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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)  27.5.2010, päivitykset 23.11.2010 
 
Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet se-
kä kerrotaan, miten osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioi-
daan suunnittelutyön aikana. Suunnitelmaa voidaan tarkentaa kaavatyön edetessä tarpeen vaaties-
sa. Tällöin se asetetaan kyseessä olevan kaavavaiheen yhteydessä uudelleen nähtäville. 
 

 
 
Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus  
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Suunnittelualue 
Suunnittelualueena on Parkanon kaupungin keskusta lähiympäristöineen. Alueen 
pinta-ala on noin 30 km2. Alue kattaa keskustan asemakaavoitetun alueen ja poh-
joisessa asemanseudun osayleiskaava-alueen. Idässä alue rajautuu Pitkäjärven 
itäpuolelle.  
 
Parkano on luoteista Pirkanmaata ja sillä on perinteiset vahvat yhteydet myös 
Pohjois-Satakuntaan ja Pohjanmaalle. Kaupunki sijaitsee liikenteellisesti hyvien 
yhteyksien varrella, valtateiden 3 ja 23 risteyksessä sekä Pohjanmaan radan var-
rella. Parkanosta on noin 85 kilometriä Tampereelle ja 95 kilometriä Seinäjoelle ja 
Poriin, sekä 170 km Jyväskylään. Asemalla pysähtyy arkipäivisin 18 henkilöliiken-
teen junaa.  
 
Parkanossa on noin 7 100 asukasta, joista suunnittelualueella asuu noin 5 000. 
Rakennuskanta on pientalovaltaista, joskin ydinkeskustan alueella on muuta aluet-
ta runsaammin rivi- ja kerrostaloja.  
 
Parkanon keskustan alueella sijaitsevat maakunnallisesti arvokkaat Viinikanjoen 
kulttuurimaisema ja kirkko ympäristöineen (maakuntakaavassa akm 123). Suun-
nittelualueella sijaitsee myös Niemen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.  
 
 

 
 
Kuva 2. Keskustan pääkatu Parkanontie. 
 

Maanomistus  
Alue on pääosin kaupungin ja yksityisten omistuksessa.  
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Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava  
Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan 1. maakuntakaava (valtioneuvosto 
vahvistanut v. 2007, KHO hylännyt valitukset 2008). Maakuntakaavassa keskus-
tan alueelle on osoitettu keskustatoimintojen alue, taajamatoimintojen alueita 
(mm. asumisen, kaupan, palvelujen ja hallinnon alueita), työpaikka-alueita, teolli-
suus- ja varastoalue sekä maatalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.  
 
Eteläisempi työpaikka-alue valtateiden 3 ja 23 risteyksessä on merkitty maankäy-
tön kehittämisen kohdealueeksi liikenteellisessä solmukohdassa. Alueen itäosassa 
on osoitettu tieliikenteen yhteystarve ja valtatie 3 merkitty merkittävästi paran-
nettavaksi tieksi.  
 
Parkanon keskustaan Kirkkojärven eteläpuolelle on osoitettu vähittäiskaupan suur-
yksikön alue (km2). Suunnittelualueen itäosassa ja pääradan varressa kulkee voi-
majohto sekä siihen liittyvä sähköasema (EN1).  
 
Etelä-pohjoissuunnassa Parkanonjärvestä Kairolampeen ja edelleen Riuttasjärveen 
kulkee melontareitti (mer003) Ikaalisista Parkanon kautta Kihniöön. Lisäksi maa-
kuntakaavassa on alueelle osoitettu viheryhteystarpeita sekä seudullisesti merkit-
tävät ulkoilureitit ja Natura-alueet. Alueella on myös maakunnallisesti arvokas 
kulttuuriympäristö (akm 123) Viinikanjoen kulttuurimaisema ja Parkanon kirkko 
ympäristöineen sekä Niemen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös (SM 830).  
 
Pirkanmaan liitossa on vireillä 3 vaihemaakuntakaavaa. 1. vaihemaakuntakaavas-
sa (turvetuotanto), joka on ollut luonnoksena nähtävillä kesällä 2009, ei Parkanon 
keskustan alueelle ollut osoitettu aluevarauksia.  
 

 
Kuva 3. Ote maakuntakaavasta 2007 ja likimääräinen kaava-alueen sijainti.  
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Nykyinen yleiskaava 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi oikeusvaikutuksettoman keskustan yleiskaavan 
vuonna 1991 (Arkkitehtitoimisto Lukka Oy, Jarmo Lukka). Yleiskaavan mitoitus on 
aluevarauksiltaan ja 35 000 asukkaan asukasmäärältään liian suuri, jolloin sen 
päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi. 
 

 
Kuva 4. Yleiskaava vuodelta 1991 ja likimääräinen kaava-alueen sijainti. 
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Parkanon rautatieaseman seudulle laaditaan oikeusvaikutteista osayleiskaavaa, 
jolla on tarkoitus mahdollistaa alueelle työpaikkojen sekä vähäisessä määrin myös 
asuntojen rakentaminen. Kaavan laadinta on aloitettu vuonna 2008. Suunnittelu-
alue sijaitsee Parkanon keskustasta noin 6,5 km koilliseen.  
 

 
 
Kuva 5. Asemanseudun osayleiskaavaehdotus 21.9.2010 
 
Asemakaavat ja niiden kehittäminen 
Alueella on voimassa asemakaava, jota on muutettu useita kertoja. Keskustan 
alueen asemakaavojen ajantasaisuutta arvioidaan yleiskaavoituksen yhteydessä.  
 
Parkanon kaupungin teettämän kaavatalousselvityksen (Kaava- ja ympäristöpalve-
lu Järvinen & Arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisu, 2007/2009) yhteydessä on arvioi-
tu 12 alueen rakentamisen kannattavuutta laskennallisin (mm. katujen rakenta-
minen), ei-laskennallisin mutta kustannuksiin vaikuttavin (mm. maaperän laatu) 
ja ei-laskennallisin (viihtyisyys, mm. luontoarvot) tekijöin. Osalla alueista on voi-
massa jo (osittain) asemakaavoja, osa on uusia mahdollisia alueita.  
 
Kaavatalousselvityksessä on annettu suosituksia maankäyttöratkaisuiksi asuinra-
kentamisen, teollisuuden ja palvelujen osalta. Asuinrakentamisessa tulisi kehittää 
ranta-alueita ja rantamaisemia sekä luoda sopivankokoisia alueita osin suurilla 
tonteilla.  
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Maakuntakaava osoittaa uusia mahdollisia teollisuus- ja työpaikka-aluevarauksia 
nykyisten olemassa olevien rinnalle. Asemanseutu on yksi mahdollisista kehitettä-
vistä alueista ja siellä on käynnissä osayleiskaavatyö. Selvityksessä on todettu, et-
tä Pahkalan kehittyminen vetovoimaiseksi keskukseksi elävöittää myös keskustan 
palveluja, kunhan kulkeminen näiden keskusten välillä jalan ja autolla tehdään 
vaivattomaksi ja houkuttelevaksi. Kolmoiskeskuksen alueen imagon huomioimista 
suositellaan selvityksessä.  
 

 
 
Kuva 6. Kaavatalousvertailun kohdealueet sijaitsevat lähellä keskustaa.  

 
Tiestön kehittäminen  
Tiehallinto suunnittelee valtatien 3 parantamista. Tavoitteena on liikenneturvalli-
suuden parantaminen liittymäjärjestelyiden kehittämisellä ja kevyen liikenteen 
verkon kehittämisellä. Ympäristöllisissä tavoitteissa merkittävimpinä ovat liiken-
nemelun aiheuttamien haittavaikutusten vähentäminen ja valtatien asukkaille ai-
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heuttaman estevaikutusten vähentäminen. Valtatien tavoitenopeutta on tarkoitus 
tarkastaa samassa yhteydessä eri osilla. Valtatien 3 aluevaraussuunnitelma on 
valmistunut vuonna 2008.  
 
Suunnittelun alustavat tavoitteet  
Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Suunnittelussa otetaan huomioon 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen sekä maakuntakaavas-
sa esitetyt aluevaraukset. Kaavan tavoitevuosi on 2025. 

 
Kaavan alustavia tavoitteita ovat olleet:  

 valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden huomioiminen  
 maakunnallisesti arvokkaiden kohteiden huomioiminen 
 tehdä Parkanosta hyvä ja houkutteleva kasvukeskus, jossa on riittävät pal-

velut ja sitä täydentävät asuinalueet 
 tehdä keskustasta korkeatasoinen ja ihmisläheinen asuinympäristö 
 yhdyskuntarakenteen eheyttäminen huomioiden asumisen, kaupan ja teolli-

suuden tarpeet 
 kasvusuuntien määrittely 
 rantojen käytön periaatteiden linjaus 
 erityispiirteiden (luonnon, vesistöjen ja liikenneyhteyksien) mahdollisimman 

hyvä huomioiminen, erityisesti kevyen liikenteen osalta 
 ilmastonmuutoksen huomioiminen 
 asemakaavojen ajantasaisuuden ja muutostarpeiden arviointi ja kaupunkira-

kenteellinen suunnittelu 
 valtatien 3 muutosten huomioiminen.  

 
Tavoitteet täsmentyvät työn edetessä: 
 
Tavoitteita on kartoitettu kaavatyön tavoitevaiheessa eri osallisryhmien tavoitepa-
lavereissa.  

Olemassa olevat selvitykset  
Maakuntakaavoituksen taustaksi laadittuja perusselvityksiä hyödynnetään soveltu-
vin osin. Parkanon kaupunki on valmistellut yleiskaavatyötä teettämällä selvityksiä 
kaavoituksen pohjaksi. Kaupunki on teettänyt mm. Parkanon keskustan alueen 
kaavatalousselvityksen (2007/2009), joka pyrkinyt ottamaan kantaa keskustan 
alueen toiminnalliseen rakenteeseen yleiskaavan tarkkuudella ja vertaamaan eri 
alueiden vaihtoehtoisia aluevarausratkaisuja mm. toteuttamiskustannusten, toimi-
vuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden näkökulmasta. 
 
Suunnittelualuetta on käsitelty mm. seuraavissa selvityksissä:  
 

 Parkanon keskustan alueen kaavatalousselvitys, Kaava- ja ympäristöpalvelu 
Järvinen & Arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisu, 2007, täydennetty 2009 

 Parkanon yleiskaava-alueen luonto- ja luonnonmaisema, Pirjo Rautiainen, 
Kaavatalo Kivatekno Oy  

 Inventointikertomus, Pirjo Rautiainen, Kaavatalo Oy, Parkano 2004 (arkeolo-
ginen selvitys) 

 Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet, Tampereen seutukaavaliitto 1990, 
B 174, 1990 

 Parkanon keskustan kehittäminen, Ympäristöanalyysi ja visioita keskustan 
kehittämiseksi, Mia Saloranta, 1999. 

 Valtatien 3 parantaminen Parkanon kohdalla, Parkano, aluevaraussuunnitel-
ma, Tiehallinto, 2008 

 
Alueelle on laadittu pohjakartta.  
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Laadittavat selvitykset 

Suunnittelutyön yhteydessä laaditaan seuraavat selvitykset: 
 

 luontoselvityksen täydennys (2009-2010)  
 rakennusinventointi ja kulttuurimaisemaselvitys 
 arkeologian selvityksen täydennys historiallisen ajan muinaisjäännösten 

osalta 
 palveluverkkoselvitys  
 liikenneverkkoselvitys ja kaavan liikenteellinen tarkastelu 
 kaavatalousvertailu kahdesta rakennemallivaihtoehdosta 
 internet-pohjainen asukaskysely rakennemallivaihtoehdoista 

 
Suunnittelun lähtöasetelmaa ja selvitysten riittävyyttä arvioitiin Pirkanmaan ympä-
ristökeskuksessa järjestettävässä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa MRL 66 
§ 8.9.2009.  

Osalliset  
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viran-
omaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Tämän osayleis-
kaavan osallisia ovat mm. 
 

 alueen maanomistajat ja asukkaat 
 kuntalaiset 
 asukasyhdistykset 
 ympäristöyhdistykset 
 muut paikallisyhdistykset 
 Parkanon kaupungin hallintokunnat 

o tekninen lautakunta 
o rakennus- ja ympäristölautakunta 
o kaavoituslautakunta 
o perusturvalautakunta 

 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 Pirkanmaan liitto 
 Pirkanmaan maakuntamuseo 
 VR 
 vesihuolto 
 Vattenfall Verkko Oy 
 Leppäkosken Sähkö Oy 
 tele 
 Parkanon ev.lut. seurakunta  
 valtio 
 Tampereen aluepelastuslaitos 
 muut osalliset ilmoituksensa mukaan 

 
 

Kaavatyötä ohjaa Parkanon kaupungin asettama ohjausryhmä. 
 

Vaihtoehdot 

Kaavan valmistelu- eli luonnosvaiheessa laaditaan ja asetetaan nähtäville kaksi 
rakennemallitasoista vaihtoehtoa laajenemissuunnista. 
 
Kaavan ehdotusvaiheessa asetetaan nähtäville yksi yleiskaavaehdotus. 
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Vuorovaikutuksen järjestäminen, tiedottaminen ja viranomaisyhteistyö 

 
Vireilletulo ja tavoitevaihe 
Osayleiskaavan laatimisen vireille tulosta kuulutettiin paikallislehdessä (Ylä-
Satakunta) osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen yhteydes-
sä toukokuussa 2010. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupun-
gintalolla koko kaavaprosessin ajan ja kaupungin internet-sivuilla www.parkano.fi. 
Kaupunki myös postittaa sen alueen ulkopuolisille maanomistajille. Aloitusvaiheen 
viranomaisneuvottelu järjestettiin 8.9.2009 (MRL 66 §). Siellä käsiteltiin osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmaluonnos, viranomaisyhteistyön kulku, kaavan lähtö-
kohdat ja alustavat tavoitteet, tarvittavat selvitykset ja arvioitavat vaikutukset. 
Työpalaveri maakuntamuseon kanssa pidettiin 2.12.2009. Osayleiskaavan tavoit-
teita työstettiin ohjausryhmän kanssa 26.8.2009 ja kaupunginvaltuuston kanssa 
27.1.2010. Tavoitevaiheen yleisötilaisuus ja yleisön työpaja järjestettiin 
17.6.2010. Yrityksille suunnattuun erilliseen tavoitetyöpajaan ei ilmoittautunut 
osallistujia. 
 
Valmisteluvaihe 
Kaavan valmisteluvaiheen kaksi vaihtoehtoa on laadittu yleiskaavaa yleispiirtei-
sempinä rakennemallitarkasteluina (viranomaisaloitusneuvottelun 8.9.2009 suosi-
tus). Rakennemallivaihtoehdot esitellään osallisille valmisteluvaiheen yleisötilai-
suudessa 18.1.2011. Osallisilla on mahdollisuus antaa kirjalliset mielipiteensä kah-
desta rakennemallivaihtoehdosta. Valmisteluvaiheen aineistosta pyydetään lau-
sunnot myös viranomaisilta. Saadut mielipiteet ja lausunnot ja niihin laadittavat 
vastineet käsitellään kaavoituslautakunnassa. 
 
Ehdotusvaihe 
Valmisteluvaiheen aineistosta saadun palautteen perusteella laaditaan yksi kaava-
ehdotus, jonka kaupunginhallitus hyväksyy nähtäville. Kaavaehdotus pidetään 
nähtävillä 30 päivän ajan lausuntojen antamista ja mahdollisten muistutusten te-
kemistä varten. Nähtävillä olosta tiedotetaan lehtikuulutuksella ja kaupungin in-
ternet-sivuilla. Kaupunki myös postittaa tiedotuksen alueen ulkopaikkakuntalaisille 
maanomistajille MRA 19 §:n mukaan. Kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja 
mahdollisiin muistutuksiin laaditaan vastineet ja mikäli ne antavat aihetta, kaavaa 
tarkistetaan. Ehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeen järjestetään viranomaisneu-
vottelu. 
 
Hyväksymisvaihe 
Yleiskaavan hyväksyy Parkanon kaupunginvaltuusto, jonka päätöksestä tyytymät-
tömällä on mahdollisuus valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 
 
Työn edetessä harkitaan viranomaistyöneuvottelujen tarve. 

Vaikutusten arviointi 
Vaikutusarvioinnissa arvioidaan kaavan toteuttamisen merkittävät välilliset ja vä-
littömät vaikutukset (MRL 9 §) mm. 

 ihmisen elinoloihin ja elinympäristöön 
 luonnonympäristöön, kuten pohjavesialueisiin, kasvi- ja eläinlajeihin sekä 

luonnon monimuotoisuuteen 
 alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä lii-

kenteeseen ja liikenneturvallisuuteen 
 maisemaan, kulttuuriympäristöön ja rakennettuun ympäristöön. 
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Kahden rakennemallivaihtoehdon hahmotelmista on kaavatyön tavoitevaiheen ja 
valmisteluvaiheen taitteessa laadittu yhdyskuntataloudellisten kustannusten arvi-
ointi ja vertailu AVE-laskentamallia käyttäen. 
 
Tavoitteellinen suunnitteluaikataulu 
Suunnittelutyö käynnistyi kesäkuussa 2009. Kaavaluonnosten on määrä olla osal-
listen arvioitavana keväällä 2010 ja kaavaehdotuksen loppusyksyllä 2010. Kaava 
esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2011 keväällä.  
 
Aikataulu on tavoitteellinen ja sitä tarkistetaan suunnittelutyön edetessä. 
 

Yhteyshenkilöt kaavan laadinnassa 

Mielipiteet osoitetaan luonnosvaiheessa Parkanon kaavoituslautakunnalle ja muis-
tutukset ehdotusvaiheessa kaupunginhallitukselle. 
 
Osayleiskaavan laadinnasta antavat lisätietoja: 
 
Parkanon kaupunki / tekninen johtaja Jarmo Kyösti  
Parkanontie 37, PL 14 
39701 Parkano  
puh: 044 786 5601  
sähköposti: jarmo.kyosti@parkano.fi  
 
FCG Finnish Consulting Group Oy: 
 
suunnittelija Mari Seppä 
puh: 050 576 0386, 
sähköposti: mari.seppa@fcg.fi 
 
projektipäällikkö Anne Koskela  
sähköposti: anne.koskela@fcg.fi 

 

27.5.2010, päivitykset 23.11.2010 
 
 
 

 

 
 
Kuva 7. Näkymä leirintäalueelta Kirkkojärvelle. 


