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KAAVASELOSTUS 
 
MARJOLAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 
 
PARKANO  
LINNANKYLÄ 
Seuraavat tilat: 
 
Marjokallio kiinteistötunnus 581-411-1-138   
Marjoniemi  kiinteistötunnus 581-411-1-140 
 
Tilat muodostavat korttelin 2 tontit 2 ja 3  
 
 

 
 
Maisema Kuivasjärvelle tontilta 3 
 
 



Alueen määrittely 
 

Ranta-asemakaavaselostus ranta-asemakaavan muutoksesta, 
mikä koskee 7.3.2022 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.  
 
Ranta-asemakaavan käsittää molempien tilojen alueet 
kokonaisuudessaan.  

 
Alueen sijainti 
 

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

 
 
Tontilla 2 oleva omakotitalo 
 
Kaavoitettava alue on Parkanon Linnankylässä Kuivasjärven 
rannalla. Etäisyyttä Parkanon keskustaan on noin 14 kilometriä.  

 
1 JOHDANTO 
 
1.1Yleistä 

Suunnittelualueella on voimassa Marjolahden ranta-asemakaava. 
Alun perin kaava on vahvistettu vuonna 1990 ja siihen on tehty 
kaavamuutos vuonna 2016. 

 
Marjoniemi- tilalla on lomarakennus, saunarakennus ja kaksi 
talousrakennusta.  
Marjokallio- tilalla on asuinrakennus, saunarakennus ja 
talousrakennus 
 
Marjolahden voimassa oleva ranta-asemakaava käsittää 
muutoksineen kuusi lomarakennustonttia, yhden 
omakotitalokiinteistön ja kaksi maatilan talouskeskusta. 



Molemmat maatilan talouskeskukset ovat rakennettuja.  
Muut lomarakennuspaikat ovat rakentamattomia. 
 
Kuivasjärvi on elinvoimainen kylä, jossa on runsas rakennuskanta. 
Kuivajärven rannalla on vakiasutusta ja myös paljon kesäasuntoja. 
 
Kaava-alueen läheisyydessä on toiminnassa oleva sahalaitos. 

 
1.2  Kaavan laadinnan käynnistyminen 

Maanomistaja sopi kaavan laatimisesta Insinööri- ja 
Kiinteistötoimisto Havanka Oy:n kanssa helmikuussa 2022. Kaavan 
laatijana toimii RI Heikki Havanka. Vireille tuloilmoitus on tehty 
Parkanon kaupungille 9.2.2022.  
 
Parkanon kaupungin tekninen lautakunta esitti KH:lle 16.2.2022 § 
8, että kaupunginhallitus hyväksyisi muutoshankkeen ja tekisi 
vireille tulopäätöksen. 
 
Kaupunginhallitus päätti 28.2 2022 § 10, että alueelle voidaan laatia 
ranta-asemakaavan muutos. 

 

 
 
Tontin 3 loma-asunto 

 
1.3Työohjelma  

Työstä on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jonka 
mukaan edetään. Tähän suunnitelmaan sisältyy työohjelma. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaava-aineistossa. 
 
 



 
2 Suunnittelun lähtökohdat, tavoitteet ja selvitykset 
2.1 Lähtökohtatilanne  

Kaavamuutosalueella on lomarakennuskiinteistö (RA) ja 
vakiasuntokäytössä oleva kiinteistö (AO).  
Tavoitteena on lisätä molempien tonttien rakennusoikeutta.  
Edellisen kaavamuutoksen jälkeen on alueella tehty 
maanmittaustoimituksia, joissa on tehty tonttirajoihin muutoksia. 
Nämä muutokset vaikuttavat osaltaan kaavamuutostarpeeseen. 
   

2.2 Kaavat, rakennusjärjestys ja rakennuskielto     
 
2.21 Maakuntakaava 

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.  
 
Maakuntakaavan kaavamerkintä kaavamuutosalueella on: 
maaseutualue.  
  
 

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 
Alueella on voimassa Marjolahden ranta-asemakaava. Marjolahden 
ranta-asemakaava on vahvistettu vuonna 1990. Pieneen osaan 
kaava-aluetta on tehty kaavamuutos vuonna 2016.  
 
Nyt on tarkoitus tehdä uusi kaavamuutos pääosin samalle alueelle.  
 

2.24 Rakennusjärjestys 
Parkanon kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 12.5.2014.  

 
2.25 Rakennuskielto 

Alueella ei ole rakennuskieltoa. 
 
2.3 Pohjakartta 

Kaavan pohjakarttana on käytetty maanmittausteknikko Simo 
Järvenpään laatimaa 1:2000 mittakaavassa olevaa karttaa. Se on 
aikanaan hyväksytty kaavoituksen pohjakartaksi.  
Kaavan laatija on tehnyt pohjakarttaan rajatäydennykset.  

 
2.4 Maanomistus 

Kaavamuutoksen kohteena olevat tilat ovat yksityisomistuksessa.   
 

2.5 Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista 
ympäristöominaisuuksista 

Molemmat kaavamuutoksen kohteena olevat tontit ovat 
rakennettuja. Lähistöllä on kaksi maatilan talouskeskusta ja 
kesäasutusta.  
 
Alue on rakentamiseen erittäin soveltuvaa kovapintaista aluetta. 
 

2.6 Emätilaselvitys 
Emätilaselvitys on aikanaan tehty. Tässä tapauksessa se ei ole 
tarpeen. Silloinen mitoitus on tehty sen mukaisesti ja on yhtenevä 
Kuivasjärven muiden ranta-alueiden kanssa. 
 



 
 
Kuvassa tontin 2 pää- ja talousrakennukset  

 
2.7 Luontoselvitys 

Luontoselvitys ei ole tarpeen.  
 
2.8 Arkeologinen inventointi 

Muinaismuistoselvitys ei ole tarpeen.  
 

 2.9 Maisema- ja kulttuuriympäristötarkastelu 
Alue on maisemallisesti kaunista. Maisemat Kuivasjärvelle ovat 
erittäin hyvät. Tontti 3 on kokonaisuudessaan puustoista aluetta. 
Tontista 2 on osa metsää ja osa aukeaa aluetta.  
 

3 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
Kaavan laadituttajat sopivat ranta-asemakaavan laatimisesta 
alueelle Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy:n kanssa 
helmikuussa 2022. 
 
Ranta-asemakaavan muutoksen laadinta käynnistyi helmikuussa 
2022. Kaavan vireille tuloilmoitus tehtiin Parkanon kaupungille 
9.2.2022.  
 
Tekninen lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 16.2.2022 § 8, 
että kaavamuutos laaditaan. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen 
ja teki vireille tulopäätöksen 28.2.2022 § 10. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 9.2.2022.  
 
Pohjakarttana käytetään maanmittausteknikko Simo Järvenpään 
laatimaa mittakaavassa 1:2000 olevaa karttaa.  



 
Pirkanmaan maakuntamuseo on antanut 16.6.2016 lausunnon, 
jonka mukaan arkeologinen inventointi ei ole tarpeen. 
 
Kaavaluonnoksen mukainen kaavatilasto laadittiin maaliskuussa 
2022. 
 
Kaavaselostus valmistui maaliskuussa.  Se on päivätty 7.3.2022. 
 
Valmisteluvaiheen aineisto lähetettiin Parkanon kaupungin 
käsittelyyn. 
 
Tekninen lautakunta hyväksyi valmisteluvaiheen kaava-aineiston 
kokouksessaan 16.3.2022 § 8. Se asetettiin julkisesti nähtäville ja 
siitä päätettiin pyytää lausunnot. 
 
Kaava oli nähtävillä 28.3.-26.4.2022 välisen ajan. 
Mielipiteenilmaisuja ei tullut. 
 
Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 
kokouksessaan 5.4.2022 käsitteli kaavaluonnosaineistoa. 
Lautakunnan mukaan rakennuksien etäisyydet rantaan tulisi 
määrittää kaavaselostuksessa.  
 
Pirkanmaan liitto ilmoitti 11.4.20221, ettei se anna lausuntoa. 
 
Pirkanmaan maakuntamuseo ilmoitti lausunnossaan 28.4.2022, 
ettei se edellytä arkeologista inventointia.  
 
Pirkanmaa ELY- keskus antoi lausuntonsa 29.4.2022. 
Lausunnossa edellytetään yleiskaavallista tarkastelua. Lisäksi ELY- 
keskus paljoksuu rakennusoikeuden määrää. 
 
Kaava-aineistoon tehdään täydennyksiä, jonka jälkeen se 
toimitetaan kaupungille ehdotusvaiheen käsittelyyn.  

 
4 Ranta- asemakaavan muutoksen kuvaus 
 
4.1 Yleisperustelu ja -kuvaus 
 

Kaavamuutosalue on Parkanon Linnankylässä Kuivasjärven 
rannalla. Alueella on runsaasti vakituisia asuntoja ja myös 
kesäasutusta.  
 
Kaavamuutosalueen molemmat tontit ovat rakennettuja. Tontti 3 on 
muodostettu voimassa olevasta ranta-asemakaavasta poiketen. Se 
on yksi kaavamuutoksen syy.  
Toisena tavoitteena on lisätä rakennusoikeutta molemmilla tonteilla. 
 
Marjolahden ranta-asemakaavassa on seitsemän omarantaista 
tonttia. Näistä tonteista kuusi on lomarakennustonttia. Kaava on 
sen jälkeenkin pääasiassa loma-asutuksen järjestämistä varten. 
 



4.2 Kokonaismitoitus 
 

Kaavoituksen kohteena olevan alueen kokonaispinta-ala on 1,3954 
hehtaaria. Liitteenä ovat tilastotiedot. 
 
Kaavamuutos-alueella on yksi erillispientalojen tontti ja yksi 
lomarakennustontti.  
 
Kaavassa oleva pinta-ala jakautuu siten, että erillispientalojen 
korttelialueen pinta-ala (AO) on 0,5954 hehtaaria, 
lomarakennustontin pinta-ala (RA) 0,8000 hehtaaria.  
 
 

 
 
Tontin 3 oleva saunarakennus 

 
4.3 Rakennettava ympäristö 
 
4.31 Vakituisen asumisen tontti   
AO 

Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen pientalon 
sauna ja talousrakennuksineen. Pientalon kerrosala saa olla 
enintään 220 m2. Saunarakennuksen kerrosala saa olla enintään 
30 m2.  
Tämän lisäksi saa rakentaa autotalli- ja varastorakennuksia, joiden 
kerrosala saa olla enintään 100 m2.  
 
Tontti on rinteinen ja vakiasumiseen erittäin hyvin soveltuva.   

 
 
 



4.32 Lomarakennustontti 
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.  
 
Erillisen saunarakennuksen, jonka pohjapinta-ala saa olla enintään 
30 m2, saa sijoittaa vahvistuvan rakennusalan ulkopuolelle 
kuitenkin vähintään 10 m etäisyydelle keskiveden mukaisesta 
rantaviivasta. 
Etäisyys mitataan terassin etureunasta.  
 

 
 
Kuvassa järvimaisemaa 

 
4.33 Muu yhdyskuntatekninen huolto 

Jätteiden keräys järjestetään kiinteistökohtaisesti. Parkanon 
kaupungin alueella on useita aluekeräyspisteitä, joihin jätteet voi 
toimittaa.  
 
Alueella on Kuivasjärven vesiosuuskunnan vesiverkosto. 
Jätevesihuolto järjestetään kiinteistökohtaisesti.  
 
Kaava-alueella on sähköverkosto.  

 
 
 
 



5 Ranta-asemakaavan vaikutukset 
 
5.1 Taloudelliset vaikutukset 

Kaavamuutoksen tavoitteena on saada kaava vastaamaan 
paremmin nykytarpeita.  
 

5.2 Liikenteelliset vaikutukset  
 Kaava-alueen toteutumisen liikenteellinen merkitys on vähäinen.  
 

 
  
Tulotie  
 

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.  
 
Vesihuolto hoidetaan vesiosuuskunnan verkoston avulla. 
Jätevesihuolto järjestetään kiinteistökohtaisesti.  
 

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 
 

Rakentamisen toteutusaikataulut riippuvat maanomistajien 
päätöksistä.  
 
Parkano 7.3.2022    Täydennyksiä 29.4.2022 
 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
Heikki Havanka RI 
 
Muuta kaava-aineistoa: 
: 
 tilastotiedot 
 osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 kaavakartta 
 kaavamääräykset  


