
 
 
 

In s i n ö ö r i -  j a  K i i n t e i s t ö t o i m i s t o  H a v a n k a  O y 
Keskuskatu 5, 39700 PARKANO 

040 833 9275, 0400 234 349, 
havanka@havanka.fi 

www.havanka.fi 
    
 
 
 
    Parkano 7.4.2022 

   
 
 
 
 
PARKANON KAUPUNKI 
 

RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LAADINTA 
 
Kaavamuutosta laaditaan seuraaville tiloille: 
Kuusiranta, kiinteistötunnus 581-403-25-12 
Kotiranta, kiinteistötunnus 581-403-25-13 
Metsäranta kiinteistötunnus 581-403-25-14 
Mariola, kiinteistötunnus 581-403-25-15 
 
 
Kaavan laatijan vastine annettuihin lausuntoihin ja 
mielipiteenilmaisuun 
 
Otsikossa mainitun kaavan luonnosvaiheen asiakirjoista on annettu 
seuraavat lausunnot: 

Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 1.3.2022 
Pirkanmaan ELY- keskus 24.3.2022 

 
Pirkanmaan liitto on sähköpostin välityksellä antanut 
maakuntakaavan sisällöstä tietoja. Varsinaista lausuntoa liitto ei 
ole antanut. 

 
 

Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta ilmoittaa 
hyväksyvänsä muutosluonnoksen esitetyssä muodossa. 
Lautakunta kiinnittää huomiota tilan 581-403-25-13 
kaavamerkinnän oikeellisuuteen. Nykyisin tila on 
vakiasuntokäytössä 
 
Lausunnossa Pirkanmaan ELY- keskus esittää, että 
yleiskaavallinen tarkastelu ja vaikutusten arviointi tulisi liittää ranta-
asemakaavan selostukseen.  
 
ELY- keskus kiinnittää huomiota tonttien rakennusoikeuteen. 
Mitoitus poikkeaa Parkanon kaupungin alueella yleisesti käytetystä 



mitoituksesta.  Suuremmalle rakennusoikeuden määrälle tulee 
esittää perustelut.  
 
ELY- keskus pitää tarpeellisena, että aikanaan tehty emätilaselvitys 
liitetään asiakirjoihin. 
 
Kaavaluonnoksesta ovat naapuritilan omistajat tehneet kirjallisen 
huomautuksen: 
Heitä huolestuttaa, säilyvätkö oman tilan rakennusoikeudet 
entisellään.  
 
Kaavan laatijan vastine: 
 
Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto 
Yksi tonteista on nyt vakiasuntokäytössä, mutta omistajan 
kertoman mukaan käyttö tulee muuttumaan kaavamerkinnän 
mukaiseksi.  Tästä johtuen käyttötarkoituksen muutosta ei ole 
tarpeen tehdä.  
 
ELY-keskuksen lausunto 
Kaavaselostuksessa on tehty yleiskaavallinen tarkastelu. Siinä 
selvitetään eri osatekijöiden vaikutusta kaavan sisältöön. 
Yleiskaavan laatimiseen ei ole tarvetta. Yleiskaavalle asetetut 
sisältövaatimukset voidaan ottaa muutoinkin huomioon.  
 
Keskimääräistä suurempaa rakennusoikeuden määrää on myös 
perusteltu kaavaselostuksessa. Monet yli 30 vuotta sitten laaditut 
ranta-asemakaavat ja niiden rakennusoikeudet eivät vastaa 
nykyajan tarpeita. Tästä johtuen kaavan muuttaminen on 
tarpeellinen ja hyväksyttävä toimenpide. Muutkin maanomistajat 
voivat tarvittaessa käynnistää kaavamuutoshankeen. 
 
Isoaho- tila on ollut emätila. Silloinen mitoitus on ollut 8 
tonttia/rantaviivakilometriä kohti. Se oli yleisesti käytetty 
mitoitusperuste siihen aikaan. 
 
Rantaviivan ja rakennusten välinen rantakaista jää 
rakentamattomaksi, joten ei ole erityistä tarvetta merkitä tätä 
luonnonmukaisena säilytettäväksi alueen osaksi.  
 
Naapuritilan omistajien huomautus 
Tällä kaavanmuutoksella ei ole mitään vaikutusta heidän tilansa 
rakennusoikeuteen. Tämä tilan ranta-asemakaavan sisältö säilyy 
entisellään.  
 
Näiden muutosten ja selvitysten jälkeen esitämme 
kaavaehdotuksen hyväksymistä tarkistetussa muodossa.  
 
 
 
Heikki Havanka RI  
kaavan laatija 


