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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
1.1. Tunnistetiedot 

Asemakaavan selostus koskee 14.6.2021 päivättyä asemakaavakarttaa.  
 
Asemakaavan muutos koskee Lapuan kaupungin Alanurmon kylän (401) kortteleita 
47 ja 48 sekä virkistys- ja katualueita.  
 
Asemakaavan laajennuksella muodostuu korttelit 51-57 sekä virkistys-, erityis-, 
liikenne- ja katualueet. 

 
1.2. Kaava-alueen sijainti ja laajuus 

Suunnittelualue sijaitsee Lapuan kaupungin Alanurmon kaupunginosassa n. 20 km 
Lapuan keskustasta kaakkoon.   
 
Kaava-aluetta rajaa pohjoisessa Keltamaantie, idässä Veteraanimajantie, etelässä 
alue rajautuu Hirvijärven tekoaltaaseen ja lännessä metsäalueeseen. 

 
Kaava-alueen pinta-ala on 37,7506 ha. Uutta asemakaavaa muodostuu 3,7283 ha ja 
asemakaavan muutosaluetta on 34,0211 ha.  
 
 

 
Kuva 1. Alueen sijainti. 
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Kuva 2. Kaava-alue. 

 

1.3. Kaavan nimi ja tarkoitus 
Asemakaavan nimi on ALANURMON KYLÄN (401) HIRVIJÄRVEN RANTA-
ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 

 
Teknisen keskuksen asettama kehittämistyöryhmä on työstänyt Hirvijärven aluetta 
keväästä 2020 lähtien. Lähtökohtana on ollut kehittää leirikeskuksen aluetta, 
vaunualueen toimintoja ja kaikkia kaupunkilaisia sekä erilaisia harrasteryhmiä kuten 
kalastus, luontomatkailua palvelevia toimintoja. Hirvijärven leiritalo on Lapuan 
kaupungin aktiivisessa käytössä, ja taloa vuokrataan myös ulkopuolisille. Painetta 
nukkumatilojen lisäämiselle on ja tämä asia on vastassa tulevaisuudessa investointi 
keskustelujen yhteydessä. Leiritalon ja vaunualueen toimintoja halutaan eriyttää. 
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2. TIIVISTELMÄ 
 

2.1. Kaavaprosessin vaiheet 
 
pvm §/pvm käsittely 
9.11.2020 khall §22 kaavoituspäätös, vireilletulo 
28.6.-26.7.2021 OAS ja kaavaluonnos nähtävillä 
 kaavaehdotus julkisesti nähtävillä 
  kaupunkisuunnittelujaosto hyväksyi kaavaehdotuksen 
  kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen 
  kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen 

koko asemakaava saanut lainvoiman 
  
 
2.2. Asemakaava 

 Alueelle on osoitettu asuntovaunualue (RV-1), matkailua palvelevien rakennusten 
korttelialue (RM), loma-asuntojen korttelialueita (RA-1, RA-2), loma- ja matkailualue 
(R-1), urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita (VU-1, VU-2), uimaranta-alue (VV), sekä 
venesatama (LV), yleistä pysäköintialueita (LP), suojaviheralueita (EV) sekä maa- ja 
metsätalousaluetta (M), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja 
laitosten alue (ET). Alueen katuverkko perustuu alueelliseen kokoojatiehen 
(Hirvijärventie), jonka tielinjaus on kauempana rannasta. Vanhan Hirvijärventien 
eteläosan (Venerannantie) ja pohjoisosan (Hiekkarannantie) väliset osat 
(Luontopolku) on merkitty jalankululle, polkupyöräilylle sekä huoltoajolle varatuksi 
kaduksi/tieksi (pp/h). Leirikeskukseen vievä katuyhteys on Leirikeskuksenpolku. 
Hiekkarannantieltä on merkitty uusi katuyhteys (Karavaanarinkaari) 
asuntovaunualueelle.  
 

 
2.3. Asemakaavan toteuttaminen 

Alue on osittain rakennettua ympäristöä. Rakennushankkeet käynnistyvät tarpeen 
mukaan kaavan saatua lainvoiman. 
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3. LÄHTÖKOHDAT 
 
Teknisen keskuksen asettama kehittämistyöryhmä on työstänyt Hirvijärven aluetta 
keväästä 2020 lähtien. Lähtökohtana on ollut kehittää leirikeskuksen aluetta, 
vaunualueen toimintoja ja kaikkia kaupunkilaisia sekä erilaisia harrasteryhmiä kuten 
kalastusta ja luontomatkailua palvelevia toimintoja. Hirvijärven leiritalo on Lapuan 
kaupungin aktiivisessa käytössä, ja taloa vuokrataan myös ulkopuolisille. Painetta 
nukkumatilojen lisäämiselle on ja tämä asia on vastassa tulevaisuudessa investointi 
keskustelujen yhteydessä. Leiritalon ja vaunualueen toimintoja halutaan eriyttää. 
 

 
Kuva 3. Alueen yleiskuvaus. 

 
3.1. Maisemakuva ja luonnonympäristö 

Suunnittelualue sijoittuu Hirvijärven tekoaltaan pohjoisrannalle. Maisemaa hallitsevat 
mäntyvaltainen kangasmetsä ja hiekkaiset rannat. 
 
Suunnittelualue on pääosin kangasmetsää. Alueen maasto viettää loivasti kaakkoon 
järveä kohti korkeuden vaihdellessa noin välillä +88,5…+91,0 m. 
 
Luontoselvitys 2009 
Pöyry Environment Oy on laatinut vuonna 2009 alueen luonnonympäristöstä 
selvityksen, jonka mukaan suunnittelualue on pääosin mäntyvaltaista kangasmetsää, 
koillisosassa esiintyy varputurvekangasta ja ranta on hietikkoa. Alue on lähes 
kokonaan virkistyskäytössä ja sen luonnonympäristöä ovat muuttaneet tekojärven 
rakentaminen, suo-ojitukset ja metsänkäsittelyt. Alueella ei ole havaittu uhanalaisia 
lajeja. Selvityksen mukaan alueella ei ole sellaisia luontoarvoja, jotka rajoittaisivat 
alueen maankäytön suunnittelua. 
 
LIITE 1. LUONTOSELVITYS 2009 
Maaperä 
GTK:n maaperäkartan perusteella suunnittelualueen maaperä on pääosin hietaa. 
Suunnittelualueen länsiosan maaperä on moreenia ja pohjoisosan turvetta. 
 

 
3.2. Rakennettu ympäristö ja taajamakuva 

Suunnittelualue sijaitsee noin 20 km Lapuan keskustasta kaakkoon Hirvijärven 
pohjoisosassa. 
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Kuva 4. Nykytilanne. 

Yhdyskuntatekninen huolto 

Alueen poikki kulkee etelä-pohjoissuuntaisesti sähkölinja. Alueella ei ole vesi- ja 
viemäriverkostoa. 

Sosiaalinen ympäristö ja palvelut 

Alueella sijaitsee Lapuan kaupungin leirikeskus, jonka rakennuskanta koostuu 
pääosin leirikeskuksen rakennuksista (leiritalo). Alueella sijaitsee myös 
asuntovaunualue, kaksi venevalkamaa, uimaranta sekä lintutorni. Hirvijärvi tarjoaa 
hyvät mahdollisuudet melontaan, veneilyyn ja kalastukseen. Suunnittelualueen 
eteläosan näkötorni palvelee lintuharrastajia. Talvisin Hirvijärven poikki kulkee 
moottorikelkkareitti. Suunnittelualueella ei asuta. Lähiympäristössä on loma-asutusta.  
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Liikenne 

Suunnittelualuetta rajaa pohjoisessa Hirvijärven huoltotie ja alueen poikki kulkee 
Hirvijärventie. 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Suunnittelualueella ei ole ympäristöhäiriötä aiheuttavaa toimintaa. Alueella ei ole 
todettu kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

 
 
3.3. Maanomistus 

Kaavoitettava alue on kaupungin omistuksessa. 
 

 
3.4. Suunnittelutilanne 

3.4.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset 

Maakuntakaava 

Lapuan kaupunki kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton toimialueeseen. 
Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan 23.5.2005. 
Ympäristöministeriö on vahvistanut 5.12.2006 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan 
muutoksen koskien Lapuan kaupungin Alanurmon kylän Hirvijärven aluetta. 
 

 
Kuva 5. Ote maakuntakaavasta. 
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Yleiskaava 

Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Hirvijärvi–Varpula osayleiskaava, joka on 
hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.7.1983. 
 

 
Kuva 6. Ote osayleiskaavasta. 
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Ranta-asemakaava (Vuonna 1995) 

Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuuston vuonna 1995 hyväksymä 
Hirvijärven ranta-asemakaavakaava (ks. kuva 6). 

Rakennusjärjestys 

Lapuan kaupungin rakennusjärjestyksen on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 
27.1.1992. 

Kaavoituspäätös 

Kaupunginhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen 18.6.2007. 

Pohjakartta 

Kaavoituksen pohjakarttana on käytetty 1:2000 mittakaavaista pohjakarttaa, jonka 
Lapuan kaupungin kaupungingeodeetti on hyväksynyt 28.1.2010. 
 
 
 

 
Kuva 7. Ote ranta-asemakaavasta (vuodelta 1995). 
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Yleissuunnitelma 

Hirvijärven virkistysalueelle on laadittu vuonna 1997 yleissuunnitelma. 
Suunnitelmassa on osoitettu alueita asuntovaunuille, telttailuun, virkistykseen sekä 
niihin liittyville toiminnoille. 
 
 
 

 
Kuva 8. Yleissuunnitelma vuodelta 1997. 
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Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus (Vuonna 2010) 

Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuuston vuonna 2010 hyväksymä 
Hirvijärven ranta-asemakaavan muutos ja laajennus (ks. kuva 6). 

Kaavoituspäätös 

Kaupunginhallitus päätti ranta-asemakaavan muutoksesta kokouksessaan 18.6.2007. 
Kaavoitustyö aloitettiin keväällä 2009. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 
26.4.2010. 

Pohjakartta 

Kaavoituksen pohjakarttana on käytetty 1:2000 mittakaavaista pohjakarttaa, jonka 
Lapuan kaupungin kaupungingeodeetti on hyväksynyt 28.1.2010. 

 
 
 

 

 
Kuva 9. Ote ranta-asemakaavasta (vuodelta 2010). 
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3.5. Asemakaavan perusselvitykset 

Luontoinventointi 

Lähtötietojen perusteella selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole 
Natura 2000-alueita tai valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita. 
Ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmässä tai Länsi-Suomen ympäristökeskuksen 
rekisterissä ei ole tietoja uhanalaisten lajien esiintymistä alueella (tarkistettu 
10.8.2009). 
 
Alueella ei todettu kohteita, jotka voisivat olla metsälain (10 §) erityisen tärkeitä 
elinympäristöjä, vesilain nojalla (15a§ ja 17a§) luonnontilaisina säilytettäviä pienvesiä 
tai luonnonsuojelulain (29 §) suojeltuja luontotyyppejä. Hirvijärven rantahietikoita ei 
voida pitää suojeltuihin luontotyyppeihin kuuluvina luonnontilaisina hiekkarantoina, 
sillä ne ovat muodostuneet tekojärven rannalle ja ovat uimaranta- ja 
venerantakäytössä. Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvasta liito-oravasta ei 
havaittu merkkejä eikä alueella ole lajille sopivaa elinympäristöä.  
Alueella ei todettu elinympäristöjä, joilla todennäköisesti olisi merkitystä muillekaan 
luontodirektiivilajeille tai uhanalaisille lajeille. Hirvijärven linnustoltaan 
monipuolisimmat osat jäävät selvitysalueen ulkopuolelle eikä kaava todennäköisesti 
muuta alueen maankäyttöä niin, että sillä olisi vaikutusta Hirvijärven linnustoon. 
 
Luontoselvityksen perusteella alueen maankäytön suunnittelulle ei ole erityisiä 
rajoituksia. Selvitys on tehty asemakaavatasoisesti ja perustuu yhteen 
maastokartoituskertaan. 

 

Maaperäselvitys 

Selvitysalueen maaperä on hietaa, moreenia ja turvetta (ks. kartta seuraavalla 
sivulla). Kallioperä on koko alueella maakerrosten peitossa. Topografiltaan alue on 
hyvin tasaista, niin että maasto kohoaa vain muutamia metrejä Hirvijärven pinnasta 
(noin tasolle +90 mpy). Hirvijärven rannassa on näkyviä hietikoita. Hirvijärven 
tekojärvi on täytetty vuonna 1973 ja sen vesiala on noin 15 km2. Järvi kuuluu 
Lapuanjoen vesistöalueeseen ja laskee siihen Nurmonjoen haaran kautta. Tekojärven 
veden laatu on arvioitu 2000-luvun alussa välttäväksi (Länsi-Suomen 
ympäristökeskus 2009). Selvitysalueen itäreunalla laskee ojitetuilta soilta oja 
Hirvijärveen. Selvitysalue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. 
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve 

Alueella on olemassa ranta-asemakaava. Tarve on eriyttää leiritoiminta ja 
vaunutoiminta, sekä luoda uusia virkistys- ja lomapalveluita. 

 
4.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavan laatimisesta ja kaavahankkeen 
vireilletulosta 9.11.2020 §22.   

 
4.3. Osallistuminen ja yhteistyö 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä asemakaavaluonnos nähtävillä 
28.6.-26.7.2021 välisenä aikana MRA 30 §:n mukaisesti.  
 
Kaava-aineisto pidetään nähtävillä kaavoitus- ja mittausosaston ilmoitustaulun lisäksi 
Internetissä kaupungin kotisivuilla: 
www.lapua.fi   Asuminen ja ympäristö  Kaavoitus, tontit ja maastomittaus 
Kaavoitus  Meneillään olevat kaavat.  

  
 
4.4. Osalliset 

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) osallisiksi on 
määritelty ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi viranomaistahoista ja yhteisöistä seuraavat:  

 
• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue) 
• Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos 
• Lapuan kaupungilta tekninen, nuoriso- ja ympäristötoimi  
• Seinäjoen kaupunki 
• Elenia Oy, Elisa Oyj, Lapuan Energia Oy 

 
Muita osallisia on esim. Alueen virkistyskäyttäjät ja vuokrapaikkojen haltijat, 
lähialueen kiinteistönomistajat ja asukkaat sekä alueella toimivat yhdistykset ja 
harrastajat. Alueen jätehuollosta vastaava Lakeuden Etappi Oy on osallisena 
alueellisten yhteiskeräyspisteiden toteuttamisen osalta. Asemakaavahanke vaikuttaa 
merkittävällä tavalla leiriläisten sekä asuntovaunuilijoiden olosuhteisiin. Kaavaa 
vaikuttaa laajemmalti myös paikallisten ja matkailijoiden virkistys- ja 
harrastustoimintaan. 
 

4.5. Vireilletulo 
Kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavan laatimisesta ja kaavahankkeen 
vireilletulosta 9.11.2020 §22.  

 
4.6. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavaluonnos nähtävillä MRA 
30 §:n mukaisesti 28.6.-26.7.2021 

 
4.7. Viranomaisyhteistyö 

Viranomaisyhteistyö hoidetaan lausuntomenettelyllä.  
 

http://www.lapua.fi/
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4.8. Asemakaavan tavoitteet 

Alueen kehitys 

Ranta-asemakaavan keskeisin tavoite on eriyttää leirikeskus ja vaunualue toisistaan.  
Mahdollistaa alueelle kestävää kehitystä ja ympärivuotista käyttöä sekä lisätä 
palveluja alueen elävöittämiseksi.  

Asuntovaunualue 

Asuntovaunualueen laajeneminen on välttämätön alueen kasvun ja kehityksen 
kannalta. Vaunualueen käyttömukavuuden tueksi alueelle on kaavailtu wc- sekä 
pesutilat.  

Mökkikylä (RM) 

Asuntovaunualueen taakse on kaavoitettu metsämaista mökkikylää, jossa on 
mahdollisuus rakentaa siirrettäviä mökkirakennelmia. 

Leirikeskus 

Alueen käyttömukavuutta parannetaan aitaamalla alue niiltä osin, missä kulkee 
liikenne (luontopolku, leirikeskuksenpolku, hiekkarannantie) sekä yleisen rannan ja 
leirikeskuksen välinen osa. Ponttonilaituri suojaa leirikeskuksen käyttäjiä vesiteitse 
kulkevilta häiriötekijöiltä. Aita tulee olemaan korkea (1,5-2m), puinen, joka osaksi 
toimii myös näkösuojana. 

Luontokeskus 

Uusi luontokeskus tarjoaa eri yhdistyksille ja harrastajille paikan, jossa voi järjestää 
tapaamisia sekä erilaisia pienimuotoisia tapahtumia. Luontokeskuksessa on koottuna 
alueen harrastus mahdollisuudet kuten, paikkatiedot luontoreiteistä vaellus, patikointi 
sekä melonta. Luontokeskukseen voi arkistoida mm. lintuhavainnot, kalakannat ja 
kasvillisuudet. Luontokeskuksen alueella on kalan perkuupiste ja kesäkeittiö. 
Luontokeskuksen läheisyydessä on myös viljelypalstaa, jota voi hyödyntää 
kesäkeittiössä ruoan valmistuksessa. Luontokeskuksen kupeessa on veneranta, 
yleisen rannan- sekä vaunualueen käyttäjät voivat oikaista ponttonilaituria pitkin 
veneille. 

Loma-asunnot 

Uudet loma-asuntojen korttelialueet sijoittuvat metsäalueille, virkistysalueiden 
välittömään läheisyyteen. Alueelle sijoittuu 23 uutta loma-asunto tonttia, neljä näistä 
on tonttikooltaan huomattavasti suurempia. 

Uimaranta 

Uusi yleinen uimaranta on suuri ja helposti huomattava. Uimarannan välittömässä 
läheisyydessä on mahdollisuus rakentaa asuntovaunujen- sekä rannankäyttäjiä 
palveleva rakennus (esim. vastaanotto/kahvio/kioski) Rannalla on muutamia 
nuotiopaikkoja sekä mahdollista rakentaa rantalentopallokenttä. Rannalla voi 
järjestää aktiviteetteja, kuten sup-lauta vuokrausta. Olemassa oleva ranta-alue 
leiritalon puolella säilyy ennallaan.  
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Teltta-alue 

Lomailijoiden valtti on ilmainen teltta-alue. Metsämäinen alue, jossa on tasoitettuja 
telttapaikkoja. Alueella on koirapuisto, jota kaikki alueen käyttäjät voivat hyödyntää. 
Koiran voi viedä väliaikaisesti häkkiin, kun omistajalla/omistajaperheellä on menoja.  

Leikkipiha 

Leikkipiha tuo lisää viihtyvyyttä alueelle. Metsän suojissa aidattu piha on turvallinen.  
 

Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Asemakaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen ja tästä saadun palautteen perusteella 
kaavaratkaisua tarkennetaan prosessin aikana. 

 
 
4.9. Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 

Vuosien saatossa alueella on syntynyt ongelmatilanteita asuntovaunualueen ja 
leirikeskuksen käyttäjien kesken. Nämä häiriöt poistetaan eriyttämällä alueet selkeästi 
toisistaan. Riitatilanteet ovat vaikuttaneet alueen maineeseen niin radikaalisti, ettei 
alueelle ole helppo tulla. Myös epäselvät opastukset ja yleisen rannan pieni koko 
sekä alueen kasvaminen umpeen rajoittaa uimarannan löytämistä sekä sen 
käyttämistä. 
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 

5.1. Kaavan rakenne 

Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on 37,75062 ha. Uutta asemakaavaa muodostuu 37,283 ha ja 
asemakaavan muutosaluetta on 34,0211 ha.  
 
Matkailua palvelevien rakennusten tontin (RM, kortteli 53) pinta-ala on 16 505 m². 
Asuntovaunualueen tontin (RV-1, kortteli 54) pinta-ala on 22 431 m². Loma- ja 
matkailualueen tontin (R-1, kortteli 55) pinta-ala on 3743 m². 

 
Uusia loma-asuntotontteja (RA-1) alueelle muodostuu 19 kpl (korttelit 51-52, 56). 
Tonttien koko vaihtelee 1096-1110 m² välillä. Uusia loma-asuntotontteja (RA-2) 
alueelle muodostuu 4 kpl (kortteli 57). Tonttien koko on 3600 m². 

Palvelut 

Uudet loma-asukkaat lisäävät kaava-alueen palveluiden käyttöä mm. erilaisia 
virkistys- ja majoituspalveluita. Loma-asukkaiden määrän kasvu lisää palvelun 
tarvetta ja alueelle on tarkoitus luoda uusia palveluita. Alueen rakentaminen loma-
asutus ja virkistyskäyttöön tulee jonkin verran lisäämään Lapuan keskustan 
palveluiden käyttöä, jolloin sillä on positiivinen vaikutus alueen elinkeinotoimintaan. 

 
5.2. Aluevaraukset 

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

 
5.3. Korttelialueet 

 

 
Loma-asuntojen korttelialue. 
 
Korttelit 51-52 ja kortteli 56. Alueet on tarkoitettu loma-asuntorakentamiseen, Kattojen 
väri on kortteleissa tummanharmaa/ musta. Rakennustapa tulee toteuttaa 
hirsirunkoisena. Julkisivujen väritys tulee toteuttaa luonnonläheisillä sävyillä. 
Rakennusten sijoittelun lähtökohtana on olemassa olevan kasvillisuuden 
säilyttäminen. 
 
Uudet lomatontit sijoittuvat Veteraanimajantien, Keltamaantien ja Hirvijärventien 
varteen. Tontit ovat kooltaan 1096 m² (1 kpl), 1100 m² (1 kpl), 1105 m² (1 kpl), 1109 
m² (1 kpl), 1110 m² (14 kpl) ja 1116 m² (1 kpl) 
 
Korttelin 51 pinta-ala on 5550 m² ja rakennusoikeus tontille on 95 k-m². 
Korttelin 52 pinta-ala on 5526 m² ja rakennusoikeus tontille on 95 k-m². 
Korttelin 56 pinta-ala on 9990 m² ja rakennusoikeus tontille on 95 k-m². 
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Loma-asuntojen korttelialue. 

 
Kortteli 57. Alueet on tarkoitettu loma-asuntorakentamiseen, Kattojen väri on 
kortteleissa tummanharmaa/ musta. Rakennustapa tulee toteuttaa hirsirunkoisena. 
Julkisivujen väritys tulee toteuttaa luonnonläheisillä sävyillä. Rakennusten sijoittelun 
lähtökohtana on olemassa olevan kasvillisuuden säilyttäminen. 

 
Uudet lomatontit sijoittuvat Hirvijärventien varteen. Tontit ovat kooltaan 3600 m² 
(4kpl). 
 
 
Korttelin 57 pinta-ala on 14 400 m² ja rakennusoikeus tontille on 120 k-m².  

 

  
Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. 

 
Kortteli 53. Alueet on tarkoitettu matkailua palvelevien rakennusten rakentamiseen, 
Kattojen väri on kortteleissa tummanharmaa/ musta. Rakennustapa tulee toteuttaa 
hirsirunkoisena. Julkisivujen väritys tulee toteuttaa luonnonläheisillä sävyillä. 
Rakennusten sijoittelun lähtökohtana on olemassa olevan kasvillisuuden 
säilyttäminen. 
 
Alueelle saa rakentaa toimintaa varten tarpeellisia huoltorakennuksia ja  
enintään 40 k-m² suuruisia siirrettäviä, sokkelittomia loma-asuntoja  
yhteispinta-alaltaan enintään 450 k-m² sekä enintään 2 saunarakennusta.  
 
Korttelin 53 pinta-ala on 16 505 m² ja kokonaisrakennusoikeus 600 k-m². 
 
 

 
Asuntovaunualue. 
 
Kortteli 54 on tarkoitettu asuntovaunualueeksi. Alueelle saa rakentaa toimintaa varten 
tarpeellisia rakennuksia sekä sijoittaa enintään 70 asuntovaunua. 
 
Korttelin 54 pinta-ala on 22 431 m² ja kokonaisrakennusoikeus 200 k-m². 
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Loma-alue, jolle saa rakentaa loman- ja vapaa-ajanviettoa palvelevia 
rakennuksia yleiseen tai yhteisöjen käyttöön. 
 
Kortteli 55. Alue on tarkoitettu luontokeskuksen rakentamiseen. Kattojen väri on 
kortteleissa tummanharmaa/ musta. Rakennustapa tulee toteuttaa hirsirunkoisena. 
Julkisivujen väritys tulee toteuttaa luonnonläheisillä sävyillä. Rakennusten sijoittelun 
lähtökohtana on olemassa olevan kasvillisuuden säilyttäminen. 
 
Korttelin 55 pinta-ala on 3 743 m² ja kokonaisrakennusoikeus 100 k-m². 

 
 
 
5.4. Muut alueet 

 

 
 
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue leirikeskusta varten. 
 
Alueelle saa rakentaa toimintaa varten rakennuksia enintään 500 k-m². Alueen pinta-
ala on 25 894 m². 
 

 
 

 
 
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. 
 
Alueelle voidaan sijoittaa virkistystä palvelevia rakennuksia ja rakennelmia. 
Virkistysalueet säilytetään pääosin metsäisinä. Alueen pinta-ala on 23 406 m². 
 
Alueelle voi rakentaa esimerkiksi leikkipihaa, koirapuistoa, telttailu-aluetta, minigolf 
rataa tai tenniskentän. 
 
 

 
 
Uimaranta-alue. 
 
Alueelle voidaan sijoittaa virkistystä palvelevia rakennelmia. Virkistysalue on pääosin 
hiekkarantaa. Alueen pinta-ala on 5936 m². 
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Yleinen pysäköintialue. 
 
Yleiset pysäköintialueet sijoittuvat Hiekkarannantien varteen, venerannantien varteen 
sekä Hirvijärventien ja Leirikeskuksenpolun väliselle alueelle Hiekkarannantien 
puolelle. Pysäköintialue on tarkoitettu alueiden käyttäjien tarpeisiin. 

 
 

 
 
Venesatama/Venevalkama 
 
Veneiden säilytyspaikat sijoittuvat Venerannantien päähän sekä yleisen uimarannan 
yhteyteen.  

 
 

 
 
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. Aluelle 
sijoitettavan puistomuuntajan tulee olla materiaaleiltaan ja väriltään 
ympäristöönsä sopiva. Alueelle on rajattuna jätteiden yhteyskeräyspiste. 
 
 

 
 
Suojaviheralue. 
 
Alue toimii rajaavana elementtinä leirikeskuksen ja venesataman välillä. 
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5.5. Asemakaavamääräykset 
Asemakaavassa on annettu kaavamääräyksiä koskien rakentamista, kasvillisuutta, 
maanpinnan käsittelyä ja autopaikkoja. 

 
Rakennustapa: 

- Rakennusten julkisivumateriaalien tulee olla puuta, suositellaan 
hirsirakentamista. Värityksissä tulee käyttää hillittyjä ja ympäristöön sopivia 
värisävyjä. 

- Rakennukset tulee julkisivu- ja kattomateriaalien sekä värityksen suhteen 
rakentaa kortteleittain yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. 

- Julkisivuissa ei saa käyttää kirkkaita värejä.  
- Kattomuotona tulee olla harjakatto tai sen sovellus. Talousrakennuksissa voi 

olla myös lapekatto. Talousrakennuksen harjakorkeus saa olla enintään 4,0 m 
maanpinnan maantasosta mitattuna. 

- Katon väri tulee olla musta tai tummanharmaa  
- Käymälä- ja viemäröintijärjestelmät on rakennettava, sekä jätehuolto on  

hoidettava viranomaisten määräämällä tavalla. 
 

Kasvillisuus ja maanpinta: 
- Tonteilla olevaa puustoa tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan.  
- Rakentamatta jäävä tontin osa, jota ei käytetä leikki-, oleskelu- tai 

liikennealueena on jätettävä luonnonomaiseentilaan. 
 
Jäteastioiden säilytys ja yhteiskeräyspiste: 

- Alueella jätehuolto järjestetään keskitetysti ET –alueelle.  
- Yhteiskeräyspiste tulee toteuttaa laadukkaasti ympäristöön sopivalla tavalla. 

 
Tekniset verkostot 

- Tutkitaan maalämmön mahdollisuutta, sekä vesijohdon viemistä alueelle. 
 

Autopaikat: 
- RA-1 ja RA-2: 2 ap/ loma-asunto 

 
Tonttijako:  

- Asemakaava-alueella on sitova tonttijako. 
 

5.6. Nimistö 
Uusina kadunniminä asemakaavassa on Hiekkarannantie, Karavaanarinkaari ja 
Leirikeskuksenpolku. Jalankululle, pyöräilylle ja huoltoajolle varattu 
kevyenliikenteenväylä on nimetty luontopoluksi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



23 
 

  

6. Kaavan vaikutukset  
 

6.1. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Yhdyskuntarakenne 

Alueen rakentaminen täydentää Hirvijärven pohjoisosan nykyistä rakennetta ja 
maankäytöllistä kehitystä. Täydennysrakentaminen on osayleiskaavan mukaista, 
missä Hirvijärventien linjausta on tarkennettu. Mökkikylä sekä loma-asuntojen tontit 
tukevat Hirvijärven virkistyskäyttöä antamalla mahdollisuuden loma-asuntojen 
rakentamiseen. Vapaa-ajanviettoon ja virkistykseen tarkoitetun alueen sijainti on 
yhdyskuntarakenteen kannalta sopiva. 

Taajamakuva 

Maakuntakaavassa alue on osoitettu Lapuan Hirvijärvelle virkistysalueeseen v-1, joka 
on merkitty rantakaava-alueelle. Kohde-selostuksen mukaan ”alue on tarkoitettu 
virkistys- ja matkailutoiminnan solmupisteeksi, jonne voidaan sijoittaa tarkoitusta 
tukevia rakennuksia ja rakenteita”. Suunnittelualue on yleiskaavassa osoitettu 
pääosin matkailupalvelujen alueeksi (RM). Loma-asunnot, mökkikylä, luontokeskus ja 
uimaranta tukevat alueen virkistys- ja ulkoilukäyttöä merkittävästi. Koko rantakaava-
alueella pyritään säilyttämään metsän kasvillisuus, erityisesti olemassa olevat 
kookkaat männyt.   

Työpaikat, elinkeinotoiminta 

Alueen kasvun myötä syntyy työpaikkoja mm. lomarakentamisen yhteydessä sekä 
palvelutoimintojen kehittyessä. 

Virkistys 

Alueella on leirikeskus, asuntovaunualue, uimaranta ja kaksi venesatamaa. Järvellä 
on mahdollista harrastaa melontaa, veneilyä ja kalastusta. Suunnittelualueen 
eteläosassa on lintutorni ja alueen länsiosan maasto sopii ulkoiluun. Talvisin 
Hirvijärven poikki kulkee moottorikelkkareitti. 

Tekninen huolto 

Suunnittelualueen poikki kulkee sähköjohto. Muuten aluetta ei ole liitetty teknisiin 
verkostoihin. Vesihuolto perustuu porakaivoihin, umpisäiliöihin ja jäteveden 
imeytykseen. 

Liikenne 

Kaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta alueen liikennemääriin. 
Toteutuessaan Hirvijärventien uusi tielinjaus ja siihen liittyvät uudet tiejärjestelyt 
parantavat alueen liikenneturvallisuutta ja vähentävät Hirvijärventien aiheuttamia 
melu- ja pölyhaittoja. 

 
 



24 
 

  

6.2. Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan 

Maisema 

Kaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta alueen maisemakuvaan. 
Lähimaisemassa rakentamista on sopeutettu ympäristöön osoittamalla viheralueita 
puuston säilyttämiseksi sekä antamalla puuston säilyttämiseen tähtääviä määräyksiä 
kaavassa. 

Luonnonolot 

Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. Alueen länsiosaan jää maa- ja 
metsätalousaluetta ja keskiosaan metsäistä retkeily- ja ulkoilualuetta. 
 

 
6.3. Sosiaaliset vaikutukset 

Alueen rakentaminen lisää loma-asutusta sekä virkistyskäyttömahdollisuuksia myös 
paikallisille että matkailijoille Hirvijärven alueella. Viihtyvyyttä ja omaa rauhaa tuo 
luonnonläheisyys. 

 
 
6.4. Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään 

Alueen toteuttamisella ei ole oleellista vaikutusta ilmastonmuutoksen hillinnän 
kannalta.  
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7. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
Asemakaava alkaa toteutua sen jälkeen, kun kaava on saanut lainvoiman. Tällä 
hetkellä ei ole tietoa mahdollisesta alueelle tulevasta liiketoiminnasta tai uusista 
palveluista. Uimarannan rakentamista on aloitettu siltä osin kuin voimassa oleva 
ranta-asemakaava sallii. 

 
7.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Kansilehdellä on rakennusarkkitehtiopiskelija Heidi Yliluoman laatimat havainnekuvat 
rantaviivalle sijoitetuista alueista.  

 
7.2. Toteutuksen seuranta 

Asemakaavan toteutuksen seurannasta vastaa lähinnä Lapuan kaupungin 
rakennusvalvontaviranomaiset.  

 
 
 
 

Lapualla 14.6.2021 
 
 

 
    
Heidi Yliluoma    Ari-Pekka Laitalainen 
Rakennusarkkitehtiopiskelija   Kaupungingeodeetti   

 
 
 
 













 



OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA  LIITE 2 
 

O A S 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään kaavahankkeen keskeiset tavoitteet sekä miten 
osallistuminen, vuorovaikutus sekä kaavan vaikutusten arviointi tapahtuu kaavaprosessin aikana. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n 
mukaisesti. Tätä OAS:a voidaan päivittää ja täydentää kaavaprosessin kuluessa. 
 
 
 

S U U N N I T T E L U A L U E   J A   S I J A I N T I 
 
 

Kaava-alue sijaitsee noin 20 km Lapuan keskustasta kaakkoon Hirvijärven pohjoisosassa. 
Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 37 ha. Aluetta rajaa tekojärvi, metsäalueet sekä 
yksityiset kiinteistöt. Alueeseen kuuluu korttelit 47 ja 48.  
 
Suunnittelualue sijoittuu Hirvijärven tekoaltaan pohjoisrannalle. Maisemaa hallitsevat 
mäntyvaltainen kangasmetsä ja hiekkaiset rannat. Alueella sijaitsee Lapuan kaupungin leirikeskus, 
jonka rakennuskanta koostuu pääosin leirikeskuksen rakennuksista (leiritalo). Alueella sijaitsee 
myös asuntovaunualue, kaksi venevalkamaa, uimaranta sekä lintutorni. 

 
 

 
 
 

 
 

Kuva 1 Suunnittelualueen sijainti ja ranta-asemakaava-alue 
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L Ä H T Ö K O H D A T   J A   T A V O I T T E E T 
 
 

Lapuan kaupunginhallitus on päättänyt 9.11.2020 § 22 asemakaavamuutoksen laatimisesta 
Lapuan kaupungin Alanurmon kylän 408-401-2-15, 408-401-2-16, 408-401-2-17 alueille.  
 
Kaavoituspäätöksen mukaan alueen kaavamuutoksen tavoitteena on parantaa alueen järjestystä, 
käyttömukavuutta, luoda edellytyksiä lisärakentamiselle sekä kehittää alueen virkistyspalveluita 
kaupunkilaisille, matkailijoille sekä harrasteryhmille. Kaupunkisuunnittelutoimikunnassa on käyty 
keskustelua asuntovaunualueen ja leirikeskuksen rajaamisesta omiksi alueiksi. Leirikeskuksen ja 
asuntovaunualueen käyttäjien kesken on syntynyt ongelmatilanteita. Tämä johtuu siitä, ettei 
alueella ole selkeää jaottelua, taikka rajausta alueiden välillä.  
 
Alueen poikki kulkee etelä-pohjoissuuntaisesti sähkölinja. Alueella ei ole vesi- ja viemäriverkostoa. 
Alueelta ei ole todettu kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 2 Alueen nykyiset toiminnot 
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S U U N N I T T E L U T I L A N N E 
 
 
MAAKUNTAKAAVA 
 
maakuntakaavassa alue kuuluu Lapuan Hirvi-
järvelle osoitettuun virkistysalueeseen v-1, joka 
on merkitty rantakaava-alueelle. Kohde-
selostuksen mukaan ”alue on tarkoitettu 
virkistys- ja matkailutoiminnan solmupisteeksi, 
jonne voidaan sijoittaa tarkoitusta tukevia 
rakennuksia ja rakenteita”.  
 
YLEISKAAVA 
 
Suunnittelualue on yleiskaavassa osoitettu 
pääosin matkailupalvelujen alueeksi (RM). Alue 
voidaan osoittaa yksityiskohtaisessa suun-
nittelussa mm. matkailu- ja lomakeskuksille, 
lomakylille, leirintäalueille ja uimarannoille. 
Suunnittelualueen eteläosaan on osoitettu 
vesiliikenteen alue (LV), johon voidaan sijoittaa 
mm. venesatama. Suunnittelualueen länsi-
puolella on osoitettu retkeily- ja ulkoilualuetta 
(VR). 
 

 

Kuva 3 Ote maakuntakaavasta 

Kuva 4 Ote Hirvijärvi-Varpula osayleiskaavasta 
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RANTA-ASEMAKAAVA 
 

Vuonna 1995 on laadittu ja kaupungin-
valtuusto hyväksynyt Hirvijärven ranta-
asemakaavan. 
 
Hirvijärven vuonna 1995 hyväksytyssä 
ranta-asemakaavassa alueelle on 
osoitettu telttailulle leirintäaluetta (RT) 
ja matkailua palvelevien rakennusten 
korttelialueita (RM). Loma-alue, jolle saa 
rakentaa yleiseen tai yhteiseen käyttöön 
loma- vapaa-ajanviettoa palvelevia 
rakennuksia (RV). Lisäksi alueelle on 
osoitettu uimaranta-aluetta (VV) ja 
lähivirkistysaluetta (VL), venesatama 
(LV), yleistä pysäköintialuetta (LP), 
vesialuetta (W) sekä alueen eteläosaan 
suojelualuetta (S). 

 
 

Hirvijärven ranta-asemakaavan muutos ja laajennus on laadittu ja kaupunginvaltuusto 
hyväksynyt vuonna 2010. Kaavassa on osoitettu asuntovaunualue (RV-1), urheilu- ja 
virkistyspalvelujen alue (VU-1), retkeily- ja ulkoilualue (VR), lähivirkistys- (VL) ja uimaranta-
alueita (VV, VV-1) sekä venesatamia (LV, LV-1), yleistä pysäköintialueita (LP), suojaviheralueita 
(EV) sekä maa- ja metsätalousaluetta (M). Alueen katuverkko perustuu alueelliseen 
kokoojatiehen (Hirvijärventie), jonka tielinjausta on muutettu kauemmas rannasta, tätä ei ole 
toteutettu. Leirikeskustieltä on merkitty uusi katuyhteys (Uimarannankuja) asuntovaunualueen 
ja leirikeskuksen väliin, tätä ei ole toteutettu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6 Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus vuodelta 2010 

Kuva 5 Ranta-asemakaava vuodelta 1995 
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O S A L L I S T U M I N E N   J A   Y H T E I S T Y Ö 
 
OSALLISET 

 
1. Alueen virkistyskäyttäjät ja vuokrapaikkojen haltijat 
2. Lähialueen asukkaat, loma-asukkaat ja kiinteistönomistajat 
3. Lapuan kaupungin asukkaat 
4. Lapuan kaupunki 

• Kaupunginvaltuusto  • Kaupunginhallitus 
• Kaupunkisuunnittelutoimikunta • Nuorisotoiminta, leiritalo 
• Tekninen lautakunta  • Ympäristölautakunta 

5. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
6. Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos 
7. Elenia Oyj 
8. Lapuan Energia Oy 
9. Elisa Oyj 
10. Lakeuden Etappi Oy 
11. Seinäjoen kaupunki 
12. Lintuharrastajat 
13. Muut yritykset ja yhteisöt 
14. Muut osalliset ja osalliseksi ilmoittautuvat 
 
 
Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua 
kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Viranomaistaholta sekä yhdyskuntateknisen 
verkoston osalta pyydetään lausunnot. 
 
 
TIEDOTTAMINEN 
 
Kaavoituksen vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan ja siihen liittyvän 
suunnittelumateriaalin nähtävillä olosta tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla, paikallislehdessä 
ja kaupungin kotisivulla (http://www.lapua.fi/) jäljempänä olevan aikataulun mukaisesti. 
Kaavoitusprosessiin mahdollisesti myöhemmin tulleista oleellisista muutoksista tiedotetaan 
vastaavasti. 

 
ALOITUS- JA LUONNOSVAIHE 
 
Kaavaluonnos pidetään nähtävillä luonnosvaiheessa 30 vrk:n ajan. Osalliset voivat esittää 
mielipiteensä kirjallisesti tai suullisesti kaavan nähtävilläoloaikana.  
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EHDOTUSVAIHE 
 
Luonnosvaiheesta saadun palautteen pohjalta laaditaan kaavaehdotus, joka asetetaan virallisesti 
nähtäville vähintään 30 vrk:n ajaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti. Osalliset voivat tehdä 
muistutuksen yhteystiedoissa ja kuulutuksessa osoitettuun osoitteeseen kaavan 
nähtävilläoloaikana. Saatu palaute käsitellään ennen hyväksymiskäsittelyä ja niille muistutuksen 
jättäneille, jotka ovat antaneet yhteystietonsa, annetaan kaupungin perusteltu 
kannanotto/vastine annettuun muistutukseen ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä. Jos kaavaan 
tehdään oleellisia muutoksia, asetetaan kaavaehdotus uudelleen nähtäville MRA 32 § mukaisesti.  
 
HYVÄKSYMISVAIHE 
 
Ehdotusvaiheen virallisen nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallitus esittää kaavaa 
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuuston hyväksymistä koskevasta 
päätöksestä ilmoitetaan niille viranomaisille, muistutuksen tehneille ja kuntalaisille, jotka ovat sitä 
ehdotuksen nähtävillä ollessa kirjallisesti pyytäneet ja antaneet yhteystietonsa. Valtuuston 
päätöksestä on mahdollista valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Kaavan tultua lainvoimaiseksi siitä 
kuulutetaan ilmoitustaululla, kotisivuilla ja kaupungin käyttämissä ilmoituslehdissä. 
 
OSALLISTUMINEN 
 
Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta 
mielipiteensä. Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden 
valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä 
olevissa asioissa. Osalliset voivat antaa kaavasta suullista ja kirjallista palautetta. 
 
Huomautuksia ja mielipiteitä Hirvijärven ranta-asemakaavan muutosta koskevissa asioissa voi 
jättää Lapuan kaupungin kaupungingeodeetille Ari-Pekka Laitalaiselle. 

 
VIRANOMAISYHTEISTYÖ 
 
Viranomaisyhteistyö hoidetaan lausuntomenettelyllä. Lisäksi pidetään viranomaisneuvotteluita 
tai työneuvotteluita tarvittaessa. 

 
PALAUTTEEN ANTAMINEN 
 
Kaavasta ja tästä OAS:sta voi antaa nähtävilläoloaikoina palautetta sekä suullisesti että kirjallisesti. 
Palautetta voi antaa myös sähköpostitse osoitteeseen: asemakaavoitus@lapua.fi. 
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S E L V I T E T T Ä V Ä T   V A I K U T U K S E T   J A   V A I K U T U S T E N    
A R V I O I N N I N   M E N E T E L M Ä T 

 
Kaavan laadintaan sisältyy sen eri vaiheissa kaavan vaikutusten arviointia. Arviointi pohjautuu 
maastokäynteihin, tehtyihin selvityksiin, muuhun pohjamateriaaleihin ja asiantuntija-arvioihin 
sekä osallisiksi määriteltyjen kannanottoihin. Kaavan vaikutusten arvioinnista raportoidaan 
tarpeellisissa määrin kaavaselostuksen yhteydessä. Selvitettäviä vaikutuksia ovat mm. vaikutukset 
yhdyskuntarakenteeseen, luonnonympäristöön, maisemaan, liikenteeseen sekä teknisen huollon 
järjestämiseen Kaavan vaikutusten arviointi raportoidaan keskeisimmiltä osiltaan 
kaavaselostuksen yhteydessä. 
 
 

K A A V O I T U K S E N   K U L K U,   A I K A T A U L U T   J A  
P Ä Ä T Ö K S E N T E K O 

 
Vuorovaikutuksen järjestäminen sekä kaavan laatiminen tapahtuu Lapuan kaupungin toimesta. 
Suunnittelun etenemistä voi seurata Lapuan kaupungin kotisivuilta osoitteesta: 
www.lapua.fi -> Kaavoitus ja rakentaminen -> Kaavoitus -> Meneillään olevat kaavat. 
 
AIKATAULU 
 

 
 
 

Y H T E Y S T I E D O T   J A   P A L A U T E 
 

Mahdollinen palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta toimitetaan: 
 

asemakaavoitus@lapua.fi 
 
 
Kaavoituksesta vastaavat henkilöt: 

 
Lapuan kaupunki 
Tekninen keskus 
Maankäyttö- ja kiinteistöosasto 
Poutuntie 8 
62100 Lapua 
Kaupungingeodeetti Ari-Pekka Laitalainen 
Puh: 06-438 4630 / 044 438 4630 

Lapuan kaupunki 
Tekninen keskus 
Maankäyttö- ja kiinteistöosasto 
Poutuntie 8 
62100 Lapua 
Rakennusarkkitehtiopiskelija Heidi Yliluoma 
Puh: 06-438 4630 / 044 438 4638 

 

Hirvijärven kehitystyöryhmä perustettu 21.01.20 
Sähköinen kehityskysely lähetetty alueen käyttäjäryhmille 06.02.20 
Hirvijärven työpaja perustettu 01.09.20 
Ranta-asemakaavaluonnos sekä OAS nähtävillä 28.06.21 – 26.07.21 
Ranta-asemakaava ehdotus virallisesti nähtävillä  
Kaupunginvaltuusto hyväksynee ranta-asemakaavan  

mailto:asemakaavoitus@lapua.fi
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