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1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE  

Suunnitelman nimi on 10. SIIRILÄN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Keskuskoulun 
alue. Suunnittelualue sijaitsee Lapuan keskustassa. Alue sijoittuu Koulukadun ja Urheilukadun vä-
lisellä alueella. Suunnittelualueen laajuus on noin 1,1 ha. Alueen alustava sijainti on esitetty kan-
sikuvassa ja rajaus kuvassa 2. 

2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET 

Lapuan kaupunginhallitus on päättänyt 28.9.2020 § 7 Siirilän asemakaavamuutoksen laatimisesta 
Keskuskoulun alueelle. Asemakaavan tavoitteena on laajentaa Keskuskoulun välituntipihaa purka-
malla tai siirtämällä vanha Puukoulu toiseen paikkaan. Kaavoituksen yhteydessä selvitetään Puu-
koulun asemaa koulualueella. Samalla tutkitaan, miten koulun alueen toiminnot voitaisiin järjestää 
uudelleen, jos huonokuntoinen Puukoulu poistetaan alueelta. 

3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET 
JA AIEMMAT SUUNNITELMAT 

3.1 Maakuntakaava ja valtakunnalliset alueidenkäytöntavoitteet 

Valtioneuvoston päätös uudistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan 
1.4.2018.  

Lapuan kaupunki kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton alueeseen, jolla on voimassa 23.5.2005 vahvis-
tettu maakuntakaava. Ympäristöministeriö on vahvistanut 5.12.2006 Etelä-Pohjanmaan maakun-
takaavan muutoksen koskien Lapuan kaupungin Honkimäen aluetta. Tuulivoimaa käsittelevä vai-
hemaakuntakaava I on vahvistettu 31.10.2016. Kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintoja käsit-
televä vaihemaakuntakaava II on tullut voimaan 11.8.2016 ja kauppaa ja keskustatoimintoja kä-
sittelevä vaihemaakuntakaavan II muutos 21.4.2020. Turvetuotantoa, suoluonnon suojelua, bio-
energialaitoksia, puuterminaaleja ja puolustusvoimien alueita käsittelevä vaihemaakuntakaava III 
on hyväksytty maakuntavaltuustossa 3.12.2018.  

Alueella voimassa olevien maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavojen kaavamääräysten mukaan 
alue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle (A). Lapuan keskustaajama on osoitettu keskustatoimin-
tojen alueeksi (c). Alue sisältyy Lapuanjokilaaksoon osoitettuun matkailun vetovoima-alueeseen 
(mv). Maakuntakaavan mukaan Siirilän koulukeskus, ala-asteen koulu ja Puukoulu ovat maakun-
nallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita.  
 
3.2 Osayleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa Keskustan yleiskaava, joka on tullut kokonaisuudessaan voimaan 
vuonna 2003. Osayleiskaavassa alueelle on osoitettu julkisten palvelujen aluetta (PY).  

Suunnittelualueen ympärillä on voimassa Keskustaajaman liike- ja asuinalueen osayleiskaava, joka 
on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.11.2015. Kaava on vahvistunut 2.11.2017 korkeimman 
hallinto-oikeuden päätöksellä. Siirilän koulualueen osalta osayleiskaava kumottiin hallinto-oikeu-
dessa YO-alueen osalta. Hallinto-oikeus linjasi päätöksessään, että osayleiskaava tarkentuu ase-
makaavoituksessa ja rakentamiseen liittyvissä lupamenettelyissä. 

Lähiympäristöön on osayleiskaavassa osoitettu kerrostalovaltaista asuntoaluetta (AK), erillispien-
talojen asuntoalueita (AO), julkisten palvelujen aluetta (PY), opetustoimintaa palvelevien raken-
nusten aluetta (YO) ja urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU).  
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Kuva 1. Ote Keskustan yleiskaavasta 2003. 

 

 
Kuva 2. Ote Keskustan liike- ja asuinalueen osayleiskaavasta, KV 16.11.2015. Vahvistunut 2.11.2017. 

 
 
3.3 Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa 12.5.2000 hyväksytty asemakaava, jossa alue on osoitettu pää-
osin opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO). Alueen itäosaan on osoitettu 
yleinen pysäköintialue (LP). Lähiympäristöön on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueita (AK), 
opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueita (YO), urheilutoimintaa palvelevien raken-
nusten korttelialueita (YU) ja yleisiä pysäköintialueita (LP). 
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Kuva 2. Ote asemakaavayhdistelmästä ja suunnittelualueen rajaus 

 
3.4 Selvitykset ja suunnitelmat 

• Lapuan kevyen liikenteen kehittämisselvitys, Suunnittelukolmio Oy 1999. 
• Lapuan liikenneturvallisuussuunnitelma, Lapuan kaupunki, Vaasan tiepiiri, Oy Talentek Ab 

1999. 
• Lapuan alueidenkäytön strategia 2025, Airix Ympäristö 2009. 
• Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösten inventointi, Mikroliitti Oy 2009 ja 2010. 
• Lapuan yleiskaavoitus, luontoselvitykset, alueet Y1, Y2 ja Y3, Ramboll 2011. 
• Lapuan keskustaajaman ja ympäristön kulttuuriympäristöselvitys, Lapuan kaupunki 2011  
• Lapuan keskustan rakentamisen ja pysäköinnin yleissuunnitelma 2015–2040, Ramboll 2013 
• Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen rakennusinventointi 2016-2017, Etelä-Pohjanmaan liitto ja 

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo 2017 
• Etelä-Pohjanmaan uudemman rakennetun kulttuuriympäristön inventointi, Etelä-Pohjanmaan 

liitto 2021 
 

3.5 Nykytilanne 

Suunnittelualue sijoittuu rakennettuun ympäristöön. Alueella sijaitsee vuonna 1921 rakennettu 
keskuskoulu, jota on laajennettu 1950-luvulla sekä vuonna 1925 rakennettu Puukoulu, jonka siir-
toa tai purkamista kaupunki on suunnitellut. Lähiympäristössä sijaitsee asutusta sekä koulu- ja 
virkistysalueita. Suunnittelualue on vesijohto-, viemäri-, kaukolämpö- ja hulevesiverkoston pii-
rissä. Alue on kaupungin omistuksessa. 
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3.6 Kulttuuri- ja luonnonympäristön erityiset kohteet 

• Osayleiskaavaa varten laaditun kulttuuriympäristöselvityksen (2011) mukaan keskuskoulun 
alue kuuluu Siirilän koulualueelle, jolle on esitetty yleiskaavaan aluemerkintää sk-2. 

• Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen rakennusinventoinnin (2017) sekä Etelä-Pohjanmaan uu-
demman rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnin (2021) perusteella keskuskoulun alue 
kuuluu koulualueen ympäristön kokonaisuuteen. Koko laajalla koulualueella on todettu olevan 
sivistyshistoriallista, arkkitehtonista, rakennusteknistä ja kaupunkikuvallista arvoa.  

• Osayleiskaavan luontoselvityksen (2011) mukaan alueella ei ole arvokkaita luontokohteita.  

4. VAIKUTUSALUE 

Alustavasti asemakaavan vaikutusalueeseen kuuluu suunnittelualue lähiympäristöineen. 

5. OSALLISET 

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

6. TIEDOTTAMINEN 

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

7. OSALLISTUMINEN 

7.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

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

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

7.3 Ehdotusvaihe 

Ehdotusvaiheessa asemakaavan muutosehdotus pidetään julkisesti nähtävänä (MRA 27 §) Lapuan 
kaupungin teknisessä keskuksessa sekä Internetissä osoitteessa www.lapua.fi. Tarvittaessa voi-
daan järjestää yleisötilaisuus/esittelytilaisuus tilanteen sallimalla tavalla. Kunnan jäsenillä ja osal-
lisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava Lapuan kaupungin 
tekniseen keskukseen ennen kaavaehdotuksen nähtävillä olon päättymistä (käyntiosoite: Poutun-
tie 8, 62100 Lapua). 

8. VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Asemakaavasta pyydetään lausunnot tarvittavilta viranomaisilta luonnos- ja ehdotusvaiheessa. Vi-
ranomaisneuvotteluja tai työneuvotteluja järjestetään tarpeen mukaan. 

9. SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET JA VAIKUTUSTEN ARVI-
OINNIN MENETELMÄT 

Vaikutusten arvioinnin pohjana käytetään tehtyjä selvityksiä ja asiantuntijoiden sekä osallisiksi 
määriteltyjen kannanottoja. 

10. KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULUT JA PÄÄTÖKSEN-
TEKO 

Vuorovaikutuksen järjestäminen tapahtuu Lapuan kaupungin toimesta. Kaavan laatiminen tapah-
tuu konsulttityönä Ramboll Finland Oy:n Seinäjoen toimistossa. 
 

Kaavoituksen vireilletulosta tiedottaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man nähtävilläolo (MRL 63 §)  kesä 2021 

Mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa (MRA 30 §);  
Luonnoksen nähtävillä olo, mielipiteet / lausunnot kesä 2021 

Kaupunkisuunnittelujaosto / Kaupunginhallitus 
Mielipiteiden käsittely, muutokset kaavaluonnokseen syksy 2021 

Kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi (MRA 
27 §); Muistutukset ja lausunnot, viranomaisneuvottelu tarvittaessa syksy 2021 

Lapuan kaupunginvaltuusto hyväksynee asemakaavan loppuvuosi 2021 
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11. YHTEYSTIEDOT 

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

kaupungingeodeetti Ari-Pekka Laitalainen 
puh. 044 438 4630 
sähköposti: ari-pekka.laitalainen@lapua.fi 

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

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