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PARKANO

PAHKALAN ASEMAKAAVAN  MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA  (MRL 63 §)

1. SUUNNITTELUALUE

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Parkanon ydinkeskustan luoteispuolella valtateiden 3 ja 23 sekä
Vatusentien välissä; alustava likimääräinen aluerajaus on yllä esitetty punaisella viivalla ja vinoviivoitet-
tuna ajantasa-asemakaavakartalla 1:12 500. Alueen pinta-ala on vajaat 180 ha. Se saatetaan ehdotus-
vaiheessa jakaa kahteen osa-alueeseen, jotka asetetaan nähtäville erikseen.
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Kartalla näkyy myös kaksi muuta, samaan kaavapäivityskokonaisuuteen liittyvää kaava-
muutosta, jotka toteutetaan erillisinä hankkeina; Vatusen asemakaavan ja Pahkalan poh-
joisosan muutokset. Alueiden keskinäinen rajaus saattaa muuttua suunnittelutyön kuluessa.
Kaavoituslautakunta päätti 24.1.2012 jatkaa myös Viljakan alueen kaavalaajennusta, joka
sijoittuu välitömästi Vatusen alueen lounais- ja nyt esillä olevan Pahkalan alueen luoteis-
puolelle.

2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄ JA TAVOITTEET
Päätavoitteena on asemakaavan ajantasaistus.  Alueelle on n. 35 vuoden aikana laadittu
lukuisia asemakaavoja ja niiden muutoksia.  Kaavoista on vuosien varrella myönnetty lu-
kuisia poikkeamisia. Nyt on tarkoitus saattaa asemakaava näitä poikkeamisia vastaavaksi
ja mm. väljentää rakennusalan rajoja tonttien puiston puoleisilla reunoilla niin, että poik-
keamislupien tarve jatkossa vähenisi.
Samalla yhtenäistetään kaavamääräyksiä ja –merkintöjä nykyisen lainsäädännön mukai-
siksi ja tarkistetaan joidenkin tonttien käyttötarkoitusta ja kokoa.
Myös kevytliikenteen väyläverkkoa tutkitaan.
Työn yhteydessä tarkistetaan myös yhteensopivuus alueen itäreunalla kulkevan valtatie 3:n
aluevaraussuunnitelman kanssa.

3. LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNI TELMAT

ALUEEN YLEISKUVAUS

Alueen pohjoisosa, reilu kolmannes alueesta, on pientaloaluetta, joka on 1980-90-luvulla
miltei kokonaisuudessaan toteutunut asemakaavan mukaisesti. Yleisin rakennustyyppi on
matala, loivaharjakattoinen omakotitalo. Asuinalueen kaakkoiskulmalla on muutama 3-
kerroksinen talo ja niiden vieressä lasten päiväkoti.
Alueen eteläosa on teollisuusaluetta, joka sijoittuu Teollisuustien ja siitä erkanevien poikki-
katujen varteen. Alueen Vatusentiehen rajautuva lounaisreuna on pääosin rakentamatonta
metsä- ja peltomaata. Asuinkortteleiden keskivaiheille samoin kuin niiden ja teollisuuskort-
teleiden väliin jää varsin runsas yhtenäinen viheralueiden sarja, joka on metsämaata.
Korkeussuhteiltaan alue on pääpiirteissään melko tasainen, mutta pohjoiskärjen (+118) ja
eteläreunan (+140) välillä on kuitenkin tuo runsaan 20 metrin ero, mikä ei kuitenkaan kes-
kikaltevuutena ole kuin 1,2 %. Teollisuusalueen keskiosassa tosin on mäkialue, jonka laki
on + 147.

KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT, PÄÄTÖKSET JA SELVITYKSET

Valtakunnalliset lähtökohdat
Kaava-aluetta koskevat valtioneuvoston 1.3.2009 tarkistetun periaatepäätöksen mukaiset
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.
RKY 1993 ja 2009, ympäristöministeriö ja museovirasto (valtakunnallisesti arvokkaat ra-
kennetut kulttuuriympäristöt): ei alueelle kohdistuvia mainintoja

Maakuntakaava
Parkano kuuluu  Pirkanmaan liiton seutukaava-alueeseen. Pirkanmaan 1. maakuntakaava
on vahvistettu 29.3.2007. Siinä suunnittelualue jakautuu nykyisen tilanteen mukaisesti
asumisen ja muiden taajamatoimintojen alueeseen A ja työpaikka-alueeseen TP. Pääosa
TP-alueesta on rajattu ls-merkinnällä = maankäytön kehittämisen kohdealue liikenteellises-
sä solmukohdassa. Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävät, liikenteellisesti veto-
voimaiset alueet, joille kohdistuu yritystoiminnan ja palvelujen sijoittamistarpeita.
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OTE 1. MAAKUNTAKAAVASTA 1:80 000

Maakuntakaavan 2. vaihekaavaehdotus (liikenne ja logistiikka) oli nähtävillä 21.11.-
30.12.2011.
Maakuntavaltuusto on 5.12.2011 päättänyt 2. maakuntakaavan (maakuntakaava 2040)
laatimisesta seuraavien 5 vuoden aikana.

Yleiskaava
Voimassa oleva, jo pitkään vanhentuneeksi katsottu yleiskaava 2001 on v:lta 1993.
Yleiskaavan tarkistus on käynnistynyt ja sen kaksi rakennemallivaihtoehtoa, Järvi-Parkano
ja Joki-Parkano, olivat nähtävillä 13.2.2010-28.1.2011. Lopputuloksena tulee olemaan
strateginen yleiskaava. Koska asemakaavamuutosalue on lounaisosaansa lukuun otta-
matta varsin pitkälle rakentunut, eivät rakennemallien erot sen suhteen ole suuria. Lähinnä
ne eroavat toisistaan kahdella tavoin: TP- ja T-alueitten pinta-alasuhteessa ja viheralueiden
sekä –reittien jäsentelyssä.

Asemakaava
Alueen asemakaavat on laadittu vuosien 1977 ja 2011 välisenä aikana. Alue jakautuu
käyttötarkoitukseltaan selkeästi kahtia; sen pohjoisosa (n. 40 %) on osoitettu pientaloalu-
eeksi ja etelä- sekä luoteisosa teollisuus- ja varastoalueeksi. Pääosalla T-kortteleista saa
20 % kerrosalasta käyttää pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälätiloja varten. 

Muut suunnitelmat ja selvitykset
Pahkalan luontoselvitys 28.5.2005 ja liito-oravan reittitarkistus 22.6.2005, Pirjo Rautiainen;
selvitys koskee alueen lounaispuoliskoa, joka tuolloin oli ja pääosin vieläkin on rakentama-
ton. Selvitysalueelta löytyi liito-oravaesiintymä, joka sijaitsi kuitenkin reilun 700 m luotee-
seen nyt kyseessä olevalta suunnittelualueelta, jolta ei löytynyt rakentamista estäviä luon-
tokohteita.

Parkanon rakennetun ympäristön selvitys, FCG/ Jari Heiskanen 10.10.2010; selvitys tehtiin
yleiskaavan esityöksi. Selvityksessä ei ole suunnittelualueeseen liittyen muita mainintoja
kuin kulttuuriympäristöjen muutoskestävyys -liitekartassa: Teollisuustien ja valtatien välinen
yritysaluekaistaleen todetaan kestävän muutosta/ olevan muutokselle otollinen alue.

Kiinteitä muinaisjäännöksiä on viimeksi selvitetty 2002 maakuntamuseon toimesta, inven-
tointi Riikka Saarinen (Pirkanmaan kiinteät muinaisjäännökset, osa 2, Pirkanmaan liitto –
Pirkanmaan maakuntamuseo 2005). Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia löydöksiä.
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Valtatien 3 parantaminen Parkanon kohdalla, aluevaraussuunnitelma, Tiehallinto 2008; sa-
massa yhteydessä on Ramboll laatinut laskennallisen meluselvityksen, joka on ko. raportin
liitteenä

Parkanon kaavatalousselvitys, Kaava- ja ympäristöpalvelu Järvinen ja arkkitehtitoimisto
Anna-Liisa Nisu 2007, täydennetty 20.4.2009

4. KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
MRL 9§:n mukaan on kaavaa laadittaessa tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman
toteutumisen ympäristövaikutukset mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset ja
kulttuuriset sekä liikenteelliset vaikutukset
Edellä jo mainittujen lisäksi arvioidaan myös vaikutukset
- luontoon ja luonnonympäristöön sekä
- ympäristön asukkaiden elinolosuhteisiin ja virkistykseen
- taloudelliset vaikutukset

Asemakaavan vaikutusten arviointi tehdään asiantuntija-arviona kaavanlaatijan toimesta.
Tarpeen mukaan käytetään arvioinnin pohjana aiemmin tehtyjä ja kaavoituksen yhteydessä
tehtäviä selvityksiä.
Kaavan vaikutuksia voidaan tuoda esiin ja niitä voidaan tarpeellisessa määrin selvittää ja
yhdessä arvioida niissä tilanteissa, joissa ollaan yhteydessä eri osallisryhmiin.
Kaavan laatimisen yhteydessä valmistuva kaavaselostus sisältää yhteenvedon ja arvion
kaavan ympäristövaikutuksista.

Vaikutusalue:
Välitön vaikutusalue on itse kaava-alueen asujaimisto, työpaikka-alueet työntekijöineen,
kasvusto ja eläimistö. Vaikutukset säteilevät kuitenkin jossain määrin melko laajalle myös
alueen kasvustoon ja eläimistöön. Luonnollisesti tämän kokoisen alueen rakentumisella on
vaikutuksia myös kuntatalouteen ja jopa kaupungin väestökehitykseen toimipaikkatontti-
tarjonnan myötä. Myös naapurikuntien, erityisesti Kihniön, asiakasvirtoihin on Parkanon
kaavatalousselvityksen mukaan vaikutusta erityisesti Pahkalan pohjoisosalla, mutta vähäi-
semmässä määrin myös nyt käsiteltävällä alueella. Myös työpaikkaliikennettä naapurikun-
nista  esiintynee.
Välillistä vaikutusta on liikenteen lisääntymisen myötä myös yleisemminkin esim. Vatusen-
tien varressa liikkuville. Vastaavasti kevyen liikenteen väylien muodostumisella on merki-
tystä niille kaupunkilaisille, jotka harrastavat ulkoilua alueella; alue on yhteydessä niin kes-
kustan kuin Vatusen ja Pentin alueittenkin ulkoilureitteihin.

5. OSALLISET
Osallisia ovat alueen ja vaikutusalueen maanomistajien ja asukkaiden lisäksi kaikki, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä vi-
ranomaiset 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/ rataosasto (PL 33, 00521 Helsinki)
− Leppäkosken Sähkö Oy (PL 1, 39501 Ikaalinen)
− Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy (Vanha Tampereentie 15-17, 39500 Ikaalinen)
− Pahkalan asukkaiden yhdistys ry (Katinkuja 1)
− Parkanon Yrittäjät ry (Ahertajank. 2)
− Kehitys-Parkki Oy (Parkanontie 66), Parkanon ja Kihniön yhteinen elinkeinoyhtiö

Kaavahankkeeseen osalliseksi voi lisäksi ilmoittautua sellainen, jonka katsotaan täyttävän
MRL 62§ osallisen määritelmän.
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6. TIEDOTTAMINEN, OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN  JÄRJESTÄMINEN
Kaavan vireille tuloa ja kaavoja koskevat ilmoitukset julkaistaan Ylä-Satakunta –lehdessä,
kaupungin ilmoitustaululla ja kunnan verkkosivuilla. Kaavojen osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma (OAS) sekä kaavakartta ja -selostus pidetään eri käsittelyvaiheissa nähtävillä kau-
pungin teknisessä toimistossa. Luonnosvaiheen nähtävilläolon yhteydessä järjestetään
yleisötilaisuus, jossa kaavahanketta esitellään.
Hanketta koskeviin tiedusteluihin vastaa kaupungin puolesta tekninen johtaja Jarmo Kyösti,
03-4433601, 044-7865601, jarmo.kyosti@parkano.fi
Lisätietoja antaa myös kaavan laatija arkkitehti Esko Räntilä, Suunnittelutalo S. Anttila Oy,
Virtaintie 17, 34 800 Virrat,  esko.rantila@suunnittelutalosanttila.fi , 03-4752 827,
040 7436 381. Hän on tavattavissa Parkanon kaupungintalolla tiistaisin kaavoitus- ja mitta-
usosastolla 3. kerroksessa.

Osalliset voivat esittää eri suunnitteluvaiheissa mielipiteitään. Ne toimitetaan mieluiten kir-
jallisina nähtävilläoloajan kuluessa os. Kaavoituslautakunta, Parkanontie 37, 39 700 Par-
kano.

7 ASEMAKAAVAN LAATIMIS- JA KÄSITTELYVAIHEET
Kaupunginhallitus teki kaavanlaatimispäätöksen 21.11.2011.
Kaavan laatiminen tapahtuu yhteistyössä kunnan ja osallisten kanssa.
Työ sisältää ainakin seuraavat vaiheet (aikataulu on tavoitteellinen):
− OAS:n ja kaavaluonnoksen laatiminen, 12/2011-01/2012
− ilmoitus vireille tulosta sekä OAS:n ja luonnosasiakirjojen nähtävillä pito, 02/2012 (val-

misteluvaiheen kuuleminen, MRL 62§); osallisilla mahdollisuus mielipiteen julki tuomi-
seen; pyydetään viranomaislausunnot; nähtävilläoloaikana yleisötilaisuus

− MRL 66 ja MRA 26§ mukainen viranomaisneuvottelu, 03/2012
− Saadun palautteen pohjalta tehdään tarpeelliset vastineet mielipiteisiin ja viranomais-

kommentteihin; mahdolliset lisäselvitykset, kaavaehdotuksen laatiminen, 03-05/2012
− kaavoituslautakunnan käsittely 05-06/2012; asemakaavaehdotus asetetaan MRL 65§ ja

MRA 27§ mukaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyydetään tarpeelliset lau-
sunnot. Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallisia muistutuksia nähtävillä olon aikana.

− Mahdollinen 2. viranomaisneuvottelu tarvittaessa; sovitaan ELYn kanssa
− Kaavoituslautakunta käsittelee ehdotusta ja mahdollisia huomautuksia ja lausuntoja

uudelleen 08/2011. Jos kaavaehdotusta tarkistetaan oleellisesti, se asetetaan uudel-
leen virallisesti nähtäville. Kunnan on ilmoitettava perusteltu kannanottonsa kaikille
muistutuksen tekijöille, jotka ovat jättäneet yhteystietonsa.

− Kaupunginhallitus hyväksyy tarkistetun kaavaehdotuksen ja esittää sitä kaupunginval-
tuuston hyväksyttäväksi, 08-09/2012

− Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan MRL 67§ ja MRA 94§ mukaan ja kaava lähetetään
tiedoksi MRA 95§ mukaan
Valtuuston hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa Hämeenlinnan hallinto-
oikeuteen, Raatihuoneenk. 1, 13100 Hämeenlinna.
30 päivän valitusaika alkaa siitä, kun hyväksymispäätöksen sisältävä pöytäkirja on
asetettu kuntalain 63 § mukaisesti yleisesti nähtäville.

Virroilla 27. päivänä tammikuuta 2012
Suunnittelutalo S. Anttila Oy

Esko Räntilä, arkkitehti SAFA


