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MUISTIO
VI RANOMAISN EUVOTTELU KOSKIEN enÄITÄ ALA.,ÄRVEN KAU PU NGISSA VIREILLA

O LEVIA RANTA.AS EMAI(MVOJA

Aika:
Paikka:
Läsnä:

1S

2S

3S

Perjantai 2.4.2004 klo 1 0.00-1 2.20.
Alajärven kaupungintalo, valtuustosali.
faiio Moisio Alajärven seurakunta poistui kl. 19.19
Raimo Kaltiala Ahjärven seurakunta poistui klo 10.40

HanneleYli-Mannila Hautakangas 70:6 poistui klo 11.10

Kari Peltola Lassinpelto 4:161 poistui tdo t ].!!
Tuomo Luoma-aho Piste 15:183 poistui klo 12'00

Mauno Matila Alajärven seurakunta
Seppo Hakala Länsi-Suomen ympäristökeskus

Jukka Meritähti Kaavanlaatija
Harri Björkbacka Alajärven kaupunki
Pekka'isotalo Aajarven kaupunki, puheenjohtaja / pöytäkirjanpitäjä

Pekka lsotalo toimi puheenjohtaiana ja pöytäkirjanpitäjänä'

Seppo Hakala selvitteli kokouksen taustaa ja tarkoitusta. Tiedoksi: ympärisö-

miniiteriö valmistetee julkaisua'Maankäytön suunniftelu ja rakentamisen ohjaus

rannoilla", luonnos löytyy netistä.

Ns. lsosaaren ranta-asemakaava (klo 1 0- 1 0-1 0.40)

Hankkeen siiainti: Alajärvi, lsosaari.
Äiue:ffiaupinniemi32:32, noin 7-8 ha, rantaviivaa noin 900 m.

Asianosainen: Alajärven seurakunta.

ffi^i|å1ll,;imassaolevassaseutukaavassavirkistysaluetta(Vl-1):
lähiulk"il" jnvirkistyskeskukset / erittäin tehokas ulkoilu. Maakuntavaltuusto on

I-.IZ,.ZOOZ åWaf<syriyt aluetta koskevan maakuntakaavan, jossa alueelle ei ole

raarit"lty fåyttOtårt<bitusta. Seutukaava on voimassa siihen saakka, kun

ym paristfim i ni steriö rrafwistaa maaku ntakaavan. Al ueeseen ei kohd istu ylei skaavaa

iaiasemakaavaa.Alueen eteläosa on kartoitettu asemakaavan pohjakartoituksen

yhteydessä.
iavöitteet: Länsirannalle sijoitetaan omarantaisia loma-asuntotontteja (noin 8 kpl)'
j"t t rantaviivasta nöin puotet, etelärannalle venevalkama ja sopivalle

iiaikalle esimerkiksi partiotoimintaa palveteva "leirintäalue". Seurakuntalaiset voivat

käydä vapaasti alueella. Mantereelle varataan venepaikkoja.

ffirr varsinaisen kaavaluonnoksen laatimista kaavanlaatijan / seurakunnan

tulee: 1) tutustua alueen maasto-olosuhteisiin, 2) selvittää muiden maanomistajien

halukkuus kaavoitukseen, 3) tehdä luontosetvitys, 4) laatia pohjakartta ja 5)

osallistumis- ja arviointisuunn itelma (OAS).
- Ympäristökeskukseen voi ta rvittaessa ottaa kesicustel uyhteyd en.

- OAb ja kaavaluonnos tulee toimittaa tiedoksi vitanomaisille ja kaavaehdotuksesta
tulee pyytää lausunto.
- Ranta-asemakaavan..voi laittaa vireille ennen maakuntakaavan vahvistamista,
koska seutukaavan virkistysaluevaraus ei kokonaan pojsta loma-asuntomahdol-
lisuutta ja seutukaava korvautuu maakuntakaavalla.
- Mantereelle sijoiftuvaa venevalkamaa eitarvitse vahvistaa kaavassa, mutta

asiakirjoihin tulee kuitenkin liittää selvitys asiasta.
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- Jos kaavassa osoitetaan virkistysaluefta kaupungin lunastettavaksi, asiasta tulisi
etukäteen neuvotella kaupungin kanssa. Kaupunkivoi hakea ympäristökeskukselta
avustusta virkistysalueen lunastamiseen.

Hautakankaan rantaasemakaava (klo 1 0.40-1 1 . 1 0)
Hankkeen siiainti: liruunjärvi, länsiranta.
Alue: Tilat Hautakangas 70:6 ja Kotiranta 70:5, rantaviivaa on noin 150 m.
Asianosainen: Hannele Yli-Mannila ym.
Kaavanlaatiia: Jukka Meritähti.
Kaavatilanne: Alueeseen kohdisfuu rantayleiskaava.
Tavoitteet Kaksi omarantaista loma-asuntotonttia (olemassaolevia) ja yksi
yhteisrantainen omakoti-tontti (uusi ).
Muuta:
- Pohjakartta on hyväksytty 16.2.2004.
- Kaavaluonnos jaOAS on toimitettu kaupungille vireille- ja nähtävillepanoa varten.

- Selostuksessa tutee selvittää, miten viemäröintijärjestetään. Alajärvellä

tavanomainen käytäntö: ruskeat vedet umpisäiliöön ja harmaat vedet suodatetaan.
- Jos virkistysaluetta muutetiaan maatalousalueeksi, tulee pitää huoli siitä, että

rantaan jää ri ittävän leveä vi rkistysal uekaista.

liruuniärven ranta-asemakaavan muutos (klo 1 1 .10-1 1.30)
Hankkeen siiainti: liruuniärvi, itäranta.
Alue: Lassinpelto 4:161ym, rantaviivaa noin 780 m.

Asianosainen: Kari Peltola Ym.
Kaavanlaatiia : Jukka Meritiihti.
Gäffine: Alueeseen kohdistuu rantayleiskaava ja kaksi ranta-asemakaavaa.

Tävo'rtte-tisten lisäksi yksi omarantainen loma-asuntotonttija yksi ranta-

saunan rakennusala (20 m').
Muuta:
- Xofi1aava-alue tulee ottaa muutokseen mukaan ja samalla muutetaan

kaavamerkinnät nykyohjeiden mukaisiksi. Kulkuyhteydet tulee järjestellä realististen

tielinjausten mukaisesti. Tiealue voidaan merkitä ohjeellisena.

- Korttelin 1 tontin n:o 3 rantaviiva pitenee hieman nykyisestä-

- Alueen maanomistajilta on saatu suostumus kaavan laatimiseen'

- fnsi viikolla (vk 15) äsailistumis- ja arviointisuunnitelma saadaan valmiiksi.

Ns. Kaartusiärven ranta'asemakaava (klo 1 1 .30-1 2'00)
Hankkeen siiainti : Kaartusjärvi, koillisranta.

G Tila Piste 15:183 ym, rantaviivaa noin 4 km.

Asianosainen: Tuomo Luoma-aho Ym.
Kaavanlaatiia: Jukka Meritähti.
Kaavatilanne: Ei kaavaa.
r"*it"r-"n maanomistajille tasapuolinen mahdollisuus rantarakentamiseen.

Muuta:
l6n-jd 

"ttt" 
on tekei I lä.

- Kaavaan mukaan lähtevät maanomistajat / tilat selvitetään lähiaikoina.

- Kaavoituksen pohjaksi tulee tehdä luontoSelvitys ja rakennettiavuusselvitys.

- pikkujärven ja'lsoåaaren rantaviiva voidaan ottaarantaviivalaskelmissa huomioon

vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti.
- Jos mahdollista lsosaari tulisi jättää rakentamattomaksi'
- AM-tonttien rakentamisen mäårä voidaan määritellä tarkoituksenmukaisimmalla

tavalla.
- Luonnosvaiheessa tulee käydä uusi neuvottelu.
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Ns. Surmaniemen ranta-asemakaava (klo 1 2.00, 12.1 S)
Hankkeen siiainti: Lappajärvi, Surmaniemi.
Alue: Tila Surmaniemi 25:111, rantaviivaa noin 250 m.
Asianosainen: Juhani Lahdensuo ym.
Kaavanlaatiia: Jukka Meritähti.
Kaav?tilanne: Alueeseen kohdistuu kulttuurimaisema- ja rantayleiskaava, jonka
käsittely on kesken: yksi valitus on tehty Vaasan hallinto-oikeudelle ja myöhemmin
korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Mm. tilan 25:111 osalta kaupunginhallitus on
tehnyt päätöksen, että kaava tulee voimaan ilman lainvoimaisuutta.
Tavoitteet: Alueelle yhteensä kolme yhteisrantaista loma-asuntotonttia ja yleinen
venevalkama.
Muuta:
- Maankäyttömuodot tulee erotella riittävillä puistoilla.
- Yleiskaava tulee huomioida riittävässä laajuudessa.
- Alueen luonto- ja rakennettavuusselvitys tulee tehdä riittävässä laajuudessa.

Ranta-asemakaavoituksessa on toimivaksi käytännöksi osoittautunut seuraava
menettely:
- käyd ää n vi ranomaisneuvottel u ja tarvittaessa työneuvotteluj a,
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään viranomaisille tiedoksi, jolloin
viranomaiset voivat tarvittaessa ottaa yhteyftii kaavanlaatijaan / kuntaan,
- ehdotuksesta pyydetään viranomaisilta lausuntc

MUISTION VAKUUDEKSI

Pekka lsotalo
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T Alajärven kaupunki Muistio
Alajörui - Aitoa elämöö Aoltojen keskellö

22.3.20L7

Viranomaisneuvottelu koskien Kaartusiärven ranta-asemakaavaa

7.3.20L7 10.0110.50
Etelä-Pohja nmaan ELY-keskus, Korsholmanpuistikko /14, 65100 Vaasa
Rantala Matti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Katajisto Juha Etelä-Pohjanmaan ElY-keskus
MeritähtiJukka Kaavanlaatija
lsotalo Pekka Alajärven kaupunki
Raivio Sirma Alajärven kaupunki

Kaartusjärven ranta-asemakaava

Kaartusjärven ranta-asemakaava on ollut luonnosvaiheessa nähtävillä 25.2.-
29.3.2017 välisenä aikana.

Kaavaluonnoksen jälkeen kaavanlaatija on tehnyt muutoksia kaavakarttaan
saadun palautteen pohjalta. Luontoselvityksiä on täydennetty ja mitoitusta on
tarkennettu.

Muunnettua rantaviivaa kaava-alueella on 3255 m ja olemassa olevia raken-
nuspaikkoja 15 kappaletta.

25 Mitoitus

Kaavaehdotukseen kaavanlaat'rja esittää mitoituslukua 9,2. Hieman tavanomais-
ta korkeamman mitoitusluvun perusteluina ovat olemassa olevan leirikeskuk-
sen rakennuspaikka, maatalouden asuinrakennukset sekä useat rakennetut ra-
kennuspaikat, joille on jo aiemmin myönnetty rakennusluvat emätilamitoituk-
sen vastaisesti. Nämä raken nuspaikat nostavat mitoitusta korkeammalle.

Mitoitusluvulla 9,2 muodostuisi yhteensä 30 rakennuspaikkaa, joista 25 loma-
asunnon rakennuspaikkaa, 1 rantasauna,3 vakituisen asunnon rakennuspaikkaa
ja yksi Y-tontti (leirikeskus).

Alajärven kaupungin alueella perinteisesti on käytetty rantarakentamisessa mi-
toituslukua 8, josta vain erityistapauksissa on poikettu.

Kaartusjärven ranta-asemakaava-alueella mitoitusluku 8 tarkoittaisi yhteensä
25 rakennuspaikkaa. Rakennettavuuskysymykset voidaan ottaa huomioon mi-
toituksen tukena, jolloin rakennuspaikkoja sijoitetaan rakennettavuuden kan-
nalta paremmille alueille.

Aika
Paikka

Läsnä

15

Alafärven kaupunki I AlvarAallon tie 1 | 62900Alajärvi I tel(06) 24t2200 | www.alajarvi.fi
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Alajörvi - Aitoa elömöö Aaltojen keskellö

ElY-keskuksen mukaan kaavoituksessa voidaan käyttää mitoituslukua 8 siten,
että leirikeskus ja mainitut muutama vakituisen asunnon rakennuspaikat eivät
kuormita mitoitusta. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että jäljellä ollut erillinen
rantasaunan rakennuspaikka poistetaan ja lisäksi yksi esimerkiksi itärannan vii-
tasammakkoalueen pohjoispuolinen RA-tontti poistetaan. RA-tontin poiston
perusteena ovat mu un muassa viitasammakko ja ra kennettavuuskysymys.

luontoselvitykset

ElY-keskuksen mukaan kaavaan tehdyt luontoselvitykset vaikuttavat riittäviltä.
Viitasammakon elinalueet on huomioitu kaavassa luo-l-merkinnällä ja liito-
oraville otolliset alueet on osoitettu s-l-merkinnällä.

Liito-oravien kulkuyhteyksien ja liikkumismahdollisuuksien turvaaminen tulee
huomioida kaavassa.

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Loma-asuntojen korttelialueen RA-kaavamerkintään tulee lisätä rakennusoi-

keuden määrät ja saunalle tulee osoittaa enimmäiskerrosalaksi 30 m2.

RA-kortteleiden tonttikohtaiset kerrosalat tulee poistaa kaavakartasta

Aikataulu

Kaavanlaatija pyrkii siihen, että kaavaehdotus pidetään nähtävillä kevään aika-

na. Kaavasta pyydetään tarvittavat lausunnot.

Muistion vakuudeksi

Vi*0nlm
Siima Raivio

Muistion laatija

Jakelu Katajisto Juha

Rantala Matti
MeritähtiJukka
lsotalo Pekka

Alajärven kaupunki I AlvarAallon tie 1 | 62900Alajärvi I tel(06) 24t22O0 | www,alajarvi.fi
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MAANMITTAUSLAITOS RANTA-AS E MAKAAVAN PO H JAKARTAN
HYVAKSYMINEN

Dnro POH13162112004

18.06.2004Pohjanmaan maanmittaustoimisto
Teuvo Pajukoski
Alvar Aallon katu 3
PL 123
60101 Seinäjoki

Kiinteistö ja Mittaus Oy LKV
Topeeka 52
61800 Kauhajoki

POHJAKARTAN HYVAKSYMINEN

ARVONLISÄVCRO

Hyväksymisestä ei peritä arvonlisäveroa.

POHJAKARTAN SÄILYTYS

P g ..'i

Pohjanmaan maanmittaustoimisto on tänään hyväksynyt Alajårven kau-
pungin Alajärven kylään laaditun Kaartusjärven ranta-asemakaavan pohja-
kartan mittakaavassa 1 :2000 käytettäväksi ranta-asemakaavan pohjana.

Valtion maksuperustelain (1 50192), maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sen Maanmittauslaitoksen maksuista (995/2003) ja Maanmittauslaitoksen
keskushallinnon päätöksen maanmittauslaitoksen tuottamista ja välittämis-
tä suoritteista perittävistä maksuista (MML/1lo12l2oo4) nojalla maanmitta-
ustoimisto perii tämän pohjakartan tarkastuksesta ja hyväksymisestä 920 €,
joka muodostuu 420 €:n perusmaksusta lisättynä 55 €:lla jokaiselta kyrn-
meneltä hehtaarilta tai sen osalta (pinta-ala 100 ha).

Hyväksytty ranta-asemakaavan pohjakartta ja työkertomus tulee toimittaa
säilytettäväksi Alajärven kaupungin arkistoon (Asetus kaavoitusmittaus-
asetuksen 10 $:n muuttamisesta, 23.05.2002).

Maanmittausinsinööri
{,
\-- {l ttl

',4
{/,i}ne n,,'i
Paj.ukoskiTeuvo

TIEDOKSI Länsi-Suomen ympäristökeskus/ Alueiden käyttö- ja luonnonsuojeluosasto



KANTATILASELVITYS, ajankohta 1.1 .1970
Taulukko näyttää myös muunnetun rantaviivan tiloiftain. Myöskin lopullisen tonftimäärän tiloittain.

rntatila
N:o Tilan nimi mitattu

rantaviiva m
muunnos

kerroin
0,5 ja 0,75
0,5 ja 0,75

0 ja 0,5
0,75

0,75 ja 1

0 ja 0,75
0 ja 0,75

1

1

muunnettu
rantaviiva m

muunnettu rv
tiloittain m

80

muunettu
rantaviiva
kantatila m

80

900

540

685

kantatilan
laskeftu
tonttimäärå

0,64
7,22

4,33

5,5

1,36

0,64

1,24
1,89

olemassa
olevat
tontit

1

tontit
yhteensä

1

Tila
RN:o lisätontit

i:69
i:26

i:21

7:13

/:6

157:3
161:1
15:215

15:334
15:329
27:26

120
400
340
40
380
180
120
250
190
80
55
130
15
30
550
40
90
25
35
45
155

155
205
55
100
180
500
170
50
1io

4795

80
270
110
30

310
90
90
250
190
60
40
90
10
15

550
20
90
20
25
35
80

115
180
55
90
180
170
85
50
110

3490

380

340
90
90

440
60
40

665
20
90
20
25
35
80

115
180
235
90

@
85
50
110

3490

15:244
160:0

159:0

SIRPALA
RINNE
lsosaari
UUSITUPA

3

1

ALAPUOLI
MARJANIEMI
SORVARI

UUSIMAKI
JAAKKOLA
JÄRVENPÄÄ

0,75
0,5 ja 0,75

0,5
0,5

1

0,5
1

0,75
0,75
0,75
0,5

0,75
0,75 ja 1

1

0,75 ja 1

1

0 ja 0,5
0,5

1

1

1

1

1

3

2
1

1

3

1

5

0,75 1

2

3

3

l:7
7:12
7"8

27:22
27:17
27:16
27:27
1:302
27:7

27:12
27:15
27:'|.4
27:24
27:25

KIVIKKO
VÄHÄVAINIO
KIVIRANTA
ELLINKULMA
TOIVONRANTA
xnHonnNre
KIVIAHONNIEMI
RAUNIÖMÄKI
PIKKURAUNIO
UUSIRANTA
UUSITALO
Pikkujärvi
PISTE
HUVIRANTA
SUVIRANTA
Yhteensä

11

1170
8o

115

195

1

1

1

I
1

1

1

l..

N

{

7'_1'l

5:82

5:52

440
1

I
1

15

3,53

1,08

0,88

1

2 2
1

1

1

28

15:183
15:182
15:168 l

135
110

3490 13 (\
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Metsä- ja

Aika
Paikka

Menetelmä

Ajankohta
Järvisseudulla oli ennen tutkimushetkeä ollut syksyn aikana muutamia kertoja
yöhalloj a, mutta kasvilli suuden hyvåikuntoisuuden perusteel I a hal lat eivät o lieet
vaurioittaneet jåirven låiheistä kasvillisuutta. Näin ollen alueen kasvillisuus lienee ollut
tältä osin hyvin nåihtävillä.

Järven ja sen valuma-alueen yleiskuvaus
Kaartusjärvi on hiekkapohjainen ja luontaisesti karu latvajiirvi, joka on
ihmistoiminnan vaikutuksesta rehevöitynyt jonkin u"rtun. Jiirven suurin syvyys on
noin 11 metriä ja veden nåikösyqyys oli kartoitushetkellä 3 metriä. Selvitysalueella on
loma-asutusta, yksi karj atila sekä seurakunnan leirikeskus. Jiirven
ilmaversoiskasvillisuuden niukkuus kuvastaa järven suhteellista karuutta: jåirviruokoa
kasvaa siellä tällä melko kituliaana kasvustona. Kelluslehtisiä vesikasveja kuten
ulpukkaa, uistinvitaa, pikkupalpakkoa ja siimapalpakkoa on paikoin melko tiheänä
kasvustona jiirven lahdissa kuten Riita-ahonlahdeisa. Uposlehtisistä kasveista
runsaimmin on ahvenvitaa ja jiirvisätkintä. Potrjalehtisistä yleisiä ovat nuottaruoho ja
lahnaruoho

Jiirvellä pesii muutamia kuikkapareja ja kartoitushetkellä järvellä niikyi myös
lauluj outsenpari skunta.

Järven valuma-alue on alustavan tarkastelun mukaan melko pieni, suunnilleen jåirven
itsensä kokoinen. Jiirven valuma-alueella on jonkin venan suota, mutta suurin bsa
valuma-alueesta on kangasmetsää. Vesi ei ole näin ollen kovinkaan humuspitoista.
Järveen tulee kuitenkin suomailta jonkin verran humuspitoisia valumavesiå ojien
kautta.

s u otyyppika rtoitus sekä kasvillis u us ka rtoitus

15.9.2004 klo 10-16
Kaartusj iirven pohj oi sranta Alaj iirven kunnassa Kaartusen kyläs sä.

Kiersin ensin jiirven rannat ja kartoitin järven rantakasvillisuutta sekä rannan läheisen
alueen metsä- ja suotyyppejä noin 30 metrin päähän vesirajasta. Tämrin jälkeen kiersin
alueen noin 70 -.tt_tl piiässä ralnasta ja selvitin kasvillisuutta 30-100 metrin päässä
vesirajasta kulkemalla aluetta edestakaisin.

Merkitsin maastossa muistiin havainnot kasvilajeista sekä suo- ja metsätyypeistä. En
mätirittänyt lajilleen sara- tai muita heinälajeja, enkä myöskiiiin sammatiå,irit<äliä ja
sieniä.

Kartoitetun ranta-alueen yleiskuvaus
Kartoitettu ranta-alue oli pääosin puolukka-mustikkatyypin kangasmetsiin ja
puolukka-variksenmarjatyypin kangasmetsän sekä t<orpiiameen ja rlimekankaan
mosaiikkia. Paikoin ranta oli isovarpur?imettä sekä aivan vesirajässa lyhytkorsinevaa
ja muutamassa paikassa rahkanevaa ja varsinaista saranevaa. Pikkujaiven
ympiiristössä on laajasti isovarpuriimettä seka jonkin verran lyhytkårsi- ja rahkanevaa.
Varsinaista lehtoa on vain yhdessä paikassa, kangas- ja musti'kkakorpeasekä
Iehtomaista kangasta muutama pienialainen esiintymä. Suurin osa yli 50 metrin päässä



rannasta olevista metsistä oli joko puolukka-mustikkatyypin tuoretta kangasta tai
sitten variksenmarj a-puolukkatyypin kuivahkoa kangasta.

Kasvillisuus sekä suo- ja metsätyypit tonteittain

Rannassa riimevarpuja (suopursu, juolukka) sekä mm. saroja, ranta-alpia ja suoputkea.
Rinne kokonaisuudessaan puolukka-mustikkatyypin tuoretta kangasrnetråa ryUf;,
rannassa korpiriimettä (KR).

15:182
Kasvillisuus kuten I 5: 168

15:183

15:168

159:0

15723

16lzl

15:215

27:25

Eteläisellä rannalla riimettä (IVR) ja luhtainen lyhytkorsineva (LkN). Rämeellä
kasvaa mm. vaiveroa, juolukkaa ja suopursua. Nevalla tavallisten nevakasvien lisiiksi
mm. jiirvikortetta ja jtirviruokoa. Nevan eteläpuolella on pieni laikku mustikka-
/kangaskorpea. Itäosa tontista VMT-metsåiä. Nevan pohjoispuolinen ranta-alue
isovarpuriimeen, korpiråimeen ja kangasriimeen mosaiikkia,lossa vielä paikoin
variksenmarj a-puolukkatyypin kangasta (EVT).

Niemi kangasrämeen (KgR) ja vMT-metsåin mosaiikkia. Rannassa mm. saraa ja
jiirviruokoa.

Niemen kärki isovarpuråimettä (IVR) ja kangasriimettä (KgR). Tontilla iso
siirtolohkare.

Niemenkiirki hiekkainen variksenmarj a-kanervatyypin kuiva kangas (ECT).
Koillisreunalla isovarpwiimettä (IVR). Rannassa mm. saraa, järviruoko a,karpaloa,
kannusruoh oa, raatettaj a kurj enj alkaa. Mökkien takana vMT-metsää.

Isovarpuråimettä (IVR). Pohjoisosissa lähinnä kangasrämettä (KgR). Pohjoispuolinen
ranta luhtaista lyhytkorsinevaa (LkN), jossa kasvaa mm. kihokkia, vaiveioa,-
kurj enj alka a, r aatefra, suokukkaa, levåikköä, luhtakuusi ota j a vehkaa.

Lammen liinsipuolella lyhykorsinevaa (LkN) ja eteläpuolella rahkanevaa (RN).
Nevalla mm. karpaloa, vaiveroa ja suokukkaa. Lammen liinsipuolella VMT-metsää.
Muu lammen ympåiristö isovarpurämettä (IVR). Tontin pohjoispuolinen ranta
saranevaa (SN). Rehevähkö ulpukka-palpakkokasvusto ojan suulla. Potrjoisosan metsä
Itihinnä puolukka-mustikkatyypin metsää (vMT) sekä korpir?imettä (Kri; 

.; a
kangasrämettä (KgR), Pohjoisosassa ohraa kasvavaa peltoa, josta laskee oja jåirveen.
Luoteispuolella vesirajassa isohko siirtolohkare, samoin metsässä.
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27:23

27:22

27:12

27:7

27:16

27:17

27:23

l5:172

Pääosin vMT-metsiiä, joka rannassa muutfuu råimeiseksi (I(R ja KgR). Rannassa
tuontihiekkaa ja istutettua kurj enmiekkaa.

Rämeistä VMT-metsää.

Rinne ja tasanne lehtomaista metsiiä (GoMat)ia vMT-metsää. Tasanteella
hakkuuaukea' Ranta VMT-metstin ja korpiriimäen ffR) mosaiikkia. Rannassa kasvaamm' ruohokanukkal Niemenkärjessä isohko siirtoiohkare. pohjoisosassa koivikko,jonka pohjoispuolella kesantoa jå nurmea.

Ranta piiåosin laidunta ja nurmea. Laidun kahdessa kohdassa veden rajassa. Itäosan
rannassa suurehko siirtolohkare. Rannassa alueelle tyypillisiä vesikasveja tui"njiirviruokoa ja saroja' Liintinen ranta EVT-metsiiä. Mååtil* liinsipuolinen alue
!11sa9korven (KgK), puolukka-mustikkatyypin (vMT) ja lehtomaisen kankaan(GoMaT) mosaiikkia' Joukossa mycis korpiåm*a frftj. Rannassa mm. lillukkaa ja
sudenmarjaa.

Ranta ja tontti kulttuurikasvien leimaamaa.

Niemi variksenmarj a-puolukkatyypin metsåiä (EVT).

Tien valittömässä läheisyydessä etelä- ja pohjoispuolella lehtoa. Lehdossa mm.
ukonsieniä, käenkaalia, lillukkaa, vadeimäa, metseikortetta, metsäorvokkia sekä
varttuneita haapoja jakuusia. Lehdon pohjoispuolella vanha laidun tai pelto, jor.u
nuoria haapoja. Tien pohjoispuolen lehdossa iervahauta. Ranta EVT-metsää.

Rannalla mm. ruohokanukkaa. Tontin itäosa ja pohjoisosa nunnea. Lounaisosa
riimeistä EVT-metsiiä.

Tien pohjoispuolinen alue VMT-metsää. Tien eteläpuolinen ranta-alue riimeistä EVT-
metsää. Itiirannalla paats amaa j a r awralla mm. j iirviruokoa.

Tien pohjoispuolella nurmea. Rannassa lyhytkorsinevaa, jossa kasvaa mm. karpaloa,järviruokoa, vaiveroa ja kurjenjalkaa. Niåmen kåirjessä mm. saroja ja kurjenjalkaa.

Rannan takainen alue vMT- ja EVT-metsää. pohjukassa täyttöä turvemailla.

15z2l5



Ranta korpiriimettåVriimeistä VMT-metsää ja sen takana EVT-metsää. Kukkulan
eteläpuolinen notkelma korpiriimettä (KR)Ja kangasriimettä (KgR). Niemen kiirki
EVT-mets?iä.

160:0

152244

Alajiirvellä
18.9.2004 ?-Il^

Ranta ja sen takainen metsä vMT- ja EVT-metsåin sekä korpirämeen (KR) ja
kangaskorven mosaiikkia. Pienialaisesti myös isovarpuriim"tta lfVn;.'Eteidinen
niemenkärki EVT-metsää. Isosaari kuten muukin osa tontista.

Ranta EVT-metsää. Rannan pohjoispuolinen alue rämeistä EVT-metsää.

Arvio kartoitetun alueen suo- ja metsätyypeistä sekä kasvilajistosta
Kartoituksessa ei löydetty yhtri:in tuntematonta tai uhanlaista kasvilajia. Tosin jätin
ajan puutteen vuoksi miiiirittåimättä heinät, sammaleet, jrikälät ja sienet. Alueelta ei
lciytynyt vanhoja metsiä tai luoruronsuojelulain mukaisia kohteita kuten erityisen
jåireitä puita. Kaartusjärven pohjoisosan rantanevat ovat hyvin säilyneitä ja
luonnontilaisia. Pikkujärvi lähiympäristöineen on samoin hyvin sailynyt ja
luonnontilainen. Tutkitun alueen rehevin kohde löyryi ilan27:7 alueeita,iossa oli
myös tervahauta.

Petteri Karvinen
FK (ekologia)
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Vuonna 2004 tehdyn metsä- ja suotyyppikartoituksen ja kasvillisuuskartoituksen tarkistus

Aika 25.7.2OL6 klo L9-22

Paikka KaartusjärvenpohjoisrantaAlajärvenkunnassaKaartusenkylässä

Menetelmä Kiersin alueen samalla tavalla kuin vuonna 2004 kulkemalla edestakaisin aluetta rannasta
tutkittavan alueen reunaan asti. En tälläkään kertaa tehnyt kasviruutuja, vaan tarkastelin
yleisesti alueen suo- ja metsätyyppejä sekä etsin mahdollisia harvinaisia tai uhanalaisia
kasveja. En yrittänyt määrittää saroja, heiniä, sammalia, jäkäliä tai sieniä.

Tutokset Kasvillisuus oli samanlaista kuin vuoden 2004 kartoituksessa. Harvinaisia tai uhanalaisia
kasveja ei löytynyt. Metsä- ja suotyypit olivat ennallaan.

Alajärvellä 23.2.2017 q$\^
Petteri Karvinen
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MUISTIO
KOKOUS KO S KI EN KAARTU SJÄRVEN RANTA.A SE MAKAAVOITUSTA

Aika:
Paikka:
Läsnä:

Perjantai 2.2.2007 klo 1 8:00-20:30
Luoma-ahon koulun luokkahuone
Sirpala Jukka Luoma-aho
Rinne Markku Luoma-aho
Sorvari Kari Luoma-aho
Jaakkola
Järvenpää Tapani Turja

Jukka Turja
Vähävainio
Kiviranta
Kaihoranta
Kiviahonniemi
Kivikko
Raunionmäki
Pikkuraunio
Uusiranta Sirpa Välisaari

Sisko Vainio
Liisa Peura
Arja Saarinen
Tapani Turja
Jukka Turja

Uusitalo

Uusitupa
Alapuoli
Marjaniemi
Piste
Huviranta
Seurakunta
Kaavoittaja

Esko Turja
Mauno Autio

Tapio Luoma-aho
Tuomo Luoma-aho
Arja Peltomäki

Jukka Meritahti

1$

2$

Jukka Meritahti toimi kokouksen puheenjohtajana jaMarkku Luoma-aho sihteerinä.

Jukka Meritahti selvitti kokouksen taustaa ja tarkoitusta. Tavoitteena on järjestää
alueen maanomistajille tasapuolinen mahdollisuus rantarakentamiseen laatimalla
alueel I e ranta-asem akaav a, j oka on maanomi staj ien kaava.
Jukka Meritahti selvitti tehtyj ä toimenpiteitä:
- Asiasta käyty Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa viranomaisneuvottelu
2.4.2004,josta muistio tämän muistion liitteenä. Muistiossa todetaan mm:

- Pohjakartta on tekeillä.
- Kaavaan mukaan tulevat maanomistajat ltilat selvitettävä.
- Kaavoituksen pohjaksi tulee tehdä luontoselvitys ja
rakennettavuusselvitys.
- Pikkujärven ja Isosaaren rantaviiva voidaan otlaa rantaviivalaskelmissa
huomioon vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti.
- Jos mahdollista, Isosaari tulisi jattaa rakentamatta.

3S



4$

ss

6S

7S

Liitteet:

8$

- AM-tonttien rakentami sen määr ä voidaan määritell ä
tarkoituksenmukai s el I a tav alla
- Luonnosvaiheessa tulee kayda uusi neuvottelu.

- Alueelle on laadittu pohjakartta, jonka Teuvo Pajukoski, Pohjanmaan
Maanmittaustoimistost4 on I 8. 6.2004 hyväksynyt.
- Luontoselvitys tehty ja on tämän muistion liitteenä.
- Käyty neuvotteluja kunnan kanssa. Alueelle voidaan muodostaa tila I l5 m:lle
muunnettuarantaviiva eli yhteensä28-30 tilaa. 16 tilaa on jo olemassa. Tiloja
muo do stettaessa käytetään ns. kantatil ape riaatetta ti lanteesta I . l . 197 0 .

Rakennusoikeutta kukin tila saa 150 neliömetriä.
- Selvitetty tilakohtainen rantaviiva ja muunnettu rantaviiva (liite), jotka Jukka
Meritahti kävi mittausperiaatteineen (liite) tilakohtaisesti läpi todeten samalla tilan
mahdollisesti saaman tonttimäärän. Kaihoranta olisi ainoa, jolle ei tulisi edellä
mainittujen mitoitusperiaatteiden mukaan mitään. Muut tilat saisivat
mitoitusperiaatteiden mukaisesti tontteja. Olemassa olevat omakotitalot kaavoitetaan
omakotitalotonteiksi. Maatilojen on mahdollista saada 30 neliömetrin rantasauna, joka
ei vaikuta muuhun kaavoitukseen.
Jukka Meritahden mukaan muuta huomioitavaa on:
- Tontille tulevana tienä voidaan kayttaa 15 vuotta vanhempia teitä ilman
perustamiskustannuksia tontin tienä.
- Mahdollista saada lisää rakennusoikeutta, jos rakentaayli 30-40 metrin etäisyydelle
rannasta.
- Venevalkama saareen.
- Vesijättöön mahdollisesti yleinen venevalkama, jonka kunta voisi lunastaa. Tämä
saattaisi lisätä rantaviivaa.
- Poikkeusluvalla rakennetut rakennukset, joista ei löydy myönnettyä
rakennusoikeutta, mitataan seinien mukaan (pituus x leveys).
Helmikuun 2007 aikana osallisten toimitettava Meritahdelle pohjakarttaan merkittynä
toivomus tonttien paikoista ja teistä.
Tarkennuksia sopimuksesta, joka liitteena:
- Sopimus palautettava allekirjoitettuna viimeistään 28.2.2007 .

- Kaavaehdotus asiapapereineen toimitetaan kunnalle viimeistään 31.12.2007.
- Uutta rakennusoikeutta on saatu, kunnanvaltuuston hyväksytty ä kaavan
- Jukka Meritahti laskuttaa jokaista erikseen huomioiden jo maksetun osuuden.
- Kaavoituksesta poisjaanyt maksaa jo kertyneitä kustannuksia, n. 5000€, tilan
muunnetun rantaviivan suhteessa muunnettuun kokonaisrantaviivaan.
Kun kaavaehdotus on valmis tulevan kevään aikana, pidetään palaveri
ympäristökeskuksen kanssa. Palaveriin osallistuu Meritähden lisäksi Tuomo ja
Markku Luoma-aho.
Seuraava kokous järjestetään ennen tulevaa juhannusta.

l. Muistio viranomaisneuvottelusta Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa
2. Luontoselvitys
3. Tilakohtainen rantaviiva
4. Rantaviivan laskentaperiaatteet
5. Sopimuslomakkeet
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.12.2007

ALAJÄRVI

RANTA.ASEMAI(MVAN

OSALLISTUMIS. JA ARVIOSUUNNITELMA

Suunnitelman nimi, suunnittelualue

Suunnitelman nimi: Kaartusjärven ranta-asemakaava, joka koskee Alajärven kaupungin
Alajärven kylän tiloja Sirpala 15:244, Rinne 160:0, Sorvari 15:215, Jaakkola '15'.172,

Järvenpää 27:23, Vähävainio 27'.17, Kiviranta 27'.16, Kiviahonniemi2T:12, Kivikko 27:22,
Rauniomäki27:15, Pikkuraunio 27:14, Uusiranta 27:24, Uusitalo 27:25, Uusitupa 159:0,
Alapuoli 157:3, Marjaniemi 161:1, Piste 15:183, Huviranta 15:182ja Suviranta 15:168.,
Kaartusjärven ranta-alueella. Alueen sijaintija suunnittelualue on esitet$ likimäärin liitteenä
olevissa kartoissa.

Suunnittelutehtävän määriftely ja tavoifteet

Todetaan, että kaava-al ueel la on raken nettu seu raavasti :

Omakotitaloja kaksi kappaletta, kaksimaatalouteen liittyvää omakotitaloa sekä niihin liittyvät
maatalouden tarvitsemat rakennukset. Seurakunnan leirikeskus sekä 11 loma-asuntoa.
Yhdellä tilalla on myös rakennuksia, joihin ei ole rakennuslupia.
Nyt laadittavan asemakaavan tavoitteena on laatia ranta-asemakaava edellä mainittujen
tilojen alueelle seuraavasti:
Muodostettaisiin yhteensä 31 rakennustonttia joista yksi olisi rakennettu AM-tontti, sisältäen
kaksi asuintaloa sekä maatalouteen liittyviä rakennuksia, kaksi rakennettua AO-tonttia,
yksi seurakunnan leirikeskuksen tontti, 27 RA-tonftia, neljä maatilan rantasaunaa rannan
läheisyydessä oleville maatiloille sekä kolme venevalkamaa sekä VL- ja M-alueita.
Näin ollen uusia loma-asunnon tontteja tulisi 16 kpl.
Järven pohjoisosassa, Hirmukorvenmetsätietä ja Järvenpään yksityistietä on tarkoitus siirtää
pois järven rannasta.
Aiotut rakennusoikeudet vastaavat Kaartusjärven ranta-alueella olevien kaavojen
tehokkuuksia.
Kaava-alueella on rantaviivaa noin 5 km ja tehokasta rantaviivaa noin 3,3 km.
Kun otetaan huomioon ainoastaan omakotitalot ja loma-asunnot, niin kaavaan tulee 8,8
tonttia tehokasta rantaviivakilometriä kohden.
Aloitteen kaavan laatimisesta ovat tehneet tilojen omistajat.
Tonttien lukumäärä kunkin tilan kohdalla määräytyy ns. kantatilaperiaatteen mukaisesti,
ajankohta 1.1.1970.
Tiloista ja maanomistajlsta on erillinen liite.

Suunnittelun lähtökohdat ja tehdyt selvitykset ia aiemmat suunnitelmat

Alueella ei ole aiempia suunnitelmia, eikä kaavoja

Vaikutusalue

Vai kutusalueeseen ku u I uvat kaavoitettavat tilat, sekä "Tu rjan" kylä.

E-P:n Georakennus Oy



Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.12.2007

Osalliset

Asukkaat ja maanomistajat
1. Alueen ja lähialueen asukkaat
2. Alueen ja lähialueen maanomistajat
3. Hirmukorven metsätien tiekunta
4. Järvenpään yksityistien tiekunta

Alajärven kaupunki
1. Kaupunginvaltuusto
2. Kaupunginhallitus
3. Rakennustarkastaja
4. Terveystarkastaja
5. Ympäristösihteeri
6. Palomestari

Viranomaiset ja muut
1. Länsi-Suomen ympäristökeskus
2. Alajärven jakokunta

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Kaavoituksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta
ilmoitetaan alueen ja lähialueen asukkaille ja maanomistajille, tiekunnille kirjeitse. Kirjeen
sisältönä on kuulutus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Kaupungille ja Länsi-Suomen ympäristökeskukselle lähetetään osallistumis- ja

arviointisuunnitelma tiedoksi.
Kaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta tiedotetaan
Alajärven kaupungin ilmoitustaululla ja Torstai-lehdessä.
Osalliset voivat ottaa kantaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyteen.
Kommentit ja mielipiteet tulee antaa ensisijaisesti kaavanlaatijalle tai Alajärven kaupungille.
Kaavoitu ksen viranomaisneuvottelu on pidetty 2.4.2004.
Pohjakartta alueesta on hyväksytty 1 8.6.2004.

Kaavaehdotus

Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi, kun toinen viranomaisneuvottelu
on pidetty.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla ja Torstai-lehdessä. Viranomaisille
lähetetään lausuntopyynnöt ja kaava-alueen sekå naapuritilojen omistajille lähetetään
tiedotuskirje.
Nähtävillä olo aikana osallisilla on mahdollisuus antaa kaavaehdotuksesta kirjallinen
muistutus.

Hyväksymisvaihe

Kaavaehdotus käsitellään teknisessä lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa, jonka jälkeen

kaupunginvaltuusto tekee kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen. Kaavan hyväksymistä
koskevaan päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

E-P:n Georakennus Oy



Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Selvitettävät vaikutukset

Luontoselvitys on tehty 1 5.9.2004.

Kaavoituksen kulku ja päätöksenteot

27j2.2007

1. Ranta-asemakaavan pohjakartan on hyväksytty
2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
3. Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa
4. Asemakaavaehdotuksen nähtävillä olo
5. Asemakaavan hyväksyminen

18.6.2004
1-2 t2008

3 / 2008
4-512008

6 I 2008

Yhteystiedot

Alajärven kaupunki:
Maan käyttö- ja m ittaustoim isto
Alvar Aallon tie 2
62900 Alajärvi
Puh. (06) 24122274

Maanomistajien edustaja:
Tuomo Luoma-aho
Vimpelintie 679
62900 Alajärvi

Kaavanlaatija:
E-P:n Georakennus Oy
Jukka Meritähti
Koskenvarrentie 152
62900 Alajärvi
Puh. 0405430828

Palaute osallistumis- ia arviointisuunnitelmasta

Ensisijaisesti:
E-P:n Georakennus Oy

Liite: Alueen sijaintipiirrokset.
Luettelo tiloista ja niiden omistajista

,q--år
Jukka Meritähti
E-P:n Georakennus Oy

E-P:n Georakennus Oy
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MUISTIO
KOKOUS KOSKIEN KAARTUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVOITUSTA

Aika:
Paikka:
Läsnä:

1$

2S

3S

4S

ss

6S

Keskiviikko 26.3 .2008 klo 12:00-13 :30
Alaj arven kunnantalon neuvotteluhuone
Juha Katajisto Ympäristökeskus
Seppo Hakala Ympäristökeskus
Jukka Meritahti Rantakaavanlaatija
Pekka Isotalo Alajarven kaupungin kaavoitusteknikko, valittu sihteeri
MarkkuLuoma-aho Maanomistajaa,Lopullinenmuistionlaatija
Tuomo Luoma-aho Maanomistaja
Jukka Turja Maanomistaja

Jukka Meritahti toimi kokouksen puheenjohtajana ja Pekka Isotalo valittuna
sihteerinä. Hän ei koskaan laatinut muistiota vaan Markku Luoma-aho laati
j älkikäteen tämän mui stion omien mui stiinpanoj ensa pohj alta. .

Jukka Meritähti selvitti tehtyj ä toimenpiteitä.
- Viranomaisneuvottelu Ympäristökeskuksen kanssa 2.4.2004
- Pohjakartta 12.6.2004
- Maanomistajien kuuleminen 2.2.2007, kaavoitusperiaatteet yms.

Jukka Meritahti selvitti tehtyj a kaavaluonnosta:
- 8,5 mökkiä lkm, mikä on selvästi jarven eteläpäätä vähemmän
- 16 jo rakennettu
- 14 uutta
- 4 rantasaunaa
- Srk:n leirikeskus.

- Juha Katajisto totesi järven pinta-alan olevan 146 ha. Yleinen kaytanto on 4
halmökki, jolloin järvi olisi tämän periaatteen mukaan jo täyteen rakennettu. Kaavan
kasittelya kuitenkin j atkettiin.
- Maanomistajat vetosivat maaomistajien tasavertaiseen kohteluun järven etelä- ja
pohjoispään osalta.
- Juha Katajistoa kiinnosti kantatilakohtaiset rakennusoikeudet koko järven osalta.
- Todettiin, että pohjoispään kantatiloilla ei ole rakennuksia järven eteläpäässä.
- Juha Katajisto arvosteli Isosaaren ja Pikkujärven mukaan ottamista rantaviivaan.
- Juha Katajisto halusi rakennettavuusselvityksen järven pohjoispään rannoista.
- Juha Kataj isto halusi liito-oravaselvityksen..
- Juha Katajisto halusi museoviraston lausunnon
- Puhuttiin alimmasta rakennettavuuskorkeudesta. Todettiin, että järvi ei juuri tulvi.

Pekka Isotalo piti koko järven kantatilaselvitystä liioitteluna

Päätettiin laatia vaadittuj a selvityksia

Ympäristökeskus ei tyrmännytkaavaa, vaan halusi palata asiaan vaadittujen
selvitysten jalkeen.

7S



/-;;11 4:a tl

Liitooravaraporfti

Paikka: Kaartusjärven pohjoisranta Suvirannasta Isosaaren edustalle saakka.

Aika:27.4.08

Menetelmä: Noin joka toisen kuusen ja lehtipuun tyvi tffkastettiin liito-oravan jätösten
löytiimiseksi 100 metrin alueelta jiirven rannasta maalle påiin.

Kartoittaja: Heli Håim?ilåiinen, FM, heli.hamalainen@jamin.fi, p. (040) 723 1577

RAPORTTI:

Kartoitin järven rannasta noin sadan metrin levyisen kaistan. Kartoitushetkellä såiä oli puolipilvinen

ja lumipeitettåi ei enää ollut metsåissä. Suolla oli vielä routaa ja paikoitellen varjoisimmissa kohdissa

oli luntakin, mutta puiden tyvet olivat paljaat. Suvirannan leirikeshrksen läheisissä metsissä oli

runsaasti liito-oravan jälkiä varsinkin suurten kuusten fiellä. Suoalueelta tai maatilojen

låiheisyydestii liito-oravan jållkiä ei löytynyt. Suo on miintyvaltaista rämettä. Myöskåiän kapeasta

metsäkaistasta jåirven ja tien våilistä ei löytynyt liito-oravan jälkiä. Isosaaren puoleiselta rannalta ei

löytynyt yhtåiiin liito-oravan jåilkeä. Metsä on mäntyvaltaista kangasmetsiiit jossa on soistuneita

painanteita. Kuusia kasvoi suhteellisen harvassa tai ei ollenkaan ja ne olivat pienikokoisia.

Ohessa lista GPS -pisteistå" joista löytyi liito-oravan jåilkiä:

333855t/7000061,

3338533/7000094,

3338535/7 000090,

3338527/7000106,

333853817000098,

3338532/7000106,

3338565/7000186,

333856817000194,

3339M9/699999s,

3339449/699999s,

3338560/6999918,

3338560/3999918.

Nåiissä pisteissä sijaitsevat kuuset ovat kookkuta jametsä on muutenkin kuusivaltaista"

fra
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trMUSEOVIRASTO' MUSEMERKET PVM / DATUM

17.7.2008

E-P:n Georakennus 0y
Jukka Meritähti
Koskenvarrentie 152

62900 ALAJÄRVI

VIITE / REFERENS

Lausuntopyyntönne 26.6.2008

Asn/ÄRENDE

LAU SU NTO A LAJÄRVEN KAARTUSJÄRVEN MNTA-ASEMAKAAVASTA

DNRO / DNR

414/303/2008

J u kka Meritähti E-P: n Georaken n us Oy:stä pyytää Museoviraston
lausuntoa siitä, onko Museovirastolla tiedossa esteitä alueen
kaavoittamiselle ja rakentam iselle. Kaavahanke koskee Alajärven
kaupung in Kaartusjärven po hjoisosan rantoja.

Peruskartalla on kaava-alueen sisälle merkitty kaksi tervahautaa, jotka

tulee kaavassa asianmukaisesti huomioida. Mikäli alueelta löytyy
vanhempaa rakennuskantaa, tämä tulisi inventoida ja arvottaa
kaavoitustyön yhteydessä.

Muutoin Museovirastolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön eikä
rakennetun kulftuuriympäristön osalta huomauteftavaa kaavahankkeesta.

Osastonjohtajan
sijainen, yli-intendentti

Tutkija

kko Härö

LG.
Annika HarjulaDL

l"-L

Tiedoksi: Länsi-Suomen ympäristökeskus

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo

/AHA/}GL
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Kaartusjärven rakenn ustiheys

13.8.2008 maastotietokannan sisältämän peruskarttatarkastelun ( 1:10000, liite ) perusteella Kaartusjärven
ranta-alueilla on yhteensä 66 kpl rakennuksia tai rakennustontteja. Talousrakennuksia ei ole laskettu.

" Tehokasta " rantaviivaa koko Kaartusjärvessä on yhteensä noin 6,3 km.
Nyt tekeillä olevalla kaava-alueella on tehokasta rantaviivaa noin 3,3 km.
Kaava-alueen ulkopuolella on tehokasta rantaviivaa noin 3,0 km.

Rakennuksia tekeillä olevalla kaava-alueella on 16 kpl (sisältäå kaksi maatilan päärakennusta, sekä tontin,
jossa on luvattomat rakennukset) ( merkitty liitteeseen vihreällå ) ja niitä on kaavan jälkeen 30kpl. (Kaavassa
30 tonttia) Kaavatonttien lukumåärä laskettu tiheyden 9,2 tonttia / tehokas rantaviivakilometri.
Kaava-alueen ulkopuolella rakennuksia ja rakennustontteja on 50 kpl. (merkitty liitteeseen punaisella)

Yhteensä ennen kaavaa 66 kplja kaavan jälkeen 80 kpl.

Tarkasteltaessa rakennusten lukumäärää ja rantaviivan suhdetta saadaan seuraavat tulokset:

Tekeillä olevan kaavan jålkeen kaava-alue käsittää 52 % koko järven rantaviivasta.
Vastaavasti kaava-alueen ulkopuolella on rantaviivaa 48 % koko jårven rantaviivasta.

sekä

Tekeillä olevan kaavan jälkeen kaava-alueella on 37 % järvellä olevista rakennuksista tai tonteista.

Vastaavasti kaava-alueen ulkopuolella on 63% järvellä olevista rakennuksista tai tonteista.

todetaan
että kaava-alueella on yhtä tonttia kohden muunnettua rantaviivaa noin 110 metriä ja kaava-alueen

ulkopuolella tonttia kohden on rantaviivaa käytet$ 60 metriä.

Etikkä

Kaava-alue käsittää 52 % jäwen rantaviivasta ja kaavan jälkeen siellä olisi järven rakennuksista 37 %

Mikäli kaava-alueella käytettäisiin samanlaista rakennustiheyttä kuin mitä järvellä on jo olemassa, niin

kaava-alueelle pitäisi voida siioittaa yhteensä 55 kpl rakennustonftia.
NyT NlffÄ ON 30 KPL, joskin AM-korttelissa on kaksi maatilan päärakennusta.

Kaava-alueella on muunnettua rantakilometriä kohden 9,2 tonttia
Muualla järven alueella luku on vastaavasti 16,7 tonttia muunnetulla rantakilometrillä

Kaavan jälkeen koko järven mitoiksi tulee 12,7 tonftia muunnetulle rantakilometrille.

Selvitvksen vakuudeksi 12.1 0.2008
Y.r4A- ah"-'Azä

.4ukka Meritähti

9.9.2017 pidetyn viranomaisneuvottelun jälkeen on tullut muutoksia mitoitukseen:
Kaava-alueen rakennustonttien lukumääiäksi tulee 28 kpl. Kaavan jälkeen Kaartusjärvessåon yhteensä 78

kpltontteja / rakennuksia. Näin ollen rakennustiheydeksitulisi 8,6 rakennusta / muunnettua rantakilometriä

kohti.
Kaava-alueella muunnettua rantaviivaa on noin 1 15m / tontti, vastaavasti kaavan ulkopuolella luku 60m /

tontti.
Kaavan jälkeen kaava-alueella on 36% järven rakennuksista / tonteista, vastaavasti kaavan ulkopuolella niitä

on64%.
Kaavan jälkeen koko järvellä rakennustiheys olisi 12,4 tontti/ rakennus, muunnettua rantakilomeriä kohde

Lir

Sevitvl<€6n vakuudeksi 30. 3.201 7

W1' V/en,'{.za'
.z{ukka Meritähti
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Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

18.1 .2010 EPOELY/3 U07.02/2010

E-P:n Georakennus Oy / Jukka Meritähti
Koskenvarentie 152
63600 Alajärvi

Viite / Hånvisning

Lausuntopyyntönne I .12.2009

Asia / Ärende

Lausunto tulvien huomioon ottamisesta rakentamisessa Kaartusjärvellä (Alajärvi)

E-P:n Georakennus Oy / Jukka Meritähti kunta on pyytänyt alinta rakentamiskorke-
utta Alaj ärvellä sij ai ts eval le Kaartu sj ärvelle.

Maa- ja metsätalousministeriön asettaman työryhmän antamien suositusten perus-

teella uudet rakennukset tulisi sijoittaa keskimäärin kerran 100 wodessa toistuvan
ylimmän tulvakorkeuden yläpuolelle. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
yrnpär{stökeskuksella ei ole täsmällistä tietoa Kaartusjärvan keskimiiärin keruan

I 00 vuodessa toistuvista tulvavedenkorkeuksista.

Kaartusjärven vedenkorkeuksista on hyvin niukasti tietoa. Järven keskivedenpin-
naksi on syvyyskartoihrksen yhteydessä arvioitu Noo -r117,00 m ja sama korkeus
on myös peruskartalla. Valuma-alueen koon ja arvioidun valunnan avulla kenan
sadassa vuodessa toistuvaksi tulvakorkeudeksi voidaan karkeasti arvioida N6s
+117,40 m. Kun otetaan huomioon keskimäärin kerran 100 vuodessa toistuva tul-
vakorkeus, aaltoiluvara sekä laskennan epätarkkuus, voidaan suositeltavan alim-
man rakentamiskorkeuden Kaartusjåirvellä arvioida olevan N6e +117190 m.

Tätä lausuntoa annettaessa ei ole selvitetty muita edellytyksiä rakentamiselle.

Tulosryhmän päällikkö
Ylitarkastaja Tarja Savea-Nukala

Vanhempi insinööri Katja Haukilehto

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ympåristö Ja luonnonvarat -vastuualue

O Koulukatu 19.PL262,65101 Våasa /Skolhusgatan le- P8m2,85101 Vasa. Puh./Tfn0206300030

a Torikatu40. P1 77,67101 Kokkola /Torggatan40.PB77,67101Karleby. Puh./Ttn0206360030

a Torikalu16.PL156,60101 Seinäjoki/Torikatu16.PB156,60101 Seinäjoki 'Puh./Tfn0206360030
kiriaamo.elela-pohlanmaa@ely.ke3kus.fi ffi.elv-keskus.li

Päivåys
Datum

Dnro
Dnr
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TIEDOKSI Alajärven katrpunki /rakennusvalvonta
EPO ELY / Aluoiden käyttö- ja vesihuolto-osasto
EPO ELY / Martti Kujanpää

Kaartusjärvi

,.1Kuusisaar$"
L.rU

\)

.J

;
I

1,

t
1

Sanlala
()

l,
I

\it,. 
,,1

Vähävuori \

Saorohqäö

l

I
)

{

iemi/lson

}.

L

I
I

1

Ij

\

\
',/



I e_ 4:a ,27

MUISTIO
TYONEWOTTELU KAARTUSJIIRVEN RANTA-ASEMAKAAvoITUKSEsTA

L t
I

Aika:
Paikka:
Läsnä:

1$

Torstai 15.11.2012 klo I 3:00-15:00
vaas4 Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, Liikenne- ja Ympåiristökeskus
Juha Katajisto Ympäristökeskus
Matti Rantala Ympiiristökeskus
Jukka Meritiihti Rantakaavan laatqa
MarkkuLuoma-atro Maanomistaj4muistionlaatija
Tuomo Luoma-aho Maanomistaja

Todettiin tilaisuuden olevan työneuvottelu, jonka sihteeriksi valittiin Markku Luoma-
aho

Kaavaehdotus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelrna laitettava uudelleen nåihtiiville ja
asiasta tiedotettava ulkopaikkakuntalaisille

2$ Jukka Meritiihti luovutti Ympåiristökeskukselle kansion Kaartusen ranta-asemakaavan
rantakaavaselostus sekä esiueli kaavaluonnoksen, joita alettin käymåiiin Meritåihden
johdolla läpi. Työpalaverissa puututtiin selostuksen ja kaavaluonnoksen 3$:ssä
mainittuihin asioihin

3 $ - Liito-oravaselvitykseen ei ole vielä viranomaisten kantaa
- Kaartusjåirven rakennustiheys on suunnitellulla kaava-alueella noin puolet
ulkopuoliseen alueeseen verrattuna
- Tilalle Uusiranta 27:24 esitetty "yhtärakennusta kahtena" perinnönjako-
pyrkimyksiin vedoten, joka torjuttiin ympiiristökeskuksen taholta.
- Mitoitusta tarkennettava rakennettavuusselvityksellä, Meritåihden mukaa soveltuvuus
rakentamiseen on tarkistettu
- Selvitettiivä alin turvallinen rakennuskorkeus tulvavesiin nåihden

- RAl4 siirettävä RA13 viereen ilman väliä
- Todettiin tilan Kaihorarfia2T;7 jåiäv?in suuniteltavan kaavan ulopuolelle
- Maatilalla Jåirvenpåiä 27:23 hylkåiävä poikkeuslup4 nyt siihen kaavoitettu asuintontti
- Alueen kahdesta tervahaudasta tehtävä kaavaan merkinnät
- Rakennusoikeudeksi 80/40
- Rantasaunat pois virkistysalueilta, alueet muutetaan metsåimaaksi
- Luontoselvitykseen lisättävä linnustoselvitys

4$
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Linnustoselvitys Kaartusjärven pohjoispään kaavoitettavalle alueelle.
20L3 kevät-kesåi, Matti Sissonen Olli Neulaniemi

KARTOITETru ALUE

Toteutimme linnuston lajistokartoituksen Alajärven kunnassa sijaitsevan

Kaartusjärven Pohjoispäiin kaavoitettavalle alueelle 20L3 touko- ja heinä-

kuun välisenä aikana. Kartoitettava alue oli Kaartusjärven itäpuolella sijait-

sevan Huutoniemen ja länsireunalla sijaitsevan Isosaaren pohjoispuoleinen

alue. Lisäksi selvitettäväiin alueeseen kuului Kaartusjärven itäpuolella oleva

Pikkujärvi niminen metsälampi ja vaihtelevasti Kaartusjärven vaikutuspiiris-

sä olevia ranta- ja maa-alueita. Raportin lopussa on suurpiirteinen karttaliite

alueesta, josta käy ilmi muun muassa raportissa käyttämämme paikannimet.

AIKATAULU IA MENETELMÄT

Teimme alueelle neljä varsinaista maastokäyntiä ja lisåiksi Olli Neulaniemi

teki alueelle huhtikuussa alustavan kartoitussuunnitelman (ajankäyttö ym.)

kiertäen karkeasti alueen ja kirjaten samalla tavatut lajit. Linnuston kartoitus

perustui pitkälti veneestä tapahtuneeseen havainnointiin, jolloin saatiin hy-

vin havainnoitua niin laululinnut kuin vesi- ja rantalinnustokin. Ranta-

alueita, maa-alueita ja kartoitettavalla alueella sijaitsevien saarien lintuja kar-

toitimme kävellen. Maastotyöt aloitimme aamuisin auringonnousun aikaan

parhaaseen lintujen lauluaikaan ja työt lopetettiin puolen päivåin aikoihin.

Saimme tietoa joidenkin lajien esiintymisestä alueell4 myös yhdeltä paikalli-

selta aktiivimetsästäjältä j a yhdeltä maanomistajalta.



KARTOITUKSEN TILAAIA

jukka Meritiihti, 040963220L, Koskenvarrentie 152, 62900 Alajärvi

MAASTOTÄVNNTT SUORITETTIIN

21..4.2013, klo.09:0&-1L:00. Sää pilvinen, järvi vielä jäässä ja maassa paikoin

lunta. Alueen kiertäminen karkeasti, sekä ajankäytön ja toimintametodien

suunnitteleminen (Matti, Olli).

18.5.2013, klo.05:00-L0:30. Sää poutaineru ia*i on tiiysin sulanut. Kartoitus

veneellä ja kävellen. Koko kaava-alue käyty läpi (Matti & Olli).

3L.5.2013, klo.05:0G-1100. Sää poutainen. Kartoitus veneellä ja kävellen. Ko-

ko kaava-alue käyty läpi (Matti & Oll0.

26.6.2013, klo.06:3G-10:30. Sää poutainen. Kartoitus veneellä ja kävellen. Ko-

ko kaava-alue käyty läpi (Matti & Olli).

9.7.2073, klo 05:0G{8:00 Sää poutainen. Havainnointia rannoilta kaukoput-

kella kahdesta eri pisteestä ja kävellen osalla aluetta (Matti & Olli).
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KAAVOITUSALUEELLA HAVAITUT LAJIT

Kaakkuri* (NT) (Gaoia stellata) Havainto ylilentävästä ääintelevästä kaakku-

rista kolmelta eri kerralta, lentosuunta kahdella kerralla itä:in.

Kuikka" (Gaaia arctica) Enimmilläåin havaittu yhtäaikaishavaintona (9.7.2013

Suvirannan laiturilta) koko järvellä 13 aikuista ja1, poikanen, mutta kyseises-

tä tarkkailupisteestä jäii katveeseen kaavaan kuulumaton järven eteläpää. Ai-

kaisempien havaintojen pohjalta arvioisimme, että kaava-alueella on 24

kuikkaparia. Kaava-alueen eteläpuolella Suvirannan läheisyydessä oli

26.6.2013 kuikkapari kahden pienen poikasen kanssa ja ranta-asukkaan tie-

don mukaan paikalla on pesinyt aikaisempinakin vuosina kuikka. Kaava-

alueelta löytyi Suvirannan pohjoispuolisen lahden kaakkoiskulmasta kuikan

tämänkeväinen pesä jossa oli munankuoren puolikas ja lisäksi samaiselta

lahdelta löytyi ainakin yksi vanha kuikan pesä. Lisåiksi kuikan pesä löytyi

Isosaaren koillispuolella olevalta "pikkusaarelta", ranta-asukkaan tiedon

mukaan saaressa on pesinyt kuikka aikaisempinakin vuosina.

Laulujoutsen* (Cygnus cygnus) Ei todettua pesintää. Havaintoja Pikkujärvel-

tä ja väliltä Riita-ahonlahti - Isolahti.

Sinisorsa (Anas platyrlrynchos) Kaava-alueelta tavattiin kaksi sinisorsapoiku-

etta Riita-ahonlahden eteläosissa 5 - ja Isonsaaren pohjoispuolella sijaitseval-

la rantaluhdalla 9 poikasta.

Haapana (Anas penelope) 1,-2pana (Toinen pari Pikkujärvellä).

Tavi (Anas crecca) 1 pari Riita-ahonlahden eteläpuolella.

Tukkasotka (VU) Ayhty a fuligula) 3 kiertelevää koirast a 9 .7 .2013.

Telkkä (Bucephala clangula) 3-5 pesivää paria joista osa pöntöissä.

Tukkakoskelo (NT) (Mergus serrator) 1 pari Riita-ahonlahti - Huutoniemi

välisellä alueella.

Mehilåiishaukka (VU)" (Pernis apiaorus) Yksi havatnto 26.6. kaava-alueen

pohjoisosan ylitse koilliseen lentäneestä linnusta.

J



Tuulihaul<ka (Falco tinnunculus) Havainto Isosaaresta ja varoitteleva lintu

Suvirannan eteläpuolella.

Nuolihaulcka (Falco subbuteo) Havainto kiertelevästä linnusta Isosaaren lä-

heisyydestä 18.5.

Teeri (NT)* (Tetrao tetriil Kaava-alueella vaihtelevaa soidinta låihinnä järven

jäällä Isosaaren koillis- ja itäpuolella. Nåikö- ja äåinihavaintoja kaavoitettavan

alueen Liinsi- ja luoteisosan varttuneemmasta (ranta)metsiköstä ja sen låinsi-

puolella olevasta (mänty)taimikosta. Kaava-alueen Länsi - ja luoteisosassa

(miintytaimikossa) neljä tuoretta teeren rypykuoppaa.

Metso (NT) ",*" (Tetrao urogallus) Ei havaintoa kartoituksissa mutta aikai-

sempien havaintojen mukaan Pikkujärven eteläpuoleisella råimeellä sekä

Pikkujärven länsipuoleisella vanhemman metsän alueella metsopoikue use-

ampana vuonna. Pikkujärven eteläpäässä (ei kaavoitettavalla alueella) vii-

meksi vuonna 2012 yksi aikuinen (naaras eli koppelo) ja viisi poikasta.

Pyy* (Bonasabonasia) Ulosteita useassa paikassa Suvirannan koillispuolisella

metsäalueella (tuore kangas).

Kurki* (Grus grus) Yksi havainto lentoon lähtevästä kurjesta Huutoniemen

eteläpuoliselta lahdelta rantaluhdalta potentiaaliselta pesimäpaikalta 18.5.

Runsaasti sulkia Riita-ahonlahden - Pikkujärven välisellä alueella.

Liro" Qringa glareold Ylilentävä yksittäinen lintu, Suviranta.

Metsäviklo (Tringa ochropus) Reviiri Riita-ahonlahden itäpuolella.

Rantasipi (NT) (Äcfitis hypoleucos) 5-7 reviiriä kaava-alueella melko tasaisin

välimatkoin.

Valkovikl o (Tringa nebularia) Todenniiköinen reviiri Pikkujärvellä.

Naurulokki (NT) (Larus ridibundus) Ei kolonioita mahdollisesti 1-2 pesintää

yrittänyttä paria.

Kalalokki (Larus canus) 4 pafia Suviranta - Kiviahonniemi välisellä alueella

joista kahdella parilla todennettu pesintä.

4



Harmaalolcki (Larus argentatus) 3 paria Suvirannan ja Huutoniemen välisellä

alueella. Ainakin yksi onnistunut pesintåi, 2 lentopoikasta todennettu Huu-

toniemen pohjoispuolisen niemenkärjen karikolla.

Pikkulokki (Larus minutus) Muutamia (1-4) ohilentäviä ja kierteleviä lintu-

ja.

Kalatiira* (Sterna hirundd Kaava-alueella 4 paÅa, joista kahdella varmistettu

pesintä (munapesä ja yksi untuvapoikanen) Huutoniemessä ja Kiviahonnie-

messä.

Sepelkyyhky (Columba p alumbuil Hajahavaintoja eri puolilta kaava-aluetta.

Käki (Cuculus canorus)

Palokåirki" (Dryocopus martius) Rummuttava lintu kaava-alueen länsirannan

metsikössä ja äåinihavainto myös Pikkujärven Itäpuolelta (ei kaava-alueelta).

Käpytikka (Dendrocopos major) Hajahavaintoja kaava-alueelta. Isosaaressa

pesä haavassa eteläpäässä saarta (poikasten kerjuuäåini kuului kolosta) ja

Suvirannassa lentopoikue.

Haarapää sky (Hirundu rustica) Pesiviä parej a pohjoisosan asutusalueella.

Räystäspääsky (Delichon urbica) Pesiviä pareja pohjoisosan asutusalueella.

Metsäkirvinen (Anthus triuialis) Useita reviirejä erityisesti Pikkujärven ym-

päristössä.

Väståiräkk i (Motacilla alb a) Minimissäåin 3-5 reviiriä kaava-alueella.

Keltavästäräkki (VU) (Motacilla flaaa) Yksi ääinihavainto Pikkujärveltä.

Punarinta (Erithacus rubecula) Hajahavaintoja eri puolilta kaava-aluetta.

Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) Harvalukuisena.

Pensastaska $axicola rubetra) Riita-ahonlahden pohjoispuolen pelloilla vä-

hintäiin 2 reviiriä.

Laulurast as (Turdus philomelos) Enintäiin muutamia pareja.

Punakylkirastas (Turdus iliacus) Useita reviirejä.

Råikättirastas (Turdus pilaris) Useita reviirejä.

Mustarastas (Turdus merula) Muutamia laulavia.
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Lehtokerttu ( Sylaia b orin) Muutamia laulavia.

Mustapääkerttu (Sylaia atricapilla) Yksi laulava Isolahden pohjoispäåin pellon

reunalla, ei kaava-alueella.

Hernekertta $yluia curruca) Muutamia laulavia.

Pajulinfu (Pltylloscopus trochilus) Runsaslukuinen.

Hippiäinen (Regulus regulus) Yleinen kaava-alueen vanhemmissa kuusival-

taisissa metsissä.

Harrnaasieppo (Muscicap a striata) Yleinen.

Kiriosiepp o (F icedula lrypoleuca) Yleinen.

Talitiainen (P arus maj or) Yleinen.

Sinitiaine n (P arus caeruleus) Yleinen.

Töyhtötiainen (Parus cristatus) Yksi äåinihavainto Pikkujärven itäpuolelta.

Harakka (P ica pica) Låihinnä järven pohjoisosan asutusalueella.

Varis (Coruus corane) Yleineru kaava-alueella muutamia pesiii, lentopoikue

Huutoniemen pohjoispuolella.

Peippo (Fringilla coelebs) Yleinen.

Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra) Vaeltavia parvia.

Keltasirkku (Emberiza citrinella) Useita laulavia.

Paiusirkku (Emberiza schoeniclus) 4 laulavaa lintua välillä Suviranta - Isosaa-

ri.

6



MERKKIEN SELITYKSET

NT: Silmälläpidettävä

VU: Vaaranfunut

*: Lintudirektiivin I liitteen laji

*": Lintudirektiivin II liitteen laji

Lähteet:

Rassi, Hyvärinen, Juslen: Suomen lajien uhanalaisuus 201O Ympäristöminis-

teriö. http://www.birdlife.filsuojelufiainsaadanto/lintudirektiivi-lajit.shtml

MUITA HUOMIOITA

Liito-oravasta havaintona muutamia papanoita haavan juurelta Huutonie-

meen menevän tien Itäpuolelta (liihellä siitåi, missä siihkölinja ylittää tien).

Suvirannan ja Huutoniemen välisellä rantaluhdalla ja Riita-ahonlahdella

runsaasti sudenkorentoj4 useita eri lajeja.
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Herra innietmi.

Annamme tarvittaessa lisätietoja kartoituksesta ja tarkempia koordinaatteja.

Alajärvellä 9.7 .2013

Olli Neulaniemi, 0407 693064, olli.j.neulaniemi@student.jyu.fi
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RAKENNUKSET, Alajärven kylässä, Kaartusjärven pohjoisosa, Suvirannasta suoraan
järven yli.

15:244 SIRPALA, om. Jukka Luoma-aho huvila, laajennus -0g, rak. yht.67 k-m2

15:329 JAAKKOLA,om. Kimmo Luoma-aho huvila, 3g+g, rak yht. 46k_m2

27:16 KIVIRANTA, offi.AskoAlasen äiti, nykyisin tilan nimiTOIVONRANTA 1:102
Kurejoen kylässä om. Hannele Kontio huvila, rak. yht 3g k-m2

27:12 KlvlAHoNNlEMl, om. seppo ja Leena suira huvila, 60+12, rak.yht. T2k-m2

27:22 KlVlKKO,Esko Turja rak, om. J.Turajja Jaana Salminen,talo,llg+S4,yht 1l3k-m2

27:26 JARVENPM, om Tapani ja Jukka Turja 3 omakotilaoa, 170+46+2g0+123 ym.

27:15 RAUNIOMAKI, om MaunoAutio huvila, 43k-m2

27:14 PIKKURAUNIO, om. Päivi Granlud, huvila, kota,varasto,sauna ,yhtr4k-m2
161:1 MARJANIEMI, om. Tapio ja Mikko Luoma-aho huvila, yht s2 k-m2

1S7:SALAPUOL|, om Martti Hyytiäisen oik.omistajat huvila, yht 2g k-m2

159:0 uuslruPA, om. Esko Luoma-aho huvila, yht 2g k-m2

15:183 PISTE, om. Tuomo Luoma-aho huvila, 35 k-m2-

15:182 HUVIRANTA, om Soile ja Risto Luoma-aho ja lrmeli Peltomäki, huvila, 3b k-m2

15:168 SUVIMNTA, omAlajärven seurakunta, leirikeskus, 513+105+33, yht 653 k-m2
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KERTOIi'ELLA KORJATTAVA LUONNOLLINEN RANTAVIIVA
( MUUNNETTU RANTAVIIVA )

RAK E N N U SO I KE UTTA tUI ITO ITTAVAN RA NTAVI IVAN LAS K E NTA

Rantaviiva mitataan 1:10 000 kartalta.

Rantaviivasta oikaistaan pois aivan pienet, todellisten rakentamisolosuhteiden kannalta
merkityksettömåt mutkat sekä 50 metriä kapeammat niemenkärjet ja kannakset.

Vastarannan läheisyys vähentää rakentamismahdollisuuksia, jolloin rantaviivan pituus kenotaan
seuraavalla kertoimella:

Vastarannan läheisyys kerroin

suora, luonnollinen rantaviiva, kerroin = 1

niemi, leveys alle 50 m, kerroin = Q

niemi, leveys 50 - 100 m, kerroin = 0,5
niemi, leveys 100 - 200 m, kerroin = 0,75
lahti, leveys alle 100m, kerroin = 0,25
lahti, leveys 100 - 200m, kerroin = 0,5
lahti, leveys 200-300m, kenoin = 0,75

Ylläolevat kertoimet perustuvat Etelä-Savon seutukaavaliiton vuonna 1 980 laatimaan
laskentamalliin.
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ALAJÄRVI

RANTA-ASEMAI(AAVAN

OSALLISTUMIS. JA ARVIOSUUNNITELMA

Suunnitelman nimi, suunnittelualue

Suunnitelman nimi: Kaartusjärven ranta-asemakaava, joka koskee Alajärven kaupungin
Alajärven kylän tiloja Sirpala 15:244, Rinne 160:0, Sorvari 15:215, Jaakkola 15:329,
Järvenpäå 27:26, Vähävainio 27:17, Kivirantra 27:16, Ellinkulma 27:27, Kiviahonniemi 27:12,
Kivikko 27:22, Rauniomäki 27:15, Pikkuraunio 27:14, Uusiranta 27:24, Uusitalo 27:25,
Uusitupa 159:0, Alapuolil5T:3, Marjaniemi16l:1, Piste 15:183, Huviranta 15:182 ja
Suviranta 15:168 Alajärven kylässå sekä Toivonranta 1:302 Kurejoen kylässä Kaartusjärven
ranta-alueella. Alueen sijaintija suunnittelualue on esitetty likimäärin liitteenä olevissa
kartoissa.

Suunnittelutehtåvän määrittely ja tavoitteet

Todetaan, ettil kaava-alueella on rakennettu seuraavasti:
Omakotitaloja kaksikappaletta, kaksimaatalouteen lii$ää omakotitialoa sekä niihin liittyvät
maatalouden tarvitsemat rakennukset. Seurakunnan leirikeskus sekä 11 loma-asuntoa.
Yhdellä tilalla on myös rakennuksia, joihin ei ole rakennuslupia.
Nyt laadittavan asemakaavan tavoitteena on laatia ranta-asemakaava edellä mainiftujen
tilojen alueelle seuraavasti:
Muodostettiaisiin yhteensä 30 rakennustonttia, joista yksi on rakennettu AM-tontti, sisältäen
kaksiasuintaloa sekä maatalouteen liittyviä rakennuksia, alueella on vanha 182Oluvulla
rakennettu luftirakennnus, joka on tarkoitus suojella. Kolme AO-tonttia, joista kaksi on
rakenneftu. Yksi (Y-alue), seurakunnan leirikeskuksen tonfti. RA-tonfteja 25 kpl, joista
rakennettuja on 11 kpl.
Neljä maatilan rantiasaunaa rannan låheisyydessä oleville maatiloille sekä yksiuudelle
omakotitalotontille.
Kaksivenevalkamaa laitureineen sekä VL- ja M-alueita sekä tarvittiavat katualueet.
Näin ollen uusia loma-asunnon tontteja tulisi 14 kpl, sekä yksiAO-tontti.
Aiotut rakennusoikeudet ovat huomaftavasti pienemmåt kuin mitä Kaartsjärvessä yleisesti on,
niin vahvistetussa rantakaavassa kuin kaavoittamattomilla alueillakin.
Kaava-alueella on rantaviivaa noin 4,6 km ja tehokasta rantiaviivaa noin 3,3 km, Pinta-alaa
noin 45 ha.
Aloitteen kaavan laatimisesta ovat tehneet tilojen omistajat
Tonttien lukumäårä kunkin tilan kohdalla määräytyy ns. kantatilaperiaatteen mukaisesti,
ajankohta 1.1.1970.

Suunniftelun lähtökohdat ja tehdyt selvitykset la aiemmat suunnitelmat

Alueella eiole aiempia suunnitelmia, eikä kaavoja.
Kaavoittaja on tarkastellut Kaartusjärven rakennuskantaa peruskartan pohjaltra.
Siitä voidaan todeta, että kaavoitettavalla alueella on yhteensä 16 kplrakennuksia, jossa
luvussa on mm. kaksimaatilan asuinrakennustia sekä seurakunnan leirikeskus.
Kaavan ulkopuolisella alueella jårven rannassa on 50 kpl rakennuksia.

Vaikutusalue

Vaikutusalueeseen kuuluvat kaavoitettavat tilat, sekä Turjan' kylä



Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osalliset

Viranomaiset ja muut

Asukkaat ja maanomistajat
1. Alueen ja lähialueen asukkaat
2. Alueen ja låhialueen maanomistajat
3. Alajärven kaupungin hoidossa olevat yksityistiet

Alajärven kaupunki
1. Rakennustarkastaja
2, Terveystarkastaja
3. Ympäristösihteeri
4. Palomestari
5. Kaavoiftaja

4.3.2020

2

1. ElY-keskus
2. Museovirasto
3. Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo
4. Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto

Osallistumisen ja vuorovaikutultsen järjestäminen

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Kaavoituksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä alustavan
kaavaluonnoksen nähtävillä olosta ilmoitetaan alueen asukkaille ja maanomistajille,
tiekunnille kirjeitse, sekä Järviseutu-lehdessä olevalla kuulutuksella. Kirjeen sisältönä on
kuulutus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Alajärven kaupungille, Länsi-Suomen ympäristökeskukselle, Museovirastolle, Etelä-
Pohjanmaan Museovirastolle ja Etelä-Pohjanmaan Maakuntaliitolle lähetetään osallistumis-
ja arviointisuunnitelma liitteineen tiedoksi, sekä alustava kaavaluonnos såhköisenä
mahdollisia kommentteja varteen. Kaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja
arviointisuunnitelman nähtävillå olosta tiedotetaan Alajärven kaupungin ilmoitustaululla ja
Järviseutu{ehdessä. Vieraspaikkakuntalaisille tiedotetaan kirjeitse.
Osalliset voivat ottaa kantaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman riiftävyyteen.
Todetaan, että22.4.2014 päivätty alustava kaavaluonnos on liitteineen Alajärven kaupungilla

Kommentit ja mielipiteet tulee antaa ensisijaisesti kaavanlaatijalle tai Alajärven kaupungille.

Tä hänastiset toimenpiteet:
- Kaavoituksen viranomaisneuvoftelu on pidetty 2.4.2004. Liite 3
- Pohjakartta alueesta on hyväksytty 18.6.2004. Liite 4
- Rantaviivatarkastelu tiloittain. Liite 5
- Kantatilaselvitys, kantatih on ennen 1.1.1970 muodostunut tila. Liite 6
- Metsä- ja suotyyppikartoitus ja kasvillisuuskartoitus 18.9.20A4. Liite 7
- Neuvottelu maanomistajien kanssa 2.2.2007. Liite I
- Ranta-asemakaavan ensimmåinen osallistumis- ja arviosuunnitelma, päivätty 27.12.2007,
on ollut nähtävillå 23.1 -6-2.2008 välisen ajan. Liite 9

- Neuvottelu viranomaisten (Ympäristökeskus) kanssa 26.3.2008. Liite 10
- Liito-orava raportti27.4.2008. Liite 1l
- Museoviraston lausunto 17.7.2008. Liite 12
- Kaartusjärven rakennustiheystarkastelu 1 2. 1 0.2O08 Liite 1 3
- ElY-keskuksen lausunto tulvien huomioon ottamisesta Kaartusjärvellä 18.1.201O.Liite 14
- Työneuvottelu ELY-keskusken kanssa 15.11.2012. Liite 15
- Linnustoselvitys 9.7.2013 Liite {6
- Rakennukset, Liite 17
- Maaperäkartat 2 kpl, Liitteet 18 ja l9
- Tehokkaan rantaviivan muuntokertoimet, Liite 20
-8.11.2414 påivätty osallistumis-ja arviosuunnitelma, påivitetty 4.3.2020. Lilte 21.



Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.3.2020

3

- Lausunto 21.'11.2016 lepakoiden, liito-oravan ja viitasammakon menestymiseen. Llite 24,
sekä niihin liityvät " kartoitukset " liitteineen, liito-orava- 6.4..2016, viitassammakko- 5.5.2016 ja
lepakkokartoitus 8.8.201 6. Laatija T: mi Luontotaito. Liitteel 27, 28 ia 29

- 25.2 -29.3.2016 vålisen ajan nähtäviää ollut kaavaluonnoksen karttapienennös,
päivätty '18.11.2014. Liite 25.

- 3.3.2016 päivätty ElY-kerskuksen lausunto Kaartusjärven pohjoisosan ranta-asemakaavan
aloitusvaiheesta. Liite 37.

- Muistutusten yhteenveto 18.11.2014 päivättyyn kaavaluonnokseen ja niihin liittyvå
kaavoittajan palaute, 2.4.2017. Liite 26.

- 8.3 - 9.4.2018 välisen ajan nähtävillä ollut kaavaehdotuksen karttapiennennös.
Päivätty 30.3.2017. Liite 30.

- Lausunto: Alajärven kaupunki, tekninen lautakunta. 19.4.2018 $ 29, Liite 31.
- Lausunto: Etelä-Pohjanmaan liitto, Viranhaltijan päätös, 27.2.2018. Liite 32.
- Lausunto: Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, 16.4.2018. Liite 33,
- Lausunto: Museovirasto, 10.4.2018. Liite 34, ja lausuntoon liittyvä T:mi Luontotaito / Petteri

Karvisen selvitys 9122018. Liite 35.
- Lausunto: Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökseskus, Ympäristö ja

luonnonvarat ( ELY-keskus ) 28.3.2018. Liile 36.
- Muistutusten ja lausuntojen yhteenveto ja niihin liittyvä kaavoittajan palaute 1.3.2019. Liite 38.
- 4.3.2020 päivätyn kaavaehdotuksen karttapienennös, joka on uudelleen nähtävillä

2.4- 4.5.2020 välisen ajan. Liite 39.
- 10.5.2019 Asko Alasen sähköposti. Liite 40.
- Lausunto: Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ( ELY-keskus )

6.6.2019. Liite 41.
- Kaartusjärven rantia-asemakaavan argeologinen inventointi. Keski-Pohjanmaan
ArgeologiaPalvelu / Jaana ltålpalo. 17.9.2019. Liite 42.

- Lausunto: Museovirasto, 14.10.2019. Liite 43.
- Muistutusten yhteenveto 8.5 -7.6.2019 nähtävillä olleeseen kaavaluonnokseen ja niihin liittyvä

kaavoittajan palaute. 4.3.2020. Liite 44.

Kaavaehdotus

Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla ja Järviseutu-lehdessä. Viranomaisille
lähetetään lausuntopyynnöt ja kaava-alueen sekä naapuritilojen omistajille lähetetään
tiedotuskirje.
Nähtåvillä olo aikana osallisilla on mahdollisuus antaa kaavaehdotuksesta kirjallinen
muistutus.
Alustava kaavaehdotus selityksineen laitetaan nåhtäville yhdessä osallistumis- ja
arviosuunnitelman kanssa.

Hyväksymisvaihe

Kaavaehdotus käsitellään kaupungin tarpeelliseksi katsomissaan lautakunnissa ja
kaupunginhallituksessa, jonka jälkeen kaupunginvaltuusto tekee kaavan hyväksymistä
koskevan päätöksen. Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen voidaan hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.



Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavoituksen kulku ja päätöksenteot

1. Ranta-asemakaavan pohjakartan on hyväksffi
2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ( 3 kpl )

4.3.2020

4

18.6.2004
27.12.2007
18.11.2014

4.3.2020
4 t20c/-2020

2.4 - 4.s.2020
10-11 I 2020

3. Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa
4. Asemakaavaehdotuksen nåhtävillä olo
5. Asemakaavan hyväksyminen

Yhteystiedot

Alajärven kaupunki:
Tekninen toimisto
Koulupolku 4
62900 Alajärvi
Puh. 044 2970264

Maanomistajien edustaja
Tuomo Luoma-aho
Vimpelintie 679
62900 Alajärvi

Kaavanlaatija:
E-P:n Georakennus Oy
Jukka Meritlthti
Koskenvarrentie 152
62900 Alajärvi
Puh. 040 9632201

Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Ensisijaisesti:
E-P:n Georakennus Oy

1Ye--'(;<,8
Jukka Meritähti
E-P:n Georakennus Oy
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Lausunto E-P:n Georakennus Jukka Meritähden 10.11.2016 laatiman ranta-asemakaavan vaikutuksesta
lepakoiden, liito-oravan ja viitasammakon menestymiseen Kaartusen kaava-alueella sekä aiemmin
alueella tekemästäni kasvillisuuskartoituksesta

IO.11,.201'6 päivätty kaavaehdotus ei mielestäni heikennä lepakoiden, liito-oravien ja viitasammakoiden
menestymistä kaava-alueella. Kartoituksessa havaitut pohjanlepakot ruokailevat avomailla, lähinnä
peltojen ja niittyjen yllä. Lepakoiden saalistusalueille ei ole merkitty rakentamista. Todennäköisesti monet
niistä yöpyvät ja osa myös talvehtii alueen rakennuksissa. Kaava-alueeseen merkityt liito-oravametsät
mahdollistavat alueen liito-oravien säilymisen. Samoin kaavaan merkityt viitasammakon suoja-alueet
mahdollistavat viitasammakon säilymisen alueella.

Kaava-alueen kasvillisuudessa ei ole tapahtunut selviä, silmin havaittavia muutoksia sitten tekemäni
kasvillisuuska rtoituksen.

Alajärvellä

21,.tt.20L6

Petteri Karvinen, Tmi Luontotaito
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Liito-oravakartoitus

Aika 5.4.20L6

Paikka Kaartusjärvenpohjoisranta,AlajärvenkunnassaKaartusenkylällä

Menetelmä Etsin liitteissä 1ja 2 näkyviltä alueilta systemaattisesti liito-oravien papanoita kuusien
ja lehtipuiden tyviltä. Pyrin tarkastamaan kaikki kuuset ja lehtipuut, jotka olivat
rinnankorkeudelta halkaisijaltaan yli 20 cm:ä. Suo-, pelto-, avohakkuu- ja piha-alueita
(pysyvästi asuttuja pihapiirejä) ei inventoitu. Puhtaat männiköt käytiin läpi

yleispiirteisesti. Käytin aikaa aktiiviseen etsintään tuolla intensiivisimmin tutkitulla
alueella (yhteensä noin 25 ha) neljä tuntia eli 6,25 ha/tunti.

Ajankohta Ajankohta ja maasto-olosuhteet olivat hyviä liito-oravien elinalueiden toteamiseen.
Lumet olivat pääosin sulaneet ja papanat olivat hyvin nähtävissä.

Tulokset Osa-alueilta 3 (liite 1ja kuva 1) ja 1 (liite 1ja kuva 2) löytyi liito-oravan papanoita

yhden puun tyveltä kummaltakin osa-alueelta. Osa-alueelta 2 (liite 2 ja kuva 3) löytyi
useita kohtia, joissa oli liito-oravan papanoita. Osa-alueelta 4 ei löytynyt liito-oravien
papanoita tai muita merkkejä liito-oravista.

Alajärvellä 6.4.2OL6
(?db

Petteri Karvinen, FK (ekologia)

T:mi Luontotaito

Kookinlaaksontie 105

62740 Koskenvarsi

petteri @ I uontotaito.fi

045-6303714
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Aika

Paikka

Menetelmä

Viitasam makkokartoitus

4.5.20L6 klo 21.00-23.30

Ajankohta

Kaartusjärven pohjoisra nta, Alajärven ku n nassa Kaartusen kylä I lä

Tein liitteessä 1 näkyvällä alueella kuulohavaintoja rusko- ja viitasammakoista
melomalla alueen rannan läheisyydessä kanootilla.

Ajankohta olisopiva viitasammakon kartoittamiseen, sillä kevät oli selvästi
keskimäär'äistä aikatauluaan edellä. Molemmat lajit, rusko- ja viitasammakot olivat
aktiivisesti äänessä. Sää oli poutainen ja täysin tyyni.

Ruskosammakkoja oli äänessä monin paikoin alueella. Viitasammakko äänteli
kahdessa, liitteessä 2 merkityssä paikassa.

Tulokset

Alajärvellä 5.5.20lG

?eN*
Petteri Karvinen, FK (ekologia)

T:mi Luontotaito

Kookinlaaksontie 105

62740 Koskenvarsi

petteri @ lu ontotaito.fi

045-6303714
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Liite 2. Viitasammakkohavainnot Kaartusen pohjoisosassa 4.5.2016
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Lepakkokartoitus

Aika

Paikka

Menetelmä

Ajankohta

Tulokset

Alajärvellä 8.8.2016

25.7 .2016 klo 23-01, 29.7 .20L6 klo 00-01 ja 3.8.2016 klo 23-0L

Kaartusjärven pohjoisranta, Alajärven kunnassa Kaartusen kylällä

Kuuntelin liitteessä 1- näkyvällä alueella (25.7.ja 3.S.) sekä Suvirannan
läh iym päristössä (29.7.) systemaattisesti lepakoita Ciel-electroniq uen

lepakkodetektorilla CDB 103 R3. Kuuntelin lepakoita erityisesti seuraavilta
taajuuksilta: 30 kHz (pohjanlepakko), 48 kHz (vesisiippa)ja 50-53 kHz (viiksisiipat)

sekä satunnaisesti myös muilta taajuuksilta, kuten 4Ok{z (karvayökkö). Heinäkuun
havainnointikerralla kiersin rannat kanootilla L5 m:n etäisyydellä rannasta. Elokuun

havainnointikerralla kiersin alueen tiet. Piha-alueita (pysyvästi asuttuja pihapiirejä) ei

inventoitu.

Ajankohta ja sää olivat erinomaisia pyydystyslennolla olevien lepakoiden
havaitsemiseen. Sää oli täysin tyyni, taivas pilvetön tai lähes pilvetön, lämpötila 15-
L8 asteen välillä ja ilmassa oli runsaasti yöperhosia.

Kartoitus tuotti seitsemästä kohteesta äänihavaintoja lepakoista. Kaikki havainnot
tehtiin 3.8. ja ne koskivat pohjanlepakkoja. Vesisiipasta, viiksisiipoista tai muista

lepakoista ei tehty havaintoja. Havaintopa ikat näkyvät I iitteistä 2-4.

(?.ru,

Petteri Karvinen, FK (ekologia)

T:mi Luontotaito

Kookinlaaksontie 105

62740 Koskenvarsi

petteri @ luontotaito.fi

045-6303714
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Tämä on ollut nähtävillä 25.2 -29.3.2016 välisen ajan
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18.11.201 4 päivättyyn kaavaluon nokseen tehtyjen m u istutusten yhteenveto
sekä kaavoittajan palaute.

Kaartusjärven ranta-asemakaava on ollut valmistusaineistoneen nähtävillä Alajärven kaupungin
toimesta 25.2 - 29.3.2016 välisen ajan. Kaavaluonnos päiväfty 18.11 .201 4.
Luonnokseen on tullut viisi muistutusta / huomautusta.

Tapio ja Mikko Luoma-aho

Haluavat rantasaunan rakennuspaikan niemen kärkeen sekä rakennusoikeudeksi 240 k-m
kortteliin RA 13 tontti 1, jotta epätasainen tonttijako voitaisiin rakennusoikeutta lisäämällä korvata.

Kaavoittajan selvitykset ja toimenpiteet:
Alajärven kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan niemen, johon aiotaan rakentaa, täytyy olla
vähintään 60 metriä leveä.
Kaikilla RAtonteilla tulee olla sama rakennusoikeus, tasapuolisuuden nimissä.
Luoma-ahojen vaatimukseen ei voida suostua.

Jukka ja Susanne Uusimäki

Ovat ostaneet määräalan luonnoksen mukaisesta korttelista 4 tontin 3 kohdalta. Kauppa ei ollut
ehdotuksen mukainen. Pyytävät muistuksessa, että tontti kaavoitettaisiin ostetun alueen
mukaiseksija että nykyinen mökki voitaisiin muuttaa saunaksi.
Lisäksipyytävät, että luonnoksessa oleva lsosaaren kaavatie katkaistaisiin niin, ettei kulkua olisi
enään korttelin 3 tontille 1. Lisäksi ko. katu tulisi siirtää enemmän länteen päin heidän tonttinsa
kohdalla.
Heidän tonttinsa ja tontin RA 4 tontti 2:n väliin olisi hyvä saada viheralue.

Kaavoittajan selvitykset ja toimenpiteet:
Em. asiat on otettu huomioon ottamatta kantaa mökin muuttamisesta rantasaunaksi.
lsosaarentien ulottuvuus käsitellään kokonaisuudessaan uudelleen.
Uusi katu ( lsosaarentie ) lähtee metsäautotieltä rakentamattomana tienä kaava-alueen rajalle
asti ja siitä edelleen korttelin 2 kohdalle. Samoin uusi katu ( Karintie ) on kaavoiettu lännemmäksi
kuin aiempi katu oli. Karintie påättyy ennen tonttia 1 korttelissa 3, tien pään ollessa tilojen rajalla.
Korftelista RA 4 on muodostettu kaksi korttelia, joiden välissä on VL/yk alue. Uusimäkien tontti on
kaavoitettu kiinteistöjaon mukaiseksi, tontti 1 korttelissa RA 5.



Jukka Turia

Haluaa, että omakotitalotontti, kortteliAO 9 siinettäisiin " Pikkujärveä vasten ", korttelin RA 12
tontin 3 viereen.

Kaavoittajan selvitykset ja toimenpiteet:
Luonnosvaiheessa rakennustehokkuus on ollut liian suuri. Viranomaisneuvottelussa 22.3.2017 on
rakennustehokkuus ja tonttien määrä tarkentunut. Koko kaavahankkeen rakennustehokkuuden
ja rakennettavuuden vuoksitonttia ei voida siirtää toiseen paikkaan. Emätilan mitoitusrantaviiva ei
oikeuta koko tonttiin. Ainoa vaihtoehto on tontin AO 9 poistaminen.

ELY-keskus
( aloitusvaiheen kuuleminen )

Ely-keskus katsoo, että osa tehdyistä selvityksistä ovat vanhentuneet ja myöskin puutteellisia
Joten uusi viranomaisneuvottelu olisi tarpeellinen. Ely-keskuksen ympäristö- ja luontovarat
yksikkö edellyttää, että alueelta selvitetään uudestaan liito-oravien esiintyminen sekä lisåksi
viitasammakoiden ja lepakoiden esiintyminen.

Ely-keskuksen tarkastellessa alueen rajausta ja mitoitusta on heidän mukaansa emätilaan
kuuluvaa aluetta sekä erillinen tila jäänyt pois suunnittelualueesta.

Mitoitusrantaviiva on määritelty liian pitkäksi

Joidenkin emätilojen kohdalla suunniteltua rakentamisen määrää on pidettävä aivan liian
korkeana. M-alueella olevat rantasaunat on huomioitava mitoituksessa erillisinä
rakennuspaikkoina, koska ne eivät ole asuinrakennusten pihapiirissä.
Vakiintuneen hallinto- ja oikeuskåytännön perusteella on mahdollista, että mitoitusrantaviiva
kilometriä kohden voidaan sallia 5-7 rakennuspaikkaa kilometriä kohden emätilalle. Tämä on
ylitet$ useiden emätilojen osalta.
Lisäksijårven koko rajoittaa rakentamista ( pinta-ala 145 - 150 ha ) Yleinen mitoitusperuste on,
että yhtä rakennuspaikkaa kohden pitäisi olla 34 ha vesipinta-alaa.

Kaavoittajan selvitykset ja toimenpiteet.
Viranomaisneuvottelu on pidetty 22.3.2017 . Liite 22.
FK Petteri Karvinen, Tmi Luontotaito on 21.11.2016 antanut lausunnon, lepakoiden, liito-oravan ja
viitasammakon menestymiseen 10.11.2016 päivättyyn kaavaluonnokseen. Liite 24.
Lausunnon mukaan kaavaehdotus ei heikennä lepakoiden, liito-oravien ja viitasammakoiden
menestymistå alueella. Havaintokartat. Liite 25
Alueen kasvillisuudesssa ei ole tapahtunut silmin havaittavia muutoksia hänen aiemmin
15.9.2004 ja25.7.2016 tekemäänsä kasvillisuuskartoitukseen. Liitet 7 ja23.

Sellaista emätilan aluetta, joka olisijäänyt kaava-alueen ulkopuolelle ei löydy.
Tilan Kaihoranta2T:7 edustaja on ilmoittanut, etteivät ole kiinnostuneita olemaan mukana
kaavassa.



Kaava-alueen mitoituksesta on keskusteltu kaupungin kaavoituspäällikön kanssa ja on todettu
että tållä seudulla mitoituksena on ollut 8 rakennuspaikaa rantakilometriä kohden.
Tehokkuustarkasteluun on otettu rantaviiva, eikä siinä ole eritelty minkälaista ranta on.
Kaavoituksen alkuvaiheessa on sovittu, että lsosaarija Pikkujärvi voidaan ottaa mukaan
tehokkuustarkasteluun.
Viranomaisneuvottelussa todettin, että kaavoituksessa voidaan käyttää mitoituslukua 8 siten, ettå
leirikeskus ja olemassaolevat vakituisen asunnon rakennuspaikat eivät kuormita mitoitusta.
Tämä edellyttää, että rantasaunojen rakennuspaikat sekä yksi pehmeän paikan tontti alueen
itärannalla, jossa myös viitasammakoita oleilee, poistetaan.

Etelä-Pohjanmaan liifto

Etelä-Pohjanmaan liitolla ei ole rantakaavasta eikä siihen liittyvästä osallistumis- ja
arviosuun nitelmasta erityistä h uomautettavaa.
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Jukka Meritähti
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ALAJÄRVEN KAUPUNKI
Alajärven tekninen lautakunta

Kokouspöytäkiria Nro
312018

Torstai 19.04.2018 kto 18.30-20.28

Kau inhallituksen huone

Mäkitalo Martti, puheenjohtaja
Kangastie Jukka, vpj.
Ala-Mattinen Risto
Joensuu Pentti
Kolonen Eeva-Liisa
Murto Lea
Ukonmäki Mervi

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esityslista
:t 28-36

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lea Murto ja Mervi Ukonmäki

Puheefiohtaja npitäjä

poissa
Kujala Kuisma, kaupunginhallituksen eduitaja 

-

J+ poissa
Hänninen Jouni, tekninen johtaja, esittelijä
@i+poissa
Syynimaa Kirsi, esittelijä, poistui g:n 32 käsittelyn jälkeen klo 19.52
Lehtelä Lauri, nuorisovaltuuston edustaja

stala, poissa
Lampinen Sirma, pöytäkirjanpitäjä

(

Martti Mäkitalo

Tarkastusaika Maanantai23.4 .2018
Allekirjoitukset

Paikka ja pvm

Virka-asema

d/-(#m Mervi Ukonmäki

in nettisivut osoitteessa ktweb .ala fi 24.4.2018

KOKOUSAIKA

KOKOUSPAIKKA

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka toimi pu-
heenjohtajana)

MUUT SMPUVILLA OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

ASIAT

PÖTTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika sekä
tarkastajien valinta taikka merkin-
tä edellisen kokouksen pöytäkir-
jan tarkastamisesta)

ALLEKIRJOITUKSET

PÖTTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu
kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittetylehdet on
samalla varusteftu nimikirjaimil-
lamme.

PÖTTAKIRJA oN PIDETTY
YLEISESTI NÄHTAVÄNÄ

Toimisto- kaavoitussihteeri
tfvtu
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29 S LAUSUNTOKAARTUSJÄRVENRANTA.ASEMAKAAVANEHDoTUKsEsTA

E-P:n Georakennus Oy pyytää Alajärven Kaartusjärven ranta-
asemakaavaehdotuksesta lausuntoa. Lausuntoa pyydetä än 9.4.2018
mennessä, mutta lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa
20.4.2018 saakka.

Kaava-alueena on Kaartusjärven pohjoisosa. Alue käsittää noin puo-
let järvestä sekä alueen itäosassa olevan Pikkujärven. Kaava-alueen
pinta-ala on noin 46 ha. Rantaviivaa on noin 4,6 km. Ranta-
asemakaavalla muodostuvat korttelit 1-16 sekä niihin liittyvät vene-
valkamat, virkistys-, maa- ja metsätalousalueet, katualueet sekä ve-
sialue. Alueeseen ei kohdistu asema- tai yleiskaavaa. M-tontteja
kaavassa on 24 kpl, joista rakennettuja on 1 1 kpl.

Yksityiset rannanomistajat ovat pyytäneet kaupunkia laatimaan alu-
eelleen ranta-asemakaavan, koska poikkeuslupamenettely on ollut
hankalaa ja rakennuslupien saanti on ollut miltei mahdotonta.

Alueella ei ole viemäröintiä. Talousveden alueelle toimittaa nykyään
Alajärven kaupunki ja sähköverkko.

Alueella tehdyissä luontoselvityksissä on havaittu liito-oravia sekä
viitasammakoita. Lepakoista havaittiin suomessa yleisintä lepakkoa
eli pohjanlepakkoa. Liito-orava on Suomessa silmälläpidettävä ja
luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu laji. sen lisääntymis- ja leväh-
dyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain
nojalla kielletty.

Viitasammakko on luonnonsuojelulain liitteen 2 a) mukaan rauhoitet-
tu. Rauhoitetun eläimen tahallinen tappaminen tai pyydystäminen on
kielletty. Lisäksi pesien sekä munien ym. haltuun ottaminen ja siirtä-
minen toiseen tai vahingoittaminen on kielletty.

Liito-oraville on osoitettu erillinen alue /s-1 (alueen puusto tutee säi-
IWää niin, että liito-oravien elinolot sekä kulkureitit säilytetään), jolla
pyritään säilyttämään niiden elinolot. Alue, jossa liito-oravia esiintyy,
jätetään tarpeellinen puusto kulkureiteiksi ja pesäpaikoiksi. Näiden
elinolosuhteet säi lytetään. Myös rakennusalat on sijoitettu revi i rien
ulkopuolelle, joten liito-oravien elinolot eivät häiriinny, eikä kaavarat-
kaisuissa hävitetä eikä heikennetä liito-oravien lisääntymis- ja leväh-
dyspaikkoja. Viitasammakoiden elinolot on kaavassa otettu huomi-
oon.

Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, 044 2970 364,
kirsi.syynimaa(at)vim peli.fi
Rakennustarkastaja Harri Björkb acka, 044 297 0 262,
harri. bjorkbacka(at)alajarvi.f i

Valmistelija:
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Ympäristösihteeri

Tekninen lautakunta

Hyväksyttiin

Suunnittelualueel la on suojeltavia ja rau hoitettuja eläim iä, joiden
olemassaolo tulee kaavassa ottaa huomioon ja elinolot turvata. Lau-
takunta esittää, että kortteleiden 12 ja 13 liito-oravan havaintoaluei-
den välinen M alue ainakin osaksi osoitetaan kaavassa /s-1 merkin-
nällä. Tällöin eläinten luontainen liikkuminen ja ruokailu alueella tur-
vataan eivätkä saarekkeet jää liian pieniksi.

Ranta-asemakaavan merkintöjen selitysosassa AM merkintöjen
kohdalla asuinrakennuksen suurin sallittu kerrosluku on virheellinen,
oikea luku tulee ollall u112.

Kaavan nimenä on käytetty Kaartusjärven ranta-asemakaavaa, kun
kaavakartassa nimenä on käytetty Kaartusenjärven ranta-
asemakaava. Nimitulisi yhtenäistää. Lautakunnalla ei ole muuta
huomautettavaa ra nta-asemakaavasta.

Otteen oikeaksi todistaa
tä25.4.2018

kirjanpitäjä Lampinen
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot

Oikaisuvaatimuso

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua taitäytäntöönpanoa.

Pykälät 28,29,30, 33, 35, 36

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 $:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisu-
vaatimus, seuraaviin päätöksiin eisaa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät

HallintolainkäyttöL 5 $:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimus-
viranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voitehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankinta-
oikaisun. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu tehdään; osoite ja
postiosoite, sähköposti, faksi (lautakunta/hallitus).

Tekninen lautakunta

Alvar Aallon tie 2
62900 Alajärvi
ki rj aa mo(at)a laj a rvi. f i
Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.

Oikaisuvaatimus, pykälät 34

Oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä, saantitodistuk-
sen osoittamana aikana taitiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä (Sähköinen tiedoksianto, Hallintol 59 S ja laki sähköisestä
asioinnista 19 $). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivån
kuluftua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kaupungin kotisivuille
www.alajarvi.fi.

Hankintaoikaisu, pykälät 34

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoi-
tettava.

Pöytäkirjan ,"l,*'ff,^-'-'"[ff1" 

I

Valtuusto

pöytäkirjaan
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Valitusosoitus

Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati-
muksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain
se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen
sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite, postiosoite, sähköposti, faksi
Vaasan hallinto-oikeus vaasa.hao(at)oikeus.fi
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL204,65101 Vaasa
puh. kirjaamo 029 564 2780, faksi 029 564 2760
(Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merki[ä.)

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on aseteftu
yleisesti nähtäväksi kaupungin kotisivuille www.alajarvi.fi. Asianosaisen katsotaan saaneen pää-
töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantito-
distuksen osoiftamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytet-
täessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä (Sähköinen tiedoksianto, Hallintol 59 g ja taki
sähköisestä asioinnista 19 g).

Hallintovalitus, pykälät 31,32 Valitusaika 30 päivää
Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite, sähköposti, faksi
Markkinaoikeus markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 564 3300, faksi 029 564 3314
(Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkiilä. )

Pykälät Valitusaika 14 päivää

Hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 $:n mukaisen kynnysarvon. Valitusaika alkaa päätöksen
tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaanti päivää eioteta lukuun

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoiteftava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatim uksen perusteet.

Valituskirjelmåssä on ilmoiteftava valiftajan nimija kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö,
valituskirjelmässä on ilmoiteftava myös tämän nimija kotikunta. Lisäksi on ilmoiteftava postiosoite
ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan aillisen edustajan ta asiamiehen on allekirjoitettava valituski rjelmä
Valituski rjelmää n on liitettävä päätös, josta valitetaan, alku peräisenä tai jäljennöksenä sekä todis-
tus siitä mtna päivänä päätös on annettu tiedoksi ta muu selvitys valitusajan alkamisen dankoh-
dasta Valituski rjelmään on liiteftävä asiakirjat, Jo h n VA littaja vetoaa vaatimuksensa tueksi jollei
n iitä ole Jo alka tsemmtn toimiteftu vtranomaiselle Asiam ehen on li itettävä VA Itakiqa sen mukaan
kuin H LL 21 :ssa sääd etään.

Valitusasiakirjojen
toimiftaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäi-
syyspäivä, vapunpäivä, joulu- taijuhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa
val itusviranom aiselle en stmmarsena sen jälkeisenä arkipäivänä. Omal la vastuu la val itusasiakirjat
vot lähettää postitse tai läheti n
ehtivät ennen

väl ityksel lä. Postiin valituski rjat on jätettävä niln ajo issa, eftä ne

I Lauta\unta
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rjaimet

I 

itattitus

I

Valtuusto
Pöytäkirjan tarkastajien nimiki
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Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suorifteista perittävistä maksuista annetun
lain (145512015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-
oikeudessa 250 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyissä
asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellisissa palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisveros-
ta vapauftamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus
muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Yksityiskohtainen musohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirianotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjaimet
I Lautakunta I Hallitus I

lH,Ht I I

Valtuusto



Markus Erkkilä

Vs. suunnittelujohtaja
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Timo Lakso

Maakuntasuunnittelija

1

Viranhaltijapäätös
Rrerolttt Coultct 0F S0ttTr 0srRoBoruHrn

27.O2.20L8

jukka.meritahti @japo.fi

Viite: Lausuntopyyntön ne 27 .2.2OLB

EPL{30/O3.O3.OO/20L6

Vs. suunnittelujohtajan päätös 4t/20L8

Lausunto Alajäruen Kaartusjärven ranta-asemakaavaehdotuksesta

Suunnittelualue käsittää pohjoisosan Alajärvellä sijaitsevasta Kaartusen
järvestä. Kaavoitettavan alueen omistavat yksityiset maanomistajat sekä

Alajärven seurakunta. Ranta-asemakaavalla muodostuvat kortteli 1 * 16 sekä

niihin liittyvät venevalkamat, virkistys-, maa- ja metsätalousalueet, katualueet
sekä vesialue. Alueeseen kuuluu noin puolet koko järven rantaviivasta. Kaava-

alueen pirrta-ala on noin 46 ha. Rantaviivaa on noin 4,6 km, laskennallista
rantaviivaa noin 3,3 km, mukaan lukien Pikkujärvi.

Maakuntakaavoituksen tilannetta ei ole esitelty kaavaselostuksessa.

Kaavaselostuksessa kuitenkin todetaan, että suunnittelualueeseen ei kohdistu
erityisiä määräyksiä maakuntakaavassa.

Vuonna 2005 vahvistetussa maakuntakaavassa kohdealuetta koskeva

ke h ittäm isperiaatemerki ntä on mv, M atka ilu n vetovoima-alue.

Maakuntakaavat eivät rajoita Kaartusjärven pohjois- ja koillisreunan rantojen
osoittamista ranta-asemakaavan ehdotuksessa osoitettuihin
käyttötarkoituksiin. Etelä-Pohjanmaan liitolla ei ole ranta-
asem akaavaehdotu ksesta erityistä h uomautettavaa.

ETELA.POHJAN MAAN LIITTO
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Lausuntopyyntö 8.3.201 8

Kaartusjärven ranta-asemakaava, asemakaavaehdotus

Alajärven kaupunki on pyytänyt Etelä-Potrjanmaan maakuntamuseolta lausuntoa
Kaartusjärven asemakaavan kaavaehdotuksesta. Kaava on laitettu vireille vuonna
2004 ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä vuonna 2008
ja2Al4.

S uunniuelualue (noin 4 6ha) käsittää pohj o i sosan Alaj ärvel lä sij aitsevasta
Kaartusjtirvestä ja alueeseen kuuluu noin puolet koko järven rantaviivasta. Ranta-
asemakaava laaditaan osin rakentuneelle alueelle uuden rakentamisen
mahdollistamiseksi ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi. Kaava-
alueella on ennestään neljä asuinrakennusta, 1l vapaa-ajanrakennusta, Alajåirven
seurakunnan Suviranta-niminen leirikeskus ja kaksi venevalkamaa. Jiirvenp?iiin
maatilan läheisyydessä on viljeltya maata ja laidunalueita, muuten alue on
kangasmaista metsåim aata, rutta-alueet ovat lähinnä rämettä j a nevaa.

Rantakaavaehdotuksessa on yhteensä 28 rakennustonttia, joista l3 on valmiiksi
rakennettuja. Kaavassa on 14 uutta loma-asunnon tonttia ja yksi uusi omakotitontti.
Kaava mahdollistaa myös 7 rantasaunan rakentamisen olemassa olevien maatilojen
ranta-alueelle. Kaavassa on osoitettu alueelle myös kaksi venevalkamaa.

Maakuntakaavassa (2005) suunnittelualueelle ei kohdistu erityisia merkintöjä.

Kaava-alueella ei ole kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia. Jåirvenpään tilan
nykyiset asuinrakennukset ovat vuosilta 1963, 1988 ja 1990. Kaava-alueen vanhimmat
vapaa-ajan rakennukset ovat 1960-luvulta, mutta suurin osa niistä on 199O-luvulta.
Maisemallisesti alue on metsien ympäröimäii järvimaisemaa.

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseolla ei ole kaavaehdotuksesta muuta
huomautettavaa, kuin että Järvenpäåin maatilalla oleva 182O-luvulla rakennettu lutti
tulee merkitä kaavaan suojelumerkinnällä. Kaavaselostuksen mukaan lutti on tarkoitus
suojella omistajien toimesta, mutta suojeleminen kaavalla on kuitenkin tässä
tapauksessa oikea toimenpide.

r' 4.\- \- \-/
Sirkka-Liisa Sihvonen
rakennustutkija

Tiedoksi Museovirasto, ElY-keskus
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Susanna TyrväinCn
museotoimenjohtaja
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Asia ALA.JÄRU, Kaartusjärven ranta-asemakaava

Alajärven kaupunkipyytåå Museoviraston lausuntoa Kaartusjärven ranta-asemakaavan
ehdotuksesta. Museovirasto on tutustunut ehdotukseen ja toteaa arkeologisen
kulttuuriperinnön osalta seuraavan.

Museovirasto on lausunut asiasta 2008 ja 2016 kaavan OAS-vaiheessa ja viittaa tässä
yhteydessä niihin. OASJausunnossa todettiin, ettå kaava-alueetta tunnetaan
karttamateriaalin perusteella kaksitervahautiaa ja esitettiin arkeologisen kulttuuriperinnön
inventointia alueelle, jotta mahdollinen historiallisen ajan elinkeino- ja asutushistoriallinen
kulttuuriperintö tunnistettaisiin kaavatyöskentelyä varten. Museoviraston tiedossa ei
kuitenkaan ole, onko arkeologista inventointia taitervahautojen tarkastamista tehty.

lsosaarentien läheisyrydesså sijaitseva teruahautia on merkitty snr-merkinnällä
kaavaehdotukseen. lGavamääräystä pyydetään täydentiimåän seuraavasti:
Muinaismuistolailla (29il1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Kohteen kaivaminen,
peittäminen, muuftaminen, vahingoiftaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on
kiellefty. Kohdefta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen
( M useovirasto tai m aaku ntamu seo) I ausu nto.

Kaavaselostukseen p1rydetäån lisäämåän maininta alueen kulttuuriperinnöstå eli kaava-
alueella sijaitsevasta teruahaudasta.

Museovirasto toteaa myös, että kaikkea maan kaivuuta koskee muinaismuistolain
(295/1963) 14 $, jonka mukaan jos maan kaivuun yhteydessä havaitaan merkkejä
kiinteästä muinaisjåännöksestä, tulee tuolloin olla viipymättä ottaa yhteyttä Museovirastoon,
jotta mahdolliset havainnot voidaan dokumentoida.

Asiaa Museovirastossa hoitraa Satu Mikkonen-Hirvonen (puh. 0295336184, satu.mikkonen-
hirvonen(at)museovirasto.f .

Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta asiasta lausuu Etelä-Pohjanmaan
maakuntamuseon ja Museoviraston yhteistyösopimuksen mukaisesti maakuntramuseo.

Yli-intendentti

lntendentti

Petri Halinen

Satu Mikkonen-Hiruonen

PL 913,00101 Helsinki, kiriaamoomus€oviBsto.fi, puh.0295 33 6000, tatsi 0295 33 6999, sw.museovirasto.f
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Muinaismuistokartoitus

Aika

Paikka

9.t2.2OL8 klo 1G14

Kaartusjärven pohjoisranta, Alajärven kunnassa Kaartusen kylällä alue, jolle laaditaan
parhaimmillaan ranta-asemakaavaa

Menetelmä Etsin aiemmin kartoittamiltanialueilta (mm. liito-oravakartoitus 5.4.2016) ilman
kaivauksia näkyviä merkkejä muinaisista asuinpaikoista ja haudoista (esim.

kivilatomukset), peurakuopista, kuppikivistä sekä muista mahdollisista ihmisten
jättämistä esihistoriallisista merkeistä.

Aiankohta

Tulokset

Ajankohta olisopiva muinaismuistojen kartoittamiseen, sillä maasto oli lumeton.

Maastosta ei löytynyt muinaismuistolain ta rkoittamia muinaismu istoja.

Alajärvef lä 27 .Lz.20tg 4x;
Petteri Karvinen, FK (ekologia)

T:mi Luontotaito

Kookinlaaksontie 105

62740 Koskenvarsi

petteri@ luontotaito.fi

045-6303714
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E-P:n Georakennus Oy
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62900 ALAJÄRVI

Viite: Alajärven kaupungin välittämä lausuntopyyntö Kaartusjärven ranta-asemakaa-
vaehdotuksesta (27 .2.2017)

LAUSUNTO

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on saanut lausuntopyynnön koskien Alajärven kaupun-
gin Kaartusjärven ranta-asemakaavan ehdotusta. Kaavaehdotus on asetettu lausunto-
jen ja muistutusten antamista varten nähtäville 8.3.-9.4.2018 väliseksi ajaksi.

Kyseinen Kaartusjärven ranta-asemakaavahanke on ollut vireillä noin 14 vuotta. ELy -
keskus on antanut kaavaluonnosta koskeneen tausunnon 3.3.2016. Kaavaluonnok-
sesta annetussa lausunnossa todettiin mm. luontoselvitysten täydennys- ja päivitystar-
peita, on kysytty lisäselvitystä suunnittelualuerajauksen perusteista, huomautettu mi-
toitusrantaviivan puutteellisesta laskenta- ja määritystavasta, huomautettu M-alueille
sijoittuneiden rantasaunojen rakennuspaikoista (5 kpl) sekä todettu järven kokoon ja jo
toteutuneeseen rakentamiseen nähden korkeaksisuunniteltu rantarakentamisen mitoi-
tusarvo.

ELY -keskuksen luonnonvarayksikkö pitää kaavahankkeessa laadittuja luontoselvityk-
siä tässä vaiheessa riittävinä. Kaavaratkaisussa on kuitenkin huomioitava paremmin
suunnittelualueen pohjoisosassa Pätkätien M-alueella todettu liito-oravaesiintymä.
Kaavaehdotuksessa esitetyllä tielinjauksella Pätkätie kulkisi liian läheltä liito-oravan ti-
sääntymis- ja levähdysaluetta. Liito-oravan pesä- ja ruokailupuiden ja pätkätien välinen
etäisyys tulee olla vähintäån 20 metriä eikä ruokailu- tai pesäpuita ympäröiviä puita saa
poistaa. Myös liito-oravan kulkuyhteydet alueella tulee turvata. LSL 49g.

Ranta-asemakaavan rantarakentamisen mitoitus on ELY -keskuksen näkemyksen
mukaan edelleenkin korkea (9,2). Mitoitusrantaviivan pituudessa on vieläkin huomioi-
tuna mm. Pikkujärven rantaviivan pituus, vaikka mitoitusperiaatteiden pohjalta näin
pienten vesistöjen ranta-alueita ei voida kaavoituksellakaan osoittaa rantarakentami-
seen. Rantarakentamisen mitoitusrantaviivalla tarkoitetaan sellaista rantaviivan pi-
tuutta, joka voitaisiin Etelä-Savon seutukaavaliiton mallin mukaisella tavalla ja muunto-
kertoimilla korjattuna hyödyntää rakentamisen tarpeisiin. Tällöin mm. rakentamiseen
soveltumattomat vesijättö- tai tulvamaat on jätetty niitä vastaavan rantaviivan pituuden
verran mitoituksesta huomioimatta. Mikälimitoitusrantaviivan pituudessa huomioitaisiin

ETELA-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS, YMPåriStö JA IUONNONVATAT
Vaihde 0295 027 500 AlvarAallon katu 8 Korshotmanpuistikko 44www.ely-keskus.fi/eleta-pohjanmaa pL 156, 60101 Seinäjoki pL ZOZ, ostbt Vaasa

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTMLEN ISÖDRA ÖSTERBOTTEN, MiIJö OCh NAIUTTESUTSET
Växel 0295 027 500 AlvarAallon katu 8 Korsholmsesplanaden 44www.ntm-centralen.fi/sodraosterbotten pB jS6,60101 Seinäjoki pg ZOZ, OStfjt Vasa

Pitkänsillankatu 15
P177,67101 Kokkola

Långbrogatan 15
PB77,67101 Karleby
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myös sellaisia rantaosuuksia, jotka ovat jopa eri vesistöön kuuluvia, kuten pääjärvestä
erilliset alimittaiset sivujärvet (Pikkujärvi), muodostuukin todellinen rakentamistiheys
korkeammaksi kuin miltä se paperilla laskennallisesti näyttää. Ehdotuksessa esitettyä
rakentamistiheyttä kaavan laatija on perustellut mm. järven länsirannalle toteutuneella
vieläkin korkeammalla emätilojen rakentamistiheydellä. Korkein hallinto-oikeus on vuo-
sikirjapäätöksellään 15.4.2013 (KHO 2013:91) kuitenkin linjannut yleisesti, ettei mah-
dollisesti aiemmin jo toteutunutta suurta rakentamisen tiheyttä voi käyttää tasapuoli-
suusperusteena vastaaville vielä rakentumattomille emätiloille. Korkeimman hallinto-
oikeuden ennakkopäätökset ohjaavat kaavoituksesta ja rakentamisesta vastaavien vi-
ranomaisten toimintaa ja päätöksentekoa näihin rinnasteisissa tapauksissa omilla alu-
eillaan. Alajärven kaupunki on pitänyt yleisesti rantarakentamisen mitoituslukua 8 so-
pivana, josta on vain erityistapauksissa voitu poiketa. Rantarakentamisen mitoituksen
hyväksyttävyydestä Kaartusjärven ranta-asemakaavaehdotuksessa esitetyllä tavalla
tekee Alajärven kaupungin kaavoituksesta vastaava päätöksentekoelin.

Ranta-asemakaavan aiemmassa luonnosvaiheessa (v.2016) M-alueille oli rs -merkin-
nöillä erikseen mahdollistettu 5 rantasaunan rakennuspaikkaa, mitä ei pidetty ELY -
keskuksen kaavaluonnoksesta antamassa lausunnossa perusteltuna tai oikeutettuna.
Rantasaunojen rakennuspaikat olisivat erillisinä rakentamisina toteutuessaan nosta-
neet lähtökohtaisestijo korkeaa järven rantarakentamisen tiheyttä. Asiassa on huomi-
oitava lisäksiM-alueilla esiintyvät liito-oravapopulaatiot ja näiden esiintymisalueille ran-
tarakentamisesta aiheutuvien haittavaikutusten minimointivaatimus. Nyt samaa kysy-
mystä on kaavaehdotuksessa yritetty ilmeisesti ratkaista siten, että maa- ja metsäta-
lousalueita (M) koskevassa kaavamääräyksessä on mahdollistettu maatilojen ranta-
saunojen rakentaminen, jos maatilan päärakennus on korkeintaan 300 metrin etäisyy-
dellä rannasta. Tällaista yleismääräyksenomaista ja tarkemmin määrittelemätöntä ran-
tarakennusoikeutta (rakentamisoptiota) ei voida asemakaavoituksella antaa. Erillisten
rantasaunojen rakentamisoikeuksille M-alueiden rantavyöhykkeelle ei ole edelleen-
kään olemassa perusteita, joten näiden rakentamisen mahdollistava kaavamääräys tu-
lee poistaa.

ELY -keskus pitää Kaartusjärven ranta-alueiden rakentamismahdollisuuksien kaavoi-
tukseen perustuvaa selvittämistä tarpeellisena menettelynä. Ranta-asemakaavoituk-
sen sijaan kokonaisvaltaisempija rakennusoikeuksien jakautumisen tasapuolisen koh-
telun varmistumisen kannalta parempi ratkaisu olisi ehkä kuitenkin löydettävissä oi-
keusvaikutteisella ranta-osayleiskaavoituksella. Yleiskaavoituksessa suunnittelualu-
eena olisivat järven ranta-alueet kokonaisuudessaan, mukaan lukien ne ranta-alueet,
jotka ovat jo vanhastaan ranta-asemakaavoitettuina. Muutostarpeet ja rakennusoikeu-
det pystyttäisiin selvittämään ja päivittämään jo olemassa olevilta tai toteutumattomilta
rakennuspaikoilta. Yleiskaava toimisi rakentamista suoraan ohjaavana (rakennusluvan
myöntämisen perusteena, MRL 72$) yleiskaavan mukaisilla rakennuspaikoilla sekä oh-
jaisi aiemmin hyväksyttyjen ranta-asemakaavojen mahdollisia tulevia muutostarpeita.

Alueidenkäytön ryhmäpäällikkö
Rantala

Ylitarkastaja

TIEDOKSI:

uha Katajisto

Alajärven kaupunki / kaavoitus, Alvar Aallon tie 1, ALAJARVI
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LAUSUNTO

3.3.2016

Kaartusjärven ranta-asemakaavan aloitusvaiheen kuuleminen

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELy -keskus) on
saanut E-P Georakennus Oy:ltä 23.2.2016 iausuntopyynnön kaartusjärven poh-
joisosan ranta-asemakaavan aloitusvaiheesta.

ElY-keskuksen alueidenkäyttöryhmä antaa lausuntonaan seuraavaa:

Kaartusjärven ranta-asemakaava on ollut edellisen kerran ELY-keskuksella vireil-
lä 15.11'2012, jolloin on pidetty työneuvottelua ranta-asemakaavoituksesta. Kaa-
voitusprosessi on käynnistynyt kuitenkin jo noin 12 vuotta sitten. Maankaytto- ja
rakennusasetuksen (35$) mukainen viranomaisneuvottelu on pidetty 26.3.2OOg
eli noin 8 vuotta sitten. Kaavaprosessi ei ole edennyt, mistä loirtuen myös osaa
tehdyistä selvityksistä on pidettävä jo vanhentuneinala osin puutteellisinå. Vireillä
olevasta ranta-asemakaavasta on syytä järjestää alöitusvaiheen kuulemisen jäl-
keen uusi viranomaisneuvottelu.

Tässä vaiheessa lausuntomenettelyä - meneitlään oleva vuodenaika huomioiden
- voidaan puutteellisina ja täydennyksiä edellyttävinä selvityksinä todeta luonto-
selvitykset. ELY -keskuksen ympäristö- ja iuonnonvaray(sikkö on kantanaan
luontoselvitysten osalta esittänyt seuraavaå: "Ympäristöseivitys (kasvittisuusse/yr:
tys) on vuodelta 2004. Selvitystä on pidettävä jo vanhentuneena, sillä alueella on
tapahtunut 12 vuoden kuluessa todennäkörseifi muutoksia. Vuonna 2013 tehtyä
linnustoselvitystä v.oidaan sen sijaan pitää riittävänä. Liito-oravan jatoksia ofi
huoma.ttu se/vrtyksrssä satunnaisesti Huutoniemelle johtavan tien itäp'uotela. Ha-
vaintoien perusteella on mahdotlista, että kaava-atieelta saattaa töytyä taajem-
mitlln liito-orauan iätöksiä Lepakoiden ja viitasammakoiden mandottista esiinty-
mistä ei ole selvitetty lainkaan. Alue vaikuftaa kuitenkin otosuhteidensa puotlesta
kummankin laiin potentiaatiselta esiintymisalueelta. ELy -keskuksen ympäristö-
ia.luonnonvarat yksikkö edellyttää, ettå suunnittelualueetta setvitetään uudestaan
liito-or3uiel esiintyminen sekä tisäksi viitasammakoiden ja tepakoiden esiintymi-
nen' Erityisesti lisääntymis- ja tevähdyspaikkatiedot ovit tärkeitä. Vasta nä'iden
täydennysten iälkeen voidaan ottaa tarkemmin kantaa alueen luontoaruoista ja
n ä id e n h u o m i o i m i starpe i sta s u u n n itte I u a I u e el I a.,,

Edellä todettuun selvitystarpeeseen viitaten, olisi luontoselvitysten täydennys pa-
rasta ohjelmoida jo kuluvana keväänä toteutettavaksi. Liito-öravien åsafia'paras

Puhelinvaihde - Telefonväxel : 0295 027 500
Vaasan toimipaikka - Korsholmanpuistikko 44, pL 262 65101 Vaasa
Kokkolan toimipaikka - Torikatu 40, pL77 ,67101 Kokkola
Seinåjoen toimipaikka - Atvar Aallon katu 8, pL 1 56, 60l 01 Seinäjoki
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selvitysaika on kevättalvella ja viitasammakoiden osalta loppukeväästä alku-
kesään...Liian myöhään toteutettuna näiden selvitysten luotettavuus kärsii oleelli-
sesti, mikä voi tehdä niistä selvityspapereina kelvottomia.

ELY -keskuksen alueidenkäytössä on alustavasti tarkasteltu suunnittelualueen
rajausta ja mitoitusta. Suunnittelualueen rajauksen osalta huomio kiinnittyy järven
länsirannalle ja suunnittelualueen eteläosaan. Jostain syystä emätilaan kuuluvaa
aluetta on jätetty kaava-alueen ulkopuolelle. Mainitulle tmätilan alueelle on an-
nettu rakentamisen-hylkäävä poikkeamislupapäätös vuonna 2008 sekä jo aiem-
min 1980 -luvulla Korkeimman hallinto-oikeuden päätös rakennuspaikköjen loh-
komismahdollisuuksista. Uusien rakennuspaikkojen muodostamismahdollisuudet
on KHO päätöksessä hylätty. Myös järven pohjöisrannalla tila Kaihoranta RN:o
27:7.onjätetty suunnittelualueen ulkopuolelle, våikka se järveen rajautuvana tila-
na sijoittuu siihen keskeisesti. Ranta-asemakaavalla on jaasaantöisesti muodos-
tettava tarkoituksenmukainen kokonaisuus, johon myos iita Kaihoranta kuuluisi.

suunnittelualueen mitoitusrantaviiva on määritetty liian pitkäksi. Mitoitusrantavii-
van määrityksessä on huomioitu myös lsosaaren ja Pikkujärven rantaviivoien pi-
tuudet. Kumpikin ovat pinta-alaltaan alle hehtaarin kokoiÄia ja tällaiset jåietään
rakennuspaikkoja kaavoitettaessa aina automaattisesti mitoitustarkastelun ulko-
puolelle, sillä näille ei voitaisi muutenkaan osoittaa rakentamista. Suunnittelualue
ei rantaviivan kokonaispituudeltaan ole todennäköisesti kaikilta osin rakennetta-
vissa, jolloin rakennettavuudeltaan käyttökelvoton rantavyöhykkeen osa olisi jä-
tettävä mitoitusrantaviivan pituudesta pois. Mm. suunnittelualueen itärannalla on
kosteikko- tai vesijättömaata, joka on kuitenkin huomioitu kaavaluonnoksessa
normaalina mitoitettavana rakennusmaana.

Suunniteltua rakentamisen määrää on pidettävä joidenkin emätilojen osalta jo ai-
van liian korkeana. M -alueille oli osoitettu lisäksi 5 kpl erillisiä rantasaunolen ra-
kennuspaikkoja. Myös nämä on huomioitava emätilojen mitoitustarkastelusåa eril-
lisinä rantarakennuspaikkoina siltä ne eivät sijoitu minkään olemassa olevan
asuinrakennuksen pihapiiriin. ELY -keskus (Lånsi-Suomen ympäristökeskus) on
huomauttanut kaavaluonnoksessa sovelletusia mitoitusrantaviivasta ;a emaiitå;en
suunnitelluista rakennusoikeuksista jo vuonna 2008 pidetyn työneuvottetun yn-
teydessä. Näin ollen kaavaselostuksen sivulla 7 kappaleei sa 5.2 esitettyä väit-
tämää: "Ely -keskus ei ole missään neuvottelussa kumonnut aiottuja rakinnusoi-
keuksia" on pidettävä perusteettomana - mikäli sillä tarkoitetaan åttei suunnitel-
tua mitoitusta olisi kyseenalaistettu ELYn puolesta. Vakiintuneen hallinto- ja oi-
keuskäytännön perusteella ranta-asemakaavoituksella voidaan olosuhteidän ja
selvitysten tulosten mahdollistaessa, sallia keskimåärin S-7 rakennusp.itk""
(emätilan) mitoitusrantaviivan kilometriä kohden. Suunnittelualueella tämå mäarä
on jo usean emätilan osalta ylitetty. Rakentamisen mahdollisessa määrässä on
huomioitava myös järven pieni koko, pinta-ala 145-150 hehtaaria. yleisenä mitoi-
tussääntönä on, että kutakin rantarakennuspaikkaa kohden pitäisi olla 3-4 heh-
taaria vesipinta-alaa. Tällä pyritään turvaamaan paitsi vesistbn sietokykyä ihmi-
sen aiheuttamalle kuormitukselle, myös ranta-asuiuksen yleistä viihtyisyyitä sekä
kohtuullistamaan ihmistoiminnan luonnonympäristölle aihåuttamia häiriöitä.

Alueidenkäytön ryhmäpääili

Matti Rantala

Ylitarkastaja Juha Kataj
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LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET KAARTUSJÄRVEN RANTA-
AS E MAKA,AVA E H D OTU KS ESTA

Ranta-asemakaavehdotus on ollut nähtävillä 8.3. -9.4.2018 välisen ajan ja siitä annettiin
viisi lausuntoa, muistuksia ei tehty.

Lausunnot ja kaavanlaatijan vastineet:

Alajärven kaupunki, tekninen lautakunta, Kokous 19.4.2018 S 29

Lausunto: Alueella on suojeltuja ja rauhoitettuja eläimiä, joiden olemassaolo ja elinolot on turvattava.
Lauatakunta esittää, että korfteleiden 12 ja 13 välinen alue, ainakin osittain merkittäisiin /s-1 merkinnalla
Tällå turavattaisiin eläinten luontainen liikkuminen ja ruokailu.

Kaavanlaatiian vastine: Suojeltujen ja rauhoitettujen eläinten luontaisen liikkumisen ja ruokailun
turvaamiseksikorfteleiden 12 ja 13 vålinen metsäalue järven rannassa osoitetaan /s-1 merkinnällä.
( Alueen puusto tulee säilyttää niin, että liito-oravien elinolot sekä kulkureitit säilytetään ).

Lausunto: Kaavamerkintöjen selitysosassa asuinrakennuksen suurin sallittu kerrosluku korttelissa AM on
virheellinen.

Kaavanlaatiian vastine: Selitysosassa on kirjoitusvirhe. Teksti korjataan muotoon: Asuinrakennusten suurin
sallittu kenosluku I uY.

Lausunto: Kaavan nimenä on käytetty nimeå Kaartusjärven ranta-asemakaava. Kaavakartassa on käytefty
nimeå Kaartusenjårven ranta-asemakaava.

KaavanlaatUan vastine: Kirjoitusvirhe. Asiakirjat ja kartta korjataan niin, että kaavan nimion
Kaartusjärven ranta-asemakaava.

Etelä-Pohjanmaan liitto, Viranhattijan päätös 2T .2.2018.

Lausunto: Etelä-Pohjanmaan liitolla eiole ranta-asemakaavaehdotuksesta erityistä huomautettavaa, joka
merkitään tiedoksi.

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, Lausunto 16.4.2018

Lausuntoi Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseolla eiole muuta huomautettavaa kaavasta, kuin että
Jårvenpään tilalla oleva 1820-luvulla rakenneftu lutti-rakennus tulee kaavassa merkitä suojelumerkinnällä.
Kaavaselostuksessa on maininta, että ko. luttion tarkoitus suojella omistajien toimesta, mufta suojeleminen
kaavalla on tässä tapauksessa oikea toimenpide.

Kaavanlaatiian vastine: Kaavaselostuksen kohdassa 3.1 on maininta 1820-luvulla rakennetusta lutista, joka
on tarkoitus suojella omistajien toimesta. Lutti voitaneen suojella tällä kaavalla ja luttirakennus merkitään
kaavaan merkinnallä sr, Suojeltava rakennus, lutti .



Museovirasto, Lausuntol 0.4.201 I
Lausunto: Museovirasto on aiemmin lausunut, eftä peruskartalla on kaava-alueen sisälle merkitty kaksi

tervahautaa, jotka tulee huomioida. Mikälialueelta löytyy vanhempaa rakennuskantaa, tämä tulisi inventoida
ja arvottaa kaavoitustyön yhteydessä. Muutoin virastolla eiole arkeologisen kulttuuriperinnön eikä
raken netu n kulttuuriympäristön osalta huomautettavaa kaavahankkeestia.

Aiemmissa lausunnoissaan virasto esittäå, eftä alueella on kaksi tervahautaa ja esittää arkeologisen

kulttuuriperinnön inventointia alueelle, jotta mahdollinen historiallisen ajan elinkeino- ja asutushistoriallinen

kulttuuriperintö tunnistettaisiin kaavatyöskentelyä varten.
Museoviraston tiedossa ei kuitenkaan ole, onko arkeologista inventointia taitervahautojen tarkistamista

tehty.

lsosaarentien läheisyydessä oleva tervahauta on merkitty sm-merkinnällä kaavaehdotukseen.

Kaavamääräystä pyydetään taydentämään.

Kaavaselostukseen pyydetään lisäämään maininta alueen kulttuuriperinnöstä eli kaava-alueella s'rjaitsevasta

tervahaudasta.

Lisäksi museovirasto toteaa, että kaikkea maan kaivuuta koskee muinaismuistolain ( 295/1963) 14$, jonka

mukaan, jos maan kaivuun yhteydesssä havaitaan merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä, tulee tuolloin
viipymättä ottaa yhteyttä Museovirastoon, jotta mahdolliset havainnot voidaan dokumentoida.

Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta asiasta lausuu Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon ja

museoviraston yhteistyösopimuksen mukaisesti maaku ntamuseo.

Kaavanlaatiian vastine: Toinen peruskartalla näkyvistä, myös maastossa todettavista tervahaudoista,

sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella. Kaavaselostukseen laitetaan maininta kulttuuriperinnöstä, elialueella
sijaitsevasta tervahaudasta.
Kaava-alue on pohjakartan kartoitusvaiheessa sekä muiden tutkimusten ( Metså-ja suotyyppikartoitus sekä
kasvillisuuskartoitus 18.9.2004,liite 7. Vuonna2004 tehdyn metsä- ja suotyyppikartoituksen ja kasvillisuus

kartoituksen tarkistus 23.2.2017,|iite 23. Lausunto 21.11.2016lepakoiden, liito-oravan ja viitasammakon
menstymiseen, liite 24. sekä liito-orava- 6.4.20'16, viitasammakko- 5.5.2016 ja lepakko-kartoitukset

8.8.2016, lilteet27,28 ja 29, Sekä Muinaismuistokartoitus 27.12.2018,liite 30. ) yhteydessä käyty tarkastija
perusteellisesti läpi, eikä ole havaittu minkäänlaisia merkkejä vanhemmasta asutuksesta, eikä
raken nuskannasta. Alueella oleva tervahauta on koskematon.
Nykyisessä kaavaehdotuksessa , Karintien läheisyydessä ( aiemmassa ehdotuksessa lsosaarentie ) oleva

tervahauta on merkifty sm-merkinnällä. Kaavamääräystä täydennetään seuraavasti: Muinaismuistolailla
(295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Kohteen kaivaminen, peiftäminen,

muuttaminen,vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty,

Kohdetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen ( Museovirasto tai maakuntamuseo )

lausunto.

Lisäksi kaavaselostukseen laitetaan maininta muinaismuistolain ( 295/1963) 14$:stä.

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo on lausunut 1820-luvulla rakennetusta lutti-rakennuksesta. Se

suojellaan tässä kaavassa.Merkittän kaavaan merkinnällä sr. Suojeeltava rakennus, lutti.



Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö ja luonnonvarat
ELY-keskus, Lausunto 28.3.2018

Lausunto: Viitataan lausuntoon ,joka on annettu 3.3.2016. Siina todettiin mm. luontoselvitysten
täydennys- ja päivitystarpeita. Huomautettu mitoitusrantaviivan puutteellisesta laskenta- ja määritystavasta.

Huomautettu M-alueille sijoittuneiden rantasaunojen rakennuspaikoista sekä todettu järven kokoon ja jo
toteutuneeseen rakentamiseen nähden korkeaksisuunniteltu rakentamisen mitoitusarvo.

Luontoselvityset ovat tässä vaiheessa riittävät.

Kaavan pohjoisosassa Pätkätie kulkee liian lähellä liito-oravien lisääntymis- ja levähdysalueita, joiden tulisi
sijaita vähintään 20 m:n etäisyydellä tiestä, myös liito-oravien kulkuyhteydet tulee turvata.

Rantarakentamisen mitoitus on edelleen liian korkea ja siinä on viekäkin huomioitu mm. Pikkujärven
rantaviivan pituus, vaikka mitoitusperiaatteiden pohjalta näin pienten vesistöjen ranta-alueita eivoida
kaavoituksellakaan osoiftaa rantarakentamiseen. Rantarakentamisen mitoitusrantaviivalla tarkoitetaan
rantaviivan pituutta, joka voitaisiin Etelä-Savon seutukaavaliiton mallin mukaisella tavalla ja

muunnoskertoimilla korjattuna hyödyntää rakentamisen tarpeisiin. Tällöin mm. rakentamiseen

soveltumattomat vesijättö- tai tulvamaat on jätefty huomioimatta rantaviivan pituutena. Mikälialueella on

vesistöjä, kuten alimittaiset sivujärvet ( Pikkujärvi ), niin silloin muodostuu todellinen rakentamistieheys

korkeammaksi, kuin mitä se paperilla laskennallisesti näyftää.

Korkein hallinto-oikeus on vuonna2013 ( KHO 2013:91 ) linjannut yleisesti, ettei mahdollisestijo aiemmin
toteutunutta suurta rakentamistiheyttä voi käyttää tasapuolisuusperusteena vastaaville, vielä

rakentamattomille emätiloille.

Rantarakentamisen mitoituksen hyväksyttävyydestä Kaartusjärven ranta-asemakaavaehdotuksessa
esitetyllä tavalla tekee Alajärven kaupungin kaavoituksesta vastaava päätöksentekoelin.

Aiemmassa kaavaluonnoksessa oli M-alueille rs-merkinnöillä mahdollistettu viisi rantasaunan
rakennuspaikkaa. Nämä rakennuspaikat on yritetty korvata sillä, että sallitaisiin M-alueille, niille maatiloille
rantasaunan rakennuspaikka, joilla tilan päärakennus on korkeintaan 300 m:n etäisyydellä rannasta. ELY-

keskuksen mukaan tällaista yleismääräyksenomaista rantarakentamisoikeutta eivoida asemakaavoituksella
antaa. Erillisten rantasaunojen rakentamisoikeuksille M-alueiden rantavyöhykkeille ei ole perusteita, joten

näiden rakentamisen mahdollistava kaavamääräys tulee poistaa.

ELY-keskus pitää Kaartusjärven ranta-alueiden rakentamismahdollisuuksien kaavoitukseen perustuvaa

selvittämistä tarpeellisena menettelynä. Ranta-kaavoituksen sijaan kokonaisvaltaisempija
rakennusoikeuksien jakautumisen tasapuolisen kohtelun varmistamisen kannalta parempi ratkaisu olisi ehkä
kuitenkin löydettävissä oikeusvaikutteisella ranta-osayleiskaavoituksella.

Kaavanlaatijan vastine: Todetaan, että ElY-keskuksen 3.3.2016 antaman lausunnon jälkeen on pidetty

vi ra nomaisneuvottelu 7 .3.2017 . Kaavassa rakenn uspaikkojen lu kumäärää on mu utettu

viranomaisneuvottelun mukaiseksi. Rantasaunojen rakennuspaikat on poistettu, eikä maatiloilla, joiden
päärakennukset sijaitsevat korkeintaan 300m:n päässä rannasta ole rantasaunan rakennusoikeutta.

Viranomaisneuvottelussa 2.4.2004 todetaan, mm. että Pikkujärven ja lsosaaren rantaviiva voidaan ottaa
rantaviivalaskemisessa huomioon vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti.
Rantarakentamisen mitoitusperiaate perustuu Etelä-Savon seutukaavaliiton vuonna 1980 tekemään malliin

Mitoitus on tehty peruskartan suurennoksesta mittakaavassa 1:10000. Rakennettavuudeltaan hyvän ja

huonon rannan ero on tällä alueella hyvin vähäinen. Tänä päivänä rakennustekniikka mahdollistaa
rakentamisen huonoonkin paikkaan. Siksi ei hyvää ja huonoa rantaa ole eritelty.

Koko Kaartusjärvestä todetaan, että kaavahanke käsittää 52 o/o koko järven rantaviivasta.

Kaavan hyväksymisen jälkeen kaava-alueella olisi 36% kaikista järven rakennuksista / tonteista.



Vielä todetaan, että rakennuspaikkojen lukumäärä on7.3.2017 pidetyn viranomaisneuvottelun mukainen.

Kaavan pohjoisosassa oleva Pätkätie-niminen katu siirretään itäänpäin niin, että etäisyys liito-oravien
lisääntymis- ja levähdysalueista on vähintriän 20 m. Katuhan sijaitsee kaavanmukaisella M-alueella,
varustettuna merkinnällä /s-1. ( alueen puusto tulee säilyttää niin, että liito-oravien elinolot sekä kulkureitit
säilytetään.)

ELY-keskus pohtii, olisiko oikeusvaikutteinen ranta-osayleiskaava ranta-asemakaavaa parempivaihtoehto
Todetaan, että ranta-osayleiskaava on Alajärven kaupungin asia.

Kaartusjärven ranta-asemakaavaehdotus asetetaan uudestaan nähtäville, muistutuksista aiheutuneiden
muutosten vuoksi.

Alajärvellä 1.3.2019

//*^'äzr
Meritähti

E-P:n Georakennus Oy
Koskenvarrentie 152

62900 Alajärvi

Puh. 040-9632201
S-posti, jukka. meritahti@apo.fi
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Lii/- to

kirsi haapa-aho

Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Jukka Meritähti <jukka.meritahti@japo.fi>

torstai 12. maaliskuula 2020 12.33

kirsi haapa-aho
Fw: kaartusen rantakaava

From: Asko Alanen
Sent: Friday, May 10, 2019 1:25 PM

To: Jukka Meritähti
Subject: RE: kaartusen rantakaava

Tervehdys Rova niemeltä

Minulla on tuo pieni palsta 27:27. Nyt kun se on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi, niin saako siihen mitenkään
rakentaa edes pientä <10m2 saunaa tms.?

t.Asko

From: Jukka Meritähti <jukka.meritahti@japo.fi>
Sent: maanantai 6. toukokuuta 2079 L4.03

To: marjukka.suila@gmail.com; pentti.suila@netikka.fi; paivi.granlund@gmail.com; ritva.pettersson@luukku.com;
juhani.turja@gmail.com; jaana.salminen@kotikone.fi; Asko Alanen <asko.alanen@lappset.com>;
eskoaleksi@gmail.con; raili.kosonen@gmail.com; mtluomaaho@gmail.com; tapio.luomaaho@gmail.com;
mikko.luomaaho@gmail.com; hannele.kontio@hotmail.com
Subject: Fw: kaartusen rantakaava

Hei.

Oheisena sähköisenä Kaartusjärven ranta-asemakaavan kartta selostus liitteineen sekä kuulutus

Jukka Meritähti

1
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Elinkeino-, liikenne- ja ynrpäristökeskus

Närings-, trafrk- och miljöcentralen
Lausunto EPOELY/664/2016

Julkinen05.06.2019

E-P:n Georakennus Oy
Jukka Meritähti
Koskenvarrentie 152
62900 ALAJÄRVI
iu kka. meritähti@iapo.fi

Alajärven kaupunki
Kaupunginhallitus
Alvar Aallon tie 1

62900 Alajärvi
kiriaamo@alaiarvi.fi

Viite: Lausuntopyyntö 6.5.201 I

Kaa rt u sj ä rve n ra n ta -ase m a k aav a, AI aj ä rve n ka u p u n ki

ETELÄ-POHJANMMN ELINKEINO-, LIIKENNE. JA YMPÄRISTÖKESKUS

Kaartusjärven ranta-asemakaavan laatiminen on ollut vireillä vuodesta
2004 lähtien. Ranta-asemakaavahankkeesta on pidetty
vi ranomaisneuvottelut 2.4.2004 ja 7 .3.2O17. Lisäksi on pidetty
työneuvottelu/ kokous 26.3.2008 ja 15.1 1 .2012. Ranta-asemakaavan
valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-

, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut lausuntonsa 3.3.2016.
Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävill ä 8.3.-9.4.20 1 8, jolloin ELY-
keskus antoi 28.3.2018 päivätyn lausunnon. Kaavanlaatija on laatinut
vastineen ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin 1.3.201 9.

Kaartusjärven ranta-asemakaavaehdotus on asetettu u udel leen
nähtävi ll e 8.5.-7 .6.2019 väl iseksi ajaksi kaavaedotu ksesta saadu n
palautteen johdosta tehtyjen mu utosten vuoksi.

ELY-keskuksen 28.3.201 8 antaman lausunnon johdosta uudelleen
nähtäville asetetussa ranta-asemakaavaehdotuksessa on huomioitu
seuraavat asiat: Pätkätien linjausta on muutettu siten, että tien ja liito-
oravien pesä- ja ruokailupuiden väliin jää vähintään 2O metriä. Maa- ja
metsätalousaluetta M koskeva kaavamääräys, jonka mukaan M-alueelle
olisi voitu rakentaa rantasauna, jos maatilan päärakennus on

korkeintaan 300 metrin etäisyydellä rannasta, on poistettu.

Rantarakentamisen mitoitus on kokonaisuudessaan 9,2
raken n uspaikkaa/ m u u nnettu rantakilometri. Jos Alajärven seu raku nnan
omistama Suvi ran nan Yleisten raken nusten korttel ial ue sekä
yksityisomistuksessa olevat jo rakentuneet AO alueet (2 tonttia) ja
maatilojen talouskeskusten alue AM jätetään pois mitoituslaskelmasta,
muodostuu kaava-alueelle noin I (8,1 ) lomarakennuspaikkaa/

Vaihde 0295 027 500
www.ely-keskus.filetela-pohjanmaa

Alvar Aallon kalu 8
PL 156,60101 Seinäjoki

Wolffintie 35
PL 262,65101 Vaasa

Pitkänsillankatu 15
PL 77,67101 Kokkola
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muunnettu rantakilometri. Näin mitoitettuna loma-asuntojen liukumäärä
vastaa vi ra nomaisneuvottel us sa 7 .3.2017 sovittua I i njausta. ELY-
keskus muistuttaa, että ranta-asemakaavan selostuksessa tulisi esittää
yksiselitteisesti mitoitusperiaatteet, mukaan lukien rakennuspaikkojen
lukumäärä/ muunnettu rantakilometri.

Ranta-asemakaavakartalla tulee esittää kokonaisrakennusoikeudet
vallitsevan käytännön mukaisesti samassa yhteydessä
käyttötarkoitusal ueen m uiden kaavamerki ntöjen kanssa.
Kaavamerki n nän sel itysten yhteydessä ol evat täsmennykset on esitetty
asianmukaisesti.

Kaavaselostuksessa mainitaan, että liikenne yleiselle tielle tapahtuu jo
olemassa olevien yksityis- ja metsäteiden kautta. Kaavakartalla nämä
on kuitenkin merkit$ katualueiksi. Yksityisteitä ja metsäautoteitä ei
merkitä ranta-asemakaavoissa katualueiksi. Oikea merkintätapa olisi
osoittaa nämä yhteydet esim. ajo -merkinnällä, jolloin ajoyhteydet ovat
esim. osana M -alueita. Kaavassa voidaan antaa tarvittaessa myös
ajoyhteyksiä täsmentäviä kaavamääräyksiä.

Asemakaavaselostuksessa viitataan vanhoihin 1 .3.2009 tarkistettuihin
valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Uudet valtakunnalliset alu-
eiden käyttötavoitteet ovat tu lleet voi maan 1 4.1 2.2017. U ud istu n eet al u-
eiden käyttötavoitteet käsittävät seuraavat kokona isu udet: toi m ivat yh-
dyskunnat ja kestävä liikkuminen, tehokas liikennejärjestelmä, terveelli-
nen ja turvallinen elinympäristö, elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympä-
ristö sekä luonnonvarat ja uusiutumiskykyinen energianhuolto.

ELY-keskuksen luonnonsuojelupuolella ei ole huomautettavaa
Kaartusjärven ranta-asemakaavaehdotuksesta. Viitasammakon
kannalta merkittävät alueet ja järven itäpuolen liito-oravat on huomioitu
kaavaratkaisussa.

HeikkiJoensuu

ylitarkastaja

Seppo Hakala

ylitarkastaja

JAKELU E-P Georakennus Oy, Alajärven kaupunki



Tämä asiakirja EPOELY/664/2Ot6 on hyväksytty sähköisesti/ Detta dokument EPOELY/554/2076 har
godkänts elektroniskt

Ratkaisija Hakala Seppo 05.06.2019 09:09

Esittelijä Joensuu Heikki 06.05.2019 07:57
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Alajärvi 2019

Tiivistelmä

Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu suoritti arkeologisen inventoinnin Alajärvellä Kaartusjärven ranta-ase-
makaavan suunnittelualueella. Maastotyön suoritti FM Jaana ltäpalo 22.8.20L91,5 kenttätyöpäivän aikana.
Työn tilaaja on E-P:n Georakennus Oy.

Noin 49 ha laaja kaava-alue sijaitsee Alajärven kaupungin pohjoisosassa Lappajärven eteläpuolella. Kaavan
alueelta tunnettiin ennen inventointia yksi tarkastamaton tervahauta, jonka todettiin hieman vaurioituneen
mökkitien teossa. Siitä noin 50 m etelään löytyi toinen tervahauta sekä tervapirtin pohja ja hieman yli 100 m
etelään pyyntikuoppakohde. Järven pohjoisrannalla sijaitsee kylänpaikka Lill-Kaartunen/Järvenpää. Edellis-
ten lisäksi inventoinnin muu havainto on vanha maakellarin pohja.
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Kansikuva, kuvauspiste 15: Nälqymä lsolahden suuntaan
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1. Perustiedot

Selvitysalue: Kaartusjärven ranta-asemakaava, n.49 ha
Tilaaja: E-P:n Georakennus Oy
Laji: osainventointi
Kenttätyöaika: 22.8.20L9 L,5 kenftätyöpäivä
Karttanumerot: TM35-lehtijako MML P4L24L (mk L:20000)

vanha yleislehtijako MML 231-308 ja 231311, (mk 1:20000)
Korkeus: n. LI7-L22,50 m mpy
Koord i naattiiäriestel mä: ETRS-TM35 Fl N -tasokoordinaatisto
Aiemmat löydöt:
Aiemmat tutkimukset: -

O

Kaavan yleissijainti merkitty ympyrällä. Taustakartta Mml 4/2019

2. Lähtökohdat ja menetelmät

Alajärvellä on meneillään Kaartusjärven ranta-asemakaavan päivitys ja -suunnittelutyö. Tähän liittyen suori-
tettiin sen alueella arkeologinen selvitys myöhäiskesällä 2019. Kaavaehdotuskarftaan on merkitty yksi terva-
hauta, joka sijaitsee järven pohjoisrannalla lsolahden länsirannalla. Museoviraston 6.6.2019 antaman lau-
sunnon mukaan alueella tuli tehdä arkeologisen kulttuuriperinnön inventointi.

Muinaisjäännösrekisterin tietojen mukaan kaavan alueella tai sen lähistöllä ei sijaitse arkeologisia kohteita.

2.1. Tutkimushistoria

Vuonna L989 on inventoitu Alajärven-Vimpelin osa-alueinventoinnissa Lakeaharjun - Pyhävuoren alue, jo-
hon Kaartusjärven ympäristö myös lukeutui (Päivi Kankkunen ja Kaarlo Katiskoski, Museovirasto). Vuonna
1995 on inventoitu Alajärven ja Vimpelin kalkinpolttokohteet (Peltonen Karim, Museovirasto).

2.2. Menetelmä

Selvitys ja maastoinventointi perustui alueella ja lähistöllä tehtyjen aiempien arkeologisten selvitysten tulok-
siin, Museoviraston arkeologisista kohteista ylläpitämään digitaaliseen tietokantaan, maaperäkarttoihin, kor-
keusmalliin, korkeusprofiiliin ja laserkeilausaineistoon, Historiallisten karttojen ja kirjallisuuden avulla selvitet-
tiin asutushistoria ja historialliset elinkeinot. Historiallisen asutuksen, elinkeinojen ja maankäytön historian
selvittämisessä käytettiin kirjallisuutta, 1800-luvun isonjaon karttoja, 1800-luvun puolivälissä laadittuja pitä-
jänkarttoja ja vanhimpia alueesta laadittuja peruskafioja vuodelta 1967.

Maastossa inventoitiin koko alue yleispiirteisestija muuttuvan maankäytön alueet sekä potentiaaliset alueet
tarkasti. Menetelmät olivat pintahavainnointi ja maannosten tarkastaminen käsikairalla. Paikoin järven pohjaa
tarkastetti in kah laamalla rantavedessä.

#



f KeskFPohjanmaan ArkeologiaPalvelu

4

Alajårvi2019

0 I zkm

--l

Lähialueen tunnetut arkeologiset kohteet, låihtötilanne ennen inventointia. Kohdetiedot Museoviraston rekis-
teriportaalin mukaan.

3. Maisema topogratia ja geologia

Alue on suurimmaksi osaksi metsiirnaastoa ja rämettä. Metsät ovat pääosin eri kasvuvaiheissa olevia talous-
metsiä tai hakkuiden jälkeen vielä puuttomia. Asutus ja siä ympäröivät pellot sijaitsevat pohjois- ja koillis-
osassa. Maaperä on påäosin hiekkamoreenia ja moreenia, paikoin on hyruin kivikkoisia mäkiä, länsiosassa
lsolahden länsipuolella osa rantaa on drumliinimuodostumaa. Suurimmat korkeuserot ovat länsi- ja koillisran-
nalla, idålssä rannat ja muu alue ovat pääosin alavia. Alueella on runsaasti pieniä mäen nyppylöitä. Kaavan
kaakkoisreunalla on suorantainen PikkujäM. lsosaari on ainoa saari kohdealueella. Rannat ovat pääosin ra-
kentamattomia.
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Kuvauspaikat n um eroitu. Tausta-kartta M ml 4/20 19.
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l-. Suvirannan leirikeskuksen rannasta pohjoiseen. 2. Rannat ovat monipaikoin rämeisiä

3. Kvartseja kesämökin pihassa, tuotu paikalle muualta. 4. Pikkujärven eteläpää itään

6. Näkymä Riita-ahonlahdelta Turjan suuntaan pohjoiseen.
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5. Pikkujärven kivistä rantavyöhykettä pohjoiseen

7. Viljapeltoja Aution länsipuolella, kuva länteen 8. Riita-ahonlahden koillisrantaa luoteeseen.

Kaavan suunnittelualue ja lähialue vinovalovarjosterasteria vasten 2 m DEM ja korkeuskäyrät. Tausta-aineis-
tot M M L (41 2019) ja http ://wwwsyke.f i/avo indata.
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Kaava-alue ortokuvalla, josta voi havaita sen olevan suureksi osaksi talousmetsää. Tausta
aineistot MML (8/2019).

4. Alueen maankäytön historiaa

Alueen sijaintikorkeus n. LL7-L22,50 m mpy vastaa kivikauden mesoliittisen ajan keskivaihetta yli 8000 vuot-
ta sitten. Lähin tunnettu muinaisjäännös on noin L,2 km itään Jukosenkallion 7 pyyntikuopan muodostama
ryhmä. Muut lähimmät esihistorialliset kohteet sijaitsevat n. 2-3 kilometrin etäs4rdellä Lappajärven eteläran-
nalla, missä on useita kivikautisia löytö- ja asuinpaikkoja.

Kaartusjärven ensimmäinen talo Kaartunen perustettiin järven lounaisrannalle ilmeisestijo 1700-luvun alku-
puolella (Järviseudun historia 1, s. 620-621). Kaava-alueella vanhin asutus syntyi viljelyn kannalta otolliselle
pohjoisrannalle, minne perustettiin 1700-luvun loppupuolella Lill Kaartunen (Alajärven historia, s. 75 ja 81).
Kaavan tuntumassa nykyisen Aution kohdalle asutus syntyi hieman myöhemmin. Vuoden 1858-59 isonjaon
kartalle pellot on merkitty järven pohjoisrannalle. Pikkujärvion merkitty nimellä Vähä Kaartusjärvi, sen etelä-
puolella oli suoniitty.

Tervanpolttotoiminta on ollut alueella merkitsevä elinkeino, nykyiselle peruskartalle on merkitty tervahauta
myös kaava-alueella, lidar-aineistossa erottuu joitakin tervahautoja myös kaavan lähistöllä. Alajärvellä ja
Vimpelissä 1800-luvulla alkanut talonpoikainen kalkinpoltto kasvoi ennen 1900-luvun puoliväliä lähes teolli-
seen miftaan. Lähialueella Luoma-Ahon (ylässä toimi 1900-luvun puolivälissä Juha-Erkin kalkkiuuni. Luoma-
Ahosta Kivikankaalta mainitaan kalkkiesiintymä (Peltonen Karim, "Kun piru itse hyppilsi piisistä'. Mmpelin
seudun talonpoikaisen kalkinpolton muistomerkkien inventointi- ja dokumentointikertomus. 1995. S. 7-9 ja
1s0).

*
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Vuonna 1858-59 valmistunut isonjaon kartta, missä kuvattuna myös Kaartusjärvi. Kartta KA.E54:LlI5-48 Ala-
järvi; N:o I-22 och 24-33, karta och handlingar öfuer nytt storskifte
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Kaartusjärvi, tuolloin vielä Kaartunen, vuosien 1967 peruskartoilla. Maanmittauslaitos, avoimien aineistojen
tiedostopalvelu, hft p ://vanhatpainetutkartat. maanmittauslaitos.f i/

5. Tulokset

Kaavan alueelta tunnetun tervahaudan todettiin hieman vaurioituneen mökkitien teossa. Samalta kankaalta
löytyi toinen tervahauta ja tervapirtin pohja. Järven länsirannalta löytyi myös pyyntikuoppa. Järven pohjois-
rannalla sijaitsee kylänpaikka Lill-Kaartunen/Järvenpää. Edellisten lisäksi inventoinnin muu havainto on maa-
kellarin pohja.

L7.9.20L9

Gr.&.- 3#F-hl
Jaana ltäpalo
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Alajärvi 201-9

tarkenne ajoitustvppi lkm sivr-r

Muu kulttuuriperintökohde

3 LillKaartunen/Järvenpåiåi asuinpaikat rylåinpaikat uusiaika

fuluu havarrrto

4 Laukkupalo työ- ja valmistuspaikat maakellarit moderni

7. Yleiskartta
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8. Kohdetiedot

1. Isolahden länsiranta

al akohte e t, koord i n aatit
kolkohdenimi,C,50 tyyppi,C,50

1 lsolahden itåiranta maakuoppa/pyyntikuoppa
l lsolahden itäanta maakuoppa
l lsolahden ittiranta maakuoppa

Alajärvi 2019

11"

statusx,N,11,3 y,N,11,3 nro
mj 337976,478 6998030,080 L

mj? 337972,035 6998M8,492 2
mj? 337969,42 6998053,309 3

*

Maastotiedot' Kaartusjärven pohjoisrannalla, lsolahden lounaisrannalla. Paikka on rantatciyråls, mistä maas-
to laskee melko nopeasti järvelle, muuten aluetta ympäröivät räme ja soistunut maasto. Maaperä on hiekkaa,
puusto on harvaa varttunutta mäntymetsää, aluskasvillisuutena esiintyy mm. puolukkaa, suopursua sekä ka-
nervaa.
Kuvaus: Paikalla on kolme kuoppaa, joista eteläisin suppilomainen kuoppa on halkaisijaltaan n. 2,5 m ja 1,5
m syvä, kairatessa pohjalta huuhtoutumiskerroksessa ja sen alta hieman hiiltä. Rakenteen perusteella kuop-
pa sopii pyyntikuopaksi. Hiilen esiintyminen pyTntikuopissa on tavallista. Noin 2O-25 m pohjoiseen on kaksi
n. 1,5 m halkaisijaltaan olevaa kuoppaa, joiden syvyys on alle metri. Näitä ei voinut varmuudella tulkita pyyn-
tikuopiksi, toisen pohjalta kairatessa hieman hiiltä.
Ehdotu s suoj avyöhykkeeksi; piste, sm-m e rkintä.

Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-reklsteri TM35-lehtijako P4T24L

Laji Kiinteä muinaisjäännös Vanha yleislehtijako 231308

Tryppi Työ- ja valmistuspaikat Koordinaatit
ETRS-TM35FIN

P: 6998030.08 l: 337976.478

Tyypin tarkenne p)/ntikuopat N2000 n. 117,50-120 m

Lukumäärä 3 laajuus

Ajoitus yleinen ajoittamaton Koordinaattiselite Gps-mittaus, kuoppa 1

Ajoitustarkenne Etäisyystieto Alajärven keskustasta n. 8,5
km pohjoiseen

lnventointilöydöt I nventointimenetelmät Pintahavainnointi, kairaus

Aiemmat tutkimukset Aiemmat löydöt

Yleiskuva kohteen eteläpuolelta pohjoiseen.



Kairausnäyte pohjalta.
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Kuva 9. Kuoppa 1 luoteeseen.

ii

I lr p/r
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lsolahden länsiranta.

2. Isolahden länsiranta 2

t
{t

Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri TM35-lehtijako P4L24L

Laji Kiinteä muinaisjäännös Vanha yleislehtijako 231308

Tvvppi Työ- ja valmistuspaikat Koordinaatit
ETRS-TM35FIN

P: 6998141.365 l: 337944.697

Tyypin tarkenne tervahaudat N2000 n. L22,50 m

Lukumäärä 3 laajuus

Ajoitus yleinen historiallinen Koordinaattiselite Pohloisempi tervahauta

Ajoitustarkenne Uusi/uusin aika Etäisyystieto Alajärven keskustasta n. 8,6
km pohjoiseen
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lnventointilöydöt I nventointimenetelmät Pintahavainnointi, kairaus

Aiemmat tutkimukset Aiemmat löydöt

alakohte et, koo rdi n aatit

*

kotkohdenimi,C,50
2lsolahden itäranta 2
2lsolahden itäranta 2
2lsolahden itäranta 2
2lsolahden itäranta 2
2lsolahden itäranta 2

tyyppi,C,50
tenahauta
tenahauta
tenapirtin kiuas
kuoppa
kuoppa

status,C,50
mj
mj
mj
muu harainto
muu harainto

x,N,l-l-,3 y,N,11,3
33794,697 6998141,365
337935,948 6998070,606
337929,rl80 6998075,839
337947,866 6998098,466
337948,169 6998097,447

Maastotiedot Kaartusjärven pohjoisrannalla, lsolahden länsirannalla kesämökin läheisyydessä. Alue on osa
drumliinia, missä on myös hiekkaa olevaa maaperää, puusto mänty- ja kuusimetsää.
Kuvaus: Paikalla on kaksi tervahautaa, tervapirtin kiuas, ilmeisesti tuhoutunut tervapirtin kiuas ja tervahauto-
jen rakentamisessa ja tervan valmistuksessa syntyneitä useita kuoppia. Pohjoisempi tervahauta on n. 20 m
halkaisijaltaan, keskuskuopan syvyys yli 1,5 m, halssi länteen, haudan koillisreuna on jonkin verran leikkau-
tunut kesämökin tien teossa. Tervahaudasta n. 20 m koilliseen on kesämökin ulkorakennuksen vieressä il-
meisestijäänteet tuhoutuneesta tervapirtin kiukaasta. Eteläisempi tervahauta on 8 m halkaisijaltaan, halssi
länteen rantatöyrään ja haudan välissä olevaan notkelmaan, kuopan keskellä on tuulenkaato. Tervahaudasta
n. 10 luoteeseen on n. 1 m halkaisijaltaan oleva tervapirtin kiukaan jäännös.
Ehdotus suojavyöhykkeeksr; tervahautojen ja tervapirtin kiukaan reunoista 2 m. Piste, sm-merkintä.

10. Pohjoisemman tervahaudan hieman leikkautunutta koillissivua, kuva länteen.
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11-12. Tervapirtin kiuas eteläisemmän tervahaudan itäpuolella erottuu matalana kumpareena. Oikealla terva-
hauta länteen keskuskuopan ja halssin suuntaan.

V

*3'

e

/\

I

kuoppa

A
lsolahden länsiranta 2

3. Lill Kaartunen/Järvenpää

Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri TM35-lehtijako P4T24L

Laji Muu kulttuuriperintökohde Vanha yleislehtijako 23L3LL

Tvvppi Asuinpaikat Koordinaatit
ETRS-TM35FIN

P: 69981-87.35 l: 338674.401

Tyypin tarkenne kylänpaikat N2000 n. 120 m

Lukumäärä L laajuus

Ajoitus yleinen historiallinen Koordinaattiselite Tilan asuinrakennus

Ajoitustarkenne 1700-luvun loppupuoli Etäisyystieto Alajärven keskustasta n. 8,6
km pohjoiseen
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lnventointilöydöt , lnventointimenetelmät Pintahavainnointi

Aiemmat tutkimukset Aiemmat löydöt

Maastotiedof; Kaartusjärven pohjoisrannalla nykyisen Turjan talon paikalla.
Kuvaus: Paikalla on melko tiiviisti rakennettu tilan pihapiiri, missä on uuden päärakennuksen lisäksi useita ti-
larakennuksia sekä muutamia peltoja, pohjoispuolella kulkee kylätie. Lill Kaartunen eli Järvenpää on Kaar-
tusjärven toiseksi vanhin talo ja vuoden 1800 isonjaon selitelmässä nro 27. Talo on perustettu 1700-luvun
loppupuolella (Alajärven historia, s. 75 ja 81).
Ehdotus suojavyöhykkeeksi : -.

€#+!

13. Kylätie nykyisen Turjan kohdalla, kantatalon paikka tien oikealla puolella, kuva itään
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Ote vuosien 1858-59 isonjaon kartasta, Lill Kaartunen/Järvenpää ylhäällä, alempana oleva talo sijoittuu ny-
kyisen Aution kohdalle ja on perustettu myöhemmin. Kartta KA,E54:1/15-48 Alajärvi; N:o 1-22 och 24-33,
karta och handlingar öfuer nytt storskifte.

4. Laukkupalo

M aastoti edot' Kaartusj ärven pohjoisran nal I a nykyisen Tu rjan pai kal la.
Kuvaus: Paikalla on n. 3,5 halkaisijaltaan ja n. 2 m syrä maakellarin pohja, oviaukko järven suuntaan Poh-
jalta leikkauksessa hiilen kappaleita ja hiiltä. Kaakkoispuolella on pienempi moderni maanoftokuoppa. Kysy-
mys on lähihistoriaan ajoittuvasta kohteesta.
Eh d otu s s uoj avyö hykkeeksr.' -.

Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri TM35-lehtijako P4L24L

Laji Muu havainto Vanha yleislehtijako 231308

Tvvppi Työ- ja valmistuspaikat Koordinaatit
ETRS-TM35FIN

P: 6997870.503 l: 337835.82

Tyypin tarkenne kellarit N2000 n. 120 m

Lukumäärä 2 laajuus

Ajoitus yleinen historiallinen Koordinaattiselite gps-mittaus

Ajoitustarkenne moderni Etäisyystieto Alajärven keskustasta n. 8,4
km pohjoiseen

lnventointilöydöt I nventointimenetelmät Pintahavainnointi, kairaus

Aiemmat tutkimukset Aiemmat löydöt
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14. Kellarin pohja kaakkoon ja sen pohjalla olevia hiilenkappaleita, jäänteitä palaneista puurakenteista.
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9. Aineistoluettelo

Digitaalinen aineisto

Geologian tutkimuskeskus,
http ://gtkdata. gtk.f i/Maan kamara/index. html

M aan m ittauslaitos, avoim ien aineistojen tiedostopalvelu,
https ://tiedostopalvelu. maanmift auslaitos.f i/tp/kartta
http ://van hatpai netutkartat. m aan m ittauslaitos.f i/

Museovirasto, Kulttuuriympäristön palveluikkuna, arkeologiset kohteet ja kulttuuriympäristön tutkimusraportit
arkeologia, hftps://wwwkyppi.filpalveluikkuna/portti/read/asp/default.aspx
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E-P: n Georakennus/Meritähti

Dnro 4141303/2008

ALA|ÄRU, Kaartusjäruen ranta-asemakaava

Kaavoittaja Jukka Meritähti E-P Georakennus Oy:stä on lähettänyt Museovirastoon
lausuntopyynnön, joka koskee 2019 tehdyn arkeologisen inventoinnin tulosten tarkastelua
su hteessa Kaartusjä rven pohjoisosan kaavaehdotu kseen. Museovirasto on tutustun ut
asiaan ja toteaa arkeologisen kulttuuriperinnön näkökulmasta seuraavan.

Kaava-alueelta tunnettiin ennen inventointia yksi tervahauta. Elokuussa 2019 Keski-
Pohjanmaan ArkeologiPalvelun (Jaana ltäpalo) tekemässä inventoinnissa löydettiin kaava-
alueelta aiemmin mainitun tervahaudan lisäksi toinen tervahauta, tervapirtin kiuas ja
pyyntikuoppakohde. Kohteet ovat muinaismuistolain (295/1963) tarkoittamia kiinteitä
muinaisjäännöksiä.

lnventoinnissa todettiin myös yksi kulttuuriperintökohde, kylänpaikka Lill-
Kaartu nen/Järven pää (ei ole mu inaisjään nös).

Todettakoon, että Museoviraston sivuilla on ohje arkeologisen kulttuuriperinnön
merkitsemisestä kaava-asiakirjoihin
hftps://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/JulkaisuUArkeologinen_kulttuuriperintoja_kaav
oitus_2017.pdf

Kiinteät muinaisjäännökset merkitään kaavakarttaan sinisellä neliöllä, sm -merkinnällä ja
juoksevalla numeroinnilla. Kohteisiin liitetään seuraava kaavamääräys Muinaismuistolailla
e95n9ffi) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Kohteen kaivaminen, peiftäminen,
muuftaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kiellefty.
Kohdetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen la.tsunto."

Museovirasto suosittaa myös Lill-Kaartunen/Järvenpään kulttuuriperintökohteen
merkitsemisestä kohdemerkinnällä ja s-kirjaimella.

Kaavaselostukseen liitetään lyhyt esittely tai maininta kohteista (nimi, tyyppija
muinaisjäännösrekisterin numerotunnus). Tiedot ovat saatavissa kaikille avoimesta
ku lttu u riympäristön palvelu ikku nasta www. kyp pi,f.

Asiaa Museovirastossa hoitaa Satu Mikkonen-Hirvonen (puh.0295 33 6184, satu.mikkonen-
h irvonen@museovi rasto.fi )

Viite

Asia

PL 913, 00101 Hslsinki, kiriaamo@musoovirasto.ti, puh.0295 33 6000, faksi 0295 33 6999, www.museovirasto.fi
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Kaavanlaatiian vastine, 1.3.201 I päivättyyn kaavaehdotukseen

Kaartusiärven ranta-asemakaava on ollut uudestaan valmistusaineistoneen nähtåtvilläAlajärven kaupungin
toimesta 8.5 - 7 .6.2019 välisen ajan. Kaavaehdotus on päivätty 1 .3.2019.
Ehdotukseen on tullut kolme muistutusta / huomautusta.

Asko Alanen, kysymys.
Kysyy 10.5.2019 sähköpostilla, ettäl saako hänen maallensa mitenkään rakentaa.
Kaavaehdotuksessa, maa on maa-ja metsåtalousaluetta.

Kaavoitajan vastine: Alasen omistama kiinteistö Ellinkulma RN;o27:27 kuuluu kantatilaan Vähävainio
RN:o 27:6. Kantatilaselvityksen mukaan sille kuuluu yksi rakennuspaikka ja se on jo käytElnyt tila
Toivonranta RN:o 1:302. Kantatilan alueelle eivoida kaavoittaa enmpää rakennuspaikkoja.

Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
ELY-keskus. 6.6.2019

Lausunto: Rakentamisen mitoitus on kokonaisuudessaan 9,2 rakennuspaikkaa / muunnettu
rantakilometri. Jos yhteisten rakennusten korttelialue ja jo rekennetut omakotitontlt sekä maatilan
talouskeskus jätetålän pois mitoituksesta, niin silloin mitoituslaskennassa tulee noin kahdeksan ( 8 )
lomarakennuspaikkaa / muunettu rantakilometri. Näin mitoitus vastaisi 7.3.2017 pidetyn
viranomaisneuvottelun linjausta.
Lisåksi ElY-keskus muistuttaa, että ranta-asemakaavan selostuksessa tulisiesittåiä yksiselitteiset
mitoitusperiaatteet rakennuspaikkojen lukumäårä / muunettu rantakilometri.

Kaavoittajan vastine: Rantaka-asemakaavan mitoituksen kohta 5.2 ( mitoituksen kantatilatiarkastelu) on
muutettu ja tilydennetty (sivut 8-11, 15-16).

Laueunto: Kaavakartassa tulee esittää kokonaisrakennusoikeudet vallitsevan käytännön mukaisesti
samassa yhteydessä käyttötarkoitusalueen muiden kaavamerkintöjen kanssa.
Kaavamerkinnän selitysten yhteydessä olevat tltsmennukset on esitetty asianmukaisesti.

Kaavoittajan vastine: Sähköpoistiviesteissä Kirsi Haapa-aho / ELY-keskus ( Seppo Hakala ) on todettu,
että kokkonaisrakennusoikeuksien merkintä riittää kavamerkinnöisså kuten viranomaisneuvottelussa
22.3.2017 on sovittu.

Lausunto:
merkinnalH

Yksityisteitå ja metsäautoteitä ei rantakaavassa merkitå katualuiksi. Ne tulisi merkitä ajo-

Kaavoittajan vastine: Tiemerkinnät korjatraan. Sähköpoistiviesteissä Kirsi Haapa-aha IELY-keskus
( Seppo Hakala ) on todettu, että uudessa kaavaehdotuksesa (4.3.202A ) esitetyt ajoyhteysmerkinnät ovat
hyväksyttäviä, myös Suvitien osalta.

Lausunto: Kaavaselostuksessa on viitattu vanhoihin 1.3.2009 tarkisteftuihin valtakunnallisiin
alueidenkäyttötavoifteisiin. Uudet käyttötavoitteet ovat tulleet voimaan 14.12.2017.

Kaavoittajan vastine: Virheellisesti ilmoitettu påivämäiträ korjataan oikeaksi. Se pitää olla 14.12.20'17



Lausunto: ElY-keskuksen luonnonsuojelupuolella eiole huomautettavaa ranta-
asemakaavaehdotuksesta.

Museovirasto

Lausunto: 6.6.2019 Museovirasto toteaa arkeologisen kulttuuriperinnön näkökulmasta, että
kaavatyöskentelyn pohjaksitulisiolla arkeologisen kulftuuriperinnön inventointi.
9.12.2018 päiväfty lausunto ettei" muinaismuistolain tarkoittamia muinaismuistoja ole löytynyt".
lnventoijalla tulee olla arkeologin koulutus ja inventoinnin tulee vastata Suomen arkeologisten kenttätöiden
laatuohjeita.
Rakennetun kulftuuriympäristön ja maiseman osalta asiasta lausuu Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo.

Kaavoittajan vastine: Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu on suorittianut inventoinnin 17.9.2019.
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo on 16.4.2018 ilmoittianut, ettei kaavasta ole muuta huomautettavaa kuin
1 82O-luvulla rakennettu lufti on merkiftävä kaavaan suojelumerkinnällä.

Lausunto: 14,10.2019 joka koskee Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu tekemää inventointia
arkeolog isen kulttuuriperinnön näkökulmasta.
lnventoinnissa löydettiin aiemmin löydetyn tervahaudan lisaksi toinen tervahauta, tervapirtin kiuas ja
pyyntikuoppakohde. Ne ovat lain tarkoittamia kiinteitä muinaisjåännöksiä. Lisäksi todettiin myös yksi
kulttuuriperintökohde, kyläpaikka, joka ei ole muinaisjäännös.
Kohteet tulisi merkitä ranta-asemakaavaan.

Kaavoittajan vastine: Vaadittavat kohteet on merkitty ranta-asemakaavaehdotukaseen, joka on päivätty
4.3.2020.

Kaartusjärven ranta-asemakaava asetetaan uudelleen nähtäväksi 2.4 - 1.5.2020 väliseksi ajaksi
Alajärven kaupungin toimesta.

Alajärvellä 4.3.2020

Jukka Meritähti
E-P:n Georakennus Oy
Koskenvarrentie 152
62900Alajärvi
puh. 040-9632201
s-posti: j ukka. meritahti@apo.fi


