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KAAVASELOSTUS  
Ranta-asemakaavaselostus ranta-asemakaavasta ja ranta-
asemakaavan muutoksesta koskien 10.3.2022 päivättyä ranta-
asemakaavakarttaa.  

 
RIIHISAAREN RANTA-ASEMAKAAVA JA 
LEMMENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN 
MUUTOS 
Käsittää Iso-Riihisaari -tilan lisäksi mantereella Lemmenniemi -tilan 
alueet, joista osa on Lemmenniemen ranta-asemakaavan aluetta 
 
PARKANO  
AUREJÄRVI 
Iso Riihisaari -tila, RN:o 5:64, kiinteistötunnus 581-403-5-64 
Lemmenniemi -tila, RN:o 5:282, kiinteistötunnus 581-403-5-281 
 
Kaava muodostaa korttelit 1-3 sekä maa- ja metsätalousaluetta 
 
 

 
 
Kuva 1. Iso-Riihisaari -tilan Aureselälle katsovaa itärantaa, joka on kaavassa osoitettu 
rakentamisesta vapaaksi rantaviivaksi. 
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1. JOHDANTO 
 

1.1 Alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Parkanon Aurejärven kylässä Aurejärven ran-
ta-alueilla. Etäisyys Parkanon keskustaan on noin 25 kilometriä, ks. 
kuva 2. Parkanon kaupungin keskustasta saavuttaessa ajetaan 
Parkano-Kuru -tietä noin 15-16 kilometriä, jonka jälkeen käänny-
tään vasemmalle Aurejärventielle. Tätä tietä ajetaan noin 6 kilomet-
riä, jonka jälkeen käännytään oikealle Kivistöntielle. Tätä tietä aje-
taan noin 0,5 kilometriä ja käännytään oikealle Lemmenniementiel-
le. Kyseistä tietä ajetaan runsas kilometri, jonka jälkeen ollaan kaa-
voituksen kohteena olevalla alueella. 
 

 
 Kuva 2. Kaava-alueen sijainti. 

 

1.2 Kaava-alueen määrittely 

Ranta-asemakaava käsittää Iso Riihisaari- (kiinteistötunnus 581-
403-5-64) ja Lemmenniemi- (kiinteistötunnus 581-403-5-281) tilojen 
alueet kokonaisuudessaan, ks. kuva 3. Lemmenniemi -tila on kak-
sipalstainen. 
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Kuva 3. Kaava-alueen muodostavat tilat Iso Riihisaari (581-403-5-64) ja 
Lemmenniemi (581-403-5-281) vihreällä korostuksella. 

 

1.3 Alueen aiempi kaavoitushanke 

Nyt kaavoituksen kohteena oleville alueille laadittiin aiemmin Riihi-
saaren ranta-asemakaava ja Lemmenniemen ranta-asemakaavan 
muutos. Parkanon kaupunginvaltuusto hyväksyi kyseisen kaavan ja 
kaavamuutoksen 15.6.2020. Tästä valtuuston päätöksestä yksityis-
henkilö valitti Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus ku-
mosi Parkanon kaupunginvaltuuston päätöksen Lemmenniemi -
tilan osalta perustuen näkemykseen selvitysten riittämättömyydes-
tä. Kaupunki ja kaava-alueen maanomistaja valittivat hallinto-
oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka ei ole 
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antanut ratkaisuaan asiassa. Lainvoimaisuutta ei ole kuulutettu 
myöskään Iso Riihisaari -tilan osalta, joten ranta-asemakaava ei ole 
voimassa. 
 
Nyt kyseessä oleva kaavoitushanke on edelliseen nähden koko-
naan uusi hanke. 

 

  1.4 Kaavan laadinnan käynnistyminen 

Maanomistaja sopi kaavan laatimisesta Insinööri- ja Kiinteistötoi-
misto Havanka Oy:n kanssa joulukuussa 2021. Kaavan laatijana 
toimii kokenut kaavoittaja RI Heikki Havanka. Vireilletuloilmoitus on 
tehty Parkanon kaupungille 6.12.2021  
 
Parkanon kaupungin tekninen lautakunta käsitteli hanketta 
15.12.2021 ja esitti kaupunginhallitukselle kaavahankkeen käynnis-
tämistä. 
 
Kaupunginhallitus päätti tammikuussa 2022, että alueelle laaditaan 
ranta-asemakaava ja ranta- asemakaavan muutos. 

 

1.5 Työohjelma pääpiirteittäin 

Työstä on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jonka mu-
kaan edetään. Tähän suunnitelmaan sisältyy työohjelma.  Osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma on erillisenä asiakirjana. 
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2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

 

2.1 Yleistä 

Aurejärvi on Parkanon suurin ja suosituin kesäasuntojärvi. Järven 
pituus on 13,7 kilometriä, leveys 3,7 kilometriä ja pinta-ala on 21,2 
neliökilometriä. Suurin syvyys on 39 metriä, keskisyvyys 7,4 metriä 
ja vesitilavuus 0,156 km3 (Järviwiki, Wikipedia). Järven ranta-
alueella on noin 350 kesäasuntoja ja runsaasti vakiasutusta. Vaki-
asukkaita on noin 80 ja loma-asukkaita noin 800 (Pirkanmaan 1. 
vaihemaakuntakaava, kaavan vaikutukset, Pirkanmaan liitto 2011). 
Järven ranta-alueilla on kaksi merkittävän osan järvestä kattavaa 
luonnonsuojelualuetta; Aurejärven Natura-alue ja Raattaniemen-
Vekaraniemen Natura-alue. Järven ekologinen tila on erinomainen. 
Vesi on humuspitoista ja rantakasvillisuus karua. Järven ranta-
alueet ovat vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta yleis- tai ranta-
asemakaavoitetut. 
 

2.2 Kaava-alueen tilat ja lähtökohtatilanne yleisesti 

Kaava-alue muodostuu kahdesta tilasta, ks. kohta 1.2. Kaava-
alueen kokonaispinta-ala on 16,394 hehtaaria. Tästä on Lemmen-
niemen ranta-asemakaavan muutosaluetta noin 2,0 hehtaaria. Muu 
on uutta Riihisaaren ranta-asemakaava-aluetta. 
 

2.2.1 Iso Riihisaari -tila 

Iso-Riihisaari -tilan kokonaispinta-ala on 7,920 hehtaaria. Rantavii-
vaa tilalla on noin 1770 metriä.  
 
Iso-Riihisaari -tilalla on yksi lomarakennuskiinteistö talousraken-
nuksineen. Muutoin Iso-Riihisaari -tila on rakentamaton, eikä sillä 
ole voimassa olevaa ranta-asema- tai yleiskaavaa. Näin ollen tilalla 
on rakennuspaikoiksi muodostamatonta rakennusoikeutta, joka on 
tässä kaavassa tarkoitus osoittaa kaava-alueelle. 
 

2.2.2 Lemmenniemi -tila 

Mantereella oleva Lemmenniemi -tila koostuu kahdesta palstasta. 
Tilan kokonaispinta-ala on 8,474 hehtaaria. Siitä noin 6,5 hehtaarin 
alueella ei ole yleis- tai ranta-asemakaavaa. Tällä ennestään kaa-
voittamattomalla alueella on rantaviivaa noin 550 metriä. Yhteensä 
tilalla on rantaviivaa noin 810 metriä.  
 
Tilan pääpalstan itäosasta noin 1,8 hehtaaria kuuluu voimassa ole-
vaan Lemmenniemen ranta-asemakaavaan maa- ja metsätalous-
alueena. Lemmenniemi-tilan pienempi palsta (pinta-ala noin 0,19 
hehtaaria) kuuluu lomarakennustonttina (lomarakennustontti nume-
ro 3 korttelissa 9) samaan kaavaan, ks. kuva 4. 
 
Lemmenniemi-tilan oma rakennusoikeus on käytetty, eikä tässä 
kaavassa esitetä siltä muodostettavaksi lisää rakennusoikeutta. 
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Kuva 4. Voimassa olevaan Lemmenniemen (vahvistettu 3.12.1976) ranta-
asemaakaavaan sisältyvät kaava-alueen osat Lemmenniemi-tilalta. Vihre-
ällä korostuksella Lemmenniemi-tilasta maa- ja metsätalousalueeksi osoi-
tettu alue ja keltaisella loma-asuntojen korttelialueeksi osoitettu alue. 

 

2.3 Maanomistus 

Suunnittelualueen tilat ovat samojen yksityishenkilöiden omistuk-
sessa.    
 

2.4 Kaavan tavoitteet 

Kaava-alue muodostuu kahdesta tilasta. Tilojen välinen etäisyys on 
ainoastaan 600-800 metriä ja lähimmillään noin 150 metriä, ja ne 
molemmat sijaitsevat saman Kuirinlahden äärellä. Täten kaava-
alue muodostaa maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n tarkoittaman 
tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden, jossa kaavasuunnittelu ja 
siihen kuuluva rakennuspaikkojen ja vapaa-alueiden sijoittelu tulee 
tehdä kokonaisuutena. 
 
Rakennuspaikoksi muodostamatonta rakennusoikeutta on Iso-
Riihisaari -tilalla. Tämän lisäksi Lemmenniemi -tilalla on voimassa 
olevassa Lemmenniemen ranta-asemakaavassa osoitettu yksi ra-
kennuspaikka. Iso-Riihisaari -tilalla on rantaviivaa 1770 metriä ja 
Lemmenniemi -tilalla 810 metriä. 
 
Tavoitteena on laatia molemmat tilat kokonaisuudessaan kattava 
ranta-asemakaava, jossa Iso-Riihisaari -tilan mitoituksella määräy-
tyvän rakennusoikeuden mukaisten tonttien ja vapaa-alueiden si-
joittaminen suunnitellaan koko kaava-alueella kokonaisuutena. 
Samassa suunnittelukokonaisuudessa uudelleentarkastellaan 
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Lemmenniemi -tilalle voimassa olevassa Lemmenniemen ranta-
asemakaavassa osoitetun yhden rakennuspaikan sijoittamista. 
Lemmenniemi -tilalta ei esitetä muodostettavaksi lisää rakennusoi-
keutta. Osaltaan kaavoituksen tavoitteena on osoittaa alueelle riit-
tävät vapaa-alueet ja kohdentaa ne alueelle tarkoituksenmukaisesti 
huomioiden niin maisema-arvot ja virkistystarpeet kuin kaavan 
muut ympäristövaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain kaava-
suunnittelulle ja kaavan sisällölle asettamien vaatimusten mukai-
sesti. 
 

2.5 Voimassa olevat kaavat, rakennusjärjestys ja rakennuskielto 

2.5.1 Maakuntakaava 

Parkano on Pirkanmaan liiton aluetta. Pirkanmaan liiton maakunta-
valtuusto hyväksyi 27.3.2017 (§ 6) maakuntakaavan 2040. Maa-
kuntakaava tuli voimaan kuulutuksella 8.6.2017. Korkein hallinto-
oikeus on käsitellyt hyväksymispäätöstä sekä sitä koskenutta Hä-
meenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisua koskeneet valitukset ja pi-
tänyt 24.4.2019 antamallaan päätöksellä Pirkanmaan maakunta-
kaavan 2040 voimassa sellaisena, kuin siitä maakuntavaltuustossa 
päätettiin. Voimaan tullessaan maakuntakaava 2040 kumoaa 
aiemmin voimassa olevat kaavat. 
 
Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 kaavoituksen kohteena oleva 
alue on merkitty maaseutualueeksi, jolle voidaan yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa osoittaa vaikutuksiltaan paikallisesti 
merkittävää maankäyttöä, jollaiseksi katsotaan tavanomainen loma-
asutus rannoilla. 
 

2.5.2 Yleiskaava 

Kaava-alueella ei ole yleiskaavaa. 
 

2.5.3 Yksityiskohtaiset kaavat 

Iso-Riihisaari -tilalla ei ole voimassa olevaa ranta-asemakaavaa.  
 
Suurimmalla osalla Lemmenniemi -tilaa ei ole voimassa olevaa ran-
ta-asemakaavaa, ks. kohta 2.2.2. Tilan pääpalstan itäosa kuuluu 
voimassa olevaan Lemmenniemen vuonna 1976 vahvistettuun ran-
ta-asemakaavaan maa- ja metsätalousalueeksi osoitettuna aluee-
na. Lemmenniemi-tilan pienempi palsta kuuluu lomarakennuston-
tiksi osoitettuna samaan kaavaan. 
 

2.5.4 Rakennusjärjestys 

Parkanon kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupungin-
valtuustossa 12.5.2014. 

 
2.5.5 Rakennuskielto 

Alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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3. SELVITYKSET 
 

3.1 Pohjakartta 

Kaava-alueelle on laadittu pohjakartta kesällä 2019. Sen on laatinut 
stereokartoitukseen ja maastomittausten pohjalta Kiinteistö ja Mit-
taus Oy Kauhajoelta. Kartta on mittakaavassa 1:2000. 

 

3.2 Yleisselvitys alueen oloista 

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan metsäaluetta. Riihisaari-
tilalla puusto on tukkipuuvaltaista ja metsä on ylväs ja tiheä. Lem-
menniemi-tila puusto on nuorempaa harvennettua talousmetsää. 
Maasto on koko suunnittelualueella kovapohjaista. Rannat ovat 
hiekka-, moreeni- tai kivipohjaisia ja virkistyskäyttöön erinomaisesti 
soveltuvia, ks. kuvat 5 ja 6. Rantavyöhykkeellä on paljon kivikko- 
kallioalueita. Kaikki kaavan korttelialueet sopivat erinomaisesti ra-
kentamiseen. 
 

 
Kuva 5. Lemmenniemi -tilan länsirantaa, joka on kaavassa osoitettu 
rakentamisesta vapaaksi rantaviivaksi. 

 
Sähkölinja kulkee kaava-alueen läheisyydessä. Myös Riihisaareen 
on sähkölinja. Lemmenniemi-tilan molemmille palstoille on olemas-
sa olevat tieyhteydet. Tonttitiet rakennetaan kaavan mukaisesti. 
Riihisaareen kulun järjestämistä ajatellen kaavan laadituttajan 
omistaa myös Aurejärventien varrelta erillisen alueen (kiinteistötun-
nus 581-403-5-295). 
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Kuva 6. Riihisaaren eteläosan länsirantaa, joka on kaavassa osoitettu 
rakentamisesta vapaaksi rantaviivaksi. 

 
Alueella tai sen läheisyydessä ei ole tehdastoimintoja tai muita hai-
tallisia pysyviä melulähteitä. Kaava-alueella tai sen läheisyydessä 
ei ole erityisiä kulttuuriympäristöllisesti merkittäviä alueita. Kaava-
alueen ympäristössä Kuirinlahden rannoilla on loma-asuntoja. 
 
Riihisaaren pohjoisrannalla on loma-asunto ja sen läheisyydessä 
muita rakennuksia, ks. kuvat 7 ja 8. 
 

 
Kuva 7. Riihisaaren pohjoisrannan lomarakennuskiinteistö. 
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Kuva 8. Näkymä Riihisaaren lomarakennuskiinteistöltä Kuirinlahdelle. 

 

3.3 Emätilaselvitykset ja mitoitus 

Lemmenniemi -tilan oma rakennusoikeus on käytetty, eikä tässä 
kaavassa olla muodostamassa siltä lisää rakennusoikeutta. Täten 
sen osalta emätilaselvitys ei ole tarpeen. Tämän totesi ratkaisus-
saan alueen aiemman kaavoituksen käsittelyn yhteydessä myös 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Lemmenniemi -tilan pienemmällä 
palstalla oleva voimassa olevan kaavan mukainen lomarakennus-
paikka siirretään mantereella uuteen paikkaan. Nykyinen raken-
nuspaikka muutetaan maa- ja metsätalousalueeksi. 
 
Iso-Riihisaari -tila on lohkottu omaksi tilakseen 20.3.1957, joten se 
on emätila. Tämän emätilan rakennusoikeus on yhtä tilalle raken-
nettua loma- asuntokiinteistöä lukuun ottamatta käyttämättä. Kau-
pungin soveltamat rantojen lomarakennusoikeuden mitoitusperiaat-
teet perustuvat vakiintuneen käytännön mukaisesti muunnettuun 
rantaviivapituuteen. Iso-Riihisaari -tilan muunnettu rantaviivapituus 
on noin 1100 metriä ja todellinen rantaviivapituus noin 1770 metriä. 
 
Mitoitusperusteet ovat vesistökohtaisia. Aurejärven sietokyky on 
alueen suurimpana järvenä sallinut soveltaa MRL:n vaatimusten 
puitteissa varsin suuria mitoituslukuja, kun muissa pienemmissä 
vesistöissä mitoitus on selvästi tiukempaa. Osaltaan suuriin mitoi-
tuslukuihin on vaikuttanut se, että järven ranta-alueilla on laajat 
luonnonsuojelualueet (ks. kohta 3.8, liite 5), jotka ovat olleet oh-
jaamassa rakentamisen keskittämistä järven muille alueille. 
 
Mitoitusluvun määrittelemisen tausta-aineistoksi käytiin läpi Lannet-
tan, Kiviniemen, Pusun, Yliahon, Äijälän kuolinpesän, Kovasen, 
Ahvenlammi-tilan, Mikonniemen, Lemmenniemen, Majasaaren-
Koisevanlahden, ja Kuirinlahden ranta-asemakaavojen, eli kahta 
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lukuun ottamatta kaikkien Aurejärven lainvoimaisten ranta-
asemakaavojen mitoitus (ks. myös liite 5). Mitoitusluvut niissä olivat 
yhtä kaavaa lukuun ottamatta korkeampia kuin 7,0 rakennuspaik-
kaa per muunnettu rantaviivakilometri, ja useammassa kaavassa 
oltiin tasolla 8 rakennuspaikkaa per muunnettu rantaviivakilometri. 
Matalin mitoitusluku oli 6,57 rakennuspaikkaa per muunnettu ranta-
viivakilometri. 
 
Kaavasuunnittelun kokonaisharkinnassa muut selvitykset ja alueen 
aikaisempi rakentaminen huomioon ottaen päädyttiin nyt kyseenä 
olevassa kaavahankkeessa mitoitukseen, jossa Iso-Riihisaari -tilan 
1100 metrin muunnettu rantaviivapituus oikeuttaa seitsemään ra-
kennuspaikkaan. Tällöin mitoitusluvuksi tulee maltillinen 6,36 ra-
kennuspaikkaa muunnettua rantaviivakilometriä kohti. 
 

3.4 Arkeologinen inventointi (ks. liite1) 

Kaava-alueelle tehtiin muinaismuistoselvitys Mikroliitti Oy:n toimes-
ta. Tämä työ on tehty heinäkuussa 2019. Inventointiraportti on liit-
teenä 1.  
 
Suunnittelualueelta ei löytynyt muinaismuistoesiintymiä.  
 

3.5 Luontoselvitys (ks. liite 2) 

Kaava-alueelle tehtiin luontoselvitys kesällä 2019. Tekijänä oli bio-
logi Johanna Kytölä. Luontoselvityksen laadinnassa on noudatettu 
mm. Suomen ympäristökeskuksen ohjetta ”Luontoselvitykset ja 
luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja 
Natura-arvioinnissa”. Selvitys on kaava-aineiston liitteenä 2. 
 
Alueen luontoarvot ovat heikentyneet ja yksipuolistuneet metsä-
hakkuiden myötä. Luontoselvityksessä todettiin, että alueella tai 
sen läheisyydessä ei ole havaittu luonnonsuojelulain 29 §:n mukai-
sia suojeltuja luontotyyppejä, metsälain 10 §:n mukaista erityisen 
tärkeätä elinympäristöä, vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisia suojeltuja 
vesiluontotyyppejä tai uhanalaisiksi luokiteltuja luontotyyppejä. Alu-
eella ei havaittu eikä tiedossa ole luonto- ja lintudirektiivilajeja tai 
uhanalaisia ja harvinaisia lajeja. Tällaisia lajeja eivät myöskään ol-
leet mielipiteen ilmaisijoiden aiemman kaavoitusprosessin eri vai-
heissa havaintoinaan esiintuomat lajit. Selvityksessä todettiin, että 
suunnitellulle lisärakentamiselle ei luontoarvojen perusteella ole es-
tettä. 

 

3.6 Vesiensuojelullinen tarkastelu (ks. liite 3) 

Kaavasuunnittelun osana selviteltiin vesiensuojelullisia näkökulmia 
sekä kaavan hyväksyttävästä mitoitustasosta varmistumisen tueksi 
että rakennuspaikkojen sijoittamisen kannalta. Samalla tarkasteltiin 
kaavan vaikutuksia vesiensuojelun näkökulmasta. Aineistona oli 
muun muassa alueella tehdyt valuma-alue- ja kuormitusselvitykset 
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sekä näytteenottoihin ja piilevätutkimuksiin perustuvat tulokset. 
Tarkastelu on esitetty erillisenä liitteenä 3. 
 
Tarkastelun tuloksena todettiin muun muassa, että Aurejärven eko-
loginen tila on luokiteltu erinomaiseksi, ja että se on pysynyt erin-
omaisena nykyisellä kuormituksella, jossa järven ranta-alueilla on 
nykyisellään noin 80 vakituista ja yli 800 loma-asukasta. Kuirinlah-
den veden vaihtuvuus on hyvä, eikä veden laatu poikkea Aurejär-
ven keskimääräisestä tilanteesta. Vesiensuojelu on otettu kaavassa 
huomioon muun muassa kaavan mitoitusperiaatteiden taustalla, 
kaavamääräyksissä ja rakennuspaikkojen sijoittelussa. 

 

3.7 Maisematarkastelu (ks. liite 4) 

Kyseessä olevan kaavahankkeen alueella ei ole valtakunnallisesti 
tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Alue on maise-
mallisesti loma- asumiseen hyvin soveltuvaa. Alueen metsäisyys 
vaikuttaa siihen, että tonttien puusto suojaa osaltaan rakennusten 
liiallista näkyvyyttä järvelle. Maisema-arvojen säilyttäminen huomi-
oidaan myös kaavamääräyksillä kattavasti. 
 
Kaavasuunnittelun osana tehtyä maisematarkastelua on kuvattu 
erillisessä liitteessä 4. Myös luontoselvityksessä on selvitetty mai-
semallisia näkökohtia.  
 
Maisematarkastelujen perusteella oli selvää, ks. liite 4, että Iso-
Riihisaari -tilan itä- ja länsirannat on syytä katsoa kaavoituksessa 
maisema-arvoiltaan Lemmenniemi -tilan alueita arvokkaammiksi. 
Kuirinlahden, ja siten Lemmenniemi- tilan, maisemallinen arvo on 
loma-asuntojen ja talousmetsien myötä selvästi Iso-Riihisaari -tilan, 
ks. kuva 9, itä- ja länsirantoja niukempi, mikä osaltaan luo maan-
käytölliset perusteet kohdentaa osa Iso-Riihisaari -tilan rakennusoi-
keudesta Lemmenniemi -tilalle. 
 

 
Kuva 9. Erämainen Aureselkä Riihisaaresta katsottuna. 
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3.8 Virkistyskäyttötarpeiden ja vapaan rantaviivan tarkastelu (ks. liite 5) 

Kaavasuunnittelun osana on erillisessä liitteessä 5 esitetysti tarkas-
teltu alueen virkistyskäyttötarpeita, -muotoja ja -arvostuksia muun 
muassa Aurejärven kävijäselvityksen (Rouvala, Metsähallitus, 
2008) tutkimustulosten valossa. Samalla tarkasteltiin vapaan ranta-
viivan riittävyyttä ja virkistyskäytön sisällölliset tarpeet huomioivaa 
vapaan rantaviivan jaksojen kohdentamista kaava-alueella. Maini-
tun tarkastelun tueksi selvitettiin myös kaava-alueen ympäristön 
voimassa olevissa kaavoissa varattuja vapaa-alueita. Lisäksi ympä-
ristöstä tarkasteltiin, onko alueella kaavoittamattomia ranta-alueita, 
ja edelleen niiden osalta sitä, onko niillä tässä kaavassa käytetyn 
mitoitusperiaatteen mukaisesti määriteltynä osoittamattomia raken-
nusoikeuksia, joiden toteuttamisen johdosta nykyiset vapaa-alueet 
voisivat tulevaisuudessa vähentyä.  
 
Tarkastelun tuloksena saatiin hyvä käsitys siitä, miten virkistystar-
peet on tarkoituksenmukaista huomioida kaavan vapaan rantavii-
van alueiden kohdentamisessa. Tarkasteluissa selvisi myös, että 
sekä Kuirinlahden alueelle että hieman etäämmälle alueen ympä-
ristöön on myös muissa kaavoissa varattu runsaasti vapaata ranta-
viivaa, joka palvelee alueen virkistyskäyttötarpeita. Selvityksessä 
kävi ilmi, että tässä puheena olevan kaavahankkeen alueiden lisäk-
si koko eteläisellä Aurejärvellä ei ole muita kaavoittamattomia ran-
ta-alueita, joilla olisi rakennuspaikoiksi osoittamatonta rakennusoi-
keutta, joiden osoittamisen myötä kaavoissa osoitettu vapaan ran-
nan osuus voisi tulevaisuudessa vähentyä. Tilanne on käytännölli-
sesti katsoen sama koko Aurejärvellä. 
 
Tarkastelulla varmistettiin, että kaava-alueelle osoitetaan riittävästi 
vapaata rantaviivaa, ja että sen kohdentamisessa osataan huomi-
oida maisemallisten ja muiden vaikuttavien tekijöiden muodosta-
man kokonaisharkinnan osana myös virkistyskäyttötarpeiden sisäl-
tö. Tarkastelu ja sen tulokset on kuvattu tarkemmin erillisessä liit-
teessä 5. 
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4. KAAVASUUNNITTELUN VAIHEET 
 
Kaavan laadituttaja sopi ranta-asemakaavan ja ranta- asemakaa-
van muutoksen laatimisesta alueelle Insinööri- ja Kiinteistötoimisto 
Havanka Oy:n kanssa joulukuussa 2021. 
 
Ranta-asemakaavan laadinta käynnistyi joulukuussa 2021. Kaavan 
vireille tuloilmoitus tehtiin Parkanon kaupungille 6.12.2021.  
 
Tekninen lautakunta esitti kaupunginhallitukselle joulukuussa 2021 
kaavan ja kaavamuutoksen laatimista.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 8.12.2021.   
 
Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen tammi-
kuussa 2022 ja päätti, että kaavamuutoshanke tulee vireille.  
 
Kaavaluonnos, siihen liittyvä kaavaselostus ja kaavatilasto tehtiin 
tammikuussa 2022. Aineisto on päivätty 20.1.2022. 

 
Kaavaluonnosaineisto lähetettiin Parkanon kaupungin käsittelyyn. 
 
Tekninen lautakunta hyväksyi 26.1.2022 § 5 kaavaluonnosaineiston 
ja päätti asettaa sen 30 vuorokauden ajaksi nähtäville. Samalla 
päätettiin pyytää lausunnot useilta viranomistahoilta ja yhteisöiltä.  
 
Valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 7.2.-8.3.2022 välisen ajan. 
 
Aineistoon jätti lausuntonsa Parkanon kaupungin rakennus- ja ym-
päristölautakunta, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Pirkanmaan 
ELY- keskus. Pirkanmaan liitto ilmoitti, että se ei anna asiassa lau-
suntoa. Yksityishenkilöiden mielipiteitä jätettiin kaksi. 
 
Kaavanlaatija on laatinut esitettyihin lausuntoihin ja mielipiteisiin 
kaavanlaatijan vastineen ja valmistellut kaavaehdotuksen, joka on 
päivätty 10.3.2022. Kaavaehdotus lähetettiin Parkanon kaupungin 
käsittelyyn. 
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5. RANTA-ASEMAKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN SISÄLTÖ 
 

5.1 Kaavan ja kaavamuutoksen kuvaus 

Kaava-alueelle tulee yhteensä kahdeksan lomarakennustonttia. 
Uusia rakennuspaikkoja kaava muodostaa kuusi, jonka lisäksi on 
saaressa oleva yksi rakennettu rakennuspaikka ja Lemmenniemi -
tilalle voimassa olevassa kaavassa osoitettu yksi rakennuspaikka.  
 
Tonteista neljä (kolme uutta ja yksi olemassa oleva) tulee Riihisaa-
reen ja neljä tonttia mantereelle. Mantereen tonteista kolme perus-
tuu saaren rakennusoikeuden siirtoon ja neljäs tontti siirtyy mante-
reella paikasta toiseen. 
 
Hankkeen Lemmenniemen ranta-asemakaavan muutososioon kuu-
luu voimassa olevassa kaavassa lomarakennustontilla (lomaraken-
nustontti numero 3 korttelissa 9) olevan rakennusoikeuden siirto 
Lemmenniemi -tilan pääpalstalle Lemmenniemen voimassa olevan 
kaavan alueen ulkopuolelle. Siellä se sijoittuu samalle korttelialu-
eelle vierekkäin saaresta siirrettyjen tonttien kanssa. Tontti, josta 
siirto tapahtuu, muutetaan maa- ja metsätalousalueeksi. Muu han-
ke on uutta Riihisaaren ranta-asemakaavaa. Uutta kaavoitettua 
aluetta on 16,394 hehtaarin kaava-alueesta noin 14,4 hehtaaria. 
Rantaviivapituutena uutta kaavoitettua osaa on kaava-alueen noin 
2580 metrin rantaviivapituudesta noin 2320 metriä. 
 
Mantereen Lemmenniemi -tilalla on osoitettu yksi korttelialue, jossa 
on vierekkäin neljä tonttia. Iso Riihisaari -tilalla on kaksi korttelialu-
etta. Toisen muodostaa nykyinen rakennus. Toiselle on sijoitettu ti-
lalle osoitetut kolme uutta rakennuspaikkaa vierekkäin. Muut kaa-
van alueet ovat maa- ja metsätalousaluetta ja niiden ranta-alueet 
siten rakentamisesta vapaata rantaviivaa. 
 
Kaava-alueelle, eli yhdistettynä Lemmenniemi- ja Iso-Riihisaari -
tiloille, jää kaavaratkaisussa vapaata rantaviivaa noin 1845 metriä, 
eli ((545m + 1300m) / (810m + 1770m)) =71,5 prosenttia tilojen ran-
taviivapituudesta. Tiloittain jaotellen vapaata rantaviivaa jää Iso-
Riihisaari -tilalle noin 1300 metriä, eli 73,4 prosenttia ja Lemmen-
niemi -tilalle noin 545 metriä, eli 67,3 prosenttia. Lomarakennus-
tonttien (RA) yhteispinta- ala on 4,30 hehtaaria. Maa- ja metsäta-
lousalueitten (M) pinta- ala on 12,09 hehtaaria. Tarkemmat kaavan 
tilastotiedot on esitetty liitteenä 6. 
 
Iso-Riihisaari -tilalle sijoittuvan korttelin 2 lomarakennuskiinteistöjen 
vene- ja autopaikka on Aurejärventien varressa Riihisaaren ranta -
tilalla (RN:o 5:295).  
  

5.2 Yleisperustelut  

Uusien rakennuspaikkojen muodostamiseen käytetty kaavan mitoi-
tus perustuu Riihisaaren 1100 metrin pituiseen muunnettuun ranta-
viivaan. Käytetty mitoitus 6,36 rakennuspaikkaa muunnettua ranta-
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viivakilometriä kohti on osoitettu mitoitusperiaatteiden vesistökoh-
taisuus huomioiden hyvin maltilliseksi. Mitoitus on pienin kaikista 
Aurejärven lukuisista ranta-asemakaavoista. Täten se huomioi alu-
een erityispiirteet ja aiemman rakentamisen. 
 
Lomarakennuspaikkojen korttelialueet ja vapaan rannan osuudet 
on sijoitettu kaavassa huolellisten eri näkökulmat (mm. rakentami-
sen sopeutuminen rantamaisemaan, luonnonsuojelu, muut maise-
ma-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu sekä vesistön, maaston ja 
luonnon ominaispiirteet) huomioonottavien selvitysten ja niihin pe-
rustuvan kaavasuunnittelun kokonaisharkinnan tuloksena (ks. lu-
vussa 3 esitetyt selvitykset ja tarkastelut). Kaavaa on suunniteltu 
säännösten edellyttämällä tavalla kokonaisuutena tarkoituksenmu-
kaisen kokonaisuuden muodostavalle kaava-alueelle. 
 
Kaavasuunnittelun tuloksena kaavan uudet lomarakennuspaikat on 
sijoitettu yhteen kortteliin Lemmenniemi -tilalle (4 rak.paikkaa, joista 
yksi tilalla sisällä siirtynyt) ja yhteen kortteliin Iso-Riihisaari -tilalle (3 
rak.paikkaa). Täten kaava sisältää kolmen rakennuspaikan siirron 
Iso-Riihisaari -tilalta Lemmenniemi -tilalle. 
 
Kaavassa esitetyn laajuiselle (kolme rakennuspaikkaa) rakennusoi-
keuden siirrolle on vankat maankäytölliset perusteet muun muassa 
maisema-arvoista ja objektiivisista virkistyskäyttötarpeista johtuen. 
Siirtoetäisyys tilojen välillä on vähäinen, ainoastaan noin 600-800 
metriä. Tilat sijoittuvat saman järven saman lahden äärelle, ja siten 
samaan virkistyskäyttö- ja ympäristövaikutuspiiriin. Tällöin raken-
nuspaikkasijoittelun kokonaisharkinta on jopa edellytys lain kaavalle 
asettamien sisältövaatimusten huomioonottamiselle. Siirto-oikeutta 
tukien alueen aiemman kaavoitustyön käsittelyn yhteydessä Hä-
meenlinnan hallinto-oikeus toteaa ratkaisussaan periaatteen, että 
estettä rakennuspaikkojen siirtämiselle ei ole, vaikka vastaanotta-
van tilan emätila olisi käyttänyt rakennusoikeutensa. Tämä vastaa 
hyvin vakiintunutta oikeuskäytäntöä saman maanomistajan alueilla 
tapahtuvan rakennusoikeuden siirron oikeutusta koskien. 
 
Kohdassa 3.8 tarkemmin esitetyillä selvityksillä on varmistettu, että 
kaava-alueelle on osoitettu riittävästi vapaata rantaviivaa. Sitä on 
kaava-alueen noin 2580 metrin rantaviivapituudesta noin 1845 met-
riä, eli 71,5 prosenttia. Vaikka vapaan rantaviivan riittävyyttä tulee 
arvioida kaava-alueella kokonaisuutena, niin on huomioitavaa, että 
sitä on osoitettu niin mantereelle kuin saareen tehden näin virkis-
tyskäyttömahdollisuudet monipuolisiksi. Samalla kuitenkin luvussa 
3 esitettyjen selvitysten mukaisesti vapaa-alueissa on erityisesti 
painotettu Iso-Riihisaari -tilaa. Lemmenniemi -tilalle tehdyn kolmen 
rakennusoikeuden siirron mahdollistamana on kyetty turvaamaan 
Iso-Riihisaari -tilalla huomattavan laajat vapaan rantaviivan alueet 
sekä Iso-Riihisaari -tilan itä- että länsirannalla. Länsi-luoteisrannalla 
yhtenäinen vapaa rantaviivapituus on noin 360 metriä ja itärannalla 
noin 940 metriä. Osaltaan tämä on mahdollistettu sijoittamalla Iso-
Riihisaari -tilan uudet rakennuspaikat vierekkäin yhteen kortteliin. 
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Myös Lemmenniemi -tilalle on osoitettu kaksi yhtenäistä pituudel-
taan noin 270 metrin ja noin 260 metrin mittaista virkistyskäyttöön 
varattua rantaviivaosuutta. Näin on turvattu virkistyskäyttömahdolli-
suudet Lemmenniemi -tilan molemmissa päissä, ja siten erilaisissa 
ympäristöissä ja eri ilmansuuntiin. Tämä on mahdollistettu sijoitta-
malla tontit yhteen ja samaan kortteliin Lemmenniemi -tilan keskelle 
ja käyttämällä maltillista tonttikohtaista rantaviivapituutta. Vapaan 
rantaviivan osuudet lisäksi liittyvät toisiinsa rantaan tukeutuvan 
korttelialueen mantereen puolella kulkevan rakentamisesta va-
paaksi kaavoitetun alueen yhdistäminä. Mainituista jälkimmäisen, 
eli tilan itäreunaan jäävän noin 260 metrin osuuden jatkona on kaa-
vamuutosalueen (ja siten Lemmenniemi -tilan) ulkopuolinen, voi-
massa olevassa Lemmenniemen ranta-asemakaavassa vapaaksi 
rantaviivaksi osoitettu noin 55 metrin jakso, joten yhtäjaksoisen va-
paan rantaviivan osuus on tässä noin 315 metriä, ks. kuva 10. 
 

 
 
Kuva 10. Lemmenniemi tilan pääpalstalla kaavassa vapaaksi osoitetut 
270 metrin ja 260 metrin rantaviivajaksot. Jälkimmäisen osuuden jatkona 
on kaavamuutosalueen (ja siten Lemmenniemi -tilan) ulkopuolinen 55 
metrin pituinen jakso, joka on voimassa olevassa Lemmenniemen ranta-
asemakaavassa osoitettu vapaaksi rantaviivaksi. 

Vapaan rantaviivan riittävyyttä, sijoittumista ja sen tarjoamia virkis-
tyskäyttömahdollisuuksia tarkasteltiin myös kaava-alueen ympäris-
tössä ja koko muulla Aurejärvellä. Sekä Kuirinlahden alueelle, ks- 
kuva 11, että hieman etäämmälle alueen ympäristöön, ks. liite 5, on 
myös muissa kaavoissa varattu runsaasti vapaata rantaviivaa, joka 
on MRL 54 §:n mukaisesti, ja virkistyskäytön sisältö huomioiden, 
mahdollista lukea eduksi arvioitaessa virkistysalueiden riittävyyttä 
alueella. 
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Kuva 11. Kuirinlahden äärelle tässä kaavahankkeessa ja alueen lainvoi-
maisissa ranta-asemakaavoissa rakentamiselta vapaaksi kaavoitetut (si-
nisellä korostetut) rantaviivajaksot mitattuna maanmittauslaitoksen kiin-
teistötietojärjestelmästä (kiinteistörajat punaisella). Koko alue on nyt ky-
seessä olevan kaavan alueiden jälkeen ranta-asemakaavoitettu. Kaava-
hankkeen alueisiin kuvassa kuuluvat Riihisaaren vapaat rantaviivajaksot 
(kuvassa 360 m ja 940 m) sekä Lemmenniemi -tilan 270 m jakso ja sinne 
kuvatusta 315 m jaksosta 260 m osuus. 

 
Tässä puheena olevan kaavahankkeen alueiden lisäksi koko ete-
läisellä Aurejärvellä ei ole muita kaavoittamattomia ranta-alueita, 
joilla olisi rakennuspaikoiksi osoittamatonta rakennusoikeutta, joi-
den osoittamisen myötä kaavoissa osoitettu vapaan rannan osuus 
voisi tulevaisuudessa vähentyä. Tilanne on käytännöllisesti katsoen 
sama koko Aurejärvellä. Muilla alueen emätiloilla ei ole niistä jo 
muodostettujen rakennuspaikkojen vuoksi mahdollista muodostaa 
enää uusia rakennuspaikkoja nyt kyseessä olevan kaavan mitoi-
tusperustetta käyttäen. Tästä syystä ei ole vaaraa, että nyt kysees-
sä oleva kaava vaarantaisi tulevaisuudessa vapaan rantaviivan riit-
tävyyden tai maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun, jos kaavas-
sa esitettyjä mitoitusperiaatteita sovelletaan järven muiden maan-
omistajien mailla, ks. liite 5. 
 
Maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun ei ole mahdollista vaaran-
tua myöskään nyt kyseessä olevan hankkeen sisältämästä raken-
nusoikeuden siirrosta, joka tapahtuu saman ympäristövaikutus- ja 
virkistyskäyttöpiirin sisällä, saman järven saman lahden äärellä ja 
ainoastaan noin 600-800 metrin siirtoetäisyydellä. Tällaiseen siir-
toon ei sisälly mitään elementtiä, jota ei olisi mahdollista toteuttaa 
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vastaavissa olosuhteissa muualla, jos kaava-aluekokonaisuuden 
suunnittelun kokonaisharkinnassa ilmenee sille maankäytölliset pe-
rusteet, tai jos se on jopa lain kaavalle asettamien vaikutusten 
huomioonottovaatimusten vuoksi välttämätöntä, kuten nyt kyseessä 
olevassa kaavassa. 
 
Kaavamääräyksillä ohjataan rakentamista varsin tiukasti. Niillä raja-
taan rakennusten enimmäispinta-alaa ja minimietäisyyttä rantavii-
vasta. Määräyksissä säädetään rakennusten sijoittumisesta ympä-
ristöön ja maisemaan, ulkoseinämateriaaleista ja -värityksistä, ka-
teaineista, kattokaltevuuksista sekö muusta maiseman huomioin-
nista. Lisäksi edellytetään luonnonmukaisuuden säilyttämistä kas-
villisuuden, pinnanmuodostuksen ja rantaviivan osalta. Edelleen 
määrätään jätevesien ja jätteiden käsittelystä. 
 
Yhteenvetona kaava ja kaavamuutos täyttävät erittäin hyvin sään-
nöksissä kaavoitukselle asetetut sisältövaatimukset. Suunniteltu ra-
kentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muu-
hun ympäristöön. Luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, 
vesiensuojelu sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet on 
muutoinkin otettu kaavassa perusteellisesti huomioon, ja alueen 
ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta.  

 
Tarkemmin kaavan perusteluja ja niiden taustalla olevia selvityksiä 
ja kaavasuunnittelua on esitetty luvussa 3 ja siinä viitatuissa liiteai-
neistoissa. 
 

5.3 Rakennettava ympäristö 

5.3.1 Lomarakennustonttien alue   

Tonteilla on korkeuseroa. Tontit ovat rakentamiseen hyvin soveltu-
via.  Rakennukset sijoittuvat metsäalueelle.  
 

RA-1   
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon, saunan, ai-
tan ja vierasmajarakennuksen. Yhteenlaskettu kerrosala saa olla 
150 m2. Sen lisäksi saa rakentaa kylmää varastotilaa 30 m2 ja sen 
yhteyteen autokatoksen 30 m2. Loma-asunnon etäisyyden keski-
vedenpinnan mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 30 met-
riä. Erillisen saunarakennuksen kerrosala saa olla enintään 30 m2. 
Sen saa sijoittaa vähimmillään 15 metrin etäisyydelle keskiveden-
pinnan mukaisesta rantaviivasta. 
 
RA-1 tontteja on kaavassa yhteensä viisi kappaletta.  
 

RA-2   
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma- asunnon, saunan ja 
aittarakennuksen. Yhteenlaskettu kerrosala saa olla 125 m2. Sen 
lisäksi saa rakentaa kylmää varastotilaa 30 m2 ja sen yhteyteen au-
tokatoksen 30 m2. Loma-asunnon etäisyyden keskivedenpinnan 
mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 25 metriä. Erillisen 
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saunarakennuksen kerrosala saa olla enintään 30 m2. Sen saa si-
joittaa vähimmillään 15 metrin etäisyydelle keskivedenpinnan mu-
kaisesta rantaviivasta. 
 
RA-2 tontteja on kaavassa yksi.  
 

RA-3   
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma- asunnon saunan, ai-
tan ja vierasmajarakennuksen. Yhteenlaskettu kerrosala saa olla 
180 m2. Sen lisäksi saa rakentaa kylmää varastotilaa 30 m2 ja sen 
yhteyteen autokatoksen 30 m2. Loma-asunnon etäisyyden keski-
vedenpinnan mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 30 met-
riä. Erillisen saunarakennuksen kerrosala saa olla enintään 30 m2. 
Sen saa sijoittaa vähimmillään 15 metrin etäisyydelle keskiveden-
pinnan mukaisesta rantaviivasta. 
 
RA-3 tontteja on kaavassa yhteensä kaksi kappaletta.  
 
 

5.3.2 Maa- ja metsätalousalueet 

  

M 
Kaikki vapaa-alueet ovat kaavassa maa- ja metsätalousalueita. 
Alueet ovat metsäisiä. Lemmenniemi- tilan sisämaan osassa tilan 
keskivaiheilla on tuulikaatoalue. 
 
Manneralueelle tulee kaksi yli 250 metrin pituista, yhtenäistä raken-
tamisesta vapaata rantaosuutta. Nämä vapaat rannat ovat korttelin 
3 molemmin puolin.  
 
Iso Riihisaari -tilalle osoitetaan kaksi erittäin pitkää, vapaata ranta-
viivaosuutta. Saaren itärannalla vapaan rantaviivan pituus on noin 
940 metriä ja länsi/luoteisrannalla noin 360 metriä. 
 

5.3.3 Muu yhdyskuntatekninen huolto 

 
Maa- ja metsätalousalueeksi kaavamuutoksessa osoitettava Lem-
menniemi -tilan pienempi palsta jää maanomistajan yksityiskäyt-
töön ja mahdollistaa maanomistajan kulun Iso-Riihisaari-tilan ole-
massa olevalle lomarakennuskiinteistölleen kuten tähän asti. Iso-
Riihisaari -tilalle osoitettavien uusien tonttien, eli korttelialueen 2 
lomarakennuskiinteistöjen vene- ja autopaikka on Aurejärventien 
varressa (kiinteistötunnus 581-403-5-295).  
 
Jätteiden keräys järjestetään kiinteistökohtaisesti. Parkanon kau-
pungin alueella on useita aluekeräyspisteitä, joihin jätteet voi toimit-
taa.  
 
Alueella ei ole vesi- eikä jätevesiverkostoja. Vesi- ja jätevesihuolto 
järjestetään kiinteistökohtaisesti.  
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6. KAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN VAIKUTUKSET 
 

6.1 Liikenteelliset vaikutukset  

Kaavan toteutumisen liikenteellinen merkitys on vähäinen. Loma-
asuntotonttien tieyhteydet eivät kulje muille loma-asunnoille häiriötä 
aiheuttavia reittejä. Lemmenniemi -tilan korttelialueelle erkaantumi-
nen Lemmenniementieltä tapahtuu ennen tien ensimmäistäkään 
loma-asuntoa. Kaavamuutoksen myötä Lemmenniemi -tilan pie-
nemmältä palstalta poistuva rakennuspaikka vähentää tarvetta sin-
ne liikennöintiin. Iso-Riihisaari -tilan korttelialueen 2 loma-
asuntotonteille Aurejärventien varteen (kiinteistötunnus 581-403-5-
295) osoitetun auto- ja venepaikan  ympäristössä ei ole häiriintyvää 
loma- tai muuta asutusta.  Kaava ei edellytä joukkoliikenteen järjes-
tämistä. 
 

6.2 Sosiaaliset, kulttuuriset ja aluerakenteelliset vaikutukset 

Kaavalla ei ole merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia. Lemmenniemen 
lomarakennusten korttelialueelta on joka suuntaan yli 250 metrin 
rantaviivaetäisyys lähimpään ympäröivään loma-asutukseen. Nii-
den yksityisyys säilyy, eikä ympäristön loma-asumis- tai elinolot 
heikkene. Lemmenniemi-tilan pienemmältä palstalta pois siirrettävä 
tontti väljentää kyseisen alueen tiivistä loma-asutusta. 
 
Kaavalla ei ole oleellista kulttuurista tai kulttuuriympäristöllistä vai-
kutusta. 
 
Kaavan myötä Kuirinlahden ja edelleen koko eteläisen Aurejärven 
ranta-alueet ovat kokonaisuudessaan yksityiskohtaisesti kaavoitet-
tuja. 
 

6.3 Taloudelliset ja elinkeinoelämään liittyvät vaikutukset 

Hankkeen oleellisimmat yhdyskuntataloudelliset vaikutukset liittyvät 
kaavassa osoitettavien lomarakennuspaikkojen rakentamiseen, 
käyttöön ja ylläpitoon. Nämä tuovat työtä ja tukevat paikallisten 
muuttotappion kanssa kamppailevien yrittäjien ja elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiä.  
 
Kaava-alueen maanomistajille kaavassa osoitettavien rakennus-
paikkojen taloudellinen merkitys on huomattava. Muille alueen 
maanomistajille kaavalla ei ole taloudellisia vaikutuksia, eikä kaava 
estä heitä hyödyntämästä omistamiaan alueita kaavassa sovellettu-
ja periaatteita vastaavalla tavalla. 
 

6.4 Vaikutukset luonnonsuojelun kannalta 

Kaavan luontovaikutusten arvioinnin ja luonnonsuojelun huomioon-
oton taustalla olevia tarkasteluja on käsitelty liitteen 2 luontoselvi-
tyksessä. Alueen luontoarvot ovat heikentyneet ja yksipuolistuneet 
metsähakkuiden myötä. Koko alueella tai sen läheisyydessä ei ole 



23 
 

suojeltuja luonto- tai vesiluontotyyppejä, erityisen tärkeätä elinym-
päristöä tai uhanalaisiksi luokiteltuja luontotyyppejä. Koko alueella 
ei ole luontoselvityksessä tai muutoin (esim. alueen aiemman kaa-
voitushankkeen aikana naapureiden ja muiden mielipiteenilmai-
sijoiden havaintoinaan esiintuomissa lajeissa) havaittu luonto- ja lin-
tudirektiivilajeja eikä uhanalaisia tai harvinaisia kasveja tai linnus-
toa. Luontoarvojen perusteella suunnitellulle rakentamiselle ei ole 
esteitä. 
 
Näin ollen luontoon kohdistuvien vaikutusten osalta ei ole erityistä 
loma-asuntorakentamisessa huomioitavaa. Kaavassa osoitettavas-
ta rakentamisesta luontoon ja ympäristön luonnonmukaisuuteen 
kohdistuvia vaikutuksia on kaavassa kuitenkin minimoitu monin ta-
voin. Kaavamääräyksillä edellytetään puuston ja muun kasvillisuu-
den, pinnanmuodostuksen ja rantaviivan säilyttämistä luonnonmu-
kaisena. Kaava-alueella saaressa puusto on mantereen alueita 
vanhempaa ja luonnontilaisempaa, ja alueiden välisessä vertailus-
sa saaren alueet siten luontoarvoiltaan arvokkaampia. Mantereelle 
rakentaminen on korttelialueelle olemassa olevan tieyhteyden, 
maansiirtotöiden ja siten maaston muokkaamisen suhteen luonnon 
kannalta käytännössä hieman saareen rakentamista edullisempaa, 
mikä on osaltaan huomioitu rakennuspaikkojen kohdentamisessa. 
 

6.5 Vaikutukset vesiensuojelun kannalta 

Kaavan vaikutuksia vesiensuojelun kannalta on tarkasteltu katta-
vasti erillisessä liitteessä 3. Aurejärven ekologinen tila on luokiteltu 
erinomaiseksi, ja se on pysynyt samalla tasolla nykyisellä, asukas-
määrällisesti hitaasti kasvaneella kuormituksella, jossa järven ran-
ta-alueilla on nykyisellään noin 80 vakituista ja yli 800 loma-
asukasta. Kuirinlahden veden vaihtuvuus on hyvä, eikä veden laatu 
poikkea Aurejärven keskimääräisestä tilanteesta. Tarkastelun tu-
loksena kaavassa osoitettavan lisärakentamisen vaikutukset vesis-
töön ovat kaavamääräykset (mm. vähimmäisetäisyydet rantavii-
vaan ja jätevesien käsittelyä koskevat kaavamääräykset) huomioon 
ottaen vähäiset. Vesiensuojelu on otettu kaavassa huomioon muun 
muassa kaavan mitoitusperiaatteiden taustalla, kaavamääräyksissä 
ja rakennuspaikkojen sijoittelussa. 
 

6.6 Maisemalliset vaikutukset 

Kyseessä olevan kaavahankkeen alueella ei ole valtakunnallisesti 
tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Alue on maise-
mallisesti loma-asumiseen hyvin soveltuvaa. Ranta-alueiden met-
säisyys vaikuttaa siihen, että tonttien puusto suojaa osaltaan ra-
kennusten liiallista näkyvyyttä järvelle. Maisema-arvojen säilyttämi-
nen huomioidaan myös kaavamääräyksillä hyvin tiukasti. Niillä raja-
taan rakennusten enimmäispinta-alaa ja minimietäisyyttä rantavii-
vasta. Määräyksissä säädetään rakennusten sijoittumisesta ympä-
ristöön ja maisemaan, ulkoseinämateriaaleista ja -värityksistä, ka-
teaineista, kattokaltevuuksista sekä muusta maiseman huomioin-
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nista. Lisäksi edellytetään luonnonmukaisuuden säilyttämistä kas-
villisuuden, pinnanmuodostuksen ja rantaviivan osalta. 
 
Maisema-arvot ovat olleet osaltaan ohjaamassa rakennuspaikkojen 
ja maisemaltaan täysin säilyvien vapaa-alueiden kohdentamista. 
Kuirinlahden, ja siten Lemmenniemi- tilan, maisemallinen arvo on 
loma-asuntojen ja talousmetsien myötä selvästi Iso-Riihisaari -tilan 
itä- ja länsirantoja niukempi. Kaavassa on minimoitu sen maisema-
arvovaikutuksia kohdentamalla osa Iso-Riihisaari -tilan rakennusoi-
keudesta Lemmenniemi -tilalle, mikä on ollut yhteensopivaa myös 
muiden kaavalle asetettujen sisältövaatimusten  kanssa. 
 
Kaavasuunnittelun osana tehtyä maisematarkastelua on kuvattu 
erillisessä liitteessä 4. 
 
 

6.7 Virkistyskäyttövaikutukset 

Kaavasuunnittelun osana on tarkemmin liitteessä 5 esitetysti tar-
kasteltu alueen virkistyskäyttötarpeita, vapaan rantaviivan riittävyyt-
tä sekä vapaan rantaviivan jaksojen kohdentamista kaava-alueella. 
Kaava huomioi virkistyskäyttötarpeet erittäin hyvin. Kaavassa on 
osoitettu huomattavat yhtenäiset vapaan rantaviivan alueet niin 
mantereelle kuin saareen. Mantereella on rantaviivaa noin 810 met-
riä, josta vapaata rantaviivaa on noin 545 metriä. Tämä vapaa ranta 
käsittää kaksi yli 250 metrin pituista vapaata rantaviivaosuutta, jois-
ta toinen jatkuu kaava-alueen ulkopuolella vapaaksi rantaviivaksi 
ranta-asemakaavassa osoitettuna. Saaressa rantaviivaa on noin 
1770, josta vapaata rantaviivaa on noin 1300 metriä. Vapaa ranta 
koostuu 940 metrin ja 360 metrin pituisista osuuksista. Täten joka-
miehen rannankäyttömahdollisuudet sekä mantereella että saares-
sa ovat kaavan myötä erinomaisesti turvatut. 
 
Edellä mainitussa liitteen 5 tarkastelussa on selvitetty myös kaava-
alueen ympäristön voimassa olevissa kaavoissa varatut vapaa-
alueet. Tämän lisäksi ympäristöstä on siinä tarkasteltu, onko alueel-
la kaavoittamattomia ranta-alueita. Tarkastelu osoittaa, että kaava-
alueen lähiympäristöön Kuirinlahden alueelle samoin kuin hieman 
etäämmälle alueen ympäristöön on myös muissa kaavoissa varattu 
runsaasti vapaata rantaviivaa, joka palvelee alueen virkistyskäyttö-
tarpeita. Selvityksessä kävi ilmi, että tässä puheena olevan kaava-
hankkeen alueiden lisäksi koko eteläisellä Aurejärvellä ei ole muita 
kaavoittamattomia ranta-alueita, joiden käyttämättömän rakennus-
oikeuden johdosta nykyiset kaavoissa osoitetut vapaa-alueet voisi-
vat tulevaisuudessa vähentyä. 
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7. KAAVAN TOTEUTUKSEN AJOITUS JA SEURANTA 
 
Rakentamisen aikataulu ei ole tiedossa. Rakentamista havainnollis-
tavat suunnitelmat eivät ole tarpeen. 
 

 
 
 
Parkano 20.1.2022, päivitetty 10.3.2022 
 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
Heikki Havanka RI 
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