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PARKANO

PENTIN ASEMAKAAVAN  MUUTOS JA ASEMA-
KAAVAN LAAJENNUS, PENTINRANNAN ALUE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA  (MRL 63 §)

1. SUUNNITTELUALUE

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Parkanon ydinkeskustan luoteispuolella, Kirkkojärven
ja Pentintien välissä; ks. myös kansisivun kuva, jossa on punaisella viivalla esitetty alusta-
va likimääräinen aluerajaus, joka täsmentyy suunnittelutyön kuluessa.

2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄ JA TAVOITTEET

Päätavoitteena on mahdollistaa viihtyisän ja vetovoimaisen pientaloasutuksen muodostu-
minen hyvälle paikalle järvinäköalan ääreen lähelle kaupungin ydinkeskustaa.

3. LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNI TELMAT

ALUEEN YLEISKUVAUS

Likimain puolet suunnittelualueesta on etelään, Kirkkojärven rantaa kohti viettävää pelto-
aluetta.
Alueen itäreunalta alkaa lähes rantaan asti ulottuva yhtenäinen asuinalue; aivan Pentintien
varressa joitakin kolmikerroksisia kerrostaloja, muuten uudehkoja, harjakattoisia omakoti-
taloja.
Muilta osin ainoat rakennukset alueella ovat Pentintien varressa sijaitsevat Pentin tilan
kaksiasuntoinen päärakennus ja kaksi suurehkoa talousrakennusta. Kaavoituksen lähtö-
kohtana on se, että kaupunki on ostanut Pentin tilan. Kaupunki myi keväällä 2010 em. ra-
kennukset sisältävän määräalan edelleen yksityiselle ostajalle tarjouskilpailun perusteella.
Pääosa tilasta jäi edelleen kaupungin omistukseen.
Suunnittelualueen kaakkoiskulmalla on yleinen uimaranta ja siitä hiukan koilliseen raken-
nettu puistikko ja valkama soutuveneille.
Alueen halkaisee länsi-itäsuunnassa Parkano-Niinisalo –rataosuus, jolla tällä hetkellä kul-
kee satunnaisesti (muutamia kertoja vuodessa) puolustusvoimain liikennettä. Tällä kohtaa
on 30 km/h nopeusrajoitus.
Alueen itäosassa kulkee pohjois-etelä –suuntainen laskuoja, jonka kautta ohjataan kuiva-
tusvesiä myös Pentintien pohjoispuolisilta alueilta.
Radan eteläpuoli on em. asuinaluetta ja pieniä puustoisia saarekkeita ja rantapuustoa lu-
kuun ottamatta avointa peltoa. Se ulottuu hiukan myös radan pohjoispuolelle alueen länsi-
osassa. Radan pohjoispuoli on pääosin taajuudeltaan ja iältään vaihtelevan sekapuuston
peitossa olevaa entistä peltoa puuston rajan ollessa hiukan epämääräinen.

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
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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 kulkee rautatieyhteys ja etelä-
osaan, Kirkkojärven pohjoisrannalle, on merkitty itä-länsisuuntainen viheryhteystarve.

Yleiskaava
Voimassa oleva, jo pitkään vanhentuneeksi katsottu yleiskaava 2001 on v:lta 1993. Siinä
on rautatien eteläpuoli osoitettu lähivirkistysalueeksi, jolle itäpuolinen kerrostaloalue osittain
työntyy.
Rautatien ja Pentintien väli puolestaan on yleiskaavassa pientaloaluetta AP, samoin kuin
Pentintien pohjoispuoli tällä kohtaa. Uimaranta on merkitty nykyiselle paikalleen alustavan
suunnittelualueen kaakkoisreunaan.
Yleiskaavan tarkistus on käynnistynyt ja sen OAS asetettiin nähtäville ajaksi 3.6.-2.7.2010.
Rakennemallivaihtoehdot tullevat nähtäville vuoden 2011 alkupuolella.

Asemakaava
Alue on pääosin asemakaavan ulkopuolella. Alueen itäreunassa on voimassa asemakaa-
vat vuosilta 1974, 1992 ja 1997 sekä laadittavan ulkopuolella sen vieressä asemakaavat
vuosilta 1990 ja 2006. Alue on niissä osoitettu pientaloalueeksi lukuun ottamatta välittö-
mästi Pentintiehen liittyvää kerrostalotonttiriviä. Rannat on osoitettu virkistysalueeksi, joka
työntyy myös vähän matkaa pohjoiseen tonttien länsipuolella.

Muut suunnitelmat ja selvitykset
Pentin alueen luontoselvitys 20.5.2006, Pirjo Rautiainen; selvityksen mukaan alueella ei ole
rakentamista estäviä luontokohteita.

Luontoselvitys 5.6.2010, Parkanon Kirkkojärven asemakaavan muutosalueet, Tmi Pohjan-
maan Luontotieto/ Terhi Ala-Risku (liitteenä):
Suositus, että pieni luonnontilainen metsikkö Pentin tilakeskuksen kaakkoispuolella jätettäi-
siin rakentamatta; rantavyöhykkeellä kannattaa säilyttää viheralueena Rauhalanniemen
rantahaavikko ja kaksi lähdettä sekä lähdeoja alueen lounaisosassa.
Ko. selvityksessä käytetään alueesta nimeä Pentinpelto.

Rataliikenteen tärinä- ja runkomeluhaitasta on tekeillä laskennallinen, maaperätutkimuksiin
perustuva selvitys.

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
Erityisesti tulee tässä tapauksessa arvioida vaikutukset maisemaan, mutta tarpeen mukaan
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:
Kaavasuunnitelman välitön vaikutusalue on rajanaapurusto. Vaikutuksia on jossakin määrin
myös alueen kasvustoon ja eläimistöön vesialue mukaan lukien, joskin on muistettava, että
alue on nyt miltei kokonaisuudessaan peltoa. Luonnollisesti tämän kokoisen alueen raken-
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tumisella on vaikutuksia myös kuntatalouteen ja jopa kaupungin väestökehitykseen tont-
titarjonnan monipuolistumisen myötä.
Välillisesti kaavalla on vaikutus Kirkkojärven etelärannalla asuvien ja liikkuvien kokemaan
maisemaan. Rantojen välinen etäisyys on lähimmillään 400-500 m.
Välillistä vaikutusta on liikenteen lisääntymisen myötä myös yleisemminkin Pentintien var-
ressa liikkuville.

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)
− Pentin alueen kylätoimikunta, Parkano-Seura

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

6. TIEDOTTAMINEN, OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN  JÄRJESTÄMINEN
Kaavan vireille tuloa ja kaavoja koskevat ilmoitukset julkaistaan paikallislehdessä Ylä-
Satakunta, kaupungin ilmoitustaululla ja kunnan verkkosivuilla.  Rajanaapureille lähetetään
tiedotuskirje kaavoituksen vireille tulosta. Kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(OAS) sekä kaavakartta ja -selostus pidetään eri käsittelyvaiheissa nähtävillä kaupungin
teknisessä toimistossa.
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, 03-4752 827, esko.rantila@suunnittelutalosanttila.fi.

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 7.9.2009.
Kaavan laatiminen tapahtuu yhteistyössä kunnan ja osallisten kanssa.
Työ sisältää ainakin seuraavat vaiheet (aikataulu on tavoitteellinen):
− OAS:n ja kaavaluonnoksen laatiminen, 05-11/2010
− Kaavan vireilletulovaiheessa järjestetään MRL 66 ja MRA 26§ mukainen viranomais-

neuvottelu, 10/2010
− ilmoitus vireille tulosta sekä OAS:n ja luonnosasiakirjojen nähtävillä pito, 12/2010 (val-

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

− Saadun palautteen pohjalta tehdään tarpeelliset vastineet mielipiteisiin ja viranomais-
kommentteihin; kaavaehdotuksen laatiminen, 01-02/2011

− kaavoituslautakunnan käsittely 02/2011; 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 03/2011. Jos kaavaehdotusta tarkistetaan oleellisesti, se asetetaan uudel-
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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, 04-05/2011

− 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 29. päivänä lokakuuta 2010,
Suunnittelutalo S. Anttila Oy

Esko Räntilä, arkkitehti SAFA


