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1. Perus- ja tunnistetiedot 
 

1.1 Tunnistetiedot 
 
Asemakaavan selostus koskee 14.03.2022 päivättyä asemakaavakarttaa. 
 
Asemakaavalla muodostuu Kaaran kaupunginosan korttelit. 
 

1.2 Kaava-alueen sijainti ja laajuus 
 

        Suunnittelualue sijaitsee Lapuan kaupungin 20.Kaaran kaupunginosassa n. 5,5 km     
Lapuan liikekeskustasta etelään. Suunnittelualue sijoittuu Ruhantien itäpuolella  
olemassaolevalle asuntoalueelle, mihin on maankäyttösuunnitelma tehty. Kaava-
alueella etelässä on Kaaranpolku ja asuntoaluetta. Kaava-alueen pinta-ala on 
yhteensä noin 3,2 ha. Alue on kokonaisuudessaan uutta asemakaavaa. 

 
   Suunnittelualueen likimääräinen alue on osoitettu OAS:n kannessa. 

 
 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

Asemakaavan nimi on TOUKOLAN ASEMAKAAVA. 

Alueelle suunnitellaan isokokoisia omakotitontteja, joille on kysyntää. Ruhantien 
toisella puolella on ollut myynnissä 5 kaupungin tonttia, joista enää yksi on myymättä. 

 

2. Tiivistelmä 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

 

 

pvm § käsittely 

21.2.2022  khall 
§70 

kaavoituspäätös, vireilletulo 

5.-19.5.2022  OAS, kaavaselostus ja kaavaluonnos nähtävillä 

  kaavaehdotus julkisesti nähtävillä 

  puheenjohtajisto hyväksyi kaavaehdotuksen 

  kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen 

  kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen 

  kaava sai lainvoiman 
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2.2 Asemakaava 
 

Asemakaavalla muodostuu korttelit 2001-2003. 

 
3. Lähtökohdat 

 

Asemakaavaa ollaan laatimassa Lapuan kaupungin omistamalle tilalle Toukola 408-
401-19-95. Alueelle suunnitellaan isokokoisia omakotitontteja, joille on kysyntää. 
Ruhantien toisella puolella on ollut myynnissä 5 kaupungin tonttia, joista enää yksi 
on myymättä. 

 
3.1 Maanomistus 

 

Kaavoitettava alue on Lapuan kaupungin omistuksessa. 

 

3.2 Suunnittelutilanne 
 

Yleiskaava 

Alueella ei ole yleiskaavaa. 

                                 

Asemakaava 

Alueella ei ole asemakaavaa. 

 

Pohjakartta 

Asemakaavan pohjakarttana käytetään vektorimuotoista kaupungin ylläpitämää kaavan   
pohjakarttaa 1:1000 mittakaavassa. Kaupungingeodeetti on hyväksynyt käytettävän 
pohjakartan 14.3.2022.  

 
 

4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet 
 

4.1   Asemakaavan suunnittelun tarve 
   

Alueelle suunnitellaan isokokoisia omakotitontteja, joille on kysyntää. Ruhantien 
toisella puolella on ollut myynnissä 5 kaupungin tonttia, joista enää yksi on myymättä. 
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4.2   Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavan laatimisesta ja kaavahankkeen 
vireilletulosta 21.02.2022 §70. 

 
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), asemakaavaselostus sekä 
asemakaavaluonnos on valmisteluvaiheessa nähtävillä 5.-19.5.2022 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. 

 
 
 
 
 

4.5 Vireilletulo 
 

Kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavan laatimisesta ja kaavahankkeen 
vireilletulosta 21.2.2022 §70. Kaavan vireilletulosta ja luonnosvaiheen kuulemisesta 
ilmoitetaan samalla, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS ja kaavaluonnos 
asetetaan nähtäville. 
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4.6 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaselostus ja asemakaavaluonnos 
nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti   5.-19.5.2022. 
Kaavaluonnoksesta saatiin seuraavat lausunnot ja mielipiteet:  
 
Lapuan kaupungin ympäristölautakunta - ei huomautettavaa 
 
Lapuan kaupungin tekninen lautakunta: tonttien käyttöä ei saisi rajoittaa määräyksillä 
istuttaa puita, pensaita tai muutenkaan tonttialueen hoitoa. Kaavoittajan vastine: 
määräykset poistettu asemakaavaehdotuksesta. 
 
Elenia Verkko Oyj pyytää merkitsemään olemassa olevan puistomuuntamon ET-
aluemerkinnällä suunnitellulle kaavamuutosalueelle. Varattavan alueen tulisi olla 
kooltaan noin 14 x 14 m. Vähimmäisetäisyydet ET-alueelle sijoittuvasta 
puistomuuntamosta lähimpiin rakennuksiin tulee olla vähintään 8 m. Kaavoittajan 
vastine: Puistomuuntamolle on varattu riittävä alue ja asemakaavaehdotukseen tehty 
ET-merkintä.  

 

 
4.7 Viranomaisyhteistyö 

 
Viranomaisyhteistyö hoidetaan lausuntomenettelyllä. 

 
 

 

5. Asemakaavan kuvaus 
 

5.1 Kaavan rakenne 
 
Kaava-alueen pinta-ala on 32292 m² eli noin 3,2 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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 Erillispientalojen korttelialue. 

 

 
 Virkistysalue. 

 

        

 Virkistysalue. Tämä alue varattu yhteisiä toimintoja varten. 

 

   

 Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. 

 

5.4 Asemakaavamääräykset 
 

 

Rakennustapa:  
Perustamisolosuhteet tulee tutkia tonttikohtaisesti. 
 
Tonttijako: 
Tonttijako on sitova. 

 
 
 

6. Kaavan vaikutukset 
 

6.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 

Tekninen huolto  
 

 Alueella on valmiina kunnallistekniset verkostot. Alueella olevat sähkökaapelit siirre- 
 tään infrarakentamisen yhteydessä. 

 
Liikenne  
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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 
 

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. 

 

mailto:asemakaavoitus@lapua.fi
mailto:ari-pekka.laitalainen@lapua.fi
mailto:ari-pekka.laitalainen@lapua.fi
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Lapualla 24.05.2022 

 

 

 
Ari-Pekka Laitalainen  Maria Rissanen  
Kaupungingeodeetti  Kaavoitusvalmistelija  
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