
 

Muistio  1 (7) 
   
   

    
H. Ylinen 3.12.2012   
 
 
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Pyhäjärvenkatu 1, 33200 Tampere 
Puh. 010 4090, fax 010 409 6730, www.fcg.fi  

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 
 

Parkanon kaupunki 
Keskustan osayleiskaava 
 
Ehdotuksen nähtävillä olon jälkeinen viranomaisneuvottelu MRL 
 
Aika 27.11.2012 kello 13.30 - 16 
 
Paikka Pirkanmaan ELY-keskus, Hummeli 
 
Läsnä   
 Seppo Mäkinen, ylitarkastaja, Pirkanmaan ELY-keskus 
 Soili Ingelin, ylitarkastaja, Pirkanmaan ELY-keskus 
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1 Kokouksen järjestäytyminen 

Seppo Mäkinen avasi kokouksen. Valittiin Seppo Mäkinen puheenjohtajaksi 
ja Helena Ylinen sihteeriksi. Edettiin ELY:n laatiman esityslistan mukaises-
ti. 

2 Osanottajat 

Pirkanmaan ELY-keskuksesta paikalla olivat ylitarkastajat Seppo Mäkinen 
ja Soili Ingelin, Pirkanmaan liitosta maakunta-arkkitehti Hanna Djupsjö-
backa, Pirkanmaan maakuntamuseolta tutkija Hannele Kuitunen, Parkanon 
kaupungilta kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, tekninen johtaja Jarmo 
Kyösti, rakennustarkastaja Pertti Huhtala ja maanmittausinsinööri Sami 
Ylihärsilä sekä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä suunnittelupäällikkö 
Helena Ylinen. 

3 Neuvottelun tarkoitus 

Neuvottelu oli Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen yleiskaavan ehdo-
tusvaiheen nähtävillä olon jälkeinen viranomaisneuvottelu, jossa käydään 
läpi kaavaehdotukseen saadut lausunnot ja muistutukset ja sovitaan kaa-
van viimeistelystä hyväksymiskäsittelyä varten. 

4 Osayleiskaavan suunnittelutilanne 

Helena Ylinen esitteli kaavan suunnittelutilanteen. Kaava on ollut ehdotuk-
sena nähtävillä ja siihen on saatu 9 lausuntoa ja 14 muistutusta. 
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5 Yhteenveto lausunnoista ja muistutuksista ja niiden vastineet, keskustelua 

Käytiin läpi saadut lausunnot ja muistutukset ja keskusteltiin vastineista ja 
kaavaan tehtävistä tarkennuksista. 

Keskusta-alueen laajuus 

Pirkanmaan liiton lausunnon mukaan valtatien 3 länsipuolelle meno hajot-
taa keskustan rakenteen. Mikä on vanhan keskustan luonne, palveluasu-
minen, tai muu tarkempi käyttö? C-merkintä mahdollistaa suuryksikköjä, 
jotka pitäisi pitää valtatien itäpuolisilla alueilla. 

Parkanon edustajat totesivat, että tämä keskustelu on kaavatyön edetessä 
käyty moneen kertaan läpi ja c-aluetta on supistettu ja tähän päädyttiin. 
Asiasta on myös ELY-keskuksen kanssa keväällä neuvottelussa puhuttu: 
alue muodostettiin suppeaksi yhtenäiseksi alueeksi vaikka oltaisiin haluttu 
laajentaa vielä etelämmäs valtatien varteen.  

ELY-keskus näkee liiton tavoin, ettei keskusta-aluetta tule laajentaa valta-
tien 3 länsipuoliselle Pahkalan alueelle. Asiasta on keskusteltu neuvotte-
luissa ja tämä on todettu myös ehdotusvaiheen lausunnossa: keskustatoi-
mintojen laajentaminen nähdään uhkana vanhan keskustan säilymiselle. 
Pahkalan alue on kuitenkin mahdollista merkitä esim. P-alueeksi. 

Puheenjohtaja: Kirjataan muistioon näkemysero c-alueen laajuudesta. 
Kaupungin kanta on että kaavassa esitettyä varausta ei muuteta.  

Maakuntamuseon edustaja kysyi mitä sinne alueelle sitten halutaan? Huo-
lenaihe on, mikä on Parkanon keskustan sijainti, toimivuus ja laajuus? 

Parkanon kaupungin edustajien mukaan elinkeinojen kehittämisen kannal-
ta valtatien länsipuoliselle alueelle halutaan kaupallista toimintaa, ja se on 
jo sellaiseksi kehittynyt 10-20 vuoden aikana. Asia on myös Pirkanmaan 
liiton aikaisemman lausunnon mukaan ok. 

FCG:n edustaja kertoi, että valmisteluvaiheessa Pirkanmaan liitto lausui 
8.2.2011 että ”taajama-alueen laajentamista keskustan eteläosassa vt3:n 
länsipuolelle ja sen kytkemistä vähittäiskaupan suuryksikön alueeseen 
voidaan pitää perusteltuna.” 

Pirkanmaan liiton edustajan mukaan uhkana on, että jos c-alue tässä laa-
jenee, niin se poikii ympäri maakuntaa samoja tavoitteita.  

Parkanon edustajat sanoivat, että kaikki hallinto on vanhassa keskustassa. 
Asumisen täydennysrakentaminen on täydentynyt ydinkeskustaan ja hyö-
dyntää olevaa kevyen liikenteen verkostoa. Ydinkeskustaan pitää saada li-
sää asukkaita. Esim. uuden päiväkodin rakentaminen on kaupungin toi-
menpide joka tukee vanhan keskustan tiivistämistä. 

Maakuntamuseon edustaja pyysi kuvailemaan laajemmin vaikutusten arvi-
ointiin miten c-alueen laajeneminen vaikuttaa.  

ELY-keskus pitää palveluiden ja asumisen tiivistämistä keskusta-alueelle 
yhdyskuntarakenteen kannalta perusteltuna ratkaisuna ja kaavaa tältä 
osin hyvänä. Palveluselvitykset eivät kuitenkaan näytä lisäkapasiteetin 
tarvetta kaupallisille palveluille. Mahdolliset uudet palvelut tulee selvityk-
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sen mukaan sijoittaa mahdollisimman tiiviisti nykyistä rakennetta täyden-
tämään eikä niitä tule hajauttaa. 

Parkanon edustajat totesivat, että asemakaavamuutosten kautta joka ta-
pauksessa edetään eli asemakaavamuutokset tulevat viranomaislausun-
noille, eikä kaupan suuryksikköä ole tulossa. 

Puheenjohtaja: Mutta kirjataan muistioon, että asiasta säilyy eri näkemys-
pohja.  

Seudullinen kaupan suuryksikön merkintä ja sijainti 

Pirkanmaan liiton edustajan mukaan maakuntakaavassa on yksi km-
merkintä, joka tulee osoittaa osayleiskaavassa siihen paikkaan, johon 
suuryksikkö sijoitetaan (tai jossa se jo on). Maakuntakaava sallii alueelle 
yhden vähittäiskaupan suuryksikön. Maakuntakaavan määräys sallii eri-
koiskaupan suuryksikön, onko tulossa muutos? Halpa-Halli ei ilmeisesti 
täytä kaupan suuryksikön kriteerejä, jos alakerta ei ole käytössä. (Tarken-
nus kokouksen jälkeen: Maakuntakaavamerkinnän mukaan Tampereen 
kaupunkiseudun ulkopuolella mahdolliset päivittäistavarakaupan sijoittu-
misedellytykset ja mitoitus tulee erikseen selvittää.) 

ELY-keskus totesi kantanaan, että alueelle voi maakuntakaavan mukaisesti 
sijoittua yksi seudullisesti merkittävä, erikoiskaupan myymälätiloja sisältä-
vä vähittäiskaupan suuryksikkö, jonka paikka määritetään tällä kaavalla. 
Mikäli ehdotusvaiheessa esitettyä sijoitusta muutetaan, aiheuttaa se uuden 
nähtävillä olon. Kun mitoitusta ei ratkaista nyt vireillä olevassa kaavassa, 
tulee kaavamerkintään liittää määräys mitoituksen ja kaupan laadun selvi-
tystarpeesta jatkosuunnittelussa. 

Päätettiin pitää yksikkömerkintä nykyisellä paikallaan. Kaavamääräystä 
muutetaan ja täydennetään ELYn esityksen mukaisesti. 

Tavoitevuoden 2025 jälkeen asemakaavoitettavat asuinalueet 

Pirkanmaan liiton lausunnossa esitettiin asumisen selvitysalueiksi merkit-
tyjä A-SELV -alueita koskien, että tavoitevuoden jälkeen asemakaavoituk-
sen TARVETTA ryhdyttäisiin selvittämään: silloin pitäisi arvioida tarvitaan-
ko kyseisten alueiden asemakaavoitusta ollenkaan. 

FCG: Olisiko tämä sellainen seikka, jonka voisi selostuksessa tuoda esiin? 

Pirkanmaan liiton mukaan asian pitäisi näkyä kaavakartalla. 

FCG: On epätodennäköistä ja ainakin kaukana tulevaisuudessa, että Par-
kanossa tulee tilanne, jossa kaikki nykyiset alueet olisi jo asemakaavoitet-
tu ja rakennettu ja tulee tarve asemakaavoittaa näitä varalla olevia aluei-
ta. 

Parkanon edustajien mukaan Pitkäjärven osalta rakentaminen poikkeuslu-
villa on käyty loppuun. Alueelle olisi tarvetta laatia asemakaava, koska 
sinne on painetta rakentaa. Alueella on vesihuollon verkko.  

ELY-keskus katsoo, että tilanteessa missä alueille kohdistuu merkittäviä 
rakentamispaineita, on niiden suunnitelmallinen kehittäminen tärkeää. Esi-
tetyllä tavalla suunnittelutarvealueiksi määrittäminen mahdollistaa ko. alu-
eiden rakenteen hallinnan vuoteen 2025 asti, jolloin tilanne arvioidaan uu-
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delleen. Alueita mahdollisesti asemakaavoitettaessa tulevat arvioitaviksi 
mm. palveluiden saavutettavuus ja turvallisten kevyen liikenteen yhteyk-
sien järjestäminen.   

Pirkanmaan liiton edustajan mukaan Pitkäjärven alue poikkeaa saarekkee-
na kaavan sinänsä kompaktista rakenteesta ja on etäällä taajamasta ja 
palveluista, arviolta 3 km linnuntietä. 

Kaupungin edustajat totesivat että Parkanossa yhtiötyyppinen kerrostalo- 
ja rivitalorakentaminen sijoittuu keskustaan. Mutta omakotitalossa asuvat 
ihmiset haluavat suuren tontin, heillä on usein kaksi autoa ja kotieläimiä.  

Pirkanmaan liiton edustajan mukaan palvelut ja kevyen liikenteen väylät 
on mietittävä kun asemakaavoitetaan. Tarvitaan kunnon koulutieyhteys ja 
turvalliset reitit. 

Kaavan viherrakenne ja luonnonarvot 

Pirkanmaan liiton edustajan mukaan viheryhteystarpeet ovat kaavassa 
maakuntakaavan mukaisella paikalla, mutta asemakaavoittaja joutuu rat-
kaisemaan, mitä merkintä tarkoittaa todellisuudessa. 

FCG: Viheryhteyksien osoittaminen aluevarauksina vaatisi asemakaava-
tasoista suunnittelua eikä ole mielekästä strategisluonteisessa yleiskaa-
vassa. Kirkkojärven rannoilla ongelma on että ei ole kaupungin maanomis-
tusta. 

Parkanon edustajien mukaan rannoilla on jo viheralueita nykyisissä ase-
makaavoissa eikä niitä ole tarkoitus vähentää, mutta niitä ei ole merkitty 
koska kaava on strategisluonteinen. Kirkkojärvellä on alle kymmenen ran-
taan rajoittuvaa tonttia. 

Sovittiin, että paksunnetaan viheryhteystarve-merkintää, jotta se näyttää 
abstraktimmalta. 

Keskusteltiin viheryhteystarvemerkinnästä. ELY-keskus totesi kyseessä 
olevan sekä ekologiaa että virkistystä palvelevien yhteyksien muodostami-
sen: toteutus tulee tarkasteltavaksi tarkemmassa suunnittelussa eikä se 
välttämättä tarkoita rakennettua reittiä. Yhtenäisen, mahdollisimman lä-
hellä rantaa kulkevan virkistysreitin toteuttamista pidettiin kuitenkin mer-
kittävänä arvona. Lajiston liikkumista palvelee myös esim. rannan paju-
vyöhyke. ELY-keskus pitää tärkeänä, että maakuntakaavassa osoitetut vi-
heryhteydet näkyvät selkeinä merkintöinä myös osayleiskaavassa.  

Luonnonarvokohteiden ja erityisesti liito-oravan osalta ELY-keskus näkee 
ristiriitaisuutta kaavamerkintöjen ja lajin elinympäristöjen säilymisen suh-
teen. Koska kyseessä kuitenkin on strateginen yleiskaava eikä pieniä erilli-
siä viheralueita ole tarkoituksenmukaista osoittaa, jäävät mahdolliset pääl-
lekkäisyydet tarkasteltaviksi jatkossa. Joiltain osin liito-oravahavainnot 
saattavat aiheuttaa asemakaavojen vanhentuneisuutta.  

Todettiin että tiedot siloneulajäkäläesiintymästä ovat jonkin verran van-
hentuneita ja epätarkkoja niin että kaupunki voi harkita sen esittämisen 
pois jättämistä strategisesta osayleiskaavasta. 

Kaupungin edustajien mukaan Viinikanjoen rannat ovat aktiivisessa ulkoi-
lu- ja virkistyskäytössä. 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Muistio  5 (7) 
 Parkanon keskustan 

osayleiskaava 
  

3.12.2012 Viranomaisneuvottelu   
    
 
 
 

121210_Parkanon_viranomaismuistio_hyv.docx 

Rakennetun kulttuuriympäristön arvot 

Kulttuuriympäristön käsittely strategisessa yleiskaavassa ei tarkoita mer-
kintöjen yleispiirteisyyttä vaan kulttuuriympäristön huomioimista alueiden-
käytössä. Voisi miettiä voiko kulttuuriympäristöä käsitellä seuraavien tee-
mojen kautta: 

1. suojelu, vaaliminen, reunaehdot 

2. hoito, kehittäminen (myös uudisrakentamisen näkökulmasta, 
uudiskäyttö yms.) 

3. voimavarat, vetovoimatekijät 

Kaavakartan informatiivisuuden selkiyttämiseksi kaupunki voi harkita että 
kaavassa esitetyt monen arvoluokan kohdemerkinnät ja aluemerkinnät 
voitaisiin esittää kumpikin vain yhdellä arvoluokalla. Em. on vain esitys-
tekniikkaa eikä aiheuta uutta nähtäville menoa. Myös nykyisessä esitysta-
vassa voidaan pysyä. Alueella ei ole valtakunnallisiksi luokiteltuja kulttuu-
riympäristön arvokohteita enää. 

FCG: Numeroimme kohteet ja selitämme selostukseen. Keskustelemme 
esitystavasta kaupungin kanssa. 

Esitystavassa pyritään yleispätevyyteen, kaavassa on yleismerkintä ja 
teksti ja sitten tekstisisällöt ja tarkennukset löytyvät selostuksesta.  

Maakuntamuseon edustajan mukaan kaavassa on osoitettu jokilaakson 
isot MA-alueet, joiden rinnalla Pentin tilan MA-alue on pieni, irrallinen ja 
taajaman sisällä. Sen esittämisen MA-alueena voi kyseenalaistaa. Kulttuu-
riympäristöinä arvokkaat maatilojen tilakeskukset esitetään AM-alueina, ei 
MA-alueina. 

FCG: Pentin tilan pellot eivät ole enää viljelykäytössä. MA-merkintä on tul-
lut kulttuuriympäristöinventoinnin perusteella. 

Maakuntamuseon edustajan mukaan myös arkeologian kohteet numeroi-
daan ja esitellään selostuksessa. Kaupungin tulisi myöhemmin tarkistaa 
arkeologian kohteet, millaiset asemakaavat niillä on voimassa.  

Lentokentän alueen merkitseminen 

Merkitään E-alueeksi. 

6 Kaavaehdotukseen palautteen perusteella tehtävät muutokset, yhteenveto 

 Täydennetään c-alueen määräystä. Tuodaan esiin selostuksen vai-
kutusten arviointiin miten valtatien länsipuolelle merkitty c-alue 
vaikuttaa.  

 Km-merkinnän määräystä muutetaan ja siihen lisätään määräys 
mitoituksen ja kaupan laadun selvitystarpeesta jatkosuunnittelussa. 

 Paksunnetaan viheryhteystarpeen merkintää ja kirjataan merkinnän 
selitykseen, että sen sijainti ei osoita reitin tarkkaa sijaintia tai 
tyyppiä. Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavan mukaiset, luon-
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toselvityksen tuomat ja kaupungin tavoitteiden mukaiset viher- ja 
virkistysyhteydet. 

 Sama em. tarkennus lisätään ulkoilureitin merkinnän selitykseen, ja 
muutetaan ulkoilureitin otsikko muotoon ”ohjeellinen ulkoilureitti” 

 Kerrotaan ko. muistutusten vastineissa että viheryhteystarve ja ul-
koilureitti osoittavat kaavakartalla tarkemmassa suunnittelussa 
huomioon otettavaa suuntaa antavaa yhteystarvetta, ja mikäli reit-
tien tarkempi suunnittelu ja toteuttaminen käynnistyvät, niitä ei 
osoiteta kulkemaan yksityisten pihapiirien läpi 

 Kirjataan merkintöihin ja määräyksiin, että liito-oravaa koskevalla 
luo-alueella edellytetään maisematyölupa  

 Siloneulajäkälää ei tarvitse esittää kaavakartalla.  

 Kaitojenvesien natura-alue merkitään kaavakartalle ja selostukseen 

 Alueen kulttuuriympäristökohteilla ei ole enää valtakunnallista sta-
tusta. Jotta kaava olisi strateginen myös kulttuuriympäristöjen 
kannalta, kaupunki voi harkita että kohdemerkintä ja aluemerkintä 
voitaisiin esittää kumpikin vain yhdellä arvoluokalla. Menettely yk-
sinkertaistaisi tätä karttaa. Em. on vain esitystekniikkaa eikä aiheu-
ta uutta nähtäville menoa. Myös nykyisessä esitystavassa voidaan 
pysyä. 

 Kohteisiin merkitään kuitenkin numerointi ja selostukseen selitys 

 Kirkkolailla suojeltu kirkko voi olla erivärinen neliö, merkinnän seli-
tys lisätään 

 Muinaismuistoihin myös numerointi ja selostukseen selitys. Kivi-
louhos ja tervahauta lisätään muinaismuistoihin 

 Ne pihapiirit, joissa on kulttuuriympäristön arvokohdemerkintä, 
merkitään MA-alueen sijasta AM-alueiksi (mm. kantatalo) 

 Siirretään viheryhteystarvemerkintä Kirkkojärven etelärannan 
muistutuksen jättäjän tontin ulkopuolelle.  

 Killin voiman esittämät alueet merkitään ET-alueiksi. 

 Lentokenttä merkitään E-alueeksi. 

 Vastataan siirtolapuutarhaa vastustaneelle muistutuksen jättäjälle 
että sitä ei sijoiteta heidän mailleen, jätetään merkintä kuitenkin 
nykyiselleen. Korjataan rajausta siten että kaupungin alueella on 
RP-merkintä. 

 Karviantien uusi TY-alue osoitetaan eteläosastaan muistutuksen 
esittämän mukaisesti A-alueeksi, jotta alueen nykyinen käyttö 
asumiseen turvataan. 
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7 Jatkotoimenpiteet 

Kaupunki ja konsultti viimeistelevät kaavakartan, merkinnät ja määräyk-
set, vastineraportin sekä selostuksen ja lähettävät ne sekä neuvottelu-
muistion paikalla olleille viranomaisille kommentoitavaksi ja hyväksyttä-
väksi.  

Kaupungin tavoitteena on viedä kaava kaupunginhallituksen hyväksymis-
käsittelyyn 10.12.2012. 

8 Neuvottelun päätös 

 
Puheenjohtaja päätti neuvottelun kello 16.  

 

 

 
Muistion laatija 

 
Helena Ylinen   

 
Kommentit saatu       Hanna Djupsjöbacka, Soili Ingelin, Jarmo Kyösti, Hannele Kuitunen 


