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1. Aloite  
 

Metsähallitukselta on tullut aloite muuttaa rantaosayleiskaavaa siirtämällä 12 kpl 
omarantaisia lomarakennuspaikkoja 3 eri vesistöltä suuremmalle Liesijärvelle. 
Siirrot perustuvat Metsähallituksen tavoitteisiin tarkoituksenmukaisesta maan-
käytöstä eri osa-alueilla. 

 

2. Alueiden kuvaus  
 
Sijainnit  

Muutosalueet sijoittuvat Iso-Madesjärvelle, Nivusjärvelle ja Jänisjärvelle sekä 
Liesijärvelle. Järvet sijoittuvat Parkanon kaupungin alueella keskustaajaman länsi- 
ja pohjoispuolelle sekä pohjoisessa Jalasjärven kunnan rajalle. Liitekartta 1. 
 

Maanomistus  
 

Kaavamuutosalueet omistaa Suomen valtio. Alueita hallinnoi Metsähallitus os.  
PL 36 40101 Jyväskylä 
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            Maankäytön nykytilanne 

Suunnittelualueet ovat talouskäytössä olevaa metsämaata.  

 
Kaavatilanne    
 
Maakuntakaava 

Pirkanmaan liiton maakuntakaava on vahvistettu 29.3.2007. 
Maakuntakaavassa suunnittelualueilla ei ole aluevarauksia.  Nivusjärven 
lounaispuolella ge3 aluevaraus, joka tarkoittaa valtakunnallisesti arvokasta  
moreenialuetta. Rajaus ei kohdistu kaavamuutosalueelle.  
Ote maakuntakaavasta , liite 2. alla  
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Parkanon  rantaosayleiskaava 
 

Kaavamuutosalueilla on voimassa Parkanon rantaosayleiskaava. 
 
Rantaosayleiskaavassa suunnittelualueiden osalta on osoitettu, 
 
Iso-Madesjärvi   7 RA rakennuspaikkaa 
Nivusjärvi           3           ” 
Jänisjärvet          2           ” 
 
Liesijärven alueet, joille rakennuspaikkoja on tarkoitus siirtää , on osoitettu M, MY 
ja LV sekä VR , RM- ja RA-alueina.   
 
Rantaosayleiskaavakartat ja muutosalueet on esitetty liitteinä 3-6. 

 
Ranta-asemakaavat  
 
                        Muutosalueilla ei ole voimassa ranta-asemakaavoja. 
 
 
Rakennusjärjestys                                                                                                                                        
 
                       Parkanon kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2002.  

                                
 
Laadittavat selvitykset 
 
                       Kaavamuutoksen yhteydessä tehdään ajantasainen luontoselvitys Liesijärven                      
                       alueilta, jonne rakennuspaikkoja on tarkoitus siirtää 3  muulta järveltä. 
                          

 
3. Arvioitavat vaikutukset  
 
                       Kaavamuutoksen  osalta arvioidaan ja selvitetään tarvittavassa laajuudessa                        
                       seuraavia  vaikutuksia:   
 
 
                        * ympäristövaikutukset ( maaperä, pintavedet, luontoarvot, virkistystarpeet ) 
                        * sosiaaliset vaikutukset ( asukkaiden arkielämän laatu, viihtyvyys ym. ) 
                        * liikenteelliset vaikutukset ( yksityisteihin liittyen ) 
                        * rantamaisemalliset vaikutukset 
                        * taloudelliset vaikutukset  
 

4. Suunnittelun lähtökohdat 
 

Suunnittelussa otetaan huomioon maakuntakaava ja rantaosayleiskaavan 
tavoitteet soveltuvin ja ajankohtaisin osin, alueen tiestö- ja muut selvitykset sekä 
vuonna  2009 laadittava luontoselvitys. Muutoksella ei ole tarkoitus lisätä kaavan 
mitoitusta, joten uutta mitoitustarkastelua ei suoriteta muutoksen yhteydessä. 
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5. Kaavamuutoksen tavoitteet  
 

- siirtää 3 eri järveltä yhteensä 12 kpl omarantaisia lomarakennuspaikkoja 
Liesijärven alueelle Metsähallituksen omistamien maiden sisällä. 
 

- muutettavat alueet, joilta poistetaan rakennusoikeudet osoitetaan metsä-
talousalueina ( M).  

 
6. Osalliset  

 
Osallisia ovat mm.:  
Kaavamuutosalueiden ja siihen rajoittuvan alueen ja lähiseudun maanomistajat ja 
asukkaat.  

 
Muut viranomaiset:  
 
Parkanon kaupunki 
Pirkanmaan ympäristökeskus  
Pirkanmaan liitto  
Tiehallinto, Hämeen tiepiiri  
Pirkanmaan maakuntamuseo  
Jalasjärven kunta ( rajanaapurina Iso-Madesjärvellä )  

 
Osallisten luetteloa täydennetään tarvittaessa. Osallisia ovat kaikki, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
(MRL 62§). 

 
 
7. Tiedottaminen sekä osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen  
 
Aloitusvaihe  
 

Kaavatyön vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävillä 
olosta ilmoitetaan kaupungin toimesta. Kaavamuutoksesta järjestetään MRL:n 
mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu  

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä kaupungintalolla 30 
päivän ajan sekä kaupungin internet-sivuilla.   

 
Huomautukset osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee tehdä ennen 
kaavamuutosehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tehdään työn kuluessa tarvittavia 
muutoksia ja täydennyksiä.   
  

 
 



 5
 
Valmisteluvaihe  

 
Selvitykset ja luonnokset ovat nähtävillä 30 päivän ajan kaupungintalolla ja 
kunnan internet-sivuilla. Viranomaisilta pyydetään vain tarvittaessa luonnos-
vaiheessa lausunnot.           

 
Kaavamuutosluonnosten nähtävänä olosta tiedotetaan Ylä-Satakunta lehdessä 
julkaistavalla ilmoituksella sekä kaupungin virallisten kuulutusten ilmoitustaululla  
os. Parkanontie 17 39700 Parkano. 
 
Kaavamuutosluonnosten nähtävänäolon aikana voi osallistua kaavamuutoksen 
valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti 
mielipiteensä asiasta.  

 
Ehdotusvaihe  

 
Kaavamuutosehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Nähtäville 
asettamisesta  ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen tiedotetaan Ylä-Satakunta 
lehdessä julkaistavalla ilmoituksella sekä kaupungin virallisten kuulutusten 
ilmoitustaululla. Viranomaisilta pyydetään ehdotusvaiheessa lausunnot. 
  
Kaavamuutosehdotus on 30 päivän ajan julkisesti nähtävänä kaupungintalolla. 
Tänä aikana on kaupungin jäsenillä ja osallisilla oikeus tehdä kirjallinen muistutus 
kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kaupungille ennen nähtävänäolo-
ajan päättymistä.  
 
 
Niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, 
ilmoitetaan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen (MRL 65 §).  

 
Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään viipymättä tieto niille 
kaupungin jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka ovat ilmoittaneet 
osoitteensa (MRL 67 §).  
  
 

 

8 . Alustava arvioitu kaavoitusaikataulu  
 
                      1. Osalllistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävilläolo                   11-12/  2009 

2 . Kaavamuutosluonnosten nähtäville asettaminen                     11-12/  2009 
3.  Kaavamuutosehdotus nähtävillä                                                 2-3 /  2010 
4.  Kaavamuutoksen hyväksyminen                                                   4 /   2010 
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11. Yhteystiedot 

 
 
 
 

Kaavan laatija :                                                                   Metsähallitus :    
                      
                        Insinööritoimisto Poutanen Oy                             Metsähallitus Laatumaa  

Juha Poutanen, DI, YKS 361                                Kaavoitusvastaava Jani Viisanen  
          
Linnankatu 9 13100 Hämeenlinna                        PL 36 40101 Jyväskylä 
Puh/fax  03-6122552                                            puh. 040-3577209 
juha.poutanen(at)poutanenoy.fi                            jani.viisanen(at)metsä.fi 

 
 
 
Parkanon kaupunki  

 
Tekninen johtaja Jarmo Kyösti 
 
Parkanontie 37,  39700 Parkano 
puh: 03 – 44331 
jarmo.kyosti(at)parkano.fi 

 
 
 
 
 
 

Liitteet:   
 Liite 1.              Kaavamuutosalueet yleissijaintikartta 

                                    Liite 2.              Ote maakuntakaavasta ( tekstissä kohta kaavatilanne ) 
                                    Liitteet 3-6        Otteet rantayleiskaavoista ja muutosaluerajaukset likimäärin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Järjestelmänvalvoja
Konekirjoitusteksti
Liitteet 1, 3-6 erillisinä karttoina




