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PARKANON KAUPUNKI 
 
KOLMOSKESKUKSEN 
ASEMAKAAVAN MUUTOS 
 
Asemakaavan muutos Parkanon 
kaupungin Pahkalan (5) ja Kallion (4) 
kaupunginosissa koskien Pahkalassa 
kortteleita 5005, 5060, 5061, 5062, 5082 
ja 5102 sekä osaa kortteleista 5063 ja 
5080 niihin liittyvine lähivirkistys-, 
suojaviher-, tie- ja liikennealueineen ja 
Kalliossa (valtatien itäpuolinen alue) 
puisto-, katu-, ja suojaviheraluetta 
 
Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma  
19.9.2014     
MRL 63§ 
 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
tarkoitus 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 

(OAS) tarkoitus on määritelty 
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:ssä 
mm. seuraavasti: 

 ”Kaavaa laadittaessa tulee riittävän 
aikaisessa vaiheessa laatia kaavan 
tarkoitukseen ja merkitykseen nähden 
tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja 
vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan 
vaikutusten arvioinnista. 

 Kaavoituksen vireille tulosta tulee 
ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on 
mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen 
lähtökohdista ja osallistumis- ja 
arviointimenettelystä.” 

 Tarkoituksena on kertoa, miksi kaava 
laaditaan, miten asia etenee ja missä 
vaiheessa siihen voi vaikuttaa. 

Sijainti ja nykytilanne 
 Suunnittelualue on esitetty tämän OAS:n 

lopussa (kuva 1). 
 Asemakaavan muutosalue koskee 

Pahkalan (5) kaupunginosan kortteleita 
5005, 5060 – 5063, 5080, 5082 ja 5102 
sekä niihin liittyviä katualueita ja valtatien 
uutta liittymää. 

 Asemakaavassa on merkitty: 
Liikerakennusten korttelialueeksi korttelit 
5005 (KL-1), 5062 ja 5082 (KL), 5080 
(KL ja KL-7) ja 5102 (KL-4 ja KL-6). 
Liikerakennusten korttelialueeksi, johon 
saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön, 
kortteli 5060 (KM-2). 
Huoltoaseman korttelialueeksi kortteli 
5061 (LH-1). 
Liikerakennusten korttelialueeksi ja 
teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialueeksi kortteli 5062 (KL ja T-2). 
Teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialueeksi kortteli 5063 (T-2). 

 Valtatie on yleisen tien alue (LT). 
 Valtatien uuden rampin ja meluvallien 

alue valtatien itäpuolella on merkitty 
puistoksi (VP) ja suojaviheralueeksi (EV). 

 
Tavoitteet 
 
Kaavamuutoksen tavoitteena on: 
 Korttelissa 5005 kasvattaa tehokkuutta 

(e=0,40) e=0,50:een.  
 Korttelissa 5060 kasvattaa 

rakennusoikeutta (3200 + k1040 k-m²) 
4440 k-m²:iin. 

 Kortteleissa 5062 ja 5063 kasvattaa 
kortteleiden pinta-alaa vastaamaan 
nykyistä käyttöä. 

 Korttelissa 5080 kasvattaa tontin 2 pinta-
alaa nykyisestä (11 402 m²) n. 13 070 
m²:iin ja rakennusoikeutta nykyisestä 
(1999 pt 1700 k-m²) 3900 pt 1 999 k-
m²:iin sekä tarkistaa tontin 2 
rakennusalojen rajaus. Kasvattaa tontin 3 
rakennusoikeutta nykyisestä (1500 + 
u300 k-m²) 3000 k-m²:iin ja muuttaa 
rakennusalan raja ulottumaan tonttien 
väliseen rajaan. 

 Korttelissa 5082 kasvattaa 
rakennusoikeutta nykyisestä (1 999 pt 1 
700 k-m²) 2900 pt  
1 999 k-m²:iin. 

 Korttelissa 5102 muuttaa 
liikerakennusten korttelialue 
asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja 
tarkistaa rakennusalojen rajaus uuteen 
käyttötarkoitukseen sopivaksi. Kasvattaa 
tontin 1 rakennusoikeutta nykyisestä 
(3000 k-m²) 5010 k-m²:iin ja tontin 2 
rakennusoikeutta nykyisestä (1500 k-m²) 
3110+ly200(400) k-m²:iin. 
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 Lisätä korttelin 5102 pohjoispuolella 
sijaitsevalle ranta-alueelle (VL) 
kevyenliikenteen kulkuyhteys. 

 Laajentaa yleisen tien aluetta (LT) 
valtatien itäpuolella puistoalueelle (VP) 
uuden liittymärampin ja sen meluvallien 
rakentamisen mahdollistamiseksi. 

Vaikutusalue 
 Asemakaavan vaikutusalueeseen 

kuuluvat kaavamuutoksen alaiset 
kiinteistöt sekä niihin rajoittuvat kiinteistöt 
ja lähiympäristö. 

Osalliset 
 Vaikutusalueen maanomistajat sekä ne, 

joiden asumiseen, työntekoon tai muihin 
oloihin kaava saattaa huomattavasti 
vaikuttaa. 

 Parkanon kaupungin hallintokunnat. 
 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus. 
 Yritykset, yhteisöt, yhdistykset ja 

järjestöt, joiden toimintaan kaava saattaa 
vaikuttaa. 

Pohjakartta 
 Suunnittelun pohjakarttana käytetään 

hyväksyttyä asemakaavan pohjakarttaa 
1:1000. 

Aiemmat suunnitelmat 
 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: 

ei erityistavoitteita. 
 Maakuntakaava on vahvistettu 29.3.2007 

ja se on kumonnut ympäristöministeriön 
6.6.1997 vahvistaman Pirkanmaan 3. 
seutukaavan. 

 Maakuntakaavassa suunnittelualue on 
merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A) 
ja sen kohdalla on vähittäiskaupan 
suuryksikön kohdemerkintä (km2). 

 Parkanon keskusta-alueen 
osayleiskaavan kaupunginvaltuusto on 
hyväksynyt 17.12.2012.  

 Osayleiskaavassa suunnittelualue on 
merkitty korttelien 5080, 5082 ja 5102 
osalta keskustatoimintojen alueeksi  (C), 
korttelien 5005, 5060, 5061, 5062 ja 
5063 osalta työpaikka-alueeksi (TP) ja 
valtatien uuden rampin alueen osalta 
osittain suojaviheralueeksi (EV) ja 
osittain asuin-, liike- ja 
toimistorakennusten alueeksi (AL). 

 Korttelin 5005 voimassa olevan 
asemakaavan Parkanon 
kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 
19.12.1990 § 150 ja lääninhallitus 
vahvistanut 26.2.1991. 

 Kortteleiden 5060, 5062 ja 5063 osalta 
on laadittu asemakaava, joka on 
hyväksytty 7.11.1984 § 123 ja vahvistettu 
1.3.1985. Katualueiden ja 
liikennealueiden osalta sekä osasta VL-
aluetta kortteleiden 5062 ja 5063 välissä 
kaava on vielä voimassa. Korttelia 5060 
koskien on tehty asemakaavaan muutos, 
joka on hyväksytty 28.3.2007 § 19. 
Korttelia 5062 koskien on tehty 
asemakaavaan muutokset, joista toinen 
on hyväksytty 20.12.1989 § 210 ja 
vahvistettu 6.3.1990 ja toinen on 
hyväksytty 26.9.1990 § 115 ja vahvistettu 
14.12.1990. Korttelia 5063 koskien on 
tehty asemakaavan muutos, joka on 
hyväksytty 17.12.2012 § 65.  

 Korttelin 5061 voimassa oleva 
asemakaava on hyväksytty 14.8.1985 § 
91 ja vahvistettu 6.1.1986. 

 Kortteleiden 5080, 5082 ja 5102 
voimassa oleva asemakaava on 
hyväksytty 17.12.2003 § 66. 
Asemakaavaan on tehty muutos koskien 
korttelin 5080 tonttia nro 3. Tämän 
muutoksen Parkanon kaupunginvaltuusto 
on hyväksynyt 25.10.2006 § 78. 

 Niementien osalta alueella on voimassa 
kaksi eri asemakaavaa, joista toinen on 
hyväksytty 29.4.1992 § 27 ja vahvistettu 
22.7.1992 ja toinen on hyväksytty 
25.1.1993 § 26. Näissä kaavoissa 
Niementie on merkitty katualueeksi.  

 Vaasantien itäpuolelle tulevan rampin 
alueella on voimassa kolme kaavaa. 
Näistä yksi on hyväksytty 21.2.1979 § 23 
ja vahvistettu 26.6.1979, yksi on 
hyväksytty 26.11.2003 § 59 ja yksi on 
vahvistettu sisäasiainministeriössä 
29.7.1974.  

 Parkanon kaupungin rakennusjärjestys 
on hyväksytty 12.5.2014 § 25. 
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Kaavoituksen kulku: 
 

Vireilletulovaihe: 
 Kaupunginhallitus teki alueen 

kaavoittamispäätöksen  11.3.2013. 
 Ylä-Satakunta -lehdessä julkaistaan 

kuulutus kaavan vireille tulosta sekä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
(OAS) nähtävillä olosta. 

 Kaupunginhallitus teki kaavoitettavan 
alueen laajentamisesta päätöksen 
21.3.2014 § 70. 

 Vireilletulovaiheessa järjestetään 
tarvittaessa MRL 66 § ja MRA 26 § 
mukainen viranomaisneuvottelu. 

Kaavan valmistelu (luonnosvaihe): 
 Kaavoittaja laatii tarpeelliset selvitykset ja 

vaikutusten arvioinnit. 
 Kaavaluonnos asetetaan 14 vrk:n ajaksi 

nähtäville Parkanon kaupungin 
ilmoitustaululle. Kaavaluonnos voidaan 
asettaa nähtäville myös yhtä aikaa 
OAS:n kanssa. 

 Osallisilla on mahdollisuus esittää 
mielipiteensä kaavaluonnoksesta 
kirjallisesti nähtävilläoloajan kuluessa. 

 Kaavaluonnoksesta pyydetään 
kaupungin hallintokuntien ja muiden 
mahdollisesti tarpeellisten tahojen 
alustavat lausunnot. 

Kaavaehdotus: 
 Kaavoituslautakunnan päätöksellä 

kaavaluonnos hyväksytään 
kaavaehdotukseksi ja kaavaehdotus 
asetetaan 30 vrk:n ajaksi nähtäville 
Parkanon kaupungin ilmoitustaululle. 

 Osallisilla ja muilla kaupungin asukkailla 
on mahdollisuus tehdä kirjallinen 
muistutus kaavaehdotuksesta 
nähtävilläoloajan kuluessa. Muistutukset 
osoitetaan ympäristölautakunnalle. 

 Kaavoituslautakunta pyytää tarvittaessa 
kaupungin hallintokuntien, Pirkanmaan 
liiton, Pirkanmaan maakuntamuseon, 
Museoviraston, Pirkanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä 
muiden mahdollisesti tarpeellisten 
tahojen lausunnot kaavaehdotuksesta. 

 Kaavoituslautakunta käsittelee 
muistutukset ja lausunnot kaavoittajan 
vastineiden pohjalta. 

 Tarvittaessa järjestetään 2. 
viranomaisneuvottelu. 

 

Kaavan hyväksyminen: 
 Kaavoituslautakunta ja kaupunginhallitus 

esittävät kaavan hyväksymistä 
kaupunginvaltuustolle 

 Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan. 
 Kaavan hyväksymistä koskevaan 

päätökseen on mahdollista hakea 
muutosta valittamalla Hämeenlinnan 
hallinto-oikeuteen. 

 Hallinto-oikeuden ratkaisusta on 
mahdollisuus valittaa korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. 

Tiedottaminen: 
 Osallistumisen ja mielipiteen ilmaisun 

kannalta keskeisistä työvaiheista 
(vireilletulo, kaavaluonnos, 
kaavaehdotus) tiedotetaan kuulutuksella 
Ylä-Satakunta-lehdessä ja Parkanon 
kaupungin ilmoitustaululla. 

 Vaikutusalueen maanomistajille 
lähetetään tiedotuskirje kaavan 
luonnosvaiheessa ja ehdotusvaiheessa. 

Arvioitavat vaikutukset: 
 Kaavan vaikutusten arviointi tapahtuu 

viranomaisten, maanomistajien, 
asukkaiden ja suunnittelijoiden kanssa 
yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. 

 Asemakaavatyössä arvioidaan 
kaavaratkaisun vaikutuksia seuraavasti: 
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Arvioitavat 
tekijät 

Sisältö 

Sosiaaliset 
vaikutukset 

- palveluiden 
saatavuus 

- palveluverkko 
- palvelut ja työpaikat 

Ympäristö- 
vaikutukset 

Rakennettu ympäristö: 
- taajamakuva 
- kunnallinen huolto 
- liikenne 

Taloudelliset 
vaikutukset 

- kaavan aiheuttamat 
taloudelliset 
vaikutukset 

 

Alustava aikataulu: 
Vaihe Tavoiteaika 

Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma 

syyskuu 2014  

Kaavaluonnos loka-marraskuu 
2014  

Kaavaehdotus nähtävillä joulukuu 2014 - 
helmikuu 2015 

Kaavaehdotusvaiheen 
viranomaisneuvottelu 

tarvittaessa 

Kaavan hyväksyminen toukokuu 2015  
 
Aikatauluun vaikuttaa viranomaislausuntojen 
ja/tai mahdollisten viranomaisten pyytämien 
selvitysten laatiminen. Tähän kuluva aika 
vaikuttaa suoraan alustavaan aikatauluun. 

Palaute: 
 
Palaute osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta, mielipiteet 
kaavan valmisteluvaiheessa ja 
muistutukset kaavaehdotuksesta tulee 
toimittaa osoitteeseen: 
 
Parkanon kaupunki 
Mittaus ja kaavoitustoimisto 
Parkanontie 37 
39700 Parkano 
 
tai sähköpostitse osoitteeseen 
jarmo.kyosti@parkano.fi 
 
 

Yhteystiedot: 
 
Kaavoittaja: Jarmo Kyösti, Parkanon 
kaupunki. 
 
Kaavan laatija: Arkkitehtikolmio Oy. Ilari 
Henttinen, Mirva Mehtonen, Kari Airto ja 
Marja Vampoulas. 
 
Kaavan laatija ja kaavoittaja ovat osallisten ja 
kaavahankkeesta kiinnostuneiden 
tavattavissa sopimuksen mukaan. 
 
Parkanon kaupunki 
Tekninen osasto 
Jarmo Kyösti 
PL 14 / Parkanontie 37 
39700 PARKANO 
 
Arkkitehtikolmio Oy 
Ilari Henttinen, Mirva Mehtonen, Kari Airto 
Sammonkatu 17-19 
33540 TAMPERE 
puh. ja fax 03 - 225 6766 
sähköposti: arkkitehtikolmio@pp.inet.fi 
 
 
Liitekuvat: 
 
kuva 1, muutosalueen rajaus kartalla 
kuva 2, muutosalueen rajaus ilmakuvassa 
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Liitekuva 1: Muutosalueen rajaus kartalla 

 
 
 
Liitekuva 2: Muutosalueen rajaus ilmakuvassa 

 


