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1. Perus- ja tunnistetiedot 
1.1 Tunnistetiedot 

 
Asemakaavan selostus koskee 7.12.2021 päivättyä asemakaavakarttaa. 
 
Asemakaavalla muodostuu Ritamäen kaupunginosan korttelit 7177-7188 sekä niihin liittyvät 
virkistys- ja katualueet. 
 

1.2 Kaava-alueen sijainti ja laajuus 
 

Kaava-alue sijaitsee noin 3-4 km etäisyydellä Lapuan liikekeskustasta. Alue rajautuu 
eteläpuolelta Ritamäen asuntoalueeseen. Suunnittelualueen itäpuolella kulkee Kauhavantie 
(Vt 19) ja koillispuolella sijaitsee kiviaineksen otto- ja käsittelyalue. Kaavoitettavan alueen 
pinta-ala on noin 33,3 ha. 

 

 
1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

 

Asemakaavan nimi on RITAHARJUN ASUNTOALUE, 7. RITAMÄEN KAUPUNGINOSAN 
ASEMAKAAVA. 

Asemakaavan tarkoituksena on laajentaa asuntoaluetta Ritamäen kaupunginosassa. 
Alueelle osoitetaan uusia omakotitontteja.  

 

 
 
 

 



 
 
 
 

2. Tiivistelmä 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

 

 

 

2.2 Asemakaava 
Suunnittelualue rajautuu eteläpuolelta vuosina 2013–2021 hyväksyttyihin asemakaavoihin, 
joissa lähiympäristöön on osoitettu asuinpientalojen (AP) ja erillispientalojen (AO-1) 
korttelialueita, (VL-1) virkistysaluetta, (EV) suojaviheraluetta sekä katualuetta. 
Asemakaavalla muodostuu 58 uutta omakotitalotonttia. 

 
2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

 

Alue on rakentamatonta ympäristöä. Rakennushankkeet käynnistyvät tarpeen mukaan 
kaavan saatua lainvoiman. Niiltä osin, kun asemakaavan tontit sijaitsevat alle 300 metrin 
etäisyydellä Destian kiviaineksen ottoalueesta, toteuttaminen aikataulutetaan alkamaan 
asuinrakentamisen osalta vasta 2.2.2025 jälkeen, kun maa-aineksen ottolupa on päättynyt.  

 
3. Lähtökohdat 

 

Ritaharjun eteläpuolella alue on kaavoitettu asuntoalueeksi ja viimeisin kaava on saanut 
lainvoiman vuonna 2021. Kaavoittamaton alue on suurimmaksi osaksi kaupungin 
omistuksessa. 

pvm § käsittely 

15.6.2020 khall § 5 kaavoituspäätös, vireilletulo 

 OAS, kaavaselostus ja kaavaluonnos nähtävillä 

 kaavaehdotus julkisesti nähtävillä 

  kaupunkisuunnittelujaosto hyväksyi 
kaavaehdotuksen 

  kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen 

  kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen 

  kaava sai lainvoiman 



 
 
 
 

 

3.1 Maisemakuva ja luonnonympäristö 
 

Kaavoitettava alue sijaitsee Ritamäen asuntoalueen pohjoispuolella. Suunnittelualueen 
itäpuolella kulkee Kauhavantie (Vt 19) ja koillispuolella sijaitsee kiviaineksen otto- ja 
käsittelyalue. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 2. Ilmakuva alueelta ja suunnittelualueen alustava rajaus  
 



 
 
 
 
 Luonnonympäristö 

Luonnonolot 
Suunnittelualue on rakentamatonta metsäaluetta. Maasto on alimmillaan alueen 
länsiosassa noin +70,0 m ja korkeimmillaan alueen keskellä noin +82,0 m. 
 

 
Kuva 5. (MML Paikkatietoikkuna. Vinovalovarjoste. Haettu 19.8.2020). Suunnittelualueen korkeus-erot ovat jyrkkiä. 
 
 
Liite 1. Luontoselvitys 2011 

 
Luontoselvitys  

Ritavuoren asemakaavoituksen yhteydessä alueelta ja lähiympäristöstä on laadittu 
vuonna 2017 luontoselvitys (Ramboll Finland Oy). Selvityksen 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.  

 
 
 
 



 
 
 
 

Liite 2. Luontoselvitys 2017 
 

Luontoselvitys  

Vuosien 2011 ja 2017 luontoselvityksiä täydennettiin maastokäynnillä elokuussa 2021 
(Ramboll Finland Oy). Alueelta tarkistettiin myös tiedot uhanalaisten eliölajien 
havainnoista Suomen Lajitietokeskuksen laji.fi-palvelusta, jonne ei ollut tallennettu 
havaintoja kyseiseltä alueelta (27.8.2021). Selvityksen mukaan suunnittelualueen 
pohjois- ja keskiosa on enimmäkseen nuorta, mäntyvaltaista kuivahkon kankaan 
kasvatusmetsää (kuva 3 vasemmalla). Suunnittelualueen pohjoisrajan tuntumassa on 
pieni kuvio varttuneita kuusia ja niiden eteläpuolella maaston notkelmassa kuvio tiheää, 
nuorta kuusikkoa. Monin paikoin maasto on kallioista. Alueen metsät ovat 
enimmäkseen tasaikäisiä, tehokkaasti hoidettuja talousmetsiä. Selvityksen perusteella 
alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. Luontoselvitysalueen itäosan kallioisella alueella 
kasvaa kuitenkin vanhempaa, maisemallisesti arvokasta männikköä (kuva 3 oikealla). 
Kallioalueella on tallautumalla muodostuneita polkuja (kansilehden kuva). Alueen 
luonnonolosuhteita on täydennetty nyt suunnitteilla olevan laajennusosan (Sähkölinjan 
molemmat puolet) alueelta maastokäynnillä 10.11.2021. Nyt kaavoitettava alue on 
luonnonolosuhteiltaan homogeenistä ympäröivään jo asemakaavoitettuun ympäristöön 
niin kasvillisuudeltaan kuin maastonmuodoiltaan.  

 

 
Kuva 3. Vasemmalla mäntyvaltaista kasvatusmetsää, oikealla kalliomännikköä ja 

alueelle muodostunut polku. 

 

 

 



 
 
 
 

 

Kuva 4. Kooste luontoselvityksissä vuosina 2011, 2017 ja 2021 
lähiympäristöstä havaituista maankäytössä huomioitavista 
kohteista (rajaus Ritapuiston asemakaavasta). 

 

3.2 Rakennettu ympäristö ja taajamakuva 
 Rakennettu ympäristö 

Yhdyskuntarakenne 
Suunnittelualue rajautuu eteläpuolelta Ritavuoren asuntoalueeseen ja Ritavuoren 
koulu on alueen lähellä. Alue on luonnollista rakentamisen laajennusaluetta. 

Rakennettu ympäristö ja rakennuskanta 
Alueella ei ole rakennuksia. Lähiympäristö on omakotitalovaltaista aluetta. 

Muinaisjäännökset 
Alueella ei ole todettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

Palvelut 
Ritavuoren koulu sijaitsee Ritasalontien alkupäässä alueen yhteydessä. Muuten 
alue tukeutuu Lapuan keskustan palveluihin. 

Asuminen 
Suunnittelualueella ei ole asutusta. 

Virkistys 
Suunnittelualue rajautuu eteläpuolelta Ritavuoren kuntopolkureitistöön, jonka 
keskellä sijaitsee yleiseen virkistykseen tarkoitettu laavu sekä kuntoiluvälinealue. 
 



 
 
 
 

Liikenne 
Ritasalontie ulottuu alueen lounaisreunaan. Alueen liikenne tulee tapahtumaan 
Ritasalontien ja Ritavuorentien kautta. Ritavuorentieltä on alikulkuyhteys valtatien  
16 ali keskustaan. 

Tekninen huolto 
Suunnittelualue liitetään vesijohto-, viemäri-, kaukolämpö- ja hulevesiverkoston piiriin. 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee kaksi kallioaineksen ottoaluetta, joista 
koillispuolella ositain alle 300 metrin etäisyydellä sijaitsee Destia Oy:n hallinnoima 
kiviaineksien louhinta ja murskausalue, jolla on voimassa oleva ympäristölupa ja 
jonka kivaineksen ottolupa päättyy 1.2.2025. Lännen Kivijaloste Oy:n hallinnoima 
alue sijaitsee noin 300-500 metrin etäisyydellä. Toimijalle on myönnetty 10 vuoden 
toimintalupa 24.11.2020 ja ympäristölupa on voimassa toistaiseksi.  
 

Meluselvitys 2021 

Ramboll Finland Oy on laatinut Lapuan kaupungin toimesta keväällä 2021 
meluselvityksen alueelta. Melutarkastelut tehtiin vuoden 2040 ennustetilanteen 
liikennemäärillä. Selvityksen mukaan Kauhavantien (vt 19) ennustettu 
liikennemäärä vuodelle 2040 on noin 9300 ajon./vrk. Selvityksessä on liikenteen 
keskinopeudeksi arvioitu 80 km/h tai 100 km/h. Selvityksessä todettiin 
melunsuojaustarve lähimmissä kortteleissa. Meluselvitys on liitteenä. 
Liite 3. Meluselvitys 2021 

 

3.3 Maanomistus 
Kaavoitettava alue on suurimmaksi osaksi kaupungin omistuksessa. 

 
3.4 Suunnittelutilanne 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaava 

Valtioneuvoston päätös uudistetuista valtakunnallisista 
alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan 1.4.2018. 
Lapuan kaupunki kuuluu Etelä-Pohjanmaan                    Kuva 5. Ote maakuntakaavayhdistelmästä. 

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 vaihemaakunta- kaava 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, bioenergialaitoksia, puuterminaaleja ja 
puolustusvoimien alueita käsittelevä         
vaihemaakuntakaava III on hyväksytty 
maakuntavaltuustossa 3.12.2018.  
Yleiskaava  

 
Kaavoitettavalla alueella 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 2022 aikana. 
 

Ote vuonna 2021 ehdotusvaiheen osayleiskaavaluonnoksesta kuvassa 6. 
 

 

Kuva 6. Ote ehdotusvaiheen osayleiskaavaluonnoksesta 2021. 

 

Asemakaava 
 

Suunnittelualue rajautuu eteläpuolelta 2013-2021 hyväksyttyihin asemakaavoihin. 

 

 



 
 
 
 

 
Kuva 7.Ote asemakaavayhdistelmästä ja suunnittelualueen alustava rajaus  

 

 
 

  

 



 
 
 
 

3.5 Asemakaavan perusselvitykset 
Rakennusjärjestys 
Lapuan kaupungin rakennusjärjestyksen on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 4.5.2020 ja 
se on tullut voimaan 19.6.2020. 

Kaavoituspäätös 
Kaupunginhallitus on tehnyt 15.6.2020 päätöksen alueen kaavoituksesta. 

Pohjakartta 
Kaavoituksen pohjakarttana on käytetty 1:1000 mittakaavaista pohjakarttaa, jonka 
Lapuan kaupungin kaupungingeodeetti on hyväksynyt 7.12.2021. 

 
 
 

4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet 
 

 

4.1    Asemakaavan suunnittelun tarve 
          Kaavoitustyöhön ryhdyttiin tarpeesta osoittaa asuntotontteja kaupungin omistamalle 

metsäalueelle. Asemakaavassa pyritään turvaamaan riittävää tonttitarjontaa 
metsäisten pientalotonttien kysyntään Lapuan kaupungissa. 

 
4.2   Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

           Lapuan kaupunginhallitus on tehnyt 15.6.2020 § 5 kaavoituspäätöksen  asemakaavan 
laatimisesta alueelle. Kaavoitustyö aloitettiin syksyllä 2021. 

 

 
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), asemakaavaselostus sekä asemakaavaluonnos 
on valmisteluvaiheessa nähtävillä 22.12.2021-19.1.2022 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, ympäristö- ja sivistystoimi, viherlaitos  
• Elenia 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. Viranomaistahoilta sekä yhtiöiltä 
pyydetään lausunnot/ mielipiteet luonnosvaiheessa sekä tarvittaessa ehdotusvaiheessa. 

 
 
 

4.5 Vireilletulo 
 

Kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavan laatimisesta ja kaavahankkeen vireilletulosta 
15.6.2020 § 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 22.12.2021-19.1.2022. 
Kaavaluonnoksesta saatiin seuraavat lausunnot ja mielipiteet:  

 
4.7 Viranomaisyhteistyö 

 
Viranomaisyhteistyö hoidetaan lausuntomenettelyllä. 

 
4.8 Asemakaavan tavoitteet 

        Lapuan kaupunginhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen 15.6.2020 § 5. Tavoitteena on 
        muodostaa Ritavuoren koulun läheisyyteen viihtyisä pientaloalue. 
 
 

5. Asemakaavan kuvaus 
 

5.1 Kaavan rakenne 
 
Kaava-alueen pinta-ala on 33 2764 m² eli noin 33,3 ha.  



 
 
 
 

 
5.2 Aluevaraukset 

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

 

5.3 Korttelialueet 
 

 

Asuinpientalojen korttelialue. 
 

   

 Erillispientalojen korttelialue. 

 

                            

Erillispientalojen korttelialue. 

 Tonteille saa rakentaa yksiasuntoisia erillispientaloja. 

  

  

Erillispientalojen korttelialue. 

 Tonteille saa rakentaa 2 erillistä omakotitaloa tai paritalon. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

5.4 Muut alueet 
 

Lähivirkistysalue 

 

 
       Lähivirkistysalue. 

                Metsä. Tarpeetonta puuston kaatamista tulee välttää.  

 
   

5.5 Asemakaavamääräykset 
Kaavassa on annettu määräyksiä, jotka koskevat rakentamistapaa ja 
kasvillisuuden säilyttämistä. 

Rakennustapa 

− Kattomuotona tulee olla harja- tai lapekatto. 
− Rakennukset sekä sokkelin yläpinta tulee toteuttaa maaston muotoja mukaillen. 
− Rakennuksen yhtenäinen suora seinänpituus, jota ei katkaise rungon porrastus, 

varastorakennus, aita, pilaristo tai muu näkemän katkaiseva pysyvä 
rakennelma, saa olla enintään 20 metriä. 

− Perustamisolosuhteet tulee tutkia tonttikohtaisesti. 
− Rakennukset voidaan sijoittaa tontille vapaasti, mutta kuitenkin niiden etäisyys  

tontin rajoista on väh. 4m 

Kasvillisuus 

− Rakennusten sijoittelussa tulee olemassa oleva puusto säilyttää mahdollisimman 
hyvin. 

− Rakentamatta jäävät tontin osa, jota ei käytetä leikki-, oleskelu- tai 
liikennealueena, on säilytettävä metsäisenä ja istutettava ja hoidettava 
puistomaisessa kunnossa. 

Tonttijako 

− Sitova tonttijako koskee kortteleita 7177-7188. 
 
 

 Nimistö 
Ritasalontietä on jatkettu. Uusia katuja ovat Aurinkorita, Mustikkarita ja 
Puolukkarita.  

 

 
 

6. Kaavan vaikutukset 
 



 
 
 
 

6.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
Yhdyskuntarakenne 
Alueen rakentaminen täydentää Ritamäen alueen nykyistä rakennetta ja 
maankäytöllistä kehitystä. Täydennysrakentaminen on osayleiskaavaehdotuksen 
mukaista. Suunnittelualue sijaitsee yhdyskuntarakenteen kannalta edullisesti. 

Taajamakuva 
Alueen rakentaminen kehittää alueen taajamakuvaa rakennetumman ympäristön 
suuntaan. Luonnontilainen ilme kuitenkin säilyy, mitä pyritään edistämään 
istutuksia, kasvillisuutta ja puustoa, reunavyöhykkeitä ja rakentamista koskevilla 
määräyksillä. 

Asuminen 
Alueesta on mahdollista muodostua vetovoimainen, luonnonympäristölähtöinen 
asuinalue, jossa on tarjolla metsäisiä rinnetontteja. 

Palvelut 
Alue tukeutuu Ritavuoren koulun palveluihin. Muuten alue käyttää Lapuan keskustan 
julkisia ja kaupallisia palveluja. 

Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Kaavan toteuduttua alueen käyttö maa- ja metsätalouteen loppuu. 

Virkistys 
Ympäristön laajoja metsäalueita on mahdollisuus käyttää virkistykseen ja 
ulkoiluun. Alueen eteläpuolelta alkaa noin 3 km pitkä kuntorata/ulkoilureitti, joka 
ulottuu Ritavuoren koululle saakka. 

Liikenne 
Alueen toteutuessa Ritasalontien liikennemäärä kasvaa. Ritasalontien katualueen 
leveydessä on huomioitu kevyen liikenteen väylän toteuttaminen. 

Tekninen huolto 
Alue on liitettävissä teknisiin verkostoihin. Kallioisella alueella kunnallistekniikan 
rakentaminen edellyttää kallioperän louhimista, mikä lisää kunnallistekniikan 
rakentamiskustannuksia. 

 

 

 



 

Ympäristönsuojelu ja ympäristön häiriötekijät 
Alueen pohjoispuolelle sijoittuvilla kalliokiviainesten ottoalueilla maa-ainesten 
ottotoimintaa ohjataan sekä ympäristö- että maa-ainesten ottoluvilla, joissa on 
annettu määräyksiä vaikutusten rajoittamisesta ja lieventämisestä. 

 

 

6.2 Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan 
 

 Maisema 
Laajemmassa mittakaavassa alueen yleisilme säilyy metsäisenä. 
Lähimaisemassa rakentamista on sopeutettu ympäristöön osoittamalla 
viheralueita puuston säilyttämiseksi sekä antamalla puuston säilyttämiseen 
tähtääviä määräyksiä kaavassa. 

Luonnonolot 
Alueella sijaitsevat metsälain 10 §:n mukaiset kalliokohteet on merkitty pääosin 
lähivirkistysalueeksi (kuva 4). Kävelypolkujen rakentamisella voidaan ohjata 
ulkoilua ja siten säästää kulutusherkkää jäkälikköä. 

 

 
 
 

 
6.3 Varautuminen ilmastonmuutoksen hillintään 

 

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

 
 

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 

 

mailto:asemakaavoitus@lapua.fi
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7.1 Toteutuksen seuranta 
 

Asemakaavan toteutuksen seurannasta vastaa lähinnä Lapuan kaupungin 
rakennusvalvontaviranomaiset. 

 

 

Lapualla 7.12.2021 

 

 

 
 
Ari-Pekka Laitalainen    Maria Rissanen 
Kaupungingeodeetti   Kaavoitusvalmistelija 
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