
 

PARKANON KAUPUNKI 

VT3 JA VT23 RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS- JA LAAJENNUS 
 
ASEMAKAAVALUONNOKSEN KUVAUS 
  

 
Asemakaavan muutoksella muodostetaan liikerakennusten korttelialue (KL-9), 
huoltoaseman korttelialue (LH), Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T-3) ja 
Yleisen tien alueet (LT). Kaavamuutoksella poistuu lähivirkistysaluetta (VL), josta osa  
muutetaan suojaviheralueeksi (EV), osa teollisuusalueeksi (T-3) ja osa jää Alaskylän 
rinnakkaistien alle.  
 
Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella mahdollistetaan valtatien 3 parantaminen 
yhteysvälillä Alaskylä – vt23 ja Alaskylän rinnakkaistien rakentaminen tiesuunnitelman 
mukaisesti. Rinnakkaistien yhteyteen on jätetty varaus kevyenliikenteenväylän 
rakentamiselle ja tästä syystä huoltoaseman korttelialue (LH) on kaventunut Kalliontien 
eteläpuolella pyykin 1 kohdalla noin 5 metriä. Tässä kohdassa on vastaavasti siirretty 
myös kaupunginosan rajaa.   
 
Huoltoaseman korttelialueen (LH) pinta-ala on 9633 m² ja rakennusoikeus on 3853 k-m², 
kerrosluku II.  LH alueen pinta-ala on vähentynyt 1871 m² ja rakennusoikeus 749 k-m².  

 
Liikerakennusten korttelialueen (KL-9) pinta-ala on 11 230 m² ja rakennusoikeus on 
4492k-m², kerrosluku on II. Vähittäiskaupan suuryksikön (yli 2000 k-m²) rakentaminen 
alueelle on kielletty. Tontille 1 on osoitettu liittymäkielto Alaskylän rinnakkaistien liittymän 
kohdalle ja tontille 3 valtatien puoleiseen tontinosaan. Tontin 3 itärajaa on hieman 
käännetty.  
 
Teollisuus ja varastorakennusten korttelialueen (T-3) pinta-ala on 55 619 m² ja 
rakennusoikeus on 27 810k-m², kerrosluku on II. Kaavamuutoksella ratkaistaan korttelin 
5090 tontin 3 liikennejärjestelyt liittämällä vanha lähivirkistysalue tonttialueeksi ja 
osoittamalla uusi tonttiliittymän kohta Teollisuustielle. Muutoksella tontin pinta-ala kasvaa 
3937 m² ja rakennusoikeus lisääntyy 1969 k-m².  Teollisuustien suuntaan on osoitettu 5 
metrin levyinen istutettava alueen osa. Liittymäkielto on osoitettu Teollisuustien ja 
Fennokadun risteysalueille.  Uudelle Teollisuustien tonttiliittymälle on osoitettu 20 metrin 
aluerajaus, jonka molemmin puolin on näkemäalueet. Myös Fennokadun ja Teollisuustien 
kulmassa on Teollisuustien näkemäalue.  
 
Yleisen tien aluetta (LT) on laajennettu hieman Kissakiven suuntaan kaava-alueen 
eteläosassa ja supistettu Haukkalan suuntaan Alaskylän rinnakkaistietä varten . Olemassa 
olevat eritasoliittymät ja Alaskylän rinnakkaistietä varten rakennettava uusi eritasoliittymä 
on osoitettu tiealueelle (e).  

 
Lähivirkistysalueet poistuvat suunnittelualueelta ja niiden tilalle osoitetaan 
suojaviheraluetta 4586 m², katualuetta 3559 m² ja teollisuusaluetta 3937m².  
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