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 Alajärven kaupunki Muistio  

Alajärvi − Aitoa elämää Aaltojen keskellä  

18.8.2017  
 
Iso-Räyringin ranta-asemakaavahanke  
Aika  18.8.2017 klo 12.30–13.15  
Paikka:  Alajärven tekninen toimi, Alvar Aallon tie 2, 62900 Alajärvi  
Läsnä:  Isotalo Pekka Alajärven kaupunki  

Jukantupa Pentti maanomistaja  
Sillanpää Hannu maanomistaja  
Lampinen Sirma Alajärven kaupunki  

1 Projekti  
Maanomistajan tavoitteena on laatia ranta-asemakaava Iso-Räyringin rantaan tilalle 
Ahola I 5-413-27-7. Tilan pinta-ala on 66,25 ha ja rantaviivaa tilalla on noin 600 metriä. 
Alueella on voimassa Lehtimäen rantayleiskaava, jossa alue on maa- ja metsätalousval-
taista aluetta, jolla on ympäristöarvoja (MU) ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta 
(MM). Alueelle on osoitettu yksi rakennuspaikka (RA-1).  

2 Luontoselvitys  
 

Tmi Pohjanmaan Luontotieto on laatinut luontoselvityksen ko. tilalle. Luontoselvityk-
sessä on rajattu alue, joka tulisi säilyttää MU-alueena. Alueella on viitasammakon li-
sääntymispaikka, joka on rauhoitettu luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla. Lisäksi alueella 
pesii ruskosuohaukka ja kurki.  

3 Rakentamismahdollisuudet  
Lehtimäen rantayleiskaavassa kohdassa 2.22. todetaan rakennusoikeuden määrittämi-
sestä seuraavaa: ”6. Jos rakentaminen sijoittuu etäämmälle rantaviivasta, voidaan sallia 
tavanomaista korkeampi rakennustehokkuus. Tällöin erityisesti lomakylätyyppiseltä ra-
kentamiselta tulee vaatia yksityiskohtaisempaa suunnittelua esimerkiksi rantakaavan 
muodossa.” Alajärven kaupungin kaavoituspäällikön arvion mukaan alueelle saattaisi ol-
la mahdollista rakentaa kolmesta neljään loma-asuntoa.  

4 Jatkotoimenpiteet  
Maanomistajan ja kaavanlaatijan tulee laatia alustava kaavaluonnos ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS). Asiakirjojen valmistuttua kaavanlaatija ottaa yhteyttä Ala-
järven kaupungin kaavoituspäällikköön, jonka jälkeen sovitaan viranomaisneuvottelusta 
ELY:n ja mahdollisesti muiden viranomaisten kanssa.  
 
Muistion vakuudeksi  
Sirma Lampinen  
Muistion laatija  
 
Jakelu:  Isotalo Pekka  

Jukantupa Pentti  
Sillanpää Hannu  
Tuomisalo Seppo 

  



________________________________________________________________________________________________ 

Alajärven kaupunki | Alvar Aallon tie 1 | 62900 Alajärvi | (06) 2412 2282 | www.alajarvi.fi  

 

 Alajärven kaupunki Muistio  

Alajärvi − Aitoa elämää Aaltojen keskellä  

9.5.2018  
 
Iso-Räyringin ranta-asemakaavahanke  
 

Aika  9.5.2018 klo 9.00-9.57  
Paikka:   Alajärven tekninen toimi, Alvar Aallon tie 2, 62900 Alajärvi  
Läsnä:   Sillanpää Hannu maanomistaja  

Tuomisalo Seppo kaavanlaatija  
Isotalo Pekka Alajärven kaupunki  
Lampinen Sirma Alajärven kaupunki  
 

1 OAS ja alustava kaavaluonnos 
Kaavanlaatija Seppo Tuomisalo esitteli kaavan taustaa ja lähtökohtia sekä 
laadittuaosallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.  
Keskusteltiin eri vaihtoehdoista, kuten lomakylän ajatuksesta ja yksittäisistä tonteista ja 
niiden toteuttamismahdollisuuksista.  
Maanomistaja esitti, että kaivosojan puoleiselle kaava-alueelle osoitettaisiin yksi tontti ja 
saunarakennus. Kaava-alueen toiseen päähän osoitettaisiin 3 tonttia ja yhteiseen 
käyttöön saunarakennus. Tämä osa kaavasta muistuttaisi lomakylämaista rakentamista. 
Kaavanlaatija luonnostelee uuden kaavaluonnoksen.  
Käytiin läpi tarvittavat muutokset osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Kaavanlaatija 
päivittää osallistumis- ja arviontisuunnitelman.  

 

2 Jatkotoimenpiteet  
Pekka Isotalo sopii ELY-keskuksen kanssa työneuvottelun kaavahankkeesta ennen kesä-
lomakautta, jos mahdollista. Kaavanlaatija päivittää alustavan kaavaluonnoksen sekä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman työneuvottelua varten.  
 

 
Muistion vakuudeksi  
Sirma Lampinen  
Muistion laatija  
Jakelu Isotalo Pekka  
Sillanpää Hannu  
Tuomisalo Seppo 


