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1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE

Suunnitelman nimi on 7. RITAMÄEN KAUPUNGINOSA, Ritapuiston asemakaava. Suunnittelualue
sijaitsee noin 3 km etäisyydellä Lapuan liikekeskustasta. Alue rajautuu eteläpuolelta Ritavuoren
asuntoalueeseen ja länsipuolelta Vanhaan Sotatiehen. Suunnittelualueen itäpuolella kulkee Kauha-
vantie (Vt 19) ja kauempana pohjoispuolella sijaitsee Destia Oy:n omistama kiviaineksen otto- ja
käsittelyalue. Suunnittelualueen laajuus on noin 27,9 ha. Alueen alustava sijainti on esitetty kan-
sikuvassa ja rajaus kuvassa 1.

2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET

Lapuan kaupunginhallitus on päättänyt 15.6.2020 § 5 asemakaavan laatimisesta Ritapuiston alu-
eelle. Tavoitteena on laajentaa pientaloaluetta Ritavuoren koulun pohjoispuolelle.

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 alueen (A) pohjoispuolelle. Alue sisältyy Lapuanjokilaaksoon
osoitettuun matkailun vetovoima-alueeseen (mv) sekä osittain Kauhajoki–Seinäjoki–Kauhava käy-
tävän kehittämisalueen Seinäjoki–Lapua kehittämisvyöhykkeelle. Alueen itäosat sijoittuvat osittain
Kookinkallion kalliokiviainesten ottamisalueeseen. Lapuan keskustaajama on osoitettu keskusta-
toimintojen alueeksi (c).

3.2 Osayleiskaava

Suunnittelualueella on voimassa Keskustan yleiskaava, joka on tullut kokonaisuudessaan voimaan
vuonna 2003. Yleiskaava on suunnittelualueen osalta vanhentunut ja yleiskaavan päivitys on käyn-
nissä. Keskustaajaman asuin- ja työpaikka-alueen osayleiskaava on ehdotusvaiheessa, tavoitteena
saada kaavaehdotus nähtäville tämän asemakaavaprosessin aikana.

Osayleiskaavan alustavassa kaavaehdotussuunnitelmassa asemakaavoitettavalle suunnittelualu-
eelle on osoitettu pientalovaltaisia asuntoalueita (AP), lähivirkistysalueita (VL) sekä retkeily- ja
ulkoilualueita (VR). Alueelle on merkitty myös luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tär-
keitä alueita sekä kokoojateitä sekä ulkoilureittejä. Yleiskaavasuunnitelma tarkentuu asemakaava-
suunnittelun yhteydessä.

3.3 Asemakaava

Suunnittelualue rajautuu eteläpuolelta vuosina 2007–2018 hyväksyttyihin asemakaavoihin, joissa
lähiympäristöön on osoitettu asuinpientalojen (AP), erillispientalojen (AO) ja opetustoimintaa pal-
velevien rakennusten (YO) korttelialueita sekä virkistysalueita (VL).
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Kuva 1. Ote asemakaavayhdistelmästä ja suunnittelualueen alustava rajaus 

 
3.4 Selvitykset ja suunnitelmat 

• 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.  
• Ritavuoren asemakaavan luontoselvitys, Ramboll Finland Oy 2017. 
• Kokoojakadun linjauksen ja viemäröinnin alustava tarkastelu, Ramboll Finland Oy 2021 
 
3.5 Nykytilanne 

Suunnittelualue on rakentamatonta metsäaluetta, joka rajautuu eteläpuolelta Ritavuoren 4. ja 5. 
vaiheiden asuntoalueisiin. Lähiympäristössä sijaitsee Ritavuoren koulu sekä asuinrakentamista. 
Suunnittelualue on kaukolämpö-, vesijohto- ja viemäriverkoston piirissä. Alue on kaupungin omis-
tuksessa.  

3.6 Kulttuuri- ja luonnonympäristön erityiset kohteet 

Alueelta laadittujen luontoselvitysten (2011, 2017) mukaan alueen etelä- ja keskiosissa on maise-
mallisesti arvokkaita karuja kalliomännikköalueita, jotka suositellaan huomioitavaksi kaavoituk-
sessa. Kalliomänniköt sisältävät metsälain 10 §:n mukaisia kalliokohteita, joiden ominaispiirteiden 
säilyminen tulee huomioida maankäytössä. Alueen länsipuolella on tehty myös havaintoja liito-
oravan elinympäristöstä, joka puustoisten kulkuyhteyksien lisäksi tulee huomioida suunnittelussa.  

4. VAIKUTUSALUE 

Alustavasti asemakaavan vaikutusalueeseen kuuluu suunnittelualue lähiympäristöineen. 
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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 Verkko Oy 
• Telia Finland Oyj 
• Elisa Oyj 
• 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.  

7.2 Luonnosvaihe 

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

7.3 Ehdotusvaihe 

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

8. VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Asemakaavasta pyydetään lausunnot tarvittavilta viranomaisilta luonnos- ja ehdotusvaiheessa. Vi-
ranomaisneuvotteluja tai työneuvotteluja järjestetään tarpeen mukaan. 
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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 §)  4/2021 

Mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa (MRA 30 §); 
Luonnoksen nähtävillä olo, mielipiteet / lausunnot 4/2021 

Kaupunkisuunnittelujaosto / Kaupunginhallitus 
Mielipiteiden käsittely, muutokset kaavaluonnokseen 5/2021 

Kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi (MRA 
27 §); Muistutukset ja lausunnot, viranomaisneuvottelu tarvittaessa 5-6/2021

Lapuan kaupunginvaltuusto hyväksynee asemakaavan 6-9/2021

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 

ryhmäpäällikkö Juha-Matti Märijärvi 
puh. 040 825 6260 
sähköposti: juha-matti.marijarvi@ramboll.fi 
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