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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

Asemakaavan selostus, joka koskee 9.4.2021 päivättyä kaavaluonnoskarttaa. 

Asemakaavalla muodostuvat korttelit 7168–7182 sekä niihin liittyvät virkistys- ja katualueet. 
 

1.2 Kaava-alueen sijainti ja laajuus 

Kaava-alue sijaitsee noin 3 km etäisyydellä Lapuan liikekeskustasta. Alue rajautuu eteläpuolelta 
Ritavuoren asuntoalueeseen ja Ritavuoren koulun alueeseen ja länsipuolelta Vanhaan Sota-
tiehen. Suunnittelualueen itäpuolella kulkee Kauhavantie (Vt 19) ja koillispuolella sijaitsee ki-
viaineksen otto- ja käsittelyalue. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 27,9 ha.  

 
Kuva 1. Alueen sijainti (peruskartan lähde: MML 02/2021) 
 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Asemakaavan nimi on 7. RITAMÄEN KAUPUNGINOSA, Ritapuiston asemakaava. Tavoitteena on 
laajentaa pientaloaluetta Ritavuoren koulun pohjoispuolelle. 
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2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Lapuan kaupunginhallitus päätti kesäkuussa 2020 asemakaavan laatimisesta alueelle. Kaavoi-
tuksen vireilletulosta ilmoitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottamalla ja aset-
tamalla se yhdessä kaavaluonnoksen kanssa nähtäville ___kuussa ___. Kaavaehdotus asetet-
tiin __kuussa ____ valmisteluaineistoineen virallisesti nähtäville. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
asemakaavan ____kuussa ____. 

 

2.2 Asemakaava 

Alueelle on osoitettu asuinpientalojen (AP), rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten 
sekä erillispientalojen (AO-1) korttelialueita, virkistysalueita (VL-1) sekä katualueita.  

 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Alue on rakentamatonta 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 Ritavuoren asuntoalueen pohjoispuolella ja rajautuu länsipuolelta 
Vanhaan Sotatiehen. Itäpuolella kulkee Kauhavantie (Vt 19) ja koillispuolella sijaitsee kiviainek-
sen otto- ja käsittelyalue.  

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

3.1.2 Luonnonympäristö 

Luonnonolot 
Suunnittelualue on rakentamatonta metsäaluetta. Maasto on alimmillaan alueen länsiosassa 
noin +58,0 m ja korkeimmillaan alueen keskellä noin +76,0 m. 

Luonnon perustilaselvitys 2011 
Ritavuoren III–IV alueelta on laadittu asemakaavoitusta varten vuonna 2011 luonnon perusti-
laselvitys (Ramboll Finland Oy), jonka mukaan alueen keskiosan eteläpuolella sijaitsee vähä-
puustoinen kalliokohde, joka on selvityksen mukaan metsälain 10 §:n mukainen metsien mo-
nimuotoisuuden kannalta erityisen arvokas elinympäristö. 

Luontoselvitys 2017 

Ritavuoren asemakaavoituksen yhteydessä alueelta ja lähiympäristöstä on laadittu vuonna 
2017 luontoselvitys (Ramboll Finland Oy). Selvityksen mukaan alueen etelä- ja keskiosissa on 
maisemallisesti arvokkaita karuja kalliomännikköalueita, jotka suositellaan huomioitavaksi kaa-
voituksessa. Kalliomänniköt sisältävät metsälain 10 §:n mukaisia kalliokohteita, joiden omi-
naispiirteiden säilyminen tulee huomioida maankäytössä. Alueen länsipuolella on tehty myös 
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havaintoja liito-oravan elinympäristöstä, joka puustoisten kulkuyhteyksien lisäksi tulee huomi-
oida suunnittelussa.  

Liite 1. Luontoselvitys 2017 
 

    
Kuva 3. Ote luontoselvityksen (2017) liitteestä 3, jossa on esitetty maankäytössä huomioitavat 

kohteet.  
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Yhdyskuntarakenne 
Suunnittelualue rajautuu eteläpuolelta Ritavuoren asuntoalueeseen ja Ritavuoren koulu on alu-
een vieressä. Alue on luonnollista rakentamisen laajennusaluetta.  

Rakennettu ympäristö ja rakennuskanta 
Alueella ei ole rakennuksia. Lähiympäristö on omakotitalovaltaista aluetta. 

Muinaisjäännökset 
Alueella ei ole todettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

Palvelut 
Ritavuoren koulu sijaitsee Ritasalontien alkupäässä alueen yhteydessä. Muuten alue tukeutuu 
Lapuan keskustan palveluihin. 

Asuminen 
Suunnittelualueella ei ole asutusta.  

Virkistys 
Suunnittelualue rajautuu kaakkoispuolelta Ritavuoren kuntopolkureitistöön, jonka keskellä si-
jaitsee yleiseen virkistykseen tarkoitettu laavu sekä kuntoiluvälinealue. 

Liikenne 
Ritasalontie ulottuu alueen lounaisreunaan. Alueen liikenne tulee tapahtumaan Ritasalontien ja 
Ritavuorentien kautta. Ritavuorentieltä on alikulkuyhteys valtatien 16 ali keskustaan. 

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

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee kaksi kallioaineksen ottoaluetta, joista koillispuolella 
lähimmillään noin 80 metrin etäisyydellä sijaitsee Destia Oy:n hallinnoima kiviaineksien louhin-
ta ja murskausalue, jolla on voimassa oleva ympäristölupa, ja noin 400-580 metrin etäisyydellä 
Lännen Kivijaloste Oy:n hallinnoima alue, jolle on myönnetty 10 vuoden toimintalupa 
24.11.2020.  
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3.1.4 Maanomistus 

Kaavoitettava alue kaupungin omistuksessa. 

3.2 Suunnittelutilanne 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaava 
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. Ympäristöministeriö on vahvista-
nut 5.12.2006 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan 
muutoksen koskien Lapuan kaupungin Honkimäen 
aluetta. Tuulivoimaa käsittelevä vaihemaakunta-
kaava I on vahvistettu 31.10.2016. Kauppaa, lii-
kennettä ja keskustatoimintoja käsittelevä vaihe-
maakuntakaava II on tullut voimaan 11.8.2016 ja 
kauppaa ja keskustatoimintoja käsittelevä vaihe-
maakuntakaavan II muutos 21.4.2020. Turvetuo-
tantoa, suoluonnon suojelua, bioenergialaitoksia, 
puuterminaaleja ja puolustusvoimien alueita käsit-
televä vaihemaakuntakaava III on hyväksytty 
maakuntavaltuustossa 3.12.2018.  

Kuva 4. Ote maakuntakaavayhdistelmästä. 
 

Yleiskaava  
Kaavoitettavalla alueella on voimassa Keskustan yleiskaava, joka on tullut kokonaisuudessaan 
voimaan vuonna 2003. Yleiskaava on suunnittelualueen osalta vanhentunut ja yleiskaavan päi-
vitys on käynnissä. Keskustaajaman asuin- ja työpaikka-alueen osayleiskaava on ehdotusvai-
heessa, tavoitteena saada kaavaehdotus nähtäville tämän asemakaavaprosessin aikana. 

Ote vuonna 2011 nähtävillä olleesta osayleiskaavaluonnoksesta kuvassa 6. 

 
Kuva 5. Ote yleiskaavasta 2003. 
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Kuva 6. Ote osayleiskaavaluonnoksesta 2011. 
 
Asemakaava 
Suunnittelualue rajautuu eteläpuolelta vuosina 2007–2018 hyväksyttyihin asemakaavoihin. 

 
Kuva 7. Ote asemakaavayhdistelmästä ja suunnittelualueen alustava rajaus 
 

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

Kaavoituspäätös 
Kaupunginhallitus on tehnyt 15.6.2020 päätöksen alueen kaavoituksesta. 

Pohjakartta 
Kaavoituksen pohjakarttana on käytetty 1:1000-mittakaavaista pohjakarttaa, jonka Lapuan 
kaupungin kaupungingeodeetti on hyväksynyt 9.4.2021. 
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Kaavoitustyöhön ryhdyttiin tarpeesta osoittaa asuntotontteja kaupungin omistamalle metsäalu-
eelle. Asemakaavassa pyritään turvaamaan riittävää tonttitarjontaa metsäisten pientalotonttien 
kysyntään Lapuan kaupungissa. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Lapuan kaupunginhallitus on tehnyt 15.6.2020 § 5 kaavoituspäätöksen asemakaavan laatimi-
sesta alueelle. Kaavoitustyö aloitettiin syksyllä 2020.  

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 

Kaavoitustyötä varten laadittiin 9.4.2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa osallisiksi 
määriteltiin lähialueen asukkaat ja rajanaapurit, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kau-
punkisuunnittelujaosto, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, sivistyslautakunta, muut 
lautakunnat, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan liit-
to, Seinäjoen museot, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos-liikelaitos, Lapuan Energia Oy, Elenia 
Verkko Oy, Telia Finland Oyj, Elisa Oyj, mahdolliset muut yritykset ja yhteisöt sekä muut osalli-
set ja osalliseksi ilmoittautuvat. 

Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

4.3.2 Vireilletulo 

Asemakaava 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 kaavaluonnok-
sen kanssa MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä __.__.____–__.__.____. Osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma ja kaavaluonnos lähetettiin viranomaisille. Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta ja kaavaluonnoksesta saatiin __ lausuntoa.  

− Kaavaehdotus on ollut MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä __.__.–__.__.____ väli-
sen ajan ja siitä pyydettiin tarvittavat lausunnot. Kaavaehdotuksesta saatiin/ei saatu muis-
tutuksia eikä lausuntoja.  

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

− Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan __.__.____. 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Viranomaisyhteistyö on tapahtunut lausuntomenettelyllä. 
 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kaupungin asettamat tavoitteet 
Lapuan kaupunginhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen 15.6.2020. Tavoitteena on muodostaa 
Ritavuoren koulun läheisyyteen viihtyisä pientaloalue. 

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

Maakuntakaava 
Alueella voimassa olevien maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavojen kaavamääräysten mu-
kaan alue sijoittuu taajamatoimintojen alueen (A) pohjoispuolelle. Alue sisältyy Lapuanjokilaak-
soon osoitettuun matkailun vetovoima-alueeseen (mv) sekä osittain Kauhajoki–Seinäjoki–
Kauhava käytävän kehittämisalueen Seinäjoki–Lapua kehittämisvyöhykkeelle. Alueen itäosat si-
joittuvat osittain Kookinkallion kalliokiviainesten ottamisalueeseen. Lapuan keskustaajama on 
osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (c). 
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Osayleiskaava 
Osayleiskaavan alustavassa kaavaehdotussuunnitelmassa asemakaavoitettavalle suunnittelu-
alueelle on osoitettu pientalovaltaisia asuntoalueita (AP), lähivirkistysalueita (VL) sekä retkeily- 
ja ulkoilualueita (VR). Alueelle on merkitty myös luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen 
tärkeitä alueita sekä kokoojateitä sekä ulkoilureittejä. Yleiskaavasuunnitelma tarkentuu asema-
kaavasuunnittelun yhteydessä. 

Asemakaava 
Eteläpuolelle rajautuvissa asemakaavoissa lähiympäristöön on osoitettu asuinpientalojen (AP), 
erillispientalojen (AO) ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten (YO) korttelialueita sekä vir-
kistysalueita (VL). 

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
Suunnittelualue on kokonaisuudessaan metsäaluetta. Vuosina 2011 ja 2017 laadittujen luonto-
selvitysten mukaan alueella on maisemallisesti arvokkaita karuja kalliomännikköalueita, jotka 
sisältävät metsälain 10 §:n mukaisia kalliokohteita, joiden ominaispiirteiden säilyminen tulee 
huomioida maankäytössä. Alueen länsipuolella on tehty myös havaintoja liito-oravan elinympä-
ristöstä, joka puustoisten kulkuyhteyksien lisäksi tulee huomioida suunnittelussa.  

Lisäksi huomioidaan alueen eteläosassa kulkevat ulkoilureittiyhteydet ja virkistysalueet. 
 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.5.1 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 

Havainnekuva 9.4.2021 
Alueelta laadittiin lähtötietojen, esitettyjen tavoitteiden sekä keskustelujen perusteella alustavia 
havainnekuvavaihtoehtoja, joita on käyty läpi kaupunkisuunnittelujaostossa alkuvuodesta 
2021. Kuvaote valitusta havainnekuvasta alla sekä liitteessä 3. 

Liite 3. Havainnekuva 9.4.2021 

 
Kuva 8. Havainnekuva 9.4.2021. 
 
 
Kaavaluonnos 9.4.2021 
Alueelta laadittiin kaavaluonnos 9.4.2021 kaavarunkotarkastelun, käytyjen neuvottelujen ja 
esitettyjen tavoitteiden pohjalta. Luonnoksessa alueelle on osoitettu asuinpientalojen (AP), rivi-
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talojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten sekä erillispientalojen (AO-1) korttelialueita, 
virkistysalueita (VL-1) sekä katualueita. 

Kaavaluonnos oli yleisesti nähtävillä yhdessä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa 
__.__.–__.__.____. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot viranomaisilta sekä sähköyhtiöltä. 
Lausunnot saatiin ... 
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Kaava-alueelle muodostuu viisi pientalotonttia ja kaksi rivitalotonttia sekä 59 omakotitonttia, 
jotka kaikki ovat ennestään rakentamattomia.  

Kaavan toteutuessa kokonaisuudessaan arvioidaan alueelle sijoittuvan noin 280 asukasta, jos 
mitoitusperusteena käytetään 3,5 asukasta / asunto. 

5.2 Palvelut 

Ritavuoren koulu sijaitsee alueen vieressä. Muut julkiset ja kaupalliset palvelut sijaitsevat noin 
3 km päässä Lapuan keskustassa. 

5.3 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Alueen metsäinen ilme säilyy metsänä säilytettävien viheralueiden avulla. Alueella sijaitsevat 
metsälain mukaiset kallioalueet on säilytetty pääosin virkistysalueena. 

5.4 Aluevaraukset 

Alueelle on osoitettu asuinpientalojen (AP), rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten 
sekä erillispientalojen (AO-1) korttelialueita, virkistysalueita (VL-1) sekä katualueita. 

5.4.1 Korttelialueet 

Asuinpientalojen korttelialue AP 
Korttelit 7172–7174 on varattu asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). 
− Kortteleissa saa rakentaa enintään I-kerroksisia rakennuksia. Lisäksi ullakon tasolla saa ra-

kentaa ¾ rakennuksen suurimman kerroksen alasta. 
− Tehokkuusluku on e = 0.25, mikä merkitsee noin 840...915 krsm² rakennusoikeutta tontin 

koosta riippuen. Tonttien koot vaihtelevat välillä 3358...3657 m². 
− Korttelialueiden reunoille on merkitty istutettava alueen osa, joka toimii samalla suoja-

vyöhykkeenä katualueita vasten. 
− Korttelien 7172–7174 reunaan Ritasalontietä vasten on merkitty katualueen rajan osia, joi-

den kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. 
− Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään 1,5 ap/asunto. 
 
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue AR 
Kortteli 7168 on varattu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi 
(AR). 
− Korttelissa 7168 saa rakentaa enintään I-kerroksisia rakennuksia. 
− Tehokkuusluku on e = 0.20, mikä merkitsee noin 950...960 krsm² rakennusoikeutta tontin 

koosta riippuen. 
− Korttelialueen reunalle katualuetta vasten on merkitty istutettava alueen osa, joka toimii 

samalla suojavyöhykkeenä katua vasten. 
− Korttelin 7168 reunaan Ritasalontietä vasten on merkitty katualueen rajan osia, joiden koh-

dalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. 
− Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään 1,5 ap/asunto. 
 
Erillispientalojen korttelialue AO-1 
Korttelit 7169–7171 sekä 7175–7182 on varattu yksiasuntoisten erillispientalojen korttelialu-
eeksi (AO-1). 
− Kortteleissa saa rakentaa enintään I-kerroksisia rakennuksia. Lisäksi ullakon tasolla saa ra-

kentaa ¾ rakennuksen suurimman kerroksen alasta. 
− Tehokkuusluku on e = 0.25, mikä merkitsee noin 330…465 krsm² rakennusoikeutta tontin 

koosta riippuen. Tonttien koot vaihtelevat välillä 1324...1868 m². 
− Korttelialueiden reunoille katualuetta vasten on määrätty istutettava alueen osa, joka toimii 

samalla suojavyöhykkeenä katua vasten.  
− Korttelien 7169–7171 sekä korttelien 7175–7176 reunaan Ritasalontietä vasten on merkitty 

katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. 
− Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään 2 ap/asunto. 
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5.4.2 Korttelialueet 

Lähivirkistysalue VL-1 
Lähivirkistysalueina on osoitettu metsäalueita, joilla tarpeetonta puuston kaatamista tulee vält-
tää (VL-1). Alueita on osoitettu korttelien välisille alueille ja kokoojatien varteen sekä nykyistä 
Ritavuoren asuntoaluetta vasten. Virkistysalueiden avulla pystytään säilyttämään alueen puus-
toa sekä samalla osoittamaan varauksia uusille virkistysreiteille sekä toiminnoille. Ohjeellisia 
ulkoilureittejä on merkitty yhdistämään asuntoalueita toisiinsa. Ritasalontien varteen on asuin-
korttelien 7176 ja 7177 väliselle lähivirkistysalueelle merkitty ohjeellinen lähileikkialueeksi va-
rattu alueen osa (vk) ja alueen pohjoisosaan tien länsipuolelle ohjeellinen alueen osa, jonka voi 
muuttaa vesialueeksi (w). 

Katualueet 
Ritasalontien kokoojakatua on jatkettu koillisen suuntaan. Ritasalontien pohjoispuolelle on osoi-
tettu kaksi asuntokatua ja etelä- ja itäpuoliselle alueelle myös kaksi asuntokatua. Ritasalontien 
katualueen leveydessä on huomioitu mahdollisuus toteuttaa kevyen liikenteen väylä tien etelä-
/länsipuolelle. Ritasalontiehen rajoittuville tonteille on osoitettu liittymäkielto.  
 

5.5 Kaavan vaikutukset 

5.5.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Yhdyskuntarakenne 
Alueen rakentaminen täydentää Ritamäen alueen nykyistä rakennetta ja maankäytöllistä kehi-
tystä. Täydennysrakentaminen on osayleiskaavaehdotuksen mukaista. Suunnittelualue sijaitsee 
yhdyskuntarakenteen kannalta edullisesti. 

Taajamakuva  
Alueen rakentaminen kehittää alueen taajamakuvaa rakennetumman ympäristön suuntaan.  
Luonnontilainen ilme kuitenkin säilyy, mitä pyritään edistämään istutuksia, kasvillisuutta ja 
puustoa, reunavyöhykkeitä ja rakentamista koskevilla määräyksillä.  

Asuminen 
Alueesta on mahdollista muodostua vetovoimainen, luonnonympäristölähtöinen asuinalue, jossa 
on tarjolla metsäisiä rinnetontteja. 

Palvelut 
Alue tukeutuu Ritavuoren koulun palveluihin. Muuten alue käyttää Lapuan keskustan julkisia ja 
kaupallisia palveluja. 

Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Kaavan toteuduttua alueen käyttö maa- ja metsätalouteen loppuu. 

Virkistys 
Ympäristön laajoja metsäalueita on mahdollisuus käyttää virkistykseen ja ulkoiluun. Alueen 
eteläpuolelta alkaa noin 3 km pitkä kuntorata/ulkoilureitti, joka ulottuu Ritavuoren koululle 
saakka. 

Liikenne 
Alueen toteutuessa Ritasalontien liikennemäärä kasvaa. Ritasalontien katualueen leveydessä on 
huomioitu kevyen liikenteen väylän toteuttaminen. 

Tekninen huolto 
Alue on liitettävissä teknisiin verkostoihin. Kallioisella alueella kunnallistekniikan rakentaminen 
edellyttää kallioperän louhimista, mikä lisää kunnallistekniikan rakentamiskustannuksia.  

Ympäristönsuojelu ja ympäristön häiriötekijät 
Alueen pohjoispuolelle sijoittuvilla kalliokiviainesten ottoalueilla maa-ainesten ottotoimintaa oh-
jataan sekä ympäristö- että maa-ainesten ottoluvilla, joissa on annettu määräyksiä vaikutusten 
rajoittamisesta ja lieventämisestä. 
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5.6 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisema  
Laajemmassa mittakaavassa alueen yleisilme säilyy metsäisenä. Lähimaisemassa rakentamista 
on sopeutettu ympäristöön osoittamalla viheralueita puuston säilyttämiseksi sekä antamalla 
puuston säilyttämiseen tähtääviä määräyksiä kaavassa 

Luonnonolot 
Alueella sijaitsevat metsälain 10 §:n mukaiset kalliokohteet on merkitty pääosin lähivirkistys-
alueeksi (kuva 3). Kävelypolkujen rakentamisella voidaan ohjata ulkoilua ja siten säästää kulu-
tusherkkää jäkälikköä.  

5.7 Kaavamerkinnät ja määräykset 

Kaavassa on annettu määräyksiä, jotka koskevat rakentamistapaa ja kasvillisuuden säilyttämis-
tä. 

Rakennustapa 
− Rakennukset tulee julkisivu- ja kattomateriaalien sekä värityksen suhteen rakentaa kortte-

leittain yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. Kattomateriaalin värin tulee olla punainen 
kortteleissa 7168, 7173–7174, 7177-7178 sekä 7181-7182 ja musta tai grafiitinharmaa 
kortteleissa 7169–7172, 7175–7176 sekä 7179-7180. Julkisivuissa ei saa käyttää kirkkaita 
värejä. 

− Kortteleissa kattomuotona tulee olla harjakatto, jonka kaltevuus on 1:1,5…1:2 tai pulpetti-
katto, jonka kaltevuus on 1:3…1:4. 

− Rakennukset sekä sokkelin yläpinta on porrastettava maaston mukaan kortteleissa 7170 
sekä 7172-7174. 

− Rakennuksen yhtenäinen suora seinänpituus, jota ei katkaise rungon porrastus, varastora-
kennus, aita, pilaristo tai muu näkemän katkaiseva pysyvä rakennelma, saa olla enintään 
20 metriä.  

Kasvillisuus 

− Rakennusten sijoittelussa tulee olemassa oleva puusto säilyttää mahdollisimman hyvin.  
− Rakentamatta jäävät tontin osa, jota ei käytetä leikki-, oleskelu- tai liikennealueena, on säi-

lytettävä metsäisenä ja istutettava ja hoidettava puistomaisessa kunnossa.  

Tonttijako 

− Sitova tonttijako koskee kortteleita 7169-7171 sekä 7175-7182. 

 

5.8 Nimistö 

Ritasalontietä on jatkettu. Uusia katuja ovat ___. Muuten nimistö on säilytetty ennallaan.  



 

 
LAPUAN KAUPUNKI – 7. RITAMÄEN KAUPUNGINOSA – RITAPUISTON ASEMAKAAVA 16 
 9.4.2021 
 
 

 

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Asemakaava alkaa toteutua sen jälkeen, kun kaava on saanut lainvoiman. Rakennusten mah-
dollista sijoittelua tonteille on esitetty soveltuvin osin kuvassa 9. 
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