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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

Asemakaavan selostus, joka koskee 5.10.2021 päivättyä kaavaehdotuskarttaa. 

Asemakaavan muutos koskee korttelin 129 tonttia 1 sekä siihen liittyvää virkistysaluetta.  

Asemakaavalla muodostuu korttelin 129 tontti 1 sekä siihen liittyvä virkistysalue. 

1.2 Kaava-alueen sijainti ja laajuus 

Kaava-alue sijaitsee Lapuan keskustassa Kosolankadun ja Poutuntien välisellä alueella. Alueen 
eteläpuolella virtaa Lapuanjoki. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 0,3 ha.  

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

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Asemakaavan nimi on 1. KESKUSTAN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Kosolan 
alue. Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että katualueeksi osoitettu osa Kosolan kiin-
teistöä liitetään korttelin 129 tonttiin 1. Lisäksi tavoitteena on sallia tontilla liiketoiminnan har-
joittaminen ja pienimuotoinen lisärakentaminen. Samalla tarkistetaan tontin kerroslukua toteu-
tuneen mukaiseksi ja sekä tontin suojelumääräyksiä. 
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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 kesäkuussa 2021. Kaavaehdotus 
asetettiin ___kuussa ____ valmisteluaineistoineen virallisesti nähtäville. Kaupunginvaltuusto 
hyväksyi asemakaavan ____kuussa ____. 

 

2.2 Asemakaava 

Alueelle on osoitettu liikerakennusten korttelialuetta (KL-4) ja puistoa (VP).  

 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Alue on pääosin rakennettua 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 Lapuan keskustassa Kosolankadun ja Poutuntien välisellä alueella. 
Alueen eteläpuolella virtaa Lapuanjoki. 

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

3.1.2 Luonnonympäristö 

Luonnonolot 
Suunnittelualue on pääosin rakennettua ympäristöä. Suunnittelualue rajautuu eteläpuolelta La-
puanjokeen. Maasto viettää jokea kohden ja korkeus vaihtelee noin välillä +27,5…+31,0 m 
(N2000). 

Pintavedet 
Suunnittelualueen eteläpuolella virtaa Lapuanjoki. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus on 19.4.2012 antanut lausunnon tulvakorkeuksista ja alimmista rakentamis-
korkeuksista Lapuanjoella kerran 100 vuodessa esiintyville tulville. Lausunnon mukaan Lapuan-
joen jokisillan kohdalla alin suositeltava rakentamiskorkeus on N60-tasossa +30,30 m 
(+30,71 m N2000). Alimmalla suositeltavalla rakentamiskorkeudella tarkoitetaan korkeutta, 
jonka alapuolelle ei tulisi sijoittaa kastuessaan vaurioituvia rakenteita. Yhteiskunnan toiminto-
jen kannalta tärkeät rakennukset ja ympäristölle vaaraa aiheuttavat rakenteet tai toiminnot tu-
lisi kuitenkin sijoittaa tätäkin ylemmäs.  

Suunnittelualueen eteläosa sijoittuu SYKE:n tulvakartan mukaan osittain kerran 100 vuodessa 
toistuvan vesistötulvan alueelle.   
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Kuva 3. Tulvakartta ja merkinnät, © Syke 06/2021 
 

Hulevedet 
Hulevesien maaperään imeytymisen mahdollistamiseksi suunnittelualueelle tulee jättää riittä-
vässä määrin myös pinnoittamattomia maa-alueita. Koska alueen maasto viettää jokea kohti, 
suurin osa kaava-alueen hulevesistä kerääntyy ojia ja muita painanteita pitkin Lapuanjokeen. 

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 liikekeskustaan.  

Rakennettu ympäristö ja rakennuskanta 
Suunnittelualue sijoittuu rakennettuun ympäristöön Lapuanjoen varteen. Alueella sijaitseva 
kulttuurihistoriallisesti merkittävä Kosolan talo on rakennettu 1800-luvulla. Lähiympäristössä 
sijaitsee asuin- ja liikerakentamista. 
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Kuva 4. Valokuvia alueelta, kuvattu 02/2021 
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Kuva 5. Valokuvia alueelta, kuvattu 02/2021 

 

 
Kuva 6. Vanha purettu lisärakennus (lähde: Lasse Harju/Pyhälahden valokuvaamomuseo). 

 

RKY 2009  
Kosolan talon alue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön, Lapuan tuo-
miokirkko ympäristöineen (RKY 2009). 

Kirkkoympäristöön kuuluvat kirkkotarha lukuisine muistomerkkeineen, useita seurakun-
nallisia rakennuksia sekä maaseutukirkonkylälle tyypillisiä julkisia rakennuksia 1800-
luvun lopulta ja 1900-luvun alkupuolelta. Lapuan kirkonkylä on muotoutunut Lapuan- ja 
Nurmonjokien yhtymäkohtaan 1500-luvulta lähtien. Kirkkoon nähden Lapuanjoen vasta-
rannalla on kaksikerroksinen Kosolan talo, joka tunnetaan Lapuanliikkeen perustajan ja 
IKL:n puheenjohtajan Vihtori Kosolan talona 1930-luvulla. Talon on rakennuttanut vaasa-
lainen kauppias A.G. Wikman 1861 ja 1880-luvulla talossa on toiminut Suomen ensim-
mäinen maaseutukirjakauppa. Se on kuulunut jokivarren nauhamaiseen pohjalaistalojen 
rivistöön, joka on sijoittunut perinteiseen tapaan päärakennus joen suuntaisesti takanaan 
maantien varren talousrakennukset. Vihtori Kosolan isä osti talon 1890 ja se on ollut 
mm. jääkärien värväyspaikkana. 

Kulttuuriympäristöselvitys 2011 
Yleiskaavaa varten vuonna 2011 laaditussa kulttuuriympäristöselvityksessä Kosolan talo on 
huomioitu Lapuan tuomiokirkon ympäristön RKY2009-alueeseen kuuluvana kohteena. Selvityk-
sen mukaan valtakunnallisesti merkittäville alueille suositellaan yleiskaavamerkintää sk-1, jon-
ka mukaan rakennukset ja niiden muodostama ympäristö on säilytettävä alkuperäisessä asus-
saan. Kohdetta ei saa purkaa ilman MRL 127 §:n mukaista lupaa. Kohteen korjaamisesta tai li-
särakentamisesta on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Kohdetiedot on tallennettu 
KIOSKI-tietokantaan. 

Liite 1. Rakennusinventointi 2011 
 



 

 
LAPUAN KAUPUNKI – 1. KESKUSTAN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KOSOLAN ALUE 10 
 5.10.2021 
 
 
 

 

Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen inventointi 2017 
Etelä-Pohjanmaan liitto yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kanssa on laatinut 
maakuntakaavan taustaselvitykseksi inventoinnin maakunnallisesta rakennetusta kulttuuriym-
päristöstä, jossa asemakaavan suunnittelualueen läheisyydestä on inventoitu Lapuan keskustan 
maakunnallisesti arvokas alue.  

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 
päivitystä varten. Inventoinnin perusteella Lapuan tuomiokir-
kon ympäristön RKY2009-alueen pohjoispuolelle sijoittuu La-
puan keskustan Kauppakadun ympäristön alue (1201), jolla 
on asutushistoriallista, elinkeinohistoriallista, arkkitehtonista, 
rakennusteknistä ja kaupunkikuvallista arvoa. 

Lähde: Etelä-Pohjanmaan uudemman rakennetun kulttuu-
riympäristön inventointi ja arvotus, kohdeluettelo. Saatsi 
Arkkitehdit 5.3.2021, Etelä-Pohjanmaan liitto.  

Kuva 7. Kauppakadun ympäristön (1202) aluerajaus ja inventoidut kohteet maakunnallisessa 
uudemman rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnissa 2021. 

 

Kosolan talo 
Kosolan talossa tehdään parhaillaan peruskorjaus- ja restaurointitöitä. Tavoitteena on tehdä 
rakennuksesta eteläpohjalainen kulttuuriperinnön vierailukeskus. 

Lähde: Kosolan talo, 21.6.2021 <https://kosolantalo.fi/fi/etusivu-2/> 

Muinaisjäännökset 
Alueella ei ole todettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

Palvelut 
Suunnittelualueella sijaitseva Kosolan talo on toiminut kirjakauppana, talon korjaustyöt ovat 
meneillään. Alue sijoittuu Lapuan keskustan julkisiin ja kaupallisten palveluiden läheisyyteen. 

Virkistys 
Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitseva Lapuanjoki tarjoaa virkistysmahdollisuuksia lähiym-
päristön palveluiden lisäksi. 

Liikenne 
Alue rajautuu pohjoispuolelta Poutuntiehen ja itäpuolelta Kosolankatuun. 

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

3.1.4 Maanomistus 

Kaavoitettava alue on yksityisessä omistuksessa. 
 

https://kosolantalo.fi/fi/etusivu-2/
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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. Ympäristöminis-
teriö on vahvistanut 5.12.2006 Etelä-
Pohjanmaan maakuntakaavan muutoksen 
koskien Lapuan kaupungin Honkimäen aluet-
ta. Tuulivoimaa käsittelevä vaihemaakunta-
kaava I on vahvistettu 31.10.2016. Kaup-
paa, liikennettä ja keskustatoimintoja käsit-
televä vaihemaakuntakaava II on tullut voi-
maan 11.8.2016 ja kauppaa ja keskustatoi-
mintoja käsittelevä vaihemaakuntakaavan II 
muutos 21.4.2020. Turvetuotantoa, suo-
luonnon suojelua, bioenergialaitoksia, puu-
terminaaleja ja puolustusvoimien alueita kä-
sittelevä vaihemaakuntakaava III on tullut 
voimaan 23.8.2021. 

Kuva 8. Ote maakuntakaavayhdistelmästä.  
 

Yleiskaava  
Suunnittelualueella on voimassa Keskustan liike- ja asuinalueen osayleiskaava, joka on hyväk-
sytty kaupunginvaltuustossa 16.11.2015. Kaava on vahvistunut 2.11.2017 korkeimman hallin-
to-oikeuden päätöksellä. 

 
Kuva 9. Ote Keskustan liike- ja asuinalueen osayleiskaavasta, KV 16.11.2015. Vahvistunut 

2.11.2017. 
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Asemakaava 
Suunnittelualueella on voimassa 7.8.1975 vahvistunut asemakaava. 

 
Kuva 10. 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 kaupungingeodeetti on hyväksynyt 5.10.2021. 
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Kaavoitustyöhön ryhdyttiin tarpeesta liittää Kosolan tonttiin katualueeksi osoitettu osa Kosolan 
kiinteistöstä. Lisäksi tavoitteena on sallia tontilla liiketoiminnan harjoittaminen ja pienimuotoi-
nen lisärakentaminen. Samalla tarkistetaan tontin kerroslukua toteutuneen mukaiseksi ja sekä 
tontin suojelumääräyksiä. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Lapuan kaupunginhallitus on tehnyt 28.9.2020 kaavoituspäätöksen asemakaavan laatimisesta 
alueelle. Aloitteen asemakaavamuutoksesta on tehnyt Kosolan kiinteistönomistaja. Kaavoitus-
työ 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 28.6.–26.7.2021. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma ja kaavaluonnos lähetettiin viranomaisille. Kaavaluonnoksesta saatiin viisi lau-
suntoa. Mielipiteitä ei saatu. 

− 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 tarpeesta tontilla liiketoiminnan harjoittaminen ja pie-
nimuotoinen lisärakentaminen ja liittää Kosolan tonttiin katualueeksi osoitettu osa Kosolan kiin-
teistöstä. Samalla tarkistetaan tontin kerroslukua toteutuneen mukaiseksi ja sekä tontin suoje-
lumääräyksiä.  

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

Maakuntakaava 
Maakuntakaavassa alue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle (A). Lapuan keskustaajama on 
osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (c). Alue sisältyy Lapuanjokilaaksoon osoitettuun mat-
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kailun vetovoima-alueeseen (mv). Lapuan kirkko on maakuntakaavassa merkitty valtakunnalli-
sesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi rakennetun kulttuuriympäristön kohteeksi. 

Osayleiskaava 
Osayleiskaavassa alueelle on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten aluetta (AL) sekä 
rantaan puistoa (AP). Alue sisältyy valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurihistorialliseen ym-
päristöön (sk-1). Jokirantaan on merkitty tulvauhanalaista aluetta ja sillan kohdalle alin suosi-
teltava rakentamiskorkeus 30,30 (N60). Kosolankatu on merkitty yhdystienä ja sen molemmin 
puolin kevyen liikenteen pääreitit. Alueen pohjoispuolella kulkeva Poutuntie on merkitty kaup-
pakatuna, johon liittyy pysäköintiä ja jalkakäytävät. Rantaan on merkitty ulkoilureitti sekä ul-
koilureittitarve, jonka yhteystarpeen sijainti tulee ratkaista asemakaavalla. Maisemakuvallisesti 
tärkeitä ja viihtyisyyttä lisääviä näkymiä jokimaisemaan tulee pyrkiä säilyttämään ja kehittä-
mään. Joen toiselle puolelle on merkitty venevalkama. 

Lähiympäristöön on osayleiskaavassa osoitettu pientalovaltaista asuntoaluetta (AP), keskusta-
toimintojen aluetta (C-1) ja puistoaluetta (VP). 

Asemakaava 
Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu pääosin yhdistettyjen liike- ja asuinkerros-
talojen korttelialueeksi (ALK). Jokirantaan on osoitettu puistoa (P). Lähiympäristöön on osoitet-
tu lisäksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueita (AL) sekä asuinkerrostalo-
jen/rivitalojen aluetta (AK/AR). 

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
Suunnittelualue sijoittuu Lapuan kirkon lähiympäristön kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle alu-
eelle. Suunnittelualueelle sijoittuva Kosolan talo sekä alueen sijoittuminen tulva-alueelle huo-
mioidaan kaavoituksessa. 
 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.5.1 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 

Alustava kaavaluonnos  
Alueelta laadittiin lähtötietojen ja esitettyjen tavoitteiden perus-
teella alustava havainnekuvatasoinen kaavaluonnos, jota käsitel-
tiin kaupunkisuunnittelujaostossa 14.6.2021. Alustavassa luon-
nostelussa on tutkittu mahdollisen pienehkön (50 m²) lisäraken-
nuksen sijoittamista tontille.  

 

 

 

 

Kuva 11. Alustava kaavaluonnos 14.6.2021 
 
Kaavaluonnos 22.6.2021 
Alueelta laadittiin lähtötietojen sekä esitettyjen tavoitteiden sekä käytyjen keskustelujen perus-
teella kaavaluonnos, joka on päivätty 22.6.2021. Luonnoksessa alueelle on osoitettu liikera-
kennusten korttelialuetta (KL-4) ja puistoa (VP). Kaavaluonnos oli yleisesti nähtävillä 28.6.–
26.7.2021. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot viranomaisilta sekä sähköyhtiöltä. Lausun-
not saatiin Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos-liikelaitokselta, Elenia Verkko Oy:ltä, Seinäjoen 
museoilta, Lapuan kaupungin rakennustarkastajalta/ympäristöosastolta sekä tekniseltä lauta-
kunnalta. Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos-liikelaitoksella, kaupungin rakennustarkastajal-
la/ympäristöosastolla ja teknisellä lautakunnalla ei ollut huomautettavaa kaavaluonnoksesta.   

Lausunnot 
Elenia Verkko Oyj:n mukaan alueen pohjois- ja länsiosissa sijaitsee Elenian verkostoja, joiden 
rakenteille ei ole tarkoituksenmukaista varata kaavaan johtoalueita, mutta mahdollisista yli-
määräisistä johtomuutoksista aiheutuvat lisäkustannukset laskutetaan työn tilaajalta. Työsken-
neltäessä ja rakennettaessa nykyisten sähköverkon rakenteiden läheisyyteen tulee huomioida 



 

 
LAPUAN KAUPUNKI – 1. KESKUSTAN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KOSOLAN ALUE 15 
 5.10.2021 
 
 
 

 

sähköturvallisuuden edellyttämät etäisyysvaatimukset. Elenialla ei ole muuta huomauttamista 
asemakaavaan tai esitettyihin maankäyttöratkaisuihin. 

Seinäjoen museoiden mukaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa sekä kaavaselostuk-
sessa on huomioitu hyvin alueen kulttuuriympäristöön liittyvät arvot eri kaavatasoilla. Kosolan 
talo on rakennettu 1800-luvulla ja se kuuluu valtakunnallisesti merkittävään Lapuan tuomiokir-
kon rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009). Maakuntakaavassa alue on taajamatoimin-
tojen (A), keskustatoimintojen (c) sekä Lapuanjokilaakson matkailun vetovoima-aluetta (mv) ja 
alue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen maisemakokonaisuuteen Lapuan- ja Nurmonjoki-
laakso keskustan alueella. Osayleiskaavassa 2030 alue on osoitettu asuin-, liike- ja toimistora-
kennusten alueeksi (AL), jokiranta on puistoa (VP) ja alueella on kaavamerkintä sk-1 ("Valta-
kunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen ympäristö. Rakennukset ja niiden muodostama ym-
päristö on säilytettävä alkuperäisessä asussaan. Kohteen korjaamisesta tai lisärakentamisesta 
on pyydettävä museoviranomaisen lausunto"). Kosolankatu on kaavassa yhdystie, jonka mo-
lemmin puolin kulkevat kevyen liikenteen väylät. Osayleiskaavaa laadittaessa Lapuan kaupunki 
on tehnyt Lapuan keskustaajaman ja ympäristön kulttuuriympäristöselvityksen (2011), jossa 
on täydentävää tietoa Kosolan talosta, jolla on merkittävä historiallinen tausta. Rakennus muo-
dostuu kahdesta yhteen liitetystä osasta, joista vanhempi osa on oletettavasti 1860-luvulta ja 
joen suuntainen, uudempi osa 1880-luvulta. Rakennus on ollut maatilan asuinrakennus, jossa 
on toiminut myös muun muassa pankki ja kauppa, viimeksi Herättäjä-yhdistyksen kirjakauppa. 
Nyt taloa kunnostetaan eteläpohjalaisen kulttuuriperinnön vierailukeskukseksi. Tontilla on ollut 
lukuisia ulkorakennuksia, joista yhtään ei ole jäljellä. Kosolan talo liittyy myös historiallisiin ta-
pahtumiin kuten Lapuanliikkeen ja Jääkäriliikkeen toimintaan. 

Aiemmin katualueeksi osoitettu Kosolan kiinteistön osa liitetään korttelin 129 tonttiin 1 Koso-
lankadun varrella. Kaavassa on kasvillisuutta koskevia määräyksiä, joiden mukaan vapaat alu-
eet on istutettava ja hoidettava puistomaisessa kunnossa. Joen ranta on merkitty luonnoksessa 
puistoksi (VP). Kosolan tontti näkyy Lapuanjoen yli tuomiokirkon kulttuurimaisemaan. Tavoit-
teena on sallia tontilla liiketoiminta sekä pienimuotoinen lisärakentaminen. Alue on merkitty 
kaavaluonnokseen liikerakennusten korttelialueeksi (KL-4), jonka alueelle saa sijoittaa ravinto-
la-, kahvio-, kokous-, näyttely- ja majoitustoimintaa. Liiketoiminnan salliminen parantaa mah-
dollisuuksia käyttää kohdetta maakuntakaavan mukaisesti matkailun vetovoimatekijänä. 

Tontilla ei ole säilynyt yhtään vanhaa ulkorakennusta. Ympäristöön sopiva täydennysrakenta-
minen on museon näkemyksen mukaan tarvittaessa mahdollista. Kaavamääräysten mukaisesti 
toteutetun, enintään 50 m²:n kokoisen, yksikerroksisen lisärakennuksen maisemallinen vaiku-
tus jäänee pieneksi kookkaan Kosolan talon rinnalla. Uudisrakentamisen toteutuessa suunnitel-
lun rakennuksen sopivuutta lähimaisemaan voidaan arvioida rakennuslupaprosessin yhteydes-
sä. 

Kosolan talo on merkitty kaavamerkinnällä sr-2, ("Kulttuurihistorialliseen kokonaisuuteen kuu-
luva arvokas rakennus, jonka ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää. Raken-
nusta ei saa purkaa eikä merkittävässä määrin muuttaa, mutta julkisivuihin ja sisätiloihin saa 
erillisen harkinnan mukaan tehdä toiminnan vaatimia muutoksia rakennus- ja kulttuurihistorian 
säilyttävissä rajoissa.") Määräys on kohteeseen sopiva. Siinä huomioidaan rakennuksessa 
aiemmin tehdyt suuret muutokset kuten väliseinien poistot ja isojen näyteikkunoiden tekemi-
nen julkisivuihin. Näitä voidaan nyt palauttaa paremmin alkuperäisempää asua vastaaviksi. 

Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse tunnettuja kiinteitä muinais-
jäännöksiä tai muita arkeologisia kohteita. Alueen ympäristössä, Lapuanjoen ja Nurmonjoen 
yhtymäkohdassa, on sijainnut Lapuan vanhin, viimeistään keskiajalta periytyvä kyläasutus, jo-
ka on oletettavasti synnyttänyt maaperään merkittävän kulttuurikerroksen. Kosolan tontilla ja 
sen välittömällä lähiympäristöllä ei kuitenkaan ole arkeologista potentiaalia modernin rakenta-
misen vuoksi. Museolla ei ole kommentoitavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Se on 
laadittu riittävällä tasolla ja tarvittavat osalliset ja osallistamisprosessit on huomioitu. Vaikutus-
ten arviointia varten on käytettävissä tarvittavat selvitykset.  

Kaavaehdotus 5.10.2021 
Alueelta laadittiin luonnoksesta saatujen lausuntojen jälkeen kaavaehdotus 5.10.2021. Kaava-
ehdotukseen ei ole esitetty muutoksia luonnosvaiheen jälkeen. Kaavaehdotus oli yleisesti näh-
tävillä __.__.–__.__.____. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot viranomaisilta sekä sähkö-
yhtiöltä. Lausunnot saatiin … 
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Kaava-alueelle muodostuu liikerakennusten korttelialue, joka on pääosin ennestään rakennettu. 
Alueelle muodostuva kokonaiskerrosala on yhteensä 900 krsm². 

Kaavan toteutuessa kokonaisuudessaan arvioidaan alueelle sijoittuvan noin 5 työntekijää, jos 
mitoitusperusteena käytetään 1 työntekijä / 200 krsm2.  

Liitteenä olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa on tarkemmat tiedot alueelle muodostu-
vista kerrosaloista ja pinta-aloista.  

Liite 3. Asemakaavan seurantalomake 
 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Kosolan talo on merkitty suojeltavaksi ja kaavassa on annettu rakennustapaa ohjaavia mää-
räyksiä. Lisäksi alueen viihtyisyys on huomioitu osoittamalla puistoaluetta jokirantaan. Myös 
Lapuanjoen tulvavaara on huomioitu uudisrakentamista koskevissa kaavamääräyksissä.  

5.3 Aluevaraukset 

Alueelle on osoitettu liikerakennusten korttelialuetta (KL-4) ja puistoa (VP). 

5.3.1 Korttelialueet 

Liikerakennusten korttelialue KL-4 
Korttelin 129 tontti 1 on varattu liikerakennusten korttelialueeksi (KL-4). Alueelle saa sijoittaa 
ravintola-, kahvio-, kokous-, näyttely- ja majoitustoimintaa. 
− Korttelialueella sijaitseva Kosolan talo on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi (sr-2). Kult-

tuurihistorialliseen kokonaisuuteen kuuluva arvokas rakennus, jonka ominaispiirteet tulee 
korjaus- ja muutostöissä säilyttää. Rakennusta ei saa purkaa eikä merkittävässä määrin 
muuttaa, mutta julkisivuihin ja sisätiloihin saa erillisen harkinnan mukaan tehdä toiminnan 
vaatimia muutoksia rakennus- ja kulttuurihistorian säilyttävissä rajoissa. Rakennus- tai 
toimenpideluvasta on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Kosolan talolle on merkitty 
yhteensä 850 krsm² rakennusoikeutta. Etelänpuoleisella rakennusalalla saa rakentaa enin-
tään II-kerroksisia rakennuksia ja lisäksi ullakon tasolla saa rakentaa ½ rakennuksen suu-
rimman kerroksen alasta. Kosolankadun suuntaisella rakennusalalla saa rakentaa enintään 
II-kerroksisia rakennuksia.  

− Kosolan talon länsipuolelle on merkitty rakennusala (ra), jolle saa rakentaa alueen käyttöä 
palvelevan rakennuksen, jonka kulttuurihistorialliseen kokonaisuuteen sopivuuteen ja liit-
tymiseen ympäristön toimintoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rakennusalalle saa ra-
kentaa enintään I-kerroksisen rakennuksen ja sille on merkitty 50 krsm² rakennusoikeutta. 

− Tontin reunoille on merkitty istutettavia alueen osia. 
− Korttelialueen pohjoisosaan on merkitty ohjeellinen pysäköimispaikka (p). 
− Korttelialueen eteläosan poikki on merkitty maanalaista johtoa varten varattu alueen osa 

viemäriä (j) varten. 
− Korttelialueen reunaan Kosolankatua vasten on merkitty nykyistä liittymää lukuun ottamat-

ta katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. 

5.3.2 Muut alueet 

Puisto VP 
Jokirantaan on osoitettu puistoa (VP).  
 

5.4 Kaavan vaikutukset 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Yhdyskuntarakenne 
Alueen rakentaminen täydentää alueen nykyistä rakennetta ja maankäytöllistä kehitystä. Täy-
dennysrakentaminen on osayleiskaavan mukaista. Suunnittelualue sijaitsee yhdyskuntaraken-
teen kannalta edullisesti.  
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Kaupunkikuva  
Kaava turvaa kaupunkikuvan kannalta merkittävän Kosolan talon säilymisen. Kosolan talon pi-
han puolelle sijoitettava uudisrakennusosa tarjoaa mahdollisuuksia kehittää Kosolan talon pal-
veluja. Kaavassa osoitetulla täydennysrakentamisella on mahdollisuus kehittää kaupunkikuvaa 
kulttuuriympäristö huomioiden.  

Rakennettu kulttuuriympäristö ja rakennuskanta 
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen kulttuuriympäristöön. Valtakunnallisesti arvok-
kaan kulttuuriympäristön, Lapuan tuomiokirkko ympäristöineen (RKY 2009), alueella sijaitseva 
kulttuurihistoriallisesti arvokas Kosolan talo on kaavassa suojeltu. Kaavassa osoitettu vähäinen 
uudisrakentaminen on luonteeltaan nykyistä rakennuskantaa täydentävää. Kaavassa on myös 
annettu kasvillisuutta koskevia kaavamääräyksiä. 

Asuminen 
Alueelle saa kaavamääräyksen mukaan sijoittaa vähäisessä määrin toimintaan liittyviä majoi-
tustiloja. 

Palvelut 
Kaavalla mahdollistetaan Kosolan talon palveluiden kehittäminen. Muuten alue tukeutuu Lapu-
an keskustan julkisiin ja kaupallisiin palveluihin. 

Virkistys 
Alueen eteläpuolella virtaa Lapuanjoki ja rannassa on puistoa. Jokisillan toisella puolella on ve-
nevalkama. 

Liikenne 
Asemakaavalla ei ole merkittävää vaikutusta alueen liikenteeseen. Kosolankadun ja Poutuntien 
varressa on jalankulku- ja pyöräilyväyliä. 

Tekninen huolto 
Alue on liitetty teknisiin verkostoihin.  
 

5.5 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisema  
Alueen yleisilme ei muutu merkittävästi. Lähimaisemassa rakentamista on sopeutettu ympäris-
töön antamalla puuston säilyttämiseen tähtääviä määräyksiä kaavassa. Jokiranta on merkitty 
puistoalueeksi. 

Luonnonolot 
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. Jokirantaan on osoitettu puistoa. 
 

5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset 

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

Rakennustapa 
− Uudisrakentamisessa on huomioitava tulvavaaran asettamat korkeusvaatimukset: Kostues-

saan vaurioituvia rakenteita ei saa sijoittaa korkeustason +30,30 m (N60) / +30,71 m 
(N2000) alapuolelle. 

− Perustamisolosuhteet tulee tutkia tonttikohtaisesti. 

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

tettava ja hoidettava puistomaisessa kunnossa. 
 

5.7 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.  
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