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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 
Tunnistetiedot on esitetty sivulla 1. 
Asemakaavan numero   
Tilat 581-5-5080-2 Pirkanmaan Osuuskauppa 
 581-421-57-88 Parkanon kaupunki (Humalankatu) 
 581-5-9901-0 5K / Pahkalan kadut, Parkanon kaupunki (Niementie)  
 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
Suunnittelualue sijaitsee n. 1,5 km Parkanon keskustasta lounaaseen Vaasantien / 
Valtatie 3:n länsipuolella Parkanon Pahkalan kaupunginosassa. 
 
Alue koskee korttelin 5080 tonttia 2 ja siihen liittyvää katualuetta. Kyseinen kortteli 
5080 muodostuu tonteista 1, 2 ja 3. Alue rajoittuu pohjoisesta tonttiin 1, idästä 
Humalankatuun, etelästä Niementiehen ja lännestä Urheilukatuun. 
 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
Kaavamuutoksen nimi on Asemakaavan muutos, kortteli 5080, tontti 2. 
Kaavamuutoksen tavoitteena on liikerakennusten muodostaman 
kauppakeskusalueen kehittymisen ja elinvoimaisuuden vahvistaminen sekä 
katualuerakentamisen huomioiminen. 
Tavoite on kasvattaa tontin 2 pinta-alaa ja rakennusoikeutta. 
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1.4 Selostuksen sisällysluettelo 
Selostuksen sisältörakenne noudattaa Ympäristöministeriön ohjeita. 
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
1. Ote pohjakartasta, johon on merkitty asemakaavamuutosalueen rajaus 
2. Ote voimassa olevasta asemakaavasta (A73) 
3. Ote voimassa olevasta asemakaavasta (A64) 
4. Ote voimassa olevasta asemakaavasta (AM43) 
5. Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta 
6. Ote Parkanon keskusta-alueen osayleiskaavasta 
7. Alueen kevyen liikenteen reitit 
8. Asemakaavamerkinnät ja  –määräykset, luonnos 
9. Asemakaavamuutosluonnos 
10. Havainnepiirustus 
11. Asemakaavamuutosluonnoksen  seurantalomake 

 
 

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja 
lähdemateriaalista 

Seuraavia aiheita on selvitetty Parkanon keskusta-alueen osayleiskaavan laadinnan 
yhteydessä. 
 
1. Parkano, Pahkala, Luontoselvitys 28.5.2005, Fm Pirjo Rautiainen. 
2. Parkano, Pahkalanniemi, Liito-oravaselvitys 20.5.2005, Fm Pirjo Rautiainen. 
3. Parkano, Keskusta-alueen osayleiskaava, Palveluverkkoselvitys 3.9.2010, yo-

merkonomi Kirsti Toivonen, arkkitehti Aulikki Graf, arkkitehti Mari Seppä 
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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Kaupunginhallitus teki alueen kaavamuutoksesta päätöksen   11.3.2013. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos on laadittu 8.3.2013. 
 
Asemakaavan muutoksen vireille tulosta kuulutetaan maaliskuun lopussa 2013. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos ovat nähtävillä maalis-
huhtikuussa 2013. 
 
Asemakaavamuutosehdotus on julkisesti nähtävillä kevään 2013 aikana. 
 

2.2 Asemakaava 
Asemakaavan muutos koskee korttelin 5080 tonttia 2 ja siihen liittyvää katualuetta.  
Tarkoitus on kasvattaa tontin 2 pinta-alaa nykyisestä ( 11 402 m2) n. 13 070 m2:iin 
ja  rakennusoikeutta nykyisestä ( 1 999, pt 1 700 k-m2)  2 500, pt 2 000 k-m2:iin. 
Myös muuta tontin rakennusalojen rajausta tarkistetaan. 
 
Tontin laajeneminen pienentää vastaavasti Humalankadun ja Niementien  
katualuetta. Katualueet omistaa Parkanon Kaupunki. Tontin 2 omistaa Pirkanmaan 
Osuuskauppa. 
Pirkanmaan Osuuskauppa ja Parkanon Kaupunki tekevät kyseisestä tontin 
laajennusosasta maakaupan kaavan vahvistuttua. 
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
Asemakaavan muutos toteutetaan sen saatua lainvoiman. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
Korttelissa 5080 on kolme liikerakennusten tonttia. 
Tontti nro 1 on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 
korttelialue (ET-1), jolla sijaitsee teleliikennemasto, sen laitetila ja maston harukset. 
Tontti 2 on liikerakennusten korttelialuetta (KL) ja tontille on rakennettu 1998 k-m2 
S-market ja polttoaineenjakelun ns. kylmäasema. 
Tontti 3 on liikerakennusten korttelialuetta (KL-4) ja tontille on rakennettu 1500 k-m2 
liikekiinteistö. 
Ote pohjakartasta, johon on merkitty asemakaavamuutosalueen rajaus (liite 1). 
Ote voimassa olevista asemakaavoista (liitteet 2-4). 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
Suunnittelualue sijaitsee n. 1,5 km Parkanon keskustasta lounaaseen Vaasantien / 
Valtatie 3:n länsipuolella Parkanon Pahkalan kaupunginosassa. 
 
Alue koskee korttelin 5080 tonttia 2 ja siihen liittyvää katualuetta. Kyseinen kortteli 
5080 muodostuu tonteista 1, 2 ja 3. Alue rajoittuu pohjoisesta tonttiin 1, idästä 
Humalankatuun, etelästä Niementiehen ja lännestä Urheilukatuun. 

3.1.2 Luonnonympäristö 
Maisemarakenne 
Suunnittelualueen etelä- ja itäpuolen maisemassa näkyy liikerakennuksia 
pysäköintialueineen ja mainostauluineen, etelä- ja itäpuoli rajoittuu katualueeseen ja 
uuteen kiertoliittymään. Länsipuolen maisemaa hallitsee teräsrakenteinen vesitorni 
ja urheilutalo. Pohjoispuolen maisemaa hallitsee teräsmasto haruksineen sekä 
havupuuvaltainen metsikkö ja järven ranta. 
 
Luonnonolot 
Suunnittelualue ei kaavamuutosvaiheessa ole luonnontilassa. Tontti on rakennettu. 
Tontin ja Niementien välisellä katualueella on hoitamatonta heinikkoa ja nuoria 
lehtipuita. 
 
Luonnonsuojelu 
Alueella ei ole suojelua vaativia luonnonarvoja. Alue on jo rakennettu. Yleiskaavan 
yhteydessä alueelta on tehty luontoselvitys 2005 (Parkano, Pahkala, Luontoselvitys 
28.5.2055, Fm Pirjo Rautiainen) sekä liito-oravaselvitys 2005 (Parkano, 
Pahkalanniemi, Liito-oravaselvitys 20.5.2005, Fm Pirjo Rautiainen). 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
Väestön rakenne ja kehitys 
Kaavan muutosalueella ei ole asuntoja, joissa asutaan vakituisesti. 
 
Palvelut 
Muutosalueella on S-market. Alueen läheisyydessä on paljon palveluita. Saman 
korttelin tontilla 3 on liikekiinteistössä useita liikehuoneistoja. Humalankadun 
vastakkaisella puolella korttelissa 5082 on Lidl-myymälä ja St1-kylmäasema.  
Niementien eteläpuolella korttelissa 5060 liikekiinteistö Halpa-Halli ja korttelissa 
5061 Shell-huoltamo-ravintola. Pahkala-keskuksen alueella on myös huoltamo-
ravintola Hese-Stoppi. Muut palvelut sijaitsevat Parkanon kaupungin 
keskustaajamassa. 
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Virkistys 
Alueelta koilliseen on lähivirkistysalue (VL) ja Kirkkojärvi sijaitsee alueen 
pohjoispuolella. Alueen länsipuolella on urheilutalo ja urheilukenttä. 
 
Liikenne 
Kulkuyhteys alueelle tapahtuu Niementien ja edelleen Humalankadun kautta.  
Niementien ja Humalankadun risteys on äskettäin muutettu kiertoliittymäksi. 
Liikenteellisiä vaikutuksia on arvioitu tarkemmin kohdassa 4.3. 
 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Alueella ei ole vanhaa rakennuskantaa eikä rakennettua kulttuuriympäristöä. 
Myöskään muinaismuistoja ei ole todettu alueelta. 
 
Tekninen huolto 
Alueella on toimiva kunnallistekniikka. 

3.1.4 Maanomistus 
Nimi R:no  Omistaja 
 581-5-5080-2 Pirkanmaan Osuuskauppa 
 581-421-57-88 Parkanon kaupunki (Humalankatu) 
 581-5-9901-0 Parkanon kaupunki (Niementie) 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Alueelle ei kohdistu erityistavoitteita. 
 
Seutukaava 
Maakuntakaava on vahvistettu 29.3.2007 ja se on kumonnut ympäristöministeriön 
6.6.1997 vahvistaman Pirkanmaan 3. seutukaavan. 
 
Maakuntakaava 
Pirkanmaan 1. maakuntakaava on vahvistettu Valtioneuvostossa 29.3.2007. 
Maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A). 
Suunnittelualueen kohdalla on myös vähittäiskaupan suuryksikön kohdemerkintä 
(km2). Maakuntakaavan ote (liite 5) 
 
Yleiskaava 
Parkanon keskusta-alueen osayleiskaavan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 
17.12.2012. Osayleiskaavassa suunnittelualue on merkitty keskustatoimintojen 
alueeksi  (C). Osayleiskaavan ote (liite 6) 
 
Asemakaava 
Alue sijaitsee kolmen eri asemakaavan alueella. 
Suurimmaksi osaksi alue sijaitsee asemaakaava-alueella, jonka voimassa oleva 
asemakaava on hyväksytty 17.12.2003. Asemakaavaan on tehty muutos koskien 
tonttia nro 3, tämän muutoksen Parkanon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 
25.10.2006 § 78. 
Asemakaavassa suunnittelualue on merkitty tontin 2 osalta liikerakennusten 
korttelialueeksi (KL) ja Humalankadun osalta katualueeksi. 
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Lisäksi Niementien osalta alueella on voimassa kaksi eri asemakaavaa, jotka on 
hyväksytty 29.4.1992 § 27 (A64) ja 25.1.1993 § 26 (AM43). Näissä kaavoissa 
Niementie on merkitty katualueeksi. Asemakaavojen otteet (liitteet 2-4) 
 
Rakennusjärjestys 
Parkanon kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 31.10.2001. 
 
 
Tonttijako- ja rekisteri 
Alueen tilat ovat kiinteistörekisterissä. 
 
Pohjakartta 
Alueen kaavoituksen pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 
määräykset. 
Pohjakartta on ajantasaistettu vuodenvaihteessa 1012-2013. 
 
Rakennuskiellot 
Suunnittelualueella ei ole voimassaolevaa rakennuskieltoa. 
 
Suojelupäätökset 
Suunnittelualueella ei ole suojelupäätöksiä. 
 
Lähiympäristön kaavatilanne 
Parkanon kaupungin keskusta-alue on asemakaavoitettu. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve 
Asemakaavan muutokselle tuli tarve, koska kiinteistön omistaja haluaa laajentaa 
myymälätilaa. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
Kaupunginhallitus teki alueen kaavamuutoksesta päätöksen 11.3.2013. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 
Osallisia ovat alueen ja lähiseudun maanomistajat ja –haltijat, kaavoituksen hakija, 
asukkaat, asukasyhdistykset, yritykset sekä työntekijät 
 
Parkanon kaupungin hallintokunnat 
 
Valtion viranomaiset: 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 
Muut viranomaiset ja yhteisöt: 

Leppäkosken Sähkö, 
Telia-Sonera Finland Oyj, 
Elisa Oyj, 
Pirkanmaan pelastuslaitos, 
Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys ry 

 
Osallisten luetteloa täydennetään tarvittaessa. Osallisia ovat kaikki, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
(MRL 62§). 

4.3.2 Vireille tulo 
Parkanon kaupunki tiedottaa asemakaavan muutoksen vireille tulosta MRL 63§:n 
mukaisesti, tiedotuksella Ylä-Satakunta -lehdessä. 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Hankkeen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta  
ilmoitetaan Parkanon kaupungintalon ilmoitustaululla, Parkanon kaupungin 
internetsivuilla ja Ylä-Satakunta -lehdessä julkaistavalla ilmoituksella. 
Viranomaisyhteistyö järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin neuvotteluin. 
 
Asemakaavaluonnosten nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen 
tekemiseen tiedotetaan Parkanon kaupungintalon ilmoitustaululla, Parkanon 
kaupungin internetsivuilla ja Ylä-Satakunta -lehdessä julkaistavalla ilmoituksella.  
Lisäksi asemakaavaluonnos lähetetään kirjeitse niille, jotka ovat sitä erikseen 
kirjallisesti pyytäneet. 
 
Asemakaavaluonnokset ja selvitykset ovat nähtävillä vähintään kahden viikon ajan 
Parkanon kaupungintalon ilmoitustaululla. Nähtävillä olon aikana osalliset voivat olla 
mukana asemakaavamuutoksen valmistelussa, arvioida kaavan vaikutuksia sekä 
lausua kirjallisesti mielipiteensä asiasta. 
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Valtion viranomaisille ja kaupungin asiantuntijaviranomaisille lähetetään 
kaavamuutosluonnoksesta lausuntopyyntö. 
Muistutukset ja lausunnot käsitellään kaavoituslautakunnassa ja 
kaupunginhallituksessa. 
Kaavaluonnos kehitetään saadun palautteen pohjalta asemakaavaehdotukseksi. 
 
Asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville asettamisesta ja oikeudesta 
muistutuksen tekemiseen tiedotetaan Parkanon kaupungintalon ilmoitustaululla, 
Parkanon kaupungin internet -sivuilla ja Ylä-Satakunta -lehdessä julkaistavalla 
ilmoituksella. 
 
Lisäksi asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta tiedotetaan tavallisella 
kirjeellä niille asemakaavoitettavaan alueeseen kuuluvan maan omistajille ja 
kaupungin tiedossa oleville maan haltijoille, joiden kotikunta on toisella 
paikkakunnalla. 
 
Asemakaavaehdotus on 30 päivän ajan julkisesti nähtävänä Parkanon 
kaupungintalon ilmoitustaululla. Tänä aikana on kaupungin jäsenillä ja osallisilla 
oikeus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava 
kaupungille ennen nähtävilläoloajan päättymistä. 
 
Valtion viranomaisille ja kaupungin asiantuntijaviranomaisille lähetetään 
lausuntopyyntö.  
Kaavaehdotus käsitellään kaavoituslautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. 
 
Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. 
 
Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään tieto niille kaupungin 
jäsenille ja muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä 
kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. 
Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 
Suunnittelun vaiheista tiedotetaan Parkanon kaupungin kotisivuilla www.parkano.fi. 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 
Ks. kohta 4.3.3 ”Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt” 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
Kaavamuutoksen tavoitteena on nykyisen kaupan pieni laajennus ja erillinen 
liikehuoneisto täydentävää erikoispalvelua varten sekä katualuerakentamisen 
huomioiminen. 
Tavoite on kasvattaa tontin 2 pinta-alaa ja rakennusoikeutta. 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
Kaavamuutoksen tavoitteena on noudattaa maakuntakaavan taajamatoimintojen (A) 
ja vähittäiskaupan suuryksikön kohdemerkinnän (km2 ) antamia periaatteita sekä 
osayleiskaavan antamia periaatteita keskustatoimintojen alueen (C) 
rakentamisessa. 
 
Kaupungin asettamat tavoitteet 
Kaupungin tavoitteet alueen maankäytöstä ilmenevät osayleiskaavasta. 
 
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
Tavoitteena on mahdollistaa tämänhetkinen lisärakentamistarve estämättä tulevia 
tarpeita. 
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Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
Tavoitteena on liittää Niementien ja tontin 2 välinen Parkanon kaupungin omistama 
Humalankadun katualue ja Niementien katualue osaksi tonttia 2, jotta hoitamaton 
kadun ja tontin välialue tulee osaksi hoidettua tonttialuetta. 
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5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 
Asemakaavan muutoksella nostetaan korttelin tontin 2 rakennusoikeutta. Tontti 2 on 
liikerakennusten korttelialuetta (KL) ja tontille on rakennettu 1 998 k-m2 S-market ja 
kylmä polttoaineen jakeluasema. 
 
Korttelin 5080 tontin 2 pinta-ala kasvaa nykyisestä (11 402 m2) n. 13 070 m2:iin. 
Rakennusoikeus kasvaa nykyisestä (1 999, pt 1 700 k-m2) 2 500, pt 2 000 k-m2:iin. 
Myös muuta tontin rakennusalojen rajausta tarkistetaan. 
 
Tontin 2 laajeneminen pienentää vastaavasti Humalankadun ja Niementien 
katualuetta tontin 2 ja Niementien väliltä. Rajauksessa huomioidaan Niementien 
uusi kiertoliittymä. Niementien kiertoliittymäsuunnitelmassa on huomioitu 
ajoneuvoliikenteen lisäksi kevyen liikenteen tarpeet ja tilavaraukset. 

5.1.1 Mitoitus 
Asemakaavamuutosalueen kokonaispinta-ala on noin 13 070 m2. 
Asemakaavanmuutoksen myötä tontin tehokkuus nousee nykyisestä (e=0,18)  
e=0,19 ( = kerrosalan suhde tontin pinta-alaan). 

5.1.2 Palvelut 
Muutosalueen palvelut paranevat lisärakentamisen myötä. 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Ks. myös kohdat 4.4, 4.5 ja 5.1. 

5.3 Aluevaraukset 
Korttelin 5080 tontti 2 on liikerakennusten korttelialuetta, jolle saa sijoittaa 
vähittäiskaupan suuryksikön (KM). 
Korttelinosan kerrosluku on II. 
Rakennusoikeutta on 2 500, josta on päivittäistavarakaupan kerrosalaa pt 2 000 k-
m2. 
Korttelinosan pinta-ala on n. 13 070 m2. 
Tontilla on osoitettu istutettavat alueenosat ja istutettavat puurivit. 
Alueen sisäiselle huoltoliikenteelle ja polttoaineen jakelulle on varattu aikaisemman 
kaavan mukaiset alueenosat. 
Liittymäkieltoalueet ovat aikaisemman kaavan mukaiset. 
Rakennusalueen rajaa on suurennettu. 
Alueen sisäinen jalankulku on huomioitu. 
Aluevarauksien rajat on muutettu ohjeellisiksi. 

5.4 Kaavan vaikutukset 
Tämän kaavamuutoksen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat liikennemäärän 
sekä työpaikkojen lisääntymiseen alueella sekä alueen kauppapalveluiden 
monipuolistumiseen. 
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5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 
Taajamakuva 
Alue jäsentyy selkeästi rakennetuksi ympäristöksi, rakennetun alueen rajapintojen 
säilyessä selkeinä. Laajennusrakentaminen täydentää nykyistä rakennuskantaa. 
Alue on luonteeltaan kaupan keskittymä. 
 
 
 
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Alueella ei ole sellaisia luonnonarvoja, jotka vaarantuisivat tällä kaavamuutoksella 
tai joita tulisi erityisesti suojella, sillä alue on jo rakennettu. Asemakaavan muutos ei 
aiheuta ympäristölle merkittävää häiriötä. Kasvavasta liikenteestä aiheutuu melua, 
mutta liikenne tapahtuu järven suunnasta katsottuna rakennusten suojassa. 
Viihtyisyyttä on pyritty lisäämään osoittamalla tontille istutettavaksi merkittyä 
alueenosaa sekä istutettavien puurivien alueita. 
Alueen maaperässä ei arvioida aiemman käytön perusteella olevan 
saastuneisuutta. 
 
Virkistys 
Kaavamuutos ei vaikuta oleellisesti yleisiin virkistyskäyttömahdollisuuksiin. 
 
Liikenne 
Liikennemäärät kasvavat jonkin verran kaavamuutoksen myötä. Humalankadun ja 
Niementien uusi kiertoliittymä on poistanut ruuhkautumista ja lisännyt turvallisuutta 
kyseisessä risteyksessä, myös kevyen liikenteen kulku on helpottunut ja sen 
turvallisuus on lisääntynyt kiertoliittymän myötä. 
 
Kevyen liikenteen yhteydet ovatkin hyvät sekä kauppakeskittymän sisällä että 
alueelta keskustaan. Humalankadulla kulkee koko matkalla kevyenliikenteenväylä. 
Se jatkuu Niementien kautta Parkanontielle ja edelleen Parkanon keskustaan. Myös 
3-tien varrella kulkevan kevyenliikenteen väylän kautta pääsee kahta erillistä 
kevyenliikenteen reittiä alueelle (liite 7). 
 
Tekninen huolto 
Alueella on toimiva kunnallistekniikka. 

5.4.2 Sosiaaliset vaikutukset 
 
Väestön rakenne ja kehitys 
Pysyvän väestön määrä kaava-alueella ei muutu kaavamuutoksen myötä. 
 
Palvelut 
Lisärakentaminen monipuolistaa alueen kaupan palveluja. Nykyisen kaupan 
yhteyteen tehtävä erillinen liikehuoneisto täydentävää erikoispalvelua varten 
parantaa alueen palveluiden saatavuutta sijaitessaan nykyisten palveluiden 
yhteydessä. Myös palveluverkko laajenee alueelle tulevan uuden erikoispalvelun 
myötä. Parkanon osayleiskaavan laadinnan yhteydessä vuonna 2010 tehdyn 
Palveluselvityksen mukaan erikoiskaupan palveluille olisi lisätarvetta Parkanossa. 
 
Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Lisärakentaminen lisää alueen kaupan työpaikkoja. 
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5.4.3 Kulttuurilliset vaikutukset 
 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Alueella ei ole vanhaa rakennuskantaa eikä rakennettua kulttuuriympäristöä. 
Alueella on S-market, jota on tarkoitus laajentaa. Tiedossa ei ole, että alueella olisi 
muinaismuistoja. 

5.4.4 Taloudelliset vaikutukset 
 
Taloudelliset vaikutukset 
Parkanon kaupungille ei aiheudu kustannuksia katujen ja kunnallistekniikan 
rakentamisesta. Maanomistaja saa hyödyn kaavamuutoksesta ja maksaa 
kaavoituksesta aiheutuneet kulut. Parkanon kaupunki myy tontin 2 maanomistajalle 
alueen jolla tontti 2 laajenee. 

5.4.5 Vaikutukset terveyteen ja turvallisuuteen 
 
Sosiaalinen ympäristö, ympäristön puhtaus ja ihmisten elinolot 
Alueen kaavamuutoksella parannetaan elinoloja. Liikekeskuksen laajentamisen 
myötä alueen palvelutarjonta paranee, työpaikkoja tulee lisää ja 
virkistysmahdollisuudet säilyvät. 
 

5.4.6 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 
Luonnonolot 
Alue ei enää ole luonnontilainen, joten kaavamuutoksella ei ole vaikutusta 
luonnonympäristöön. 

5.4.7 Muut vaikutukset 

5.5 Ympäristön häiriötekijät 
Ks. kohta 5.4.1 ”Vaikutukset rakennettuun ympäristöön”. 

5.6 Kaavamerkinnät ja –määräykset 
Ks. liite 8 

5.7 Nimistö 
Kaavamuutosalueen nimistö on nykyinen. 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
Kaavan toteuttamisen ohjaamiseksi ja havainnollistamiseksi on luonnoksesta 
laadittu havainnekuva. Parkanon kaupungin rakennusjärjestys ohjaa myös 
rakentamista. 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
Toteuttaminen ja sen seuranta tapahtuu Parkanon kaupungin rakennusvalvonnan 
toimesta normaalin rakennuslupaprosessin edellyttämällä tavalla. Alue toteutuu 
vuosina 2013 - 2014. 

6.3 Toteutuksen seuranta 
Kaavan toteutumista seurataan rakennuslupien yhteydessä. 
 
 
 
 
 
Tampereella 8.3.2013 
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LIITE 1: OTE POHJAKARTASTA 
Karttaan on merkitty asemakaavamuutosalueen rajaus 
 
 

 
 
 



  
 

  

 

LIITE 2: OTE VOIMASSA OLEVASTA ASEMAKAAVASTA (A73) 
 
 

 
 
 



  
 

  

 

LIITE 3: OTE VOIMASSA OLEVASTA ASEMAKAAVASTA (A64) 
 
 
 
 

 



  
 

  

 

LIITE 4: OTE VOIMASSA OLEVASTA ASEMAKAAVASTA (AM43) 
 
 

 



  
 

  

 

LIITE 5: OTE PIRKANMAAN 1. MAAKUNTAKAAVASTA 
 
 

 
 

 



  
 

  

 

LIITE 6: OTE PARKANON KESKUSTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVASTA 
 
 

 
 
 



  
 

  

 

LIITE 7: ALUEEN KEVYEN LIIKENTEEN REITIT 
 
 

 
 

 



  
 

  

 

LIITE 8: ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA –MÄÄRÄYKSET, LUONNOS 
 

 



  
 

  

 

LIITE 9: ASEMAKAAVAMUUTOSLUONNOS 
 
 

 
 



  
 

  

 

LIITE 10: HAVAINNEPIIRUSTUS 
 
 

 
 

 
 



  
 

  

 

LIITE 11: ASEMAKAAVAMUUTOSLUONNOKSEN SEURANTALOMAKE 
 
 
 

 
 


