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PARKANO  
 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LAADINTA 
 

Alun perin muutoksen kohteena on Parkanon kaupungin 4. 
kaupunginosassa (Kallio) oleva alue, mikä käsittää osan korttelista 
4012, korttelin 4013 sekä puisto- ja katualueita. 
 
Myöhemmin hankkeeseen otettiin mukaan ns. Meijerin alue, mikä 
käsittää osan kortteleista 4050 ja 4023 sekä puisto- ja katualueita.  

 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
( MRL 63 §) 
 
1. SUUNNITTELUALUE 

Suunnittelualue muodostuu kahdesta osasta. Molemmat ovat 4. 
(Kallio) kaupunginosassa. 
Ensimmäinen alue käsittää korttelin 4013, osa korttelista 4012 sekä 
alueen puisto- ja katualueita.   
Toinen osa käsittää osan korttelista 4023 ja 4050 sekä puisto- ja 
katualueita. 
 
Liitteenä on kaksi karttaa, joihin kaavamuutosalueet on rajattu.  
 
Kaavamuutosalueiden yhteispinta-ala on noin 5,0 hehtaaria.  
 
Alueen maanomistus jakautuu seuraavasti: 
581-4-4013-1 Parkanon kaupunki 
581-4-4012-3 Erkki Huhdanpää 
581-4-4012-4 A-kiinteistökonsultti Oy 
581-4-4012-5 A- kiinteistökonsultti Oy 
581-4-421-3-13 Parkanon kaupunki 
 
581-4-4050-10 Parkanon kaupunki 
581-4-4050-8 Parkanon kaupunki 
581-421-3-13 Parkanon seurakunta 
581-421-23-11 Frans ja SuomaTommila 
581-421-23-12 Parkanon kaupunki 
581-421-57-5 Parkanon kaupunki 
581-421-57-91 Parkanon kaupunki 
878:0  Parkanon kaupunki 
 
 
 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA ALUSTAVAT TAVOITTEET   



 
2. 1 Suunnittelun lähtökohdat  
Maakuntakaava 
Parkano on Pirkanmaan liiton aluetta. Pirkanmaan 1. 
maakuntakaava on vahvistettu 29.3.2007.  
Voimassa ovat lisäksi ympäristöministeriön 8.1.2103 vahvistama 
Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava (turvetuotanto) ja 
ympäristöministeriön 25.11.2103 vahvistama Pirkanmaan 2. 
vaihemaakuntakaava (liikenne ja logistiikka).  
 
Yleiskaava 
Alue sisältyy Parkanon kaupungin yleiskaava-alueeseen. 
Yleiskaava on juuri uusittu. Kaupunginvaltuusto hyväksyi tarkistetun 
yleiskaavan joulukuussa 2012 ja se tuli voimaan helmikuussa 2013. 
Kaavamuutosalueen pohjoisosa on yleiskaavan mukaista 
keskustoimintojen aluetta ja eteläosa asuin- liikealuetta. Liitteenä 
on ote yleiskaavasta.  
 
Asemakaava 
Muutosalueella on voimassa kolme asemakaavaa.  
Pohjoisimman muutosalueen asemakaava on vahvistettu Turun ja 
Porin lääninhallituksessa 21.12.1978. Sen jälkeen on tehty kortteliin 
4012 asemakaavan muutos. Tämä asemakaavan muutos on 
hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.12.2002. 
 
Eteläisimmän ns. Meijerin alueen asemakaava on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 25.1.2006. 
 
Liitteenä ovat kopiot voimassa olevista asemakaavoista. 
   
Kortteli 4013 on voimassa olevassa kaavassa yleisen rakennuksen 
korttelialuetta. Korttelin 4012 tontit ovat voimassa olevassa 
kaavassa asuinpientalojen korttelialuetta.  Korttelin 4013 
tonttitehokkuusluku on 0,20. Korttelin 4012 tonttien 3-5 
kokonaisrakennusoikeus on 500 kerros- m2. 
 
Korttelissa 4023 tontti 1 on kerrostalojen (AK) korttelialuetta, missä 
tonttitehokkuusluku on 0,40.  
Tontti 3 on asuin-liikerakennusten (AL) korttelialuetta, jossa 
rakennusoikeus määräytyy samoin 0,40 tonttitehokkuusluvun 
mukaan.  
Korttelissa 4050 on kaksi erillispientalojen tonttia, joiden 
tonttitehokkuusluku on 0,25.  
 
Muutosalueilla on tonttialueiden lisäksi kaavateitä ja puistoalueita. 
   
 
2.2 Alustavat tavoitteet  
Kaavoitustyö on käynnistetty maanomistajien ja Parkanon 
kaupungin aloitteesta.  
Kaavamuutoksen tavoitteena ovat seuraavat asiat: 



Korttelin 4012 tonttialuetta laajennetaan idän suuntaan. Alueelle 
muodostetaan kolme tonttia. Ajoyhteys pohjoisimmille tonteille tulee 
eteläisimmän tontin kautta. 
Kortteli 4013 muutetaan kerrostalotontiksi. Kulku tontille tulee 
Rantakodonkatua pitkin.  
Korttelin 4023 kerrostaloalue muutetaan rivitalojen korttelialueeksi. 
Saman korttelin AL- tontti muutetaan AP- tontiksi. 
Korttelissa 4050 olevat AO- tontit muutetaan AP- tonteiksi 
Kaava-alueella tulee lisäksi katu- ja puistoalueiden osalta erilaisia 
muutoksia.    
 

3. SELVITETTÄVÄT ASIAT  
Kaavassa laadinnassa käytetään nykyistä pohjakarttaa. Pohjakartta 
on laadittu kaupungin toimesta.  Kartan mittakaava on 1:1000.  
 
Luontoselvitystä ei tarvita.  
 
Myöskään muinaismuistoselvitystä ei tarvita.  
 
Alueella on vesi-, jätevesi-, sähkö- ja kaukolämpölinjat 
  
Kaavatieyhteydet muuttuvat osittain muutoksen johdosta. Nykyinen 
Meijerinkuja poistuu ja se siirretään uuteen paikkaan. 
 
Liikennemelun vaikutukset säilyvät entisellään.  
 
Rakennusinventointia ei ole tarpeen tehdä.  
 
Kaavatyön yhteydessä ei ole tarvetta tehdä maisema- ja 
kulttuuriympäristöselvityksiä.  

 
4. LAADITTAVAT VAIHTOEHDOT  

Kaavamuutoksen tavoite on selvillä. Vaihtoehtoja ei ole tarpeen 
laatia.  
 

5. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET (MRL 9 §) 
 
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota: 
 
A. Taloudellisiin vaikutuksiin 
Arvioidaan kaavahankkeen toteutumisen taloudellinen vaikutus 
maanomistajille 
 
B. Liikenteellisiin vaikutuksiin 
Arvioidaan kaavahankkeen vaikutus liikennöintiin.  
 
C. Ympäristövaikutuksiin 
Arvioidaan vaikutukset kasvillisuuteen, vesistöön ja 
luonnonarvoihin. 
 
D. Sosiaalisiin vaikutuksiin 
Arvioidaan vaikutus ympäröivään asutukseen. 

                     



 E. Kulttuurisiin vaikutuksiin 
                     Arvioidaan mahdolliset kulttuuriset vaikutukset.  
 

Vaikutusten arviointi tehdään kaavan laatijoiden toimesta ja tulokset 
kerrotaan kaavaselostuksessa. 
 

6. OSALLISET 
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaan kaavaa 
valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja 
yhteisöjen kanssa, joiden oloihin ja etuihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa. Kaikilla, jotka kokevat kaavalla olevan 
merkitystä oloihinsa ja etuihinsa on oikeus osallistua kaavan 
laadintaan. 
 
Selvityksen perusteella osallisia ovat: 
 
Yksityiset ihmiset 
� Kaavoitettavan alueen maanomistajat 
� Kaikki naapurimaanomistajat  
 

                Viranomaiset 
� Parkanon kaupunki 
� Pirkanmaan liitto 
� Pirkanmaan ELY- keskus 
� Pirkanmaan maakuntamuseo 
 

7. TYÖOHJELMA JA AIKATAULU SEKÄ OSALLISTUMISEN JA 
VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
 

* Ympäristölautakunnan esitys kaavamuutoksesta 2/2010 
* Parkanon kaupungin ja maanomistajan sopimus kaavan 

laadinnasta 4/2014  
* osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta 4/2014 ja 10/2014 
* luonnoksen laatiminen 5/2014 ja 10/2014 
* Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä luonnoksen käsittely 

Parkanon kaupungin kaavoituslautakunnassa 5/2014 ja 11/2014 
* Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §: ien ja maankäyttö- ja 

rakennusasetuksen 30 §:n mukainen osallisten (= vuorovaikutus 
kaavaa valmisteltaessa): OAS: n ja luonnoksen esittely sekä 
nähtävillä olo ja lausuntojen pyytäminen 5-6/2014 ja 11-12/2014 

* lopullisen ehdotuksen valmistelu 1/2015 
* Parkanon kaupungin käsittely ja päätös maankäyttö- ja 

rakennusasetuksen mukaisesta kuulemisesta ja lausuntojen 
pyytäminen (Kaavaltk ja KH) 1/2015 

* Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukainen yleinen 
kuuleminen 1-2/2015 

* Asian käsittely kaavoituslautakunnassa 3/2015 
* Kaupunginhallituksen käsittely 3/2015 
* Kaupunginvaltuuston hyväksyminen 4/2014  
 

Ilmoittaminen kaavan vireille tulosta ja muista kaavan valmisteluun liittyvistä 
tapahtuu niin kuin kunnalliset ilmoitukset muutoinkin tehdään. Parkanon 
kaupungin virallinen ilmoituslehti on Ylä- Satakunta. 



 
Yhteystietoja: 
 
Parkanon kaupunki: 

Tekninen johtaja Jarmo Kyösti 
Parkanontie 37, 39700 Parkano 
044-786 5601 

Kaavan laatija: 
Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy/RI Heikki Havanka 
Keskuskatu 5, 39700 Parkano 
040-833 9275 
havanka@kolumbus.fi  

 
Parkano 22.4.2014  
Lisäalueen aiheuttamat muutokset 17.10.2014   
 
Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy 
 
 
 
Heikki Havanka RI 
kaavan laatija 
 
Liitteet: 
Kartat muutosalueesta 
Ote yleiskaavasta 
Kaavaotteet nykyisin voimassa olevista asemakaavoista 
 
 


