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PENTIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, KORTTELIT 7 004 JA 7024-7031

ASEMAKAAVASELOSTUS, JOKA KOSKEE  25.11.2010 PÄIVÄTT YÄ ASEMAKAAVAA

1. ALUEEN MÄÄRITTELY
Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 7004 ja virkistys- sekä rautatiealuetta.
Kaavamuutoksella muodostuvat osat kortteleista 7024 ja 7026 (tässä yhteydessä ko. korttelin
numero muutetaan 7026:ksi, koska lähituntumassa on toinenkin 7004-kortteli) sekä virkistys-,
katu- ja rautatiealuetta sekä venevalkama.
Asemakaavalla muodostetaan osat kortteleista 7024 ja 7026 sekä korttelit 7025 ja7027-31 niihin
liittyvine virkistys-, katu- ja rautatiealueineen.

11 Alueen sijainti
Ks. liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman kansisivun kartta; Suunnittelualue si-
jaitsee Parkanon ydinkeskustan luoteispuolella Kirkkojärven ja Pentintien välissä. Sen tonteille
on matkaa ydinkeskustasta keskimäärin 1,5 km. 

2. TIIVISTELMÄ
Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 13,3 ha, mistä korttelialueita osoitetaan 6,8 ha aluetehokkuu-
den ollessa 0,09 ja keskimääräisen korttelitehokkuuden 0,19. Pääosa korttelialueista on osoitettu
AO-tonteiksi (24 tonttia, kaikki  uusia kaavatontteja, joskin yhdelle niistä on jo rakennettu
asuintalo). AP-korttelialueiksi (omakoti-, pari- tai rivitalot) on osoitettu 14 % ja rivitalotonteiksi
14,6 % sekä kerrostalotonteiksi 8,8 % korttelialueista.
AO-tonteista 3 kpl on omarantaisia.
Kaava-alue on pääosin asemakaavan laajennusaluetta. Laajennusalueen pinta-ala on 11,8  ha.
Korttelialueiden osuus siitä on 6,3 ha eli hiukan runsas puolet. Virkistysalueiden osuus koko
kaava-alueesta on varsin suuri, 33 %.

Rakennusoikeutta muodostuu asemakaavalla kaikkiaan n. 12 600 k-m², mistä uutta, laajennus-
alueille syntyvää rakennusoikeutta n. 10 000 k-m².
Kaavan täysin toteuduttua laajennusalueen asukasmääräksi vakiintunee n. 150. Enimmillään voi
luku olla 180:n luokkaa niissä vaiheissa, joissa asukasjakauma painottuu lapsiperheisiin.

Kaupunginhallitus teki kaavanlaatimispäätöksen 7.9.2009.
Viranomaisneuvottelu: työneuvottelu 28.10.2010
Vireille tulosta ilmoittaminen:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen nähtävillä olo valmisteluvai-
heen kuulemista varten:
Asemakaavaehdotuksen nähtävillä olo:

3 LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITE LMAT

31 Ympäristön lähtökohdat ja tehdyt selvitykset

31.1 Rakennettu ympäristö
Asemakaavan laajennusalue on rakentamatonta maa- ja metsätalousaluetta lukuun ottamatta
Pentintien eteläpuolella olevan entisen Pentin tilan asuinrakennusta ja sen vanhoja aitta- ja na-
vettarakennuksia.
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Rauhalanniemi alueen kaakkoisosassa on pääosin puistomaista uimaranta- ja venevalkama-
aluetta.
Kaavamuutosalue (kortteli 7004) rajoittuu Väinönkatuun. Väinönkadun molemmin puolin Pen-
tintien varressa on 4-kerroksisia asuinrakennuksia.
Kaava-alue rajoittuu idässä ja Pentintien pohjoispuolella yhtenäiseen omakotiasutukseen. Vas-
tapäätä Pentin tilan rakennuksia on kuitenkin metsämaisemaa.
Alueen halkaisee Niinisaloon kulkeva rata, jolla kulkee harvakseltaan, pari kertaa viikossa, puu-
tavara- ja armeijan kuljetuksia. Henkilöliikennettä ei rataosuudella ole. Rata kulkee Pentintien
ylityksen molemmin puolin muutaman metrin korkuisella penkereellä, alueen keskiosassa liki-
main ympäristön tasossa ja länsipäässä taas jonkin verran pengerrettynä.
Helimäki Akustikot Oy:n toimesta on tehty maaperäselvityksiin pohjautuva tärinä- ja runkome-
luselvitys rataliikenteen vaikutuksista rakentamiseen. Muokattaessa asemakaavaluonnos kaava-
ehdotukseksi otetaan ko. selvitys huomioon. Ks. myös seuraavan kohdan maininnat alustavista
pohjatutkimuksista.

Ks. myös liite 1, valokuvia alueelta

31.2 Luonnonympäristö
Kaavan laajennusalue on rautatien eteläpuoliselta osaltaan peltoa.
Alueelta on tehty kaksikin luontoselvitystä:
Pentin alueen luontoselvitys 20.5.2006, Pirjo Rautiainen; selvityksen mukaan alueella ei ole ra-
kentamista estäviä luontokohteita.
Tmi Pohjanmaan Luontotieto 5.6.2010, ks. liite 3. Luontoselvityksen maastotutkimukset on
tehty 15. ja 31. toukokuuta 2010.
Tuoreemman luontoselvityksen mukaan rannassa on kapealti ilmaversoiskasvillisuutta ja paju-
luhtaa. Viljelyksessä olevan pellon ja rannan välissä on kaistale viljelemätöntä puolikulttuuri-
lehtoa, johon on jätetty rivi koivuja, haapoja ja halavia. Vesaikkoa ja pajua on runsaasti. Lähellä
rantaa on selvityksen mukaan kaksi katettua lähdettä, joista virtaa järveen melko vuolas lähde-
vetinen oja. Pentin tilan entisen omistajan haastattelun perusteella lähteitä on ”vain” yksi aivan
rantapuuston rajassa.. Se on katettu huonokuntoiseksi käyneellä lautakannella. Hiukan kauem-
pana rannasta on 1940-l. puolivälissä rakennettu pumppukoppi, jonne lähteestä on johdettu put-
ki. Pumppukopista johdettiin vettä navettaan ja asuinrakennukseen rautaputkella, joka ruostui
käyttökelvottomaksi jo 1970-luvulla. Pumppukopin rakentamisen yhteydessä lähteen vesitila-
vuutta laajennettiin ”betonibunkkerilla”, joka varustettiin ylivuotoputkella. Luontoselvittäjä on
tulkinnut em. pumppukopin  toiseksi katetuksi lähteeksi.
Rautatien yläpuolinen metsä on käenkaali-oravanmarjatyypin lehdoksi palautunutta entistä vil-
jelysmaata. Puusto suurimmaksi osaksi harvennettu talvella 2009-10 muodostuen tuskin varttu-
neista koivuista ja harmaalepistä, sekaan on jätetty jokunen  täysikasvuinen mänty. Kuusi ja
pihlaja muodostavat tiheän alikasvoksen. Pieni alue metsikön keskellä on harventamatonta ja
luonnontilaisen kaltaista lehtoa. Puustossa on muutama järeä kuusi ja kääpäinen koivu. Lintuti-
heys on tällä kohtaa suuri ja reviiriään kuulutti mm. satakieli. Kasvillisuuden valtalaji tuolla alu-
een osalla on valkovuokko.
Alueella pesi tavanomaisten pikkulintujen ohella kaksi kuoviparia. Kasvilajistosta Parkanossa
hieman harvinaisempia lajeja ovat purtojuuri ja syyläjuuri (runsaasti koko alueella), lehto-
kuusama (pensas rannassa) ja metsäruusu (pellon metsäsaarekkeessa).
Selvittäjä esittää suosituksena kaavoitukselle, että lähteen ohella em. satakieli- ja valkovuokko-
metsikkö kannattaa säilyttää rakentamattomana ja Rauhalanniemen rantahaavikko edelleen ylei-
senä puistoalueena.
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Suunnittelualueen maanpinta on korkeimmillaan tasolla + 133 lähellä luoteiskulmaa Pentintien
tuntumassa. Maasto viettää radan pohjoispuolella hiukan loivemmin (n. 4 %) ja eteläpuolella
keskimäärin 7-8 % kaltevuudella etelään kohti rantaa, jonka taso on ~+ 114,5. Vanhan asema-
kaavan ja laajennusalueen rajan tuntumassa Pentintien ali rantaan kulkevan kuivatusojan mo-
lemmin puolin on selvästi ympäristöään alavampi vyöhyke.
Suunnittelutalo Oy on suorittanut radan molemmin puolin pääosin n. 40 m radan keskilinjasta
pohjatutkimuksia 13 kairauspisteestä kesällä ja syksyllä 2010. Niiden mukaan maaperä on miltei
koko alueella hiekkamoreenia, jolloin rakennukset voidaan varustaa maanvaraisella anturape-
rustuksella ja myös putkistot voidaan perustaa ongelmitta maanvaraisesti. Kolmessa kairauspis-
teessä olisi maaperäkartan perusteella ollut maapohjana hiesua. Kairausten perusteella alue on
johdonmukaisesti kovempipohjaista kuin maaperäkartan 1:10 000 pohjalta voisi olettaa. Selkeätä
silttimaaperää on vain lähempänä rantaa ja  em. kuivatusojaa. Ks. liite 5

31.3 Muinaismuistot ja kulttuurihistoria
Valmisteluna tekeillä olevalle yleiskaavan uudistukselle on selvitetty Parkanossa sijaitsevat tie-
dossa olevat muinaisjäännökset. Lähimmät niistä sijaitsevat 1-2 km päässä kaavan laajennusalu-
eelta.

31.4 Maanomistus
Kaavan laajennusalue on maakaupan seurauksena kaupungin omistuksessa sen ostettua maan
vuoden 2008 lopulla. Kaupunki omistaa myös muutosalueella tonttien ulkopuoliset maat.

32 Suunnittelutilanne

32.1 Maakuntakaava
Parkano kuuluu  Pirkanmaan liiton seutukaava-alueeseen. Pirkanmaan 1. maakuntakaava on
vahvistettu 29.3.2007. Siinä suunnittelualue sisältyy kokonaisuudessaan asumisen ja muiden
taajamatoimintojen alueeseen A. Alueen poikki on osoitettu rautatieyhteys ja eteläosaan, Kirk-
kojärven pohjoisrannalle, on merkitty itä-länsisuuntainen viheryhteystarve, ks. kuva:
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2.2 Yleiskaava
Keskusta-alueen v. 1993 voimaan tullut osayleiskaava 2001 on jo vuosien ajan katsottu van-
hentuneeksi. Paraikaa on meneillään osayleiskaavan tarkistus; OAS on ollut julkisesti nähtävillä
3.6.-2.7.2010. Kaavasta on laadittu alustavia rakennemallivaihtoehtoja, mutta niiden asettaminen
nähtäville laatimisvaiheen kuulemista varten jäänee vuoden 2011 puolelle.

Nykyisessä yleiskaavassa rautatien ja Pentintien väli on pientaloaluetta AP samoin kuin Pentin-
tien pohjoispuoli tällä kohtaa. Rautatien eteläpuoli on osoitettu lähivirkistysalueeksi, jolle itä-
puolinen kerrostaloalue osittain työntyy.
Uimaranta on merkitty nykyiselle paikalleen alustavan suunnittelualueen kaakkoisreunaan.

32.3 Asemakaava
Alue on pääosin asemakaavan ulkopuolella. Alueen itäreunassa ovat voimassa asemakaavat
vuosilta 1974 (A2), 1992(A62) ja1997(AM49) sekä laadittavan kaavan ulkopuolella viereiset
asemakaavat vuosilta 1990(AM26) ja 2006.(AM74) Se on osoitettu pientaloalueeksi lukuun ot-
tamatta välittömästi Pentintiehen liittyvää kerrostalotonttiriviä. Rannat on tältä osin osoitettu vir-
kistysalueeksi, joka työntyy myös vähän matkaa pohjoiseen tonttien länsipuolella.
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Ote voimassa olevasta asemakaavasta ~1:5000

32.4 Rakennusjärjestys
Rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2002.

32.5 Vesihuolto
Kaupungin vesihuoltoverkko ulottuu kaavamuutosalueelle ja jatkuu jonkin matkaa siitä länteen
Pentintien varressa, missä on jäteveden pumppaamo rautatiesillan kaakkoispuolella.

32.6 Pohjakartta
Kaupungin mittaustoimi pitää yllä alueen pohjakarttaa.

4 SUUNNITTELUVAIHEET

41 Suunnittelun tarve ja käynnistäminen
Kaupungilla on kolmisenkymmentä vapaana olevaa omakotitonttia keskustan tuntumassa. Tämä
ei kuitenkaan riitä kattamaan tarvetta kovin moneksi vuodeksi. Lisäksi on erityistä kysyntää toi-
saalta suurehkoista ja toisaalta järvimaisematonteista. Kaupungilla ei myöskään ole tällä hetkellä
tarjota kaavatontteja Pentin alueelta. Näihin kaikkiin tarpeisiin on nyt mahdollista vastata kau-
pungin omistukseen vuoden 2008 lopulla tulleella alueella.
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Kaupunginhallitus teki kaavanlaatimispäätöksen 7.9.2009. Ympäristölautakunta valitsi kaavan
laatijan tarjouskilpailun perusteella 18.3.2010.

42 Osallistuminen ja yhteistyö

42.1 Osalliset
Osallisia ovat alueen ja vaikutusalueen maanomistajien ja asukkaiden lisäksi kaikki, joiden asu-
miseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset
ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:
− Parkanon kaupungin hallintokunnat
− Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (PL 297, 33101 Tampere)
− Pirkanmaan liitto (PL 76, 33201 Tampere)
− Pirkanmaan maakuntamuseo/ museovirasto (PL 487, 33101 Tampere)
− Liikennevirasto/ rautatieosasto (PL 33, 00521 Helsinki)
− Leppäkosken Sähkö Oy (PL 1, 39501 Ikaalinen)
− Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy (Vanha Tampereentie 15-17, 39500 Ikaalinen)
− Pentin alueen kylätoimikunta, Parkano-Seura

Kaavahankkeeseen osalliseksi voi lisäksi ilmoittautua jokainen, jonka katsotaan täyttävän MRL
62§ osallisen määritelmän.

42.2 Vireille tulo
Ilmoitus kaavan vireille tulosta kaupungintalon ilmoitustaululla ja ilmoituksella Ylä-Satakunta-–
lehdessä .

42.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus
Kaavan lähdeaineisto ja suunnitelmat ovat eri vaiheissa nähtävillä kunnan teknisessä toimistos-
sa.  Osallisille varataan tilaisuus esittää mielipiteensä kirjallisesti tai suullisesti osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelman mukaisesti.
Luonnosvaiheen nähtävillä olo:  14 pv
Ehdotusvaiheen nähtävillä olo:    30 pv

42.4 Viranomaisyhteistyö
MRL 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksessa.

43 Asemakaavan tavoitteet
Päätavoitteena on muodostaa uusi, tiivis ja vetovoimainen pientaloalue keskustan läheiselle
rantavyöhykkeelle niin, että vastataan alueella esiintyvään tonttikysyntään. Uudelle alueelle,
Pentinrantaan, on tarkoitus osoittaa vaihtelevan kokoisia tontteja niin, että minimipinta-ala olisi
n. 1300 m² suurimpien tonttien koon ollessa tähän verrattuna yli kaksinkertainen. Tavoitteena oli
alun perin myös, että kohtuullinen osa AO-tonteista olisi omarantaisia.

44 Kaavan vaikutukset
Kaava vaikuttaa toteutuessaan mm. seuraavilla tavoilla:



8
44.1 Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan

Rakennetun alueen osuus lisääntyy peltomaiseman kustannuksella. Rantamaisema muuttuu
avoimesta peltoalueesta rakennetuksi pientaloalueeksi. Muutosta tosin lieventää pääosalle rantaa
jäävän viheraluekaistan rantapuusto.

Rakentamisella on vähäisiä vaikutuksia alueen eläimistön ja kasvillisuuden olosuhteisiin pelto-
alan supistuessa ja rakennetun alueen työntyessä lännemmäksi. Alueella ei kuitenkaan luon-
toselvityksen perusteella ole tiedossa mitään uhanalaista lajistoa tai harvinaisia luontotyyppejä.
Monien lajien elinmahdollisuudet avoimessa peltomaisemassa, jossa harjoitetaan aktiivista
maataloutta, olisivatkin melko suppeat. Lähinnä vaikutusta on peltolintuihin, esim. kuovi, joiden
pesintämahdollisuudet näin vähenevät, mutta peltoaukeata Kirkkojärven rannoilla riittää toistai-
seksi runsaasti kaavan toteutumisen jälkeenkin.

44.2 Sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset
Kaava edesauttanee jossakin määrin Parkanon väestönkehityksen kohtuullisena pysymistä, kun
on tarjolla hyviä tontteja keskustan tuntumasta. Alueen laajentuminen myös tuo työtilaisuuksia
rakennusvaiheessa.
Alueen toteutuminen nostaa hiukan myös kunnan verotulojen määrää ja todennäköisesti
edesauttaa väestön ikäjakauman säilymistä nuorekkaana paikkakunnalla.
Lisävaikutuksena uusi alue ylläpitää Parkanon kaupallisten ja kunnallisten palvelujen säilymistä.
Kaavan toteutus edellyttää kunnalta kohtuullisen merkittäviä taloudellisia panoksia infrastruk-
tuurin kehittämiseen. Osa niistä on kuitenkin jo tehty, kuten aluetta sivuavat vesihuollon run-
kojohdot. Alueen arvioidut kuntatekniikan toteutuskustannukset (kadut ja vesihuolto) ovat 500
000 euron luokkaa. Summaan ei sisälly puistorakentamisen kustannuksia.
Alueen sijainti on rauhallinen, turvallinen ja luonnonläheinen, mutta samalla palvelujen saavu-
tettavuus sieltä käsin on suhteellisen hyvä.. Sen tonteilta on matkaa koulukeskukseen ja päivä-
kotiin 500-1200 m ja ydinkeskustaan keskimäärin 1,5 km. Koulumatka on suhteellisen turvalli-
nen Pentintien ylittäessä valtatien.
Ikääntyvien asukkaiden sijoittumista alueelle tukee Rauhalan palvelukeskuksen sijainti aivan
alueen tuntumassa.
Alueen toteutuminen antaa lisäedellytyksiä Pentin alueen asukasyhdistyksen toiminnalle näin
vahvistaen alueen sosiaalista identiteettiä.

44.3 Liikenteelliset vaikutukset
Rakennetun alueen laajenemisesta seuraa liikennemäärien kasvua Pentintien varressa ja Sata-
kunnantien pohjoisosassa. Nykyiset liikennemäärät eivät kuitenkaan ole kovinkaan suuret.

45 Mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen
Osallisilla on luonnos- ja ehdotusvaiheiden nähtävillä olojen yhteydessä mahdollisuus jättää
kirjallisia mielipiteitä ja muistutuksia, joihin annetaan vastineet ja tarpeen mukaan tarkistetaan
suunnitelmia niiden pohjalta.

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS

51 Kaavan kokonaisrakenne
Alue on pyritty hyödyntämään voittopuolisesti tonttimaaksi jättäen kuitenkin parhaat luonto-
kohteet ja heikommin kantavat maat rakentamisen ulkopuolelle.
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Laajennusalueen ja olemassa olevan  asutuksen väliin on jätetty selkeä Pentintieltä rantaan
ulottuva puistovyöhyke, joka jatkuu rannan myötäisenä sekä länteen että kaakkoon. Se muo-
dostaa maakuntakaavan vastaavan merkinnän pohjalta uimarannasta alueen länsireunaan ulot-
tuvan viheryhteyden. Rautatien pohjoispuolelle alueen keskivaiheille on jätetty lähivirkistysalu-
eeksi 0,7 ha laajuinen ”linnunlaulumetsä”.

51.1 Korttelialueiden mitoitus
Asemakaavan muutosalueella AK-korttelin rakennustehokkuus säilyy entisellään, e=0,50.
Asemakaavalaajennuksen osa-alueiden pinta-ala ja kerrosala jakaantuvat seuraavasti:
AO 4,3 ha / 6440 m2 e=0,15
AP 0,9 ha / 1600 m2 e=0,17
AR 1,0 ha / 1600 m2 e=0,16
AK 0,08 ha / 419 m2 e=0,50
VP, VL,VV 3,5 ha
LR, LV 1,2 ha
Kadut, tiet 0,8 ha
Yhteensä 11,8 ha / 10 059 m2 e=0,085

Koko asemakaava-alueen pinta-ala on 13, 3 ha ja rakennusoikeus 12 600 k-m². Aluetehokkuus
on 0,09 ja vastaavasti keskimääräinen korttelitehokkuus 0,185, mitä nostaa hiukan se, että mu-
kana on yksi pääosin jo rakennettu kerrostalokortteli, jonka tehokkuusluku on 0,50.

51.2 Palvelut
3-tien kauppakeskus ja ydinkeskustan palvelut ovat järven toisella puolen 1-2 km ajomatkan
päässä.

52 Aluevaraukset

52.1 Korttelialueet

Yleistä
Rakentamistapaa koskevia erityismääräyksiä on annettu seuraavasti:
Rakennusten ulkovärityksen yleisilmeen tulee olla tumma. Puusto ja muu kasvillisuus, maaston
muodot ja rantaviiva on säilytettävä mahdollisimman luonnonmukaisina.
Kerrosluvuksi on sallittu ylempänä sijaitsevissa  kortteleissa 2 sekä muualla 1, mikä rinnemaas-
ton ohella edesauttaa sitä, että myös ko. korttelien taloista osasta on mahdollista saada jär-
vinäkymä.

AO- korttelialueet
Terveystalonkujaa on jatkettu korttelien 7022 ja 7023 ja nykyisen kaavan puistoalueen ohi runsas
30 m, jolloin sen päähän on voitu muodostaa kaksi uutta tonttia. Uusien AO-tonttien pinta-ala
vaihtelee 1200 ja runsaan 3000 m² välillä sekä rakennusoikeus 280 ja 350 m² välillä, poikkeukse-
na kaupungin myymä suuri määräala, jolla sijaitsee Pentin tilan asuinrakennus. Keskimääräiseksi
tonttitehokkuudeksi muodostuu varsin maltillinen e=0,165.
Rakennusalan raja on radanvarsitonteilla osoitettu 40 m päähän radan keskilinjasta.
Todettakoon, että jo rakennetulla alueella hiukan lounaaseen useat omakotitalot sijaitsevat 20-30
m radasta.
Tontille 7029/2 on osoitettu luontoselvityksessä mainitun lähteeen ympärille suojeltava alueen
osa.
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AP -korttelialueet
Kortteliin 7027 on tonttitarjonnan joustavuuden lisäämiseksi osoitettu neljä AP-tonttia, joille
voidaan rakentaa joko omakoti-, pari- tai rivitalo. Nämä ovat lähinnä Pentintien varren kerrosta-
loja ja radanalitusta sijaitsevat tontit. Kerrosalaa on näille korttelialueille osoitettu yhteensä 1600
m², jolloin keskimääräiseksi tehokkuusluvuksi tulee e=0,17. Rakennusoikeuden täysi hyödyntä-
minen edellyttää käytännössä rakentamista ainakin osittain kahteen kerrokseen, koska –näillä
tonteilla rakennusalaa supistaa oleellisesti se, että se on rajattu 40 m päähän radasta.
Tonttien 2 ja 3 välissä on vuoden 2006 luontoselvityksessä todettu kivikkoinen metsäsaareke, jo-
ka on osittain rajattu rakennusalan ulkopuolelle ja osoitettu alueeksi, jolla ympäristö säilytetään.

AR -korttelialueet
Korttelin 7031 itäosaan on osoitettu kaksi AR-tonttia, joille voidaan rakentaa pari- tai rivitaloja.
Nämä ovat lähinnä Pentintien varren kerrostaloja ja radanalitusta sijaitsevat tontit. Kerrosalaa on
näille korttelialueille osoitettu yhteensä 1600 m², jolloin keskimääräiseksi tehokkuusluvuksi tulee
e=0,16.

AK-korttelialue
Kerrostalokortteli 7026 (voimassa olevassa kaavassa 7004, mutta muutoksen alaiselle korttelille
on kaavamuutoksella annettu uusi numero erotukseksi toisesta samannumeroisesta korttelista)
on muutoin voimassa olevan kaavan mukainen, mutta vielä rakentamatonta tonttia 2 on hiukan
laajennettu, jolloin se on samalla saanut suorakulmaisemman muodon. Tehokkuusluku on enti-
nen 0,50, kuten myös sallittu kerrosluku III. Yksi pohjatutkimuskairaus tehtiin ko. korttelin lou-
naisosaan. Sen kohdalla maaperä oli jonkin verran pehmeämpää kuin muualla alueella. Tämän
vuoksi kannattaa tontin pohjaolosuhteet varmistaa huolellisesti rakennussuunnitteluvaiheessa.

52.2 Virkistysalueet
Ks. 51; laajennusalueen ja muutosalueen väliin jäävälle VP-1 –alueelle (Pentinpuisto) on poik-
kisuuntaiset yhteydet itäpuoliselta alueelta. VP-1 = kosteikkopuisto; alueen läpi Pentintieltä ran-
taan kulkevan kuivatusojan yhteyteen rakennetaan viivästysaltaita kosteikkokasvi-istutuksineen
suodattamaan ja hidastamaan hulevesien kulkua järveen. Virkistysalueiden osuus on n. 1/3 sekä
laajennusalueen että koko kaava-alueen pinta-alasta.
Uimarannasta ja Pentinpuistosta on yhteys alueen lounaisreunan VL-alueelle, mistä on mahdol-
lisuus tulevaisuudessa edelleen rakentaa Kirkkojärven rantaa kiertävä kevyen liikenteen reitti.

Em. yhteyden katkaisee yhdessä kohdassa kokoojakatu Pentinkaari. Kadun loppupuolisko on
kuitenkin osoitettu hidaskatuna eikä suojatien länsipuolella ole kuin kolme asuintonttia, joten
ylitys on varsin turvallinen.
Rautatien pohjoispuolisen alueen keskelle on jätetty luontoselvityksen suosituksen mukaisesti
lähivirkistysalueeksi n.0,7 ha laajuinen ”linnunlaulumetsä”.

52.3 Liikennemelu ja -tärinä
Valtatie 3 kulkee lähimmillään  350 m päässä kaavamuutosalueen lähimmistä olemassa olevista
omakotitaloista. Väliin jää kuitenkin vaimentava metsävyöhyke. Lähimmät uudet tontit ovat lin-
nuntietä jo 400 m päässä. Pappilansalmen kohdalta on avoin näköyhteys lähimmille tonteille,
jolloin järvenselkä kantaa liikenteen ääntä. Tuolla kohtaa valtatien nopeusrajoitus on kuitenkin 60
km/h ja etäisyyttäkin kertyy lähimmillään 700 m.
Radan tavaraliikenne ja sen aiheuttama meluhaitta on lähinnä satunnaista. Radalla on tällä het-
kellä nopeusrajoitus 40 km/h. Liikenneviraston rataosastolta kesäkuun alussa 2010 saadun alus-
tavan näkemyksen mukaan rata tulee säilymään ja nopeustavoite on 50 km/h. Tulevan tilanteen
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mahdollisiin muutoksiin on varauduttu osoittamalla radanvarsikortteleihin kaavamerkintä, jonka
mukaan radan puoleisten ikkuna- ja muiden ulkoseinärakenteiden tulee täyttää 32 dB ääneneris-
tysvaatimus liikennemelua vastaan.
Kohdassa 31.2 mainittujen maaperätutkimusten perusteella alueen maaperä on pääosin hiekka-
moreenia. Sen ja tehdyn tärinä- ja runkomeluselvityksen perusteella. on kaavaluonnosvaiheessa
rajattu rakennusalan rajat 40 m päähän radan keskilinjasta.

52.4 Liikenne-, katu- ja teknisen huollon alueet
Radan eteläpuolella tonteille liikennöidään 380 m pituisen Pentinkaaren kautta. Katu on muo-
toiltu loivasti kaarteiseksi, ettei muodostuisi liian pitkiä yksitoikkoisia näkymiä. Tässä edesauttaa
myös kadun pinnan korkeusvaihtelu. Tämän pituisella katuosuudella saattaa jo ehtiä hurjastella-
kin, minkä rauhoittamiseksi kadun jälkiosa on osoitettu hidaskaduksi. Tämä tarkoittaa sitä, että
katuun voidaan rakentaa kavennuksia ja/tai hidasteita sekä asettaa 30 km/h rajoitus.
Pentinkaaren yhteyteen on tarkoitus rakentaa kevyen liikenteen väylä, jonka kustannukset si-
sältyvät kohdassa 44.2 mainittuun kustannusarvioon..

Radan pohjoispuolen tonteille liikennöidään Mutkakadun kautta lukuun ottamatta neljää  tonttia,
joille liittymä on suoraan Pentintieltä. Pentintien varteen on osoitettu liittymäkieltoa AO- ja AR-
kortteleihin yhteensä n. 280 m matkalle niin, että sallitut liittymät tulisivat mahdollisimman tur-
vallisiin kohtiin kahden tontin rajalle.
Radan alittavalle kevyen liikenteen alikulkutunnelille on nyt osoitettu varaus kaavaan.
Pentinkaaren katualue on rajattu niin, että Pentintien varressa sijaitseva jäteveden pumppaamo
mahtuu sen sisäpuolelle, joten sille ei ole osoitettu erillistä aluevarausta.
Laajennusalueen tonttien viemäröinnin edellyttää kahta jäteveden pumppaamoa. Toinen sijoit-
tuu tontin 7029/3 luoteiskulman tuntumaan, toinen Pentinpuiston eteläosaan. Korttelin 7029
tonteille ovat muuta aluetta alempana ja niille velvoitetaan rakentamaan kiinteistökohtainen jäte-
veden pumppaamo.
Kuntatekniikan rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia on arvioitu edellä kohdassa 44.2.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Kaupunki aloittaa alustavat alueen markkinointitoimet kaavaluonnosvaiheessa ja kuntatekniikan
rakentaminen sekä ensimmäisten tonttien myyntitoimet käynnistyvät pian sen jälkeen, kun kaa-
va on saanut lainvoiman. Tavoitteena on, että alueen tontit olisivat varattavissa syyskesällä 2011
ja niiden rakentaminen voisi käynnistyä suuremmassa mitassa vuoden 2012 aikana. Toteuttami-
nen tapahtuu vaiheittain useamman vuoden aikana.
Ennen rakennusten käyttöön ottoa tulee huolehtia, että maatalouskäyttöön tehty rautatien taso-
ylikäytävä puretaan turvallisuussyistä.

Virroilla 30. päivänä marraskuuta 2010
 Suunnittelutalo S. Anttila Oy

Esko Räntilä, arkkitehti SAFA
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