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RIIHISAAREN RANTA-ASEMAKAAVA JA 
LEMMENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN 
MUUTOS 
 

 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
 
PARKANO, AUREJÄRVI 
 
 
RANTA-ASEMAKAAVAN JA RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN 
LAADINTA: 

 
Riihisaaren ranta-asemakaava laaditaan Iso-Riihisaari -tilalle, RN:o 
5:64, kiinteistötunnus 581-403-5-64 ja 
 
voimassa olevaan Lemmenniemen ranta-asemaakaavaan 
kuulumattomalle osalle Lemmenniemi -tilaa RN:o 5:281, 
kiinteistötunnus on 581-403-5-281. 
 
Kun edellä mainitut toimet tehdään, on myös Lemmenniemi -tilalla 
kokonaisuudessaan ranta-asemakaava. 
  
Lemmenniemen ranta-asemakaavan muutos laaditaan voimassa 
olevaan Lemmenniemen ranta-asemaakaavaan kuuluvalle osalle 
Lemmenniemi -tilaa RN:o 5:281, kiinteistötunnus on 581-403-5-
281.  
 
Tämä kaavamuutosalue käsittää voimassa olevan kaavan korttelin 
9 tontin 3 sekä maa- ja metsätalousalueen Lemmenniemi -tilan 
pääpalstan itäosassa, ks. kuva 1.  



 
Kuva 1. Hankkeen Lemmenniemen ranta-asemakaavan muutosalue, eli 
voimassa olevaan Lemmenniemen (vahvistettu 3.12.1976) ranta-
asemaakaavaan sisältyvät kaava-alueen osat Lemmenniemi-tilalta. 
Vihreällä korostuksella Lemmenniemi-tilasta maa- ja metsätalousalueeksi 
osoitettu alue ja keltaisella loma-asuntojen korttelialueeksi osoitettu alue. 

 

 
1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. 
Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia 
kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen 
suunnitelma osallistumis- ja arviointimenettelyistä sekä kaavan 
vaikutusten arvioinnista. 
 
Osallisilla tulee olla mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen 
lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja 
arviointimenettelystä. 
 
Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen 
kannalta sopivalla tavalla. 
 
Tarkoituksena on kertoa, miksi kaava laaditaan, miten asia etenee 
ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. 
 

 
2. SUUNNITTELUALUE 
 

Kaavoituksen muutoksen kohteena oleva alue on Parkanon 
kaupungin keskustasta Kurun suuntaan. Parkano-Kuru -tietä 
ajetaan noin 15-16 kilometriä, jonka jälkeen käännytään 



vasemmalle Aurejärventielle. Tätä tietä ajetaan noin 6 kilometriä, 
jonka jälkeen käännytään oikealle Kivistöntielle. Tätä tietä ajetaan 
noin 0,5 kilometriä ja käännytään oikealle Lemmenniementielle. 
Kyseistä tietä ajetaan runsas kilometri, jonka jälkeen ollaan 
kaavoituksen kohteena olevan alueen mantereen osalla. Alueen 
sijainti on esitetty kuvassa 2. 
 

 
 Kuva 2. Alueen sijainti. 

 
Kaavan laadituttajina ovat yksityiset maanomistajat. Samat henkilöt 
omistavat koko kaava-alueen. 
 
Laadituttajan omistamien tilojen pinta-alat ovat seuraavat: 

Lemmenniemi- tila 8,474 ha 
Iso Riihisaari- tila 7,920 ha 

 
Iso-Riihisaari -tilan Riihisaareen voidaan kulkea kaava-alueeseen 
kuuluvalta manneralueelta tai vaihtoehtoisesti Aurejärventien 
varrella olevalta kaavan laadituttajan omistamalta erilliseltä alueelta 
(kiinteistötunnus 581-403-5-295).  
 
Iso-Riihisaari -tilalla ei ole voimassa yleis- tai ranta-asemakaavaa. 
 
Lemmenniemen ranta-asemakaavan muutokseen tähtäävällä 
suunnittelualueen osalla on voimassa Lemmenniemen ranta-
asemakaava. Suunnittelualue on esitetty kuvassa 3. 



 
Kuva 3. Suunnittelualueen muodostavat tilat Iso Riihisaari (581-403-5-64) 
ja Lemmenniemi (581-403-5-281) vihreällä korostuksella. 

 
   
 

3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA ALUSTAVAT TAVOITTEET  
 

3.1 Suunnittelun lähtökohdat 
 
Parkano on Pirkanmaan liiton aluetta.  
 
Voimaan tullessaan maakuntakaava 2040 kumoaa aiemmin 
voimassa olevat kaavat. Pirkanmaan liiton maakuntavaltuusto 
hyväksyi 27.3.2017 (§ 6) maakuntakaavan 2040. Maakuntakaava 
tuli voimaan kuulutuksella 8.6.2017. Korkein hallinto- oikeus on 



käsitellyt hyväksymispäätöstä sekä sitä koskenutta Hämeenlinnan 
hallinto-oikeuden ratkaisua koskeneet valitukset ja pitänyt 
24.4.2019 antamallaan päätöksellä Pirkanmaan maakuntakaavan 
2040 voimassa sellaisena, kuin siitä maakuntavaltuustossa 
päätettiin.  
 
Maakuntakaavassa kaavoituksen kohteena oleva alueelle ei ole 
erityistä rajoitusta. Alue on merkitty maaseutualueeksi, jolle voidaan 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa vaikutuksiltaan 
paikallisesti merkittävää maankäyttöä, jollaiseksi katsotaan 
tavanomainen loma-asutus rannoilla. Täten se soveltuu hyvin 
ranta-asemakaavoitukseen. 
 
Alueella ei ole rantaosayleiskaavaa.  
 
Lemmenniemen ranta-asemakaavan muutokseen tähtäävällä 
suunnittelualueen osalla on voimassa Lemmenniemen ranta-
asemakaava. Se on vahvistettu Turun ja Porin lääninhallituksessa 
3.12.1976. 
 
 
3.2 Alueen aiempi kaavoitushanke  
 
Nyt kaavoituksen kohteena oleville alueille laadittiin aiemmin 
Riihisaaren ranta-asemakaava ja Lemmenniemen ranta-
asemakaavan muutos. Parkanon kaupunginvaltuusto hyväksyi 
kyseisen kaavan ja kaavamuutoksen 15.6.2020. Tästä valtuuston 
päätöksestä yksityishenkilö valitti Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 
Hallinto-oikeus kumosi Parkanon kaupunginvaltuuston päätöksen 
Lemmenniemi -tilan osalta perustuen näkemykseen selvitysten 
riittämättömyydestä. Kaupunki ja kaava-alueen maanomistaja 
valittivat hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, joka ei ole 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 
kokonaan uusi hanke. 
 
 
3.3 Tavoitteet 
 
Maanomistajat ovat päättäneet käynnistää kaavoitustyön 
uudestaan.  
 
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 
rakennuspaikka. 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 
määräytyvän rakennusoikeuden mukaisten tonttien ja vapaa-
alueiden sijoittaminen suunnitellaan koko kaava-alueella 
kokonaisuutena. Samassa suunnittelukokonaisuudessa 
uudelleentarkastellaan Lemmenniemi -tilalle voimassa olevassa 
Lemmenniemen ranta-asemakaavassa osoitetun yhden 
rakennuspaikan sijoittamista. Lemmenniemi -tilalta ei esitetä 
muodostettavaksi lisää rakennusoikeutta. Osaltaan kaavoituksen 
tavoitteena on osoittaa alueelle riittävät vapaa-alueet ja kohdentaa 
ne alueelle tarkoituksenmukaisesti huomioiden niin maisema-arvot 
ja virkistystarpeet kuin kaavan muut ympäristövaikutukset 
maankäyttö- ja rakennuslain kaavasuunnittelulle ja kaavan sisällölle 
asettamien vaatimusten mukaisesti. 

 
 
4. SELVITETTÄVÄT ASIAT 

 
Kaava-alueelle kesällä 2019 laadittua uutta pohjakarttaa käytetään 
edelleen. Mittakaava on 1:2000. Pohjakartan on laatinut Kiinteistö 
ja Mittaus Oy Kauhajoelta. 
 
Alueelle tehtiin muinaismuistoselvitys. Muinaismuistoesiintymiä ei 
löytynyt. Muinaismuistoselvityksen teki Mikrolitti Oy 
 
Kaavoitettavalla alueella on tehty koko aluetta koskeva 
luontoselvitys. Mitään erityistä huomioitavaa ei ilmentynyt 
luontoselvityksessä. Luontoselvityksen teki biologi Johanna Kytölä.  
 
Iso-Riihisaari-tila on oma emätilansa. Lemmenniemi- tilalta ei olla 
muodostamassa lisää rakennusoikeutta. Täten emätilaselvitys ei 
ole tarpeen. Hankkeessa muodostettavan rakennusoikeuden 
mitoitus perustuu Iso-Riihisaari -tilan muunnettuun 
rantaviivapituuteen. Mitoitus määritetään vesistökohtaisesti 
huomioiden alueen erityispiirteet ja aiempi rakentaminen. 
 
Alueen rakennuskantaa kuvataan kaavaselostuksessa. 
Riihisaaressa on loma- asunto ja sen läheisyydessä muita 
rakennuksia.  
 
Kaavoitettavan alueen maaomistusolosuhteet ovat tiedossa.  
 
Suunnittelualueen läheisyydessä on sähkölinja. Myös Riihisaareen 
on sähkölinja.    
 
Päätieyhteydet säilyvät entisellään. Uusia tonttiteitä rakennetaan.  
 



Alueella ei ole haitallisia melulähteitä. 
 
Kaavaselostuksessa ja sen liitteessä tarkastellaan kaavoitukseen 
liittyviä vesiensuojelullisia näkökulmia. 
 
Maisemaselvitys esitellään kaavaselostuksessa ja sen liitteessä. 
 
Virkistyskäyttötarpeita ja vapaan rantaviivan riittävyyden 
turvaamista selvitetään kaavaselostuksessa ja sen liitteessä. 
Selvitys ulottuu myös suunnittelualueen ympäristöön. 
 

 
5. LAADITTAVAT VAIHTOEHDOT  

 
Luonnosvaiheessa harkitaan erilaisia tonttien ja vapaa-alueiden 
vaihtoehtoja myös kohdentamisen suhteen. Harkinta perustuu 
objektiiviseen virkistystarpeiden, maisema-arvojen ja muiden 
kaavan vaikutusten arviointiin. Tähän liittyvää harkintaa on kuvattu 
kaavaselostuksessa ja sen liitteissä. 
 
 

6. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET  
 
Kaavan vaikutuksina arvioidaan sen: 

A. Liikenteelliset vaikutukset 
B. Sosiaaliset, kulttuuriset ja aluerakenteelliset vaikutukset 
C. Taloudelliset ja elinkeinoelämään liittyvät vaikutukset 
D. Vaikutukset luonnonsuojelun kannalta 
E. Vaikutukset vesiensuojelun kannalta 
F. Maisemalliset vaikutukset 
G. Virkistyskäyttövaikutukset 
H. Mahdolliset muut vaikutukset 

 
Vaikutusten arviointia kuvataan kaavaselostuksessa ja sen 
liitteissä. 

 
 
7. OSALLISET 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain 6 §:n mukaan kaavaa valmisteltaessa 
on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen 
kanssa, joiden oloihin ja etuihin kaava saattaa huomattavasti 
vaikuttaa. Kaikilla, jotka kokevat kaavalla olevan merkitystä 
oloihinsa ja etuihinsa on oikeus osallistua kaavan laadintaan. 
 
Selvityksen perusteella osallisia ovat: 
 
Yksityiset ihmiset 
◼ Kaavoitettavan alueen maanomistajat 
◼ Kaikki naapurimaanomistajat  
 

                Yhteisöt: 
◼ Aurejärvellä toimiva kalastusalue 



 
                Viranomaiset 

◼ Parkanon kaupunki 
◼ Pirkanmaan liitto 
◼ Pirkanmaan ELY-keskus 
◼ Pirkanmaan maakuntamuseo 
 
 

8. TYÖOHJEMA JA AIKATAULU SEKÄ OSALLISTUMISEN JA 
VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
 

◼ Hakijan päätös kaavan laadinnasta ja sopimus Insinööri- ja 
kiinteistötoimisto Havanka Oy:n kanssa kaavan laatimisesta 
12/2021  

◼ Kirje Parkanon kaupungille kaavahankkeen käynnistymisestä 
12/2021 

◼ Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta 12/2021 
◼ Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja vireille tuloilmoituksen 

käsittely Parkanon kaupungin teknisessä lautakunnassa 12/2021 
◼ Kaupunginhallituksen päätös vireille tulosta 1/2022 
◼ Kaavaluonnoksen laatiminen 1/2022 
◼ Luonnoksen käsittely teknisessä lautakunnassa 1/2022 
◼ Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:ien ja maankäyttö- ja 

rakennusasetuksen 30 §:n mukainen osallisten kuuleminen (= 
vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa): OAS:n ja luonnoksen 
esittely sekä nähtävillä olo ja lausuntojen pyytäminen 2/2022 

◼ Lausuntojen saaminen 3/2022  
◼ Lopullisen ehdotuksen valmistelu 3/2022 
◼ Ehdotuksen käsittely teknisessä lautakunnassa ja päätös 

maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesta kuulemisesta ja 
lausuntojen pyytäminen 3-4/2022  

◼ Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukainen yleinen 
kuuleminen 4-5/2022 

◼ Kaavan käsittely teknisessä lautakunnassa 5-8/2022 
◼ Kaupunginhallituksen käsittely 8-9/2022 
◼ Kaupunginvaltuuston hyväksyminen 9-10/2022 

 
Ilmoittaminen kaavan vireille tulosta ja muista asioista kaavan valmisteluun 
liittyen tapahtuu niin, kuin kunnalliset ilmoitukset muutoinkin tehdään. Parkanon 
kaupungin virallinen ilmoituslehti on Ylä- Satakunta. 
 
 



9. YHTEYSTIEDOT 
 
Parkanon kaupunki: 

Tekninen johtaja Jarmo Kyösti 
Parkanontie 37, 39700 Parkano 
044-786 5601 
jarmo.kyosti@parkano.fi 

 
Kaavan laatija: 

Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy/ RI Heikki Havanka 
Keskuskatu 5, 39700 Parkano 
040 833 9275 
havanka@havanka.fi 

 
 
 
 
 
Parkano 20.1.2022, päivitetty 10.3.2022 
 
Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy 
 
 

 
Heikki Havanka RI 
kaavan laatija 


