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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
1.1. Tunnistetiedot 

Asemakaavan selostus koskee 8.10.2020 päivättyä asemakaavakarttaa.  
 
Asemakaava koskee Alanurmon kaupunginosan korttelia 15 ja 16 sekä 
virkistysaluetta. 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 15 ja 16 sekä virkistysalue.  

 
1.2. Kaava-alueen sijainti ja laajuus 

Suunnittelualue sijaitsee Lapuan kaupungin Alanurmon kaupunginosassa n. 3 km 
Lapuan liikekeskustasta etelään. Suunnittelualuetta rajaa pohjoisessa 
Niemipellonpuisto, etelässä peltoalue. Kaava-alueen lähiympäristö on kaavoitettua ja 
kaavoittamatonta.   
 
Kaava-alueen pinta-ala on 1,4724 ha. Alue on kokonaisuudessaan asemakaava-
alueen muutosta.  

 
Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu kaavaselostuksen kansilehdellä.  

 

1.3. Kaavan nimi ja tarkoitus 
Asemakaavan nimi on NIEMIPELLONTIE , ASEMAKAAVAN MUUTOS 
 
Maanomistajien toimesta on tullut esitys asemakaavan muutokselle. 
Voimassaolevassa asemakaavassa alueella on kaavoitettuna asumista AO- ja AP-
merkinnöillä sekä yksi tontti teollista toimintaa TY-merkinnällä. Nyt olisi pyrkimyksenä 
saada asemakaavaa muutettua niin, että alueelle saisi rakentaa asuinrakennuksen 
lisäksi pienen teollisuushallin tai ison talousrakennuksen. Tämä mahdollistaisi 
samalla tontilla pienimuotoisen yritys- tai harrastustoiminnan oman asumisen lisäksi. 
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4.2.-4.3.2021 kaavaehdotus julkisesti nähtävillä 
  kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen 
  kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen 
  kaava sai lainvoiman 
   
   
   

 
2.2. Asemakaava 

Asemakaavalla muodostetaan korttelit 15 ja 16. Asemakaavassa TY merkinnällä 
varustettu korttelin 16 tontit 1 ja 2 muuttuu TYA-merkinnäksi ja sallii täten myös 
asumisen. Asemakaavassa AO-alueet muuttuvat AP-alueeksi, jolloin sallitaan tontille 
rakennettavan asuinrakennuksen ja enintään 200 m2 kokoisen talousrakennuksen. 
Lisäksi korttelin 15 tontilla 1 sallitaan erillisen talousrakennuksen esim. autotallin 
rakentaminen.  
 

 
 
3. LÄHTÖKOHDAT 

Maanomistajien toimesta on tullut esitys asemakaavan muutokselle. 
Voimassaolevassa asemakaavassa alueella on kaavoitettuna asumista AO- ja AP-
merkinnöillä sekä yksi tontti teollista toimintaa TY-merkinnällä. Nyt olisi pyrkimyksenä 
saada asemakaavaa muutettua niin, että alueelle saisi rakentaa asuinrakennuksen 
lisäksi pienen teollisuushallin tai ison talousrakennuksen. Tämä mahdollistaisi 
samalla tontilla pienimuotoisen yritys- tai harrastustoiminnan oman asumisen lisäksi. 
 

 
3.1. Suunnittelutilanne 

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset 

Yleiskaava 

Keskustan yleiskaavassa vuodelta 2001 alue on osoitettu pientalovaltaiseksi alueeksi 
AP. Uudessa asuin- ja liiketilan osayleiskaavassa alue on osoitettu AO ja EV 
alueeksi.  
 
Alla vasemmalla ote vuoden 2001 osayleiskaavasta ja oikealla ote asuin- ja liiketilan 
osayleiskaavasta. 
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Asemakaava 

Alueella on entuudestaan asemakaavaa. Alla ote ajantasa-asemakaavasta. 
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                   Pohjakartta 

Asemakaavan pohjakarttana käytetään vektorimuotoista kaupungin ylläpitämää 
kaavan pohjakarttaa 1:1000 mittakaavassa. Kaupungingeodeetti on hyväksynyt 
käytettävän pohjakartan 8.10.2020.  
 
 

 
 
4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
 
4.1. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavan muutoksen laatimisesta ja 
kaavahankkeen vireilletulosta 31.8.2020 §8. 
 

4.2. Osallistuminen ja yhteistyö 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä asemakaavaluonnos olivat 
valmisteluvaiheessa nähtävillä 23.10.-13.11.2020 välisenä aikana MRA 30 §:n 
mukaisesti.  
 
Kaava-aineisto pidetään nähtävillä kaavoitus- ja mittausosaston ilmoitustaulun lisäksi 
Internetissä kaupungin kotisivuilla: 
www.lapua.fi   Asuminen ja ympäristö  Kaavoitus, tontit ja maastomittaus 
Kaavoitus  Meneillään olevat kaavat.  
 

  
4.3. Osalliset 

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

 
• Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos 
• Lapuan kaupungilta tekninen ja ympäristötoimi  
• Elenia Oy, Elisa Oyj, Lapuan Energia Oy  

 
Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan 
vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. 
Viranomaistahoilta sekä yhtiöiltä pyydetään lausunnot/ mielipiteet luonnosvaiheessa 
sekä tarvittaessa ehdotusvaiheessa. 
 

4.4. Vireilletulo 
Kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavan muutoksen laatimisesta ja 
kaavahankkeen vireilletulosta 31.8.2020 §8.  

 
4.5. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavaluonnos nähtävillä 
23.10-13.11.2020 MRA 30 §:n mukaisesti. Kaavaluonnoksesta saatiin Elenia 
Verkko Oyj:ltä  ja tekniseltä lautakunnalta lausunnot asemakaavan  

http://www.lapua.fi/
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muutosluonnoksesta. 
 
Elenia Verkko Oyj lausui:  Työskenneltäessä ja rakennettaessa nykyisten 
sähköverkon rakenteiden läheisyyteen tulee huomioida sähköturvallisuuden 
edellyttämät etäisyysvaatimukset. Elenian nykyisille rakenteille ei 
puistomuuntamolle jo merkittyä et-aluetta lukuun ottamatta ole 
tarkoituksenmukaista varata kaavaan johtoalueita, mutta pyydämme 
huomioimaan, että mahdollisista ylimääräisistä johtomuutoksista aiheutuvat 
lisäkustannukset laskutetaan työn tilaajalta. Elenialla ei ole muuta 
huomauttamista asemakaavaan tai esitettyihin maankäyttöratkaisuihin. 
 
-teknisellä lautakunnalla ei ollut huomautettavaa asemakaavan  
muutosluonnoksesta. 
 
Muistutuksen jättivät seuraavat yksityshenkilöt:  Juha-Matti Näykki Kiinteistön 
Jyväkuja 5, 408-17-11-3 omistaja. Heidi Perämäki-Näykki, Matti Ja Heli 
Alakoskela, Jyväkuja, Marko Näykki, Malmbergintie 5 
Muistutuksessaan he toteavat seuraavaa: 
 
Alanurmon alueen kehitystä on maankäytön suunnittelun kannalta viety 
pientalovaltaiseen suuntaan. Alueelle onkin syntynyt uusia omakotitaloja ja 
muita pientaloja. Alueelle on myös jokin vuosi sitten valmistunut uusi koulu, 
joka palvelee alueen kasvavaa asukaskuntaa. Alueen kehityksen kannalta 
teollisuusmaisen toiminnan lisääminen on kehityksen kannalta ristiriitaista.  
Niemipellon alueen asukkaat ovat tontin ostaessaan olettaneet, että alue 
säilyy suunnitellusti pientalovaltaisena. Pientalovaltaisuus tarkoittaa muun 
muassa turvallisuuden säilymistä. Mikäli alueelle kaavoituksen myötä 
lisääntyisi teollisuusmainen toiminta niin katsomme, että kiinteistönomistajien 
yhdenvertainen kohtelu ei toteutuisi.  
Kaavamuutosta haetaan kortteleihin 15 ja 16 sekä virkistysalueeseen. Alue on 
pientalovaltainen ja alueelle on rakennettu kesällä 2020 uusi leikkipuisto 
kiinteistön 15 tien toiselle puolelle. Kaavamuutos tarkoittaa sitä, että 
teollisuusmainen toiminta alueella tulisi mahdollisesti lisääntymään ja se toisi 
turvallisuusriskin alueelle. On maankäytön suunnittelun kannalta käsittämätön 
tilanne, jos leikkipuisto ja teollisuusrakennusten korttelialue ovat vierekkäin / 
vastatusten. Emme tule hyväksymään kaavamuutosta. 
 
kaavoittajan vastine: Alueen kaavamuutoksella ei olla tuomassa alueelle 
uutta teollista toimintaa. Kaavaluonnoksessa ollut merkintä TYA:n tarkoitus oli 
kuvata alueella häiriötä aiheuttamattoman pienteollisuuden toimintaa ja 
asumista, mitä alueella jo toimivalla kaihdinyrittäjällä on ollut jo vuosia. 
Kaavaehdotuksessa olemme muuttaneet merkintöjä enemmän painottamaan 
asumista, siihen mihin alue on suunniteltukin.  
 
Kaavamuuoksessa on kyse mahdollisuudesta rakentaa osalle tonteista 
hieman tavallista isompi talousrakennus, joka voisi olla esim. maksimissaan 
200 m2 kokoinen hallirakennus. Tällä hetkellä korttelin 15 tontilla 2 on jo 
olemassa lähes tämän kokoinen hallirakennus. Hallirakennus mahdollistaa 
tontin omistajlle mahdollisuuden pitää esimerkiksi harrastusautonsa 
sisätiloissa, sähköurakoitsijalle kaluston ja oman tarvikevaraston pitämisen 
sisätiloissa suojassa. Se voi tarjota myös mahdollisuuden jollekin 
pienyrittäjälle toimia kotipihassaan. Isomman talousrakennuksen lisäksi AP-
merkintä mahdollistaa yhden tai usemman asunnon rakentamisen tontille. 
Yhden tontin (kortteli 15 tontti 1) rakentuminen alueelle ei lisää millään tapaa 
turvallisuusriskiä alueella. Eikä tämä AP-merkintä salli alueella teollista 
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toimintaa. Virkistysalue on mukana kaavamuutoksessa vain siksi, että sen 
kautta tehdään liittymismahdollisuus korttelin 16 tontille 3.  
 
asemakaavaehdotus 

   
- Asemakaavaehdotus on ollut MRA 27 §:n mukaisesti virallisesti nähtävillä  

eikä siitä ole saatu lausuntoja eikä huomautuksia.  
 

- Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavaehdotuksen            §.  
- Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan               §. 

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

 
4.6. Viranomaisyhteistyö 

Viranomaisyhteistyö hoidetaan lausuntomenettelyllä.  
 

4.7. Asemakaavan tavoitteet 

Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Kaavaratkaisua on muistuksen perustella muutettu niin, että koko alueella ollut 

kaavamerkintä TYA, on jätetty vain korttelin 16 tonteille 1 ja 2. Tällä alueella 

pienteollisuutta on harjoitettu jo pitkään. Sen sijaan korttelin 16 tontille 3 ja korttelin 

15 tonteille 1 ja 2 on kaavassa merkitty AP-merkintä, joka sallii rakentaa alueelle 

omakotitalon, paritalon tai erillisiä taloja sekä hieman tavallaista isomman 

talousrakennuksen.   

 
 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 
5.1. Kaavan rakenne 

Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on 14724 m2 eli noin 1,4724 ha. Alue on kokonaisuudessaan 
muutos asemakaava-aluetta. 
 

 
5.2. Aluevaraukset 

Kaavassa osoitetut aluevaraukset on esitetty kohdissa 5.3. ”Korttelialueet”. 
 

 
5.3. Korttelialueet 

 
Asuinpientalojen korttelialue. 
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Kortteli 15. Korttelialueen pinta-ala on 6533 m2. Rakennusoikeus on 200-250 krsm2.  
Korttelin 16 AP alueen pinta-ala on 2306 m2. Rakennusoikeus on 200-250 krsm2.  

 

 
 
Teollisuusrakennusten korttelialue. 
Alueella sallitaan ympäristöä häiritsemätön teollisuus ja asuminen. 
 
Kortteli 16. Korttelin 16 TYA alueen pinta-ala on 3519 m2. Rakennusoikeus on 
merkitty tehokkuuslukuna e=0.40. 
 
Muut alueet 
 

 
 
Lähivirkistysalue. 
 

5.4. Asemakaavamääräykset 
 

Tonttijako: 
- Kaava-alueella on sitova tonttijako. 

 
6. Kaavan vaikutukset  
6.1. Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan 

Tällä asemakaavalla ei ole vaikutuksia luonnonympäristöön ja maisemaan. 

 
6.2. Varautuminen ilmastonmuutoksen hillintään  

Asemakaavahankkeella ei ole vaikutusta ilmastonmuutoksen kannalta. 
 

7. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 
7.1. Toteutuksen seuranta 

Asemakaavan toteutuksen seurannasta vastaa lähinnä Lapuan kaupungin 
rakennusvalvontaviranomaiset. 

 
 

Lapualla 27.1.2021 
 
    
 Ari-Pekka Laitalainen 
 Kaupungingeodeetti YKS-637 
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