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RIIHISAAREN RANTA-ASEMAKAAVA JA LEMMENNIEMEN RANTA-
ASEMAKAAVAN MUUTOS:  

      10.3.2022 

KAAVANLAATIJAN VASTINE kaavaluonnoksesta (20.1.2022) annettuihin lausun-
toihin ja mielipiteisiin 
 

 

Parkanon kaupungin tekninen lautakunta hyväksyi 26.1.2022 (§ 5) osaltaan laaditun 
kaavaluonnoksen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville 30 vrk ajaksi ja pyytää 
lausunnot rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Pir-
kanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan liitolta, alueella toimivalta kalastuskunnalta 
ja Yhteinen Aurejärvemme ry:ltä. Kaavaluonnos on ollut nähtävänä 7.2.-8.3.2022 vä-
lisen ajan. 

Kaavaluonnokseen antoivat lausunnon rakennus- ja ympäristölautakunta, Pirkan-
maan maakuntamuseo ja Pirkanmaan ELY-keskus. Pirkanmaan liitto ilmoitti, että se 
ei anna asiassa lausuntoa. Lisäksi yksityishenkilöiden mielipiteitä jätettiin kolme, 
joista kaksi sisällöltään samoja. 

 

Lausunto/mielipide Kaavanlaatijan vastine 

 
Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäris-
tölautakunnan lausunto (1.3.22) 
 
Ranta-asemakaavaluonnos hyväksytään kaa-
valuonnoksen mukaisesti. 
 
 

 
 
 
 
Merkitään tiedoksi 

 
Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto 
(3.2.22) 
 
Maakunnallisissa tai valtakunnallisissa inven-
toinneissa alueelta ei ole tunnistettu erityisiä ra-
kennetun kulttuuriympäristön tai maiseman ar-
voalueita. Suunnittelualue on rakentamatonta 
metsäaluetta lukuun ottamatta Riihisaaren poh-
joiskärjessä sijaitsevaa 1900-luvun jälkipuolella 
rakennettua lomarakennuskiinteistöä talousra-
kennuksineen. Alueelta on suunnittelun tueksi 
laadittu maisematarkastelu ja uudisrakenta-
mista ohjattu kaavamääräyksillä 

 
 
 
 
Merkitään tiedoksi 
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järvimaisemaan soveltuvaksi. Alueelta on aiem-
paa kaavahanketta varten laadittu myös ar-
keologinen inventointi (Mikroliitti Oy, 2019), 
jossa alueelta ei ole löydetty muinaisjäännöksiä 
tai muita arkeologisia kulttuuriperintökohteitta. 
Näin ollen Pirkanmaan maakuntamuseolla ei 
ole hankkeesta huomautettavaa. Mikäli hanke 
etenee kaavaluonnoksessa esitettyjen periaat-
teiden ja aluerajauksen mukaisesti, kaavaehdo-
tuksesta ei ole välttämätöntä pyytää maakunta-
museon lausuntoa. 
 
 

 
Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto 
(7.3.22) 
 
 
 
 
 
 
 
Nyt kyseessä olevan ranta-alueen rakentami-
sessa tulee noudattaa samoja rantojen suunnit-
telussa ja oikeuskäytännössä vakiintuneita mi-
toitusperiaatteita kuin muillakin ranta-alueilla. 
Mitoituksen osalta lähtökohtana tulee olla 
kaava-aluekohtaiset olosuhteet, tässä tapauk-
sessa Lemmenniemen aiempi rakentaminen 
sekä vapaan yhtenäisen rantaviivan osuus. Mi-
toituksen tarkistamisen tarpeeseen vaikuttaa 
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan myös 
Kuirinlahden vesistön sietokyky. 
 
 
 
 
Emätilatarkastelun perusteella emätilojen yh-
teiseksi mitoitukseksi muodostuu noin 7 raken-
nusyksikköä ja Lemmenniemi -tilan mitoi-
tukseksi noin 8,6 rakennusyksikköä rantaviiva-
kilometriä kohti. Rantaosayleiskaavoissa käyte-
tään maksimissaan mitoitusta 7 rakennusyksik-
köä rantaviivakilometriä kohti ainoastaan alu-
eilla, jotka soveltuvat hyvin rakentamiseen. Alu-
eilla, jotka on jo aiemmin tiheästi rakennettu, tu-
lee mitoitus määritellä alhaisemmaksi. ELY-
keskus katsoo, että Lemmenniemi –tilan sekä 
kaava-alueen kokonaismitoitus nousee korke-
aksi. 
 
Ottaen huomioon Lemmenniemen emätilan jo 
aiemmin käyttämä rakentamisen määrä on 
ranta-asemakaavaan merkittyä rantaan tukeu-
tuvien rakennuspaikkojen määrää vähennet-
tävä. Lisäksi rakennuspaikat on sijoitettu kes-
kelle vapaata rantaviivaa siten, ettei alueelle jää 
riittävästi vapaata yhtenäistä rantaviivaa. 
 

 
 
 
Onko lausunnossa tapahtunut tekninen kopioitumisvirhe 
tms., sillä se on käytännössä sama kuin lausunto alueen 
aiemman kaavahankkeen kaavaehdotukseen, vaikka nyt 
kyse on alhaisemman mitoituksen kaavasta ja huomatta-
vasti laajemmista selvityksistä kuin tuolloin lausunnon koh-
teena oli? 
 
Kuten kaava-aineistosta ilmenee, täsmälleen näin on toi-
mittu. Juuri nämä tekijät ovat mitoituksen lähtökohtana. 
Käytössä ovat vesistökohtaiset Parkanon kaupungin mitoi-
tusperiaatteet, jotka vastaavat valtakunnallisia rantojen 
suunnittelussa ja oikeuskäytännössä vakiintuneita mitoitus-
periaatteita. Käytetty mitoitus 6,36 rakennuspaikkaa muun-
nettua rantaviivakilometriä kohti on vesistökohtaisuus huo-
mioiden hyvin maltillinen. Mitoitus on pienin kaikista Aure-
järven lukuisista ranta-asemakaavoista, ja se huomioi alu-
een aiemman rakentamisen. Lisäksi todettakoon, että sa-
maan rakennuspaikkojen määrään päästäisiin (pyöristys-
sääntöjen myötä) jopa mitoituslukua 5,9 rp/muun.rv.km 
käyttäen. Alhaisemman mitoituksen edellyttäminen olisi 
maanomistajien räikeän epäyhdenvertaista kohtelua. 
 
Lausunto on hämmentävä. Tässä kaavassa rakennusoi-
keuden muodostuksessa mitoituksena on käytetty 6,36 ra-
kennuspaikkaa muunnettua rantaviivakilometriä kohden 
(minkä tosiasian ELY-keskus lausunnossaan kokonaan si-
vuuttaa), ja alueet on todettu hyvin rakentamiseen soveltu-
viksi. Täten mitoitus ei ole ristiriidassa ELY-keskuksen lau-
sumaan ”reunaehtoon” (7 rak.yks./rv-km). Siihen ristirii-
dassa ei ole myöskään ELY-keskuksen toteama emätilojen 
yhteenlaskettu mitoitus (noin 7 rak.yks./rv-km). Ongelmaa 
ei siis liene, vaan kyse lienee teknisestä erheestä? 
 
On todettava, että ELY-keskuksen esittämä Lemmenniemi- 
ja Iso-Riihisaari -emätilojen eriytetty tarkastelu niille kohdis-
tettujen rakennuspaikkojen määrästä ei ylipäätään ole mil-
lään tavoin perusteltu. Myös Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
totesi aiempaa alueen kaavahanketta koskeneen päätök-
sensä perusteluissa, että Lemmenniemi-tilan emätilatar-
kastelu ei ole tarpeen. Tämä suoraan tarkoittaa, että ELY-
keskuksen esittämä laskelma Lemmenniemi-emätilalle siir-
ron seurauksena osoitettujen rakennuspaikkojen määrästä 
ja rakennuspaikkatiheydestä ei ole millään tavoin asiaan-
kuuluva.  
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Hallinto-oikeus totesi perusteluissaan niin ikään, että ra-
kennusoikeuksien siirrolle ei ole periaatteellista estettä, 
vaikka siirron kohteena oleva tila (Lemmenniemi) olisi käyt-
tänyt oman rakennusoikeutensa. Kaava-alue muodostaa 
tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden (MRL 74§). Tällöin 
kaava-aineistossa esitetyn mukainen (mm. maisema-arvot 
ja virkistystarpeet huomioiva) rakennuspaikkasijoittelun ko-
konaisharkinta on jopa edellytys lain kaavalle asettamien 
sisältövaatimusten huomioonottamiselle. ELY-keskuksen 
lausunnon mukaiselle eri emätiloille osoitettujen rakennus-
oikeuksien laskennallisen määrän (joka on eri asia kuin lau-
sunnossa siitä terminä käytetty mitoitus) tarkastelulle ei ole 
perusteita, eikä se tue lain kaavalle asettamien sisältövaa-
timusten toteuttamista. Kaavan rakennusoikeuden mitoitus 
on yksinkertaisesti 6,36 rakennuspaikkaa muunnettua ran-
taviivakilometriä kohti. 
 
Mitä tulee rakennuspaikkojen sijoittumiseen keskelle va-
paata rantaviivaa; toisin kuin ELY-keskus lausuu, vapaan 
yhtenäisen rantaviivan määrä ei sijoittamisen johdosta vä-
hene (vaan kaava-alueen reunamille sijoitukseen verrat-
tuna päinvastoin), sillä kyseisen korttelialueen molemmille 
puolille jää kaava-alueellekin yli 250 metrin pituiset vapaan 
rantaviivan osuudet, (joista idänpuoleinen jatkuu edelleen 
kaava-alueen ulkopuolelle). Kyseisen pituiset rantaviiva-
osuudet on vakiintuneesti katsottu niin ELY-keskuksessa 
kuin vahvistetuissa oikeusratkaisuissa yhtenäiseksi va-
paan rantaviivan osuudeksi, joten molemmat osuudet tule-
vat kokonaisuudessaan huomioiduksi arvioitaessa lain tar-
koittamaa vapaan yhtenäisen ranta-alueen riittävyyttä. Va-
paata rantaviivaa ei toki tarkoituksella tule missään ni-
messä pirstoa, mutta valitulle ratkaisulle on tässä selkeät 
perusteet, eikä lain tarkoittaman yhtenäisen vapaan ranta-
viivan määrän kannalta ei merkitystä sillä, onko vapaa ran-
taviiva alueella yhdessä vai kahdessa jaksossa, kunhan 
jaksot ovat vähintään 250 metrin pituisia. Kahdessa jak-
sossa vapaa rantaviiva tässä tapauksessa jopa tarjoaa pa-
remmat ja monipuolisemmat virkistyskäyttömahdollisuu-
det, kuten kaava-aineistossa tarkemmin on kuvattu. Lisäksi 
vapaan yhtenäisen rantaviivan maksimoinnin kannalta on 
huomattava, että korttelialueen sijoittaminen a) kaava-alu-
een itäpäähän pirstoisi siellä päässä kaava-alueen ulko-
puolelle jatkuvan rantaviivajakson erilliseksi, ei-yhte-
näiseksi pätkäksi (ja lisäksi aiheuttaisi kielteisiä sosiaalisia 
vaikutuksia kaava-alueen itärajasuhteissa), ja toisaalta b) 
kaava-alueen rantaviivan luoteis-/länsireunaan sijoittami-
nen tekisi ”Tervahautalahden” liian tiiviisti rakennuspaikoi-
tetuksi, kuten aiemman kaavahankkeen kuulemisten yhtey-
dessä jyrkästi lausuttiin. Kaavasuunnittelussa vapaan yhte-
näisen rantaviivan jaksojen osoittamisessa on kaava-ai-
neistossa esitetyllä tavalla punnittu rantaviivan yhtenäisyy-
den lisäksi myös kaikkia muita lain edellyttämiä näkökulmia 
ja huomioitu aiemman kaavahankkeen kuulemisen yhtey-
dessä selväksi tulleita naapureiden kannanottoja pyrkien 
mm. minimoimaan kaavan kielteisiä sosiaalisia vaikutuksia 
ja huomioimaan virkistyskäyttötarpeiden sisältö, maisema- 
ja luontoarvot sekä vesiensuojelu. Lemmenniemi-tilalle jää 
vapaata rantaviivaa 545 metriä, eli 67,3 % sen 810 metrin 
rantaviivapituudesta. 
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Iso-Riihisaaren osalta ranta-asemakaavan 
edellytyksistä ELY-keskus toteaa vielä seuraa-
vaa: 
 
Kun otetaan huomioon ranta-asemakaavan si-
sältö, jonka mukaisesti Iso-Riihisaareen on 
osoitettu kolme uutta rantaan rajoittuvaa loma-
asunnon rakennuspaikkaa eri puolelle saarta 
kuin olemassa oleva loma-asunto, ei esitettyä 
kaavaratkaisua voida pitää ranta-asemakaava-
kokonaisuuden kannalta perusteltuna. Ranta-
suunnittelun periaatteisiin kuuluu riittävän yhte-
näisen rakentamattoman alueen säilyttäminen. 
ELY-keskus kiinnittää huomiota siihen, että eri-
tyisesti uusien rakennuspaikkojen ollessa ky-
seessä tulee rakennuspaikat sijoittaa olemassa 
olevan rakennuskannan läheisyyteen niin, että 
saareen jää riittävästi vapaata yhtenäistä ranta-
viivaa. Etenkin pienehköissä saarissa tulee vält-
tää ratkaisuja, joilla rantaviivaa tarpeettomasti 
pirstotaan erillisiin kortteleihin. Myös rakennus-
paikkojen sijoittamista niemien kärkiin tulisi vält-
tää. 
 
 
 
 
 
 

Huomautettava on myös, että hankkeella ei ole mitään 
(saati lain edellyttämää merkittävää) maakunnallista saati 
valtakunnallista vaikutusta, mistä syytä kaavan mitoitus tai 
kaava muutoinkaan ei ulotu ELY-keskuksen valvontatehtä-
vän piiriin. ELY-keskuksen edistämistehtävää (MRL 18 § 1 
mom) koskien alueelliset ELY-keskukset kertovat verkkosi-
vuillaan ”lausuntoasioissa painopisteen siirtyneen maakun-
nallisesti ja valtakunnallisesti merkittävien asioiden näkö-
kulmaan”. Toisaalta lukuisissa oikeusratkaisuissa on vah-
vistettu kunnan laaja liikkumavara mitoituksen suhteen. Lu-
kuisasti on todettu, että mitoitus sinällään ei tee kaavasta 
lainvastaista. ELY-keskuksen on hyvä tutustua esimerkiksi 
oikeustapauksiin KHO 3400/2015, KHO 3454/2015 ja KHO 
4725/2016. Myös näistä syistä (edellä mainitun lisäksi) lau-
sunnon kannanotto mitoitukseen on hyvin oudoksuttava, 
varsinkin kun on selvää, että kaavan mitoitus ei ole kaavan 
lainmukaisuuden esteenä. Kun toisissa kaavahankkeissa 
alueellinen ELY-keskus keskittyy lausunnoissaan vain 
maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävien asioiden 
näkökulmaan, vaihteleville tasoille eri hankkeissa ulottuvat 
ELY-keskuksen lausunnot vakavasti vaarantavat maan-
omistajien tasapuolisen kohtelun. Tästä syystä olisi yhden-
vertaisuuden näkökulmasta erittäin tärkeää, että ELY-kes-
kus rajaisi julkisesti rahoitetut voimavaransa kaavalausun-
noissa niihin viranomaistehtäviin, jotka sille lain mukaan 
kuuluvat. Kaavoittajan käsitys on, että tässä lausunnossa 
ELY-keskus ei kohtele maanomistajaa huomioiden heidän 
yhdenvertaisuutensa, vaan tavoittelee lakiin perustumatto-
man voimakasta rakennusoikeuden rajoittamista pyrkien 
aiheuttamaan maanomistajalle lain tarkoittamaa kohtuu-
tonta rajoitusta ja haittaa.  
 
 
 
 
Kyllä, rantasuunnittelun periaatteisiin kuuluu riittävän yhte-
näisen rakentamattoman alueen säilyttäminen. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita, että laki edellyttäisi kaikkialla kaikkien 
uusien rakennuspaikkojen sijoittamista olemassa olevien 
rakennuspaikkojen jatkoksi/viereen. Edellä mainitusti yhte-
näisen vapaan rantaviivan riittävyyden arviointi perustuu yli 
250 metrin yhtenäisiin rantaviivajaksoihin. Kyseessä ole-
vassa kaavassa maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama 
yhtenäinen rakentamaton rantaviiva ei vähene sillä, onko 
se yhden 1300 metrin jakson sijaan kaavaluonnoksen mu-
kaisesti kahdessa 940 metrin ja 360 metrin jaksossa (ks. 
edellä). 
 
Arvioitaessa, ”onko kaavaratkaisu ranta-asemakaavakoko-
naisuuden kannalta perusteltu”, on lain edellyttämää huo-
mioida kaavasuunnittelussa vapaan rantaviivan ”pirstomi-
sen” lisäksi kaikki muutkin rakennuspaikkojen ja vapaan 
rantaviivan sijoitteluun vaikuttavat tekijät. Kaikkien uusien 
rakennuspaikkojen sijoittaminen olemassa olevan raken-
nuspaikan suoraksi jatkoksi ei ole maisema-arvojen, virkis-
tyskäytön sisällöllisten tarpeiden, maastonmuotojen, ilman-
suuntien ja muiden tekijöiden kokonaisharkinnan perus-
teella tässä tarkoituksenmukaista. Kaikki saaren osoitetut 
uudet rakennuspaikat on kuitenkin sijoitettu vierekkäin sa-
maan kortteliin. Kattavat perustelut kaavaluonnoksen 
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Kaava-alueeseen rajoittuville kaavaan kuulu-
mattomille voimassa olevan ranta-asemakaa-
van alueille tulisi muutosluonnokseen selvästi 
merkitä viitteellisesti maankäyttö (M, RA) näky-
viin, niin kokonaisuus hahmottuisi selkeämmin. 
 
ELY-keskuksen käsityksen mukaan ranta-ase-
makaava ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain 
73 §:n ranta-asemakaavan sisältövaatimuksia, 
joten ranta-asemakaavan laatimiseen ja muut-
tamiseen ei ole edellytyksiä esitetyssä muo-
dossa. 
 
Lopuksi ELY-keskus toteaa vielä sen, että en-
nen suunnitellun kaavan hyväksymistä olisi 
suositeltavaa odottaa 15.6.2020 hyväksyttyä 
Riihisaaren ranta-asemakaavaa ja Lemmennie-
men ranta-asemakaavan muutosta koskevan 
päätöksen lainvoimaistumista. Mikäli korkein 
hallinto-oikeus myöntäisi valitusluvan ja tutkisi 
valituksen hallinto-oikeuden päätöksen kumo-
ten, muodostuisi tulkinnanvarainen tilanne, 
jossa Lemmenniemi-tilalla olisi yhtä aikaa kaksi 
ranta-asemakaavaratkaisua voimassa. Iso-Rii-
hiniemi-tilalle puolestaan muodostuu riippu-
matta KHO:n ratkaisun sisällöstä vastaava ti-
lanne, jos aiemmin hyväksytyn asemakaavarat-
kaisun päälle hyväksytään toinen kaavarat-
kaisu. ELY-keskus toteaa, että kaavan perus-
teella rakentamista ja alueidenkäyttöä suunni-
teltaessa tulee olla selkeää, mikä kaava on voi-
massa ja ohjaa rakentamista. 
 
 

mukaiseen rakennuspaikkojen sijoitteluun lain edellyttä-
mässä eri näkökulmien kokonaisharkinnassa on esitetty 
kaava-aineistossa. Riihisaareen jää vapaata rantaviivaa 
1300 metriä, eli 73,4 % sen 1770 metrin rantaviivapituu-
desta. 
 
Tätäkin koskien on lisäksi todettava, että yksittäisessä 
ranta-asemakaavassa tällä yksityiskohtaisuuden tasolla ra-
kennuspaikkojen sijoitteluun menevä ohjaus ei kuulu ELY-
keskuksen lakisääteisiin tehtäviin, kun asialla ei ole min-
käänlaista maakunnallista saati valtakunnallista merkitystä. 
Myöskään ELY-keskuksen valvontatehtävä ei ulotu asiaan. 
Lausunnossa esitettyjen kommenttien sisällöllä ei ole 
(edellä vastineena mainittu huomioiden) vaikutusta kaavan 
lainmukaisuuteen. 
 
Tämäkin lienee aiemmasta kaavahankkeesta lausuntoon 
kopioitunut kommentti, joka huomioitiin jo silloin. Ks. kaa-
vakartta ja kaavaselostus kuva 4 ja kuva 10. 
 
 
 
Tämän ELY-keskuksen käsityksen perustana oleviin pe-
rusteluihin on esitetty asiakohtaiset vastineet ao. kohdissa 
edellä. 
 
 
 
 
Merkitään suositus tiedoksi 

 
Mielipide 1 (23.2.22 ja 28.2.22)  
(kahdessa keskenään sama tekstisisältö) 
 
1. Varastorakennus 20m2 tontille Lemmen-
niemi, kiinteistötunnus 581-403-5-281. Tältä 
tontilta ollaan aikeissa siirtää rakennusoikeus 
muualle Lemmenniemi-tilalle. Kyseinen tontti 
on siten merkitty muutettavaksi maa- ja 

 
 
 
 
Varastorakennus-merkintä poistetaan (jäänyt kaavamer-
kintöihin luonnosteluvaiheiden skenaarioista ja esim. kaa-
valuonnoskartallahan sitä ei ollut). 
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metsätalousalueeksi. Tällöin tontille ei pidä ra-
kentaa mitään. 
 
2. Kulku Riihisaareen suunnitelluille tonteille. 
Kaavaselostuksessa on mainittava, että kaikki 
kulku Riihisaaren tonteille on tapahduttava viral-
lisen Aureentien kulkupaikan (kiinteistötunnus 
581-403-5-295). Tämän tulee koskea myös 
kaikkea rakennusaikaista liikennettä. Riihisaa-
reen suunniteltujen uusien tonttien henkilölii-
kenne ja rakennusaikainen rekkaralli häiritsisi 
muutoin vuosien ajan kohtuuttomasti muita 
Lemmenniemen mökkiläisiä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kuirinlahden virkistyskäyttö. On päivän sel-
vää, että jo nykyisin tiheästi rakennettuun Lem-
menniemeen maa- ja metsätalousalueelle 
suunnitellut neljä tonttia ja niiden mukana tule-
vat asukkaat ja vesiliikenne häiritsevät muita 
mökkiläisiä. Kalastusta ei esimerkiksi enää voisi 
harrastaa ko. tonttien edustalla airojen kopise-
matta laitureihin. Marjastus ja sienestys eivät 
myöskään onnistuisi alueella enää entiseen ta-
paan. Metsästystä ei tietenkään voisi alueella 
turvallisesti harrastaa. 
 
4. Luontoarvot. Kyseisen maa- ja metsätalous-
alueen edustalla olevalla luodolla pesii vesilin-
tuja. Lahdella on vuosikausia ruokaillut useita 
joutsenpariskuntia jälkikasvunsa kanssa. Vesi-
linnut, esimerkiksi sinisorsat, telkät ja silkkiuikut 
ovat myös kesäisin poikueineen ruokailemassa 
rannan tuntumassa. 
Lahdenpoukama Lemmenniemen tontin 581-
403-5-281 edustalla oli myös aiemmin vesilintu-
poikueiden ruokailupaikka. Pohjan ruoppauk-
sen ja sähkökaapelitöiden johdosta vesilinnut 
katosivat kyseiseltä alueelta. 
 
5. Kommentti kaavaselostukseen LIITE 5 
 
6. Kommentti kaavaselostukseen LIITE 3 
 
 

 
 
 
Saaren osoitettavien uusien lomarakennuskiinteistöjen 
osalta kaavamääräykset yksikäsitteisesti määrittelevät 
auto- ja venepaikat mainittuun Aureentien varteen. Maan-
omistajalla on luonnollisesti oikeus liikkua omassa omistuk-
sessaan olevilla alueilla mantereella ja saaressa kuten tä-
hänkin asti. Kaavan liikenteellisten vaikutusten huomioon-
ottoa arvioitaessa vertailutilanteena on syytä huomioida ny-
kytilanne ja Lemmenniemen voimassa oleva kaava, jossa 
muiden mökkiläisten häiritsemisellä viitattavalle Lemmen-
niemi-tilan pienemmälle palstalle on osoitettu lomaraken-
nusoikeus, joka nyt kaavaluonnoksessa siirretään toisaalle. 
Tämä päinvastoin vähentää ”henkilöliikennettä ja raken-
nusaikaista rekkarallia” ja muuta rakentamisesta aiheutu-
vaa häiriötä palstalla. Myös käyttöaikaa koskien nykykaa-
van mahdollistamasta loma-asunnosta, saunasta ja talous-
rakennuksista sekä niiden käytöstä liikennöinteineen, asu-
misen äänineen ja veneen käyttöineen aiheutuva naapuri-
kokemus on vertailussa syytä huomioida. 
 
Kyseisellä Lemmenniemen alueella ei ole aiempaa kaavaa, 
eikä sitä siis ole varattu maa- ja metsätalousalueeksi.  
Maanomistajalla on oikeus hyödyntää alueitaan rakentami-
seen vastaavilla periaatteilla kuin alueen muilla maanomis-
tajilla. Kaavan kielteisiä sosiaalisia ja muita vaikutuksia on 
minimoitu kaava-aineistossa esitetysti monin tavoin. 
Kaava-alueelle on varattu runsaat virkistyskäyttöä palvele-
vat alueet. Koko kaava-alueen rantaviivasta 71,5% ja pinta-
alasta 73,7% on kaavaluonnoksessa osoitettu rakentami-
sesta vapaaksi. 
 
 
Kyseisellä Lemmenniemen alueella ei ole aiempaa kaavaa, 
eikä sitä siis ole varattu maa- ja metsätalousalueeksi. 
Kaava-aineistossa esitettyjen selvitysten mukaisesti alu-
eella ei ole suunniteltua rakentamista estäviä luontoarvoja. 
 
Sähköverkkoyhtiön vuonna 2019 tekemät verkonlaajen-
nukseen liittyvät kaivu- ja kaapelin veteenupotustoimet ei-
vät liity kaavoitukseen. Kyseinen poukama on voimassa 
olevassa kaavassa osoitettu lomarakennuspaikaksi. 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi 
 
Merkitään tiedoksi 
 

 
Mielipide 2 (4.3.22) 
 
Nykyisen, voimassa olevan kaavan mukainen 
lomarakennuspaikka esitetään kaavaehdotuk-
sessa siirrettäväksi mantereella uuteen paik-
kaan, ja nykyinen rakennuspaikka muutetta-
vaksi maa- ja metsätalousalueeksi. 

 
 
 
Alue on rakentamaton. Tontilla ei ole suoritettu mitään ra-
kennustöitä eikä siellä ole paikoitusaluetta. Tontilla on ai-
noastaan vaatimaton metsätien pätkä, joka on tehty sähkö-
verkkoyhtiön telakaivutöiden aiheuttamalle uralle eikä liity 
kaavoitukseen. Maa- ja metsätalousalueellekin toki saa tie 
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Rakennusoikeuden siirtoa mantereella toiselle 
paikalle ei voida hyväksyä. Tontille on raken-
nettu kookas parkkipaikka ja venevalkama il-
meisesti Riihisaareen kulkemista varten. Alue ei 
siis ole rakentamaton, eikä siihen jää vapaata 
rantaviivaa ja muutakaan aluetta, joka olisi joka-
miehen oikeudella kaikkien käytettävissä. Tä-
hän viitannee kaavaselostuksessakin maininta, 
että alue jää maanomistajan yksityiskäyttöön. 
Alue ei siis ole enää rakentamaton, vaan maan-
omistaja on jo suorittanut alueella loma-asutuk-
seen liittyviä rakennustöitä. Näin ollen raken-
nusoikeuden siirtoa muualle ei voida hyväksyä. 
 
Rakennusoikeuden siirtoa saaresta mante-
reelle on myös syytä tarkistaa. Siirtoa perustel-
laan mm. sillä, että näin taataan vapaata ranta-
viivaa Riihisaareen. Tämä ei kuitenkaan voi olla 
perusteena sille, että vapaa rantaviiva pienenee 
oleellisesti Lemmenniemessä. Mantereella ole-
van vapaan, jokamiehen oikeudella käytettävää 
rantaa ei voida korvata saaressa olevalla va-
paalla rantaviivalla. Lemmenniemen tiheästi ra-
kennettu loma-asujaimisto tarvitsee ympärilleen 
riittävästi rakentamisesta vapaata aluetta, mikä 
on otettu huomioon tällä hetkellä voimassa ole-
vaa kaavaa laadittaessa. 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavaselostuksessa oleva vesiensuojelullinen 
tarkastelu on tehty puutteellisesti ja osittain vir-
heellisesti. Aurejärven tila on ollut toistaiseksi 
suhteellisen hyvä, kuten kaavaselostuksessa-
kin ilmaistaan. Mutta kaavaselostuksessa on 
viime vuosien aikana tapahtunut järven rehevöi-
tyminen jätetty huomioimatta. Aurejärven rehe-
vöitymisessä on 2000-luvulla tapahtunut huo-
mattava lisääntyminen, kuten KVVY Tutkimus 
Oy:n Tutkimusraportti 163/2021 toteaa. Tähän 
on myös Yhteinen Aurejärvemme yhdistys kiin-
nittänyt huomiota. Aurejärvessä on myös viime 
vuosina esiintynyt sinilevää. Kuirinlahden ve-
den vaihtuvuutta on myös selostuksessa käsi-
telty virheellisesti. Kuirinlahden pohjukan, jonne 
rakennusoikeutta on tarkoitus siirtää, veden 
vaihtuvuus on huono. Selostuksessa mainitun 
Mikonojan vaikutus lahden pohjukkaan on ole-
maton. Veden syvyys on lahden pohjukassa 
suunniteltujen rakennuspaikkojen kohdalla san-
gen matala, mikä voidaan todeta kaavaselos-
tuksen liitteen 3 kuvasta. Pelkona on, että esi-
tetyn suuruinen lomarakentaminen ja lisääntyvä 
käyttö kuormittaa liiaksi Aurejärveä ja lisää sen 
rehevöitymistä. Rakennusoikeuden siirtoa Riihi-
saaresta mantereelle tulisi pienentää esitetystä. 

mennä. Alueen rantaviivapituus on alle 20 metriä. Yksityis-
käyttö viittaa maanomistajan oikeuteen liikkua omalla kiin-
teistöllään. 
Parkanon kaupunki on todennut aiemmin asiaan liittyen 
(hallinto-oikeudelle 21.9.2020 esittämässään vastineessa): 
Kaupungin suorittaman maastokatselmoinnin perusteella 
tontille kulun mahdollistamaan rakennettu tie on erittäin 
vaatimaton, merkkejä rakennetusta paikoitusalueesta, 
saati isosta sellaisesta ei ole, eikä alueelle myöskään ole 
rakennettu venevalkamaa, vaan kyseessä on sähköverk-
koyhtiön verkonlaajennukseen liittyvän kaivutyön maise-
mointi. Tien teolla ja sähköverkkoyhtiön toimilla ei kaupun-
gin käsityksen mukaan ole liittymää kaavoitukseen. 
 
Kaava-alue muodostaa tarkoituksenmukaisen kokonaisuu-
den, jossa rakennuspaikkojen ja vapaa-alueiden sijoittelu 
on lain vaatimusten huomioonottamiseksi ollut syytä tehdä 
eri näkökulmien ja tarpeiden kokonaisharkintaan perustuen 
kokonaisuutena kaava-alueella. Kaava-aineistossa esitetyt 
rakennusoikeuden siirron perustelut ovat huomattavasti 
mielipiteessä mainittua laajemmat ja monipuolisemmat. 
Niissä on huomioitu maisemalliset arvot, virkistystarpeet si-
sältöineen, luontoarvot, topografia, vesiensuojelu ja muissa 
Kuirinlahden alueen ranta-asemakaavoissa mantereelle 
varatut vapaa-alueet. Suunnittelussa on huomioitu vapaa-
alueiden tarvetta myös kaava-alueen rajanaapurinäkökul-
maa laajemmin. Lemmenniemeen jää kaksi erillistä yli 250 
metrin pituista vapaan rantaviivan aluetta. Tällä hetkellä 
voimassa olevaa kaavaa laadittaessa ei ole osoitettu va-
paa-alueeksi niitä ranta-alueita, joihin rakennusoikeutta 
esitetään siirrettäväksi, vaan kyseiset alueet ovat kaavoit-
tamattomia, joten kaava ei vähennä rakentamisesta va-
paaksi kaavoitettuja ranta-alueita. 
 
Vesiensuojelu on kaava-aineistossa esitetysti otettu huomi-
oon muun muassa kaavan mitoitusperiaatteiden taustalla, 
kaavamääräyksissä ja rakennuspaikkojen sijoittelussa. 
Kaavamääräykset ovat tiukat ja täyttävät vesienhoidon toi-
menpideohjelmassa loma-asutuksesta aiheutuvan kuormi-
tuksen vähentämiseksi esitetyt tavoitteelliset toimenpiteet. 
Kaavan mitoitusperuste (6,36 rakp/muunn rv.km) on tiu-
kempi kuin koskaan aiemmin Aurejärvellä on sovellettu, 
eikä myöskään ristiriidassa rantojen suunnittelun yleisiin ja 
oikeuskäytännöissä vahvistettuihin periaatteisiin. Kaava-
aineistossa on tarkasteltu Parkanon kaupungin systemaat-
tisesti soveltamia Aurejärven mitoitusperiaatteita, ja todettu 
ne hyvin soveltuviksi myös vesiensuojelulliset näkökohdat 
huomioon ottaen. Aurejärvellä on hyvä loma-asumisen sie-
tokyky, joka perustuu muun muassa järven suureen pinta-
alaan ja vesitilavuuteen. Sietokyvystä osoituksena on Au-
rejärven ekologisen tilan luokittelu niin fysikaalis-kemiallis-
ten kuin biologisten laatutekijöiden, ja siten myös kokonais-
luokituksen osalta erinomaiseksi ja tilan säilyminen erin-
omaisena huolimatta vuosikymmeniä käytännössä lähes 
nykytasolla olleesta loma-asumiskuormituksesta. Kaava-
aineistossa esitetysti (Järviwiki), ja myös KVVY:n 
HERTTA-tietojärjestelmästä toteamana, kokonaisfosforipi-
toisuudessa ei ole havaittavissa nousevaa suuntausta vuo-
sina 1986-2015. Kaava-aineiston selvityksissä on tarkas-
teltu mm. Aurejärven kuormitusselvitykseen perustuen 
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Nyt esitetty ranta-asemakaavan ja Lemmennie-
men ranta-asemakaavan muutos ei sisällä 
oleellisesti mitään uutta vanhaan esitykseen 
(Parkanon kaupunginvaltuusto 15.6.2020). 
Kaavaselitys on nyt tosin huomattavan monisa-
naisempi ja se on kirjoitettu paremmalla suo-
men kielellä. Varsinainen kaava on kuitenkin lä-
hes sama kuin vanhan kaavan muutosesitys, 
jonka hallinto-oikeus kumosi Lemmenniemi -ti-
lan osalta. Parkanon kaupunki on valittanut 
päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 
joka ei ole vielä antanut ratkaisuaan asiassa. 
Koska valitusprosessi on vielä kesken, olisi nor-
maalin käytännön ja hyvän hallintotavan mukai-
sesti järkevää odottaa korkeimman hallinto-oi-
keuden päätöstä, ja edetä vasta sen jälkeen 
asiassa, mikäli tämä nähdään vielä tarpeel-
liseksi. 
 

myös loma-asutuksen osuutta Aurejärven ravinnekuormi-
tuksessa. Ravinnekuormitukseen ja rehevöitymiskehityk-
seen vaikuttaa loma-asumista määräävämmin muut kuor-
mituslähteet, kuten turvetuotanto. Tämä on ilmeistä myös 
KVVY:n  tutkimushavainnoista, joiden mukaan rehevöity-
mistila järven pohjois- ja eteläpäässä on samaa tasoa huo-
limatta siitä, että järven pohjoispään havaintoalueilla loma-
asutus on olematonta tai huomattavan vähäistä verrattuna 
järven eteläpäähän, ja veden virtaussuunta on pohjoisesta 
etelään. Tulovirtaama mm. turvetuotantoalueilta kohdistuu 
järven pohjoisosiin. Kaava-aineiston selvityksissä esitetysti 
suunniteltu lisärakentamien ei, kaavamääräykset ja muut 
kaavaratkaisut huomioiden, aiheuta vaaraa järven ylikuor-
mittumiselle. Rannat, jonne rakennusoikeutta on tarkoitus 
siirtää eivät suinkaan ole matalia, päinvastoin (syvyys 20 
metrin päässä rannasta pääosin 3-5 metriä). Rannat ovat 
karuja, eikä niillä ole veden vaihtuvuutta kyseenalaistavia 
rehevöitymisen merkkejä. Veden vaihtuvuus on ilmeistä 
myös täsmälleen kyseisestä paikasta KVVY:n ottamien 
rantavyöhykkeen piilevänäytteiden perusteella, sillä näyt-
teet sijoittuvat PMA-luokittelussa järven eri alueiden näyt-
teiden parhaaseen, eli hyvään, luokkaan. Kuirinlahden 
pohjaeläinnäytteiden tutkimustulokset olivat jopa järven 
keskimääräistä tasoa parempia. Ekologinen luokitus oli 
PICM-indeksinä Kuirinlahdella järven selkävesien tavoin 
erinomainen - toisin kuin oli veden vaihtuvuuden suhteen 
tosiasiallisesti rajatuissa järven joissakin muissa lahdissa.  
 
Kiitämme positiivisesta maininnasta kielioppiin liittyen. Mo-
nisanaisuusvaikutelma voi kummuta myös huomattavan 
laajoista selvityksistä, jotka perustuvat hallinto-oikeuden 
näkemykseen aiempien selvitysten riittämättömyydestä. 
 

 
 
Parkano 10.3.2022 
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