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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään kaavahankkeen keskeiset tavoitteet sekä 
miten osallistuminen, vuorovaikutus sekä kaavan vaikutusten arviointi tapahtuu 
kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan maankäyttö- 
ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti. Tätä OAS:a voidaan päivittää ja täydentää 
kaavaprosessin kuluessa 

1. Suunnittelualue ja sijainti 
 

Suunnittelualue sijaitsee Lapuan kaupungin Ritamäen kaupunginosassa n. 3-4 km 
Lapuan liikekeskustasta pohjoiseen. Alue rajautuu eteläpuolelta Ritavuoren 
asuntoalueeseen. Suunnittelualueen itäpuolella kulkee Kauhavantie (Vt 19) ja 
pohjoispuolella sijaitsee Destia Oy:n omistama kiviaineksen otto- ja käsittelyalue. 
Kaava-alueen pinta-ala on noin 33,2 ha.  

 

 

2. Lähtökohdat ja tavoitteet 
 

Lapuan kaupunginhallitus on päättänyt 15.6.2020 § 5 asemakaavan laatimisesta 
Ritaharjun alueelle. Tavoitteena on laajentaa pientaloaluetta Ritavuoren koulun 
koillispuolelle. Kaupunki omistaa suurimman osan maata. Ritaharjun eteläpuolella 
alue on kaavoitettu asuntoalueeksi ja viimeisin kaava on saanut lainvoiman vuonna 
2021. 

 

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 vahvistettu maakuntakaava. Ympäristöministeriö on vahvistanut 5.12.2006 
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan muutoksen koskien Lapuan kaupungin Honkimäen 
aluetta. Tuulivoimaa käsittelevä vaihemaakuntakaava I on vahvistettu 31.10.2016. 
Kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintoja käsittelevä vaihemaakuntakaava II on tullut 
voimaan 11.8.2016 ja kauppaa ja keskustatoimintoja käsittelevä 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 käytävän kehittämisalueen Seinäjoki–Lapua 
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kehittämisvyöhykkeelle. Alueen itäosat sijoittuvat osittain Kookinkallion kalliokiviainesten 
ottamisalueeseen. Lapuan keskustaajama on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (c). 

 
3.2 Yleiskaava 

 
Suunnittelualueella on voimassa Keskustan yleiskaava, joka on tullut 
kokonaisuudessaan voimaan vuonna 2003. Yleiskaava on suunnittelualueen osalta 
vanhentunut ja yleiskaavan päivitys on käynnissä. Keskustaajaman asuin- ja työpaikka-
alueen osayleiskaava on ehdotusvaiheessa, tavoitteena saada kaavaehdotus nähtäville 
vuoden 2022 aikana. 
 
Osayleiskaavan alustavassa kaavaehdotussuunnitelmassa asemakaavoitettavalle 
suunnittelualueelle on osoitettu pientalovaltaisia asuntoalueita (AO) ja 
lähivirkistysalueita (VL-1). Yleiskaavasuunnitelma tarkentuu asemakaavasuunnittelun 
yhteydessä. 

 
3.3  Asemakaava 

Suunnittelualue rajautuu eteläpuolelta vuosina 2013–2021 hyväksyttyihin 
asemakaavoihin, joissa lähiympäristöön on osoitettu asuinpientalojen (AP) ja 
erillispientalojen (AO-1) korttelialueita, (VL-1) virkistysaluetta sekä (EV) 
suojaviheraluetta. 

 
Kuva 1. Ote asemakaavayhdistelmästä ja suunnittelualueen alustava rajaus 

 

 

 

 

3.4  Selvitykset ja suunnitelmat  
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• Lapuan liikenneturvallisuussuunnitelma, Lapuan kaupunki, Vaasan tiepiiri, Oy 
Talentek Ab1999. 
• 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 sekä Ritapuistoon. Lähiympäristössä sijaitsee 
Ritavuoren koulu sekä asuinrakentamista. Suunnittelualue on kaukolämpö-, vesijohto- 
ja viemäriverkoston piirissä. Alue on kaupungin suureltaosin omistuksessa.  
 

3.6 Kulttuuri- ja luonnonympäristön erityiset kohteet  
 
Alueelta laadittujen luontoselvitysten (2011, 2017) mukaan alueen etelä- ja 
keskiosissa on maisemallisesti arvokkaita karuja kalliomännikköalueita, jotka 
suositellaan huomioitavaksi kaavoituksessa. 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. Kaavaluonnoksessa karut kalliomännikköalueet on varattu pääosin 
puistoalueiksi. 

 

 

4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville samanaikaisesti 
asemakaavaluonnoksen kanssa. OAS pidetään nähtävillä koko kaavoituksen ajan. 

 

Osalliset  

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § mukaan kaavoitukseen osallisia ovat alueen 
asukkaat, maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset, joiden 
toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

· Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos 

· Lapuan kaupungilta tekninen-, ympäristö- ja sivistystoimi, viherlaitos 

· Elenia Verkko Oy, Elisa Oyj, Lapuan Energia Oy, Lakeuden Etappi Oy 

Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan 
vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. 
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Viranomaistahoilta sekä yhtiöiltä pyydetään lausunnot/ mielipiteet luonnosvaiheessa 
sekä tarvittaessa ehdotusvaiheessa. 

 

Tiedotustavat 

Asemakaavoituksesta ja sen eri vaiheista tiedotetaan ja kuulutetaan Lapuan 
kaupungin teknisen keskuksen maankäyttö- ja kiinteistöosaston ilmoitustaululla, 
Lapuan Sanomissa ja Lapuan kaupungin kotisivuilla: 

 

www.lapua.fi → Asuminen ja ympäristö → Kaavoitus, tontit ja maastomittaus 

→ Kaavoitus → Meneillään olevat kaavat. 

 

Kaavamateriaalit ovat nähtävillä Internetissä koko kaavoituksen ajan. 
Kaavoituksesta tiedotetaan kirjeitse/ sähköpostitse osallisiksi luettavia 
viranomaistahoja. 

 

Vireilletulo 

Kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavan laatimisesta ja kaavahankkeen 
vireilletulosta 15.6.2020 §5. Asemakaavan vireilletulosta kuulutetaan samalla kun 
oas ja kaavaluonnos asetetaan nähtäville. 

 

Aloitus- ja luonnosvaihe 

Kaavaluonnos pidetään nähtävillä luonnosvaiheessa vähintään 14 vrk:n ajan. 

Osalliset voivat esittää mielipiteensä joko kirjallisesti tai suullisesti kaavan 
nähtävilläoloaikana. Viranomaistahoilta pyydetään kommentit/lausunnot. 

 

Ehdotusvaihe 

Luonnosvaiheesta saadun palautteen pohjalta laaditaan kaavaehdotus, joka 
asetetaan virallisesti nähtäville vähintään 30 vrk:n ajaksi MRL 65 §n ja MRA 27 §:n 
mukaisesti. Osalliset voivat tehdä muistutuksen yhteystiedoissa ja kuulutuksessa 
osoitettuun osoitteeseen kaavan nähtävilläoloaikana. 

Saatu palaute käsitellään ennen hyväksymiskäsittelyä ja niille muistutuksen 
jättäneille, jotka ovat antaneet yhteystietonsa, annetaan kaupungin perusteltu 
kannanotto/vastine annettuun muistutukseen ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä. 
Jos kaavaan tehdään oleellisia muutoksia, asetetaan kaavaehdotus uudelleen 
nähtäville MRA 32 § mukaisesti. 

 

Hyväksymisvaihe 

Ehdotusvaiheen virallisen nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallitus esittää kaavaa 
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuuston hyväksymistä 
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koskevasta päätöksestä ilmoitetaan niille viranomaisille, muistutuksen tehneille ja 
kuntalaisille, jotka ovat sitä ehdotuksen nähtävillä ollessa kirjallisesti pyytäneet ja 
antaneet yhteystietonsa. 

Valtuuston päätöksestä on mahdollista valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Kaavan 
tultua lainvoimaiseksi siitä kuulutetaan kaupungin käyttämissä ilmoituslehdissä sekä 
ilmoitustaululla. 

 

Osallistumismenettelyt 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja 
lausua kaavasta mielipiteensä. Tavoitteena on myös turvata jokaisen 
osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja 
vuorovaikutteisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa. 
Osalliset voivat antaa kaavasta suullista ja kirjallista palautetta. 

 

Viranomaisyhteistyö 

Viranomaisyhteistyö hoidetaan lausuntomenettelyllä. Lisäksi pidetään 
työneuvotteluita tarvittaessa. 

 

Palautteen antaminen 

Kaavasta ja tästä OAS:sta voi antaa nähtävilläoloaikoina palautetta suullisesti, 

kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen: asemakaavoitus@lapua.fi. 

 

 
 

5. Selvitettävät vaikutukset ja 
vaikutusten arvioinnin menetelmät 
 

Kaavan laadintaan sisältyy sen eri vaiheissa kaavan vaikutusten arviointia. Arviointi 
pohjautuu maastokäynteihin, tehtyihin selvityksiin, muuhun pohjamateriaaleihin ja 
asiantuntija-arvioihin. 

Kaavan vaikutusten arvioinnista raportoidaan tarpeellisissa määrin 
kaavaselostuksen yhteydessä. Selvitettäviä vaikutuksia ovat mm. vaikutukset 
yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan, liikenteeseen, kevyenliikenteen yhteyksien 
kehittämiseen, teknisen huollon järjestämiseen sekä asumiseen. 

Kaavan vaikutusten arviointi raportoidaan keskeisimmiltä osiltaan kaavaselostuksen 
yhteydessä. 

 

mailto:asemakaavoitus@lapua.fi
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6. Kaavoituksen kulku, aikataulu ja 
päätöksenteko 
 

 

Alustava aikataulu: 

· Kaavaluonnos nähtäville loppuvuodesta 2021 

· Kaavaehdotus nähtäville talvella 2022 

· Hyväksymiskäsittely keväällä 2022. 

 

Aikataulu voi tarkentua suunnittelun ja kaavoituksen edetessä. 

 

 

7. Yhteystiedot ja palaute 
 

 

Mahdollinen palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta toimitetaan: 

asemakaavoitus@lapua.fi 

 

Kaavoituksesta vastaavat henkilöt: 
 

 

 

Lapuan kaupunki 
Tekninen keskus 
Maankäyttö- ja kiinteistöosasto 
Poutuntie 8 
62100 Lapua 
Kaupungingeodeetti 
Ari-Pekka Laitalainen 
Puh: 044 438 4630 

Lapuan kaupunki 
Tekninen keskus 
Maankäyttö- ja kiinteistöosasto 
Poutuntie 8 
62100 Lapua 
Kaavoitusvalmistelija  
Maria Rissanen 
Puh: 044 438 4622 
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