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PARKANON KAUPUNKI 
KAAVASELOSTUS 
 
Yliahon (RT 11) ranta-asemakaavan muutos 
Aurejärvi 
 
Kortteli 1  
Tilat: 

Kuusiranta,  kiinteistötunnus 581-403-25-12 
Kotiranta,  kiinteistötunnus 581-403-25-13 
Metsäranta  kiinteistötunnus 581-403-25-14 
Mariola,  kiinteistötunnus 581-403-25-15 
 

Tilat rajoittuvat Aurejärveen 
 

 
 
 
 
 



Alueen määrittely 
 

Ranta-asemakaavaselostus ranta-asemakaavan muutoksesta, 
mikä koskee 12.12.2021 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.  
 
Ranta-asemakaavan muutos käsittää neljän, etusivulla luetellun 
tilan alueet kokonaisuudessaan. 
 

Alueen sijainti 
 

Alueen sijainti ilmenee tämän selostuksen liitteenä olevan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman kartoista. Kaavamuutosalue 
muodostuu yhdestä osasta. 

 
Kaavamuutoksen kohteena oleva alue on Parkanon kaupungista 
hieman alle 30 kilometrin etäisyydellä. Parkanon keskustasta 
lähdetään Kurun suuntaan. Kuruun menevää maantietä ajetaan 
noin 17 kilometriä, jonka jälkeen käännytään vasemmalle 
Aurejärventielle.  
Tätä tietä ajetaan noin 6 kilometriä, minkä jälkeen käännytään 
oikealle Kivistöntielle. Tätä tietä ajetaan vajaa 6 kilometriä, jonka 
jälkeen ollaan kaavamuutosalueella.  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä on karttoja, johon 
muutosalueen sijainti on merkitty. Muutosalue rajoittuu 
Aurejärveen. 
 

1 JOHDANTO 
 
1.1 Yleistä 

Jokaisella neljällä tontilla on lomarakennukset ja myös muita 
rakennuksia.    
  
Tilojen alueella on voimassa oleva Yliahon ranta-asemakaava.  
 
Maasto alueella viettää järveä kohti voimakkaasti. Erityisesti lähellä 
rantaa korkeustason muutos on suuri.   
 
Tontit ovat avoimia, mutta rantakaistalla on puustoa. Maasto on 
kovapohjaista. Myös ranta-alueet ovat kovapohjaisia ja 
virkistyskäyttöön erittäin hyvin soveltuvia. 
 
 

1.2  Kaavan laadinnan käynnistyminen 
Maanomistajat sopivat kaavan laatimisesta Insinööri- ja 
kiinteistötoimisto Havanka Oy:n kanssa marraskuussa 2021. 
Kaavan laatijana toimii RI Heikki Havanka.  
 
Vireille tuloilmoitus on tehty Parkanon kaupungille 7.12.2021  
 

1.3Työohjelma pääpiirteittäin 
Työstä on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jonka 
mukaan edetään. Tähän suunnitelmaan sisältyy työohjelma.  



 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tämän selostuksen liitteenä. 
 

2 Suunnittelun lähtökohdat, tavoitteet ja selvitykset 
 
2.1 Lähtökohtatilanne  

 

 
 
Kuva tontilta 4 
 
Kaavamuutosalue käsittää kaavamuutoshankkeeseen osallistuvien 
tilojen alueet kokonaisuudessaan. Jokainen tiloista muodostaa 
oman rakennuspaikkansa.  
 
Nyt voimassa olevassa ranta-asemakaavassa on yksi kortteli, jossa 
tontit ole eroteltu.    
 
Kaavan mahdollistama nykyinen rakennusoikeus on nyt 100 kerros-
m2. Sen lisäksi voi rakentaa tarvittavat vajatilat.  
 
Kaavamuutoshankkeen tavoitteena on lisätä lomarakennustonttien 
rakennusoikeutta. Tonttien rajaus ei muutu. 
 

2.2 Kaavat, rakennusjärjestys ja rakennuskielto     
 
2.21 Maakuntakaava 

2. 1 Suunnittelun lähtökohdat 
Ranta-asemakaava-alue on Pirkanmaan liiton suunnittelualuetta. 
 
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 pitänyt 
Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 voimassa sellaisena, kuin siitä 
maakuntavaltuustossa päätettiin.  
 
Kaava-alue on maakuntakaavan mukaista maaseutualuetta. Lisäksi 
maakunta kaavamerkintöinä ovat: 
luonnon monimuotoisuuden ydinalue (Aurejärvi-Isoneva-
Raitakulonnevan alue) ja turvetuotantoon liittyvä valuma-alue (tu) 
Aurejärven reitti (35.57) 
 
Maakuntakaavassa 2040 on suunnittelualueen läheisyydessä 
seuraavat merkinnät: 
Pohjoispuolella suojelualue (S) ja Natura 2000- verkostoon kuuluva 
alue (Aurejärvi) sekä länsipuolella ulkoilureitti. 
 

2.22 Yleiskaava 
Alueella ei ole yleiskaavaa. 
 
Tässä yhteydessä on tehty yleiskaavallinen tarkastelu, jossa on 
selvitetty, vaikuttaako kaavamuutoshanke mahdollisesti jotenkin 
yleiskaavan sisältökysymyksiin. Arviointi on suoritettu käymällä läpi 
maankäyttö- ja rakennuslaissa esitetyt yleiskaavan 
sisältövaatimukset ja myös arvioitu niiden toteutumista.  Kyseessä 
on maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n 2. momentin kohdat 1-9 
 
On tarkasteltu, voisiko tämä kaavamuutos jotenkin vaikuttaa 
yhdysrakenteen toimivuuteen, taloudellisuuteen ja ekologiseen 
kestävyyteen. On todettu, ettei vaikuta ainakaan haitallisesti. 
 
Myös sitä on tarkasteltu, voidaanko hyödyntää nykyistä 
yhdyskuntarakennetta. On todettu, että voidaan hyödyntää, eikä 
muutos ainakaan heikennä yhdyskuntarakenteen 
hyödyntämismahdollisuuksia. 
 
On otettu huomioon asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus. 
 
Liikennekysymykset on myös punnittu ja todettu, ettei kaavamuutos 
vaikuta tähän mitenkään. Tie on valmiina. 
 
Kaavamuutos ei vaikuta turvallisen, terveellisen ja tasa-arvoisen 
elinympäristön muodostumiseen. 
 
Myöskään ympäristöhaitat eivät lisäänny. Kiinteistöjen 
käyttötarkoitus ei muutu. Asetelma säilyy täysin entisellään. 
 
Hanke ei heikennä ympäristöä, maisemaa ja luonnonarvoja.   
 
Muutos ei vaikuta mitenkään kunnan elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiin. 
 



Muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta rakennettuun 
ympäristöön, maisemaan ja luonnonarvojen vaalimiseen. 
 

2.23 Yksityiskohtaiset kaavat 
Suunnittelualueella on voimassa Yliahon ranta-asemakaava. Kaava 
on vahvistettu Turun ja Porin lääninhallituksessa 22.9.1986.  
   

 
  
Kuva tontilta nro 3  
 

2.24 Rakennusjärjestys 
Parkanon kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 12.5.2014.  

 
2.25 Rakennuskielto 

Alueella ei ole rakennuskieltoa. 
 

2.3 Pohjakartta 
Alueelle on laadittu uusi pohjakartta. Kartan on laatinut 
maanmittausinsinööri Erkki Salomäki. 
   

2.4 Maanomistus 
Kaavamuutoksen kohteena oleva tilat ovat yksityisomistuksessa.   
 

2.5 Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista 
ympäristöominaisuuksista 

Kaava- alueella on suurehkot korkeuserot. Alueen puusto on 
isohkoa. Rannat ovat kovapohjaisia ja virkistyskäyttöön 
erinomaisesti soveltuvia.  
 



Naapurustossa on Yliaho- tilan talouskeskus. Lähialueella on useita 
ja loma- asuntoyksikköjä. 
 

2.6 Emätilaselvitys 
Uusi emätilaselvitys ei ole tarpeen. Tässä kaavamuutoksessa 
käytetään olemassa olevan ranta-asemakaavan laadinnan 
yhteydessä tehtyä kantatilaselvitystä. Yliaho- tila on ollut emätila. 
Aikanaan tehty mitoitus on sen ajan käytännön mukainen. 
  

2.7 Luontoselvitys 
Erillinen luontoselvitys ei ole tarpeen.  
Kaavamuutosalue on kovapohjaista, rinteistä aluetta, missä on 
vaihteleva puusto. Kaava-alueella ei ole uhanalaisia kasveja eikä 
linnustoa.  
Kaava-alueella ei ole erityistä luontoarvoista johtuvaa 
huomioitavaa.  
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2.8 Arkeologinen inventointi 
Muinaismuistoselvitys ei ole tarpeen.  
 

 2.9 Maisema- ja kulttuuriympäristötarkastelu 
Kaavamuutosalue on pääosin avointa aluetta. Ympäristö on 
metsäistä aluetta. Ranta-alueella on suurehkoa puustoa. Kun ottaa 
huomioon kaavamuutoksen tavoite, ei lisärakentaminen kohdistu 
rantaviivan lähelle, vaan pääosin tontin keskialueille. Tällöin 
näkymät järveltä ranta-alueille säilyvät pääosin nykyisellään.  
 



Maisemat ovat erinomaiset. Aurejärven vesisyvyys on suuri. 
Aurejärvi suurena järvenä mahdollistaa monenlaiset vapaa-ajan 
viettomahdollisuudet.   
Seutu on hyvin maaseutumaista. 
 

2.91 Yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset 
Hankkeella ei ole suurta yhdyskuntarakenteellista vaikutusta. 
Tavoitteena on muuttaa olemassa olevaa ranta- asemakaavaa. 
Rakennuspaikkamäärä ei muutu nykyisestä. Puhdasvesi- ja 
jätevesihuolto järjestetään tonttikohtaisesti. Kaavamuutosalueen 
tieverkosto on kokonaisuudessaan valmis.  
 

3 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
Kaavan laadituttajat sopivat ranta-asemakaavan muutoksen 
laatimisesta alueelle Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy:n 
kanssa marraskuussa vuonna 2021. 
 
Ranta-asemakaavan muutoksen laadinta käynnistyi marraskuussa 
2021. Kaavan vireille tuloilmoitus tehtiin Parkanon kaupungille 
7.12.2021.  
 

 
 
Näkymä tontilta 1 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty 7.12.2021.   
 
Alueelle on laadittu uusi pohjakartta. Kartan on laatinut 
maanmittausinsinööri Erkki Salomäki.  
 
Laadittu luonnos on päivätty 13.12.2021 
 



Kaavaluonnoksen mukainen kaavatilasto laadittiin joulukuussa 
2021. 
 
Alustava kaavaselostus valmistui joulukuussa 2021.  Se on päivätty 
13.12.2021. 
 
Valmisteluvaiheen aineisto lähetettiin Parkanon kaupungin 
käsittelyyn joulukuussa 2021. 
 
Parkanon kaupunginhallitus teki vireille tulopäätöksen 19.1.2022 § 
5. 
 
Tekninen lautakunta käsitteli ja hyväksyi valmisteluvaiheen 
aineiston kokouksessaan 16.2.2022. 
 
Valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 1.-30.3.2022 välisen ajan. 
Samalla siitä pyydettiin lausunnot. 
 
Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta antoi kaava-
aineistosta lausunnon 1.3.2022 
 
Pirkanmaan ELY- keskus antoi 24.3.2022 päivätyn lausunnon. 
 
Pirkanmaan liitto ilmoitti 17.3.2022, ettei anna lausuntoa. Kaava- 
aineistoa pyydettiin täydentämään maakuntakaavatiedoilla. 
 
Nyt kaava-aineistoon on tehty täydennyksiä. Ehdotusvaiheen 
aineisto toimitetaan kaupungille käsittelyä varten. 
 

4 Ranta- asemakaavan muutoksen kuvaus 
 
4.1 Yleisperustelu ja -kuvaus 

Kaavamuutoksen kohteena oleva alue on Aurejärven rannassa 
Kivistöntien päässä. Muutosalue käsittää neljä erillistä 
lomakäyttöön kaavoitettua tonttia. Parkanosta lähdetään Kurun 
suuntaan ja siltä tieltä käännytään edelleen oikealle Aurejärventielle 
ja siltä tieltä edelleen Kivistöntielle. Muutosalue on Kivistöntien 
päässä.   
Kaavamuutosalue käsittää korttelin 1. Korttelissa on neljä tonttia. 
Tontit on numeroitu. Kaikilla tonteilla on rakennuksia.  
 
Kaavamuutoksen tavoitteena on lisätä rakennusoikeuden määrää.   
 
Kaavamuutoksessa muutetaan rakennusoikeus vastaamaan 
nykytarvetta. 
 
Nykyinen ranta-asemakaavan mukainen rakennusoikeus on tontilla 
100 kerros-m2. Nyt muutetaan rakennusoikeutta siten, että 
kokonaisrakennusoikeus on 180 kerros-m2. Sen lisäksi saa 
rakentaa kylmää varastotilaa 30 m2 ja sen yhteyteen autokatoksen 
30 m2. 
 
 



4.2 Kokonaismitoitus 
 

Kaavoituksen kohteena olevan alueen kokonaispinta-ala on 1,280 
hehtaaria. Liitteenä ovat tilastotiedot. 

 
4.3 Rakennettava ympäristö 
 
4.31 Lomarakennusten korttelialue  
 
RA 

Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon, 
saunarakennuksen ja aittarakennuksen.  
Yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 180 m2.  
Sen lisäksi saa rakentaa kylmää varastotilaa 30 m2 ja sen 
yhteyteen autokatoksen 30 m2. 
Loma- asunnon kerrosala saa olla enintään 130 m2. 
 
Loma- asunnon etäisyyden keskiveden mukaisesta rantaviivasta 
tulee olla vähintään 30 metriä.   
 
Erillisen saunarakennuksen, jonka kerrosala saa olla enintään 30 
m2, saa sijoittaa vähintään 15 metrin etäisyydelle keskiveden 
mukaisesta rantaviivasta. Mittaus tehdään terassin ulkoreunasta. 
 

 
 
 
 
 
Kaavan nykyinen rakennusoikeus ei ole riittävä nykyajan tarpeisiin. 
Rakennusoikeuden lisäystä puoltaa erinomaiset 



rakentamisolosuhteet. Tonttien maapohja on rakentamiseen erittäin 
hyvin soveltuvaa. Aurejärvi on kooltaan suuri. Käyttäjille on 
riittävästi vesipinta-alaa. Tonttien rannat ovat erinomaisia 
virkistyskäyttöön. Viemäröinnit ja salaojat on helppo rakentaa. 
Puhdasvesihuolto on järjestettävissä kaivojärjestelyillä.  
 
 

4.33 Muu yhdyskuntatekninen huolto 
Jätteiden keräys järjestetään kiinteistökohtaisesti. Jätteet 
toimitetaan Parkanon kaupungin jätekeräyspisteeseen. 
 
Kaava-alueella huolehditaan puhdasvesi- ja jätevesihuollosta 
kiinteistökohtaisesti. Useimmalla tontilla porakaivo ja umpikaivo wc- 
vesille. Harmaille vesille on rakennettu imeytyskentät. 
 
Jätevesihuolto järjestetään muutoinkin ympäristöviranomaisten 
edellyttämällä tavalla. 
  
Muutoinkin noudatetaan tarkoin ympäristöviranomaisten ohjeita.  
 
Kaava-alueella on sähköverkosto.  
 

5 Ranta-asemakaavan vaikutukset 
 
5.1 Taloudelliset vaikutukset 

Kaavamuutoksen tavoitteena on saada kaava vastaamaan 
käyttötarvetta.  

 

 
 
5.2 Liikenteelliset vaikutukset  

 Kaavamuutoksen toteutus ei muuta liikenneolosuhteita.  
  

5.3 Ympäristövaikutukset     
Kaavoituksessa säilytetään alueen maisema-arvot.  



 
Rakennusmateriaaleista, kattokaltevuuksista ja rakennusten 
väreistä on annettu ohjeita kaavamääräyksissä. Rakennusten tulee 
soveltua maastoon, nykyiseen rakennuskantaan ja ympäristöön.  
 
Kaava-alueella ei ole uhanalaisia kasveja eikä linnustoa.  
Kaava-alueella ei ole erityistä luontoarvoista johtuvaa 
huomioitavaa.  
 
Jätteiden keräys sekä vesi- ja jätevesihuolto järjestetään kohdan 
4.33 mukaisesti. 
 

5.4 Sosiaaliset vaikutukset         
Kaavamuutoksella ei ole huomioitavia sosiaalisia vaikutuksia.  

 
5.5 Kulttuuriset vaikutukset 

Kaavalla ei ole merkittävää kulttuurista vaikutusta.  
 

5.6 Muut vaikutukset 
Kaavan muutoksen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, 
rakennettuun ympäristöön, luontoon, maisemaan, liikenteen ja 
teknisen huollon järjestämiseen, talouteen, terveyteen ja 
turvallisuuteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin 
lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin on selvitetty 
kaavan laadinnan yhteydessä ja esitelty tässä kaavaselostuksessa 
eri yhteyksissä.  
 

 
 
 
 
 



6. KAAVAN TOTEUTUKSEN AJOITUS JA SEURANTA SEKÄ 
MAHDOLLISET KAAVAN TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA 
HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT 

Kaavamuutoksen avulla saadaan alueelle ranta-asemakaava, mikä 
vastaa maanomistajien tavoitteita. Muutos ei edellytä erityisiä 
jatkotoimia.  
 
Parkano 13.12.2021, Täydennys 3.2.2022, Täydennys 6.4.2022 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
Heikki Havanka RI 
 


