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PARKANO 
PARKANON KESKUSTA-ALUEEN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA 
VALMISTELUVAIHEEN VAIHTOEHTOJEN KAAVATALOUSVERTAILU 
 
1 Yleistä 

1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet 

Työn tarkoituksena on ollut tehdä kaavatalousvertailu Parkanon keskusta-
alueen oikeusvaikutteisen osayleiskaavan valmisteluvaiheen rakennemalli-
vaihtoehdoista. Vertailun tavoitteena on ollut selvittää yleisellä tasolla raken-
nemallivaihtoehtojen toteuttamisen aiheuttamia kustannuksia kunnallistekni-
sen infrastruktuurin osalta. Selvitys on toteutettu kummankin vaihtoehdon 
osalta osa-alueittain, ja jokaiselle osa-alueelle on tehty arvio kunnallistalou-
dellisten investointien kustannuksista. Näin selvityksellä olisi mahdollisimman 
laajat mahdollisuudet olla päätöksenteon tukena osayleiskaavan tulevissa kä-
sittelyvaiheissa. 

Kaavatalousvertailu on tehty FCG:n kehittämällä AVE-aluevertailu laskentajär-
jestelmällä. Vertailu pohjautuu arvioon kunkin osa-alueen rakentamisen luon-
teesta (mm. rakentamisen tehokkuus) sekä alueen pinta-alasta. Tältä pohjal-
ta voidaan arvioida alueen rakentamisen vaatimia investointeja. Lisäksi on 
erikseen aluekohtaisesti arvioitu kunkin alueen vaatimat merkittävät inves-
toinnit, ns. kytkentäinvestoinnit. Nämä ovat sellaisia katu- ja vesihuoltover-
koston investointeja, jotka vaaditaan, jotta jokin alue voidaan liittää osaksi 
nykyisiä verkostoja. 

Vertailun päälähtökohtana on ollut 17.8.2010 päivätyt rakennemallivaihtoeh-
dot. Laskennan tukena on ollut tieto nykyisten kunnallisteknisten verkostojen 
sekä katu- ja kevyen liikenteen verkon laajuudesta Parkanon keskustassa ja 
sen ympäristössä. Lisäksi kunkin alueen rakentamisen vaativuutta, ja näin 
kustannustasoa on arvioitu alueen maaperän ja korkeuserojen yleispiirteisillä 
tiedoilla. 

Vertailussa on erikseen tarkasteltu kunkin osa-alueen sisäisen infrastruktuurin 
(kadut ja vesihuoltoverkot sekä viheralueet) vaatimat investoinnit sekä kun-
kin osa-alueen vaatimat kytkentäverkostojen investoinnit. Kytkentäverkosto-
jen investoinnit ovat sellaisia suurempia investointeja, jotka on tehtävä, että 
jokin uusi alue voidaan liittää nykyisiin liikenne- ja kunnallisteknisiin verkos-
toihin riittävällä laatutasolla. Näitä ovat mm. uudet merkittävät katuyhteydet 
ja kevyen liikenteen väylät sekä vesihuoltoverkoston runkovesijohdot ja –
viemärit. Kytkentäinvestoinnit muodostavat kullekin osa-alueelle mahdolliset 
kynnyskustannukset, jotka tulevat tehtäväksi riippumatta alueen tehokkuu-
desta ja rakentamisen asteesta.  

1.2 Tarkastelualueen rajaus 

Kustannustarkastelussa on huomioitu kunnallisteknisten verkostojen sekä vi-
heralueiden rakentamis- ja käyttökustannukset. Nämä sisältävät tarvittavat 
katu- ja vesihuoltoverkostot. Tarkastelun ulkopuolelle on rajattu mm. sähkö- 
ja tietoliikenneverkkojen toteutus, sillä nämä ovat tyypillisesti yksityisten ta-
hojen ylläpitämiä. Tarkasteluun ei myöskään ole otettu mukaan muita kunnal-
listaloudellisia kustannuksia, kuten mahdollisten palveluiden rakentamistar-
vetta sekä palveluiden järjestämistä. Tarkastelun ulkopuolella ovat myös pai-
kasta riippuvat palveluiden käyttökustannukset (koulukuljetukset, vanhusten 
kuljetukset ym.). 
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Tarkastelu on rajattu koskemaan uusia asuin- sekä teollisuus- ja työpaikka-
alueita sekä nykyisten alueiden merkittäviä laajennuksia. Kustannusvertailus-
sa on erikseen tarkasteltu sekä ensisijaisesti rakennettavia alueita sekä reser-
vialueita siinä laajuudessa kuin ne rakennemallivaihtoehdoissa on esitetty. Li-
säksi on oletettu, että reservialueet toteutuvat vasta sen jälkeen kun ensisi-
jaiset alueet ovat toteutuneet. Tämän takia kytkentäinvestoinnit (eli kynnys-
kustannukset) kohdistuvat pääasiassa ensisijaisille alueille, vaikka myös mah-
dollisesti käyttöön otettavat reservialueetkin hyödyntävät niitä. 

Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty nykyisten alueiden täydennysrakentami-
nen ja niiden tiivistäminen. Tällainen rakentaminen pohjautuu pääasiassa ny-
kyisten kunnallisteknisten verkkojen hyödyntämiseen, ja niiden vaatimat in-
vestointikustannukset ovat tyypillisesti erittäin matalat. Kuitenkin tietyissä 
kohteissa näillä voi olla merkitystä. Tällaisten kohteiden kustannusten arvioin-
ti vaatisi alueiden tarkempaa suunnittelua ja tarkempia lähtötietoja, eikä siis 
tuottaisi tällä tarkkuustasolla luotettavaa arviota. Myös Parkanon aseman itä-
puolelle suunniteltu puutavaraterminaali on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. 
Tämän on katsottu olevan erillisinvestointi, jonka investoinneista vastaa alu-
een toteuttaja. 

Kultakin osa-alueelta on erikseen tarkasteltu koko alueen rakentamiskustan-
nukset, jotka voivat jakautua useammalle vuodelle alueen toteuttamisaika-
taulusta riippuen. Kuitenkin on tyypillistä, että tietylle osa-alueelle kohdistu-
vat kytkentäinvestoinnit tulee toteuttaa heti alueen toteuttamisen alkuvai-
heessa, kun taas sisäisen infran toteuttamisessa on mahdollisuus suurempaan 
ajalliseen joustoon. Lisäksi on arvioitu osa-alueittain infran vuotuiset käyttö-
kustannukset (hoito, ylläpito, korjaus) tilanteessa, jossa koko osa-alue on to-
teutunut. Kaikki kustannustarkastelut on tehty vuoden 2010 hintatasossa. 

 

2 Järviparkano 

Seuraavalla sivulla esitetyssä kuvassa on osoitettu Vertailuvaihtoehdosta tar-
kastellut alueet. 

Luvun 2 loppuosassa alueet käydään läpi yksitellen. 
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2.1 Osa-alueittainen tarkastelu 

2.1.1 Ensisijaiset asuinalueet 

Savajärvi 

Alueen sijainti Alue sijaitsee Riuttasjärven itärannalla, Uudenasemantien 
pohjoispuolella (kuva 1). 

Alueen rakentamisen 
kuvaus 

Alueelle on suunniteltu erittäin harvaa omakotitaloasu-
mista. Alueen väestömääräksi on arvioitu noin 70 asukasta. 

Alueen vaatimat kyt-
kentäverkostojen 
investoinnit ja kyn-
nyskustannukset 

Alueen ottaminen rakentamiskäyttöön muodostaa tarpeen 
kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi keskustasta alueelle 
sekä vesijohto- ja viemäriverkoston ulottamisen alueelle. 
Nämä on oletettu toteutettavan nykyisten verkostojen jatko-
na, jätevedet ohjattaisiin Kihniö-Parkano -siirtoviemäriin. 

 
Kytkentäinvestointien rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 
n. 1,7 milj. €. 

Muut laskennan ole-
tukset 

Laskennassa on oletettu, että Uudenasemantietä ei tarvitse 
parantaa. 
  
Osa kytkentäinvestoinneista on jyvitetty Savajärvi ja Vapun-
kangas T –alueiden kesken niiden pinta-alojen suhteessa. 

Alueen rakentamisen 
kustannukset 

Alueen rakentamiskustannukset ovat yhteensä n. 5,5 milj. €. 
Alueen käyttökustannukset ovat 59 000 € / vuosi. 
 
Asukasta kohti laskettuna alueen rakentamiskustannukset 
ovat noin 79 000 €, ja käyttökustannukset 850 € / vuosi. 
 
Laskelman oletuksena on, että alue toteutuu kokonaan. Mikä-
li alueesta toteutuu vain osa, kustannukset asukasta kohti 
nousevat. 

 

Pahkala 

Alueen sijainti Alue sijaitsee nykyisen Pahkalan alueen jatkona, Vatulantien 
itäpuolella (kuva 1). 

Alueen rakentamisen 
kuvaus 

Alueelle on suunniteltu rivi- ja kerrostalorakentamista. 
Alueen väestömääräksi on arvioitu noin 775 asukasta. 

Alueen vaatimat kyt-
kentäverkostojen 
investoinnit ja kyn-
nyskustannukset 

Alueen rakentaminen vaatisi Tehtaantien jatkamista Vatusen-
tielle. Sen sijaan vesihuoltoverkosto voidaan jatkaa nykyistä 
verkostoa laajentamalla ilman merkittäviä kytkentäkustan-
nuksia. 
 
Kytkentäinvestointien rakentamiskustannuksista on alueen 
kustannuksiksi huomioitu puolet, sillä Tehtaantien jatko hyö-
dyttäisi myös pohjoispuolista Viljakan aluetta. Näin arvioidut 
kustannukset olisivat n. 0,4 milj. €. 

Muut laskennan ole-
tukset 

 



FCG Finnish Consulting Group Oy Valmisteluvaiheen vaihtoehtojen kaavatalousvertailu 5 (21) 
MMA 220-D3437 
 
Sakari Mustalahti 3.9.2010  
 
 

P:\PLAN\Tre\AAK\MMA\Parkano_0220\D3437_Keskusta_OYK\C Suunnitelmat\02_valmisteluvaihe\AVE\100907_AVE_raportti.doc 

Alueen rakentamisen 
kustannukset 

Alueen rakentamiskustannukset ovat yhteensä n. 2,7 milj. €. 
Alueen käyttökustannukset ovat 46 000 € / vuosi. 
 
Asukasta kohti laskettuna alueen rakentamiskustannukset 
ovat noin 3 500 € ja käyttökustannukset 60 € / vuosi. 
 
Laskelman oletuksena on, että alue toteutuu kokonaan. Mikä-
li alueesta toteutuu vain osa tai alue toteutuu alhaisemmalla 
tehokkuudella, kustannukset asukasta kohti nousevat. 

 

Viljakka 

Alueen sijainti Alue sijaitsee nykyisen Kirkkojärven länsipuolella ja Parkano-
Niinisalo –radan itäpuolella (kuva 1). 

Alueen rakentamisen 
kuvaus 

Alueelle on suunniteltu omakotitaloasumista. Alueen väes-
tömääräksi on arvioitu noin 475 asukasta. 

Alueen vaatimat kyt-
kentäverkostojen 
investoinnit ja kyn-
nyskustannukset 

Alueen rakentaminen vaatisi Tehtaantien jatkamista Vatusen-
tielle. Sen sijaan vesihuoltoverkosto voidaan jatkaa nykyistä 
verkostoa laajentamalla ilman merkittäviä kytkentäkustan-
nuksia. 
 
Kytkentäinvestointien rakentamiskustannuksista on alueen 
kustannuksiksi huomioitu puolet, sillä Tehtaantien jatko hyö-
dyttäisi myös eteläpuolista Pahkalan aluetta. Näin arvioidut 
kustannukset olisivat n. 0,4 milj. €. 

Muut laskennan ole-
tukset 

 

Alueen rakentamisen 
kustannukset 

Alueen rakentamiskustannukset ovat yhteensä n. 6,2 milj. €. 
Alueen käyttökustannukset ovat 76 000 € / vuosi. 
 
Asukasta kohti laskettuna alueen rakentamiskustannukset 
ovat noin 13 000 € ja käyttökustannukset 160 € / vuosi. 
 
Laskelman oletuksena on, että alue toteutuu kokonaan. Mikä-
li alueesta toteutuu vain osa, kustannukset asukasta kohti 
nousevat. 

 

Pentin laajennus 

Alueen sijainti Aluekokonaisuus käsittää Pentin alueen kolme täydennysalu-
etta Pentintien pohjois- ja eteläpuolella (kuva 1). 

Alueen rakentamisen 
kuvaus 

Alueelle on suunniteltu omakotitaloasumista. Alueen väes-
tömääräksi on arvioitu noin 135 asukasta. 

Alueen vaatimat kyt-
kentäverkostojen 
investoinnit ja kyn-
nyskustannukset 

Alue ei vaadi merkittäviä kytkentäinvestointeja, vaan sekä 
katu- että vesihuoltoverkosto voidaan toteuttaa luontevasti 
nykyisiä verkostoja laajentamalla. 

Muut laskennan ole-
tukset 

 



FCG Finnish Consulting Group Oy Valmisteluvaiheen vaihtoehtojen kaavatalousvertailu 6 (21) 
MMA 220-D3437 
 
Sakari Mustalahti 3.9.2010  
 
 

P:\PLAN\Tre\AAK\MMA\Parkano_0220\D3437_Keskusta_OYK\C Suunnitelmat\02_valmisteluvaihe\AVE\100907_AVE_raportti.doc 

Alueen rakentamisen 
kustannukset 

Alueen rakentamiskustannukset ovat yhteensä n. 2,7 milj. €. 
Alueen käyttökustannukset ovat 33 000 € / vuosi. 
 
Asukasta kohti laskettuna alueen rakentamiskustannukset 
ovat noin 20 000 € ja käyttökustannukset 240 € / vuosi.  
 
Laskelman oletuksena on, että alue toteutuu kokonaan. Mikä-
li alueesta toteutuu vain osa, kustannukset asukasta kohti 
nousevat. 

 

Vatunen 

Alueen sijainti Alue sijaitsee Parkanon taajaman luoteisosassa, Vanhanta-
lontien ja Riihihalmeentien välisellä alueella (kuva 1). 

Alueen rakentamisen 
kuvaus 

Alueelle on suunniteltu omakotitaloasumista. Alueen väes-
tömääräksi on arvioitu noin 150 asukasta. 

Alueen vaatimat kyt-
kentäverkostojen 
investoinnit ja kyn-
nyskustannukset 

Alue ei vaadi merkittäviä kytkentäinvestointeja, vaan sekä 
katu- että vesihuoltoverkosto voidaan toteuttaa luontevasti 
nykyisiä verkostoja laajentamalla. 

Muut laskennan ole-
tukset 

 

Alueen rakentamisen 
kustannukset 

Alueen rakentamiskustannukset ovat yhteensä n. 2,9 milj. €. 
Alueen käyttökustannukset ovat 30 000 € / vuosi. 

 
Asukasta kohti laskettuna alueen rakentamiskustannukset 
ovat noin 19 000 € ja käyttökustannukset 200 € / vuosi.  
 
Laskelman oletuksena on, että alue toteutuu kokonaan. Mikä-
li alueesta toteutuu vain osa, kustannukset asukasta kohti 
nousevat. 

 

2.1.2 Ensisijaiset teollisuusalueet 

Vapunnevankangas T 

Alueen sijainti Alue sijaitsee Parkanon aseman länsipuolella (kuva 1). 

Alueen rakentamisen 
kuvaus 

Alueelle on suunniteltu harvahkoa teollisuus- ja työpaikkara-
kentamista. Alueen mahdolliseksi rakennusoikeudeksi on ar-
vioitu noin 63 000 m2. 

Alueen vaatimat kyt-
kentäverkostojen 
investoinnit ja kyn-
nyskustannukset 

Alueen ottaminen rakentamiskäyttöön muodostaa tarpeen 
kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi keskustasta alueelle 
sekä vesijohto- ja viemäriverkoston ulottamisen alueelle. 
Nämä on oletettu toteutettavan nykyisten verkostojen jatko-
na, jätevedet ohjattaisiin Kihniö-Parkano -siirtoviemäriin. 

 
Kytkentäinvestointien rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 
n. 1,1 milj. €. 

Muut laskennan ole-
tukset 

Laskennassa on oletettu, että Uudenasemantietä ei tarvitse 
parantaa. 
  
Osa kytkentäinvestoinneista on jyvitetty Savajärvi ja Vapun-
kangas T –alueiden kesken niiden pinta-alojen suhteessa. 
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Alueen rakentamisen 
kustannukset 

Alueen rakentamiskustannukset ovat yhteensä n. 4,2 milj. €. 
Alueen käyttökustannukset ovat 53 000 € / vuosi. 
 
Tuhatta kerrosalaneliömetriä kohti laskettuna alueen raken-
tamiskustannukset ovat noin 67 000 € ja käyttökustannukset 
830 € / vuosi. 
 
Laskelman oletuksena on, että alue toteutuu kokonaan. Mikä-
li alueesta toteutuu vain osa, kustannukset ker-
rosalaneliömetriä kohti nousevat. 

 

Kairokoski T 

Alueen sijainti Alue sijaitsee Parkanon keskustan pohjoispuolella, valtatien 3 
ja Parkano-Niinisalo –radan välissä (kuva 1). 

Alueen rakentamisen 
kuvaus 

Alueelle on suunniteltu teollisuus- ja työpaikkarakentamista. 
Alueen mahdolliseksi rakennusoikeudeksi on arvioitu noin 
44 000 m2. 

Alueen vaatimat kyt-
kentäverkostojen 
investoinnit ja kyn-
nyskustannukset 

Alueen ottaminen rakentamiskäyttöön vaatisi todennäköisesti 
yhteyttä Käenmäentieltä. Tämä voi edellyttää myös uuden 
yli- tai alikulun rakentamista rautatielle. Valtatieltä 3 ei to-
dennäköisesti sallita liittymää alueelle, ja yhteys etelään Par-
kanontielle olisi teknisesti hyvin haastava korkeuserojen 
vuoksi. 
  
Vesi- ja viemäriverkko alueelle voidaan toteuttaa ilman mer-
kittäviä kytkentäinvestointeja nykyistä verkostoa laajenta-
malla. 
  
Yhteyden Käenmäentieltä sekä radan yli- tai alikulun raken-
tamisen on arvioitu maksavan n. 0,3 milj. €. 

Muut laskennan ole-
tukset 

 

Alueen rakentamisen 
kustannukset 

Alueen rakentamiskustannukset ovat yhteensä n. 1,9 milj. €. 
Alueen käyttökustannukset ovat 22 000 € / vuosi. 
 
Tuhatta kerrosalaneliömetriä kohti laskettuna alueen raken-
tamiskustannukset ovat noin 43 000 € ja käyttökustannukset 
500 € / vuosi. 
 
Laskelman oletuksena on, että alue toteutuu kokonaan. Mikä-
li alueesta toteutuu vain osa, kustannukset ker-
rosalaneliömetriä kohti nousevat. 

 

Mettälä T 

Alueen sijainti Alue sijaitsee Parkanon taajaman lounaispuolella, Vatusen-
tien länsipuolella. Alue olisi jatkoa Vatusentien itäpuoleiselle 
teollisuusaluelle (kuva 1). 

Alueen rakentamisen 
kuvaus 

Alueelle on suunniteltu teollisuus- ja työpaikkarakentamista. 
Alueen mahdolliseksi rakennusoikeudeksi on arvioitu noin 
110 000 m2.  

Alueen vaatimat kyt-
kentäverkostojen 
investoinnit ja kyn-
nyskustannukset 

Alue ei vaadi merkittäviä kytkentäinvestointeja, vaan sekä 
katu- että vesihuoltoverkosto voidaan toteuttaa luontevasti 
nykyisiä verkostoja laajentamalla. 
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Muut laskennan ole-
tukset 

 

Alueen rakentamisen 
kustannukset 

Alueen rakentamiskustannukset ovat yhteensä n. 3,8 milj. €. 
Alueen käyttökustannukset ovat 54 000 € / vuosi. 

 
Tuhatta kerrosalaneliömetriä kohti laskettuna alueen raken-
tamiskustannukset ovat noin 34 000 € ja käyttökustannukset 
490 € / vuosi..  
 
Laskelman oletuksena on, että alue toteutuu kokonaan. Mikä-
li alueesta toteutuu vain osa, kustannukset ker-
rosalaneliömetriä kohti nousevat. 

 

Rumalankangas T 

Alueen sijainti Alue sijaitsee Parkanon taajaman länsiosissa, Vatulantien 
pohjoispään molemmin puolin (kuva 1). 

Alueen rakentamisen 
kuvaus 

Alueelle on suunniteltu harvahkoa teollisuus- ja työpaikkara-
kentamista. Alueen mahdolliseksi rakennusoikeudeksi on ar-
vioitu noin 67 000 m2.  

Alueen vaatimat kyt-
kentäverkostojen 
investoinnit ja kyn-
nyskustannukset 

Alue ei vaadi merkittäviä kytkentäinvestointeja, vaan sekä 
katu- että vesihuoltoverkosto voidaan toteuttaa luontevasti 
nykyisiä verkostoja laajentamalla. 

Muut laskennan ole-
tukset 

 

Alueen rakentamisen 
kustannukset 

Alueen rakentamiskustannukset ovat yhteensä n. 3,5 milj. €. 
Alueen käyttökustannukset ovat 43 000 € / vuosi. 

 
Tuhatta kerrosalaneliömetriä kohti laskettuna alueen raken-
tamiskustannukset ovat noin 51 000 € ja käyttökustannukset 
640 € / vuosi. 
 
Laskelman oletuksena on, että alue toteutuu kokonaan. Mikä-
li alueesta toteutuu vain osa, kustannukset ker-
rosalaneliömetriä kohti nousevat. 

 

2.1.3 Asumisen reservialueet 

Vapunneva 

Alueen sijainti Alue sijaitsee Parkanon aseman lounaispuolella, Uu-
denasemantien ja Parkano-Niinisalo –radan välisellä alueella 
(kuva 1). 

Alueen rakentamisen 
kuvaus 

Alueelle on suunniteltu erittäin harvaa omakotitaloasumista. 
Alueen väestömääräksi on arvioitu noin 95 asukasta. 

Alueen vaatimat kyt-
kentäverkostojen 
investoinnit ja kyn-
nyskustannukset 

Alueen rakentamisen yhteydessä on Uudenasemantie suunni-
teltu siirrettävän kulkemaan Parkano-Niinisalo –radan varrel-
la. Tämän myötä nykyinen Uudenasemantie muuttuisi alueen 
reunalla kulkevaksi kokoojakaduksi. 
 
Uudenasemantien siirron väylän kustannuksiksi on arvioitu 
2,4 milj. €. 
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Muut laskennan ole-
tukset 

Laskennassa on oletettu, että Savajärven ja Vapunnevankan-
gas T -alueen vaatimat kytkentäinvestoinnit on toteutettu 
(kevyen liikenteen väylä keskustasta sekä vesihuoltoverkos-
ton ulottaminen alueelle). Mikäli Savajärven aluetta ei toteu-
tettaisi ja Vapunnevan alue toteutettaisiin, tulisi nämä inves-
toinnit toteuttaa Vapunnevan alueen takia. Tämä nostaisi 
alueen arvioituja kustannuksia merkittävästi. 

Alueen rakentamisen 
kustannukset 

Alueen rakentamiskustannukset ovat yhteensä n. 7,4 milj. €. 
Alueen käyttökustannukset ovat 65 000 € / vuosi. 

 
Asukasta kohti laskettuna alueen rakentamiskustannukset 
ovat noin 76 000 € ja käyttökustannukset 680 € / vuosi.  
 
Laskelman oletuksena on, että alue toteutuu kokonaan. Mikä-
li alueesta toteutuu vain osa, kustannukset asukasta kohti 
nousevat. 

 

Karhuluoma 

Alueen sijainti Alue sijaitsee Parkanon keskustan länsipuolella, Vanhantalon-
tien länsipuolella (kuva 1). 

Alueen rakentamisen 
kuvaus 

Alueelle on suunniteltu harvaa omakotitaloasumista. Alueen 
väestömääräksi on arvioitu noin 52 asukasta. 

Alueen vaatimat kyt-
kentäverkostojen 
investoinnit ja kyn-
nyskustannukset 

Alue ei vaadi merkittäviä kytkentäinvestointeja, vaan sekä 
katu- että vesihuoltoverkosto voidaan toteuttaa luontevasti 
nykyisiä verkostoja laajentamalla. 

Muut laskennan ole-
tukset 

 

Alueen rakentamisen 
kustannukset 

Alueen rakentamiskustannukset ovat yhteensä n. 2,3 milj. €. 
Alueen käyttökustannukset ovat 25 000 € / vuosi. 

 
Asukasta kohti laskettuna alueen rakentamiskustannukset 
ovat noin 45 000 € ja käyttökustannukset 470 € / vuosi.  
 
Laskelman oletuksena on, että alue toteutuu kokonaan. Mikä-
li alueesta toteutuu vain osa, kustannukset asukasta kohti 
nousevat. 

 

Heiniluoma 

Alueen sijainti Alue sijaitsee Parkanon keskustan luoteispuolella, Karviantien 
pohjoispuolella (kuva 1). 

Alueen rakentamisen 
kuvaus 

Alueelle on suunniteltu harvaa omakotitaloasumista. Alueen 
väestömääräksi on arvioitu noin 67 asukasta. 

Alueen vaatimat kyt-
kentäverkostojen 
investoinnit ja kyn-
nyskustannukset 

Alue ei vaadi merkittäviä kytkentäinvestointeja, vaan sekä 
katu- että vesihuoltoverkosto voidaan toteuttaa luontevasti 
nykyisiä verkostoja laajentamalla. 

Muut laskennan ole-
tukset 
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Alueen rakentamisen 
kustannukset 

Alueen rakentamiskustannukset ovat yhteensä n. 5,3 milj. €. 
Alueen käyttökustannukset ovat 54 000 € / vuosi. 

 
Asukasta kohti laskettuna alueen rakentamiskustannukset 
ovat noin 78 000 € ja käyttökustannukset 810 € / vuosi.  
 
Laskelman oletuksena on, että alue toteutuu kokonaan. Mikä-
li alueesta toteutuu vain osa, kustannukset asukasta kohti 
nousevat. 

 

2.1.4 Teollisuuden reservialueet 

Teerineva T 

Alueen sijainti Alue sijaitsee Parkanon aseman lounaispuolella, Parkano-
Niinisalo –radan eteläpuolella (kuva 1). 

Alueen rakentamisen 
kuvaus 

Alueelle on suunniteltu harvahkoa teollisuus- ja työpaikkara-
kentamista. Alueen mahdolliseksi rakennusoikeudeksi on ar-
vioitu noin 170 000 m2. 

Alueen vaatimat kyt-
kentäverkostojen 
investoinnit ja kyn-
nyskustannukset 

Alueen otto rakentamiseen vaatii vesihuoltoverkon jatkamista 
alueelle. Lisäksi kevyen liikenteen väylä tulee jatkaa alueelle 
Uudenasemantieltä. 
 
Näiden investointien kustannuksiksi on arvioitu noin 0,7 milj. 
€. 

Muut laskennan ole-
tukset 

Laskennassa on oletettu, että itäinen ohikulkutie ja Savajär-
ven alue toteutetaan. Mikäli itäistä ohikulkutietä ei toteuteta, 
tulee kytkentäinvestointeina lisäksi toteuttaa katuyhteys Uu-
denasemantieltä ja yli- tai alikulku Parkano-Niinisalo –
rautatielle. Lisäksi on oletettu, että Savajärven alueen vaati-
mat kytkentäinvestoinnit on toteutettu (kevyen liikenteen 
väylä keskustasta sekä vesihuoltoverkoston ulottaminen alu-
eelle). Mikäli em. investointeja ei muuten toteutettaisi, tulisi 
ne huomioida Teerinevan alueen kytkentäinvestoinneissa. 
Tämä nostaisi alueen arvioituja kustannuksia merkittävästi. 

Alueen rakentamisen 
kustannukset 

Alueen rakentamiskustannukset ovat yhteensä n. 9,1 milj. €. 
Alueen käyttökustannukset ovat 110 000 € / vuosi. 

 
Tuhatta kerrosalaneliömetriä kohti laskettuna alueen raken-
tamiskustannukset ovat noin 55 000 € ja käyttökustannukset 
670 € / vuosi. 
 
Laskelman oletuksena on, että alue toteutuu kokonaan. Mikä-
li alueesta toteutuu vain osa, kustannukset ker-
rosalaneliömetriä kohti nousevat. 

 

Heiniluoma T 

Alueen sijainti Alue sijaitsee Parkanon keskustan pohjoispuolella, Karvian-
tien pohjoispuolella ja valtatien 3 länsipuolella (kuva 1). 

Alueen rakentamisen 
kuvaus 

Alueelle on suunniteltu teollisuus- ja työpaikkarakentamista. 
Alueen mahdolliseksi rakennusoikeudeksi on arvioitu noin 
150 000 m2. 
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Alueen vaatimat kyt-
kentäverkostojen 
investoinnit ja kyn-
nyskustannukset 

Alueen ottaminen rakentamiskäyttöön vaatisi uuden liittymän 
rakentamista valtatielle 3, todennäköisesti valtatien 3 ja Uu-
denasemantien yhteyteen. 
  
Vesi- ja viemäriverkko alueelle voidaan toteuttaa ilman mer-
kittäviä kytkentäinvestointeja nykyistä verkostoa laajenta-
malla. 
 
Liittymäjärjestelyjen on arvioitu maksavan n. 100 000 €. 

Muut laskennan ole-
tukset 

Laskennassa on oletettu, että uusi liittymä valtatielle 3 voi-
daan toteuttaa tasoliittymänä Uudenasemantien liittymän 
yhteyteen. Mikäli tämä liittymä tulisi toteuttaa eritasoliitty-
mänä, nostaisi se merkittävästi alueen kytkentäinvestointien 
kustannuksia. Tällaisessa tilanteessa tulisi tarkemmin arvioi-
da mm. sitä, kuinka pohjoiseen rakentaminen ulotettaisiin. 
Mikäli rakentaminen painottuisi Karviantien läheisyyteen, ei 
valtatielle 3 todennäköisesti tarvittaisi uutta liittymää 

Alueen rakentamisen 
kustannukset 

Alueen rakentamiskustannukset ovat yhteensä n. 5,3 milj. €. 
Alueen käyttökustannukset ovat 72 000 € / vuosi. 

 
Tuhatta kerrosalaneliömetriä kohti laskettuna alueen raken-
tamiskustannukset ovat noin 36 000 € ja käyttökustannukset 
490 € / vuosi. 
 
Laskelman oletuksena on, että alue toteutuu kokonaan. Mikä-
li alueesta toteutuu vain osa, kustannukset ker-
rosalaneliömetriä kohti nousevat. 

 

2.1.5 Muut merkittävät investoinnit 

Itäinen ohikulkutie 

Tien sijainti Itäinen ohikulkutie yhdistäisi Uudenasemantien Kuruntiehen 
Parkanon keskustan itäpuolella (kuva 1). 

Tien kuvaus Tie toteutettaisiin kaksikaistaisena tienä. Tielle ei toteutettaisi 
kevyen liikenteen väylää. Tien rakentaminen vaatisi yli- tai 
alikulun rakentamista Parkano-Niinisalo -rautatielle 

Tien rakentamisen 
kustannukset 

Tien rakentamiskustannuksiksi on arvioitu n. 4,4 milj. €. Tien 
käyttökustannukset ovat 32 000 € / vuosi. 
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2.2 Osa-alueiden vertailu 

Taulukko 1. Eri asuinalueet ja niiden rakentamis- ja käyttökustannukset. 

Alue Asukas-
määrä 

Rakenta-
miskustan-
nukset 
(milj. €) 

Käyttökus-
tannukset 
(€ / vuosi) 

Rakenta-
miskustan-
nukset asu-
kasta kohti 
(€) 

Käyttökus-
tannukset 
asukasta 
kohti (€ / 
vuosi) 

Savajärvi 70 5,5 59 000 80 000 850 

Pahkala 775 2,7 46 000 3 500 60 

Viljakka 475 6,2 76 000 13 000 160 

Pentin laajen-
nus 

135 2,7 33 000 20 000 240 

Vatunen 150 2,9 30 000 19 000 200 

Vapunneva 
(reservialue) 

95 7,4 65 000 78 000 680 

Karhuluoma 
(reservialue) 

52 2,3 25 000 45 000 470 

Heiniluoma 
(reservialue) 

67 5,3 54 000 78 000 810 

 

Asuinalueiden osalta rakentamisen tehokkuus on ensisijainen tekijä siinä, 
kuinka paljon tietyn alueen rakentamis- ja käyttökustannukset asukasta kohti 
ovat. Omakotirakentamisessa tyypillistä on se, että erittäin harva rakenne 
vaatii asukasta kohti paljon katua ja muuta kunnallisteknistä verkostoa. 

Lisäksi kustannuksiin vaikuttaa kytkentäinvestointien määrä. Erityisesti tämä 
ilmenee Savajärven ja Vapunnevan alueilla; näiden alueiden asukasta kohti 
lasketut rakentamiskustannukset ovat noin 5-kertaiset verrattuna keskustan 
tuntumaan sijoitettuihin asuinalueisiin. Pienempänä huomiona voidaan todeta, 
että Pentin alueen laajennuksen kannattavuutta heikentää alueen verrattain 
heikoksi arvioitu rakennettavuus. 

Taloudellisessa mielessä asuinrakentaminen on suositeltavinta sijoittaa vaih-
toehdossa ensisijaisesti Parkanon keskustan länsi- ja lounaisosien laajennuk-
siin. Erityisen hintavaa taas olisi Aseman alueen kehittäminen. Jotta aseman 
kehittäminen ei muodostuisi hyvin kalliiksi verrattuna keskustan kehittämi-
seen, tulisi sinne sijoittaa satoja asukkaita ja rakentamisesta tulisi olla esitet-
tyä tehokkaampaa, osin myös rivitaloja. Lisäksi on otettava huomioon, että 
aseman alueen asuinrakentamisen kustannuksissa ei ole otettu huomioon 
esim. mahdollista tarvetta koulukuljetuksiin ja tämän kustannuksia. 
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Taulukko 1. Eri teollisuus- ja työpaikka-alueet ja niiden rakentamis- ja käyt-
tökustannukset. 

Alue Arvioitu 
raken-
nusoike-
us (k-
m2) 

Rakenta-
miskustan-
nukset 
(milj. €) 

Käyttökus-
tannukset 
(€ / vuosi) 

Rakenta-
miskustan-
nukset 
1 000 k-m2 
kohti (€) 

Käyttökus-
tannukset 
1 000 k-m2 
kohti (€ / 
vuosi) 

Vapunnevan-
kangas T 

63 000 4,2 53 000 67 000 830 

Kairokoski T 44 000 1,9 22 000 43 000 500 

Mettälä T 110 000 3,8 54 000 34 000 490 

Rumalankan-
gas T 

67 000 3,5 43 000 51 000 640 

Teerineva T 
(reservialue) 

170 000 9,1 110 000 55 000 670 

Heiniluoma T 
(reservialue) 

150 000 5,3 72 000 36 000 490 

 

Erot eri teollisuus- ja työpaikka-alueiden kustannuksissa kerrosalaneliömetriä 
kohti selittyvät ensisijaisesti kunkin alueen tehokkuuden perusteella. Myös 
kytkentäinvestoinnit vaikuttavat kustannuksiin, erityisesti tämä ilmenee Tee-
rinevan alueella. 

Kokonaisuutena eri alueiden erot ovat merkittävästi pienempiä kuin asuinalu-
eilla. Kuitenkin nykyisiin alueisiin tukeutuvat laajennukset ovat edullisimpia 
toteuttaa.  

 

3 Jokiparkano 

Seuraavalla sivulla esitetyssä kuvassa on osoitettu Vertailuvaihtoehdosta tar-
kastellut alueet. 

Luvun 3 loppuosassa alueet käydään läpi yksitellen. 
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3.1 Osa-alueittainen tarkastelu 

3.1.1 Ensisijaiset asuinalueet 

Kairajärvi 

Alueen sijainti Alue sijaitsee Kairolammen ympäristössä (kuva 2). 

Alueen rakentamisen 
kuvaus 

Alueelle on suunniteltu harvahkoa omakotitaloasumista. 
Alueen väestömääräksi on arvioitu noin 220 asukasta. 

Alueen vaatimat kyt-
kentäverkostojen 
investoinnit ja kyn-
nyskustannukset 

Alueen ottaminen rakentamiskäyttöön edellyttää Luomanpe-
räntien parantamista ja uuden kokoojakadun rakentamista 
Luomanperäntieltä Kairolammen itäpuolitse Käenmäentielle. 
Myös nykyisiä siltoja Viinikanjoen yli tulee parantaa tai mah-
dollisesti rakentaa uudestaan. Myös vesihuoltoverkoston run-
kolinjoja tulee jatkaa Kairolammen itäpuolelle 
 
Kytkentäinvestointien rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 
n. 2,6 milj. €. 

Muut laskennan ole-
tukset 

 

Alueen rakentamisen 
kustannukset 

Alueen rakentamiskustannukset ovat yhteensä n. 8,3 milj. €. 
Alueen käyttökustannukset ovat 90 000 € / vuosi. 
 
Asukasta kohti laskettuna alueen rakentamiskustannukset 
ovat noin 38 000 €, ja käyttökustannukset 410 € / vuosi. 
 
Laskelman oletuksena on, että alue toteutuu kokonaan. Mikä-
li alueesta toteutuu vain osa, kustannukset asukasta kohti 
nousevat. 

 

Viinikan laajennus 

Alueen sijainti Alue sijaitsee nykyisen Viinikan alueen jatkona sen pohjois- 
ja itäpuolella (kuva 2). 

Alueen rakentamisen 
kuvaus 

Alueelle on suunniteltu omakotitaloasumista. Alueen väes-
tömääräksi on arvioitu noin 550 asukasta. 

Alueen vaatimat kyt-
kentäverkostojen 
investoinnit ja kyn-
nyskustannukset 

Alueen rakentaminen vaatisi Tehtaantien jatkamista Vatusen-
tielle. Sen sijaan vesihuoltoverkosto voidaan jatkaa nykyistä 
verkostoa laajentamalla ilman merkittäviä kytkentäkustan-
nuksia. 
 
Kytkentäinvestointien rakentamiskustannuksista on alueen 
kustannuksiksi huomioitu puolet, sillä Tehtaantien jatko hyö-
dyttäisi myös pohjoispuolista Viljakan aluetta. Näin arvioidut 
kustannukset olisivat n. 0,4 milj. €. 
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Muut laskennan ole-
tukset 

Alueen rakentaminen vaatisi Ylikoskenkadun parantamista 
erityisesti Viinikanjoen ylittävän sillan kohdalla. Lisäksi kadul-
le tulisi rakentaa uusi kevyen liikenteen väylä. 
 
Tämän investoinnin kustannuksiksi on arvioitu noin 0,5 milj. 
€. 
 
Muuten alue ei vaadi merkittäviä kytkentäinvestointeja, vaan 
sekä katu- että vesihuoltoverkosto voidaan toteuttaa luonte-
vasti nykyisiä verkostoja laajentamalla. 

Alueen rakentamisen 
kustannukset 

Alueen rakentamiskustannukset ovat yhteensä n. 10,4 milj. 
€. Alueen käyttökustannukset ovat 120 000 € / vuosi. 
 
Asukasta kohti laskettuna alueen rakentamiskustannukset 
ovat noin 19 000 € ja käyttökustannukset 220 € / vuosi. 
 
Laskelman oletuksena on, että alue toteutuu kokonaan. Mikä-
li alueesta toteutuu vain osa tai alue toteutuu alhaisemmalla 
tehokkuudella, kustannukset asukasta kohti nousevat. 

 

Pentin laajennus 

Alueen sijainti Aluekokonaisuus käsittää Pentin alueen kaksi täydennysalu-
etta Pentintien pohjois- ja eteläpuolella (kuva 2). 

Alueen rakentamisen 
kuvaus 

Alueelle on suunniteltu omakotitaloasumista. Alueen väes-
tömääräksi on arvioitu noin 100 asukasta. 

Alueen vaatimat kyt-
kentäverkostojen 
investoinnit ja kyn-
nyskustannukset 

Alue ei vaadi merkittäviä kytkentäinvestointeja, vaan sekä 
katu- että vesihuoltoverkosto voidaan toteuttaa luontevasti 
nykyisiä verkostoja laajentamalla. 

Muut laskennan ole-
tukset 

 

Alueen rakentamisen 
kustannukset 

Alueen rakentamiskustannukset ovat yhteensä n. 2,1 milj. €. 
Alueen käyttökustannukset ovat 24 000 € / vuosi. 
 
Asukasta kohti laskettuna alueen rakentamiskustannukset 
ovat noin 21 000 € ja käyttökustannukset 240 € / vuosi.  
 
Laskelman oletuksena on, että alue toteutuu kokonaan. Mikä-
li alueesta toteutuu vain osa, kustannukset asukasta kohti 
nousevat. Esimerkiksi alueen toteutuminen puoliksi lähes 
kaksinkertaistaa kustannukset asukasta kohti, sillä alueen 
vaatimat kytkentäinvestoinnit eivät riipu asukasmäärästä. 

 

3.1.2 Ensisijaiset teollisuusalueet 

Mettälä T 

Alueen sijainti Alue sijaitsee Parkanon keskustan lounaispuolella, Vatusen-
tien molemmin puolin nykyisen teollisuusalueen jatkona (ku-
va 2). 

Alueen rakentamisen 
kuvaus 

Alueelle on suunniteltu teollisuus- ja työpaikkarakentamista. 
Alueen mahdolliseksi rakennusoikeudeksi on arvioitu noin 
190 000 m2. 
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Alueen vaatimat kyt-
kentäverkostojen 
investoinnit ja kyn-
nyskustannukset 

Alue ei vaadi merkittäviä kytkentäinvestointeja, vaan sekä 
katu- että vesihuoltoverkosto voidaan toteuttaa luontevasti 
nykyisiä verkostoja laajentamalla. 

Muut laskennan ole-
tukset 

 

Alueen rakentamisen 
kustannukset 

Alueen rakentamiskustannukset ovat yhteensä n. 6,5 milj. €. 
Alueen käyttökustannukset ovat 94 000 € / vuosi. 
 
Tuhatta kerrosalaneliömetriä kohti laskettuna alueen raken-
tamiskustannukset ovat noin 34 000 € ja käyttökustannukset 
490 € / vuosi. 
 
Laskelman oletuksena on, että alue toteutuu kokonaan. Mikä-
li alueesta toteutuu vain osa, kustannukset ker-
rosalaneliömetriä kohti nousevat. 

 

Pentti T 

Alueen sijainti Alue sijaitsee Parkanon taajaman luoteispuolella, Pentin alu-
een jatkona Kiveläntien molemmin puolin (kuva 2). Alue olisi 
nykyisen teollisuusalueen laajentamista. 

Alueen rakentamisen 
kuvaus 

Alueelle on suunniteltu teollisuus- ja työpaikkarakentamista. 
Alueen mahdolliseksi rakennusoikeudeksi on arvioitu noin 
37 000 m2.  

Alueen vaatimat kyt-
kentäverkostojen 
investoinnit ja kyn-
nyskustannukset 

Alue ei vaadi merkittäviä kytkentäinvestointeja, vaan sekä 
katu- että vesihuoltoverkosto voidaan toteuttaa luontevasti 
nykyisiä verkostoja laajentamalla. 

Muut laskennan ole-
tukset 

 

Alueen rakentamisen 
kustannukset 

Alueen rakentamiskustannukset ovat yhteensä n. 1,3 milj. €. 
Alueen käyttökustannukset ovat 18 000 € / vuosi. 

 
Tuhatta kerrosalaneliömetriä kohti laskettuna alueen raken-
tamiskustannukset ovat noin 34 000 € ja käyttökustannukset 
490 € / vuosi..  
 
Laskelman oletuksena on, että alue toteutuu kokonaan. Mikä-
li alueesta toteutuu vain osa, kustannukset ker-
rosalaneliömetriä kohti nousevat. 

 

Raiskio T-1 

Alueen sijainti Alue sijaitsee Parkanon keskustan luoteispuolella, Karviantien 
pohjoispuolella ja valtatien 3 länsipuolella (kuva 2). 

Alueen rakentamisen 
kuvaus 

Alueelle on suunniteltu harvahkoa teollisuus- ja työpaikkara-
kentamista. Alueen mahdolliseksi rakennusoikeudeksi on ar-
vioitu noin 36 000 m2.  
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Alueen vaatimat kyt-
kentäverkostojen 
investoinnit ja kyn-
nyskustannukset 

Alueen täysimittainen kehittäminen, erityisesti mikäli valta-
tien 3 itäpuolinen Kairokoski T –alue toteutetaan, edellyttäisi 
näiden kahden alueen välille katuyhteyttä. Tämän toteutta-
minen vaatisi uuden alikulun rakentamista valtatielle 3. Tämä 
alikulku on otettu huomioon Raskio T-1 –alueen kytkentäin-
vestointina, vaikka tarve sen rakentamiseen ei aiheudu yk-
sinomaan tästä alueesta. Erityisesti alueen rakentamisen al-
kuvaiheessa tarve tälle alikululle on vähäinen, ja se voidaan-
kin tarvittaessa toteuttaa vasta myöhemmässä vaiheessa.  
 
Alikulun kustannuksiksi on arvioitu noin 0,8 milj. €. 
 
Muuten alue ei vaadi merkittäviä kytkentäinvestointeja, vaan 
sekä katu- että vesihuoltoverkosto voidaan toteuttaa luonte-
vasti nykyisiä verkostoja laajentamalla. 

Muut laskennan ole-
tukset 

 

Alueen rakentamisen 
kustannukset 

Alueen rakentamiskustannukset ovat yhteensä n. 2,7 milj. €. 
Alueen käyttökustannukset ovat 28 000 € / vuosi. 

 
Tuhatta kerrosalaneliömetriä kohti laskettuna alueen raken-
tamiskustannukset ovat noin 74 000 € ja käyttökustannukset 
770 € / vuosi. 
 
Laskelman oletuksena on, että alue toteutuu kokonaan. Mikä-
li alueesta toteutuu vain osa, kustannukset ker-
rosalaneliömetriä kohti nousevat. 

 

Kairokoski T 

Alueen sijainti Alue sijaitsee Parkanon keskustan pohjoispuolella, valtatien 3 
ja Parkano-Niinisalo –rautatien välisellä alueella. Pohjoisessa 
alue ulottuu aina Uudenasemantielle asti (kuva 2). 

Alueen rakentamisen 
kuvaus 

Alueelle on suunniteltu teollisuus- ja työpaikkarakentamista. 
Alueen mahdolliseksi rakennusoikeudeksi on arvioitu noin 
79 000 m2.  

Alueen vaatimat kyt-
kentäverkostojen 
investoinnit ja kyn-
nyskustannukset 

Alueen ottaminen rakentamiskäyttöön vaatisi todennäköisesti 
yhteyttä Käenmäentieltä. Tämä voi edellyttää myös uuden 
yli- tai alikulun rakentamista rautatielle. Valtatieltä 3 ei to-
dennäköisesti sallita liittymää alueelle, ja yhteys etelään Par-
kanontielle olisi teknisesti hyvin haastava korkeuserojen 
vuoksi. Lisäksi alueelta tulisi toteuttaa yhteys pohjoiseen Uu-
denasemantielle 
  
Vesi- ja viemäriverkko alueelle voidaan toteuttaa ilman mer-
kittäviä kytkentäinvestointeja nykyistä verkostoa laajenta-
malla. 
  
Yhteyden Käenmäentieltä, radan yli- tai alikulun rakentami-
sen sekä yhteyden Uudenasemantieltä on arvioitu maksavan 
n. 0,5milj. €. 

Muut laskennan ole-
tukset 
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Alueen rakentamisen 
kustannukset 

Alueen rakentamiskustannukset ovat yhteensä n. 3,3 milj. €. 
Alueen käyttökustannukset ovat 42 000 € / vuosi. 

 
Tuhatta kerrosalaneliömetriä kohti laskettuna alueen raken-
tamiskustannukset ovat noin 42 000 € ja käyttökustannukset 
540 € / vuosi. 
 
Laskelman oletuksena on, että alue toteutuu kokonaan. Mikä-
li alueesta toteutuu vain osa, kustannukset ker-
rosalaneliömetriä kohti nousevat. 

 

3.1.3 Asumisen reservialueet 

Pitkäjärvi 

Alueen sijainti Alue sijaitsee Parkanon keskustan itäpuolella, Pitkäjärven 
ympäristössä (kuva 2). 

Alueen rakentamisen 
kuvaus 

Alueelle on suunniteltu erittäin harvaa omakotitaloasumista. 
Alueen väestömääräksi on arvioitu noin 50 asukasta. 

Alueen vaatimat kyt-
kentäverkostojen 
investoinnit ja kyn-
nyskustannukset 

Alueen ottaminen asuinrakentamisen käyttöön edellyttäisi 
Luomanperäntien ja Niemenmaantien merkittävää paranta-
mista. Lisäksi vähintään toisen tien varrelle tulisi toteuttaa 
kevyen liikenteen väylä. Myös vesihuoltoverkosto tulisi ulot-
taa alueelle. 
 
Näiden kytkentäinvestointien kustannuksiksi on arvioitu 2,3 
milj. €. 

Muut laskennan ole-
tukset 

 

Alueen rakentamisen 
kustannukset 

Alueen rakentamiskustannukset ovat yhteensä n. 4,8 milj. €. 
Alueen käyttökustannukset ovat 38 000 € / vuosi. 

 
Asukasta kohti laskettuna alueen rakentamiskustannukset 
ovat noin 95 000 € ja käyttökustannukset 770 € / vuosi.  
 
Laskelman oletuksena on, että alue toteutuu kokonaan. Mikä-
li alueesta toteutuu vain osa, kustannukset asukasta kohti 
nousevat. 

 

Ylirytilä 

Alueen sijainti Alue sijaitsee Parkanon keskustan kaakkoispuolella, Kurunti-
en, Aureentien ja Yliskyläntien rajaamalla alueella (kuva 2). 

Alueen rakentamisen 
kuvaus 

Alueelle on suunniteltu harvaa omakotitaloasumista. Alueen 
väestömääräksi on arvioitu noin 60 asukasta. 

Alueen vaatimat kyt-
kentäverkostojen 
investoinnit ja kyn-
nyskustannukset 

Alue ei vaadi merkittäviä kytkentäinvestointeja, vaan sekä 
katu- että vesihuoltoverkosto voidaan toteuttaa luontevasti 
nykyisiä verkostoja laajentamalla. 

Muut laskennan ole-
tukset 
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Alueen rakentamisen 
kustannukset 

Alueen rakentamiskustannukset ovat yhteensä n. 4,0 milj. €. 
Alueen käyttökustannukset ovat 42 000 € / vuosi. 

 
Asukasta kohti laskettuna alueen rakentamiskustannukset 
ovat noin 66 000 € ja käyttökustannukset 700 € / vuosi.  
 
Laskelman oletuksena on, että alue toteutuu kokonaan. Mikä-
li alueesta toteutuu vain osa, kustannukset asukasta kohti 
nousevat. 

 

Hahkamäki 

Alueen sijainti Alue sijaitsee Parkanon keskustan eteläpuolella, Karviantien 
eteläpuolella (kuva 2). 

Alueen rakentamisen 
kuvaus 

Alueelle on suunniteltu omakotitaloasumista. Alueen väestö-
määräksi on arvioitu noin 360 asukasta. 

Alueen vaatimat kyt-
kentäverkostojen 
investoinnit ja kyn-
nyskustannukset 

Merkittävin alueen vaatima kytkentäinvestointi on kevyen 
liikenteen yhteyden toteuttaminen alueelle sekä sen vaatima 
alikulku Kuruntielle. Myös Kuruntien liittymäjärjestelyjä tulee 
merkittävästi parantaa nykyisestä. 
 
Näiden investointien kustannuksiksi on arvioitu noin 0,5 milj. 
€. 
 
Muuten alue ei vaadi merkittäviä kytkentäinvestointeja, vaan 
sekä katu- että vesihuoltoverkosto voidaan toteuttaa luonte-
vasti nykyisiä verkostoja laajentamalla. 

Muut laskennan ole-
tukset 

 

Alueen rakentamisen 
kustannukset 

Alueen rakentamiskustannukset ovat yhteensä n. 7,8 milj. €. 
Alueen käyttökustannukset ovat 82 000 € / vuosi. 

 
Asukasta kohti laskettuna alueen rakentamiskustannukset 
ovat noin 22 000 € ja käyttökustannukset 230 € / vuosi.  
 
Laskelman oletuksena on, että alue toteutuu kokonaan. Mikä-
li alueesta toteutuu vain osa, kustannukset asukasta kohti 
nousevat. 

 

3.1.4 Teollisuuden reservialueet 

Peräkorpi T 

Alueen sijainti Alue sijaitsee Parkanon keskustan länsipuolella, Vatusentien 
molemmin puolin ja Mettälän alueen pohjoispuolella (kuva 2). 

Alueen rakentamisen 
kuvaus 

Alueelle on suunniteltu teollisuus- ja työpaikkarakentamista. 
Alueen mahdolliseksi rakennusoikeudeksi on arvioitu noin 
85 000 m2. 

Alueen vaatimat kyt-
kentäverkostojen 
investoinnit ja kyn-
nyskustannukset 

Alueen otto rakentamiskäyttöön vaatii Tehtaantien jatkamista 
Vatusentielle asti. 
 
Tämän kustannukseksi on arvioitu noin 0,9 milj. €. 
 
Vesi- ja viemäriverkon osalta alue ei vaadi merkittäviä kyt-
kentäinvestointeja, vaan ne voidaan toteuttaa nykyisiä ver-
kostoja jatkamalla. 
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Muut laskennan ole-
tukset 

 

Alueen rakentamisen 
kustannukset 

Alueen rakentamiskustannukset ovat yhteensä n. 3,8 milj. €. 
Alueen käyttökustannukset ovat 52 000 € / vuosi. 

 
Tuhatta kerrosalaneliömetriä kohti laskettuna alueen raken-
tamiskustannukset ovat noin 45 000 € ja käyttökustannukset 
620 € / vuosi. 
 
Laskelman oletuksena on, että alue toteutuu kokonaan. Mikä-
li alueesta toteutuu vain osa, kustannukset ker-
rosalaneliömetriä kohti nousevat. 

 

Raiskio T-2 

Alueen sijainti Alue sijaitsee Parkanon keskustan luoteispuolella, karviantien 
pohjoispuolella (kuva 2). 

Alueen rakentamisen 
kuvaus 

Alueelle on suunniteltu harvahkoa teollisuus- ja työpaikkara-
kentamista. Alueen mahdolliseksi rakennusoikeudeksi on ar-
vioitu noin 100 000 m2. 

Alueen vaatimat kyt-
kentäverkostojen 
investoinnit ja kyn-
nyskustannukset 

Alueen otto rakentamiskäyttöön vaatii merkittäviä liittymä-
järjestelyjä Karviantielle sekä pääkadun rakentamista alueen 
halki. 
 
Näiden kustannuksiksi on arvioitu noin 0,3 milj. €. 
 
Vesi- ja viemäriverkon osalta alue ei vaadi merkittäviä kyt-
kentäinvestointeja, vaan ne voidaan toteuttaa nykyisiä ver-
kostoja jatkamalla. 

Muut laskennan ole-
tukset 

Kairokoski T, Raiskio T-1 ja Raiskio T-2 –alueet muodostavat 
kokonaisuuden, jonka toiminta yhdessä vaatii uuden alikulun 
rakentamista valtatielle 3. Tämän kustannukset on lasken-
nassa kohdistettu Raiskio T-1 –alueelle. Mikäli esimerkiksi 
Raiskio T-1 –aluetta ei toteutettaisi, ja muut kokonaisuuden 
osat toteutettaisiin, tulisi alikulun kustannukset kohdistaa 
uudelleen, mikä vaikuttaisi myös muiden alueiden rakennus-
kustannuksiin. 

Alueen rakentamisen 
kustannukset 

Alueen rakentamiskustannukset ovat yhteensä n. 5,3 milj. €. 
Alueen käyttökustannukset ovat 68 000 € / vuosi. 

 
Tuhatta kerrosalaneliömetriä kohti laskettuna alueen raken-
tamiskustannukset ovat noin 53 000 € ja käyttökustannukset 
680 € / vuosi. 
 
Laskelman oletuksena on, että alue toteutuu kokonaan. Mikä-
li alueesta toteutuu vain osa, kustannukset ker-
rosalaneliömetriä kohti nousevat. 
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3.2 Osa-alueiden vertailu 

Taulukko 3. Eri asuinalueet ja niiden rakentamis- ja käyttökustannukset. 

Alue Asukas-
määrä 

Rakenta-
miskustan-
nukset 
(milj. €) 

Käyttökus-
tannukset 
(€ / vuosi) 

Rakenta-
miskustan-
nukset asu-
kasta kohti 
(€) 

Käyttökus-
tannukset 
asukasta 
kohti (€ / 
vuosi) 

Kairajärvi 220 8,3 90 000 38 000 410 

Viinikan laa-
jennus 

550 10,4 120 000 19 000 220 

Pentin laajen-
nus 

100 2,1 24 000 21 000 240 

Pitkäjärvi (re-
servialue) 

50 4,8 38 000 95 000 770 

Ylirytilä (re-
servialue) 

60 4,0 42 000 66 000 700 

Hahkamäki 
(reservialue) 

360 7,8 82 000 22 000 230 

 

Myös Jokiparkano-vaihtoehdossa eri asuinalueiden kustannusten eroavaisuu-
det selittyvät pääasiassa alueiden tehokkuudella; mitä harvempi on alueen 
rakenne, sitä hintavammaksi se tulee asukasta kohti. Erityisesti tämä ilmenee 
vertailtaessa Ylirytilän ja Hahkamäen alueita. Molemmat ovat nykyisten ra-
kenteen jatkeena eivätkä vaadi huomattavia kytkentäinvestointeja. Kuitenkin 
harvan rakentamisen alueeksi ajateltu Ylirytilä on asukasta kohti laskettuna 
kolme kertaa niin kallis toteuttaa kuin Hahkamäki, joka taas on ajateltu ta-
vanomaiseksi omakotitaloalueeksi. 

Myös kytkentäinvestoinnit vaikuttavat kustannuksiin. Alhaisen tehokkuuden ja 
kytkentäinvestointien yhteisvaikutus ilmenee Pitkäjärven alueella, jonka hinta 
asukasta kohti on 5-kertainen verrattuna nykyiseen rakenteeseen tukeutuviin 
normaaleihin omakotitaloalueisiin. 

Taloudellisessa mielessä tulisikin välttää irrallisia alueita sekä alhaisella te-
hokkuudella toteutettavia laajennuksia nykyiseen rakenteeseen. 

Kairajären alue sijoittuu taloudellisessa mielessä normaalien alueiden ja har-
vaan rakennettujen alueiden väliin, vaikka se vaatiikin merkittäviä kytken-
täinvestointeja. Merkittävin selittävä tekijä on alueen ajateltu rakentamistapa: 
rakentaminen keskittyy hieman tehokkaammin rakennettuihin keskittymiin, 
joiden väliin jää rakentamisesta vapaita laajempia alueita. Näin rakentamisen 
painopisteissä voidaan hyödyntää kunnallisteknisiä verkostoja tehokkaammin 
ja väljyys luodaan jättämällä kokonaan rakentamisesta vapaita alueita. Kui-
tenkin on otettava huomioon, että alueen kustannukset asukasta kohti ovat 
kaksinkertaiset verrattuna tavanomaisiin omakotitaloalueisiin. 
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Taulukko 4. Eri teollisuus- ja työpaikka-alueet ja niiden rakentamis- ja käyt-
tökustannukset. 

Alue Arvioitu 
raken-
nusoike-
us (k-
m2) 

Rakenta-
miskustan-
nukset 
(milj. €) 

Käyttökus-
tannukset 
(€ / vuosi) 

Rakenta-
miskustan-
nukset 
1 000 k-m2 
kohti (€) 

Käyttökus-
tannukset 
1 000 k-m2 
kohti (€ / 
vuosi) 

Mettälä T 190 000 6,5 94 000 34 000 490 

Pentti T 37 000 1,3 18 000 34 000 490 

Raiskio T-1 28 000 2,7 28 000 74 000 770 

Kairokoski T 79 000 3,3 42 000 42 000 540 

Peräkorpi T 
(reservialue) 

85 000 3,8 52 000 45 000 620 

Raiskio T-2 
(reservialue) 

100 000 5,3 68 000 53 000 680 

 

Eri teollisuusalueiden väliset kustannuserot kerrosalaneliömetriä kohti ovat 
vähäiset ja ne selittyvät pääasiassa alueiden rakentamistehokkuudella. 

Alueiden Kairokoski T, Raiskio T-1 ja Raiskio T-2 muodostama kokonaisuus on 
hankala tulkittava. Nämä muodostavat toisista riippuvan kokonaisuuden, jos-
sa alueen vaikuttavat toisiinsa. Mikäli kokonaisuudesta toteutuu osia valtatien 
3 sekä itä- että länsipuolella, tulee valtatielle 3 toteuttaa uusi alikulku, joka 
yhdistäisi eri osa-alueet toisiinsa. Tämän kustannukset on laskentamenetel-
mästä johtuen kohdistettu Raiskio T-1 –alueelle, vaikka todellisuudessa tarve 
muodostuu alueiden kokonaisuudesta. Tämä heikentää Raiskio T-1 –alueen 
taloudellista kannattavuutta suhteessa aluekokonaisuuden muihin osa-
alueisiin. Tämän takia ei tulisi tehdä liian yksioikoista johtopäätelmää yksittäi-
sen osa-alueen kannattavuudesta, vaan tässä tapauksessa tarkastella koko-
naisuutta. 

4 Yhteenveto 

Asuinrakentamisen taloudellisesta kannattavuudesta voidaan yleistäen todeta, 
että se riippuu merkittävästi alueen tehokkuudesta sekä alueen vaatimista 
kytkentäinvestoinneista (mikä taas riippuu yleensä alueen etäisyydestä Par-
kanon keskustasta). Asukasta kohti laskettuna edullisimpia alueita ovat nykyi-
seen rakenteeseen tukeutuvat, normaalit asuinalueet. Harvaa rakennetta tuli-
si kustannusmielessä välttää myös silloin, kun se tukeutuu nykyiseen raken-
teeseen. Kustannukset ovat suurimmat silloin, mikäli harva alue toteutetaan 
irralleen nykyisestä rakenteesta. 

Mikäli Parkanon keskustan ympäristöön haluttaisiin osoittaa merkittävästi ran-
tarakentamista, kannattavin alue taloudellisessa mielessä olisi Kairajärvi. Sen 
sijaan Savajärven ja Pitkäjärven kaltaiset alueet ovat huomattavan kalliita to-
teuttaa ja ylläpitää. 

Kairajärven ympäristön kaltaista rakennetta, joka perustuu tiiviimpiin, kylä-
mäisiin keskittymiin, ja näiden väliin jääviin rakentamisesta vapaisiin vyöhyk-
keisiin, tulisi harkita laajemminkin sellaisilla alueilla, joilla haluttaisiin tavan-
omaisesta rakenteesta väljempää rakentamista. Kylämäisissä keskittymissä 
kunnallisteknisiä verkostoja pystytään hyödyntämään tehokkaammin kuin 
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vastaavan tehokkuuden tasaisessa rakenteessa. Tällä on merkittävä vaikutus 
kunnallisteknisen infrastruktuurin rakentamiskustannuksiin asukasta kohti. 

Teollisuusrakentamisen osalta erot eri alueiden välillä ovat asumiseen verrat-
tuna vähäisemmät. Kuitenkin voidaan todeta, että nykyiseen rakenteeseen 
tukeutuva, verrattain tehokas rakenne on edullisin. Sen sijaan nykyisestä ra-
kenteesta irralleen sijoittuvat alueet vaativat merkittäviä kytkentäinvestointe-
ja, mikä heikentää niiden taloudellista kannattavuutta. 

Aseman seudun kehittäminen ei tarkastelun perusteella vaikuta kannattavalta 
sellaisella tehokkuudella, joka rakennevaihtoehdossa Järviparkano on esitetty. 
Kytkentäinvestoinnit muodostuvat huomattavan suuriksi suhteessa rakenta-
misen tehokkuuteen. Taloudellisesti kannattava rakentaminen aseman ympä-
ristössä vaatisi vähintään satoja asukkaita, kohtuullisella tehokkuudella ja 
myös rivitaloja, sekä merkittävää teollisuusaluetta. 

Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että investoinnit ja ylläpitokustan-
nukset on arvioitu suuruusluokkatasolla rakennemallivaihtoehtojen ja lähtötie-
tojen mahdollistamalla perusteella. On mahdollista, että arvioidut kustannuk-
set tulevat muuttumaan infran rakentamisen ja ylläpidon osalta tarkempaan 
suunnitteluun edettäessä. Kustannuslaskelmat esitetäänkin päivitettäväksi 
kaavan ehdotusvaiheessa sekä tarkemman suunnittelun yhteydessä. 
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