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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

Asemakaavan selostus, joka koskee 22.6.2021 päivättyä kaavaluonnoskarttaa. 

Asemakaavan muutos koskee osakorttelia 1049 sekä siihen liittyvää liikennealuetta.  

Asemakaavalla muodostuu osa korttelista 1049 sekä siihen liittyvä liikennealue. 

1.2 Kaava-alueen sijainti ja laajuus 

Kaava-alue sijaitsee Lapuan keskustassa. Alue sijoittuu Koulukadun ja Urheilukadun väliselle 
alueelle. Alueella toimii keskuskoulu. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 1,1 ha.  

 
Kuva 1. Alueen sijainti (peruskartan lähde: MML 04/2019) 
 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Asemakaavan nimi on 10. SIIRILÄN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Keskuskoulun 
alue. Tavoitteena on laajentaa Keskuskoulun välituntipihaa purkamalla tai siirtämällä vanha 
puukoulu toiseen paikkaan. Kaavoituksen yhteydessä selvitetään puukoulun asemaa koulualu-
eella. Samalla tutkitaan, miten koulun alueen toiminnot voitaisiin järjestää uudelleen, jos huo-
nokuntoinen puukoulu poistetaan alueelta. 
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2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Lapuan kaupunginhallitus päätti syyskuussa 2020 asemakaavamuutoksen laatimisesta alueelle. 
Kaavoituksen vireilletulosta ilmoitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottamalla ja 
asettamalla se yhdessä kaavaluonnoksen kanssa nähtäville __kuussa 2021. Kaavaehdotus ase-
tettiin ___kuussa ____ valmisteluaineistoineen virallisesti nähtäville. Kaupunginvaltuusto hy-
väksyi asemakaavan ____kuussa ____. 

 

2.2 Asemakaava 

Alueelle on osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO) sekä yleistä 
pysäköintialuetta (LP).  

 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Alue on rakennettua ympäristöä. Rakennushankkeet käynnistyvät tarpeen mukaan kaavan saa-
tua lainvoiman. 
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3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Kaavoitettava alue sijaitsee Koulukadun ja Urheilukadun välisellä keskuskoulun alueella. 

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

3.1.2 Luonnonympäristö 

Luonnonolot 
Suunnittelualue on rakennettua ja käsiteltyä ympäristöä. Maaston korkeus on noin +32,0 m 
(N2000).  

Luontoselvitys 2011 
Yleiskaavatyön yhteydessä on laadittu vuonna 2011 luontoselvitys, jonka mukaan alueella ei 
ole arvokkaita luontokohteita. 
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Yhdyskuntarakenne 
Alue sijoittuu Lapuan keskustan eteläosaan.  

Rakennettu ympäristö ja rakennuskanta 
Suunnittelualue sijoittuu rakennettuun ympäristöön. Alueella sijaitsee keskuskoulu, jonka alu-
eella sijaitsevan Puukoulun kaupungin on tarkoitus purkaa tai siirtää toiseen paikkaan välitun-
tialueen kehittämiseksi. Lähiympäristössä sijaitsee asutusta sekä koulu- ja virkistysalueita.  
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Kuva 3. Valokuvia alueelta (Ramboll 02/2021). 
 

RKY 2009  
Suunnittelualueen länsipuolelle noin 150 metrin etäisyydelle sijoittuu valtakunnallisesti merkit-
tävä kulttuuriympäristö, Lapuan tuomiokirkko ympäristöineen (RKY 2009).  

Kulttuuriympäristöselvitys 2011 
Yleiskaavan yhteydessä vuonna 2011 laaditun kulttuuriympäristöselvityksen mukaan koulualue 
(yläaste, keskuskoulu, puukoulu, maanviljelyslyseo ja ortodoksinen rukoushuone) on arvotettu 
maakunnallisesti historialliseksi, paikallisesti rakennushistorialliseksi sekä paikallisesti maise-
malliseksi. Selvityksen mukaan maakunnallisesti merkittäville alueille ja kohteille suositellaan 
yleiskaavamerkintää sk-2, jonka mukaan rakennukset, rakennelmat ja ympäristö tulee säilyt-
tää. Rakennusten ulkoasua ei saa muuttaa siten, että rakennusten kulttuurihistoriallisesti arvo-
kas tai miljöön kannalta merkittävä luonne muuttuu. Kohdetta ei saa purkaa ilman MRL 127§:n 
mukaista lupaa. Mahdollinen täydennysrakentaminen on sopeutettava hyvin alueen luontee-
seen ja vanhaan rakennuskantaan.  

Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen inventointi 2017 
Etelä-Pohjanmaan liitto yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kanssa on laatinut 
maakuntakaavan taustaselvitykseksi inventoinnin maakunnallisesta rakennetusta kulttuuriym-
päristöstä. Inventoinnissa asemakaavan suunnittelualueelta on inventoitu Lapuan koulualue. 
Kohdetiedot on tallennettu KIOSKI-tietokantaan. 
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Maakunnallisessa inventoinnissa valtakunnallisesti arvokkaan kirkkoympäristön itäpuolella ole-
valle Lapuan yhteiskoulun alueelle sijoittuu vanhoja koulurakennuksia sekä vanha ortodoksinen 
rukoushuone. Historiallisen kansakoulun paikalle 1920-luvulla rakennettua yhteiskoulua jatket-
tiin 1950-luvulla. Koulualueen arvot: sivistyshistoriallinen, asutushistoriallinen, sosiaalihistorial-
linen, arkkitehtoninen ja kaupunkikuvallinen. 
Kioskissa: 

Alue 100156, Siirilä, Kaupunginosa 10, Koulualue 
Koulualueella on Lapuan keskuskoulu, tyhjillään oleva puukoulu ja tien toisella puolella 
yläasteen tiloina toimiva entinen maanviljelyslyseo ja ortodoksinen rukoushuone. Ajalli-
sesti kerroksinen Lapuan yhteiskoulun alue käsittää vanhoja koulurakennuksia sekä van-
han rukoushuoneen. Valtakunnallisesti arvokkaan kirkkoympäristön itäreunaan sijoittuva 
rakennuskokonaisuus muodostaa sivistys-, sosiaali- ja kirkkohistoriallisesti sekä raken-
nushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaan kokonaisuuden. 
Kohde 36468, Keskuskoulu 
Koulun tiloina on 1920-luvun alussa rakennettu kaksikerroksinen koulurakennus ja tämän 
jatkona 1956-58 rakennettu kaksi–kolmikerroksinen rakennus. Rakennuskokonaisuuden 
ympärillä on mm. leikki- ja oleskelupihaa, paikoitusalue ja Puukoulu. Koulukadun varres-
sa on puukujan erottama kevyen liikenteen väylä ja tien toisella puolella pienkerrostalo-
ja. 1970-80-lukujen kuluessa purettiin koulualueelta Puukoulun läheisyydessä sijainneet 
talousrakennukset. Arvioinnin mukaan koulualue on osa maakunnallisesti merkittävää 
kansakoulun yhteiskoulun ja maanviljelyslyseon koulualuetta. 

Liite 1. Rakennusinventointi 2016 
 

Lähteet:  
KIOSKI-inventointisovellus. Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen inventointi 2016. 
Etelä-Pohjanmaan liitto 2017. Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen rakennusinventointi 2016-
2017. 

Etelä-Pohjanmaan uudemman rakennetun kulttuuriympäristön inventointi ja arvotus 2019-2021  
Etelä-Pohjanmaan maakunnallista rakennusinventointia on täydennetty uudemman rakennetun 
kulttuuriympäristön (rakennusvuodet 1930-1999) osalta vuosina 2019-2021. Inventoinnissa on 
ehdotettu mahdollisia maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä maakuntakaavan päivi-
tystä varten. Koulualueen ympäristö sisältyy luetteloon alueena, jolla todetaan olevan sivistys-
historiallisia, arkkitehtonisia, rakennusteknisiä ja kaupunkikuvallisia arvoja. Koulukadun mai-
semaa hallitsee kaksi koulukokonaisuutta, Lapuan keskuskoulu ja Yläkoulu. Yhteiskoulu (1904) 
Etelä-Pohjanmaalla ensimmäinen ja valtakunnallisestikin ensimmäisten maaseutukuntiin perus-
tettujen oppikoulujen joukossa, jossa oli oppilaita koko maakunnasta. Kouluilla on ollut vaiku-
tusta mm. Lapuan kirkonkylän ja Siirilän pientaloalueen kasvuun.  

Rakennuskanta on väljää ja rakentunut vaiheittain 1920-1970-lukujen välisenä aikana, 1920-
1950-lukujen rakennuskanta sisältää rakennusajankohdan mukaisesti laadukkaasti toteutettuja 
edustuksellisia ja julkisen identiteetin omaavia, enimmäkseen tiilestä muurattuja rakennuksia. 
Lisäksi alueella on muutamia opetukseen liit-
tyviä vanhempia puurakennuksia. Keskus-
koulun alueella on kaksikerroksinen tiilirun-
koinen kansakoulurakennus vuodelta 1921, 
jota peruskorjattiin ja laajennettiin vuosina 
1955-58. Kaksikerroksinen, hirsirunkoinen 
puukoulu rakennettiin vuonna 1925 opetta-
jien asuntolaksi. 

 
Kuva 4. Koulualueen ympäristön (1202) 

aluerajaus ja inventoidut kohteet 
maakunnallisessa uudemman 
rakennetun kulttuuriympäristön 
inventoinnissa 2021. 

 

Lähde: Etelä-Pohjanmaan uudemman rakennetun kulttuuriympäristön inventointi ja arvotus, 
kohdeluettelo. Saatsi Arkkitehdit 5.3.2021, Etelä-Pohjanmaan liitto.  
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Muinaisjäännökset 
Alueella ei ole todettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

Palvelut 
Suunnittelualueella sijaitsee keskuskoulun rakennuksia. Muuten alue tukeutuu Lapuan keskus-
tan julkisiin ja kaupallisiin palveluihin. Keskuskoulun oppilasmäärä on noin 500 oppilasta.  

Virkistys 
Välituntipiha-alue on jäänyt pieneksi oppilasmäärään nähden ja oppilaat ovat esittäneet toivo-
muksia koulualueen kehittämiseen. Lisäksi suunnittelualueen lähiympäristössä on urheilualueita 
sekä muita virkistysmahdollisuuksia.  

Liikenne 
Alue rajautuu eteläpuolelta Koulutiehen. 

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

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. 

Lapuan kaupunki kuuluu Etelä-Pohjanmaan lii-
ton alueeseen, jolla on voimassa 23.5.2005 
vahvistettu maakuntakaava. Ympäristöminis-
teriö on vahvistanut 5.12.2006 Etelä-
Pohjanmaan maakuntakaavan muutoksen 
koskien Lapuan kaupungin Honkimäen aluetta. 
Tuulivoimaa käsittelevä vaihemaakuntakaava 
I on vahvistettu 31.10.2016. Kauppaa, liiken-
nettä ja keskustatoimintoja käsittelevä vaihe-
maakuntakaava II on tullut voimaan 
11.8.2016 ja kauppaa ja keskustatoimintoja 
käsittelevä vaihemaakuntakaavan II muutos 
21.4.2020. Turvetuotantoa, suoluonnon suoje-
lua, bioenergialaitoksia, puuterminaaleja ja 
puolustusvoimien alueita käsittelevä vaihe-
maakuntakaava III on hyväksytty maakunta-
valtuustossa 3.12.2018. 

 
Kuva 5. Ote maakuntakaavayhdistelmästä.  
 

Yleiskaava  
Suunnittelualueella on voimassa Keskustan yleiskaava, joka on tullut kokonaisuudessaan voi-
maan vuonna 2003. 
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Kuva 6. Ote osayleiskaavasta 2003.  
 

Suunnittelualueen ympärillä on voimassa Keskustaajaman liike- ja asuinalueen osayleiskaava, 
joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.11.2015. Kaava on vahvistunut 2.11.2017 kor-
keimman hallinto-oikeuden päätöksellä. Siirilän koulualueen osalta osayleiskaava kumottiin hal-
linto-oikeudessa YO-alueen osalta. Hallinto-oikeus linjasi päätöksessään, että osayleiskaava 
tarkentuu asemakaavoituksessa ja rakentamiseen liittyvissä lupamenettelyissä. 

 
Kuva 7. Ote Keskustan liike- ja asuinalueen osayleiskaavasta, KV 16.11.2015. Vahvistunut 

2.11.2017. 

 

Asemakaava 
Suunnittelualueella on voimassa 12.5.2000 hyväksytty asemakaava 
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Kuva 8. 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 28.9.2020 päätöksen alueen kaavoituksesta. 

Pohjakartta 
Kaavoituksen pohjakarttana on käytetty 1:1000-mittakaavaista pohjakarttaa, jonka Lapuan 
kaupungin vt. kaupungingeodeetti on hyväksynyt 22.6.2021. 
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Kaavoitustyöhön ryhdyttiin tarpeesta laajentaa Keskuskoulun välituntipihaa purkamalla tai siir-
tämällä vanha Puukoulu toiseen paikkaan. Kaavoituksen yhteydessä selvitetään puukoulun 
asemaa koulualueella ja tutkitaan, koulun alueen toimintojen uudelleenjärjestelyjä, jos huono-
kuntoinen Puukoulu poistetaan alueelta. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Lapuan kaupunginhallitus on tehnyt 28.9.2020 kaavoituspäätöksen asemakaavan laatimisesta 
alueelle. Kaavoitustyö aloitettiin keväällä 2021.  

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 

Kaavoitustyötä varten laadittiin 22.6.2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa osallisiksi 
määriteltiin alueen ja lähialueen asukkaat, rajanaapurit, kiinteistönomistajat, maanomistajat, 
kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunkisuunnittelujaosto, perusturvalautakunta, sivis-
tyslautakunta, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, muut lautakunnat, Etelä-Pohjanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoen museot, 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 il-
moittautuvat. 

Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

4.3.2 Vireilletulo 

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja valmistelu-
vaiheen 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 arviointi-
suunnitelma ja kaavaluonnos lähetettiin viranomaisille. 

− Kaavaehdotus on ollut MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä __-__.–__.__.____ väli-
sen ajan ja siitä pyydettiin tarvittavat lausunnot.  

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

− Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan __.__.____. 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Viranomaisyhteistyö tapahtuu lausuntomenettelyllä sekä tarvittaessa työneuvotteluilla ja viran-
omaisneuvotteluilla. 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kaupungin asettamat tavoitteet 
Kaupungin tavoitteena on mahdollistaa Keskuskoulun välituntipihan laajentaminen purkamalla 
tai siirtämällä vanha puukoulu toiseen paikkaan.  

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

Maakuntakaava 
Maakuntakaavassa alue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle (A). Lapuan keskustaajama on 
osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (c). Alue sisältyy Lapuanjokilaaksoon osoitettuun mat-
kailun vetovoima-alueeseen (mv). 

Osayleiskaava 
Keskustan yleiskaavassa (2003) alueelle on osoitettu julkisten palvelujen aluetta (PY).  
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Suunnittelualueen ympärillä voimassa olevassa Keskustaajaman liike- ja asuinalueen osayleis-
kaavassa lähiympäristöön on osoitettu kerrostalovaltaista asuntoaluetta (AK), erillispientalojen 
asuntoalueita (AO), julkisten palvelujen aluetta (PY), opetustoimintaa palvelevien rakennusten 
aluetta (YO) ja urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU). 

Asemakaava 
Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu pääosin opetustoimintaa palvelevien ra-
kennusten korttelialueeksi (YO). Alueen itäosaan on osoitettu yleinen pysäköintialue (LP). Lä-
hiympäristöön on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueita (AK), opetustoimintaa palvelevien 
rakennusten korttelialueita (YO), urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueita (YU) 
ja yleisiä pysäköintialueita (LP). 

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
Alue sijoittuu keskuskoulun alueelle, joka on osa kulttuurihistoriallisesti merkittävää aluetta. 
 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.5.1 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 

Alustava kaavaluonnos  
Alueelta laadittiin lähtötietojen ja esitettyjen tavoitteiden perusteella alustava havainnekuvata-
soinen kaavaluonnos, jota käsiteltiin kaupunkisuunnittelujaostossa 14.6.2021. Alustavassa 
luonnostelussa on tutkittu uusien piha-aluetoimintojen sijoittamista alueelle.  

 
Kuva 9. Alustava kaavaluonnos. 
 
 
Kaavaluonnos 22.6.2021 
Alueelta laadittiin lähtötietojen, esitettyjen tavoitteiden sekä käytyjen keskustelujen perusteella 
kaavaluonnos, joka on päivätty 22.6.2021. Luonnoksessa alueelle on osoitettu opetustoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO) sekä yleistä pysäköintialuetta (LP). 

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

5.1 Kaavan rakenne 

Kaava-alueelle muodostuu opetustointa palvelevien rakennusten tontti, joka on ennestään ra-
kennettu. Tontille on osoitettu yhteensä 5600 krsm² rakennusoikeutta.  

 

5.2 Aluevaraukset 

Alueelle on osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO) sekä yleistä 
pysäköintialuetta (LP). 

5.2.1 Korttelialueet 

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue YO 
Osa korttelista 1049 on varattu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO). 
− Korttelialueelle merkityllä rakennusalalla saa rakentaa enintään III-kerroksisia rakennuksia 

ja rakennusalalle on osoitettu 5600 krsm² rakennusoikeutta. 
− Korttelialueen reunoille on merkitty istutettava alueen osa. 
− Korttelialueen eteläosaan Koulutien liittymän läheisyyteen on merkitty ohjeellinen polku-

pyöräalue (pp) ja itäosaan ohjeellinen pysäköimispaikka (p). 
− Korttelialueen poikki on merkitty maanalaista johtoa varten varattu alueen osa viemäriä (j) 

varten. 
− Korttelialueen reunaan Koulutietä vasten on merkitty nykyistä liittymää lukuun ottamatta 

katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. 

5.2.2 Muut alueet 

Yleinen pysäköintialue LP 
Alueen itäreunaan on osoitettu yleinen pysäköintialue (LP). 
 

5.3 Kaavan vaikutukset 

5.3.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Yhdyskuntarakenne 
Asemakaavalla ei ole merkittävää vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen. Asemakaava noudattaa 
yleiskaavan päälinjoja. Suunnittelualue sijaitsee yhdyskuntarakenteen kannalta edullisesti. 

Kaupunkikuva  
Kaava turvaa koulualueen ympäristön säilymisen muiden kuin vanhan Puukoulun osalta. Puu-
koulun purkamisen myötä Koulukadun katukuvaan tulee vähäinen muutos, mutta puurivit ja 
kasvillisuus lieventävät vaikutusta. Puukoulun poistaminen alueelta mahdollistaa keskuskoulun 
alueen pihatoimintojen kehittämisen, jolloin välituntialuetta voidaan laajentaa.  

Rakennuskanta ja rakennettu kulttuuriympäristö 
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen kulttuuriympäristöön. Kaava mahdollistaa koulu-
alueen rakennusten säilymisen huonokuntoista Puukoulua lukuun ottamatta, joka kaupungin on 
tarkoitus purkaa tai siirtää pois alueelta. Suunnittelualueella sijaitsevia rakennuksia ei ole esi-
tetty selvityksissä suojeltavaksi. Kaavamääräyksissä on edellytetty piha-alueiden istuttamista 
ja hoitamista puistomaisessa kunnossa.  

Palvelut 
Alue tukeutuu koulun lisäksi Lapuan keskustan julkisiin ja kaupallisiin palveluihin.  

Virkistys 
Kaavalla mahdollistetaan koulun piha-alueen virkistystoimintojen kehittäminen mm. oppilaiden 
käyttöön. Muuten alue tukeutuu ympäristön virkistysalueisiin.  

Liikenne 
Asemakaavalla ei ole merkittävää vaikutusta alueen liikenteeseen. Koulukadun varressa on ja-
lankulku- ja pyöräilyväylä kadun molemmin puolin.  
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Tekninen huolto 
Alue on liitetty teknisiin verkostoihin.  
 

5.4 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisema  
Alueen yleisilme ei muutu merkittävästi, Koulukadun varressa on puurivi ja suunnittelualueen 
reunoille on osoitettu istutettavaa aluetta. Lisäksi kaavamääräyksissä on edellytetty piha-
alueiden istuttamista ja hoitamista puistomaisessa kunnossa.  

Luonnonolot 
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. Alueelle on osoitettu istutettavia alueen osia.  
 

5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset 

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

Rakennustapa 
− Perustamisolosuhteet tulee tutkia tonttikohtaisesti. 

Kasvillisuus 
− Rakentamatta jäävä tontin osa, jota ei käytetä leikki-, oleskelu- tai liikennealueena, on istu-

tettava ja hoidettava puistomaisessa kunnossa. 
 

5.6 Nimistö 

Nimistö on säilytetty ennallaan. 
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6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Alue on rakennettua ympäristöä. Asemakaava alkaa toteutua sen jälkeen, kun kaava on saanut 
lainvoiman. Toimintojen mahdollisesta sijoittelusta koulun piha-alueelle on laadittu havainne-
kuva, joka on esitetty kuvassa 10. 

 
Kuva 10. Havainnekuva koulualueen mahdollisista toiminnoista.  
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