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1. Perus- ja tunnistetiedot 
 

 
1.1 Tunnistetiedot 

 
Asemakaavan selostus koskee 07.09.2021 päivättyä asemakaavakarttaa. 
 
Asemakaavalla muodostuu Ilkan kaupunginosan korttelit 627-628, osakortteli 613 
sekä niihin liittyvät virkistys- ja katualueet. 
 

1.2 Kaava-alueen sijainti ja laajuus 
 

Suunnittelualue sijaitsee Lapuan kaupungin Ilkan kaupunginosassa n. 1 km Lapuan 
liikekeskustasta länteen. Suunnittelualue sijoittuu Alanurmontien itäpuolella olevalle 
peltoalueelle jota rajaa pohjoisessa Ilkantie. Kaava-alue rajautuu etelässä 
Pernaantien pohjoispuoliseen omakotialueeseen. Kaava-alueeseen läntisenä rajana 
on Alanurmontie. Kaava-alueen pinta-ala on noin 3,4 ha. 
 

 
 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

Asemakaavan nimi on ILKANPUISTON ASUNTOALUE, 6. ILKAN 
KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVA. 

Asemakaavan tarkoituksena on laajentaa asuntoaluetta Ilkan kaupunginosassa. 
Alueelle osoitetaan uusia omakotitontteja sekä lähinnä keskustaa olevalle osalle 
rivitalotontteja. 

 

 

 

Kuva 1. Kaava-alueen sijainti 
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2. Tiivistelmä 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

 

 

 

2.2 Asemakaava 
 

Asemakaavalla muodostuu seitsemän uutta omakotitalotonttia ja kaksi rivitalotonttia. 

 
2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

 

Ensimmäisessä vaiheessa tehdään valmiudet kaava-alueen tonttien luovutukselle. 
Mahdollisesti lähivuosien aikana myös alue tulee rakentumaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

pvm § käsittely 

22.10.2018  khall 
§5 

kaavoituspäätös, vireilletulo 

14.10-11.11.2021  OAS, kaavaselostus ja kaavaluonnos nähtävillä 

  kaavaehdotus julkisesti nähtävillä 

  puheenjohtajisto hyväksyi kaavaehdotuksen 

  kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen 

  kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen 

  kaava sai lainvoiman 
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3. Lähtökohdat 

 

Kaupunki on hankkinut Ilkanpellon alueelta maata asuntoalueen laajentamista varten 
Alanurmontien molemmilta puolilta. Alanurmontien itäpuolella alue on kaavoitettu 
asuntoalueeksi ja se on saanut lainvoiman vuonna 2019. Nyt kaavoitetaan länsipuoli. 
Kaavoittamaton alue on kaupungin omistuksessa. Alue on kaavoittamatonta peltoa 

 

 

 

3.1 Maisemakuva ja luonnonympäristö 
 

Suunnittelualue on hyvin tasaista peltoa. Alueella ei ole säilytettäviä luontoarvoja. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Kaava-alue on tasaista peltoa. 
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Maaperä 

Geologisen tutkimuskeskuksen GTK:n maaperäkartastojen mukaan kaava-alue on 
pääosin karkeaa hiesua (harmaa). Alanurmontien puolella on osaksi hieta-aluetta 
(violetti). http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/ 

 

 
 

Kaupunki on teettänyt kaava-alueelle alueellisen pohjatutkimuksen syksyllä 2018. 
Aluetaito Oy:n laatiman pohjatutkimuksen mukaan kairaukset päättyivät 
pohjamoreenin kiviin tai kallioon, tiiviiseen maakerrokseen tai määräsyvyyteen noin 
16,8…20,4 metrin syvyydellä maanpinnasta tasovälillä +14.61…+11.39. Alue 
soveltuu välttävästi suunnitellun tyyppiseen rakentamiseen hyvin löyhän ja 
kokoonpuristuvan pohjamaan vuoksi. Pohjatutkimuksessa suositellaan rakennuksia 
perustettavaksi kokonaisuudessaan tukipaalutuksen varaan siten, että myös lattiat 
tukeutuvat paalutukseen. Pohjatutkimus on kokonaisuudessaan kaavaselostuksen 
liitteenä: Ilkanpellon alueellinen pohjatutkimus 2018/ Aluetaito Oy 30.10.2018. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Ote maaperäkartasto 
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Kuva 4. Ote pohjatutkimuskartasta 

 

 

3.2 Rakennettu ympäristö ja taajamakuva 
 

Alanurmontien ja Ilkanpellontien kulmauksessa, asemakaava-alueen ulkopuolella on 
Kissankellon päiväkoti, joka on eräänlainen alueen maamerkki.  
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 

Alue on helposti liitettävissä olemassa oleviin kunnallisteknisiin verkostoihin.  
 
Liikenne 
 
Kaava-alue sijoittuu Alanurmontien, Ilkantien, Tarhatien ja Rannantien rajaamalle 
alueelle. Alueelta on hyvät liikenneyhteydet kaupungin keskustaan.  
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3.3 Maanomistus 
 

Kaavoittamaton alue on kaupungin omistuksessa. 

 

3.4 Suunnittelutilanne 
 

Maakuntakaava 
 
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava on ympäristöministeriön vahvistama 
(23.5.2005). Vuoden 2005 kokonaismaakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu 
taajamatoimintojen alueelle. 

 

 

 

Yleiskaava 

 

Keskustan liike- ja asuinalueen osayleiskaava 2030 on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 16.11.2015 §6. Yleiskaavassa Alanurmontien varrelle on 
osoitettu kerrostalo- ja rivitalovaltainen alue AKR. Tarhatien varrelle sekä Ilkantien 
puolelle on osoitettu omakotitaloaluetta AO. Nykyisen asuntoalueen sekä Ala-
nurmontien väliin on osoitettu pieni virkistysalue VL. 

 

Kuva 5. Ote maakuntakaavasta 
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Kuva 6. Ote yleiskaavasta 

 

 

Asemakaava 

 
Alueella ei ole asemakaavaa. 

 

3.5 Asemakaavan perusselvitykset 
 

Asemakaavan laadintaa varten on laadittu alueellinen pohjatutkimus, joka on 
kaavaselostuksen liitteenä. 
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4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet 
 

 

4.1    Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Alanurmontien itäpuoli, Ilkanpellon asuntoalue on kaavoitettu vuonna 2019. 
Alanurmontien länsipuoli on kaavoittamatonta aluetta. Molemmista alueista 
kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavan laatimisesta tonttikysynnän vuoksi.  
 
 

4.2   Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavan laatimisesta ja kaavahankkeen 
vireilletulosta 22.10.2018 §5. 

 
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), asemakaavaselostus sekä 
asemakaavaluonnos on valmisteluvaiheessa nähtävillä 14.10-11.11.2021 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. 

 
4.4 Osalliset 

 

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) osallisiksi on 
määritelty ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi viranomaistahoista ja yhteisöistä seuraavat:  
• Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos  
• Lapuan kaupungilta tekninen ja ympäristötoimi sekä elinkeinotoimi  
• 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. 
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4.5 Vireilletulo 
 

Kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavan laatimisesta ja kaavahankkeen 
vireilletulosta 22.10.2018 §5. Kaavan vireilletulosta ja luonnosvaiheen kuulemisesta 
ilmoitetaan samalla, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS ja kaavaluonnos 
asetetaan nähtäville. 

 
4.6 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaselostus ja asemakaavaluonnos 
nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti 14.10-11.11.2021. 
Kaavaluonnoksesta saatiin seuraavat lausunnot ja mielipiteet:  

 
4.7 Viranomaisyhteistyö 

 
Viranomaisyhteistyö hoidetaan lausuntomenettelyllä. 

 
4.8 Asemakaavan tavoitteet 

 
Tavoitteena on tarjota mahdollisuus rakentaa pientaloja olemassa olevien palvelujen 
läheisyyteen.  
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5. Asemakaavan kuvaus 
 

5.1 Kaavan rakenne 
 
Kaava-alueen pinta-ala on 34 335 m² eli noin 3,4 ha.  

 
5.2 Aluevaraukset 

 
Kaavassa osoitetut aluevaraukset on esitetty kohdissa 5.3. ”Korttelialueet” sekä 
5.4. ”Muut alueet.” 

 

5.3 Korttelialueet 
 

 
Asuinpientalojen korttelialue. 

 

 
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 

Uudet rivitalotontit sijoittuvat Ilkantien varteen. Tontit ovat kooltaan 8357 m² (kortteli 
627) ja 3623 m² (kortteli 628). 

 

 
Erillispientalojen korttelialue. 

Uudet erillispientalotontit sijoittuvat Tarhatien ja Siilinkujan varteen. Tontit ovat 
kooltaan 1517 m² , 1464 m² , 1309 m² , 1216 m², 1202 m², 1194 m² ja 1139 m². 
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5.4 Muut alueet 
 

 
Lähivirkistysalue 

 

5.5 Asemakaavamääräykset 
 

Asemakaavassa on annettu kaavamääräyksiä koskien rakennustapaa, 
kasvillisuutta, autopaikkoja ja liikennemelua.  
 
Rakennustapa:  
- Rakennusmassan enimmäispituus saa olla 20 metriä. Tätä pidemmät massat tulee 
katkaista vähintään 2 metrin porrastuksella.  
- Kattomuotona tulee olla harjakatto, murrettu harjakatto tai pulpettikatto. 
- Erillisen auton säilytystilojen/ talousrakennuksen yhteenlaskettu kerrosala 
korkeintaan: AP ja AO : 80 k-m²/ tontti.  
- Asuinrakennukseen liitetyn auton säilytystilojen/ talousrakennuksen yhteenlaskettu 
kerrosala korkeintaan: AR : 30 k-m²/ asunto. Kullakin asunnolla tulee olla vähintään 
4 m² suuruinen varastotila auton säilytystilojen/ talousrakennuksen yhteydessä.  
 
Kasvillisuus:  
- Rakentamatta jäävä tontin osa, jota ei käytetä pysäköinti- tai liikennealueena on 
istutettava ja hoidettava puistomaisesti.  
- Tontilla on säilytettävä tai istutettava puita vähintään 1 kpl tontin pinta-alan 300 m² 
kohti. 

 
Autopaikat:  
- AP ja AO : 2 ap/ asunto  
- AR: 1,5 ap/ asunto. 
 
Tonttijako: 
Tonttijako on sitova. 
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6. Kaavan vaikutukset 
 

6.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 

Taajamakuva 
 
Uusi asemakaava täydentää yhdyskuntarakennetta ja tiivistää taajamakuvaa. 
Nykyinen peltoalueen osa muuttuu asuntoalueeksi Alanurmontielle saakka. 
Tehokkaampi rakentaminen sijoittuu Alanurmontien ja Ilkantien puoleiselle osalle ja 
siten muuttaa tätä aluetta kaupunkimaisemmaksi etenkin, jos alueelle rakennetaan 
kaksikerroksisia asuinrakennuksia.  
 
Asemakaavassa annetuilla rakentamistapaa koskevilla määräyksillä alueelle 
saadaan kaupunkikuvallisesti riittävän yhtenäinen ilme.  
 
Tekninen huolto  
 
Asemakaava alue on helposti liitettävissä olemassa oleviin kunnallisteknisiin 
verkostoihin  
 
Liikenne  
 
Kaavalla ei ole merkittäviä liikenteellisiä vaikutuksia. Kevyenliikenteen yhteystarpeet 
on huomioitu kaavaa laadittaessa. Alueen saavutettavuus saadaan olemassa 
olevien tieyhteyksien kautta.  

 

6.2 Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan 
 

Maisema 
 
Ilkanpuiston alue on ollut viljelykäytössä. Alue muuttuu asuntoalueeksi. Kaavalla ei 
ole erityisiä maisemallisia vaikutuksia.  
 
Luonnonolot  
 
Alueella ei ole merkittäviä vaikutuksia luonnonoloihin. 
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6.3 Vaikutukset elinolosuhteisiin, asumiseen ja virkistykseen 

 

Kaavalla rivitaloasuminen keskittyy Alanurmontien ja Ilkantien läheisyyteen kaava-
alueen reunamille. Uusi omakotirakentaminen sijoittuu nykyisten omakotitalojen 
lähiympäristöön. Vaikutukset elinolosuhteisiin tai asumisviihtyisyyteen ovat vähäiset.  
 
Kaavalla mahdollistetaan pienen leikkipaikan ja pelikentän rakentaminen 
Siilinpuiston alueelle vanhan ja uuden alueen välille Alanurmontien viereen. Alueelle 
toteutettavat jalankulku/ pyöräilyreitit parantavat alueella asuvien 
ulkoilumahdollisuuksia. Reitit voivat houkutella alueelle myös muita liikkujia.  
 

6.4 Varautuminen ilmastonmuutoksen hillintään 
 

Alueen täydennysrakentamisella ei ole vaikutusta ilmastonmuutokseen 
varautumisen kannalta. Kaavoituksen kuluessa on huomioitu 
sadevesiviemäriverkoston kapasiteetin riittävyys myös tulevaisuudessa. 
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7. Asemakaavan toteutus 
 

Alueen käyttöönoton aikataulut riippuvat tonttien kysynnästä sekä alueen 
kunnallistekniikan rakentamiseen osoitettavista määrärahoista. 

 

Mahdollinen palaute kaavaluonnoksesta, kaavaselostuksesta, osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta toimitetaan: 

asemakaavoitus@lapua.fi 

Lisätietoja voi kysyä Ari-Pekka Laitalainen, 044-4384630 tai sähköpostilla ari-
pekka.laitalainen@lapua.fi 

7.1 Toteutuksen seuranta 
 

Asemakaavan toteutuksen seurannasta vastaa lähinnä Lapuan kaupungin 
rakennusvalvontaviranomaiset. 

 

 

 

Lapualla 11.10.2021 

 

 

 
Ari-Pekka Laitalainen Maria Rissanen Heidi Yliluoma 
Kaupungingeodeetti Kaavoitusvalmistelija Rakennusarkkitehtiopiskelija 
 

mailto:asemakaavoitus@lapua.fi
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