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Kaupunginvaltuusto        : 
 

 
 
 
 
 
 
1.  PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 
 

1.2  Kaavamuutosalueen sijainti 
 
 
Kaavamuutosalueet sijoittuvat eri puolille Parkanon kaupungin aluetta. Liitekart-
ta.  
 
 

1.3  Kaavamuutoksen tavoitteet 
 

 
Siirtää 3 eri järveltä yhteensä 12 kpl omarantaisia lomarakennuspaikkoja 

Liesijärven alueelle Metsähallituksen omistamien maiden sisällä. Rakennuspaik-

koja on tarkoitus siirtää Iso-Madesjärveltä, Nivusjärveltä ja Jänisjärveltä Liesijär-

ven alueelle. Madesjärvellä yleiskaavan rakennuspaikat sijoittuvat pääosin 

alavalle soistuneelle rannanosalle. Nivusjärvellä rakennuspaikat sijoittuvat kes-

kelle virkistysaluetta. Jänisjärvellä 2 rakennuspaikkaa sijoittuu muuten pääosin 

vapaaksi  jäävän järven rannoille. Liesijärvellä on tavoitteena siirtää VR-alueelle 

jäävä matkailurakentamisalue omarantaiseksi RA-alueeksi muiden RA-alueiden 

yhteyteen.  

 

Muutettavat alueet, joilta poistetaan rakennusoikeudet osoitetaan ympäröivän 

alueen kaavamerkinnöillä eli metsätalousalueina ( M) tai virkistysalueena ( VR).  

 
 

1.4  Liiteasiakirjat 
 
- yleiskartta kaavamuutosalueista 
- voimassaoleva rantaosayleiskaavat 
- luontoselvitys v. 2009 
 
- kaavakartta 1:10000  
 
 

1.5  Muu käytetty lähdemateriaali 
 
-  maakuntakaavan aineistot  
-  voimassaolevan rantaosayleiskaava aineistot 
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3.  LÄHTÖKOHDAT 

 
 

3.1  Selvitys suunnittelualueen oloista 
 
 
3.1.1 Alueiden yleiskuvaus 

 
 

3.1.2 Luonnonympäristö  ja maisema 
 
Kaavamuutosalueet ovat metsätalousalueita. Liesijärven alueet, joille rakennus-
paikkoja on tarkoitus siirtää ovat eri-ikäistä talousmetsää. Alueelta on tehty 
luontoselvitys keväällä 2009. Luontoselvityksen mukaan Liesijärven pohjoiskul-
man alueella ( lohko 1 ) on asuttu liito-oravan elinpiiri. Muilta osin tutkimusalu-
eella ei ole kaavassa huomioitavia luontokohteita.  Liesijärvellä ei ole kaavamuu-
tosalueen osalta maisemallisia arvoja. Liesijärven suuremmat saaret ja eteläosan 
Isomäki muodostavat järven maisemallisesti arvokkaat kohdat.   
 
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 
Rakennuskanta 
 
Kaavamuutosaluerajauksella ei ole muita rakennuksia kuin Liesijärven pohjois-
päässä oleva vanha huonokuntoinen saunakämppä. Kaava-alueen ulkopuolella 
Liesijärven etelä- ja pohjoispäässä  on muutamia loma-asuntoja ja järven koillis-
kulmassa Liesijärvi niminen maatilan talouskeskusalue.   
 
 
Palvelut 
 
Peruspalvelut saadaan Parkanon kaupunkikeskuksesta , etäisyys noin 12 km.  
 
 
Vesistöt 
 
Liesijärven pinta-ala on noin 136 ha. Iso-Madesjärven pinta-ala Parkanon puolella 
on noin 50 ha. Nivusjärven pinta-ala on noin 67 ha. Jänisjärven pinta-ala on noin 
14 ha.   
 
 

3.1.4 Maanomistus 
 
Kaavamuutosalueet omistaa Suomen valtio. 

 
 
3.2  Suunnittelutilanne 
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3.2.1 Aluetta koskevat suunnitelmat ja muut kaavat 
 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  
 
Kaavamuutosalueille ei kohdistu erityisiä valtakunnallisia aluevarauksia. Muut 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulevat huomioiduksi lähinnä maakunta-
kaavan kautta.  
 
 
Maakuntakaava 
 
Pirkanmaan maakuntakaavassa kaavamuutosalueille ei ole osoitettu aluevarauk-
sia. Nivusjärven lounaispuolella on ge3 aluevaraus, joka tarkoittaa valtakunnalli-
sesti arvokasta moreenimuodostelmaa . Varaus ei ulotu kaavamuutosalueelle. 
 
 
Rantaosayleiskaava 
 
Kaavamuutosalueilla on voimassa Parkanon rantaosayleiskaava. 

 

Rantaosayleiskaavassa suunnittelualueiden osalta on osoitettu, 

 

Iso-Madesjärvi   7 RA rakennuspaikkaa 

Nivusjärvi           3           ” 

Jänisjärvet          2           ” 

 

Liesijärven alueet, joille rakennuspaikkojen siirtämistä on tutkittu , on osoitettu 

M, MY ja LV sekä VR , RM-alueina.  Kaavatyön aikana siirrot on rantojen laadun 

ja luontokartoituksen tuloksen seurauksena rajattu koskemaan lähinnä VR-alueita.  

 

Rantaosayleiskaavakartat ja muutosalueet on esitetty liitteinä 3-6. 

 
Ranta-asemakaavat 
 
Muutosalueilla ei ole voimassa ranta-asemakaavoja. Iso-Madesjärven eteläpäässä 
on ranta-asemakaava, mutta se ei rajoitu muutosalueisiin.  
 
Pohjakartta 
 
Kaavamuutoksessa käytetään 1:10000 maastotietokantaa pohjakarttana.  
 

4.  RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET. 
 
 

4.1 Kaavan suunnittelun tarve  
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Kaavamuutoksen laatiminen tuli vireille vuonna 2009 Metsähallituksen aloittees-
ta. 
 

 
 
 
 
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja päätökset 

 
Kaavamuutoksesta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään Parka-
non kaupunginvirastossa nähtävillä kaavoituksen laatimisen aikana. MRA:n 26§ 
mukainen viranomaisneuvottelu on pidetty 10/2009 aikana. 
 
Osalliatumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavamuutosluonnosaineisto pidetään  
nähtävillä  xx/2009 aikana. 
 
 
 

4.3. Osallistuminen ja yhteistyö 
 
Kaavan osallisia ovat: 
 
 

4.3.1 Yksityiset: 
 
- kaava-alueen viereiset maanomistajat 
- muut lähialueiden maanomistajat ja asukkaat, joiden asumiseen, työntekoon tai   
  muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa ( MRL 62 §).  
 
 

4.3.2 Viranomaiset: 
 
- Parkanon kaupunki 
- Pirkanmaan Ympäristökeskus 
- Pirkanmaan Liitto  
- Pirkanmaan maakuntamuseo  
- Jalasjärven kunta ( rajoittuu Iso-Madesjärveen ) 
 
 

4.3.3 Kaavamuutosten vaikutusalue 
 
Kaavamuutoksen vaikutusalueena voidaan pitää kaavamuutoksen luonne huomi-
oiden vain kaavamuutosalueen vesistöjen alueita. 
 
 

4.3.4 Vireilletulo 
 
Kaavamuutos laitettiin vireille 4/2009 aikana. 
 
 

4.3.5 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 
 

Järjestelmänvalvoja
Konekirjoitusteksti

Järjestelmänvalvoja
Konekirjoitusteksti

Järjestelmänvalvoja
Konekirjoitusteksti
S

Järjestelmänvalvoja
Konekirjoitusteksti
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä kaupungin virastossa 
kaavoitustyön aikana. Kaavamuutoksesta on pidetty MRL:n mukainen viran-
omaisneuvottelu 10/2009 aikana. 
 
Kaavaluonnosaineisto tulee nähtäville xx/2009 aikana.  
 

 
5. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 

 
 

5.1 Yleistä 
 
 
Kaavamuutoksella on siirretty 12 lomarakennuspaikkaa kolmelta vesistöltä Liesi-
järven alueelle. Liesijärvellä tutkittiin kolmea eri sijoitusaluetta rakennuspaikoille.  
 
Luontoselvityksen ja maasto-olosuhteiden perusteella ( rantojen alavuus ) järven 
pohjoisosan sekä itäosan selvitysalueet jätettiin pois rakennuspaikkojen sijoituk-
sen osalta ja siirrettävät rakennuspaikat osoitettiin järven länsirannan keskiosan 
tuntumaan.  
 
Järven länsirannan keskiosassa osa VR-alueesta on muutettu lomarakennuspai-     
koiksi ja M-alueeksi.  
 
Liesijärvellä siirrettiin rantayleiskaavan mukainen RM-alue omarantaiseksi RA-
alueeksi muiden RA-alueiden yhteyteen, jolloin järven pohjoisosaan saatiin 
jäämään yhtenäinen VR-alue. 
 
 

5.1.1 Mitoitus 
 
Kaavamuutoksessa ei osoiteta uusia rantarakennuspaikkoja, joten maanomis-
tusyksikön kokonaismitoitus ei muutu verrattuna vahvistettuun rantaosayleiskaa-
vaan.  
 
Liesijärven voimassaolevassa rantaosayleiskaavassa on osoitettu yhteensä 21 kpl 
omarantaisia lomarakennuspaikkoja ( 19 + 2 kpl RM ) .  
 
Liesijärvellä Metsähallituksen alueilla on muunnettua rantaviivaa noin 4.0 km 
Metsähallituksen alueille on osoitettu Liesijärvellä kaavamuutoksen jälkeen  
16 rakennuspaikkaa ( 12 kpl uusia + 4 kpl vanhoja rakennuspaikkoja ) ja mitoitus 
noin 4.0 rakennuspaikkaa/ muunnettu rantakilometri.  
 
Koko Liesijärvellä on muunnettua rantaviivaa noin 7.0 km. Liesijärven koko-
naismitoitus on muutoksen jälkeen yhteensä 33 rakennuspaikkaa eli noin 4.7 
rakennuspaikkaa/muunnettu rantakilometri. Muiden maanomistajien alueilla on 
Liesijärvellä muunnettua rantaviivaa noin 3.0 km ja vastaava mitoitus on yleis-
kaavan mukaan noin 5.7 rakennuspaikkaa/ muunnettu rantakilometri. Täten 
Metsähallituksen alueiden mitoitus ei nouse kaavamuutoksen jälkeenkään järven 
muiden maanomistajien mitoituksen tasolle.   
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Muutoksen johdosta siirrettävien rakennuspaikkojen vesistöjen mitoitus vastaa-
vasti pienenee ja vesistöillä kasvaa ns. yhtenäinen vapaan rantaviivan määrä. 
 
 
 
 

5.3 Aluevaraukset 
 
 

5.3.1 Loma-asuntojen korttelialueet (RA ) 
 
Rakennusoikeus rakennuspaikoilla on määritelty voimassaolevan rantaosayleis-
kaavan mukaan eli enimmäiskerrosalana 155 k-m² rakennuspaikkaa kohti , josta 
lomarakennuksen ja saunan yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 125 k-m2 ja 
30 k-m2 kylmää varastotilaa. 
 

 
5.3.2 Retkeily- ja ulkoilualue ( VR) 

 
 
VR-alueelle  ei saa rakentaa asuin- tai lomarakennuksia MRL 43.2 §:n mukaisesti. 
  
VR-alueen rakennusoikeudet on siirretty maanomistajakohtaisesti AM, AO, RM 
ja RA-alueille. 
 
 

5.3.3 Metsätalousvaltainen alue ( M) 
 
 
                    M-alueelle ei saa sijoittaa asuin- tai lomarakennuksia MRL 43.2 §:n mukaisesti.  
                           

 M-alueen rakennusoikeudet on siirretty maanomistajakohtaisesti AM, AO, RM ja 
 RA-alueille. 
 

5.3.3 Luontosuhteiltaan ja maisemaltaan arvokas metsätalousvaltainen alue (MY) 
 
 
                    MY-alueelle ei saa sijoittaa asuin- tai lomarakennuksia MRL 43.2 §:n mukaisesti.  
                           

 MY-alueen rakennusoikeudet on siirretty maanomistajakohtaisesti AM, AO, RM 
 ja  RA-alueille. 
 
 

5.3.4 Tekninen huolto 
 
 
Jätevesihuolto on suoritettava jätevesiasetuksen 542/2003 mukaan. Metsähallituk-
sella on alustavissa suunnitelmissa rakentaa Liesijärven länsirannan RA-alueille 
keskitetty vesihuolto.  
 
Jätehuolto on suoritettava kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti. 
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5.4 Kaavan vaikutusten arviointi 
 
 

5.4.1 Rantayleiskaava 
 
 
 
1. Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys 

  
Muutoksella siirrettävät rakennuspaikat sijoittuvat yleiseen tiehen ja kaupungin 
keskustaajaman palveluihin nähden lähemmäksi kuin ennen muutosta. Keskitetyl-
lä sijoituksella voidaan vähentää liikennesuoritteita ja järjestää myös vesihuolto ja 
jätehuolto kustannustehokkaammin.  
 
2. Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö 

 
Liesijärven kaavamuutosalueella on jo valmiit metsätieyhteydet. Pohjoispuolella 
kulkevan maantien vieressä kulkee vesijohtolinja. 

 
3.  Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus 
 
Kaava-alue tukeutuu peruspalvelujen osalta Parkanon kaupungin keskustaaja-
maan. Keskustaajamaan on noin 12 km:n matka yleistä maantietä pitkin. 
 
4.  Mahdollisuudet vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen 

 
Rakennuspaikkojen siirrolla päästään keskitettyyn sijoitukseen, jolloin mahdolli-
suudet mm. keskitettyyn vesihuoltoon ovat kustannusten kannalta edulliset. 
 
5.  Ympäristöhaittojen vähentäminen 

 
Vesi- ja jätehuollon osalta ks. edellinen kohdat. 

 
 

6.   Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen 
 
Kaavamääräyksillä varmistetaan rantamaisemalliset seikat. Luontoarvot on huo-
mioitu kaavaratkaisussa. Rakentamisen keskittämisellä lisätään vapaita yhtenäisiä 
rantaosuuksia.    
 

 
7. Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 
  
Liesijärvelle jää muutoksen jälkeen runsaasti vapaita yhtenäisiä virkistykseen 
soveltuvia ranta-alueita VR- ja MY merkinnöillä. Nivusjärvellä lisätään virkistys-
alueen määrää poistuvien RA-rakennuspaikkojen osalta. Jänisjärvellä muutos 
lisää yhtenäistä vapaata ranta-aluetta järven itärannalla poistuvien RA-
rakennuspaikkojen osalta. Samoin Iso-Madesjärvellä järven itärannalle muodos-
tuu pitkä yhtenäinen vapaa ranta-alue poistuvien RA-rakennuspaikkojen osalta.  
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5.4.2 Tehdyt erillisselvitykset  

 
Kaavan vaikutuksia voidaan arvioida mm. tehtyjen muiden selvitysten ja perus-
teella : 
 
-  Maakuntakaavan aineistot  
-  Rantaosayleiskaavan aineistot 
-  Liesijärven luontoselvitys, Suomen Luontotieto Oy 2009  
 

 
 
5.4.3 Ympäristövaikutukset 

 
Kaavamuutos lisää muutosalueiden järvien vapaata yhtenäistä rantaviivaa, koska 
siirrettävien rakennuspaikkojen ympärille muodostuu suurempia yhtenäisiä vapaa 
ranta-alueita. Muutos vähentää myös liikennesuoritteita, koska Liesijärveltä on 
lyhyempi matka yleiselle maantielle sekä palveluihin. Kaavamuutosratkaisun 
keskitetyllä rakennuspaikkojen sijoituksella voidaaan järjestää mm. keskitetty 
vesihuolto kustannustehokkaasti. Muutoksessa on huomioitu alueen luontoarvot.  
 
 

5.4.4 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
 
Kaavamuutoksella ei ole suoranaisia yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia. Kaavan 
toteuttamiskustannuksista vesihuollon tiestön ja muun tarvittavan infrastruktuurin  
osalta tulee vastaamaan Metsähallitus sekä tulevat tonttien ostajat / vuokraajat. 
Kaavan mukaisten rakennuspaikkojen toteuttaminen tuo rakentamisaikana ja 
myöhemmin eri tyyppistä yksityisten palvelujen kysyntää.  
 
 

5.4.5 Muut vaikutukset 
 
Muutoksella ei voida katsoa olevan erityisiä vaikutuksia esim. vanhaan kulttuu-
riympäristöön tai rakennuskantaan.   
 
 

5.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
 
Kaavakartalla on esitetty muutoksen kaavamääräykset.  
 

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 
 

6.1. Toteuttaminen ja sen ajoitus 
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Kaavamuutoksen toteutus tapahtuu Metsähallituksen päätösten ja aikataulujen 
mukaan. 
 

6.2 Toteutuksen seuranta 
 
Toteutuksen seuranta tapahtuu rakennustarkastuksen yhteydessä rakennuslupa-
käsittelyissä ja rakennusvalvonnan määrämuotoisissa tarkastuksissa.  
 
 

Liitteet: 1.   Yleissilmäyskartta / kaavamuutosalueiden yleissijainti 
2.   Ote maakuntakaavasta 
3-6 Otteet voimassaolevista rantaosayleiskaavoista 
 
erilliset liitteet : 
 
7.Luontoselvitys , Suomen Luontotieto Oy 2009 
 
 
KAAVAKARTTA 1:10000 

Järjestelmänvalvoja
Konekirjoitusteksti
liitteet erillisinä karttoina 

Järjestelmänvalvoja
Konekirjoitusteksti

Järjestelmänvalvoja
Konekirjoitusteksti
ja raporttina ( 7 )

Järjestelmänvalvoja
Konekirjoitusteksti




