallioon noin tasolla +0…+18. 

Luontoselvitys 2011 
Yleiskaavatyön yhteydessä vuonna 2011 laaditun luontoselvityksen mukaan alueella ei ole ar-
vokkaita luontokohteita. 

Pilaantuneisuusselvitykset ja kunnostuksen yleissuunnitelma 1992–2013 
Alueen maaperän pilaantuneisuutta on tutkittu vuonna 1992 Insinööritoimisto Paavo Ristola 
Oy:n toimesta ja tutkimusten seurauksena maaperä vaihdettiin taidemuseon ympäristössä. 
Aluetekniikka Oy:n vuonna 2009 laatiman selvityksen mukaan pilaantunutta maata, mm. kupa-
ria on myös alueen itäosassa ja sen johdosta on ollut lisäselvitys- ja puhdistustarvetta ennen 
rakentamistoimenpiteitä. Ramboll Finland Oy on laatinut vuonna 2013 maaperän pilaantunei-
suusselvityksen, jossa todettiin, että alueen maaperä oli luokiteltavissa osittain voimakkaasti 
pilaantuneeksi ohjearvotarkastelun (VNa 214/2007) perusteella. Selvityksen perusteella laadit-
tiin kunnostuksen yleissuunnitelma ja pilaantuneisuutta selvitettiin lisätutkimuksella vuonna 
2014 (Ramboll Finland Oy).  

Maaperän kunnostuksen loppuraportti 2015 
Ramboll Finland Oy on tehnyt vuonna 2015 Vanhan Paukun alueelta maaperän kunnostuksen 
loppuraportin, jossa on käyty läpi alueella vuosina 2013 ja 2014 tehdyt kunnostustekniset toi-
met. Raportin mukaan haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät kunnostustavoitteet rannansuuntai-
sesti kulkevan koeampumaradan (betonibunkkeri) ja Lapuanjoen välisellä alueella. Kunnostusta 
ei voitu toteuttaa vaarantamatta bunkkerin vakavuutta rantapenkalla. Lisäksi bunkkerin ja joen 
välisen kapean alueen kunnostus on mahdotonta, ellei bunkkeria pureta. Muilta osin alue katso-
taan kunnostetuksi, eikä sillä ole tarvetta lisätutkimuksille tai -kunnostuksille. Mikäli koeampu-
mabunkkerin alueella tehdään maansiirtotöitä, tulee kohonneet haitta-aineiden pitoisuudet ot-
taa huomioon ja ottaa yhteyttä ympäristöviranomaisiin ennen töiden suorittamista. Haitta-
ainepitoisuuksiltaan ylittävät alueet varustettiin eriste- ja huomiorakenteella (suodatinkangas) 
ennen täyttöä. 

Purettavien rakennusten alapuolisten maiden pilaantuneisuustutkimus 2015 
Suunnittelualueen itäosan varastorakennusten alueelta on tehty maaperän pilaantuneisuussel-
vityksiä vuonna 2015 (Ramboll Finland Oy). Tutkimuksen mukaan rakennusten alapuolinen 
maaperä on lähinnä hiekan ja soran sekaista täyttömaata noin 1,0–1,5 syvyyteen lattiapinnasta 
ja perusmaan on arvioitu olevan silttistä hiekkaa tai/ja savista silttiä. Näytteiden perusteella 
rakennusten alapuoliset täyttökerrokset sisältävät raskasmetalleilla ja mahdollisesti PAH-
yhdisteillä pilaantuneiksi määriteltäviä maita. Kunnostusta suositellaan tehtäväksi rakennusten 
purkuvaiheessa ja/tai sen jälkeen. Rakennusten purkusuunnitelmissa on huomioitava pilaantu-
neiksi osoittautuneet massat ja ennen alueelle suorittavien maansiirtotöiden toteuttamista on 
oltava yhteydessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen sekä Lapuan kaupungin ympäristöinsi-
nööriin. 
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Kuva 4. Kuvassa harmaalla kunnostetut alueet 8.11.2018 (lähde: Ramboll Finland Oy). 

 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Yhdyskuntarakenne 
Alue sijoittuu Lapuan liikekeskustan itäosaan. 

Rakennettu ympäristö ja rakennuskanta 
Kaavoitettava alue on pääosaltaan entistä teollisuus- ja varastoaluetta, joka teollisuustoimin-
nan päätyttyä on siirtynyt kulttuuripainotteisten julkisten ja liiketoimintojen käyttöön. Aluetta 
ympäröivät asuinalueet. Itäpuolelle on hiljattain rakennettu kaksi 8-kerroksista asuinkerrosta-
loa reunustamaan porttimaisesti Vanhan Paukun tietä. Lisäksi vuonna 2017 hyväksytty kaava 
mahdollistaa korttelin itäosaan 1-2 enintään 6-kerroksisen kerrostalon rakentamisen. Lapuan-
joen vastarannalla on uudehkoa pientalovaltaista asumista ja alueen pohjoispuolella Kauppaka-
dun varressa pienimittakaavaista asuin- ja liikerakennuskantaa pääosin 1900-luvun alkupuolel-
ta ja 1800-luvun lopulta.  

Vanhan Paukun kulttuurikeskuksena nykyisin tunnettu entisen patruunatehtaan tehdasalue ra-
kennuksineen ja näiden välisine ulkotiloineen muodostaa merkittävän kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaan rakennetun miljöökokonaisuuden. Kulttuurikeskuksen ja radan välissä sijaitsee päi-
väkoti entisessä lääkärin talossa. Alueen pohjoisreunalla Kauppakadun varressa sijaitseva tyh-
jillään oleva entinen ruokalarakennus on suunniteltu purettavaksi.  
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Kuva 5. Kuvasarja Kauppakadulta lähestyttäessä Vanhan Paukun aluetta keskustan suunnasta. 
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Kuva 6. Kuvasarja Kauppakadulta Vanhan Paukun alueen kohdalta lähestyttäessä keskustaa. 
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Lapuan osayleiskaavan kulttuuriympäristöselvitys 2011 
Yleiskaavan yhteydessä laaditussa kulttuuriympäristöselvityksessä Lapuan patruunatehdas on 
todettu valtakunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristönä, jonka alueelta on mainittu ruoka-
la, isotehdas, lämpökeskus (elokuvateatteri), pajakappeli, makasiini (liiketilat), muuntaja, työ-
kalutehdas (Laakia), lataamo (taidemuseo) ja lyijylankaosasto/ampumaradat.  
Lisäksi lähialueelle Kauppakadun toisella puolelle sijoittuva Latomäen sähkön talo on mainittu 
paikallisesti merkittävänä kohteena. Se on rakennettu vuonna 1927 elintarvikekaupaksi ja il-
mentää 1920-luvun rakentamisvaikutteita.  

Liite 1. RKY-alueen rakennusinventointi 2011 

 
RKY 2009  
Suunnittelualueella sijaitseva Lapuan Patruunatehdas (Vanhan Paukun kulttuurikeskus) on val-
takunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö (RKY 2009). (kuva 3).  

Valtion Patruunatehdas Lapualla liittyy hajautetun sotatarviketeollisuuden rakentamiseen it-
senäistymisen jälkeen. Patruunatehdas on hyvä esimerkki aikanaan sulkeutuneen teolli-
suusalueen ottamisesta uuteen käyttöön.  

Lapuanjoen rannalla sijaitsevalla tiivisrakenteisella tehdasalueella on kolmisenkymmentä 
rakennusta. Vanhimmat niistä ovat 1910-luvulta. Valtio on rakentanut vuodesta 1923 omis-
tamalleen alueelle seitsemän vuosikymmenen aikana rakennuksia, joista viimeisin on 1980 
valmistunut pääkonttori. 1920-1930-luvun rakennussuunnittelusta on vastannut Yleisten 
rakennusten ylihallituksen arkkitehti Onni Tarjanne. Valtaosa vanhimmista rakennuksista on 
julkisivuiltaan joko punatiilisiä tai rapattuja. Ruokala on hirsirunkoinen ja pystyvuorattu.  

Patruunatehtaan alue on ollut täysin suljettua teollisuusaluetta perustamisestaan 1920-
luvulta lähtien. Patruunatehtaan siirron jälkeen tehdasalue on siirtynyt 1993 kaupungin 
omistukseen ja otettu uuteen käyttöön. Vanhaksi Paukuksi nimetyn alueen päätehdasra-
kennuksessa sijaitsee kaupunginkirjasto sekä näyttely- ja opistotiloja. Työkalutehtaassa on 
mm. teatteritila, keskusvarastossa liiketilaa ja pajassa kappeli. Lataamorakennuksen tai-
demuseon on suunnitellut arkkitehti Juha Leiviskä. Alueen suunnittelusta on vastannut kau-
punginarkkitehti Helena Teräväinen.  

Lapualainen tehtailija Eino Lahdensuo rakensi Lapuanjoen rannalle 1910-luvun lopulla teh-
taan, jonka toiminta ei käynnistynyt ja alue siirtyi Lapuan Sähkö Oy:n omistukseen. Valtio 
päätti 1923 perustaa kivääripanostehtaan osana maan itsenäistymisen jälkeen käynnistet-
tyä laajaa ja hajautettua puolustusvälineteollisuuden rakentamista. Patruunatehtaan pai-
kaksi valittiin Etelä-Pohjanmaa ja Lapuan kirkonkylä, josta Lapuan Sähkö Oy:ltä ostettiin 
tontti rakennuksineen. Patruunatehtaan tontti sijaitsi hyvien liikenneyhteyksien päässä. 
Tonttia laajennettiin 1924 ja tehtaalle hankittiin ampumarataa varten 1927 maata läheiseltä 
Huhtanevalta.  

Tontin kahta tehdasrakennusta kunnostettiin ja aluetta täydennettiin Yleisten rakennusten 
ylihallituksen arkkitehti Onni Tarjanteen tekemin suunnitelmin. Ensimmäisessä vaiheessa 
Tarjanne suunnitteli mm. tiilirakenteisen tehdasrakennuksen muutoksen sekä ruokalan, la-
taamon ja kaasulaitoksen uudisrakennukset. Koko tuotantoalue suljettiin korkealla aidalla. 
Punatiilinen rakennuskanta lisääntyi 1930-luvulla, jolloin laajennettiin tehdasta ja rakennet-
tiin mm. työkalutehdas, pitkä keskusvarasto, lämpökeskus, muuntaja ja konttori. Ensim-
mäiset betonielementtirakennukset tehtiin 1970-luvulla, jolloin mm. työkalutehtaan laajen-
nus sulki toisen ison piha-alueen umpinaiseksi, pääkonttori valmistui 1980.  

Tehtaassa tapahtui räjähdysonnettomuus 1976 ja toimintaa ryhdyttiin siirtämään keskustan 
ulkopuolelle. Lapuan kaupunki osti patruunatehtaan vanhan alueen valtiolta 1993. Alueelle 
laadittiin kehittämissuunnitelma 1994. Suunnitelmaan perustuen aluetta kehitettiin kulttuu-
ri- ja yritysalueena.” 
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Kuva 7. Valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön (RKY 2009) aluerajaus sinisellä rasterilla 

ja suunnittelualueen rajaus vihreällä (peruskartan lähde: MML 01/2017). 

 
Kuvia RKY-alueen rakennuksista 

     
Kuva 8. Vasemman kuvan taustalla näkyy ison tehtaan rakennus idän suunnasta, kuvassa 

vasemmalla taidemuso ja oikealla teatteri. Oikeanpuoleisessa kuvassa iso tehdas jokirannan 
suunnasta ja nykyinen venesatama. 

 

      
Kuva 9. Vasemmanpuoleisessa kuvassa entinen ruokalarakennus  ja oikeanpuoleisessa kuvassa 

vasemmalla ruokala ja oikealla entinen työkalutehdas 
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Kuva 10. Vasemmassa kuvassa iso tehdas idän suunnasta jokirannassa, etualalla muuntaja. 

Oikeanpuoleinen kuva jokirannan suunnasta, iso tehdas oikealla, muuntaja ja 
makasiinirakennus vasemmalla. Taustalla näkyy elokuvateatteri. 

 

    
Kuva 11. Vasemmassa kuvassa  makasiinirakennuksen pääty ja porttirakennus. Oikealla 

makasiinirakennus päiväkodin pihan suunnasta. Taustalla näkyy Ison tehtaan rakennus. 

 

    
Kuva 12. Kuvassa  entinen lämpökeskus, nykyinen elokuvateatteri. 

 

    
Kuva 13. Vasemmanpuoleisessa kuvassa valkoinen pajakappeli, taustalla näkyy elokuvateatteri ja 

työkalutehdas (liiketilat) ja oikealla Iso tehdas. Oikeanpuoleisessa kuvassa pajakappeli idän 
suunnasta. Taustalla makasiini ja vasemmalla iso tehdas. 
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Kuva 14. Kuvissa entinen työkalutehdas, joka on nykyään liiketiloina.  

 

 
Kuva 15. Kuvassa keskellä entinen työkalutehdas. Vasemmalla ruokalarakennus ja oikealla 

elokuvateatteri.  

 

    

 
Kuva 16. Kuvissa työkalutehtaan uudemmassa osassa toimiva Teatteri Lapua. 
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Kuva 17. Kuvissa taidemuseo entisen lataamon tiloissa. Vasemmanpuoleisessa kuvassa taustalla Iso 

tehdas. 

 

   

     
Kuva 18. Kuvissa lyijylankaosasto eri suunnilta. 

 

    
Kuva 19. Kuvissa lyijylankaosaston rakennukseen kytkeytyvät ampumatunnelit. 

 

       
Kuva 20. Kuvassa muuntaja, keskimmäisessä kuvassa taustalla Iso tehdas. 
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Ruokalarakennus 
Ennen kaavoituksen aloittamista kaupunki on hakenut poikkeamislupaa rakennuksen purka-
miseksi. ELY-keskus ei poikkeamislupaa hyväksynyt ja hallinto-oikeus hylkäsi kaupungin jättä-
män valituksen. ELY-keskuksen ja hallinto-oikeuden mukaan rakennuksen suojeluarvojen sel-
vittäminen ja edellytykset rakennuksen säilyttämiseksi tai purkamiseksi tulee ratkaista kaavoi-
tusmenettelyn kautta. 

Entisestä ruokalarakennuksesta valmistuneen kuntotutkimuksen mukaan (Drytec Oy 2014) ra-
kennus on rankorakenteinen, pahoin vaurioitunut ja taloudellisesta, rakennusteknisestä, lämpö-
/ja kosteusteknisestä sekä hyvän sisäilmalaadun näkökulmasta katsottuna haastava kohde. 
Rakennuksen korjaaminen tarkoittaisi käytännössä lähes kaikkien rakennusosien vaihtamista, 
jolloin rakennus olisi korjauksen jälkeen suurelta osin kopio alkuperäisestä ilman rakennushis-
toriallista autenttisuutta. Rakennukselle ei ole löydettävissä sopivaa käyttötarkoitusta, eikä 
kaupunki pidä korjaamista järkevänä. Kaupungin teknisen toimen ja kulttuuritoimen edustajat 
(tekninen johtaja, kaupungingeodeetti, kiinteistöpäällikkö, kaavoittaja, kulttuuripäällikkö) ja 
kaavoituskonsultti tekivät rakennukseen 8.11.2018 katselmuksen, johon osallistui myös maa-
kuntamuseon rakennustutkija.  

Liite 2. Rakennustekninen kiinteistötutkimus, Vanhan Paukun ruokalarakennus 

 
Alueella olevat muut rakennukset 
Suunnittelualueelle sijoittuu RKY 2009 -alueen rakennusten lisäksi päiväkoti, entinen tilikonttori 
sekä kaksi varastorakennusta. Alueen rakennuskantaa on arvioitu ja arvotettu Lapuan kaupun-
gin Teknisen keskuksen suunnitteluosastolla vuonna 1993 tehdyssä miljööluokituksessa, Helena 
Teräväisen aluetta käsittelevässä väitöskirjassa sekä vuonna 2009 asemakaavoitusta varten 
tehdyssä alueen nykytilanteen arvioinnissa. 

Päiväkoti 
Alueella nykyisin toimivan Päivärannan päiväkodin päärakennus tunnettiin aiemmin Lääkärita-
lona. Puurunkoisen ja lautaverhoillun rakennuksen alkuperäinen rakennusvuosi on 1920, mutta 
rakennusta on remontoitu ja modernisoitu useassa vaiheessa, ainakin vuosina 1982, kun se 
otettiin päiväkotikäyttöön sekä vuonna 2000, jolloin rakennukseen remontoitiin esikoulutiloja.  

Päiväkodin piharakennus 
Päiväkodin piharakennus mukailee päämateriaaleiltaan ja väritykseltään päärakennusta. Ra-
kennus sijaitsee kiinni katualueessa ja peittää kaupunkikuvalliselta kannalta näkymän kulttuu-
rikeskuksen sisäänkäyntialueelle kaupungin keskustasta päin saavuttaessa. Rakennukseen ei 
liity suojeluarvoja. 

      

     
Kuva 21. Päiväkoti ja sen ulkorakennus.  
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Tilikonttori 
Pieni rapattu tiilirakennus alueen itäisen ajoneuvosisäänkäynnin itäpuolella on toiminut Patruu-
natehtaan tilikonttorina. Vuoden 1993 inventointitietojen mukaan rakennukseen on tehty kor-
jaus- ja muutostöitä vuosina 1945 ja 1983. Rakennus vaikuttaa irralliselta muusta kokonaisuu-
desta – ehkä siksi, että sen ja säilyneiden Patruunatehtaan aikaisten rakennusten välistä on 
purettu rakennuksia. Rakennus on osa alueen vanhinta rakennuskantaa ja historiaa. Sen säily-
minen alueella ei ole kokonaisuuden kannalta ehdotonta. Rakennuksella on lainvoimainen pur-
kulupa. 

    
Kuva 22. Entinen tilikonttori itäisemmän liittymän vieressä.  

 
Varasto 
Entisen tilikonttorin vieressä pysäköintialuetta rajaamassa on nykyisin teräsrakenteinen halli ja 
sen kivirakenteinen siipiosa, jotka rakennettiin vuosina 1977 ja 1979 vuonna 1976 räjähtäneen 
pohjanallilataamon paikalle. Rakennus ei kuulu alueen alkuperäiseen rakennuskantaan eikä sii-
hen liity esteettisiä tai toiminnallisia erityisarvoja. 

    
Kuva 23. Alueen itäreunalla sijaitseva peltihalli, jossa on liike- ja varastotiloja ja sen tiilirakenteinen 

siipiosa, jossa sijaitsee varasto- ja harrastustiloja.  

 
Tapahtumateltta 

    
Kuva 24. Tapahtumateltta. 

 

Muinaisjäännökset 
Alueella ei ole todettu kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

Palvelut 
Alueella sijaitsee Vanhan Paukun kulttuurikeskus. Muuten alue tukeutuu Lapuan keskustan jul-
kisiin ja kaupallisiin palveluihin. 

Virkistys 
Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitseva Lapuanjoki tarjoaa virkistysmahdollisuuksia. Vanhan 
Paukun alueella on harrastustiloja ja vapaa-ajan palveluita kuten kirjasto, teatteri, elokuvateat-
teri, musiikkiopisto ja ruokaravintola.  
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Liikenne 
Alue rajautuu pohjoispuolelta Kauppakatuun ja Vanhan Paukun tiehen, jolta on yhteys jokisillan 
kautta alueen eteläpuolelle. Suunnittelualue rajautuu länsipuolelta Seinäjoki – Oulu rataan.  

Tekninen huolto 
Suunnittelualue on kaukolämpö-, vesijohto- ja viemäriverkoston piirissä.  

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Tärinä 
Seinäjoki–Oulu-radan palvelutason parantaminen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa 
(2006) on arvioitu tärinän vaikutuksia Seinäjoki – Oulu välisellä rataosuudella. Ympäristöön ai-
heutuvaa tärinää voidaan parhaiten vaimentaa tärinälähteessä toteutettavilla vaimennusratkai-
suilla. 

Ruha-Lapua kaksoisraiteen ratasuunnitteluvaiheessa (2013) ei saatu palautetta erityisen on-
gelmallisista tärinäongelmakohteista eikä ratasuunnitelmassa suunniteltu erityisiä tärinäsuo-
jausrakenteita. Ratasuunnitelman mukaan parannetut radan pohjarakenteet kuten siltojen 
taustojen paalulaatat ovat vähentäneet junaliikenteen tärinäriskiä. Lisäksi uusi jokisilta on ra-
kennettu suunnitelmien mukaisesti noin 10 metriä vanhasta sillasta länteen päin eli kauemmas 
Vanhan Paukun alueesta, mikä myös vähentää mahdollista tärinävaikutusta suunnittelualueelle. 

Rautatieliikennemelu 
Ruha-Lapua kaksoisraiteen ratasuunnitelman yhteydessä on laadittu meluselvitys (2013), jossa 
on kuvattu melun leviämistä alueella. Kuvassa 8 on esitetty rautatien melutasot ennustetilan-
teessa päivällä klo 7-22 vuonna 2030. Suunnittelualueen kohdalle ei ole esitetty ratasuunnitel-
man yhteydessä melusuojausta. 

Selvityksen perusteella raideliikenteen melu ylittää ohjearvot suunnittelualueen länsiosan vir-
kistysalueella. Lähtökohtaisesti melusuojausta ei virkistysalueen suojaamiseksi kuitenkaan kat-
sota tarpeelliseksi, koska rautatieliikenteen melu ei ole jatkuvaa ja alueella on virkistysalueita 
myös melualueiden ulkopuolella.  

Liikennemelu ei aiheuta suojaustarvetta sisämelun suhteen normaaleilla seinärakenteilla. Liike- 
ja toimistohuoneistojen osalta sovelletaan Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaan sisä-
tilan päiväohjearvoa 45 dBA. Liikennemelu ei aiheuta suojaustarvetta sisämelun suhteen, sillä 
päiväohjearvo 45 dBA ei ylity normaaleilla seinärakenteilla. 

  
Kuva 25. Ruha-Lapua kaksoisraiteen ratasuunnitelma, Meluselvitys, melualueet LAeq 07-22 v. 2030, 

Laskentakorkeus mp +2 m (lähde: Ramboll CM Oy). 
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Melun ohjearvot ja soveltaminen 
Valtioneuvoston melutason ohjearvoista antaman päätöksen (993/1992) mukaisesti asumiseen 
käytettävillä alueilla ja taajamien välittömässä läheisyydessä melutaso ei saa ylittää ulkona 
melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa 
50 dB (klo 22–7). Alla olevassa taulukossa on esitetty yleiset melutason ohjearvot. 

Taulukko VnP 993/1992 mukaiset yleiset melutason ohjearvot 

 LAeq, enintään 

Ulkona  Päivällä 
(07–22) 

Yöllä 
(22–07) 

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden 
välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat 
alueet 

55 dB 50/45 
dB1) 

Loma-asumiseen käytettävät alueet3), leirintäalueet ja virkistys-
alueet taajamien ulkopuolella sekä luonnonsuojelualueet 

45 dB 40 dB 2) 

 
Sisällä   
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet  35 dB 30 dB 
Opetus- ja kokoontumistilat  35 dB  - 

Liike- ja toimistohuoneet  45 dB - 

1) Uusilla asuinalueilla yöohjearvo on 45 dB. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa 

2) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon 
havainnointiin yöllä 

3) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alueiden oh-
jearvoja 

LAeq = melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso) 

 

Tieliikennemeluselvitykset 2009 
Ramboll Finland Oy on laatinut vuonna 2009 tieliikenteen meluselvityksen alueelta. Melulas-
kennat on tehty ennustetilanteen liikennemäärillä suunnitellun maankäyttötilanteen mukaisena. 
Laskentojen mukaan v. 2030 päiväajan melutaso Vanhan Paukun alueella on noin <45-70 dB. 

Liikennemeluselvitys perustuu Vanhan Paukun tien sillan suunnitteluvaiheessa arvioituihin lii-
kennemääriin (13 000 ajoneuvoa/vrk), jotka sillan toteutumisen jälkeen on todettu ylimitoite-
tuiksi. Joen eteläpuolella sijaitsevan Koskisuvannon alueen kaavoituksen yhteydessä on vuonna 
2009 laadittu meluselvitys, joka koskee myös Vanhan Paukun tietä. Koskisuvannon 2. vaiheen 
asemakaavaselostuksessa todetaan, että Vanhan Paukun tien liikennemäärä on arvioitu varsin 
suureksi ja liikennemäärän puolittuessa 6500 ajoneuvoon vuorokaudessa alenee melutaso 
3 dB.  

Valtatieltä 19 Huhtalantien suuntaan on keskivuorokausiliikenne vuonna 2016 ollut 2894 
ajon./vrk, joka jakaantuu Koskisuvannon kiertoliittymässä myös osaksi Koulukadun kautta kes-
kustan suuntaan. Vanhan Paukun tiellä on jonkin verran tämän lisäksi sisäistä liikennettä. Lii-
kennemäärän voidaan arvioida olevan nykyään alle 3000 ajon./vrk ja liikennemäärän ei arvioi-
da merkittävästi kasvavan vuoteen 2030 mennessä. Näiden arvioiden pohjalta melutason voi-
daan arvioida olevan vähintään 5 dB pienempi kuin vuoden 2009 selvityksen laskelmat osoitta-
vat. Tällöin v. 2030 päiväajan melutaso Vanhan Paukun kaava-alueella olisi noin <40-65 dB. 
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Kuva 26. Liikennemelun leviämiskartta 2009 (liikennemäärällä 13 000 ajoneuvoa/vrk)  

 
Konserttimeluselvitys 2016, täydennys 2017 
Ramboll Finland Oy on selvittänyt vuonna 2016 Paukun kaava-alueen konserttimelumallinnuk-
sen avulla tapahtumien aikaista melua. Melumallinnuksella arvioitiin alueella mahdollisesti jär-
jestettävien konserttien aikaiset melutasot lähiympäristössä kahdella eri lavavaihtoehdolla. En-
simmäisessä vaihtoehdossa rakennetaan kiinteä katolla varustettu esiintymislava, toisessa 
vaihtoehdossa esiintyminen tapahtuu teltassa olevalla lavalla. Mallinnuksessa on huomioitu 
konserttipaikan itäpuolelle suunnitellut kaksi uutta asuinkerrostaloa sekä paikoitusrakennus.  

Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen konserttimelumallinnusta täydennettiin laatimalla me-
lumallinnus nykyisen Laskeutuva perhonen-purjekatoksen toimiessa esiintymislavana (VE 1) 
sekä mallinnukset seuraavissa kolmessa tilanteessa, kun esiintymislava sijoitetaan nykyiselle 
pysäköintialueelle pohjoiseen suunnattuna: 

- ei suojaavaa rakennusta lavan ja asuinkerrostalojen välissä (VE 2a) 

- nykyinen varastorakennus lavan ja asuinkerrostalojen välissä (VE 2b) 

- uusi liikerakennus lavan ja asuinkerrostalojen välissä (VE 2c) 

VE2a- ja VE2c-vaihtoehdoissa tutkittiin lisäksi melun leviämisen rajoittamista sivuseinäkkeellä 
uusien kerrostalojen suuntaan. Kaikissa lisävaihtoehdoissa on oletettu, että ampumatunneli säi-
lyy kokonaisuudessaan. 

Yleiset melutason ohjearvot valtioneuvoston päätöksen 993/92 mukaisesti on tarkoitettu pi-
dempiaikaisen melualtistumisen arviointiin ja rajoittamiseen mm. maankäytön ja rakentamisen 
suunnittelussa ja myös ympäristölupien myöntämisessä. Näitä arvoja ei yleensä suoraan sovel-
leta tilapäisten toimintojen meluun ml. meluilmoitusvelvolliset toiminnat. Yleisötapahtuman 
(festivaalit, kaupunkitapahtumat) meluraja-arvo vaihtelee välillä 55–80 dB riippuen tapahtu-
man kestosta sekä kellonajoista. Tässä meluselvityksessä on lähimpien asuinrakennusten koh-
dalla sovellettu raja-arvoa 70 dB, joka on mm. Tampereella sallittu enimmäisäänitasoksi klo 24 
saakka. 

Terveydensuojeluasetuksen perusteella on annettu ns. asumisterveysasetus (Sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulko-
puolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista). Asetuksessa on annettu raja-arvot asuntoi-
hin sisälle kuuluvasta melusta. Asetuksen 3 §:ssä todetaan, että ”Terveyshaitta on arvioitava 
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kokonaisuutena siten, että altisteen toimenpiderajaa sovellettaessa otetaan huomioon altistu-
misen todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa 
haitta sekä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja muut vastaavat tekijät”. Tällöin esimerkiksi 
harvoin (muutaman kerran vuodessa) toistuvia tapahtumia varten on mahdollista tehdä tulkin-
ta niin, että melun raja-arvoja ei sovelleta, tai soveltaminen on lievempää. Tässä selvityksessä 
ei ole arvioitu melutasoja terveydensuojeluasetuksen toimenpiderajoihin nähden. 

Mallinnuksen perusteella esiintymislavalta soitetun musiikin aiheuttama suurin keskiäänitaso 
konserttipaikan taakse suunniteltuun lähimpään asuinrakennukseen telttavaihtoehdossa on 
69 dB ja katosvaihtoehdossa 72 dB. Lavalta taaksepäin suuntautuvaan meluun vaikuttavat la-
van etupuolella olevien rakennusten seinistä tapahtuvat heijastukset sekä lavarakenteen tiiviys 
ja ääneneristävyys. Heijastuksiin voi vaikuttaa esimerkiksi yleisöalueen osittaisella kattamisella 
(telttakankaalla tms.) niin että kaiuttimista tuleva musiikki ei pääse suoraan leviämään vasta-
päisten rakennusten seiniin.  

Lisävaihtoehtojen mallinnuksilla on todettu, että suuntaamalla lava pohjoiseen, voidaan joen 
vastarannan meluvaikutuksia lieventää, mutta toisaalta nykyiset rakennukset pohjoisessa altis-
tuvat kovemmalle melulle. Meluseinäkkeellä on mahdollista rajoittaa melutasoa (1-3 dB) tavoit-
teellisen 70 dB tason alle uusien kerrostalojen kohdalla. 

Meluraportin johtopäätöksissä todetaan, että merkittävimpiä ympäristömelun leviämiseen vai-
kuttavia tekijöitä ovat lavan sijainti ja suuntaus, kaiutinkokoonpanot (suuntaava kaiutin, kor-
keudet), soitettavan musiikin voimakkuus ja tilaisuuden järjestäjän ympäristöasioiden (melun) 
vastuullinen hallinta. 

Liite 3. Tapahtumameluselvitys 

 

3.1.4 Maanomistus 

Kaavoitettava alue on kaupungin omistuksessa. 
 

3.2 Suunnittelutilanne 

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

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat seuraavat:  

• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
• Tehokas liikennejärjestelmä 
• Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
• Uusiutumiskykyinen energiahuolto 
 

Lapuan kaupunki kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton alueeseen. Ympäristöministeriö on vahvista-
nut 23.5.2005 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan ja 5.12.2006 Etelä-Pohjanmaan maakunta-
kaavan muutoksen koskien Lapuan kaupungin Honkimäen aluetta (harmaa pistekatkoviiva kar-
talla). 

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.  

Kauppaa ja keskustatoimintoja käsittelevä vaihemaakuntakaavan II muutos on hyväksytty 
maakuntavaltuustossa 2.12.2019 ja se on tullut voimaan 21.4.2020. 

Turvetuotantoa, suoluonnon suojelua, bioenergiaa, puuterminaaleja ja puolustusvoimien alueita 
käsittelevä vaihemaakuntakaava III on hyväksytty maakuntavaltuustossa 3.12.2018. 
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Kuva 27. Ote maakuntakaavasta  

 

Yleiskaava  
Keskustan liike- ja asuinalueen osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
16.11.2015. Kaava on vahvistunut 2.11.2017 korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä. 

 
Kuva 28. Ote Keskustan liike- ja asuinalueen osayleiskaavasta,  KV 16.11.2015. Vahvistunut 

2.11.2017. 

 

Asemakaava 
Suunnittelualueella on pääosin voimassa kaupunginvaltuuston 22.6.2009 hyväksymä asema-
kaava. Alueen itäosa sijoittuu YAL-alueen osalta 23.10.2017 hyväksytyn asemakaavan alueelle. 
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Kuva 29. Ote asemakaavayhdistelmästä ja suunnittelualueen rajaus 

 

Rakennusjärjestys 
Lapuan kaupungin rakennusjärjestyksen on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 4.5.2020 ja se on 
tullut voimaan 19.6.2020. 

Kaavoituspäätös 
Kaupunginhallitus on tehnyt 4.4.2016 päätöksen Vanhan Paukun alueen kaavoituksesta. 

Pohjakartta 
Kaavoituksen pohjakarttana on käytetty 1:1000 mittakaavaista pohjakarttaa, jonka Lapuan 
kaupungin kaupungingeodeetti on hyväksynyt 20.10.2020. 
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Kaavoitustyöhön ryhdyttiin tarpeesta tutkia maankäytön kehittämismahdollisuuksia alueella 
kulttuurihistoriallisen ympäristön arvot huomioon ottaen. Lisäksi hallinto-oikeuden 28.12.2017 
päätöksen johdosta vanhan ruokalarakennuksen purkamisen edellytykset on tarpeen tutkia 
kaavoitusmenettelyllä.  

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Lapuan kaupunginhallitus on tehnyt 4.4.2016 kaavoituspäätöksen asemakaavan laatimisesta 
alueelle. Kaavoitustyö aloitettiin syksyllä 2016. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 

Kaavoitustyötä varten laadittiin 19.2.2019 osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa osallisiksi 
määriteltiin lähialueen asukkaat ja rajanaapurit, kiinteistönomistajat, maanomistajat ja asuk-
kaat, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, puheenjohtajiston työryhmä, tekninen lautakunta, 
ympäristölautakunta, sivistyslautakunta, muut lautakunnat, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, Mu-
seovirasto, 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 21.10.2020. 

Liite 4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.10.2020 
 

4.3.2 Vireilletulo 

Asemakaavan 2. vaiheen muutos kuulutettiin vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
tiedottamisen yhteydessä helmikuussa 2019. 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

− Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tiedotettu ja se on ollut MRA 30 §:n mukaisesti 
nähtävillä 22.2.–15.3.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin yksi lausunto ja 
mielipide.  

− Kaavaluonnos on ollut MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä __.__.–__.__.____. Kaavaluon-
noksesta pyydettiin lausunnot tarvittavilta viranomaisilta. 

− Kaavaehdotus on ollut MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä __.__.–__.__.____ väli-
sen ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin __lausuntoa. Kaavaehdotuksesta saatiin/ei saatu 
muistutuksia.  

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

− Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan __.__.____. 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa on järjestetty työneuvot-
telu 14.3.2017.  

Kaupungin rakennusvalvonnan, ympäristötoimen, kulttuuritoimen ja kiinteistötoimen virkamies-
ten kanssa on järjestetty työneuvottelu 5.4.2017.  

Rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen virkamiesten kanssa on järjestetty työneuvottelu 
25.9.2017.  

Viranomaisneuvottelu järjestettiin 7.9.2020. Muistio neuvottelusta on liitteenä. Muutoin viran-
omaisyhteistyö on tapahtunut lausuntomenettelyllä. Tarvittaessa järjestetään vielä työneuvot-
teluita ja viranomaisneuvottelu. 

Liite 5. Muistio viranomaisneuvottelusta 7.9.2020 
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4.4 Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kaupungin asettamat tavoitteet 
Kaupungin tavoitteena on tutkia maankäytön kehittämismahdollisuuksia alueella kulttuurihisto-
riallisen ympäristön arvot huomioon ottaen. Samalla selvitetään mahdollisuus purkaa alueella 
sijaitsevan entisen ruokalarakennuksen suojelu, koska rakennus on ajautunut korjauskelvotto-
maan kuntoon. Suunnittelussa huomioidaan Vanhan Paukun kulttuurikeskuksen tapahtumista 
aiheutuva melu ja asumiseen kohdistuvan meluhaitan lieventäminen. 

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

Maakuntakaava 
Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Alue sisältyy Lapuanjoki-
laaksoon osoitettuun matkailun vetovoima-alueeseen (mv). Vanha paukku (entinen Patruuna-
tehdas) on maakuntakaavassa merkitty valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi 
rakennetun kulttuuriympäristön kohteeksi. 

Vaihemaakuntakaavoissa I ja III ei ole esitetty aluetta koskevia merkintöjä tai määräyksiä. 

Vaihemaakuntakaavassa II rautatie on osoitettu valtakunnallisesti merkittävänä pääratana, jol-
le on esitetty merkittävää parantamista Lapuan Ruhan ja Kauhavan välille. 

Vaihemaakuntakaavan II muutoksessa Lapuan keskustaajama on osoitettu keskustatoimintojen 
alueeksi (c) ja vähittäiskaupan suuryksiköiden yhteenlaskettu enimmäiskerrosala on kumottu. 

Osayleiskaava 
Keskustan liike- ja asuinalueen osayleiskaavassa alueelle on osoitettu julkisten palvelujen alu-
etta (Y) ja autopaikkojen aluetta (LPA) sekä itäisimpään osaan asuin-, liike- ja toimistoraken-
nusten aluetta (AL). Alueen länsiosan jokirantaan on osoitettu lähivirkistysaluetta (VL) ja rauta-
tien varteen suojaviheraluetta (EV). Lapuan Patruunatehtaan alue on osoitettu valtakunnallises-
ti arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi (sk-1). Alue sijoittuu Lapuan- ja Nurmonjo-
kilaakson maakunnallisesti arvokkaaseen kokonaisuuteen keskustan alueella (ma-2). Julkisten 
palvelujen alueen kohdalle on merkitty osittain tulvauhan alainen alue ja alin suositeltava ra-
kentamiskorkeus on +30,50 m (N60). Vanhan Paukun tien eteläpuolelle on merkitty kevyen lii-
kenteen reitti ja ranta-alueelle kevyen liikenteen pääreitti ja kevyen liikenteen yhteystarve sekä 
venevalkama.  

Lähiympäristöön on osoitettu kerrostalovaltaista asuntoaluetta (AK), asuin-, liike- ja toimisto-
rakennusten aluetta (AL) sekä liikerakennusten aluetta (KL).  

Asemakaava 
Voimassa olevissa asemakaavoissa alue on osoitettu pääosin yleisten sekä liike- ja toimistora-
kennusten korttelialueeksi (YAL, YAL/s-1). Alueen länsiosaan ja ranta-alueelle on osoitettu 
puistoa (VP) ja eteläosaan vesialuetta (W). Lähiympäristöön on osoitettu asuinkerrostalojen 
(AK, AK-1, AK-3), asuin-, liike- ja toimistorakennusten (AL, AL/s) sekä autopaikkojen (LPA-3) 
korttelialueita ja huoltoasema-aluetta (LH). 

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
Suunnittelualue sijoittuu Vanhan Paukun kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle alueelle. Lisäksi 
alueen sijoittuminen tulva-alueelle ja pohjaveden sijainti maanpinnan lähellä huomioidaan kaa-
voituksessa. 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.5.1 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 

Aluetta koskevat suunnitelmat ja kannanotot kaavoituksen ensimmäisessä vaiheessa 
Yleissuunnitelmavaihtoehdot 
Vanhan Paukun alueen kaavan tarkistustyö on aloitettu kaavoituksen ensimmäisessä vaiheessa 
yleissuunnittelulla, jossa tutkittiin erityisesti alueen itäosaan suunnitellun asuinrakentamisen 
liittymistä Vanhan Paukun kulttuurikeskuksen alueeseen. Lisäksi yleissuunnittelussa tutkittiin 
vaihtoehtoja esiintymislavojen, kesäteatterin, täydennysrakentamisen, pysäköintialueiden ja 
kevyen liikenteen reittien sijoitukselle alueella. 
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Yleissuunnitelman luonnosvaihtoehtoja käsiteltiin kaupungin puheenjohtajistotyöryhmän neu-
votteluissa 29.9.2016 ja 15.12.2016. Neuvottelussa todettiin esitettyjen suunnitelmavaihtoeh-
tojen perusteella, että asuinkerrostalojen rakentaminen alueen itäosaan voidaan toteuttaa ra-
joittamatta merkittävästi muun Vanhan Paukun alueen suunnittelua. Neuvotteluissa todettiin 
myös, että yleissuunnittelua on tarpeen vielä jatkaa muulla Vanhan Paukun alueella tavoittei-
den täsmentämiseksi ja yhteensovittamiseksi.  
Kuvissa 31 ja 32 esitetään kaavoituksen ensimmäisessä vaiheessa laaditut yleissuunnitelma-
vaihtoehdot VE1 ja VE2.  
Kuvassa 33 esitetään ensimmäisen kaavavaiheen havainnekuva korttelin itäosaan suunniteltu-
jen kerrostalojen ja pysäköintitalon näkymisestä Vanhan Paukun suuntaan ilman yleissuunni-
telmassa esitettyä uutta liikerakennusta kerrostalojen edessä.  
Kuvissa 34 ja 35 esitetään ensimmäisen kaavavaiheen havainnekuvat Vanhan Paukun suunnas-
ta ja sillalta katsottuna huomioiden yleissuunnitelmassa pysäköintialueen reunalle esitetty liike-
rakennus. 

 
Kuva 30. Yleissuunnitelmaluonnos - vaihtoehto VE1 

- osa julkisesta pysäköinnistä uuden liikerakennuksen ja asuinkorttelin välissä 2- tasossa 
- liikerakennuksen yhteydessä kiinteä esiintymislava 
- rantareitti ampumatunnelin ja joen välistä, ampumatunnelin jatke puretaan 

 
Kuva 31. Alustava yleissuunnitelmaluonnos - vaihtoehto VE2  

- Uusi isompi liikerakennus asuinkorttelin vieressä, laajennusmahdollisuus päädyissä 
- rantareitti kiertää ampumatunnelin pihan puolelta 
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- ampumatunnelin jatke säilytetään toistaiseksi 

 
Kuva 32. Vaiheen 1 havainnekuva Vanhan Paukun suunnasta korttelin itäosaan suunniteltuihin 

kerrostaloihin ilman yleissuunnitelmassa pysäköintialueen reunalle esitettyä rakennusta.  

 

 
Kuva 33. Vaiheen 1 havainnekuva Vanhan Paukun suunnasta korttelin itäosaan suunniteltuihin 

kerrostaloihin ja yleissuunnitelmassa pysäköintialueen reunalle melusuojaksi ja julkisten ja 
yksityisten toimintojen rajaamiseksi esitettyyn rakennukseen.   

 
Kuva 34. Vaiheen 1 havainnekuva korttelin itäosaan suunniteltuihin kerrostaloihin ja 

yleissuunnitelmassa pysäköintialueen reunalle esitettyyn rakennukseen.  Vasemmalla 
mallinnettuna taidemuseo ja oikealla lyijylankaosaston rakennus. 
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Kuva 35. Vaiheen 1 havainnekuva Vanhan Paukun tien sillalta korttelin itäosaan suunniteltuihin 

kerrostaloihin ja Vanhan Paukun suuntaan. Kerrostalojen takana erottuu valkoisena 
rakennusmassana yleissuunnitelmassa pysäköintialueen reunalle esitetty rakennus.   

 
Kaupungin virkamiestyöryhmän neuvottelu 5.4.2017 

Kaupungin rakennusvalvonnan, ympäristötoimen, kulttuuritoimen ja kiinteistötoimen virkamies-
ten kanssa järjestetyssä työneuvottelussa käsiteltiin korttelin itäosan kaavasuunnitelmaa ja sen 
vaikutuksia kulttuurikeskuksen toimintaan ja ympäristöön. Neuvottelussa tuotiin esiin myös 
seuraavia 2. vaiheen kaavoituksessa huomioitavia asioita: 

- Alueella on pohjavesi lähellä maanpintaa, mikä tulee huomioida suunnittelussa. 

- Asuinrakentamisen lisääminen toisaalta lisää kulttuurikeskuksen elinvoimaisuutta, toi-
saalta saattaa rajoittaa kulttuurikeskuksen tapahtumien järjestämistä, jos melulta 
suojautumista ei riittävästi huomioida. 

- Kaavamääräyksillä tulee velvoittaa huomioimaan melusuojaus asuinrakennusten 
suunnittelussa. Meluhaitat tulee hallita myös välivaiheen tilanteessa, jossa suojaavia 
rakennuksia kulttuurikeskuksen ja asuinkerrostalojen välillä ei ole. 

- Ampumatunneli on käytössä ja tarpeellinen koko pituudessaan ja sillä on merkitystä 
myös joen etelärannan asutuksen melunsuojauksen kannalta. Kevyen liikenteen ra-
kentaminen tunnelirakennuksen päälle tai ripustaminen siihen ei ole mahdollista ilman 
perustusten vahvistamista. 

- Yleissuunnitelmassa purettaviksi esitetyissä keskusvarasto- ja peltihallirakennuksissa 
sijaitsee Vanhan Paukun kulttuurikeskuksen toiminnalle tarpeellisia varastotiloja ja 
muita tiloja, joiden tilalle tarvitaan korvaavia tiloja. Tilatarpeista päätettiin hankkia li-
sätietoa alueen jatkosuunnittelua varten. 

 
Vanhan Paukun kulttuurikeskuksen tilatarvekysely 
Korttelin itäosan kaavaehdotuksen laatimista ja alueen yleissuunnittelua varten pyydettiin huh-
tiuussa 2017 kaupungin kulttuuri-, kiinteistö-, elinkeino- ja puistotoimilta lisätietoa alueen tila-
tarpeista ja toimintojen kehittämisajatuksista.  

 
Kaupungin puheenjohtajistotyöryhmän neuvottelu 10.5.2017 
Kaupungin puheenjohtajistotyöryhmän neuvottelussa käsiteltiin korttelin itäosan kaavaluonnok-
sesta saatuja lausuntoja ja mielipiteitä ja kulttuurikeskuksen tilatarvekyselyn vastauksia sekä 
saadun palautteen huomioimiseksi esitettyjä toimenpiteitä kaavaehdotukseen.  

Neuvottelussa kaavan laatija totesi, että asuntoihin kohdistuvia meluvaikutuksia voidaan kaa-
vassa edellytettävillä rakenteellisilla keinoilla lieventää, mutta mahdollisten meluhaitasta tehtä-
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vien valitusten riskiä niillä ei voida täysin poistaa, koska meluhäiriön kokeminen on hyvin yksi-
löllistä, eikä ajoittaiselle tapahtumamelulle ole säädettyjä raja-arvoja.  

Kaavaehdotusta päätettiin viedä eteenpäin ja lisätä siihen määräykset asuntojen suojaamiseksi 
melulta. Lisäksi päätettiin laatia vielä lisämelumallinnukset Laskeutuvan perhosen-
esiintymislavasta ja vaihtoehtoisista lavasijainneista huomioiden myös tilanne, jossa asuinra-
kennusten edessä ei ole suojaavia rakennuksia. 

Lisämelumallinnukset 

Ensimmäisen kaavavaiheen luonnoksen nähtävillä olon jälkeen konserttimelumallinnusta täy-
dennettiin laatimalla melumallinnus nykyisen Laskeutuva perhonen-purjekatoksen toimiessa 
esiintymislavana sekä kolme mallinnusvaihtoehtoa esiintymislava sijoittuessa nykyiselle pysä-
köintialueelle pohjoiseen suunnattuna. Mallinnukset on esitetty liitteessä 3 Tapahtumamelusel-
vitys. 

 
Toisen vaiheen suunnittelussa huomioitavat 1. kaavavaiheen lausunnoissa ja mielipiteissä esiin 
tuodut asiat 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kaavaluonnoksesta antamassa lausunnossa pidettiin tär-
keänä, että tarkastellaan myös suunniteltujen asuinkerrostalojen ja Vanhan Paukun kulttuuri-
keskuksen välistä aluetta, jolle mahdollisesti osoitetaan yleissuunnitelman mukaisesti mata-
lampaa liikerakentamista puskuriksi kulttuurikeskuksen ja asuinkerrostalojen väliin. 

Ympäristölautakunnan kaavaluonnoksesta antamassa lausunnossa tuotiin esiin, että asema-
kaavan käsittelyn yhteydessä tulee ottaa huomioon Vanhan Paukun alueen toiminnasta aiheu-
tuva melu. Vuosittain on järjestetty useita erityisen häiritsevää melua aiheuttavia tapahtumia. 
Konserttien järjestäminen ratkaistaan lähtökohtaisesti meluilmoituksesta tehtävällä päätöksellä. 
Jos toiminta kuitenkin on vakiintunutta, esim. konsertteja on jatkuvasti usean kerran vuodessa, 
saattaa toiminta edellyttää ympäristölupaa naapurustolle aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen 
vuoksi. Ympäristöluvan tarpeen arvioinnin voivat laittaa vireille mm. haitankärsijät.  

Sivistyslautakunnan kaavaluonnosvaiheen lausunnossa todettiin, että kaavamääräyksissä on 
tärkeää huomioida melusuojaustoimenpiteet, jotta jatkossakin voidaan järjestää yleisötapah-
tumia, joissa meluraja voi aika ajoin ylittyä. 

Etelä-Pohjanmaan liitto totesi kaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa, että alueen 
kehittämistavoitteiden päälinjat on ilmaistu hyväksytyssä osayleiskaavassa. Vanhan Paukun 
kulttuurikeskus on maakuntakaavaan merkitty valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistorialli-
sesti arvokas kohde, joka on maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan otettava huo-
mioon siten, että varmistetaan siihen liittyvien arvojen säilyminen. Valtakunnallisesti arvokkai-
siin kohteisiin vaikuttavista hankkeista on pyydettävä museoviranomaiselta ja ELY-keskukselta 
lausunto. 

Ympäristölautakunta totesi kaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa, että asemakaa-
vaan tuli lisätä tieto puhdistamattomasta pilaantuneesta maaperästä. Mikäli kaava-alueelta kai-
vutöiden yhteydessä löydetään räjähdysvaarallista materiaalia, materiaalin poistamisesta maa-
perästä vastaavat aina ainoastaan Puolustusvoimien raivaajat. Asemakaavassa tuli miettiä, mi-
ten ampumatunnelin jatko-osan säilyttäminen ja kaava-alueen jalankululle ja pyöräilylle varat-
tu alueen osa voidaan sovittaa yhteen. Ampumatunnelin jatko-osan säilyttäminen vaikuttaa 
olennaisesti erityisesti Lapuanjoen eteläpuolella sijaitsevien jo rakennettujen alueiden meluta-
soon tapahtumien aikana.  

Ryhmä kulttuurikeskuksen toimijoita antoi kaavaluonnoksesta mielipiteen, jossa tuotiin 
esiin, että kulttuurikeskuksen toimintaa pyritään lisäämään alueella myös jatkossa ja on huo-
lehdittava, ettei toiminta kärsi rakentamisesta ja uudesta asutuksesta alueen välittömässä lä-
heisyydessä. Alueelta kantautuva melu ei saa aiheuttaa häiriötä asukkaille, jotta toimintaa voi-
daan jatkaa ja elävöittää entisestään. Mielipiteessä esitettiin ääneneristysvaatimuksia asuinker-
rostaloille tapahtumamelulta suojautumiseksi ja puollettiin uuden liiketilan rakentamista, jolla 
voitaisiin estää melun kantautumista asuinrakennuksiin. 
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Suunnittelu kaavoituksen toisessa vaiheessa 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.2.2019 
Alueelta laadittiin esitettyjen tavoitteiden ja käytyjen neuvottelujen perusteella osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma, joka oli yleisesti nähtävillä 22.2.–15.3.2019. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta saatiin lausunto Seinäjoen museolta. Lisäksi saatiin yksi mielipide. 

Seinäjoen museot totesi toisen kaavavaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta anta-
massaan lausunnossa, että tehtyjen selvitysten ja katselmuksen perusteella ruokalarakennuk-
sen suojelu voidaan purkaa, sillä rakennuksen korjaaminen vaatii lähes kaikkien rakennusosien 
uusimista. Vain ikkunat esitetään kunnostettaviksi, kaikki muu tulee lausunnon mukaan uusia. 
Suojelun tarkoituksena on muun muassa vanhojen arvokkaiden rakennusten autenttisuuden eli 
alkuperäisyyden säilyttäminen, joka ei tässä kohteessa tule enää toteutumaan. Museo toteaa 
kuitenkin, että ruokalarakennus on ollut oleellinen osa tehdasmiljöötä, mikä nyt tältä osin me-
netetään. Ruokalarakennuksen purkaminen luo mahdollisuuden porttialueen uudelleen suunnit-
telemiseen, mikä tulee tehdä pieteetillä, Vanhan Paukun muun rakennuskannan ja niihin liitty-
vien arvojen ehdoilla. 
Mielipide  
Nurkkakivi ry vastustaa ruokalarakennuksen suojelun purkamista, eikä pidä rakennusta kor-
jauskelvottomana. Suojelun perusteet valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympä-
ristön kokonaisuuden osana eivät ole hävinneet. Ruokalarakennuksen suunnittelija Tarjanne oli 
tunnettu uudenlaisten rakennusteknisten ratkaisujen kehittäjänä. Rankarakenteinen ns. 1920-
luvun klassismia edustava rakennus tehtiin valtion patruunatehtaan henkilökunnan käyttöön ja 
on osa kulttuurihistoriaa, jonka merkitys ei häviä, vaikka rakennuksen osia uusitaan. 

 

Kaavaratkaisun taustaselvitykset ja -suunnitelmat toisessa kaavavaiheessa 
 
Selvitys kesäteatterin sijoittamismahdollisuudesta makasiinirakennuksen ja rautatien väliin 
Alueen yleissuunnittelussa esitettiin ajatus kesäteatterin sijoittamisesta makasiinirakennuksen 
ja rautatien väliselle alueelle. Paikkaa pidettiin monilta osin hyvin soveltuvana kesäteatterille, 
mutta epävarmuutena koettiin, voidaanko teatteritila suojata riittävästi rautatien melulta ja tä-
rinältä. Tämän selvittämiseksi tehtiin kesällä 2019 melumallinnuksia vaihtoehtoisilla kesäteatte-
rin muodoilla ja suojaavilla rakenteilla. Mallinnustulosten perusteella todettiin, että teatteriesi-
tyksen vaatima melusuojaus vaatisi kesäteatterin rakentamista lähes umpiseinäisenä raken-
nuksena. Tätä ei pidetty kesäteatterille luonteenomaisena ja tarkoituksenmukaisena ratkaisu-
na, joten kesäteatterin sijoittamisesta alueelle luovuttiin. 

Tapahtumamelumallinnusten täydennykset 
Ensimmäisen kaavavaiheen tapahtumameluraportin täydennykseksi laadittiin keväällä 2020 li-
sämelumallinnuksia, joissa päivitettiin nykytilannemallinnus tämänhetkisen rakennetun tilan-
teen mukaiseksi ja tutkittiin melun leviämistä, jos esiintymislava sijoitettaisiin pysäköintialueen 
reunalle sijoittuvaan rakennukseen taidemuseota vastapäätä. Lisäksi tutkittiin melun leviämistä 
ja tarvittavia melusuojausratkaisuita käytettäessä nykyistä esiintymistelttaa. Melusuojausrat-
kaisuna tutkittiin teltan ja kerrostalojen väliin peltihallin jatkeeksi sijoitettavaa konttiseinämää 
sekä yhteisvaikutusta, jos konttiseinän lisäksi rakennetaan esiintymislavan katto ja sivu- ja ta-
kaseinärakenteet ääntä eristävinä umpirakenteina. 

Melumallinnuksessa käytetyt esiintymislavan mitat ja seinä- ja kattorakenteet on esitetty ku-
vassa X. Seiniä ja kattoa on kallistettu n. 10º, jotta lavalla vältytään poikittaisheijastuksilta. 
Sopiva kallistus on noin 10-15º. Lavan korkeus on 5 m ja leveys 20 m. Lava voi olla kapeampi-
kin, mutta lavarakenne tulee ulottua ainakin 1 m ”ulospäin” sivu- ja korkeussuunnassa kaiutti-
mista. Lisäksi kaiuttimien tulee sijaita hiukan lavarakenteen sisäpuolella. Kaiuttimien korkeus 
on noin 3,5-4 m. 



 

 
LAPUAN KAUPUNKI – 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VANHAN PAUKUN ALUE   32 
OSAKORTTELI 843, 2. VAIHE  21.10.2020 
 
 
 

 

 
Kuva 36. Tapahtumamelun mallinnus nykytilanteesta, kun konserttipaikkana nykyinen teltta.   

 

 
Kuva 37. Tapahtumamelun mallinnus suunniteltuihin asuinkerrostaloihin, kun konserttipaikkana 

nykyinen teltta.   
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Kuva 38. Tapahtumamelun mallinnus, kun esiintymislava sijoitetaan pysäköintialueen itäpuoliseen 

rakennukseen taidemuseota vastapäätä.   

 

 
Kuva 39. Tapahtumamelun mallinnus, kun konserttipaikkana on nykyinen teltta ja suojana 8 m korkea 

konttiseinämä.   
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Kuva 40. Tapahtumamelun mallinnus, kun konserttipaikkana on nykyinen teltta ja suojana 8 m korkea 

konttiseinämä sekä seinä- ja kattorakenteilla suojattu esiintymislava.   

 

 

 
Kuva 41. Melumallinnuksessa käytetyt esiintymislavan mitat ja seinä- ja kattorakenteet.   

 

Liikenteellinen tarkastelu  

Alueelta on vuonna 2020 laadittu liikenteellinen tarkastelu (Ramboll Finland Oy), jolla selvitet-
tiin liittymien ja pysäköinnin sekä kevyen liikenteen järjestelyjä alueella mm. liittymien välitys-
kyvyn ja liikenneturvallisuuden kannalta. Tarkastelun pohjaksi tehtiin liikennelaskenta Kauppa-
kadulle. Selvityksessä tutkittiin erityisesti vanhan sisäänajoliittymän alueen muuttaminen ajo-
neuvoliikenteeltä rauhoitetuksi toriaukioksi ja pysäköinnin lisäämismahdollisuudet päiväkodin 
alueelle. Alueen ajoneuvoliikenteen pääliittymänä toimisi nykyinen pääpysäköintialueen liittymä 
alueen itäosassa. Pääpysäköintialueen kautta olisi ajoyhteys myös sisääntuloaukiolle huolto-
ajoa, inva-pysäköintiä ja vähäistä lyhytaikaista asiakaspysäköintiä varten. Pääpysäköintialueen 
pohjoisreunaan sijoittuisi linja-autojen jättöpaikka. Lisäksi sisääntuloaukion reunaan Kauppa-
kadun varteen sijoittuisi saattoliikenteen pysähtymispaikka, jossa myös linja-autojen pysähty-
minen on mahdollista. Päiväkodin alueen pysäköinnin tehostamiseksi alueelle johtava pihaliit-
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tymä on tarkastelussa siirretty Makasiinintien kohdalle. Liittymän välityskyky mahdollistaisi alu-
eelle jopa 150 pysäköintipaikkaa, eli noin kaksinkertaisesti kaavaluonnoksessa pysäköintiin va-
ratun alueen verran. Pysäköintialueen yhteys kulttuurikeskuksen palveluihin parantuisi, mikäli 
kaavan mahdollistama jalankulkuyhteys makasiinirakennuksen läpi rakennettaisiin. 

 
Kuva 42. Liikennetarkastelu alueelta. 

 

Työpaja ja viitesuunnitelma (Arkkitehtitoimisto Hirvilammi Oy ja Arkkitehtitoimisto Kaivo-oja) 
Alueen toimijoiden, päättäjien ja vaikuttajien kesken on pidetty 28.5.2019 työpaja, jossa ideoi-
tiin alueen kehittämistä. Työpajan jälkeen laadittiin viitesuunnitelma, joka valmistui 26.5.2020.  
Viitesuunnitelmassa on tutkittu uusien toimintojen sijoittamista ja alueen kehittämistä kulttuu-
rikeskuksen tulevat tarpeet huomioiden. Suunnitelmassa on esitetty vaihtoehtoja lähinnä päi-
väkodin, vanhan sisäänkäyntialueen sekä peltihallin alueille. Sisäänajoliittymän alue on esitetty 
muutettavaksi jalankululle sallituksi aukioksi, jossa vain huoltoajo on sallittua. Aukiolla voisi 
järjestää erilaisia toritapahtumia. Työpajan vetäjinä ja viitesuunnitelman laatijoina toimivat 
arkkitehdit Teemu Hirvilammi ja Anne Kaivo-oja.  

Liite 6. Viitesuunnitelma 2020 

 
Kuva 43. Ote viitesuunnitelmasta alueelle (lähde: Viitesuunnitelma 2020, Hirvilammi ja Kaivo-oja). 
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Kaavaluonnos 21.10.2020 
Alueelta laadittiin lähtötietojen sekä esitettyjen tavoitteiden ja käytyjen neuvottelujen perus-
teella kaavaluonnos, joka on päivätty 21.10.2020. Luonnoksessa alueelle on osoitettu kulttuuri-
toiminnan ja liike- ja toimistorakennusten korttelialue (YYK/s-1), puistoa (VP), venevalkamia 
(LV) sekä vesialuetta (W). Vanhan Paukun tien katualueesta on pieni osa liitetty yleisten raken-
nusten korttelialueeseen.  

Kaavaluonnos oli yleisesti nähtävillä __.__.–__.__.2020. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausun-
not viranomaisilta sekä sähköyhtiöltä. Lausunnot saatiin ... 
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Kaava-alueelle muodostuu kulttuuritoiminnan ja liike- ja toimistorakennusten korttelialue, joka 
on pääosin ennestään rakennettu. Alueelle muodostuva kokonaiskerrosala on yhteensä 
17 945 krsm². 

Kaavan toteutuessa kokonaisuudessaan arvioidaan alueelle sijoittuvan noin 90 työntekijää, jos 
mitoitusperusteena käytetään 1 työntekijä / 200 krsm2.  

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Alueen rakennussuojelumerkinnät perustuvat nykyiseen asemakaavaan lukuun ottamatta ruo-
kalarakennusta, jonka suojelu esitetään purettavaksi. Ruokalarakennuksen poistumisen myötä 
kulttuurikeskuksen sisääntuloalueesta voidaan kehittää toimiva ja kaupunkikuvaa rikastuttava 
toriaukio.  

Lapuanjoen tulvavaara on huomioitu uudisrakentamista koskevissa kaavamääräyksissä.  

Meluntorjuntaan liittyvät tavoitteet on huomioitu mahdollistamalla ampumatunnelin säilyminen, 
jolloin se toimii jatkossakin melusuojana etelän suuntaan sekä antamalla melusuojaukseen vel-
voittavia määräyksiä kaava-alueen itäreunan rakennusalalle.  

Alueen viihtyisyys on huomioitu osoittamalla puistoalueita alueen pohjoisreunalle, jokirantaan 
ja junaradan ja makasiinirakennuksen välille. 

5.3 Aluevaraukset 

Alueelle on osoitettu kulttuuritoiminnan ja liike- ja toimistorakennusten korttelialue (YYK/s-1), 
puistoa (VP), venevalkamia (LV) sekä vesialuetta (W). 

5.3.1 Korttelialueet 

Kulttuuritoiminnan ja liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolla ympäristöä ke-
hitetään vanhat rakennukset säilyttäen YYK/s-1  
Korttelin 843 tontti 1 on varattu kulttuuritoiminnan ja liike- ja toimistorakennusten korttelialu-
eeksi, jolla ympäristöä kehitetään vanhat rakennukset säilyttäen (YYK/s-1). Kulttuurihistorialli-
sesti, rakennustaiteellisesti ja miljööltään arvokas alue. Uusi rakentaminen on sovitettava kau-
punkikuvalliselta ilmeeltään, materiaaleiltaan ja mittakaavaltaan alueen miljööseen.  

Alueelle saa sijoittaa kulttuuriin, matkailuun, käsityöläisammatteihin sekä paikallisuuteen liitty-
vien yritysten sekä harrastejärjestöjen opetus-, liike-, esiintymis- yms. toimitiloja, vähäisessä 
määrin myös kulttuurikeskuksen toimintaan liittyviä majoitus- ja asuintiloja (esim. taiteilijare-
sidenssit) sekä YYK-korttelialuetta ja siihen liittyviä LV- ja VP-alueita palvelevia pysäköimis-
paikkoja. 
− Korttelialueella sijaitsevan Ison tehtaan rakennusalalle on merkitty 6000 krsm² rakennusoi-

keutta, makasiinin rakennusalalle 1600 krsm², muuntajalle ja pajakappelille 70 krsm², enti-
selle lämpökeskukselle (elokuvateatterille) 270 krsm², työkalutehtaan vanhalle osalle (liike-
tilat) 1350 krsm² ja lataamo-karkaisuosaston vanhalle osalle (taidemuseolle) 800 krsm², 
lyijylankaosastolle 750 krsm², ampumaradoille 300 krsm² sekä ampumatunnelille 
135 krsm². 

− Päiväkodin rakennusalalla saa rakentaa enintään I-kerroksisia rakennuksia. Lisäksi ullakon 
tasolla saa rakentaa ½ rakennuksen suurimman kerroksen alasta. Päiväkodin rakennusalal-
le on osoitettu 500 krsm² rakennusoikeutta. 

− Kauppatien varteen sisääntuloaukion itäpuolelle osoitetulle rakennusalalle saa rakentaa 
enintään II-kerroksisia rakennuksia ja sille on merkitty 600 krsm² rakennusoikeutta. 

− Teatterin rakennusalalla saa rakentaa enintään II-kerroksisia rakennuksia ja sille on merkit-
ty 850 krsm² rakennusoikeutta.  

− Taidemuseon laajennusosalle saa rakentaa enintään II-kerroksisia rakennuksia ja sille on 
merkitty 750 krsm² rakennusoikeutta. 

− Itäisen sisäänajoliittymän itäpuolelle osoitetulle porttirakennuksen rakennusalalle saa ra-
kentaa enintään II-kerroksisia rakennuksia ja sille on merkitty 500 krsm² rakennusoikeutta.  

− Nykyisen varaston sivurakennus on osoitettu rakennuksena, joka voidaan säilyttää raken-
nusalan ulkopuolella. 
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− Korttelialueen itäosaan on osoitettu rakennusala (yl-1), jolle saa rakentaa enintään II-
kerroksisia rakennuksia ja rakennusoikeudeksi on merkitty 2500 krsm². Rakennusala, jolla 
rakennuksen, rakenteiden ja mahdollisten tilapäisten rakennusten ja rakenteiden tulee 
muodostaa yhtenäinen, 8-9 m korkea melueste, jolla rajoitetaan Vanhan Paukun tapahtu-
mien aikaisen melun leviämistä korttelin 843 asuinrakennuksiin. Rakennuksen läpi tulee va-
rata yleistä jalankulkua varten kulkuaukko, jonka tulee olla tapahtuma-aikaisesti suljetta-
vissa. Rakennuslupahakemukseen tulee liittää melumallinnus, jolla selvitetään rakennuksen 
melun leviämistä rajoittava vaikutus. 

− Tapahtumateltan alueelle on osoitettu rakennusala (y-1) ja sille 900 krsm² rakennusoikeut-
ta. Rakennusala, jolle saa sijoittaa katetun esiintymislavan ja kevytrakenteisen katetun 
yleisötilan (esim. telttakatos). Esiintymislavan tulee avautua likimäärin lännen suuntaan ja 
sen katon sekä taka- ja sivuseinien ääneneristävyyden tulee olla vähintään 32 dB. Esiinty-
mislava voi sijaita myös yl-1 -rakennusalalla. 

− Makasiinirakennuksen sekä mahdollisen uuden välittävän rakennuksen läpi on osoitettu oh-
jeellinen jalankulkijoiden päiväaikaiseen käyttöön osoitettu kulkumahdollisuus (jk-2).  

− Makasiinin länsipuolelle on merkitty ranta-alueelle alueen sisäinen huoltoajoyhteys (h). Li-
säksi makasiinin länsipuolelle sekä korttelialueen kaakkoisosaan on merkitty ohjeellinen 
yleiselle jalankululle varattu alueen osa.  

− Korttelialueen pohjoisosaan Kauppatietä vasten on merkitty istutettava alueen osa, jolla 
ennestään olevat puut säilytetään ja tarvittaessa istutetaan uusia.  

− Ohjeellisia pysäköimispaikkoja on merkitty korttelialueen länsi- ja itäosiin sekä vähäisesti 
pohjoisosaan Kauppatien läheisyyteen liikerakennusten asiakaspysäköintiä varten.  

− Korttelialueen reunaan Kauppakatua ja Vanhan Paukun tietä vasten on merkitty katualueen 
rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. 

− Korttelialueella sijaitseva Iso tehdas, makasiini, entinen työkalutehdas, entinen lämpökes-
kus, lataamo, paja, muuntaja ja lyijylankaosasto/ampumaradat on merkitty suojeltaviksi 
rakennuksiksi (sr-2). Kulttuurihistorialliseen kokonaisuuteen kuuluva arvokas rakennus, 
jonka ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää. Rakennusta ei saa purkaa ei-
kä merkittävässä määrin muuttaa, mutta julkisivuihin ja sisätiloihin saa erillisen harkinnan 
mukaan tehdä toiminnan vaatimia muutoksia rakennus- ja kulttuurihistorian säilyttävissä 
rajoissa. Rakennus- tai toimenpideluvasta on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. 

 

5.3.2 Muut alueet 

Puisto VP 
Jokirantaan ja Kauppatien varteen on osoitettua puistoalueita (VP), joille on osoitettu ohjeellisia 
kevyen liikenteen reittejä.  

Venevalkama LV 
Jokirantaan on osoitettu nykyisen ja uuden venevalkaman alueet (LV). 

Vesialue W 
Lapuanjoki on osoitettu alueen kohdalla vesialueena (W). 
 

5.4 Kaavan vaikutukset 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Yhdyskuntarakenne 
Asemakaavassa osoitettu rakentaminen täydentää kaupunkirakennetta.  

Alueen rakentaminen täydentää alueen nykyistä rakennetta ja maankäytöllistä kehitystä. Täy-
dennysrakentaminen on osayleiskaavan mukaista. Suunnittelualue sijaitsee yhdyskuntaraken-
teen kannalta edullisesti. 

Kaupunkikuva  
Kaava turvaa kaupunkikuvan kannalta merkittävän kulttuuriympäristön säilymisen muiden kuin 
vanhan ruokalarakennuksen osalta. Ruokalarakennuksen purkamisen ja kohtisuoraan siihen 
nähden rakennettavan uuden/paikalle siirrettävän rakennuksen myötä Kauppakadun katukuva 
muuttuu hieman väljemmäksi vaikkakin kohta erottuu edelleen muuta kadunvartta tiiviimpänä. 
Ruokalarakennuksen purkaminen mahdollistaa kuitenkin kulttuurikeskuksen sisääntuloaukion 
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kehittämisen suuremmaksi ja toimivammaksi, jolloin siihen voidaan kehittää kaupunkikuvaa 
elävöittävää toritoimintaa ja kulttuurikeskuksen rakennukset tulevat paremmin näkyviin sekä 
Kauppakadulle että itse toriaukiolle. Toriaukion laidalle sijoitettava uudisrakennus tai paikalle 
siirrettävä vanha koulurakennus muodostavat torille selkeän rakennetun reunan yhdessä Van-
han Paukun rakennusten kanssa ja tarjoavat mahdollisuuksia toria elävöittävien palveluiden si-
joittumiseen. Kaavassa osoitetulla täydennysrakentamisella on mahdollisuus kehittää kaupun-
kikuvaa ja kulttuurikeskuksen kokonaisuutta.  

Rakennettu kulttuuriympäristö ja rakennuskanta 
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen kulttuuriympäristöön. Valtakunnallisesti arvok-
kaan Lapuan Patruunatehtaan kulttuuriympäristön (RKY 2009) kulttuurihistoriallisesti arvokkaat 
rakennukset on kaavassa suojeltu lukuun ottamatta korjauskelvottomaksi rapistunutta ruokala-
rakennusta. Muidenkin rakennusten säilymisen kaava mahdollistaa. Kaavassa osoitettu raken-
taminen on luonteeltaan lähinnä nykyistä rakennuskantaa täydentävää ja/tai korvaavaa.  

Asuminen 
Alueelle saa kaavamääräyksen mukaan sijoittaa vähäisessä määrin kulttuurikeskuksen toimin-
taan liittyviä majoitus- ja asuintiloja, kuten taiteilijaresidenssejä.  

Palvelut 
Alue tukeutuu Vanhan Paukun palveluiden lisäksi Lapuan keskustan julkisiin ja kaupallisiin pal-
veluihin. 

Virkistys 
Alueen eteläpuolella virtaa Lapuanjoki. Rantapuistoon on osoitettu kevyen liikenteen reitti ja 
venevalkama. 

Liikenne 
Asemakaavalla ei ole merkittävää vaikutusta alueen liikennemääriin. Kaavalla mahdollistetaan 
ajoneuvoliikenteen sekä jalankulku- ja pyöräilyreittien kehittäminen. Samalla parannetaan lii-
kenneturvallisuutta, kun pysäköintialueet ja liittymät niille on ohjattu alueen länsi- ja itäosiin ja 
alueen keskellä oleva liittymä on jätetty enää vain kevyen liikenteen tarpeisiin. Kaava mahdol-
listaa kevyen liikenteen reitin toteuttamisen rantaan. 

Tekninen huolto 
Alue on liitetty teknisiin verkostoihin.  

Ympäristön häiriötekijät 
Liikennemelu 
Kaavan toteutuminen nostaa jonkun verran Kauppakadun liikennemäärää, mutta liikennemelun 
taso jää kuitenkin niin vähäiseksi, että sillä ei ole merkittävää vaikutusta alueen maankäyttöön. 

Konserttimelu 
Konserttien järjestäminen vaatii ympäristönsuojelulain mukaisen meluilmoituksen eikä konsert-
tien aikaiseen meluun yleensä sovelleta yleisiä melun ohjearvoja. Sallitut ulkomelutasot määrit-
tää kunnan ympäristöviranomainen. Konsertin aikana reaaliaikainen melutason seuranta ympä-
ristössä on tärkeää, jotta ympäristöviranomaisen asettamia melutasoja ei ylitetä. 

Mallinnuksien perusteella esiintymislavalta soitetun musiikin aiheuttama suurin keskiäänitaso 
suunniteltuun lähimpään asuinrakennukseen telttavaihtoehdossa on ilman melusuojausratkai-
suita 69 dB, länteen suuntautuvassa katosvaihtoehdossa 72 dB, Laskeutuva perhonen-
vaihtoehdossa 67 dB ja pohjoiseen suuntautuvassa sivuseinäkkeellä varustetulla lavalla 66 dB. 
Nämä suurimmat meluarvot kohdistuvat vain lähimmän asuinrakennuksen ylimpien kerrosten 
melulähteen puoleiselle julkisivulle, mikäli melulähteen ja asuinrakennuksen välissä on alimpien 
kerrosten asuntoja suojaava rakennus tai rakenne. Kaavan melumallinnuksissa tutkituilla melu-
suojausratkaisuilla (esiintymislavalle rakennettavat seinät ja katto sekä konttiseinämä) teltta-
vaihtoehdon aiheuttama keskiäänitaso on lähimpään asuinrakennukseen suurimmillaan 63 dB. 
Viereisen alueen kaavassa kerrostalojen Vanhan Paukun puoleisilta julkisivuilta edellytetään 32 
dB ääneneristävyyttä. 

Merkittävimpiä ympäristömelun leviämiseen vaikuttavia tekijöitä on lavan sijoittuminen alueel-
le, esiintymissuunta, kaiutinkokoonpanot (suuntaava kaiutin, kaiutinkorkeudet), soitettavan 
musiikin voimakkuus ja tilaisuuden järjestäjän ympäristöasioiden (melun) vastuullinen hallinta. 
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Tapahtumamelusta laadittu selvitys on kaavaselostuksen liitteenä ja lisämelumallinnukset koh-
dassa 4.5.1. 
 

5.5 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisema  
Alueen yleisilme ei muutu merkittävästi. Lähimaisemassa rakentamista on sopeutettu ympäris-
töön antamalla puuston säilyttämiseen tähtääviä määräyksiä kaavassa. Jokiranta on merkitty 
lähivirkistysalueeksi.   

Luonnonolot 
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. Jokirantaan on osoitettu puistoa sekä säilytettäviä ja istu-
tettavia puurivejä.  

Kaavassa on annettu määräys pohjaveden pinnan huomioimisesta rakentamisvaiheessa. 
 

5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset 

Kaavassa on annettu määräyksiä, jotka koskevat mm. rakentamistapaa, kasvillisuuden säilyt-
tämistä ja korkeusasemaa. 

Rakennustapa 
− Uudisrakentamisessa on huomioitava tulvavaaran asettamat korkeusvaatimukset: Kostues-

saan vaurioituvia rakenteita ei saa sijoittaa korkeustason +30,50 m (N60) / +30,91 m 
(N2000) alapuolelle. 

− Rakentaminen on tehtävä niin, ettei siitä aiheudu haitallista pohjaveden pinnan alenemista. 
− Maaperän pilaantuneisuus tulee selvittää tarkemmin ennen rakennustoimenpiteisiin ryhty-

mistä ja tarvittaessa suorittaa selvityksissä osoitetut maanvaihdot tai muut puhdistustoi-
menpiteet.  

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 ja kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa. Asemakaavas-
sa suojelluiksi osoitetut rakennukset on suojeltu jo nykyisessä kaavassa ja suojelu jatkuu kaa-
van voimaantulon jälkeen ilman erillisiä päätöksiä. Asemakaavan voimaantulon jälkeen kau-
punki voi tarpeelliseksi katsomallaan aikataululla alkaa toteuttaa kaavan mahdollistamia raken-
nusten purkamisia ja lisärakentamishankkeita. Rakennuksen purkaminen edellyttää kuitenkin 
lainvoimaisen kaavan lisäksi aina purkulupaa tai rakennuslupaa, jossa on käsitelty rakennus-
hankkeen toteuttamiseksi tarpeellinen rakennuksen purkaminen. Kaavan mahdollistamaa lisä-
rakentamista ja korvaavaa rakentamista sekä piha- ja pysäköintialueiden jäsentelyä on havain-
nollistettu soveltuvin osin alla olevissa kuvissa sekä laajemmin liitteenä olevassa viitesuunni-
telmassa. 

 
Kuva 44. Ote viitesuunnitelmasta vanhan sisääntuloliittymän alueelle (lähde: Viitesuunnitelma 2020, 

Hirvilammi ja Kaivo-oja). 

 
Kuva 45. Viitesuunnitelman havainnekuva toriaukiolta. Taustalla näkyy toria reunustamaan 

siirrettäväksi esitetty entinen koulurakennus. (lähde: Viitesuunnitelma 2020, Hirvilammi ja 
Kaivo-oja). 
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