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PARKANON KAUPUNKI 
 

RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LAADINTA 
 
Kaavamuutosta laaditaan seuraaville tiloille: 
Marjoniemi, kiinteistötunnus 581-411-1-140 
Marjokallio, kiinteistötunnus 581-411-1-138 
 
 
Kaavan laatijan vastine annettuihin lausuntoihin ja 
mielipiteenilmaisuun 
 
Otsikossa mainitun kaavan luonnosvaiheen asiakirjoista on annettu 
seuraavat lausunnot: 

Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 5.4.2022 
Pirkanmaan ELY- keskus 29.4.2022 
Pirkanmaan maakuntamuseo 28.4.2022 
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 esittää, että kaavamääräyksiin tulisi lisätä rakennusten 
etäisyysmääräys rantaan. 
 
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. 
 
Pirkanmaan maakuntamuseo ilmoittaa, ettei arkeologinen 
inventointi ole tarpeen. 
 
Kaavan laatijan vastine: 
 
Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto 
Kaavamuutoksen laadinta on käynnistynyt tarpeesta saada lisää 
rakennusoikeutta. Loma-asuntotontilla olevaa 
kesäasuntorakennusta on tarkoitus laajentaa. Tällöin mahdollinen 
etäisyysmerkintä estää tämän, joten näin ei voisi tehdä. 
Vakiasuntotontille tuleva lisärakentaminen on tarkoitus toteuttaa 
tontin eteläosaan, josta on kymmenien metrien etäisyys rantaan, 
joten etäisyysmääräys ei ole tältä osin tarpeen.  
 
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. 
 
Marjolahti- tilan ranta-asemakaavan mitoitus on aikanaan tehty 
silloisten käytössä olleiden yleisten käytäntöjen mukaisesti. Kullekin 
emätilalle on määritelty sen mukainen tonttien kokonaismäärä.   
 
Näiden muutosten ja selvitysten jälkeen esitämme 
kaavaehdotuksen hyväksymistä tarkistetussa muodossa.  
 
 
 
Heikki Havanka RI  
kaavan laatija 


