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1. Perus- ja tunnistetiedot 
 

1.1 Tunnistetiedot 
 
Asemakaavan selostus koskee 15.02.2022 päivättyä asemakaavakarttaa. 
Asemakaavan muutoksella muodostuu Liuhtarin kaupunginosan osa korttelia 858. 
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1.2 Kaava-alueen sijainti ja laajuus 
 

        Suunnittelualue sijaitsee Lapuan kaupungin 8.Liuhtarin kaupunginosassa n. 1 km Lapuan 
liikekeskustasta itään. Suunnittelualue sijoittuu lännessä Latojantiehen ja itäpuolella 
Kuortaneentiehen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 1,2 ha. Alue on kokonaisuudessaan 
asemakaava-alueen muutosta. 

 
        Suunnittelualueen likimääräinen alue on osoitettu OAS:n kannessa 

 

 
1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

 

Asemakaavan nimi on HAKATIEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS. 

Kaavamuutoksen hakija esittää osaa Hakatien reuna-alueesta liitettäväksi omaan tonttiinsa, 
jotta siitä saadaan toimiva. Samalla liitetään osa Hakatiestä naapurikiinteistön tontin 
etiosaan.  

  

 

2. Tiivistelmä 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

 

 

2.2 Asemakaava 
 

Asemakaavan muutoksella muodostuu osa korttelia 858. 

 

pvm § käsittely 

24.1.2022  khall 
§6 

kaavoituspäätös, vireilletulo 

24.2.-10.3.2022  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 
 

Asemakaavan muutostyö on lähtenyt yksityisen maanomistajan pyynnöstä. Asemakaavan 
muutos koskee maanomistajan kiinteistöä 408-8-858-7. Kaavahankkeen kokonaisuuden 
takia kaava-alue käsittää myös tilan 408-8-858-1 ja katualueen 408-8-9901-
1501. Kaavamuutoksen hakija esittää osaa Hakatien reuna-alueesta liitettäväksi omaan 
tonttiinsa, jotta siitä saadaan toimiva. Nykyisessä asemakaavassa Hakatien alue on 
ylimitoitettu. 

        

3.1 Maanomistus 
 

Kaavoitettu alue on yksityisten maanomistajien omistuksessa. 

 

3.2 Suunnittelutilanne 
 

Yleiskaava 

Keskustan liike- ja asuinalueen osayleiskaava 2030 on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 16.11.2015 §6. Yleiskaavassa on C-2-merkintä.       

 

                                        

Kuva 1. Ote yleiskaavasta 

 
 

Asemakaava 

 
Alueella on asemakaava. 
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4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet 
 

4.1   Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Asemakaavan muutostyö on lähtenyt yksityisen maanomistajan pyynnöstä. Asemakaavan 
muutos koskee maanomistajan kiinteistöä 408-8-858-7. Kaavahankkeen kokonaisuuden 
takia kaava-alue käsittää myös tilan 408-8-858-1 ja katualueen 408-8-9901-
1501. Kaavamuutoksen hakija esittää osaa Hakatien reuna-alueesta liitettäväksi omaan 
tonttiinsa, jotta siitä saadaan toimiva. Nykyisessä asemakaavassa Hakatien alue on 
ylimitoitettu. 

 

4.2   Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavan laatimisesta ja kaavahankkeen 
vireilletulosta 24.01.2022 §6. 

 
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), asemakaavaselostus sekä 
asemakaavaluonnos on valmisteluvaiheessa nähtävillä 24.2.-10.3.2022 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 ja ympäristötoimi  
• 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 24.1.2022 §6. 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   24.2.-10.3.2022. 
Kaavaluonnoksesta saatiin seuraavat lausunnot ja mielipiteet:  
 
Lapuan kaupungin ympäristöosasto muistutti 25.2.2022 päivätyssä muistutuksessa,  
että asemakaavaluonnoksessa vesi- ja viemäri sekä kaukolämpölinjat sijaitsevat 
kiinteistön rajalla. Muutoksen johdosta tullaan kuulemaan sekä Lapuan kaupungin 
vesilaitosta, että Lapuan Energiaa. On tiedossa, että johtolinjojen päälle ei voi 
rakentaa, eikä asemakaavassa ole rakennusalaa tälle alueelle edes tarkoitus ulottaa.   

 
4.7 Viranomaisyhteistyö 

 
Viranomaisyhteistyö hoidetaan lausuntomenettelyllä. 

 
 

5. Asemakaavan kuvaus 
 

5.1 Kaavan rakenne 
 
Kaava-alueen pinta-ala on12181 m² eli noin 1,2 ha.  

 
5.2 Aluevaraukset 

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

 

5.3 Korttelialueet 
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Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 

 

 

5.4 Asemakaavamääräykset 
 

Tonttijako: 
Tonttijako on sitova. 

 
 
 

6. Kaavan vaikutukset 
 

6.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 

Liikenne  
 
Alueen saavutettavuus saadaan olemassa olevien tieyhteyksien kautta.  

 

6.2 Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan 
 

Maisema 
 
Kaavalla ei ole erityisiä maisemallisia vaikutuksia.  
 
Luonnonolot  
 
Alueella ei ole merkittäviä vaikutuksia luonnonoloihin. 

 
 

6.3 Vaikutukset elinolosuhteisiin, asumiseen ja virkistykseen 
 

Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia näihin seikkoihin. 

 

6.4 Varautuminen ilmastonmuutoksen hillintään 
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Alueen täydennysrakentamisella ei ole vaikutusta ilmastonmuutokseen 
varautumisen kannalta.  

 

7. Asemakaavan toteutus 
 

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 15.02.2022 

 

 

 
Ari-Pekka Laitalainen  Maria Rissanen  
Kaupungingeodeetti  Kaavoitusvalmistelija  
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