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PENTIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, KORTTELIT 7 004(OSA) JA 7025-7030

ASEMAKAAVASELOSTUS, JOKA KOSKEE  22.8.2011 PÄIVÄTTY Ä ASEMAKAAVAA

1. ALUEEN MÄÄRITTELY
Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 7004 ja virkistys-, katu- sekä rautatiealuetta. Ka-
tuja koskee myös nimimuutos: Ritakorvenkadun eteläosan nimeksi muutetaan Ratakatu.
Kaavamuutoksella muodostuu osa korttelista 7025 (tässä yhteydessä ko. korttelin numero muu-
tetaan 7025:ksi, koska lähituntumassa on toinenkin 7004-kortteli) sekä virkistys-, katu-, erityis- ja
rautatiealuetta sekä venevalkama. Asemakaavalla muodostetaan osa korttelista 7025 sekä kortte-
lit 7026-30 niihin liittyvine virkistys-, katu- ja rautatie- sekä erityisalueineen.

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 14,0 ha, mistä korttelialueita osoitetaan 6,8 ha aluetehokkuu-
den ollessa 0,075 ja keskimääräisen korttelitehokkuuden 0,15. Likimain kaksi kolmasosaa kortte-
lialueista on osoitettu AO-tonteiksi (17 tonttia, kaikki  uusia kaavatontteja, joskin yhdelle niistä
on jo rakennettu asuintalo). AP-korttelialueiksi (omakoti-, pari- tai rivitalot) on osoitettu 11,5 %
ja rivitalotonteiksi 11 % sekä kerrostalotonteiksi 8 % korttelialueista.
AO-tonteista 3 kpl on omarantaisia.
Kaava-alue on pääosin asemakaavan laajennusaluetta. Laajennusalueen pinta-ala on 12,1 ha.
Korttelialueiden osuus siitä on 6,3 ha eli puolet. Virkistysalueiden osuus koko kaava-alueesta on
erittäin suuri, hiukan runsas 40 %.

Rakennusoikeutta muodostuu asemakaavalla kaikkiaan n. 10 500 k-m², mistä uutta, laajennus- ja
muutosalueille syntyvää rakennusoikeutta 8000 k-m².
Kaavan täysin toteuduttua laajennusalueen asukasmääräksi vakiintunee n. 130. Enimmillään voi
luku olla  luokkaa 150 niissä vaiheissa, joissa asukasjakauma painottuu lapsiperheisiin.

Kaupunginhallitus teki kaavanlaatimispäätöksen 7.9.2009.
Viranomaisneuvottelu: työneuvottelu 28.10.2010
Vireille tulosta ilmoittaminen: 13.12.2010
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen nähtävillä olo valmisteluvai-
heen kuulemista varten: 13.12.2010-21.1.2011
Asemakaavaehdotuksen nähtävillä olo: 30.8.-28.9.2011

3 LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITE LMAT

31 Ympäristön lähtökohdat ja tehdyt selvitykset

31.1 Rakennettu ympäristö ja kulttuurihistoria
Asemakaavan laajennusalueen halki kulkee jäljempänä tarkemmin esitelty rautatie. Muulta osin
se on rakentamatonta maa- ja metsätalousaluetta lukuun ottamatta Pentintien eteläpuolella ole-
van entisen Pentin maatilan asuinrakennusta ja sen vanhoja aitta- ja navettarakennuksia. Asuin-
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rakennus on matala ja punatiilipintainen edustaen tyypillistä 1980-luvun alkupuolen arkkitehtuu-
ria. Vanhoja maatilan rakennuksia on jäljellä kaksi: 1800-l. rakennettu hirsinen luhtiaitta mo-
lemmissa päissä olevine rankarakenteisine jatko-osineen (kokonaismitta n. 5x30 m) ja 1933 val-
mistunut navetta, jonka seinät ovat tasakertaan asti sementtitiiltä ja päätykolmiot lautaverhotut.
Navetan ulkomitat ovat n. 10x24 m ja siihen liittyy länsi- ja eteläsivuilla katos, joka on pääosin
rakennettu n. 2000. Siinä yhteydessä purettiin vanha, alaosaltaan luonnonkivipaasista tehty
sontaruuma. Pentintien puoleisessa päädyssä sijainnut ajoluiska sortui muutamia vuosia sitten ja
sen jäänteet on purettu. Pentintien toisella puolen suunnilleen aitan päätyä vastapäätä on vielä
jäljellä kaksi vanhaa varastorakennusta, joista pienempi on hirsirakenteinen.        Ks. myös liite 8

Vas. Pentintie ja sen takana, suunnittelualueen ulkopuolella sijaitsevat Pentin tilan varastorakennukset. Keskellä
puoliksi hirsi-, puoliksi lautarakenteisen aittarivin länsisivu ja oik. navetta v:lta 1933.

Navetan pohjoispääty; oik. sontaruuman purkamisen yhteydessä rakennettu peltikatteinen katos
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1700-luvulla perustetusta Kivelän talosta erotettu Pentti (Penttilä) esiintyy asutuksen yleisluet-
telossa ensimmäistä kertaa 1804 ja se on merkitty oheiseen 1840-50-luvun pitäjänkarttaan, jossa
Kirkkojärvi esiintyy silloisella nimellään Kanajärvi ja nykyinen Kivelän tilakeskus nimellä Yli-
lammi. Molempien tilakeskusten ympärillä on kartan mukaan tuolloin ollut metsämaastoa ja
pellot ovat sijainneet viljavammalla rantavyöhykkeellä lukuun ottamatta Pentin pohjoiseen
kääntyvää itäistä sarkaa. Pentin peltoala laajeni kartan teon jälkeen jonkin verran kohti tilakes-
kusta.
Järven pintaa on muinaisjäännösinventointiraportin mukaan 1800-l.uvulla tai 1900-l. alussa las-
kettu vajaan metrin verran eli rantavyöhykkeelle on tuolloin paljastunut jonkin verran entistä
järvenpohjaa.

Rauhalanniemi alueen kaakkoisosassa on pääosin puistomaista uimaranta- ja venevalkama-
aluetta.
Kaavamuutosalue (kortteli 7025) rajoittuu idässä Väinönkatuun. Väinönkadun molemmin puo-
lin Pentintien 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. Rata on osa pääosin
lakkautettua Pori-Haapamäki –rataa, jonka Niinisalo-Parkano –osuus avattiin yleiselle liiken-
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teelle 1.1.1935.  Pentintien ylittävä rautatiesilta on rataosuudelle tyypillinen, luonnonkivisten
maatukien varaan asennettu teräslevypalkkisilta.
Helimäki Akustikot Oy:n toimesta on tehty maaperäselvityksiin pohjautuva tärinä- ja runkome-
luselvitys rataliikenteen vaikutuksista rakentamiseen (liite 6). Muokattaessa asemakaavaluonnos
kaavaehdotukseksi otettiin ko. selvitys huomioon. Ks. myös seuraavan kohdan maininnat alus-
tavista pohjatutkimuksista.
Tekeillä olevan yleiskaavatarkistuksen yhteydessä on tehty Parkanon rakennetun ympäristön
selvitys (FCG Oy 10.10.2010). Siinä on Kivelän ja Pentin viljelysmaisema määritelty alimpaan,
III arvoluokkaan: ”Alue edustaa pienimuotoisena ja osin umpeen kasvaneenakin vanhinta Kirk-
kojärven rantojen viljelysmaisemaa. 1700- ja 1800-l. perustettujen Kivelän ja Pentin tilakeskus-
ten lisäksi alueeseen liittyy 1900-l. alkupuolelta olevat vanhan maantien linjaus, pieni kivisilta
sekä Pori-Haapamäki –ratalinja kivi- ja terässiltoineen. Ylempänä rinteessä sijaitsevien tilakes-
kusten yhteys rantaan on katkennut rautatien ja metsittymisen seurauksena.”

Ks. myös liite 1, valokuvia alueelta  ja liite 7, muinaisjäännösinventointi 17.6.2011

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.
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-
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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
(kaksi pistettä myös lähempänä rantaa) pohjatutkimuksia 13 kairauspisteestä kesällä ja syksyllä
2010. Niiden mukaan maaperä on miltei koko alueella hiekkamoreenia, jolloin rakennukset voi-
daan varustaa maanvaraisella anturaperustuksella ja myös putkistot voidaan perustaa ongelmitta
maanvaraisesti. Kolmessa kairauspisteessä 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. kuiva-
tusojaa. Ks. liite 5

31.3 Muinaismuistot
Valmisteluna tekeillä olevalle yleiskaavan uudistukselle on selvitetty Parkanossa sijaitsevat tie-
dossa olevat muinaisjäännökset. Lähimmät niistä sijaitsevat 1-2 km päässä kaavan laajennusalu-
eelta. Mikroliitti Oy teki kesäkuussa 2011 asemakaava-alueelta arkeologisen selvityksen, jonka
mukaan alueella ei havaittu mitään muinaisjäännöksiin viittavaa; ks. liite 7.

31.4 Maanomistus
Kaavan laajennusalue on maakaupan seurauksena kaupungin omistuksessa sen ostettua maan
vuoden 2008 lopulla. Kaupunki omistaa koko alueen lukuun ottamatta jo rakennettua AK-
tonttia ja radan sekä Pentintien koillispuolista hyvin pientä VP-alueeksi osoitettua maakiilaa,
jolla kulkee kevyen liikenteen väylä.

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 ja radan väliin on merkitty itä-länsisuuntainen viheryhteystarve, ks. kuva:
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32.2 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, jotka asetettiin nähtäville
laatimisvaiheen kuulemista varten samaksi ajaksi kuin Pentinrannan asemakaavaluonnos eli
13.12.2010-21.1.2011.
Pentinrannan alue on molemmissa vaihtoehdoissa osoitettu asuinrakentamiseen. Nykyisessä
yleiskaavassa rautatien ja Pentintien väli on pientaloaluetta AP samoin kuin Pentintien pohjois-
puoli tällä kohtaa. Rautatien eteläpuoli on osoitettu lähivirkistysalueeksi, jolle itäpuolinen ker-
rostaloalue osittain työntyy.
Uimaranta on merkitty nykyiselle paikalleen 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 länsipuolel-
la.

Ote voimassa olevasta asemakaavasta ~1:5000
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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.
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 13.12.2010

42.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus
Kaava–asiakirjat ja suunnitelmat ovat eri vaiheissa nähtävillä; osallisille varataan tilaisuus esittää
mielipiteensä kirjallisesti tai suullisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.
Luonnosvaiheen nähtävillä olo 13.12.2010-21.1.2011 ja  ehdotusvaiheen 30.8.-28.9.2011
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42.4 Viranomaisyhteistyö

28.10.2010 pidettiin asemakaavahankkeesta työneuvottelu Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksessa. Tarvittaessa järjestetään uusi neuvottelu.

43 Asemakaavan tavoitteet
Päätavoitteena on muodostaa uusi, vetovoimainen pientaloalue keskustan läheiselle ranta-
vyöhykkeelle niin, että vastataan alueella esiintyvään tonttikysyntään. Uudelle alueelle, Pentin-
rantaan, 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:

44.1 Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan
Rakennetun alueen osuus lisääntyy peltomaiseman kustannuksella. Rantamaisema muuttuu
avoimesta peltoalueesta rakennetuksi pientaloalueeksi. Muutosta tosin lieventää pääosalle rantaa
jäävä viheraluekaista.
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 Parkanon väestönkehityksen kohtuullisena pysymistä, kun keskustan tun-
tumasta tarjoutuu hyviä tontteja. Alueen laajentuminen myös tuo työtilaisuuksia rakennusvai-
heessa.
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.
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 eri tasossa. Ikääntyvien asukkaiden sijoittumista alueelle tukee
Rauhalan palvelukeskuksen sijainti aivan alueen tuntumassa.
Alueen toteutuminen antaa lisäedellytyksiä Pentin alueen asukasyhdistyksen toiminnalle näin
vahvistaen alueen sosiaalista identiteettiä.

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 450
000 euron luokkaa. Summaan ei sisälly puistorakentamisen kustannuksia.
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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.
Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 26.12.2010-21.1.2011. Saadut lausunnot ja mielipiteet tiivis-
tettyinä ja mahdolliset vastineet kursiivilla (HUOM! niissä on päivitetty alun perin käytetty ka-
dunnimi Pentinkaari ehdotusvaiheen nimeen Alanderinkaari):

1) Pirkanmaan liitto (3.1.2011): Liitto ilmoitti, että se ei anna lausuntoa.

2) Parkanon rakennus- ja ympäristölautakunta (11.1.2011):
Kortteleiden 7027 ja 7029 s-1 ja s-2 –alueet tulisi siirtää tonteilta puistoalueelle, koska on lähes
mahdotonta säilyttää suojelukohteet vahingoittumattomina asuinkorttelin sisällä. Lautakunta
esittää, että kaavalla kielletään maalämpöputkien sijoittaminen Kirkkojärveen ja puistoalueelle.
Niiden ja maalämpökaivojen sijoittaminen tonteille kuitenkin sallittaisiin.
Korttelin 7027 s-alue on haluttu osoittaa alueen osana, joka tulisi säilyttää muistumana pel-
tosaarekkeesta ja mielenkiintoisena, biodiversiteettiä yllä pitävänä pienmaiseman osana. Se
ei ole kuitenkaan luonteeltaan, kooltaan ja yleiseltä käyttöarvoltaan niin merkittävä, että sille
olisi syytä osoittaa erillistä virkistysaluetta saati suojelualuetta. Kaavan jatkotyöstössä on
lopulta päädytty jättämään s-merkintäkin pois.
Korttelin 7029 (kaavaehdotuksen kortteli 7028) ranta-alueella sijaitsevan lähteen osoittamis-
ta VL-alueeksi on harkittu. Se jäisi kuitenkin yksinään ilman yhteyttä muuhun viheralueeseen
kovin irralliseksi. Lähteen luonnontilaisuusastekaan ei betonirakenteista johtuen ole korkein-
ta luokkaa.
Kaavaa on täydennetty lautakunnan esityksen mukaisilla määräyksillä maalämpöputkista  ja
–kaivoista.
Korttelin 7022 jatkeena oleva VL-alue pitäisi muodostaa rakennuspaikaksi jo taloudellisellakin
perusteella. Ko. korttelialueella pitäisi sallia rakennusoikeudeksi 300 m².
Kyseinen VL-alue ja sen viereiset kaksi uutta tonttia on asukkaiden vastustuksesta johtuen
joka tapauksessa  päädytty rajaamaan pois kaavasta tässä vaiheessa; asiaan voidaan kuiten-
kin tarpeen vaatiessa palata myöhemmin.
Lautakunta esittää, että joillekin radan eteläpuolisille tonteille tutkittaisiin, voitaisiinko maas-
tosuhteiden perusteella kerrosluvuksi sallia ½ I. Kerrostalokorttelissa pitää kerrosluvun olla ½

III.
Kerroslukuja on tutkittu ja AK-korttelin kerrosluku tarkistettu. Radan eteläpuolen AO-tontit
ovat rinnemaastoa. Rinne ei kuitenkaan ole niin jyrkkä, että se tukisi  ½ I -rinnetaloja ilman
väkinäisiä maastonmuokkauksia. Rinteisemmillä osilla voidaan mieluumminkin toteuttaa 1-
kerroksisia taloja ~puolen kerroksen tasoerolla eri osien välillä. Tällöin talot eivät myöskään
kohoa niin paljon näköesteeksi taemman korttelin talojen ja rannan väliin.
Radan ja AP-korttelin väliin pitäisi jättää VL-alue. Korttelista 7028 (kaavaehdotuksessa 7027)
tulisi muodostaa omarantaisia tontteja ja ranta-alueelle esitetty jalankulkuväylä pitäisi siirtää
Alanderinkaaren varteen.
On katsottu, että radan ja AP-korttelin  välinen alue pysyy paremmassa hoidossa tonttien
osana.
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Pirkanmaan ELY-keskuksessa28.10.2010 pidetyssä työneuvottelussa oli esillä alustava luon-
nos, jossa kaavan laajennusalueen rannasta 2/3 oli osoitettu omarantaisille tonteille ja pää-
osa länsi-itäsuuntaisesta kevytliikenteestä oli ohjattu katualueiden kautta. ELY-keskuksen
mukaan tämä ei riittävästi vastaa maakuntakaavassa osoitettua viheryhteystarvetta, vaan
yhteydelle tulee osoittaa riittävän leveä virkistysalue. Ks. myös ELY-keskuksen lausunto.

3) Parkanon tekninen lautakunta (12.1.2011):
Radan eteläpuoli saattaa olla pohjaolosuhteiltaan vaativaa rakennusaluetta, mikä tulisi huomioi-
da jo kaavaselostuksessa. Alueellisen pohjatutkimuksen tekeminen olisi suotavaa.
Kaavaluonnosselostuksen liitteenä 5 oli alueellinen pohjatutkimus, johon viitataan kohdan
31.2 lopussa. Kohdassa 6 todetaan, että sen ohella toteutuksen tulee perustua tonttikohtai-
siin pohjatutkimuksiin.
Alanderinkaaren yhteyteen selostuksessa kaavailtu kl-väylä tulisi jättää pois, koska kyseessä on
kuitenkin päättyvä tonttikatu ja sille esitetty aluevaraus on kapeahko maaston sivukaltevuus
huomioon ottaen.
Alanderinkaari on, vaikkakin päättyvä katu, sellaiseksi pitkähkö ja kun toisaalta alueella py-
ritään korkeatasoiseen toteutukseen ja toisaalta kadulta on hyvät yhteydet virkistysalueen
ohjeellisille kl-väylille, on päädytty edelleen varaamaan korotetun jalkakäytävän mahdolli-
suus, vaikka siihen viitataankin vain kaavaselostuksessa. Maaston sivukaltevuus ei katulin-
jalla itse asiassa ole kovin suuri lukuun ottamatta loppupäätä (missä helpottaa, että tontteja
on vain toisella puolella).
Alanderinkaari liittyy näkemän kannalta huonoon paikkaan. Tulisi harkita sen siirtämistä kau-
emmas rautatien alikulusta.
Liittymän keskikohta sijaitsi kaavaluonnoksessa 52 m päässä radan alituksesta ja eduksi olisi
siirtää sitä kauemmas, vaikka se ”syö” AK-korttelin rakentamattoman tontin luoteiskulmaa
nykyisen kaavan mukaisesta. Asemakaavaehdotukseen onkin liittymää tarkistettu 6 m kau-
emmas luonnokseen verrattuna.
Olevalle jv-pumppaamolle tulisi esittää oma merkintänsä samoin kuin kaikille nykyisille joh-
doille. Myös tontin 7029 reunaan esitetylle uudelle pumppaamolle tulisi esittää tilavaraus tontin
reunaan, jotta se ei tule liikenteen tielle kadun kääntöpaikalle.
Korttelin 7029 (kaavaehdotuksessa 7028) tuntumaan ajateltu pumppaamo on alustavissa ve-
sihuoltotarkasteluissa sijoitettu virkistysalueelle selvästi irti kääntöpaikasta. Oleville joh-
doille on osoitettu varaus.
Radan pohjoispuolen neljän tontin suoraa liittymismahdollisuutta Pentintielle tulisi vielä miettiä
liikenneturvallisuussyistä.
Luonnosvaiheessa tehtiin alueen pohjoispuolen katu- ja tonttiverkosta eri vaihtoehtoja, jois-
ta nähtäville asetettu oli toimivin ja taloudellisin.
Pentin entisen tilakeskuksen pienemmälle tontille on tarkistetussa kaavasuunnitelmassa osoi-
tettu ajoyhteys päätontin liittymän kautta, jolloin ei tarvita uutta liittymää.
Kahden uuden AR-tontin liittymät on kaavaluonnoksessa pakotettu ”nippuun” tonttien rajan
tuntumaan. Ratkaisu ei liikenneturvallisuuden kannalta juurikaan poikkea siitä, että ao. koh-
taan rakennettaisiin katuliittymä. Lyhyen kadunpätkän rakentamista ei ole katsottu mielek-
kääksi sen rakentamis- ja ylläpitokustannusten vuoksi ja se myös rajoittaisi tonttien käyttöä
enemmän kuin esitetty ratkaisu. Nähtävillä olon jälkeen on liittymät pakotettu vielä suppe-
ammalle alueelle kuin kaavaluonnoksessa. Näin kummallekin tontille ajetaan kadulta käytän-
nössä yhdestä liittymästä.

4) Pirkanmaan ELY-keskus (14.1.2011):
Maakuntakaavaan sisältyy yleismääräys taajamiin liittyvien rantojen säilymisestä vapaana ja
osoittamisesta yksityiskohtaisessa kaavoituksessa virkistyskäyttöön. ELY-keskus toteaa, että
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Parkanon keskustaajamaan oleellisesti liittyvän Kirkkojärven pohjois- ja länsipuolelle osoitettu-
jen viheryhteyksien jatkuvuuden turvaaminen asemakaavoissa on ensiarvoisen tärkeätä yleisten
virkistäytymismahdollisuuksien kannalta. ELY-keskus on siksi esittänyt rantavyöhykkeen kol-
men tontin rajaamista rakennusalan kohdalta niin, että rantavyöhykkeellä olisi VL-alue. Kun
kaavasuunnitelmassa on VL-alue osoitettu tonttien taakse, tulee kaava-aineistossa osoittaa rei-
tistön jatkuvuus länteen.
Kaupunki pitää tärkeänä, että alueelta voidaan osoittaa joitakin omarantaisia tontteja. Vi-
heryhteyden jatkuvuus länteen riippuu maanomistusoloista eikä niinkään väylän tarkasta si-
jainnista. Oleellisinta väylän käytön kannalta olisi, että se on rakennettu.

5) Liikennevirasto (20.1.2011):
Tärinä- ja runkomeluselvityksen 3.11.2010 mukaan:
- ei ole järkevää arvioida tärinä- ja runkomeluhaittaa mittauksin, koska liikennöinti on harvaa.
- Runkomelun raja-arvona voidaan käyttää LA,S,max  < 43 dB, koska liikennöinti on satunnaista
Liikennevirasto suosittelee tärinämittauksia vähintään 2-3 pisteestä suunniteltujen rakennusten
kohdilta. Runkomelun osalta tulee käyttää VTT:n suosituksen mukaista raja-arvoa Lprm  < 30/35
dB.

Em. selvityksessä on käytetty radan nopeuden mitoitusarvona 30 km/h. Radan mitoitusnopeu-
tena tulee käyttää 50 km/h. Liikennevirasto on ilmoittanut sähköpostitse 4.6.2010 suunnittelijalle,
että radan säilymiseen tulee varautua ja sillä kulkee jatkossa mahdollisesti myös raakapuukulje-
tuksia muutama juna viikossa. Radan tavoitenopeus on 50 km/h. Rataa tulee siis käsitellä kaa-
vassa normaalisti liikennealueena.
Liikenneviraston lausuntoon on lisäksi liitetty yleisesti kaavoituksessa huomioitavia seikkoja rai-
deliikenteen osalta melu- ja tärinäkysymyksiin sekä liikenneturvallisuuteen liittyen.
Tärinä- ja runkomeluselvitystä sekä kaavasuunnitelmaa on päivitetty käyttäen mitoitusno-
peutena 50 km/h. Laskennan tulkinnassa otetaan kuitenkin huomioon, että liikenne on jatkos-
sakin luonteeltaan lähinnä satunnaista eikä ole oletettavissa, että käytännön nopeudet lähes-
kään aina yltävät mitoitusnopeuteen. Mitä tulee runkomelun raja-arvoon, selvityksen tekijä
pitäytyy jo ilmoittamassaan näkemyksessä, joka raportin mukaan on linjassa ulkomailla har-
valle liikenteelle sovellettavien ohjearvojen kanssa.  Mittauksia voidaan harkita tehtävän,
mutta on todettava, että niissä ei radan kunnon vuoksi voida käyttää yhtä suurta nopeutta
kuin laskennallisin menetelmin, jolloin niiden antama tieto olisi luonteeltaan vain täydentä-
vää.

6) Tampereen aluepelastuslaitos (12.1.2011):
Pelastusviranomaisella ei ole erityistä huomautettavaa. Kuitenkin on kunnallistekniikassa huo-
mioitava riittävä vesihuollon kapasiteetti kiinteistöille sekä palokunnan sammutusveden saanti.

7) Parkanon perusturvalautakunta (27.1.2011):
Radanvarsikortteleiden kaavoituksessa tulee ottaa huomioon junaliikenteen nopeuksien ja lii-
kennetiheyden mahdollinen kasvu ja siitä aiheutuva tärinän ja melun lisävaikutus. Luontoselvi-
tyksen tekijän suosituksia tulee noudattaa. Ei muuta huomautettavaa.

8) Pirkanmaan maakuntamuseo (17.3.2011):
Pentinrannan viljelysmaisema on mainittu Parkanon keskustan yleiskaavaa varten laaditussa ra-
kennetun kulttuuriympäristön selvityksessä kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaana
alueena, joka kestää muutoksia vain kulttuuriympäristön ehdoilla. Alueen arvoina todetaan Ki-
velän ja Pentin tilakeskukset ja niiden liittyminen avoimen peltomaiseman kautta Kirkkojärven
rantamaisemaan viimeisinä ja vanhimpina agraarimaiseman jäänteinä alueella. Maisema on jos-
sain määrin umpeutunut, mutta palautettavissa maisemanhoidollisin toimenpitein. Kaavasuun-
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nitelma osoittaa pellot AO-alueiksi eikä kulttuuriympäristön suojeluun tähtääviä määräyksiä ole
käytetty. Pentin tilakeskuksen jäljellä oleva rakennuskanta ja pihapiiri on em. selvityksessä arvi-
oitu kulttuurihistoriallisesti erityisen merkittäviksi.
Kaava-aineistosta puuttuvat rakennetun kulttuuriympäristön ja maisemaa koskevat asemakaa-
vatason lähtötiedot eikä kaavan vaikutuksia rakennettuun kulttuuriympäristöön ja sen arvoihin
ole arvioitu. Tiedot tulee tarkentaa rakennuskohtaiseksi rakennusinventoinniksi, jonka pohjalta
on mahdollista määritellä suojelutavoitteet. Myös maiseman ominaispiirteet ja arvot tulee mää-
ritellä asemakaavan tarkkuus huomioon ottaen. Kaavaselostuksen vaikutusarviointia tulee täy-
dentää käsittämään suunnitelman vaikutukset kulttuuriympäristön arvoihin.
Kaava-alueelta ei tunneta muinaismuistolain rahoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä, mutta alu-
eelta ei ole tuoreita inventointeja siltä osin. Koska Pentinrannan alue on topografisesti potentiaa-
lista aluetta esihistorialliselle asutukselle, maakuntamuseo tulee tekemään keväällä roudattomana
ja sulana aikana maastokatselmuksen, jonka perusteella ratkaistaan, tarvitaanko hankkeen joh-
dosta arkeologisen inventoinnin täydentämistä esihistorian osalta (myöhemmin museo ilmoitti
inventoinnin olevan tarpeen).
Kaavaehdotus tulee lähettää maakuntamuseoon lausuntoa varten.

Mikroliitti Oy on touko-kesäkuussa 2011 tehnyt alueelta muinaisjäännösinventoinnin, jossa
ei havaittu mitään muinaisjäännöksiin viittaavaa; raportti kaavaselostuksen liitteenä 7.
Kaavaselostusta on täydennetty esitetyltä osin.
Parkanon rakennetun ympäristön selvityksessä on Kivelän ja Pentin viljelysmaisema määritel-
ty alimpaan, III arvoluokkaan (liitekartta selvityksen s. 12).
Ko. selvityksen tehneessä konsulttitoimistossa laaditut, joulu- tammikuussa nähtävillä olleet
yleiskaavan rakennemallivaihtoehdot osoittavat Pentinrannan asuinalueena.
Pentin tilakeskuksen pihapiirin kulttuurihistoriallinen merkitys on ratkaisevasti laskenut joi-
takin vuosia sitten, kun Pentintien tuntumassa kulmittain sijainneet vanhat päärakennukset
purettiin. Niiden ansiosta pihapiiri oli jossakin määrin suljettu kaikilta neljältä sivultaan.
Jäljellä oleva matala, punatiiliverhoiltu asuinrakennus edustaa tyypillistä 1980-luvun raken-
tamistyyliä ja on aivan ”eri maailmasta” kuin tulotien varressa pihan laidalla sijaitseva ait-
tarakennus. 1930-l. rakennettu navetta ja varsinkin aittarakennus ovat melko huonokuntoi-
sia. Navetan ajosilta esimerkiksi on romahtanut omia aikojaan jo vuosia sitten ja purettu
pois. Myös sontaruuma on purettu kymmenisen vuotta sitten ja tuolloin on jatkettu sen yhtey-
dessä ollutta katososaa.
Rautatiepenger katkaisee näkymän järveltä niin, että tilakeskuksen rakennukset eivät juuri-
kaan näy radan takaa, vaikka välissä olevaa metsää entisestäänkin selvästi harvennettaisiin.
Itse peltomaisemakin on rantapuuston vuoksi järveltä loppujen lopuksi varsin heikosti nähtä-
vissä; maisema näyttää pikemminkin metsäiseltä – ks. oheinen vastarannalta otettu kuva
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Mitä tulee kaavasuunnitelmaan, on siinä osoitettu pääosa rantaviivasta ja huomattava osa
taustamaastostakin viheralueeksi. Erityisesti on huomattava rannasta Pentintielle asti ulot-
tuva Pentinpuisto, joka tullaan hoitamaan puistomaisena ja avoimena maastona.

Leppäkosken Sähkö Oy ja Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy eivät ole toimittaneet lausuntoa.

Asukasmielipiteet:

Lähinaapuruston asukkaat:

9) Raija Rauhala, Terveystalonkj. 8 (2.1.2011):
Terveystalonkujan jatkeeksi esitetyt lisätontit tulee muuttaa puistoalueeksi. Rauhalan tontti on
rauhallinen ja sijaitsee ns. pussikadun päässä. Liikennöinti luonnoksen uusille tonteille tuo alu-
eelle rauhattomuutta ja liikennemäärien kasvua. Erityisen suuri on maisemallinen haitta, kun
tontit tulevat järvinäköalan eteen. Näin ei voi olla.
Rauhala ilmoitti 21.3. että ei edelleenkään hyväksy lisärakentamista myöskään 18.3. saamansa
tarkistetun luonnoksen mukaisessa muodossa.

10) Jouni ja Heli Sampakoski, Terveystalonkuja 5 (17.1.2011):
Terveystalonkujan jatkeeksi esitetyt lisätontit tulee muuttaa virkistysalueeksi. Jos siihen raken-
netaan taloja, näkyvyys järvelle huononee ja liikenne Terveystalonkujalla lisääntyy.
1998 ostetun tontin kauppakirjassa (mielipiteen liitteenä) sovittiin, että katu päättyy tontin koh-
dalle eikä sitä tulla jatkamaan, mistä syystä tontista maksettiin korkeampi hinta. Sampakosket
ovat hoitaneet tontin ja järven välistä puistoaluetta koko ajan omalla kustannuksella, mm. ruo-
honajo kesällä kerran viikossa.

11) Mia ja Pauli Kannisto, Väinönkatu 4 (17.1.2011):
Kannistot eivät hyväksy kaavamuutosta korttelien 7024-26 osalta. Perhe päätti 2003 jäädä Par-
kanoon, jos tontti löytyy koulukeskuksen läheltä järvinäköalalla puistoon rajoittuvana. Naapu-
reina kahdella sivulla on kerrostalot, joista vuokratalo aiheuttaa epäviihtyisyyttä pihapiirissä. Ai-
noaksi rauhalliseksi ja viihtyisäksi alueeksi jää Kirkkojärven puoli. Mikäli väliin tulee omakotita-
lot, poistuu järvinäköala kokonaan ja rauhallisuus kärsii runsaasti. Kannistot vetoavat MRL 54 §
2 momenttiin. Myös omakotitalon arvo alenee.
Kannistot toivovat kaavamuutoksesta poistettavan Terveystalonkujan jatkeen AO-tontteineen ja
alueelle suunniteltavan laajempaa virkistysaluetta lapsiperheille ja ikäihmisille elämys/ leikki-
puiston muodossa. He toivovat, että virkamiesjohdon ja valtuutettujen lupaukset v:lta 2003 pi-
detään voimassa.
Saatuaan 18.3. nähtäväkseen tarkistetun luonnoksen Kannistot uudistivat tyytymättömyytensä
kaavasuunnitelmiin.

Yhteisvastine em. lähiasukkaiden mielipiteisiin:
Tämä on myös kuntataloudellinen kysymys; esim. rakennus- ja ympäristölautakunta on lau-
sunnossaan (ks. edellä) siksi edellyttänyt, että uutta korttelialuetta päinvastoin laajennettai-
siin niin, että se liittyy suoraan korttelin 7022 jatkeeksi.
Mitä tulee MRL 54 § 2 momenttiin, kaavaluonnos täyttää mm. turvalliselle ja terveelliselle
ympäristölle asetettavat vaatimukset, rakennettua ja luonnonympäristöä on riittävästi vaalit-
tu eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja ole hävitetty. Alueella on vähintäänkin riittävästi puis-
to- tai muita lähivirkistysalueita.
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Sampakoskien tontin kauppakirjassa ei missään kohtaa todeta, että myyjä sitoutuisi siihen,
että katua ei tulla jatkamaan tontin ohi. Kauppakirjan liitteenä oleva tonttikartan pienen-
nösjäljennös osoittaa vain, mikä on ollut ostohetken kaavatilanne. Mitä suullisia lupauksia
tuolloiset virka- ja luottamusmiehet lienevätkään antaneet, ne eivät sido nykyisten kuntapäät-
täjien käsiä ja lopulta on kysymys siitä, miten painotetaan yksityistä ja yleistä etua, jotka täs-
sä ovat ristikkäin.
Kyseiset kaksi tonttia on asukkaiden vastustuksesta johtuen joka tapauksessa  päädytty ra-
jaamaan pois kaavasta tässä vaiheessa; asiaan voidaan kuitenkin tarvittaessa palata myö-
hemmin.

12) Pasi Viitasalo (17.1.2011):
AR-tonttien osalta puuttuu luonnoksesta määräys autopaikkavarauksista korttelialueelle.
Mutkakadun nimeä pitäisi harkita ottaen huomioon paikalliset ja kulttuuriset tekijät näin merkit-
tävän alueen kohdalla.
AR-korttelialueiden autopaikkavaatimus on täydennetty kaavaehdotukseen.
Kaavan nimityöryhmä on nyttemmin antanut Mutkakadulle historiapohjaisen nimen Juse-
liuksenkatu, jollaiseksi se on myös kaavakarttaan nimetty. Samassa yhteydessä myös Pentin-
kaari on nimetty Alanderinkaareksi.

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS

51 Kaavan kokonaisrakenne
Alue on pyritty hyödyntämään voittopuolisesti tonttimaaksi jättäen kuitenkin parhaat luonto-
kohteet ja heikommin kantavat maat rakentamisen ulkopuolelle.
Laajennusalueen ja olemassa olevan asutuksen väliin on jätetty selkeä Pentintieltä rantaan ulot-
tuva puistovyöhyke, joka jatkuu rannan myötäisenä sekä länteen että kaakkoon. Se muodostaa
maakuntakaavan vastaavan merkinnän pohjalta uimarannasta alueen länsireunaan ulottuvan vi-
heryhteyden. Rautatien pohjoispuolelle on jätetty koko alueen mitalle radan suuntainen lähivir-
kistysalue, jonka ydin on sen keskiosassa sijaitseva 0,7 ha laajuinen ”linnunlaulumetsä”.

51.1 Korttelialueiden mitoitus
Asemakaavan muutosalueella AK-korttelin rakennustehokkuus säilyy entisellään, e=0,50.
Asemakaavan osa-alueiden pinta-ala ja kerrosala jakaantuvat seuraavasti:
AO 4,7 ha / 5210 k-m2 e=0,14
AP 0,8 ha / 1200 k-m2 e=0,15
AR 0,75 ha / 1300 k-m2 e=0,17
AK 0,55 ha / 2787 k-m2 e=0,50
VP, VL,VV 5,7 ha
LR, LV 1,3 ha
Kadut, tiet, ET 1,3 ha

Koko asemakaava-alueen pinta-ala on 14,0 ha ja rakennusoikeus 10 497 k-m². Aluetehokkuus
on 0,075 ja vastaavasti keskimääräinen korttelitehokkuus 0,15, mitä nostaa hiukan se, että mu-
kana on yksi puoliksi 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.
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52  Aluevaraukset

52.1 Korttelialueet

Yleistä
Rakentamistapaa koskevia erityismääräyksiä on annettu seuraavasti:
Rakennusten ulkovärityksen yleisilmeen tulee olla tumma ja kattokaltevuuden tulee olla likimain
1:2,5. 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.
Rakennusalan raja on radanvarsitonteilla osoitettu 60 m päähän radan keskilinjasta. Autosuoja-
ja talousrakennuksia voidaan rakentaa 40 m päähän radasta.
Todettakoon, että jo rakennetulla alueella suunnitelma-alueesta hiukan lounaaseen päin useat
omakotitalot sijaitsevat 20-30 m radasta.
Puusto ja muu kasvillisuus, maaston muodot ja rantaviiva on säilytettävä mahdollisimman luon-
nonmukaisina.

AO- korttelialueet
Uusien AO-tonttien pinta-ala vaihtelee 1200 ja runsaan 3000 m² välillä sekä rakennusoikeus 280
ja 350 m² välillä, poikkeuksena kaupungin myymä suuri määräala, jolla sijaitsee Pentin tilan
asuinrakennus. Keskimääräiseksi tonttitehokkuudeksi muodostuu varsin maltillinen e=0,145.
Tontille 7028/3 on luontoselvityksessä mainitun lähteen ympärille osoitettu suojeltava alueen
osa.

AP -korttelialueet
Kortteliin 7026 on tonttitarjonnan joustavuuden lisäämiseksi osoitettu kolme 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 1200
m², jolloin keskimääräiseksi tehokkuusluvuksi tulee e=0,15. Rakennusoikeuden täysi hyödyntä-
minen edellyttää käytännössä rakentamista ainakin osittain kahteen kerrokseen, koska erityisesti
näillä tonteilla rakennusalaa supistaa oleellisesti se, että se on rajattu 60 m päähän radasta.

AR -korttelialueet
Korttelin 7030 itäosaan on osoitettu kaksi AR-tonttia, joille voidaan rakentaa pari- tai rivitaloja..
Kerrosalaa on näille korttelialueille osoitettu yhteensä 1300 m², jolloin keskimääräiseksi tehok-
kuusluvuksi tulee e=0,17. Kerrosluvuksi on sallittu 2.

AK-korttelialue
Kerrostalokortteli 7025 (voimassa olevassa kaavassa 7004, mutta muutoksen alaiselle korttelille
on kaavamuutoksella annettu uusi numero erotukseksi toisesta samannumeroisesta) on muutoin
voimassa olevan kaavan mukainen, mutta vielä rakentamatonta tonttia 2 on hiukan laajennettu,
jolloin se on samalla saanut suorakulmaisemman muodon. Tehokkuusluku on entinen 0,50, ku-
ten myös sallittu kerrosluku ½III. Yksi aluepohjatutkimuksen (liite 5) kairaus tehtiin ko. korttelin
lounaisosaan. Sen kohdalla maaperä oli pehmeämpää kuin muualla alueella ja tuolla kohtaa olisi
kerrostalo syytä perustaa paalujen varaan. Tämän vuoksi kannattaa tontin pohjaolosuhteet var-
mistaa huolellisesti rakennussuunnitteluvaiheessa.
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52.2 Virkistysalueet
Virkistysalueiden osuus alueen pinta-alasta on harvinaisen suuri, 40 %; ks. myös 51.
Laajennusalueen ja sen itäpuolisen asutuksen väliin jäävälle VP-1 –alueelle (Pentinpuisto) on
poikkisuuntaiset yhteydet itäpuoliselta alueelta ja ne jatkuvat siitä länteen. alueen lounaisreunan
VL-alueelle, mistä on mahdollisuus tulevaisuudessa edelleen rakentaa Kirkkojärven rantaa kier-
tävä kevyen liikenteen reitti.
VP-1 = kosteikkopuisto; alueen läpi Pentintieltä rantaan kulkevan kuivatusojan yhteyteen raken-
netaan viivästysaltaita kosteikkokasvi-istutuksineen suodattamaan ja hidastamaan hulevesien
kulkua järveen

Em. yhteyden katkaisee yhdessä kohdassa kokoojakatu Alanderinkaari. 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”.
Puusto ja muu kasvillisuus, maaston muodot ja rantaviiva on säilytettävä mahdollisimman
luonnonmukaisina.

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.

Kohdassa 31.2 mainittujen maaperätutkimusten perusteella alueen maaperä on pääosin hiekka-
moreenia. Sen ja tehdyn tärinä- ja runkomeluselvityksen perusteella. on kaavaehdotusvaiheessa
rajattu asuinrakennusten rakennusalan rajat 60 m päähän radan keskilinjasta.

52.4 Liikenne-, katu- ja teknisen huollon alueet
Radan eteläpuolella tonteille liikennöidään 380 m pituisen Alanderinkaaren kautta. Katu on
muotoiltu loivasti kaarteiseksi, ettei muodostuisi liian pitkiä yksitoikkoisia näkymiä. Tässä
edesauttaa myös kadun pinnan korkeusvaihtelu. Tämän pituisella katuosuudella saattaa jo ehtiä
hurjastellakin, minkä rauhoittamiseksi kadun jälkiosa on osoitettu hidaskaduksi. Tämä tarkoittaa
sitä, että katuun voidaan rakentaa kavennuksia ja/tai hidasteita sekä asettaa 30 km/h rajoitus.
Alanderinkaaren yhteyteen on tarkoitus rakentaa korotettu jalankulku- ja pyörätie, jonka kus-
tannukset sisältyvät kohdassa 44.2 mainittuun kustannusarvioon..

Radan pohjoispuolen tonteille liikennöidään Pentintiestä erkanevan Juseliuksenkadun kautta lu-
kuun ottamatta neljää tonttia, joille liittymä on suoraan Pentintieltä. Pentintien varteen on osoi-
tettu liittymäkieltoa AO- ja AR-kortteleihin yhteensä n. 300 m matkalle niin, että sallitut liittymät
tulevat mahdollisimman turvallisiin kohtiin kahden tontin rajalle.
Radan alittavalle kevyen liikenteen alikulkutunnelille ja sen kautta kulkeville poluille on nyt
osoitettu varaus kaavaan.
Pentintien varressa sijaitsevalle jäteveden pumppaamolle on osoitettu ET-aluevaraus.
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Laajennusalueen tonttien viemäröinnin edellyttää kahta jäteveden pumppaamoa. Toinen sijoit-
tuu tontin 7028/3 luoteiskulman tuntumaan, toinen Pentinpuiston eteläosaan. Korttelin 7028
tontit ovat muuta aluetta alempana ja niille velvoitetaan rakentamaan kiinteistökohtainen jäteve-
den pumppaamo.
Kuntatekniikan rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia on arvioitu edellä kohdassa 44.2.

52.5 Nimistö
Radan eteläpuolella tonteille liikennöidään Alanderinkaaren ja pohjoispuolella Juseliuksenkadun
kautta. Näitä nimiä esitti kaavan nimityöryhmä kokouksessaan 24.5.2011 luonnosvaiheessa
käytettyjen Pentinkaaren ja Mutkakadun tilalle.
Kaavamuutokseen sisältyy myös yksi nimimuutos: Pentintien pohjoispuolella muutetaan Rita-
korvenkadun eteläpään nimeksi Ratakatu. Hälytysajoneuvojen kuljettajille on ollut haittaa ny-
kyisestä tilanteesta, kun Ritakorvenkadun eteläosasta ei ole yhteyttä sen pohjoisosaan. Etelä-
osasta on rakennettu vain pieni pätkä, jolta käännytään välittömästi Ratakadulle.

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 syksyllä 2011 ja
niiden rakentaminen voisi käynnistyä suuremmassa mitassa vuoden 2012 aikana. Toteuttaminen
tapahtuu vaiheittain useamman vuoden aikana. Sen tulee perustua liitteen 5 aluepohjatutkimuk-
sen lisäksi tonttikohtaisiin pohjatutkimuksiin.

Ennen rakennusten käyttöön ottoa tulee huolehtia, että maatalouskäyttöön tehty rautatien taso-
ylikäytävä puretaan turvallisuussyistä.

Virroilla 22. päivänä elokuuta 2011
 Suunnittelutalo S. Anttila Oy

Esko Räntilä, arkkitehti SAFA
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