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1 PERUSTIEDOT

1.1 Lähtökohdat
Tarkoituksena on laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen
osayleiskaava Parkanon rautatieaseman alueelle, jotta saadaan asemanseudusta
houkutteleva toimintaympäristö niin yritysten kuin asumisen sijoittumiseksi alueel-
le. Suunnittelualueella on erityisiä maisemaan ja luontoon liittyviä arvoja mm. Na-
tura 2000 -aluetta sekä luonnonsuojelualuetta.

Alueen osayleiskaavatyö aloitettiin 2000 luvun alussa esillä olleen yksityisen sai-
raalahankkeen pohjalta. Alueen lähtökohdat ovat tästä muuttuneet ja osayleiskaa-
vasuunnittelu käynnistetty alusta.

Kaavan laatiminen aloitettiin kesällä 2008 perusselvitysten kokoamisella. Kaava-
työn alkuperäinen tarkoitus on valmistua vuoden 2009 aikana. Saman aikaisesti
on ollut käynnissä raakapuuterminaalialueen ratasuunnitelman laatiminen. Aika-
taulutavoitetta on jatkettu mm. kaava-alueen laajentamisen ja ratasuunnitelman
vuoksi. Parkanon kaupungin puolesta työtä on ohjannut tekninen johtaja Jarmo
Kyösti ja kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg sekä Kehitysparkki OY:n projektipääl-
likkö Jaakko Blomqvist (2008-2009). Suunnittelutyö on tehty Air-IX Ympäristö
Oy:n Tampereen toimistossa.

Kaavahankkeeseen on myönnetty EAKR:n rahoitusosuutta.

1.2 Kaava-alue
Suunnittelualue sijaitsee Parkanon kaupungin keskustasta noin 6,5 km koilliseen.
Alue on Seinäjoki-Tampere pääradan molemmilla puolilla rajoittuen etelässä Porin
rataan ja lännessä Riuttasjärveen. Alueen pinta-ala on noin 463 ha.

Kuva 1. Suunnittelualue
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1.3 Laaditut selvitykset

Kaavoitushankkeeseen liittyvät selvitykset

 Liikenneselvitys, Kaidatvedet ja uuden rautatieaseman välinen alue, 2002
 Rakennetun ympäristön selvitys, Kaidat vedet ja uuden rautatieaseman välinen

alue, 2002
 Virkistysalueverkosto selvitys, Kaidat vedet ja uuden rautatieaseman välinen

alue, 2002
 Natura 2000 Kaidat vedet ja Naturan täydennys Ahvenuksen alueen periaat-

teellinen yhteisvaikutusten selvitys alueen luontoarvoihin, Kaidat vedet ja uu-
den rautatieaseman välinen alue, 2002

 Maisemaselvitys, Kaidat vedet ja uuden rautatieaseman välinen alue, 2002
 Luontoselvitys osayleiskaavaan Parkanon uuden aseman ja Kaitojen vesien

rannan väliselle alueelle, 2002
 Parkanon Kaidatvedet -järven arkeologinen inventointi, 2002
 Luontoselvityksen täydennys, AIRIX Ympäristö Oy, 2008 ja Luontopalvelu

Kraakku 2010.
 Rakennettavuusselvitys, AIRIX Ympäristö Oy, 2009
 Parkanon raakapuutekuormausalueen ratasuunnitelma, Ratahallintokeskus,

2009-2010.
 Puunkuormausraiteen meluselvitys, Ramboll, 2010

Aikaisemmin laadittuja selvityksiä ja suunnitelmia

 Pirkanmaan maakuntakaava. Vahvistettu valtioneuvostossa 28.9.2006.
 Parkanon keskustan osayleiskaava (1991)
 Parkanon kaupungin rantaosayleiskaava
 Ranta-asemakaava-aineistot.
 Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. Mietintö

66/1992. Ympäristöministeriö.
 Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialli-

set ympäristöt. Museovirasto ja Ympäristöministeriö 1993.

1.4 Kaavoitustilanne

Maakuntakaava

Parkano kuuluu Pirkanmaan liiton alueeseen. Pirkanmaan maakuntakaava on
vahvistettu 29.3.2007.

Alueella on maakuntakaavassa esitetty seuraavat kohdemerkinnät:

 Työpaikka-alueena TP on osoitettu Uudenasemantien länsipuoleinen alue.
Alue on varattu liike- ja toimistorakentamiseen tai tuotantokäyttöön.

 Teollisuus- ja varastoalueena T on osoitettu Uudenasemantien ja Porin radan
välinen alue. Merkinnällä on osoitettu teollisuus-, varasto tai vastaavaan käyt-
töön tarkoitettuja alueita.

 Retkeily- ja ulkoilualueena VR (017) on osoitettu Riuttasjärveen ja Natura-
alueeseen rajoittuva ranta-alue.

 Pääratana on osoitettu Seinäjoki-Tampere -rata sekä Porin rata. Asema-alue
on osoitettu maaliikenteen alueena sekä matkakeskuksena LM.
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 Aseman pohjois- ja pääosin itäpuolelle on osoitettu Raideliikenteen hyödyn-
tämisen kohdealuerajaus lr. Merkinnällä osoitetaan raideliikenteeseen tukeu-
tuvat logistisesti edulliset alueet, joille on mahdollista sijoittaa raideliikenteen
saavutettavuuteen perustuvia kierrätykseen, lajitteluun ja energian tuotantoon
liittyviä toimintoja.

 Luonnonsuojelualueena SL ja Natura-alueena nat on merkitty Kaidatvedet
(SL 095 ja nat 042) sekä Ahvenus (SL097 ja nat 047)

 Uudenasemantie on tärkeänä yhdystienä. Etelään on osoitettu tieliikenteen
yhteystarve.

 Paroonin polku on osoitettu ulkoilureittiyhteytenä.

 Radan itäpuoleinen sähkölinja.

Kuva 2. Ote maakuntakaavasta

Pirkanmaan liikennettä ja logistiikkaa koskevan 2. vaihemaakuntakaavan käynnis-
tämisestä on päätetty 18.1.2008. Kaava sisältää mm. tarvittavat valtakunnalliset
rata- ja päätielinjaukset.

Yleiskaavoitus

Suunnittelualueella on voimassa ja/tai laadittu seuraavat osayleiskaavat.

 Parkanon keskustan oikeusvaikutukseton yleiskaava on hyväksytty kau-
punginvaltuustossa 24.7.1991 (KHO:n päätös 27.4.1992)

 Ranta-alueella on voimassa Parkanon kaupungin rantaosayleiskaava.
 Parkanon asemanseudulle vuosina 2002-2003 laadittu osayleiskaavahan-

ke keskeytettiin ehdotusvaiheessa.



PARKANO, ASEMANSEUTU 7
Osayleiskaava
AIRIX Ympäristö Oy

Kuva 3. Ote keskustan yleiskaavasta

Asemakaava

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja.

Rantakaava

Eteläosassa Riuttasjärven ranta-alueella on voimassa 19.8.1980 vahvistettu ranta-
kaava ja 1988 vahvistettu rantakaavan muutos ja laajennus.

Kaavalla ja muutoksella on yhteensä osoitettu 12 loma-asunnon rakennuspaikkaa,
joista kymmenen on omarantaisia.

Rakennusjärjestys

Parkanon kunnan rakennusjärjestys on astunut voimaan 1.1.2002.

Rakennuskielto

Suunnittelualueella ei ole voimassa rakennuskieltoalueita.
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1.5 Maanomistus
Alueen maanomistus jakautuu yksityisten, kaupungin ja valtion (tiealueet) kesken.
Metsähallitus on suurin maanomistaja.

LIITE 2 MAANOMISTUS

1.6 Väestö, elinkeinot ja palvelut
Kaava-alueella asuu vakituisesti alle 10 asukasta. Parkanon kaupungin asukas-
määrä on noin 7470 asukasta, joista keskustassa asuu noin 5000 asukasta ja lä-
hiympäristössä noin 2500 asukasta. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan
asukasluvun kehitys tulee vähenemään hieman nykyisestä.

Alueen työpaikat liittyvät rataan. Asematoiminnan lisäksi alueella on puutavaran
säilytystä ja lastausta. Näiden lisäksi kaava-alueella toimii puunkyllästämö. Kaava-
alueen työpaikkojen kokonaismäärä on noin 10-20.

Elinkeinorakenne koko kaupungissa:

Maa- ja metsätalous sekä kalastus 8,9%

Teollisuus 39.2%

Palvelut 49,8%

Muut 2,1%

Parkanon työpaikkaomavaraisuus on ollut yli 100%.

Kaava-alue on pääosin rakentamatonta maa- ja metsätalousaluetta eikä alueella
ole palveluja. Julkiset sekä kaupalliset palvelut keskittyvät Parkanon keskustaan.
Etelästä asemalle tuleva Paroonin polku on tarkoitettu virkistyskäyttöön.

1.7 Luonnonympäristö
Suunnittelualue kuuluu keskiboreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen. Alueen ka-
rusta kallioperästä johtuen kasvillisuuskin on hyvin karua ja niukkalajista. Soita on
huomattavan paljon, keskimäärin puolet maa-alasta. Metsämaat edustavat
useimmiten karua puolukkatyypin mäntykangasta. Metsätalouskäyttö näkyy sel-
västi alueen metsissä. Peltoalueita alueella on niukasti. Myös vesiluonto on alueel-
la niukkaa. Kaidat Vedet -järvelle avautuu maisemallisesti merkittäviä erämaisia
järvinäkymiä. Rannat ovat paikoin kallioiset. Alueella on useita maisemallisesti
kauniita kallioalueita. Kallioalueet ovat seudulle hyvin tyypillisiä.

Alueen kallioperä koostuu happamista syväkivilajeista, granodioriitista ja kvartsi-
dioriitista. Alueen maaperä on pääosin moreenia. Kalliopaljastumia on lukuisia.
Alueen laitaosilla esiintyy saraturvetta. Savea on hyvin pienialaisesti Riuttaskorven
seudulla.
Alueen linnusto koostuu selvitysten mukaan tyypillisestä metsälajistosta. Vuonna
2008 tavattiin ainoastaan punarinta ja eikä jätöshavaintoja tai muita merkkejä
esim. koloista tavattu lainkaan. Aikaisemmin on todettu, että pohjoisella osalla
esiintyy teertä, metsoa ja pyytä sekä palokärkeä. Muusta eläimistöstä alueella
esiintyy ainakin hirvi, metsäjänis ja kartoituksessakin tavattu orava.
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Vuonna 2008 ei tavattu liito-oravalle hyvin soveltuvia alueita, eikä tehty havaintoja
eläimen esiintymisestä. Tuoreet kankaat ovat nuorehkoja ja sijoittuvat sirpaleisesti.
Natura-alueita ei kartoitettu.

Suunnittelualue rajautuu Kaidatvedet vesistöön. Kaidatvedet sijoittuvat Kokemäen-
joen vesistöalueen pohjoisosaan ja kuuluvat Parkanojärven valuma-alueeseen.
Kaidat Vedet virtaavat Vääräjoen kautta Kyrösjärveen. Veden laatuluokka on hyvä.
Kaitojen vesien alue on osa Käenkosken voimalaitoksen yläpuolista säännöstelyal-
lasta. Alueella ei sijaitse tärkeitä pohjavesialueita.

Laajennusaluetta koskeva luontoselvitys laadittiin 2010. Tässä yhteydessä havait-
tiin Kissavuoren itäpuolella liito-oravalle sopivaa kuusimetsää, jossa kasvaa myös
lehtipuita. Merkkejä liito-oravasta löytyi kahden vierekkäisen haavan alta sekä lä-
hettyviltä ison kuusen alta. Toinen haavoista on kolopuu. Selvityksessä todetaan,
että voidaan olettaa liito-oravan kulkevan kohti itää, jossa on sille soveltuvia met-
siä. Ei länsipuolelle taimikkoalueelle. Luontoselvitys liitteessä 3b.

Erityispiirteet

Suunnittelualueella sijaitsee kaksi Natura-aluetta.

Kaidatvedet
Kaidat Vedet (FI0336005) on kapeaan murroslaaksoon syntynyt järviketju. Järvien
välisissä kapeikoissa on pieniä koskia. Rannat ovat kallioisia, jylhiä ja hyvin vähän
loma-asutettuja. Alueen luonto on karua. Alue kuuluu myös valtakunnalliseen ran-
tojensuojeluohjelmaan. Pirkanmaan maakuntakaavassa sillä on SL-merkintä. Lin-
tudirektiivin lajeista alueella tavataan kalatiiraa, kurkea ja pyytä.

Ahvenus
Ahvenuksen (FI0336008) metsistä pääosa on mäntyvaltaista luonnonmetsää, jos-
sa esiintyy runsaasti vanhoja puuyksilöitä ja pystykeloja. Itälaidalla esiintyy myös
kuusivaltaista metsää sekä korpisuutta. Alueeseen kuuluu myös pieni räme. Alu-
eella esiintyy lintudirektiivin lajeista palokärki. Ahvenus on luonnonsuojelulailla
rauhoitettu.

Kuva 4. Näkymä Ahvenuksen alueelta

Muut alueet
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Muita vähäisempiä luontoarvoja sisältäviä alueita on muutamia; korpi, puronvarsi,
puoliavoin räme, isojen haapojen ryhmä. Kaidat Vedet Natura-alueen itäpuolelle,
suunnittelualueelle, on hiljattain perustettu uutta Metsähallituksen suojelualuetta.
Alueeseen sisältyy pääosin merkittävä korpialue. Korpialue on kuusivaltainen.
Niukan kenttäkerroksen lajistoon kuuluu lähinnä lakka ja pallosara. Pohjakerros on
korpikarhunsammalen (Sphagnum girgensohnii), metsäkerrossammalen ja sei-
näsammalen peittämä. Korpialueella on luonnontilaisia noroja ja siellä esiintyy mm.
pyy.

Riuttaskorven eteläpuolella kulkee oja/puro (Puronvarsi), jonka keskimmäinen
osuus kulkee korpimaisessa ympäristössä ja puro muistuttaa metsälain mukaisia
kohteita. Tätäkin osuutta lienee joskus suoristettu. Alueella kasvaa kuusta, mustik-
kaa ja rahkasammalta.

Riuttaskorvesta kaakkoon, aivan rautatien tuntumassa sijaitsee hyvin pienialainen,
ojittamaton ja maisemallisesti viehättävä puoliavoin räme. Rämeellä kasvaa har-
vakseltaan mäntyä. Mättäillä esiintyy variksenmarjaa, juolukkaa, vaivaiskoivua lak-
kaa ja vaivaiskoivua. Välipintojen kasvillisuuteen kuuluvat tupasvilla (Eriophorum
vaginatum), isokarpalo (Vaccinium oxycoccos) ja suokukka (Andromeda polifolia).
Sekä väli- että mätäspinnoilla esiintyy karujen paikkojen rahkasammalia (mm.
Cuspidata-ryhmää).

Isojen haapojen ryhmä sijoittuu alueen pohjoisosaan Ratapaanantien viereen.
Haavat kasvavat kuusien ja mäntyjen seassa.

1.8 Maisema
Suunnittelualueen länsirajalta avautuu Kaidatvedet järvelle kauniita näkymiä. Ran-
ta-alue on paikoin kallioinen. Riuttaskorven tilan tuntumassa, suunnittelualueen
eteläosassa, on harvakseltaan joitakin asuinrakennuksia ja muutama pienehkö
peltoalue. Riuttaskorven talouskeskuksen pihapiiri on viehättävä. Suunnittelualuet-
ta rajaa etelässä rautatie, joka pohjoiseen jatkuessaan halkaisee alueen itäpuolis-
kon, missä myös aseman alue toimintoineen sijaitsee. Alue on suurimmaksi osaksi
mäntymetsäinen ja -soinen. Talousmetsäkäyttö on jättänyt leimansa metsiin ja oji-
tus suoluontoon. Kallioiset alueet ovat maisemallisesti viehättäviä ja tuovat vaihte-
lua metsäisen osuuden sisäiseen maisemaan. Koilliskulmauksessa on hakkuualu-
eita.

Maasto laskee idästä länteen järviä kohden. Riuttasjärven pinta on noin 120
mmpy. Alueen korkein piste on alueen kaakkokulmassa, missä sähkölinjan alla si-
jaitsevan kallion korkeus on 160 mmpy. Väliin jäävän alueen maasto vaihtelee
pohjois-eteläsuuntaisina painanteiden ja hieman korkeampien selänteiden vuoro-
tellessa idästä länteen

Kuva 5. Näkymä Kaidoillevesille
Maantieltä katsottuna.
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1.9 Rakennettu ympäristö

Alueella on vain vähän rakennettua ympäristöä. Kaava-alueen lounaisalueella on
muutama asuinrakennus. Yksi rakennuksista on Riuttaskorven vanha tilakeskus
talousrakennuksineen. Päärakennus on alkuaan 1900 -luvun alkupuolelta. Pihapii-
rissä on aitta sekä talousrakennuksia. Aitta edustaa alueen vanhinta rakennuskan-
taa. Kohde on inventoitu vuonna 2002. Tilakeskuksen länsipuolella on kaksi uu-
dempaa asuinrakennusta 1970 luvulta tai myöhemmin. Riuttaskorven tilan itäpuo-
lella on puunkyllästämön tuotantotilat. Piha-alue on varastointikäytössä. Riuttas-
veden rannalla on ranta-asemakaavan mukaisesti toteutettua vapaa-ajan asutusta.
Alueen pohjoisosassa, Pitkäkosken eteläpuolella, on partiolaisten mökki.

Parkanon nykyinen rautatieasema avattiin vuonna 1971. Asema rakennettiin Tam-
pere-Seinäjoki oikoradan yhteydessä paikkaan, jossa oikorata ristesi Haapamäki-
Pori -radan kanssa. Radan länsipuolella asemarakennus alkuaan 1970 luvulta.
Rakennuksen pohjoispuolella on parakkirakennuksia. Radan itäpuolella on kuor-
maustoimintaan liittyvä kookas varastohalli.

Kuva 6. Asemarakennus

Kuva 7. Riuttaskorven tilan
päärakennus

Muinaismuistokohteet

Alueelta on tehty arkeologinen inventointi 30.9.2002 Pirkanmaan maakuntamuse-
on toimesta. Alueen koillisosassa Ratapaanantien vieressä on historiallisen ajan
kivistä koottu rajapyykki, joka on peräisin 1900-luvulta. Pyykki ei ole muinaismuis-
tolain perusteella rauhoitettu, mutta Pirkanmaan maakuntamuseo suosittelee raja-
pyykin säilyttämistä alkuperäisellä paikallaan maanmittaushistoriaan liittyvänä
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muistomerkkinä. Kaava-alueelta ei tunneta muita historiallisen ajan sekä esihisto-
riallisen ajan kiinteitä muinaisjäännöksiä.

Virkistys

Parkanon asemalle on opastettu Paroonin taival kaupungin keskustasta. Samaan
reittiin yhtyy useita Luoteis-Pirkanmaan kuntia koskeva Pirkantaival. Reitti kulkee
alueelle kaakkoiskulmasta Riuttaskorven tilan itäpuolitse yli Uudenasemantien rau-
tatieasemalle.

Alueen läpikulkeva Uudenasemantie kuuluu Luoteis-Pirkanmaan polkupyöräreittiin
ja se haarautuu rautatieaseman kohdalla radan itäpuolelle. Kaidat Vedet kuluu
Kihniöltä alkavaan Parkanon kautta Kyrösjärvelle johtavaan 45 kilometriä pitkään
melontareittiin.

Moottorikelkkareitti kulkee rautatieaseman itäpuolitse pohjoiseen kiertäen Kaidat
Vedet metsämuseon kautta länsipuolitse kohti etelää.

1.10 Liikenne, yhdyskuntatekniikka

Alueen läpi kulkee maantie 2742 (Uudenasemantie). Lisäksi alueella on jonkin ver-
ran yksityistieverkkoa sekä vanha ratalinja (Ratapaanatie), jota on osittain hyödyn-
netty ajoneuvoliikenteen reittinä. Ajoneuvoliikenteen eritaso sijaitsee ratapihan ete-
läpuolella.

Maantien 2742 liikennemäärät on välillä vt 3 – maantie 13333 (Käenmäentie) noin
390 ajoneuvoa vuorokaudessa. Välillä maantie 13333 (Käenmäentie) – asema lii-
kennemäärä on noin 840 ajoneuvoa vuorokaudessa. Asemalta valtatielle 23 liiken-
nemäärä on noin 530 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on vä-
lillä 2,8–4,7 %.

Tie ei ole valaistu, eikä sillä ole kevyen liikenteen väylää.

Alueen läpi kulkee Tampere –Seinäjoki päärata. Asema toimii henkilöliikenteen
pysähdyspaikkana sekä merkittävänä tavaraliikenteen (puunkuormaus) lastaus-
paikkana. Nykyinen junatarjonta Parkanossa on henkilöliikenteen kannalta varsin
hyvä. Tampereen suunnasta Parkanossa pysähtyy kuusi junavuoroa, joista yksi on
Pendolino-vuoro. Junavuorojen pysähtymiset ajoittuvat välille noin klo. 9.45–19.50.
Seinäjoen suunnasta Parkanossa pysähtyy seitsemän junavuoroa, joista kaksi on
Pendolino-vuoroja. Junavuorojen pysähtymiset ajoittuvat välillä noin klo. 6.15–
20.20.

Asemalle tulee vesijohtolinja varikon suunnasta. Alueen läpi on suunniteltu raken-
nettavaksi Kihniön ja Parkanon välinen siirtoviemäri ja Parkanon vesihuoltolinja
uudelta vedenottamolta keskustaan. Johdot sijoitetaan samaan kaivantoon . Linjan
rakentaminen toteutunee lähivuosina. Uudenasemantien ja kiviluomantien risteyk-
sen eteläpuolelle on suunnitelmassa esitetty rakennettavaksi jäteveden pump-
paamo.
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Kuva 8. Suunnittelualueen tieverkko sekä nykyiset ja suunnitellut vesihuoltolinjat.

1.11 Ympäristön häiriötekijät
Rautatieliikenne aiheuttaa melua ja tärinää lähiympäristöön. Uudenasemantieltä
aiheutuu melua lähiympäristöön. Läheinen Parkanon varikko asettaa rajoituksia si-
joitettavalle toiminnalle. Alueelta ei ole tiedossa muita ympäristön häiriötekijöitä.

2 SUUNNITTELUN TAVOITTEET

2.1 Valtakunnalliset ja maakunnalliset tavoitteet
Kaava-aluetta koskevat valtioneuvoston 1.1.2002 voimaan tulleen periaatepäätök-
sen mukaiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Tarkistetut tavoitteet ovat
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tulleet voimaan 1.3.2009. Asemanseudun osayleiskaavassa korostuvat valtakun-
nallisten tavoitteiden seuraavat kohdat:

 toimiva aluerakenne

 eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu

 kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat

 toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

 luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.

Valtioneuvoston päätöksessä tavoitteet on jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin niiden
alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua ohjaavien vaikutusten perusteella.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja, niiden to-
teuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja
valtion viranomaisten toiminnassa.

Erityistavoitteita:
Suunnittelualueeseen kuuluu Ahvenuksen Natura-alue (FI0336008) sekä osa laa-
jemmasta Kaidat vedet Natura-alueesta verkostoon (FI0336005). Ahvenus on
luonnonsuojelulailla suojeltu.

Alueen läpi kulkee Tampere-Seinäjoki päärata. Muinaismuistokohteita on yksi.

Maakuntakaavan tavoitteet:
Tavoitteita käsitelty kohdassa 1.4

2.2 Kaavalle asetetut lähtökohtatavoitteet
Alueen lähtökohdat ovat muuttuneet 2000 luvun alkupuolella laadittuun ehdotuk-
seen nähden ja osayleiskaavasuunnittelu aloitetaan alusta. Tavoitteena on saada
asemanseudusta houkutteleva toimintaympäristö yritysten ja mahdollisesti asumi-
sen sijoittumiseksi alueelle. Lisäksi tutkitaan matkailuun liittyvien tavoitteiden huo-
mioimista. Pääpaino tulee olemaan rautatieyhteyden läheisyyteen sijoittuvalla työ-
paikkatoiminnalla ja logistisella toiminnalla.

2.3 Tarkentuneet tavoitteet
Aloitusvaiheen aikana tavoitteita on tarkennettu seuraavasti

 Asumisen tavoitteet: Kaavatyössä tutkitaan asumisen sijoittumista alueen länsi-
osaan kaupungin omistamalle maalle. Olemassa oleva asutus (myös loma-asutus)
säilyy nykyisellään.

 Elinkeinotoimintojen tavoitteet: luoda mahdollisuudet kehittää aseman alueen
ympäristöä monipuolisena työpaikkatoimintojen alueena. Tukea alueella nykyisin
olevaa lastaustoimintaa. Tutkia alueen mahdollisuuksia puupohjaisen biopolttoai-
neen varastointia logistisista näkökulmista.

 Palvelujen tavoitteet: Varataan mahdollisuus matkailua - sekä alueen käyttäjiä
tukevien palvelujen sijoittumiseen alueelle.

 Liikenteen tavoitteet: Varaudutaan asemanseudun laajempaan kehittämiseen
(raideliikenteen kohdealueena) logistisena keskuksena. Varaudutaan uusien pää-
liikenneyhteyksien sijoittamiseen (liikenneyhteyksien tarve). Parannetaan kevyen-
liikenteen verkostoa alueella.

 Virkistyksen tavoitteet: Tutkitaan virkistysmahdollisuuksien säilyttämistä ja kehit-
tämistä alueella.

 Suojelu: Huomioidaan alueen luontoon kohdistuvat suojelutavoitteet

 Muut tavoitteet: Huomioidaan alueen sijainti Parkanon varikon vaikutuspiirissä.
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2.4 Kaavatyön aikana esiin tulleet tavoitteet (kuuleminen)
Valmisteluvaiheen aikana jätetyistä mielipiteistä ja lausunnoista on yhteenveto liit-
teessä 4. Yhteenveto ehdotusvaiheen kuulemisesta on liitteessä 5.

Ehdotuksen jälkeen kaava-aluetta laajennettiin pohjoiseen laadittujen puunkuor-
mausalueen suunnitelmienperusteella. Alueen laajentamisesta johtuen kaava ase-
tetaan uudelleen nähtäville.

3 VAIHTOEHDOT

3.1 Luonnosvaihtoehdot
Osayleiskaavasta laadittiin
kaksi luonnosvaihtoehtoa
(VE 1 ja VE 2). Luonnokset
eroavat toisistaan asuinra-
kentamisen ja uusien työ-
paikka-alueiden osalta.
Luonnoksessa 1 on osoitet-
tu uusia asuinalueita.

VE 1

VE 2
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Vaihtoehdoissa VE 1 ja VE 2 maankäyttö jakaantui seuraavasti:

VE 1 VE 2
Asuminen (AP, RA) 29,1 ha 14,5 ha
Teollisuus (T, TP, TP-1, TV) 158,1ha 204,9 ha
Erityisalueet ja liikenne (LR) 27,5 ha 22,6 ha
Viheralueet(EV) 17,3 ha 17.3 ha
Virkistys (VL) 1,1 ha 1,1 ha
Maa- ja metsätalous (M) 118,4 ha 91,1 ha
Suojelualueet (SL) 80,7 ha 80,7 ha

Yhteensä 432 hehtaaria

Vaikutuksiltaan ovat vaihtoehdot samankaltaiset, koska molemmissa on pääpaino
päärataan tukeutuvan työpaikkatoiminnan kehittämisessä. Kaava mahdollistaa
työpaikkojen merkittävän lisääntymisen molemmissa vaihtoehdoissa. Suurimpana
erona on, että vaihtoehto 1 mahdollistaisi noin 40 uuden omakotitalon rakentami-
sen, jolloin alueelle sijoittuisi noin uutta 120 asukasta. Vaikutusten arviointi koh-
dassa 6.

Kaavatyötä jatkettiin vaihtoehdon VE 1 pohjalta, jossa tutkittiin asumiseen varatta-
vien alueiden lisäämistä ns. reservialueiden osoittamista Ratapaanatien varteen.
Vastaavasti työpaikka-alueen määrää pienennettiin.

4 OSAYLEISKAAVA JA SEN PERUSTELUT

4.1 Yleinen perustelu
Asemanseudun osayleiskaava osoittaa rautatieaseman ympäristön maankäytön
kehittämisperiaatteet asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kaavan kokonaisuuden
kannalta pääpaino on teollisuuden ja muiden työpaikkatoimintojen varaaminen rau-
tatien ja maantien yhteyteen. Samalla osoitetaan asuinaluevaraus, joka tukeutuu
työpaikkatoimintoihin, hyviin liikenneyhteyksiin sekä luonnonympäristöön. Uusia
asuinaluevarauksia on kaavakokonaisuuden kannalta vähäisesti. Puunkuormaus-
alueen ratasuunnittelussa päädyttiin siirtää alueen sijaintia nykyistä pohjoisem-
maksi, joka on maastollisesti sekä laajentumisen kannalta parempi ratkaisu.

Kaavassa on huomioitu olemassa oleva asuminen, loma-asuminen ja teollisuus-
toiminta sekä alueen luontoon liittyvät erityiset arvot. Maankäyttö tukee maakunta-
kaavan tavoitteita.

4.2 Kokonaisrakenne

Osayleiskaava-alueen maankäyttö jakaantuu seuraavasti:

Asuminen (AP, AP/s, RA) 29,2 ha
Teollisuus (T,TY, TY-1 TP, TP-1, TV, TV-1) 173,0ha
Erityisalueet ja liikenne (EV, ET, LR) 52,0 ha
Maa- ja metsätalous (M) 128,3 ha
Suojelualueet (SL,SL-1,S-1) 80,7 ha

Yhteensä 463,2 hehtaaria
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4.3 Maankäyttö

4.3.1 Asuminen

Merkinnät ja määräykset

AP Pientalovaltainen asuinalue

Merkinnällä on osoitettu Uudenasemantien eteläpuolella rakentuneet
asuinalueet sekä uusi AP-alue Ratapaanantien vierestä.

Uuden alueen pinta-ala on noin 15 hehtaaria. Alue on tarkoitettu ase-
makaavoitettavaksi. Alueelle soveltuvat isommat tontit kuin keskusta-
alueella.

Merkintä /s, jolla ympäristö säilytetään, koskee Riuttaskorven tilan
(7:72) vanhaa rakennettua ympäristöä (päärakennuksen, luhtiaitan ja
vanhempien talousrakennusten muodostama kokonaisuus). Määräys:
Korjaus- ja muutostöissä tulee huomioida rakennettua ympäristöä kos-
kevat arvot. Uudisrakentaminen tulee sovittaa osaksi kokonaisuutta.

4.3.2 Palvelualueet

Kaavalla ei osoiteta erillisiä palvelualueita.

4.3.3 Työpaikka-alueet

Merkinnät ja määräykset

T Teollisuus- ja varastoalue

Merkinnällä on osoitettu nykyinen teollisuusalue sekä alueet Porin ra-
dan ja maantien välistä. Uusia alueita on noin 19 hehtaaria.

TY Teollisuusalue, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaa-
timuksia.

Merkinnällä on osoitettu lähimpänä asutusta olevat uudet alueet Porin
radan ja maantien välistä. Uusia alueita on noin 6 hehtaaria.

TY-1 Teollisuusalue ja varastoalue, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle
erityisiä vaatimuksia. Alue on tarkoitettu monipuoliseksi, pääosin logis-
tiikkatoimintaa palvelevaksi, teollisuus- ja varastoalueeksi.

Merkinnällä on osoitettu rautatien itäpuolelle sijoittuvat uudet alueet.
Uusia alueita on noin 40 hehtaaria.

TP Työpaikka-alueet

Merkinnällä osoitetaan monipuoliset työpaikka-alueet, joissa voi olla
toimisto- ja palvelutyöpaikkoja, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teolli-
suutta ja siihen liittyvää myymälätilaa sekä varastointia. Työpaikka-
alueet ovat Uudenasemantien länsipuolella ja niiden pinta-ala ovat yh-
teensä noin 36 hehtaaria.
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TP-1 Työpaikka-alueet

Alueelle voidaan sijoittaa matkailutoimintaa palvelevia tiloja sekä liitty-
vää myymälätilaa, ei kuitenkaan vähittäiskaupan suuryksikköä.

Merkinnällä osoitetaan monipuoliset työpaikka-alueet, joissa voi olla
toimisto- ja palvelutyöpaikkoja, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teolli-
suutta ja matkailutoimintoja ja liittyvää myymälätilaa sekä varastointia.
Työpaikka-alue on Uudenasemantien länsipuolella. Pinta-ala on noin 35
hehtaaria.

TV Varastoalue

Merkinnällä on osoitettu laaja varastoalue rautatien ja TY-1 alueen itä-
puolella ja Aitonevantien pohjoispuolella. Alue on tarkoitettu rautatieyh-
teyttä hyödyntävää logistista toimintaa varten. Alueen pinta-ala on noin
28 hehtaaria. Alueen läpi on osoitettu tieliikenteen yhteystarve.

TV-1 Varastoalue

Alue on tarkoitettu maa-ainesten säilyttämiseen. Pilaantuneita maa-
aineksia ei saa tuoda alueelle.

Merkinnällä on osoitettu pieni varastoalue Porin rataan rajoittuen. Alu-
een pinta-ala on noin 3 hehtaaria.

4.3.4 Loma-asuminen

Merkinnät

RA Loma-asuntoalue

Merkinnällä on osoitettu Riuttasjärven rannalla sijaitsevien, olemassa
olevien ja ranta-asemakaavoitettujen loma-asuntojen alueet. Kaavalla ei
osoiteta uusia lomarakennuspaikkoja.

Alueiden maankäyttö toteutetaan ranta-asemakaavan perusteella.

4.3.5 Liikenne

Uudenasemantie on osoitettu yhdystienä/pääkatuna, aseman itäpuoleiset tiet yh-
dysteinä/ kokoojakatuina. Tieliikenteen yhteystarpeena on osoitettu yhteys Uu-
denasematieltä Kuruntien suuntaan sekä pohjoinen yhteystarve aseman itäpuolel-
la sähkölinjan kohdalla. Kevyen liikenteen yhteystarve on osoitettu maantien vie-
reen, Ratapaanantielle sekä asuinalueen ja aseman välille. Merkinnällä ei oteta
kantaa väylän sijaintiin eikä tyyppiin ja koskee erityisesti maantienviereen osoitet-
tua väylää. Ohjeelliset ulkoilureittiyhteydet noudattavan osittain nykyistä Paroonin-
taivalta. Ohjeellinen moottorikelkkailureitti osoitetaan radan itäpuolelle.

Merkinnät

LR Rautatieliikenteen alue
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Merkinnällä on osoitettu rautatieaseman lähiympäristö sekä varaus laa-
jennusalueelta. Nykyinen puutavaran lastausalue on suunniteltu sijoittu-
vaksi kaava-alueen pohjoisosaan.

4.3.6 Erityisalueet

ET Yhdyskuntateknisen huollon alue

Merkinnällä on osoitettu alue Uudenasemantien läheisyydestä. Alueelle
on tarkoitus sijoittaa vedenkäsittelylaitos.

EV Suojaviheralue.

Loma-asutuksen ja uuden AP -alueen väliin on merkitty suojaviheralue.
Myös Aitonevantien pohjoispuolelle, rautatien alittavan alikulkutunnelin
läheisyyteen on esitetty kaksi suojaviheraluetta. Lisäksi Ahvenuksen SL
–alueen pohjoispuolelle on osoitettu EV merkintä.

4.3.7 Kulttuuriympäristö ja luonnonympäristö

Merkinnät ja määräykset

Natura 2000 – verkostoon kuuluvat alueet on kaavoitettu SL ja SL-1 –
alueeksi. Natura -alueen osalta laadittu ns. Natura – vaikutusarvioinnin
tarveharkinta-arviointiosuus on kohdassa 6.5.

SL Luonnonsuojelualue

Merkinnällä on osoitettu Ahvenuksen Luonnonsuojelualue. Kohde kuu-
luu Natura 2000-verkostoon.

SL-1 Luonnonsuojelualue

Merkinnällä on osoitettu suojeltavaksi tarkoitettu ranta-alue. Ranta kuu-
luu laajempaan valtakunnallisen rantojensuojeluohjelmaan ja Natura
2000-verkostoon (Kaidatvedet).

Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maankäyttö-
ja rakennuslain 128:ssa tarkoitettua maisematyölupa (toimenpiderajoi-
tus). Toimenpiderajoitus päättyy, kun suojelupäätös on lainvoimainen.

Toteutusvastuu Pirkanmaan ELY-keskus.

S-1 Suojelualue

Merkinnällä on osoitettu kansallisen metsiensuojelun mukainen kohde
(S-sme-134626-Kaidatvedet).

Toteutusvastuu Metsähallitus.

luo Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
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Alueen käytössä on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden
kannalta tärkeiden elinympäristöjen ja eliölajien säilymisedellytykset.

Merkinnällä on osoitettu luontoselvityksissä huomioitu isojen haapojen
ryhmä.

luo-1 Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.

Liito-oravakohde, jonka puusto tulee hoitaa niin, että liito-oravan pesi-
mäpuut ja niitä suojaavat puut sekä ravinnon hankinnan kannalta riittä-
vä puusto säilytetään.

Merkinnällä on osoitettu liito-oravakohde alueen koilliskulmasta.

Historiallisen ajan rajapyykki on osoitettu kohdemerkinnällä S, suojeltava rakenne.
Määräys: Aluetta koskevat maankäyttösuunnitelmat tulee lähettää Pirkanmaan
maakuntamuseoon tai Museovirastoon lausuntoa varten.

4.3.8 Maa- ja metsätalous
Kavalla osoitetaan maa- ja metsätalousalueena noin 128 hehtaaria eli noin 27 %
koko kaava-alueen pinta-alasta.

Merkinnät

M Maa- ja metsätalousvaltainen alue

4.3.9 Vesialueet

Kaava rajoittuu länsireunasta vesialueeseen.

4.3.10 Osayleiskaavamääräyksiä:

 Osayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena (MRL 42§)

 Uudet AP, T, TV ja TP alueet on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.

 Asemakaavoituksen yhteydessä tulee varmistaa läheisen varikkoalueen ra-
joitukset alueelle sijoitettavalle toiminnalle.

5 KAAVAN SUHDE MUIHIN SUUNNITELMIIN

Kaavan suhde maakuntakaavoitukseen
Yleiskaava tukee ja tarkentaa maakuntakaavan tavoitteita. Kaavasuunnittelussa
mm. huomioidaan raideliikenteeseen tukeutuvien työpaikkatoimintojen osoittami-
nen. Pirkanmaan liikennettä ja logistiikkaa koskevan 2. vaihemaakuntakaavan laa-
timinen on käynnistetty.

Kaavan suhde muuhun suunnitteluun
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Kaavatyössä osoitetaan ranta-asemakaavan mukaiset aluevaraukset. Asemalle
laadittu raakapuuterminaalin ratasuunnitelma on huomioitu kaavassa.

Yleiskaavassa osoitettu maankäyttö tarkentuu asemakaavoituksen kautta.

6 KAAVAN VAIKUTUKSET

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kaavan perustuvan riittäviin tutkimuksiin ja
selvityksiin ja toteutumisen ympäristövaikutusten selvittämistä. Yleiskaavassa arvi-
oidaan tavoitteena olevan kehityksen vaikutuksia ja niiden merkittävyyttä ihmisten
elinoloihin ja -ympäristöön, maaperään, veteen ja ilmaan, luonnon monimuotoisuu-
teen, alue- ja yhdyskuntarakentamiseen ja liikenteeseen ja kaupunkikuvaan, mai-
semaan ja kulttuuriperintöön.

6.1 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomiointi

Toimiva aluerakenne.
Alueen kehittäminen perustuu alueen omiin vahvuuksiin (mm. metsäteollisuus,
luonto) ja sijaintitekijöihin (päärata). Kaavalla tuetaan rautatieliikenteeseen tukeu-
tuvan yritystoiminnan kehittämisedellytyksiä. Nykyiseen verrattuna osoitetaan run-
saasti uusia aluevarauksia. Alueelle voidaan rakentaa toimintaa tukevia palveluja.
Alue sijoittuu keskustan ulkopuolelle ja julkiset ja kaupalliset palvelut säilyvät edel-
leen keskustassa.

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Toteutunut maankäyttö huomioidaan. Uusia alueita osoitetaan. Asutusta tulee ko-
konaisuuden kannalta vähäisesti. Varauksia työpaikkatoimintaa ja logistista toimin-
taa varten osoitetaan enemmän. Kokonaisuutena maankäyttö tukeutuu olemassa
olevaan pääliikenneverkkoon ja erityisesti hyödyntää rautatieliikenteen yhteyksiä.
Rautatieliikenteen hyödyntäminen vaikuttaa maantieliikenteen määrään pääteillä
mm. raskaanliikenteen kuljetusten osalta. Vaikutukset kohdistuvat laajalle alueelle.
Kaava-alueella liikenne tulee lisääntymään. Alueelle rakennetaan kunnallistekni-
nen verkosto.

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistys ja luonnonvarat
Kaavalla osoitetaan ja säilytetään luontokohteet suojeluohjelmien, laadittujen selvi-
tysten ja inventointien perusteella. Alueen kulttuuriympäristöllä ei ole erityisiä arvo-
ja. Maiseman kannalta tärkeä ranta-alue huomioidaan. Alueella olevat hyvät vir-
kistysmahdollisuudet säilyvät jatkossakin.

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Kaavalla osoitetaan nykyinen pääliikenneverkko. Tuleva maankäyttö sijoittuu pää-
liikenneverkon, mm. rautatieyhteyden, varteen. Kaava luo huomattavat mahdolli-
suudet rautatieliikenteen hyödyntämiselle ja kehittämiselle. Kaavalla varaudutaan
tieliikenteen yhteystarvemerkinnöin mahdollisiin tieliikenteen yhteyksien kehittä-
mistarpeisiin.

6.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Väestön rakenne ja Kaava-alueella asuu vakituisesti alle 10 henkilöä. Riuttasjärven rannas-



PARKANO, ASEMANSEUTU 22
Osayleiskaava
AIRIX Ympäristö Oy

kehitys sa on 10 lomarakennuspaikkaa (RA). Kaavalla osoitetaan uusi AP alue
Ratapaanantien varteen. Alue on pääosin kaupungin omistuksessa.
Alueen pinta-ala on noin 15 hehtaaria, mikä mahdollistaa noin 40 uu-
den omakotitalon rakentamisen. Alueelle voisi sijoittua noin 120 asu-
kasta. Rakentaminen on tarkoitettu toteuttaa väljästi.

Yhdyskuntarakenne Aseman ympäristö on pääosiltaan rakentamatonta metsäaluetta ja uusi
maankäyttö sijoittuu keskustaajaman ulkopuolelle. Toisaalta taajaman
asutus on levittäytynyt laajalle alueelle, monin paikoin myös keskustan
ja aseman väliselle alueelle. Uusi maankäyttö sijoittuu nykyisen päälii-
kenneverkon läheisyyteen ja tukeutuu rakennettuihin yhteyksiin ja erityi-
sesti päärataan. Rakentamaton asemanseutu tarjoaa seudullisesti mer-
kittävät ja monipuoliset mahdollisuudet kehittää aluetta logistisesta nä-
kökulmasta.

Palvelut Alueella ei ole palveluja. Alueelle voi sijoittua matkailuun liittyvää palve-
lutarjontaa (TP-1), kaupallisia palveluja vähäisesti sekä alueen käytön /
toiminnan kannalta välttämättömiä palveluja. Valtaosa palvelutarjonnas-
ta on ja säilyy jatkossakin Parkanon keskustassa.

Työpaikat Nykytilanne: aseman alue sekä alueella toimiva yritys työllistää muuta-
mia henkilöitä. Kaava mahdollistaa työpaikkojen merkittävän lisääntymi-
sen. Toiminnan laatu ja niiden työllistävä merkitys vaikuttaa työpaikkojen
määrään.

Virkistys Alueen luonto on lähellä ja hyvin saavutettavissa. Alueen virkistyskäyttö
tulee lisääntymään uusien asukkaiden myötä. Matkailupalvelujen kehit-
täminen tuo paineita uusien virkistysyhteyksien rakentamiseen. Reittien
suunnittelussa on huomioitava alueen luontokohteiden säilyminen.

Liikenne Pääliikenneverkko kattaa alueen eikä siihen ole odotettavissa lähiaikoi-
na suuria muutoksia. Asema kokoaa henkilöliikennettä laajalta alueelta.
Raskasliikenne koostuu mm. puutavaran kuljetuksista ja varikolle suun-
tautuvasta liikenteestä. Nykisin raskaan liikenteen osuus on suhteellisen
pieni. Kaavan toteutuessa alueen liikennemäärät tulevat lisääntymään
pääteillä merkittävästi. Lisääntyvistä liikennemääristä suuri osa tulee
olemaan raskasta liikennettä. Toisaalta myös henkilöliikenne asemalle
tullee kasvamaan. Henkilöliikenne painottuu työssäkäyntiaikoihin. Ras-
kasliikenne jakautuu tasaisemmin koko vuorokauden ajalle. Vaikka ny-
kyinen päätieverkko pystynee välittämään lisääntyvää liikennettä, tuo lii-
kennemäärän lisääntyminen paineita uusien liikenneyhteyksien raken-
tamiseen etelään ja pohjoiseen. Nykyinen tie kulkee radan ali. Tietä käy-
tetään myös varikon toimesta. Ensisijaisena tarpeena on nykyisen tieyh-
teyden parantaminen radan itäpuolella. Toiminnan kasvaessa ja kulje-
tusten lisääntyessä voi radan itäpuolella tulla rakennettavaksi kokonaan
uusi tieyhteys pohjoiseen. Asutuksen myötä liikenne (lähinnä henkilöau-
toliikenne) kasvaa myös Ratapaanantiellä, jolla voi olla jonkin verran
vaikutuksia lähiympäristöön. Loma-asutuksen ja asutuksen välissä on
suojaava metsäalue ja/tai suojaviheralue.

Luonnoksissa on huomioitu kevyen liikenteen yhteystarve keskustan ja
aseman välille. Kaavalla ei ole otettu kantaa kevyen liikenteen väylän si-
jaintiin tai tyyppiin vaan se tarkentuu yksityiskohtaisessa suunnittelussa.

Kulttuuriympäristö Alueella ei ole merkittävää kulttuuriympäristöä. Alueella oleva historialli-
sen ajan rajapyykki sekä Riuttaskorven tilan vanha rakennuskanta on
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huomioitu.

Tekninen huolto Asemalle tulee vesijohto idästä. Alueelle on laadittu siirtoviemäri- ja run-
kovesijohto suunnitelmat. Kaavassa osoitetaan ET –alue vesilaitosta
varten.

Ympäristönsuojelu Aluevarauksien tarkentuessa sekä yksityiskohtaisessa suunnittelussa
tulee varautua erillisen hulevesisuunnitelman laatimiseen.

Puutavaran kuormausalueen ratasuunnittelun yhteydessä on tehty me-
luselvitys (Ramboll, 2010). Selvityksessä on todettu, että rataliikenteestä
ja puunkuormaustoiminnasta yhdessä aiheutuva keskiäänitaso ei ylitä
lähimmän häiriintyvän kohteen kohdalla päivä, eikä yöaikaista ohjear-
voa. Myöskään yhden kuormauspaikan kuormaustoiminnan aikainen
äänitaso ei ohjearvoja ylitä.

Työpaikkatoimintojen ja asutuksen väliin on jätetty suojavyöhykkeitä.
Lähelle asutusta osoitetut uudet teollisuusalueet osoitetaan merkinnällä
TY, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.
Asemakaavoituksen tai muun suunnittelun yhteydessä tulee varmistua,
ettei toiminnoilla ole haittaa asutukselle (mm melu) tai ympäristölle (mm.
maaperä, vesistöt). Samalla tulee varmistua suojavyöhykkeiden riittä-
vyydestä. Asemakaavoituksen yhteydessä tulee lisäksi varmistaa vari-
kon asettamat rajoitukset uudelle maankäytölle.

Sosiaalinen ympäris-
tö

Alueella on muutamia asuinrakennuksia. Kaavan toteutuessa asutus li-
sääntyy alueella jonkin verran. Toimiva tie- ja rautatieverkosto mahdol-
listaa liikkumisen alueella sekä sujuvan työssäkäynnin alueen ulkopuo-
lella. Alueen virkistysmahdollisuudet liittyvät luontoon sekä vesistöön.
Muilta osin alue tukeutuu keskustan palveluihin. Asutuksen ja toiminnan
lisääntyessä tarve kevyen liikenteen väylän rakentamiseen maantien
varteen kasvaa entisestään.

6.3 Vaikutukset luonnonympäristöön

Maisemarakenne ja
maisemakuva

Maiseman ja luonnon kannalta tärkeät Kaidatvedet ranta-alue sekä Ah-
venus säilyy nykytilassaan. Uudet rakentamiseen tarkoitetut alueet on
sijoitettu pääliikenneverkkoon tukeutuville metsäalueille, joilla ei ole to-
dettu erityisiä maisemallisia arvoja.

Yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota
maisemakuvallisiin tekijöihin mm. avoimien varastointialueiden sijoittu-
miseen näkymien kannalta ja rakennetun ympäristön laatuun.

Luonnonolot ja luon-
non monimuotoisuus

Luonnontilaiset alueet pienenevät toteutuksen seurauksena. Arvok-
kaimmat kohteet osoitetaan SL –alueina. Kansallisen metsiensuojelun
kohde huomioidaan S-1 merkinnällä. Suolelualueiden ulkopuolelta on
osoitettu yksi luo –alue ja yksi luo-1 –alue (liito-orava), joilla on luonnon
monimuotoisuuden kannalta arvoa.

Ilmanlaatu Toteutuksessa tulee huomioida osoitettujen alueiden vaikutukset ympä-
ristöön mm. varastointialueen mahdolliset pölyhaitat.
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Pohjavedet Alue ei kuulu pohjavesialueeseen.

Vesistöt Vesistöjen vedenlaatua huonontavat kuormitukset pelloilta, metsistä ja
rakennetusta ympäristöstä. Valumavesien vaikutuksia voidaan vähentää
suojavyöhykkein. Aluevarauksien tarkentuessa sekä yksityisessä suun-
nittelussa tulee varautua erillisen hulevesisuunnitelman laatimiseen.
Alue tullaan liittämään keskitetyn viemäriverkon piiriin.

Luonnonsuojelu Ahvenuksen perustettu luonnonsuojelualue on osoitettu SL –alueena.
Suojeltavaksi tarkoitettu Kaidatvedet ranta-alue on osoitettu SL-1 mer-
kinnällä. Kansallisen metsiensuojelun kohde huomioidaan S-1 merkin-
nällä.

6.4 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Uudet teollisuusalueet toteutuessaan lisäävät työpaikkojen ja verotulojen määrää.
Uudet asukkaat lisäävät verotuloja, mutta toisaalta lisäävät paineita julkisten palve-
lujen järjestämiseen. Kaikki laajenemisalueet sijoittuvat pääliikenneverkon lähei-
syyteen ja alueet tullaan liittämään keskitetyn vesihuollon piiriin. Toteuttaminen
edellyttää kullakin alueella (alueiden sisällä) mm. teiden ja verkostojen rakentamis-
ta. Näiden sisäisten kustannusten lisäksi tulee mm. kytkentäkustannuksia käyttö-
kustannuksia.

6.5 Vaikutukset Natura-alueisiin

Osittain kaava-alueella sijaitsee Suomen Natura 2000 verkostoon kuuluva Kai-
datvedet alue (FI0336006) ja kokonaan Ahvenuksen alue (FI0339008).

Kaidatvedet sijoittuu osittain kaava-alueen pohjoisosaan ja sen kokonaispinta-ala
on 244 hehtaaria. Kaidatvedet on kapeaan murroslaaksoon syntynyt järviketju.
Järvien välissä kapeikoissa on pieniä koskia ja rannat ovat kallioisia, jylhiä ja lähes
mökittömiä. Alueen luontodirektiivin luontotyypeistä 77% kuuluu humuspitoisiin
lampiin ja järviin. Eläimistöön kuuluvat mm. liito-orava, kalatiira, kurki ja pyy (luon-
todirektiivin liitteen mukaisia)

Nykyinen maankäyttö: Alue kuuluu rantojensuojeluohjelmaan ja maakuntakaa-
van SL alueeseen. Alue sekä sen lähiympäristö on metsätalouskäytössä. Alueella
on olemassa polkuverkostoa jonkin verran.

Osayleiskaava: Kaavassa alue osoitetaan suojeltavaksi tarkoitettuna suojelualu-
eena SL-1. Lähialueet osoitetaan S-1 alueena. Eteläpuolella on toteutunutta loma-
asutusta. Vakituista asutusta osoitetaan lähimmillään noin 200 metrin etäisyydelle
Natura –alueesta ja työpaikkatoimintaa lähimmillään noin 400 metrin etäisyydelle.
Kaavassa ei osoiteta polkuverkostoa alueelle.

Vaikutukset Natura-alueeseen: Uudet alueet tullaan liittämään keskitettyyn ver-
kostoon. Työpaikkatoiminnalla (TP) tarkoitetaan ympäristöhäiriötä aiheuttamaton-
ta teollisuutta tai vaikutuksiltaan vastaavaa työpaikkatoimintaa. Kaava ei todennä-
köisesti merkittävästi heikentäisi Natura-alueen luonnonarvoja. Yksityiskohtaisessa
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suunnittelussa tulee vaikutuksia tarkentaa mm. hulevesien osalta. Tarvittaessa tu-
lee laatia erillinen hulevesisuunnitelma.

Ahvenus sijoittuu kaava-alueen ja radan itäpuolelle. Alueen pinta-ala on 12 heh-
taaria. Kohde on pienialainen, mutta luontotyypeiltään varsin edustava. Pääosa
metsästä on mäntyvaltaista luonnonmetsää, jossa on runsaasti vanhoja puita ja
pystykeloja. Itäosassa on kuusivaltaista metsää ja korpisuutta. Alueeseen kuuluu
myös pieni räme. Alueen luontodirektiivin luontotyypeistä 50% kuuluu boreaalisiin
luonnonmetsiin. Eläimistöön kuulu mm. palokärki (luontodirektiivin liitteen mukai-
nen).

Nykyinen maankäyttö: Alue suojeltu luonnonsuojelulain perusteella. Maakunta-
kaavassa alue on suojelualueena SL. Sähkölinja ja vesijohto kulkee eteläosan läpi.
Runkovesijohto ja –viemäri on suunniteltu nykyisten linjojen yhteyteen. Länsi ja
pohjoisosaltaan alue rajoittuu tiehen. Länsipuolella tien takana on puutavaran
kuormausalue. Muualta aluetta rajaa yhtenäiset metsäalueet.

Osayleiskaava: Kaavassa alue osoitetaan suojelualueena SL-1. Nykyiset ja
suunnitellut linjat huomioidaan. Lähialue: Nykyinen tieverkko osoitetaan. Pohjois-
puolelle kapean suojaviheralueen taakse osoitetaan laajat teollisuus- ja varasto-
alueet sekä työpaikka ja teollisuusalueet länsipuolelle radan taakse. uuden alu-
een läpi osoitetaan tieyhteystarve. Asemanseutu osoitetaan LR –alueena. Alueella
oleva puutavaran kuormauspaikka siirtyy pohjoisemmaksi. Etelä- ja itäpuolelle
osoitetaan metsätalousalue.

Vaikutukset Natura-alueeseen: Alueen suojelun pääasialliset arvot perustuvat
vanhasta mäntyvaltaisesta luonnonmetsästä. Alueen suojeluun ei tule muutoksia.
Puutavaran lastaus tulee lisääntymään, mutta siirtyy kauemmaksi. Läheiset alu-
eet; teollisuus- ja varastoalue, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä
vaatimuksia (TY-1) sekä varastoalue (TV) on varattu rautatiellä kuljetettavan tava-
ran/aineen välivarastointialueeksi/logistiseen toimintaan. Kuljetettava tavara/aine
voi olla esim. biopolttoainetta tms. Logistiseen toiminnan selvittäminen etenee eril-
lisenä hankkeena. Toteutuessa tulevat liikennemäärät kuljetusten seurauksena li-
sääntymään. Kaavassa on osoitettu tieyhteystarve, jolloin kuljetuksiin voitaisiin
hyödyntää pohjoista tieyhteyttä. Pölyn määrä voi mahdollisesti lisääntyä riippuen
kuljetettavasta tavarasta/aineesta ja varastoinnista sekä lastaustavasta. Nyt laadit-
tavan osayleiskaavan tietojen perusteella ei ole osoitettu maankäyttö todennäköi-
sesti merkittävästi heikentäisi Natura-alueen luonnonarvoja. Varastoalueen toteut-
taminen edellyttää kuitenkin yksityiskohtaisempaa suunnittelua, jossa voidaan tar-
kastella mm. toimintojen sijoittumista ja suojavyöhykkeiden tarpeellisuutta. Toi-
minnan varmistuessa tulee vaikutuksia arvioida tarkentuneista lähtökohdista uudel-
leen.

6.6 Oikeusvaikutukset

Ohjausvaikutus muuhun suunnitteluun

Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttä-
essä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 42 § 1 mom.).
Yleiskaava korvaa samaa aluetta koskevan aikaisemmin hyväksytyn yleiskaavan,
jollei kaavassa toisin määrätä. Yleiskaava ei ole asemakaava-alueella voimassa
muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun asemakaavan muuttamista koskevan vai-
kutuksen osalta ( MRL 42 § 3 mom.). Yleiskaavan keskeiset periaatteet tulee ottaa
huomioon asemakaavaa laadittaessa.
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Viranomaisvaikutus

Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja
päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta
yleiskaavan toteutumista (MRL 42 § 2 mom.). Velvoite koskee kaikkia kunnan ja
valtion viranomaisia, joilla on alueiden käyttöön liittyviä suunnittelu- tai toteuttamis-
tehtäviä.

Rakentamisrajoitukset

Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleis-
kaavan toteutumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos yleiskaavasta johtuvasta
luvan epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai valtio lu-
nasta aluetta tai suorita haitasta kohtuullista korvausta (MRL 43 § 1 mom.).

Lunastus

Ympäristöministeriö voi myöntää kunnalle luvan lunastaa alue, joka on yleiskaa-
vassa osoitettu liikenneväyläksi, asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään yhdys-
kuntarakentamiseen ja jota tarvitaan kunnan suunnitelmanmukaiseen yhdyskunta-
kehitykseen, - - - (MRL 99 § 3 mom.).

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Edellä on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisia yleiskaavan oike-
usvaikutuksia. Myös muissa laeissa on säännöksiä, jotka edellyttävät yleiskaavan
huomioon ottamista niiden lakien mukaisissa menettelyissä. Näistä keskeisimpiä
ovat tielait, maa-aineslaki, vesilaki, metsälaki, jätelaki, rakennussuojelulaki ja ym-
päristönsuojelulaki. Luonnonsuojelulain ja muinaismuistolain huomioon ottamises-
ta säädetään vielä tarkemmin MRL 197 §:ssä.

7 KAAVAN TOTEUTUS

Osayleiskaavan rakentaminen toteutetaan pääasiassa asemakaavoituksen kautta.
Asemakaavoitus etenee vaiheittain. Asemakaavoissa muutoksissa tulee arvioida,
vastaako hanke osayleiskaavan tavoitteita. Osayleiskaavassa osoitetaan uusia
aluevarauksia paljon. Osoitetut aluevaraukset vastaavat nykynäkymien mukaiseen
tarpeeseen pitkällä ajalla. Kaupungin kaavoitusohjelmassa ja päätöksenteossa
määritellään tarkemmin alueiden käyttöönottojärjestys.

Käyttöönottoon vaikuttaa kunnan maanomistus ja maanhankinnan eteneminen eri
alueilla sekä toteuttamisen kustannukset sekä kysyntä.

Luontoon kohdistuu erityisiä tavoitteita, joita voidaan hyödyntää virkistykseen,
matkailuun jne. Alueella on runsaasti arvokasta rakennuskantaa jäljellä, jossa täy-
dennysrakentaminen tulee sovittaa kokonaisuuteen huolella. Näkyville paikoille si-
joittuvan hankkeen toteuttamisessa on suunnitteluun panostaminen sekä raken-
nuslupamenettelyn yhteydessä tapahtuva kaupungin rakennustarkastuksen ohja-
us- ja neuvontatyö.

Alue sijoittuu Parkanon varikon vaikutuspiiriin. Uusia alueita koskeva tulipalon tor-
junta tulee suunnitella alueellisen paloviranomaisen kanssa ennen alueen toteut-
tamista. Lisäksi toimintojen tarkentuessa tulee selvittää käyttötavan mahdollisesti
aiheuttamat riskitekijät varikon toiminnan kannalta sekä selvittää myös varikon
toiminnan rajoitukset alueelle.
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Yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee huomioida alueiden kuivatus ja hulevesi-
en johtaminen. Alueiden kuivatus tulee olla erillinen maateiden kuivatuksen kans-
sa. Alueiden valaistus ei saa aiheuttaa haittoja maantien liikenteelle.

8 SUUNNITTELUN VAIHEET

Aloitusvaihe

 Parkanon kunnanhallituksen päätös kaavan laatimisesta 19.5.2008.
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ympäristölautakunnassa. Vireilletulos-

ta tiedottaminen.
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ollut nähtävillä 14 -28.10. 2008.
 Viranomaisneuvottelu (§ 66) 30.9.2008
 Yleisötilaisuus 23.10.2009.

Luonnosvaihe

 Luonnos ympäristölautakunnassa 19.2.2009.
 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRA 30 §) 19.3. – 17.4.2009.
 Yleisötilaisuudet 4.3. ja 6.4.2009.

Ehdotusvaihe

 Osayleiskaavaehdotus ympäristölautakunnassa 15.10.2009.
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 Viranomaisneuvottelu 27.5.2010.
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__.__. 2010.
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