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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot  

Alue: Pitkäjärvi  
Kunta: Parkano 
Kunnanosa:- 
Korttelit: 1 ja 2 sekä niihin liittyvät maa- ja metsätalousalueet. 
Kaava: Ranta-asemakaava

KAAVAN LAATIJA

Kiinteistö ja Mittaus Oy
DI Heikki Koskela
os. PL 63, 61801 KAUHAJOKI
Puhelin 06-2314593, 040-5904265
sähköposti: kmoy@kiimit.inet.fi

VIREILLETULO

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 15.9 – 29.9.2009.
Luonnos on ollut osallisten kuulemista varten nähtävillä 15 – 29.9.2009.

RANTA-ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

1.2 Kaava-alueen sijainti

Kaava-alue sijaitsee Parkanon kaupungin pohjois-osassa Kuivasjärven 
kylässä.   

Kaavoitettavan alueen sijainti ilmenee LIITTEESTÄ 1.

1.3 Kaavan nimi  ja tarkoitus
Parkanon, Pitkäjärven ranta-asemakaava, joka koskee kortteleita 1 ja 2  sekä 
maa- ja metsätalousalueita. Kaavan tarkoituksena on muodostaa järjestetysti 
tontteja ottaen huomioon luonnonolosuhteet, maanomistajien tasapuolinen 
kohtelu ja naapurialueiden maankäyttö.  



1.4 Selostuksen sisällysluettelo

Perus- ja tunnistetiedot                                                1  
Tiivistelmä                                                                     2  
Lähtökohdat                                                                 3  
Ranta-asemakaavan suunnittelun vaiheet                4  
Ranta-asemakaavan kuvaus                                      5  
Tehdyt muistutukset                                                    6  
Ranta-asemakaavan toteutus                                    7  

1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

1. Alueen sijainti 
2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
3. Muistio viranomaisneuvottelusta
4. Ympäristökeskuksen lausunto
5. Luontoselvitys
6. Ekroos-Majamaan mukainen rantaviivalaskenta

   

2. TIIVISTELMÄ   

2.1 Kaavaprosessin vaiheet

Maanomistajan päätös kaavoituksesta heinäkuu 2007.
Viranomaisneuvottelu 17.2.2009.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 15.9-29.9. 2009.
Ranta-asemakaavaluonnos nähtävillä 15.9-29.9. 2009.
Kaupunginhallitus
Viranomaislausunnot
Ranta-asemakaavaehdotus julkisesti nähtävänä
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

2.2 Ranta-asemakaava  

Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit 1 ja 2.  Muu alue on maa- ja 
metsätalousaluetta.
 

2.3 Ranta-asemakaavan toteuttaminen

Ranta-asemakaavan on laadituttanut yksityiset maanomistajat Jukka Marttila, 
Ronkainen Riitta-Liisa ja Kaija-Liisa Salo, jotka myöskin vastaavat kaavan 
toteuttamisesta



3. LÄHTÖKOHDAT

Esitys kaavan laatimisesta on tullut Jukka Marttilalta. 
   

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1        Alueen yleiskuvaus

Suunnittelualue käsittää osan Parkanon Pitkäjärven ranta-alueita yhteensä 
noin 3,5 kilometriä. Kaava-alueella on ennestään 5 vanhaa 
lomarakennuspaikkaa. Järvi on pienehkö järvi. 

3.1.2        Luonnonympäristö

Ranta-asemakaavaa varten on laadittu luonto- ja maisemaselvitys.  

3.1.3        Rakennettu ympäristö

PITKÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN RAKENNUSKANNASTA
Inventointikäynti 23.7.2007/Heikki Koskela

Kaavoitettavalla alueella on kaikkiaan 5 vanhaa rakennettua 
lomarakennuspaikkaa. Tontit on muodostettu yhtä lukuun ottamatta vuonna 
1970 ja rakennuskanta on rakennettu sen jälkeen. Mökit ovat yksikerroksisia, 
hirsi ja lautarakenteisia, ei erityisarvoa rakennuskulttuuria ajatellen. 

PITKÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUSLUPATILANNE

Rakennuslupatilannekartan ja maastotarkastelun perusteella rakennettuja 
mökkitontteja on yhteensä 12 kpl. 
 

Väestö, palvelut ja työpaikat

Varsinaisella kaava-alueella ei ole vakituista asutusta.

Yhdyskuntarakenne

Kaava-alue on haja-asutusaluetta. 

Virkistys

Runsaiden vesistöjen lisäksi lähistöllä  on Seitsemisen kansallispuisto. 



Liikenne

Suunnittelualueelle on hyvät kulkuyhteydet, ainoastaan kortteliteitä joudutaan 
rakentamaan jonkin verran.  

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset

Kaavoitettavalla alueella ei ole muinaismuistoja eikä suojeltavia rakennuksia.
 

Tekninen huolto

Suunnittelualueella ei ole kunnallista vesi- ja viemäriverkostoa.  Jätevedet 
käsitellään kiinteistökohtaisesti. 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhaitat

Sosiaalinen ympäristö

3.1.4. Maanomistus

Korttelialueet kuuluvat yksityisille maanomistajille.

3.2 Suunnittelutilanne

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Maanomistajan päätös kaavan laatimisesta heinäkuu 2007.
Luonto- ja maisemaselvitys kesä-heinäkuu 2008. Hannu Tuomisto,FM
Viranomaisneuvottelu 17.2.2009.

Maakuntakaava
Parkanon kaupunki kuuluu Pirkanmaan liiton maakuntakaava-alueeseen. 
Maakuntakaavassa ei ole erityismerkintöjä ko. alueelle.    

Osayleiskaava

Alueelle ei ole laadittu rantaosayleiskaava

Ranta-asemakaavat

Alueella ei ole aikaisempaa ranta-asemakaavaa. 



Rakennusjärjestys

Parkanon kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.10.2001 ja se on 
tullut voimaan 1.1.2002. 

Pohjakartta

Suunnittelualueesta on laadittu 1:2000 pohjakartta, joka on hyväksytty 
9.5.2007 Parkanon kaupungissa.

 
Suojelupäätökset

Ei suojelupäätöksiä.

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve

Ranta-asemakaava on tullut ajankohtaiseksi maanomistajien 
rakennusoikeuksien selvittämiseksi. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Aloite kaavan laatimisesta on tullut maanomistajilta heinäkuussa 2007. 

4.3 Osallistumien ja yhteistyö

4.3.1 Osalliset

• Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 

huomattavasti vaikuttaa: 

• Maanomistajat ja alueen asukkaat

• Kaava-alueeseen rajoittuvat maanomistajat

• Viranomaiset

• Parkanon kaupunki

• Pirkanmaan ympäristökeskus

• Pirkanmaan liitto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 2.



  
4.3.2 Vireilletulo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos on ollut nähtävänä 
joulukuu 2008 Parkanon kaupungin ympäristöosastolla. Nähtävänäolosta on 
julkaistu kuulutus Pohjois-Satakunta-lehdessä.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely

  4.3.4 Viranomaisyhteistyö

Ensimmäinen viranomaisneuvottelu pidettiin 17.2.2009 Pirkanmaan 
ympäristökeskuksessa.  Neuvottelun perusteella täydennettiin järven 
rakennuslupatilannetta sekä mitoitus laskettiin Ekroos-Majamaan 
laskentakaavalla jonka jälkeen poistettiin kaavaluonnoksesta uudet tontit sekä 
muutettin olemassa olevien rakennuspaikkojen tontin muotoja. Olemassa 
oleville rakennuspaikoille muodostuisi kaavan mukainen rakennusoikeus.



4.4 Ranta-asemakaavan tavoitteet

    4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Ranta-asemakaavan tavoitteena on luonto- ja maisemaolosuhteet huomioiden 
sijoittaa rakennuspaikat siten, että alueelle jää riittävästi vapaa-alueita ja 
maanomistajien tasapuolinen kohtelu toteutuu. 

4.4.2      Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
Prosessin aikana ei ole esitetty alkuperäisistä tavoitteista poikkeavia 
tavoitteita.

4.5 Asemakaavan vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

    4.5.1 Alustavat vaihtoehdot
Ensimmäisten luonnosten jälkeen päädyttiin olemassa olevien 
rakennuspaikkojen vähäiseen laajentamiseen lähinnä järvestä poispäin, jolloin 
vapaita alueita jää enemmän.

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS
   

5.1 Kaavan rakenne

Kaavalla muodostuu korttelit 1 ja 2 sekä maa- ja metsätalousalueita.  Uusia 
omarantaisia rantatontteja ei muodostu. 

Alueen pinta-ala on noin 15,5 ha. Rantatonttien rakennusoikeus on 125+30 
km2/tontti. 

5.1.2 Palvelut

Lähimmät palvelut löytyvät Kuivasjärven kylästä. 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Vapaata rantaviivaa jää yli puolet kokonaisrantaviivan määrästä. 

5.3 Aluevaraukset
Rantarakentamiseen osoitetut alueet on RA-alueita. Vapaat alueet on 
osoitettu maa- ja metsätalousalueiksi.

   
5.3.1 Korttelialueet

Kaavalla muodostuu korttelit 1 ja 2.



5.4 Kaavan vaikutukset

5.4.1 Vaikutusten arviointitekijöitä

5.4.2 Ympäristövaikutukset
Rakentaminen liittyy olemassa oleviin tonttialueisiin ja tontit sijaitsevat 
peitteisellä alueella, joten rakentaminen ei juurikaan muuta maisemakuvaa 
eikä myöskään lisää vesistön kuormitusta, kun jätevesien käsittely tehdään 
viranomaisten ohjeiden ja määräysten mukaan. Jätevesien käsittelyyn tulee 
kiinnittää erityistä huomiota, koska järvet ovat matalahkoja. 

Yleisellä uima- ja venerannalla ei ole tarvetta ko. alueella. 

Kaavalla ei ole erityisiä vaikutuksia alueen luontoarvoihin.

Vaikutukset liikenteeseen: Koska kaava-alueelle muodostuu ainoastaan 
pienehkö määrä tontteja, on liikenteen lisäys teillä vähäistä. 

Koska kyseessä on pelkästään rantarakennusoikeuden lisäys, ei tässä 
yhteydessä ole katsottu tarpeelliseksi tutkia sosiaalisia ja kulttuurellisia 
vaikutuksia. 

6. LUONNOKSEEN TEHDYT MUISTUTUKSET / LAUSUNNOT

Ympäristökeskuksen lausunto PIR-2008-L-851-213 toteaa, että 
rakennuspaikan rakennusoikeuta voidaan pitää rakennuspaikan kokoon 
nähden kohtuullisena. Ympäristökeskus edellytti, että rakennusalan rajausta 
tulee tarkentaa sekä etäisyydet rannasta merkitää kaavamääräksiin.

Kaavaehdotuksessa on otettu ympäristökeskuksen lausunnon 
mukaiset kohdat huomioon.

Pirkanmaan liitto ei antanut lausuntoa.

Rakennuslautakunnan kokous ( RKL 06.10.2009 §79) toteaa, että korttelin 1 
tontit ovat liian suuria ja rakennusalueen rajausta tulee supistaa.

Kaavaehdotuksessa on supistettu rakennusaloja. Rakennusten 
sijoittelua on tarkennettu ympäristökeskuksen lausunnon pohjalta. Tonttien 
kokoa ei muutettu, koska ympäristökeskus piti tonttien kokoa osoitettuun 
rakennusoikeuteen kohtuullisena.

Koskiniemi, Ojanen, Niemi, Silomäki ja Keskinen 29.9.2009 allekirjoittamassa 
vastineessa vastustetaan yksittäistä kaava hanketta. Perusteina, että vain 
koko järven käsittävä ranta-asemakaava turvaisi rakennusoikeuden 
jakamisen tasapuolisesti.



Paras ratkaisu kaavan laatimiselle tietenki olisi, jos kerralla voitaisiin käsitellä 
koko järven ranta-alue, jolloin saataisiin riittävä suunnittelullinen 
kokonaisuus. Ranta-asemakaava on kuitenki aina maanomistajakohtainen. 
Kyseinen kaavahanke on ollut pitkään vireillä ja hanke käsitti alun perin järven 
länsirannan kokonaan. Valitettavasti luonnosvaiheessa osa tiloista jäi 
kuitenki pois kaava-alueesta. Kaavaa laadittaessa on kuitenki huomioitu 
koko järven rakennusoikeuden jakautuminen ja erityisesti huomiota asiaan 
on kiinnittänyt ympäristökeskus. Jos muut rannan maanomistajat ovat 
kiinnostuneita kaavoittamisesta, voidaan laatia kaavan laajennus järven 
loppuosalle. Mutta koska kyseinen hanke on ollut jo niin pitkään vireillä, 
katsomme että nyt esitetyltä osin kaava hyväksyttäisiin ja mahdollinen 
laajennus käsiteltäisiin eri hankkeena. Uusi hanke vaatii mm. pohjakartan 
laatimisen järven itärannalle sekä luontoselvityksen samaiselle alueelle.

7. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

Maanomistajat päättävät kaavan toteuttamisesta. 

30.1.2009 Tarkistettu 10.11.2009

KIINTEISTÖ JA MITTAUS OY

Heikki Koskela
Heikki Koskela
DI
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