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PARKANON KESKUSTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA 
 
1 TIIVISTELMÄ 

Tavoitteena on laatia Parkanon keskusta-alueelle oikeusvaikutteinen yleiskaava. 
Kaava on luonteeltaan strateginen, kaavan tavoitevuosi on 2025. Valmisteluvai-
heessa on esitelty kaksi vaihtoehtoista rakennemallia, joista on ehdotusvaiheessa 
sulautettu yhteen parhaiksi koetut ominaisuudet. Kaavan työstö on alkanut kesällä 
2009 ja tavoitteena on kaavan valmistuminen keväällä 2012. Kaavan tueksi on laa-
dittu työn eri vaiheissa useita eri alojen erillisselvityksiä. 

Keskeisiä vaiheita: 

Aloituskokous   8.6.2009 

Vireilletulokuulutus   

Viranomaisaloitusneuvottelu MRL 8.9.2009 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.12.2010 – 28.1.2011 (nähtävilläolo) 

Viranomaistyöpalaveri  28.10.2010 

Valmisteluvaiheen nähtävilläolo  

Viranomaistyöpalaveri  26.5.2011 

Ehdotusvaiheen nähtävilläolo Kevät 2012 

Ehdotusvaiheen jälkeinen 
viranomaistyöneuvottelu MRL 2012 

Hyväksymiskäsittely  2012 

 
 
2 JOHDANTO 

 
2.1 Keskeiset tiedot alueesta 

 
Suunnittelualueena on Parkanon kaupungin keskusta lähiympäristöineen. 
 

 
 
Kuva 1: Osayleiskaava-alue (punainen rajaus) 
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Parkano on luoteista Pirkanmaata, ja kaupungilla on perinteiset vahvat yhteydet 
myös Pohjois-Satakuntaan ja Pohjanmaalle. Kaupunki sijaitsee liikenteellisesti hyvi-
en yhteyksien varrella, valtateiden 3 ja 23 risteyksessä sekä Pohjanmaan radan 
varrella. Parkanosta on noin 85 kilometriä Tampereelle ja 95 kilometriä Seinäjoelle 
ja Poriin, sekä 170 km Jyväskylään. Asemalla pysähtyy arkipäivisin 18 henkilölii-
kenteen junaa. Asemalta keskustaan on n. 6 km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Kuva 2: Parkanon asema, Kuva 3: Valtatie 3 Kirkkojärven kohdalla  
 
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 31 km2. Alue kattaa keskustan asemakaavoite-
tun alueen. Idässä alue rajautuu Pitkäjärven itäpuolelle. Alueella on voimassa maa-
kuntakaava vuodelta 2007 sekä edellinen keskusta-alueen osayleiskaava vuodelta 
1991. Kaavoitustilannetta on esitelty tämän selostuksen liitteenä olevassa kaavan 
valmisteluvaiheen lähtötieto- ja tavoiteraportissa (liite 2). 
 

 
 
Kuva 4. Ote maakuntakaavasta 2007 ja kaava-alueen rajaus punaisella 
 
 
Parkanossa on noin 7 100 asukasta, joista suunnittelualueella asuu noin 5 000. Ra-
kennuskanta on pientalovaltaista, joskin ydinkeskustan alueella on muuta aluetta 
runsaammin rivi- ja kerrostaloja. Parkanon keskustaajama sijoittuu Kirkkojärven ja 
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Viinikanjoen ympäristöön, kauempana asutus on hajanaisempaa ja jo melko lähellä 
keskustaa on suuria metsäalueita. Vallitsevaa maisemarakennetta ja luonnonoloja 
on esitelty lähemmin tämän selostuksen liitteenä olevassa kaavan valmisteluvai-
heen lähtötieto- ja tavoiteraportissa (liite 2). 
 

    
Kuva 5: viljelymaisemia, Kuva 6: Kirkkoharjun itään suuntautuvaa rinnettä 
 
Kaupungin keskeiset julkiset palvelut ovat keskittyneet pitkälti Parkanontien, Sata-
kunnankadun ja Keskuskadun lähettyville ydinkeskustaan. Alueella sijaitsevat mm. 
kaupungintalo, terveyskeskus, palolaitos, posti, lukio ja poliisi. Mm. päiväkoteja ja 
päiväkeskuksia on myös ydinkeskustan ulkopuolella. Kaupallisia palveluja on keskit-
tynyt sekä ydinkeskustan alueelle että Pahkalaan valtateiden länsipuolelle. Parka-
non palvelurakennetta on tarkasteltu lähemmin tämän kaavan liitteenä olevassa 
palveluverkkoselvityksessä (liite 7). 

 

 
 
Kuva 7: Keskustan pääkatu Parkanontie, Kuva 8: maalaus ”Parkano”  
 
Parkanossa noin kolmasosa työpaikoista on keskittynyt teollisuuteen. Julkisen ja 
yksityisen sektorin palvelutyöpaikat muodostavat noin neljäsosan työpaikkaja-
kaumasta. Työpaikkaomavaraisuus Parkanossa on yli sadan (103 %) eli alueen 
työpaikkojen lukumäärä suurempi kuin alueella asuvan työllisen työvoiman henki-
lömäärä. Erityisiä virkistys- ja matkailualan toimintoja Parkanossa ovat mm. koilli-
seen suuntaava vaellusreitti Paronintaival, kaupungin halki kulkeva melontareitti 
sekä Käenkosken virkistyskeskus. 
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Kuva 9: Käenkosken lavan tapahtumia, Kuva 10: Parkanon tori 

Parkanon keskustan alueella sijaitsevat maakunnallisesti arvokkaat Viinikanjoen 
kulttuurimaisema ja kirkko ympäristöineen (maakuntakaavassa akm 123). Suunnit-
telualueella sijaitsee myös Niemen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. Esi-
historiallista ja historiallista kulttuuriympäristöä on tarkasteltu lähemmin tämän se-
lostuksen liitteenä olevissa historiallisen asutuksen arkeologisessa selvityksessä ja 
rakennetun kulttuuriympäristön selvityksissä (liitteet 3 ja 4). 

   

Kuva 11: Käenkoski, Kuva 12: Kirkkojärven rantamaisemia 

 

 

 

2.2 Lähtökohdat 

Parkanon keskusta-alueen osayleiskaavatyö on tullut vireille Parkanon kaupungin 
aloitteesta edellisen osayleiskaavan käytyä vanhentuneeksi. Uusi osayleiskaava 
tehdään vastaamaan paremmin nykyisiä väestörakenne-ennusteita ja maakunta-
tasoista suunnittelua. Myös käynnissä olevat liikenteelliset hankkeet sekä kaupan ja 
palvelualan rakennemuutokset ovat vaikuttaneet kaavoitustarpeen heräämiseen. 
Kaavatyön lähtökohtia on esitelty tarkemmin tämän selostuksen liitteenä olevassa 
lähtötieto- ja tavoiteraportissa (liite 1). 

Kaavoitustyön ohjaamiseen on perustettu ohjausryhmä, joka koostuu kunnan edustajis-
ta. 
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2.3 Tavoitteet 

Osayleiskaava on laaditaan oikeusvaikutteisena ja luonteeltaan strategisena. 
Suunnittelussa otetaan paikallisten lähtökohtien lisäksi huomioon valtakunnal-
liset alueidenkäyttötavoitteet sekä seudulliset maakuntakaavassa esitetyt ta-
voitteet. 

Parkanon kaupungin hyväksymät osayleiskaavan osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmassa (liite 1) määritellyt osayleiskaavatyön erityistavoitteet ovat:  
 
- tehdä Parkanosta hyvä ja houkutteleva kasvukeskus, jossa on riittävät 

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

lisuuden tarpeet 
- kasvusuuntien määrittely 
- rantojen käytön periaatteiden linjaus 
- erityispiirteiden (luonnon, vesistöjen ja liikenneyhteyksien) mahdollisim-

man hyvä huomioiminen, erityisesti kevyen liikenteen osalta 
- ilmastomuutoksen huomioiminen 
- asemakaavojen ajantasaisuuden ja muutostarpeiden arviointi ja kaupunki-

rakenteellinen suunnittelu 
- valtatien 3 muutosten huomioiminen 
 
Kaupunginjohtajan viranomaisaloitusneuvottelussa kaavatyölle esittämä kes-
kusta-alueen vuoden 2025 tavoitteellinen asukasmäärä olisi n. 7 000 - 10 000 
asukasta. Valmisteluvaiheen rakennevertailumallit on laadittu reilulle 7 000 
asukkaalle, ja lisäksi niissä on osoitettu myös asumisen reservialueita.  
 
Kaavan tavoite- ja valmisteluvaiheessa osallisten vuorovaikutusprosessin ja 
tehtyjen selvitysten kautta ilmenneet tavoitteet ovat täydentäneet edellä mai-
nittuja lähtökohtaisia tavoitteita. Ehdotusvaiheen kaavassa mitoitus on sa-
mansuuntainen kuin luonnosvaiheessa. Ehdotusvaiheen kaavaan on yhdistetty 
vaihtoehtoisten luonnosten hyviksi nähtyjä ominaisuuksia. 

Sekä lähtökohtaisia että prosessin aikana syntyneitä tavoitteita on esitelty 
tarkemmin tämän selostuksen liitteenä olevassa lähtötieto- ja tavoiteraportis-
sa (liite 2). 

2.4 Suunnitteluorganisaatio 

Parkanon kaupungin puolesta kaavatyötä ohjaavat kaupungin tekninen johta-
ja Jarmo Kyösti sekä tehtävään asetettu kunnan edustajista koottu ohjaus-
ryhmä. 

Osayleiskaavan suunnittelun tekee konsulttityönä FCG Finnish Consulting 
Group Oy, jossa työn pääsuunnittelijana on toiminut arkkitehti SAFA Mari 
Seppä ja projektipäällikköinä eri vaiheissa arkkitehti SAFA Helena Ylinen, ark-
kitehti SAFA Aulikki Graf sekä rakennusarkkitehti Anne Koskela. Konsultin työ-
ryhmän jäseniä ovat olleet: 

FM Katariina Pahkasalo 
DI Sakari Mustalahti (liikenne ja kaavatalous) 
yo-merkonomi Kirsti Toivonen (palvelurakenne) 
FM Kalle Luoto (arkeologia) 
FM Jari Heiskanen (kulttuuriympäristö) 
FM Marja Nuottajärvi (luonto)  
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3 SUUNNITTELUTILANNE 

Parkanon keskusta-alueen osayleiskaavahanke on alkanut vuonna 2009 ja 
saadaan hyväksymisvaiheeseen tavoitteellisesti keväällä 2012. Samanaikai-
sesti on edennyt eri mittakaavoissa tehtyjä kaavoitushankkeita, joita on esi-
telty alla. 

Lisäksi työhön on vaikuttanut merkittävästi mm. valtatien 3 perusparannus-
suunnittelu. 

3.1 Maakuntakaava 

Kaavoitettavalla alueella on voimassa Pirkanmaan 1. maakuntakaava (valtio-
neuvosto vahvistanut vuonna 2007, KHO hylännyt valitukset 2008). Maakun-
takaavassa keskustan alueelle on osoitettu keskustatoimintojen alue, taaja-
matoimintojen alueita (mm. asumisen kaupan, palvelujen ja hallinnon aluei-
ta), työpaikka-alueita, teollisuus- ja varastoalue sekä maatalousalue, jolla on 
erityisiä ympäristöarvoja.  

Pirkanmaan liitossa on vireillä kaksi vaihemaakuntakaavaa, joiden aineistoja 
on luettavissa Pirkanmaan liitossa ja Internetissä www.pirkanmaa.fi. 

1. vaihemaakuntakaava (turvetuotanto) on toimitettu ympäristöministeriöön 
vahvistamiskäsittelyyn 30.6.2011. Kaavassa ei ollut osoitettu toimintoja Par-
kanon keskustan yleiskaava-alueelle.  

2. Vaihemaakuntakaava (liikenne ja logistiikka) on ollut ehdotuksena nähtävil-
lä 21.11.-30.12.2011 välisen ajan. Kaavassa on osoitettu taajamaa halkova 
yhdysraide kuuluvana Pirkanmaan tärkeimpiin yhteysraiteisiin. Lisäksi kaa-
vassa on osoitettu uusi eritasoliittymä valtatielle 3 Kirkkojärven kohdalle. 

Maakuntakaavatilannetta on avattu tarkemmin liitteessä 2: Lähtötieto- ja ta-
voiteraportti. 

 

Kuva 13: Pirkanmaan 1. maakuntakaava (2007) 

 



FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus 8 (37) 
 0160-D3437 
 21.6.2012  
 
 

P:\PLAN\Tre\AAK\MMA\Parkano_0220\D3437_Keskusta_OYK\C Suunnitelmat\03_ehdotusvaihe\kaavaselostus\parkano_kaavaselostus.doc 

3.2 Yleiskaava 

Laadittava osayleiskaava korvaa aiemman keskustan aluetta koskevan yleis-
kaavan. Parkanon kaupungin valtuusto on hyväksynyt oikeusvaikutuksetto-
man keskustan aluetta koskevan yleiskaavan vuonna 1991. Yleiskaavan mi-
toitus on liian suuri asukasmäärältään (35 000 asukasta) ja pinta-alaltaan, 
jolloin sen päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi.   

Parkanon rautatieaseman seudulle laaditaan lisäksi parhaillaan oikeusvaikut-
teista osayleiskaavaa, jolla on tarkoitus mahdollistaa alueelle työpaikkojen 
sekä vähäisessä määrin myös asuntojen rakentaminen. Kaavan laadinta on 
aloitettu vuonna 2008. Suunnittelualue sijaitsee Parkanon keskustasta noin 
6,5 km koilliseen. 
 
Yleiskaavatilannetta on avattu tarkemmin liitteessä 2: Lähtötieto- ja tavoite-
raportti. 

      

Kuva 14: Keskustan yleiskaava (1991) 

Kuva 15: Asemanseudun osayleiskaavaehdotus (2010) 

 
3.3 Asemakaava 

Alueella on voimassa asemakaavayhdistelmä, jota on muutettu useita kertoja. 
Keskustan alueen asemakaavojen ajantasaisuutta on arvioitu yleiskaavoituk-
sen yhteydessä.  
 
Lisäksi Parkanon kaupunki on teettänyt mahdollisista uusista asemakaavoista 
kaavatalousselvityksen (Kaava- ja ympäristöpalvelu Järvinen & Arkkitehtitoi-
misto Anna-Liisa Nisu, 2007/2009). Kaavatalousselvityksessä on annettu suo-
situksia maankäyttöratkaisuiksi asuinrakentamisen, teollisuuden ja palvelujen 
osalta. Asuinrakentamisessa tulisi kehittää ranta-alueita ja rantamaisemia se-
kä luoda sopivankokoisia alueita, joissa osin olisi suuriakin tontteja. 
 
Asemakaavatilannetta on avattu tarkemmin liitteessä 2: Lähtötieto- ja tavoi-
teraportti. 
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Kuva 16: Asemakaavayhdistelmä 

 
3.4 Rakennusjärjestys 

Parkanon kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
31.10.2001 ja se on tullut voimaan 1.1.2002. 

 
4 KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOIMISEKSI SUORITETUT SELVITYKSET  

 

4.1 Aikaisemmin laaditut tutkimukset ja selvitykset 

Parkanon kaupunki on valmistellut yleiskaavatyötä teettämällä selvityksiä 
kaavoituksen pohjaksi. Kaupunki on teettänyt mm. Parkanon keskustan alu-
een kaavatalousselvityksen (2007, täydennetty 2009, Kaava- ja ympäristöpalvelu Järvinen 

& Arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisu). Kaavatalousselvitys on pyrkinyt ottamaan kan-
taa keskustan alueen toiminnalliseen rakenteeseen yleiskaavan tarkkuudella 
ja vertaamaan eri alueiden vaihtoehtoisia aluevarausratkaisuja mm. toteut-
tamiskustannusten, toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden näkökulmas-
ta. 

4.2 Kaavoitustyön yhteydessä laaditut tutkimukset ja selvitykset 

Maankäytön periaatteiden linjausten pohjaksi kaavatyön valmisteluvaiheessa 
on tehty lisäksi FCG Finnish Consulting Group Oy:n toimesta vuosien 2010-
2012 aikana seuraavat erillisselvitykset: 

Liite 3.  Historiallisen asutuksen arkeologinen selvitys 
Liite 4.  Rakennettu kulttuuriympäristö 
Liite 5.  AVE-kustannusvertailu 
Liite 6. Palveluverkkoselvitys 
Liite 7. Luontoselvitys 
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4.3 Muu kirjallisuus ja selvitykset 

Osayleiskaavatyössä lähtötietoina on hyödynnetty seuraavia selvityksiä: 

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

- Parkanon keskustan alueen tyytyväisyys- ja kehittämistutkimus, Kaava- ja 
ympäristöpalvelu Järvinen, Arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisu, 2008  

- Parkanon yleiskaava-alueen luonto- ja luonnonmaisema, Pirjo Rautiainen, 
Kaavatalo Kivatekno Oy, 2005  

- Inventointikertomus, Pirjo Rautiainen, Kaavatalo Oy, Parkano 2004 (ar-
keologinen selvitys) 

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

- Valtatien 3 parantaminen Parkanon kohdalla, Parkano, aluevaraussuunni-
telma, Tiehallinto, 2008 

- Valtatien parantaminen välillä Alaskylä – vt23 Parkano, Tiesuunnitelma, 
2010 

- maaperä- ja kallioperäkartat, Geologinen tutkimuskeskus 
 

Lisäksi lähtötietoja on kerätty seuraavista lähteistä:  

- Oiva – ympäristö- ja paikkatietopalvelu, Valtion ympäristöhallinnon viras-
tot, 2009, www.ymparisto.fi/oiva 

- Tilastokeskus, 2009, www.stat.fi  
- Parkanon kaupunki, 2009, www.parkano.fi  
 

Kaavatyön osana laadittiin alustava selvitys tuulivoiman rajoituksista kaava-
alueella. Kaava-alueelta ei löytynyt aluetta, jossa tuulivoimatuotanto olisi ny-
kyisten suojaetäisyysmääräysten puitteissa mahdollista. 

Yleiskaavan pohjakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen maastotietokan-
taa (vuodelta 2008). 

5 SUUNNITTELUN VAIHEET 

5.1 Kaavaprosessin tähänastiset vaiheet 

Kaavoitustyö käynnistettiin kesällä 2009 Parkanon kaupungin toimesta. Kaa-
vaa laativaksi konsultiksi valittiin FCG Finnish Consulting Group Oy. 

Tavoitevaiheessa kerättiin lähtötietoja ja tavoitteita kaavoitustyön pohjaksi ja 
järjestettiin tämän tueksi tarvittavia neuvotteluita ja kehittämistilaisuuksia vi-
ranomaisten, ohjausryhmän sekä muiden osallisten kesken. 

Valmisteluvaiheessa laadittiin kaksi erilaista rakennemalliluonnosta, jotka on 
esitelty tämän selostuksen liitteenä olevassa rakennemalliraportissa (liite 8). 
Järvi-Parkano- ja Joki-Parkano –luonnokset astettiin nähtäville mielipiteiden ja 
lausuntojen saamiseksi loppuvuodesta 2010. 

Valmisteluvaiheen luonnosten, tehtyjen selvitysten ja vuorovaikutusprosessin 
pohjalta laadittiin ehdotusvaiheessa yksi strategisluontoinen kaavaehdotus. 

Ehdotusvaiheen jälkeen kaavaprosessissa siirrytään kaavan hyväksymisvai-
heeseen. 

Kaavoituksen vaiheita on avattu vaiheittain tarkemmin seuraavilla sivuilla. 



FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus 11 (37) 
 0160-D3437 
 21.6.2012  
 
 

P:\PLAN\Tre\AAK\MMA\Parkano_0220\D3437_Keskusta_OYK\C Suunnitelmat\03_ehdotusvaihe\kaavaselostus\parkano_kaavaselostus.doc 

VIREILLETULO JA TAVOITEVAIHE 
 
Aloitus- eli tavoitevaiheessa käynnistettiin kaavoitus. Tähän vaiheseen kuului lähtötietojen 
kartoitus ja alustavien tavoitteiden määrittely. Kaavaprosessia varten laadittiin osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS). Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin paikallislehdessä. 

 
Hankintapäätös saa lainvoiman 

 

n.3/2009 

Aloituskokous 

 

8.6.2009 

Lähtötietojen kokoaminen 6/2009 

Esisuunnittelu: Alueen ominaispiirteiden, ongelmakohtien ja alus-
tavien tavoitteiden kokoaminen A3-kokoisille teemakartoille. Tar-
kentava maastokäynti. 

 

6/2009 

Ohjausryhmän 1. kokous  

 

26.8.2009 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 

 

8.9.2009 

Neuvottelu maakuntamuseon kanssa 

 

2.12.2009 

Valtuuston ja mahdollisten muiden luottamus- tai virka-
miesten tavoiteseminaari 

 

27.1.2010 

Tilannekatsauspalaveri 

 

28.4.2010 

Ohjausryhmän 2. kokous 

 

20.5.2010 

Tavoitevaiheen yleisötilaisuus ja työpaja 

 

17.6.2010 

 
FCG Kaavaprosessi Ohjausryhmä Osalliset 
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VALMISTELUVAIHE 
 
Kaavan valmisteluvaiheen kaksi vaihtoehtoa laadittiin yleiskaavaa yleispiirteisempi-
nä rakennemallitarkasteluina (viranomaisaloitusneuvottelun 8.9.2009 suositus). Ra-
kennemallivaihtoehdot asetettiin nähtäville, minkä aikana ne esiteltiin osallisille val-
misteluvaiheen yleisötilaisuudessa. Osallisilla oli mahdollisuus antaa kirjalliset mieli-
piteensä kahdesta rakennemallivaihtoehdosta. Valmisteluvaiheen aineistosta pyydet-
tiin lausunnot myös viranomaisilta. Saadut mielipiteet ja lausunnot ja niihin laaditut 
vastineet käsiteltiin ympäristölautakunnassa. 
  
 

 
Osayleiskaavaluonnosten laatiminen, mitoitustarkastelu, liiken-
teellinen tarkastelu (kehittämistarpeet), kunnallistekninen tarkas-
telu (kehittämistarpeet) 

 

8/2010 

Ohjausryhmän 3. kokous 

 

28.9.2010 

Esittely valtuustolle 

 

14.10.2010 

Tilannekatsauspalaveri 

Historiaselvityksen tarkastus 

 

19.10.2010 

Valmisteluvaiheen viranomaistyöpalaveri 

 

28.10.2010 

Täydentävät selvitykset ja kaavaluonnokset nähtävillä  

 

10-11/2010 

Valmisteluvaiheen yleisötilaisuus  

 

18.1.2011 

 
 
FCG Kaavaprosessi Ohjausryhmä Osalliset 

 

 
EHDOTUSVAIHE 
 
Valmisteluvaiheen aineistosta saadun palautteen perusteella laadittiin yksi kaavaeh-
dotus, jonka kaupunginhallitus hyväksyy nähtäville. Kaavaehdotus pidetään nähtä-
villä 30 päivän ajan lausuntojen antamista ja mahdollisten muistutusten tekemistä 
varten. Nähtävillä olosta tiedotetaan lehtikuulutuksella ja kaupungin internet-
sivuilla. Kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja mahdollisiin muistutuksiin laa-
ditaan vastineet ja mikäli ne antavat aihetta, kaavaa tarkistetaan. Ehdotusvaiheen 
nähtävillä olon jälkeen järjestetään viranomaisneuvottelu. 
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Vastineraportin laatiminen luonnosten palautteesta  

 

3/2011 

Ohjausryhmän 4. kokous  

 

19.4.2011 

Ehdotuksen laatiminen luonnoksen pohjalta tilaajan tavoitteiden 
mukaisesti 

 

4-5/2011 

Ehdotusvaihetta valmisteleva viranomaistyöneuvottelu 

 

26.5.2011 

Ehdotuksen kehittäminen strategisempaan suuntaan. Luontoselvi-
tyksen viimeistely. 

 

syksy 2011 

Kaavaehdotus nähtävillä 

 

kevät 2012 

 
 

FCG Kaavaprosessi Ohjausryhmä Osalliset 
 

5.2 Kaavaprosessin tulevia vaiheita 

 
VIIMEISTELY- JA HYVÄKSYMISVAIHE 
 
Yleiskaavan hyväksyy Parkanon kaupunginvaltuusto, jonka päätöksestä tyytymät-
tömällä on mahdollisuus valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

 
Ehdotusvaiheen yleisötilaisuus:  

Ehdotuksen nähtävillepano, saadaan muistutukset ja lausunnot  

2012 

Vastineraportin laatiminen ehdotuksen palautteesta 

  

2012 

Ohjausryhmän kokous 5:   

päätös viimeistelyvaiheesta 

2012 

Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu MRL 

Käydään läpi vastineraportti ja mahdolliset vähäiset kaavaan teh-
tävät tarkennukset. 

2012 

Kaavaehdotuksen viimeistely ja luovuttaminen tilaajalle 2012 

Ohjausryhmän kokous 6 

hankkeen päättäminen 

2012 

Kaupunginhallituksen hyväksyntä 

Kaupunginvaltuuston hyväksyntä 

syksy/2012 

(tavoite) 

 

FCG Kaavaprosessi Ohjausryhmä Osalliset 
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5.3 Tiedottaminen ja osallistuminen 

Kaavan nähtävillä oloista, yleisötilaisuuksista ja kaavoituksen eri vaiheista on 
tiedotettu lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin kotisivuilla. 
Osallisten vuorovaikutusmahdollisuuksia esiteltiin heti kaavaprosessin alussa 
nähtäville asetetussa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 1). Vuoro-
vaikutusprosessin tarkempi kulku käy ilmi tämän selostuksen luvussa 6.1 esi-
tetyssä aikataulukaaviossa. Vuorovaikutusprosessin tuloksia esitellään tar-
kemmin tämän selostuksen liitteenä olevassa lähtötieto- ja tavoiteraportissa 
(liite 2). 

Osalliset: 

Kaupunkilaisten alustavia tavoitteita ja näkemyksiä on kartoitettu 17.6.2010 
järjestetyssä tavoitevaiheen yleisötilaisuudessa ja työpajassa Parkanon kun-
nantalolla. Tavoitevaiheen työpajan lisäksi parkanolaisille järjestettiin asukas-
kysely, johon vastasi 76 henkilöä. Rakenneluonnosten nähtävillä olon aikana 
järjestettiin yleisötilaisuus, jossa luonnoksia kommentoitiin ryhmätyön kei-
noin. Nähtävillä olon aikana osallisilla oli mahdollisuus jättää mielipiteensä 
luonnoksista. Saapuneisiin 14 mielipiteeseen kirjoitettiin vastineet, jotka on 
kerätty tämän selostuksen liitteenä olevaan valmisteluvaiheen vastineraport-
tiin (liite 9). Kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana osalliset saavat jättää 
muistutuksia kaavaehdotuksesta. Muistutuksista laaditaan vastineraportti ku-
ten valmisteluvaiheessa. Ehdotusvaiheen yleisötilaisuudessa on myös mahdol-
lisuus kommentoida kaavaehdotusta. 

Viranomaiset: 

Kaavatyön tavoitteita käsiteltiin viranomaisaloitusneuvottelussa MRL 8.9.2009 
Pirkanmaan ympäristökeskuksessa. Viranomaistyöpalaveri pidettiin 
28.10.2010. Rakenneluonnoksista pyydettiin kaavan valmisteluvaiheen näh-
tävillä olon aikana viranomaislausunnot. Saapuneisiin 6 lausuntoon kirjoitet-
tiin vastineet, jotka on kerätty tämän selostuksen liitteenä olevaan valmiste-
luvaiheen vastineraporttiin (liite 9). Ehdotusvaihetta valmisteleva viranomais-
työpalaveri pidettiin 26.5.2011. Kaavaehdotuksesta pyydetään ehdotusvai-
heen nähtävillä olon aikana lausunnot. Lausunnoista laaditaan vastineraportti 
kuten valmisteluvaiheessa. Ehdotusvaiheen jälkeen pidetään viranomaisneu-
vottelu MRL. 

Ohjausryhmä: 

Suunnittelutyötä koordinoivalle ohjausryhmälle järjestettiin kaavatyön tavoi-
tevaiheessa syksyllä 2009 työpaja, jossa kartoitettiin ohjausryhmän näke-
myksiä Parkanon vetovoimatekijöistä vuonna 2025. Lisäksi ohjausryhmän 
muissa kokouksissa on ohjattu kaavan työstämistä. 

Kaupunginvaltuusto: 

Parkanon kaupunginvaltuustolle on järjestetty kaavatyön tavoitevaiheessa 
helmikuussa 2010 työpaja, jossa on kartoitettu valtuuston jäsenten näkemyk-
siä Parkanon vetovoimatekijöistä vuonna 2025. 
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6 OSAYLEISKAAVAN KUVAUS 

Kaavan valmisteluvaiheessa laadittiin kaavaluonnoksina 
kaksi vaihtoehtoista rakennemallia: Järvi-Parkano ja 
Joki-Parkano. Näissä vertailtiin kaupungin mahdollisia 
maankäytöllisiä kehittämisperiaatteita. Vaihtoehdoista 
laadittiin kunnallistekninen taloudellinen tarkastelu. Li-
säksi vaihtoehtojen vaikutuksia tarkasteltiin mm. palve-
luverkkoselvityksen sekä kulttuuriympäristöselvityksen 
yhteydessä. 

Valmisteluvaiheen aineiston sekä eri osallistahojen 
kanssa järjestettyjen tilaisuuksien ja palautteenannon 
pohjalta tiivistettiin vaihtoehtojen hyviksi koetut omi-
naisuudet strategiseksi oikeusvaikutteiseksi osayleis-
kaavaehdotukseksi. Järvi-Parkanosta otettiin jatkokäsit-
telyyn Pahkalan sekä yleisestikin taajaman luoteisosan 
ja Kirkkojärven rantojen kehittäminen. Joki-Parkanosta 
puolestaan poimittiin jatkotyöstöön Kairojärven ympä-
ristön sekä taajaman kaakkoisosien kehittämismahdol-
lisuudet toissijaisina reservialueina. 

Kaavaehdotuksen keskeisiä periaatteita ovat mm. 

 Osayleiskaavan luonne on strateginen ja oikeus-
vaikutteinen. Kaava ohjaa mahdollisia tarkempia 
osayleiskaavoja ja asemakaavoitusta. 

 Osayleiskaava pyrkii olemaan joustava ja kes-
tämään hyvin aikaa. Kaavassa käytetään strate-
gisia välineitä ja osoitetaan maankäytölle ajalli-
sia hierarkioita. 

 Osayleiskaava pyrkii sitomaan Kolmoskeskuksen 
alueen paremmin Parkanon keskustaan. 

 Kaupungin tonttikysyntään vastataan osoitta-
malla kaavakartassa erityyppisiä asemakaavoi-
tettavia ja kehitettäviä alueita sekä tavoitevuo-
den 2025 jälkeen tai aiemmin tarpeen niin vaa-
tiessa aktivoitavia reservialueita. 

 Liikenteellisistä periaatelinjauksista keskeisim-
mät ovat valtatien 3 parannukseen liittyvät lin-
jausmuutos Kissakiven kohdalla ja uusi eri-
tasoliittymä keskustassa sekä Parkanon asemal-
le keskustasta suuntautuvat kevyen liikenteen 
yhteydet. 

 Kaavalla määritellään rantojen maankäytön pe-
riaatteet. Julkiseen käyttöön ensisijaisesti tarkoi-
tetut jokien ja järvien rannat on osoitettu kaa-
vakartalla. 

 Kaavalla pyritään turvaamaan luonnon, kulttuu-
rihistorian ja arkeologisten arvojen säilymistä. 
Kartalla osoitetaan koko taajaman kattava vi-
heryhteysverkko ja tärkeimmät arvoalueet. 

Kuva 17: Valmisteluvaiheen rakennemallit 

Kuva 18: Kaavaehdotuksen periaatteet. 
Sininen viiva: Nykytaajama 
Punainen viiva: Kaavaehdotus 2025 
Violetti viiva: Reservialueet 
Punainen alue: Keskustakehittämisen alue 
 



FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus 16 (37) 
 0160-D3437 
 21.6.2012  
 
 

P:\PLAN\Tre\AAK\MMA\Parkano_0220\D3437_Keskusta_OYK\C Suunnitelmat\03_ehdotusvaihe\kaavaselostus\parkano_kaavaselostus.doc 

6.1 Aluevaraukset 

Tällä hetkellä Parkanon n. 7000 asukkaasta arviolta 5000 asuu osayleiskaa-
va-alueella. Osayleiskaavassa on hahmoteltu varaukset maksimissaan n. 
1800 uudelle asukkaalle. Määrä on yli kymmenkertaisesti pienempi kuin 
vuonna 1991 laaditussa aiemmassa yleiskaavassa. Oletettavasti kaikki nyt 
hahmotelluista alueista eivät ole otettavissa käyttöön tällä hetkellä eivätkä 
välttämättä tulevaisuudessakaan johtuen mm. tonttikysynnästä ja maanomis-
tuksesta. Tonttikysynnän muutoksista johtuen tarvitaan monipuolista tarjon-
taa ja tarpeeksi vaihtoehtoja. Täten osayleiskaavan tavoitevuonna 2025 to-
dennäköinen uusien asukkaiden määrä tulee olemaan huomattavasti pienempi 
kuin aluevarauksien mukainen 1800. Uusien alueiden käyttöönottoa tulee por-
rastaa mm. kunnallisteknisten kustannusten hallinnan vuoksi. Tämä on erityi-
sen oleellista, sillä Parkanon väkiluku on tällä hetkellä laskussa. 

Arvion mukaan 1800 asukkaasta 600 sijoittuisi nykyisin jo asemakaavoite-
tuille, toteutumattomille asuinalueille. Uusille asemakaavoitettaville asuinalu-
eille sijoittuisi reilut 600 asukasta, minkä lisäksi keskustan tiivistämisalueille 
tulisi n. 500 uutta asukasta. Reservialueiksi merkityille väljemmille alueille si-
joittuisi alle 100 uutta asukasta. 

Kaavassa osoitetaan teollisuusalueita noin kaksinkertainen määrä nykyiseen 
asemakaavaan verrattuna. Uusien teollisuusalueiden käyttöönottojärjestystä 
on pyritty kaavassa ohjailemaan strategisin keinoin. 

Osayleiskaava on oikeusvaikutteinen ja luonteeltaan strateginen. Kaavamer-
kinnöillä on pyritty osoittamaan kunkin kaavassa osoitetun alueen asemakaa-
voitustilannetta ja kehitystarvetta: 

Kiinteillä väreillä on kuvattu alueita, joiden voimassa olevilla asemakaavoilla 
ei nähdä kiireellisiä päivitystarpeita. 

 

Ruuturasterointi aluevarausmerkinnän päällä osoittaa asemakaavan päivitys-
tarvetta tai muuta merkittävää kehittämistarvetta alueella. 

Valkoiset, ääriviivoiltaan korostetut alueet kuvaavat alueita, joille saattaa olla 
tarve laatia asemakaava osayleiskaavan tavoitevuoteen 2025 mennessä. 
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Lisäksi kaavassa on osoitettu selvitysalueita, jotka on tarkoitus asemakaavoit-
taa osayleiskaavan tavoitevuoden 2025 jälkeen. Tällä pyritään tuomaan kaa-
vaan myös joustavuutta. 

 

Samaa määräysjärjestelmää on käytetty myös keskusta-alueen, työpaikka-
alueiden sekä teollisuusalueiden strategisessa kuvailussa. 

Asumiselle on osoitettu edellä esiteltyjen aluevarausten lisäksi myös tarkem-
min kuvailtuja teema-asumisen alueita: 

 

6.2 Palvelurakenne, virkistys ja elinkeinot 

Parkanon keskusta-aluetta on kaavassa laajennettu kohti valtatien 3 länsipuo-
lella olevaa Kolmoskeskusta. Tällä päätöksellä myötäillään alkanutta kehitys-
tä, jossa uusia palveluita syntyy vanhan keskustan ulkopuolelle. Kolmoskes-
kuksen ja nykyisen keskustan välistä yhteyttä pyritään samalla parantamaan 
kaavoituksen keinoin. Keskusta-alueen eteläpuolisille osille on lisäksi varattu 
asumisen ja liiketoiminnan käyttöön osoitettu kehitettävä vyöhyke. 
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Työpaikka- ja teollisuusalueet sijoittuvat pääasiassa Valtatien 3 länsipuolisille 
alueille: 
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Maakuntakaavassa osoitettu seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön sijoitta-
mismahdollisuus on merkitty osayleiskaavassa km-merkinnällä. Lisäksi on 
osoitettu kaksi mahdollista huoltoaseman paikkaa. 

 

 

 

Virkistyspalveluiden osalta kaavassa on osoitettu julkiset uimaranta ja vene-
valkama Kirkkojärven eteläiselle rannalle. Lisäksi kaavassa on osoitettu Riut-
tasjärven rannalle Käenkoskikeskuksen virkistyspalvelualue ulkoilureitistöi-
neen sekä Kirkkojärven länsipuolisille pelloille varaus siirtolapuutarha-alueelle. 
Suurimmat yhtenäiset lähivirkistysalueet on kaavassa osoitettu omalla mer-
kinnällään. Pienemmät virkistysalueet ja puistot on puolestaan katsottu sisäl-
tyviksi muiden aluevarausmerkintöjen sisälle ja asemakaavoissa ratkaistavik-
si. Viheryhteystarpeet on osoitettu omalla merkinnällään. 

 

Maa- ja metsäteollisuusalueita, suojaviheralueita ja vesialueita on osoitettu 
kaavassa seuraavin merkinnöin: 
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6.3 Liikenneverkko 

Osayleiskaavassa osoitetut merkittävimmät ajoneuvoliikenteen kehitystarpeet 
liittyvät valtatien 3 parantamiseen. Uusi eritasoliittymä sekä kaava-alueen 
eteläosassa esitetty valtatien linjauksen siirto on esitetty kaavakartalla punai-
sella tehostevärillä. Punaisella katkoviivalla esitetään ohjeelliset liikenteen yh-
teystarpeet. 
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Kevyen liikenteen verkoston osalta merkittävin kehitystarve kaavassa on kes-
kustaajamasta Parkanon asemalle johtava kevyen liikenteen yhteys. Tällä py-
ritään parantamaan aseman sekä Käenkoskikeskuksen yhteyksiä taajamaan. 

 

Valtatien 3 varsille on taajaman kohdalla osoitettu melutorjuntatarvemerkin-
tä. Melunsuojaus on toteutettavissa joko suojavyöhykkein, meluvallein tai 
melutorjuntaan soveltuvien rakennusten avulla. Ratkaisut tutkitaan tarkem-
min asemakaavatasolla. 

 

Kaavassa on osoitettu virkistysreitteinä taajamasta koilliseen suuntautuva Pa-
ronintaival sekä Käenkosken hiihtolatuinakin toimiva ulkoilureitistö. Lisäksi 
kaavakartalla on osoitettu sinisellä avopalloviivalla Viinikanjokea myötäilevä 
melontareitti. 

 

Rautatieliikenteen osalta kaavassa on esitetty taajamaa halkova yhdysrata. 
Rata on tällä hetkellä melko vähäisellä käytöllä, mutta edellyttää silti ympä-
röivältä maankäytöltä vaatimuksia liittyen meluun, tärinään ja liikenneturvalli-
suuteen. 

 

Parkanon lentokenttä on osoitettu kaavassa aluevarauksena. Kentällä on ny-
kyisellään melko vähäisesti liikennettä. 

 

6.4 Kuntatekniikka 

Kaavassa on osoitettu taajaman itäpuoliset keskeisimmät voimajohdot sekä 
rakenteilla oleva Kihniön siirtoviemäri. 
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6.5 Rakennetun kulttuuriympäristön arvot 

Alueella on kaksi maakunnallisen tason arvokasta kulttuuriympäristöä, jotka 
on tarkistettu osayleiskaavoituksen yhteydessä tehdyssä erillisessä inventoin-
nissa. Nämä kaksi ovat Viinikanjoen viljelymaisemat sekä Parkanon kirkko 
ympäristöineen. Ympäristöjen arvot on todettu valtakunnallisesti arvokkaiksi 
julkaisussa RKY-1993. Uudessa julkaisussa RKY-2009 näitä ei enää ole mainit-
tu, mikä laskee kohteiden arvoluokitusta. Alueiden rajaus on ollut erittäin suu-
ripiirteinen, joten ne on käyty osayleiskaavoitukseen liittyvän inventoinnin yh-
teydessä läpi yksityiskohtaisemmin: 

Keskusta-alueen osayleiskaavan tueksi on laadittu erillinen selvitys alueen 
Rakennetuista kulttuuriympäristöistä (FCG 2011). Selvityksessä on osoitettu 
arvokkaita alueita ja kohteita jaettuna kolmeen arvoluokkaan. 

ALUEET: 

Kaavassa esitetään aluerajauksin selvityksessä todetut arvokkaat maisemalli-
set ja kaupunkikuvalliset alueet. Näitä alueita on kolmessa eri luokassa. 

Luokka I: Erityisen merkittävät alueet, suuri paikallinen arvo 

 Viinikanjoen eteläinen viljelysmaisema 
 Viinikanjoen pohjoinen viljelymaisema 
 Kirkonmäki 

 
Luokka II: Merkittävät alueet 

 Parkanon keskusraitti 

Luokka III: Maisemallisesti tai historiallisesti arvokkaat alueet 

 Kivelän ja Pentin viljelysmaisema 
 Käenkosken viljelymaisema 
 Kissakivenmäen asutus- ja viljelymaisema 
 Vuorijoen asutus- ja viljelymaisema 
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KOHTEET 

Kaavakartalla esitetään kaavaa varten tehdyssä rakennetun ympäristön selvi-
tyksessä arvokkaiksi todetut rakennuskohteet. Kohteiden numerointi on sel-
keyden vuoksi sama kuin selvityksessä. Kohteet on jaettu selvityksen mukai-
sesti kolmeen arvoluokkaan, ja niihin liittyvät kaavamääräykset on kirjattu 
kaavamääräysluetteloon saman periaatteen mukaan. 
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3. Parkanon terveyskeskus 
4. Parkanon kaupungintalo 
5. Kanan tila 
6. Säästöpankin entinen liikerakennus 
7. Yhdyspankin entinen pankkirakennus 
8. Parkanon vanha kunnantalo ja paloasema 
12. Parkanon kirkko ja Kuttikalliontien rakennukset 
14. Raiskion asuinrakennus 
19. Parkanon koulukeskus 
22. Haapamäki-Pori-rautatie ja Kairokosken asemapiha 
23. Käenmäen tilakeskus 
28. Rantala 
31. Parkanon kunnalliskoti 
33. Kivelän tilakeskus 
34. Pentin tilakeskus 
36. Riuttaskorpi 
 
 

 
 
9. Haimila 
13. Asuinrakennus Toivola 
15. Maanmittarin talo 
17. Vapaakirkon rakennus 
20. Haapasenkosken saha 
21. Kairokosken saha ja mylly 
24. Urhon tilakeskus 
25. Mäkiviinikka 
27. Köhmölän pientaloalue 
29. Parkanon vesitorni 
32. Mekes Oy:n tehdas ja asuinalueet 
35. Vuorijoen seuratalo 
 

 
 
1. Asuintalo 
2. Asuintalo 
10. Pajala 
11. Viinikanahteen 1960-luvun kerrostalot 
16. Asuinrakennus 
18. Valtion virastotalo 
26. Entinen TVH:n varikko 
30. Vuorijoen koulu 
 
Inventoitu, ei arvotettu: 
37. Parkanon asema 
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6.6 Arkeologiset arvot 

 
Keskusta-alueen osayleiskaavan tueksi on laadittu erillinen arkeologinen selvi-
tys Parkanon historiallisen ajan asutuksesta (FCG 2010). Selvitystyössä on 
havaittu ja tarkastettu viisi arkeologista kohdetta, jotka on merkitty kaava-
kartalle muinaismuistokohteen merkillä. Näitä ovat: 

1. Kairokoski (työ- ja valmistuspaikat: vesimyllyt) 
2. Niemi (kivirakenteet: rajamerkit) 
3. Kana (asuinpaikat: kylänpaikat, yksinäistalot) 
4. Viinikka (asuinpaikat: kylänpaikat, yksinäistalot) 
5. Pappilankoski (työ- ja valmistuspaikat: vesimyllyt) 
 
Lisäksi selvitystä on täydennetty (FCG 2011) esihistoriallisen asutuksen selvi-
tyksellä. Tässä selvityksessä ei noussut esille esihistoriallisia kohteita, mutta 
kaksi uutta historiallisen ajan jäännöstä havaittiin. Nämä ovat: 
 
6. Tervahauta 
7. Kivilouhos 
 

 
 
Merkinnällä on osoitettu suojeltaviksi arvoluokan 1 muinaismuistokohteet. 
 

6.7 Luontoarvot 

Keskusta-alueen osayleiskaavan tueksi on laadittu erillinen luontoselvitys. 
(FCG 2011). Selvitystyössä on tarkistettu aiempien inventointien tuloksia ja 
selvitetty nykytilan luonnonoloja. 

Selvityksessä todettiin valtakunnallisesti uhanalaisiin lajeihin liittyen liito-
oravien elinympäristöjä sekä Hirvenkello- ja siloneulajäkäläesiintymiä. Liito-
oravan elinympäristöt on esitetty kartalla aluerajauksin. Muut uhanalaiset lajit 
on ympyröity omalla merkinnällään. 
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Paikallisesti arvokkaita luo-kohteita havaittiin kuusi. Kohteet on merkitty kaa-
vakartalle aluerajauksin. 

1. Riuttasneva 
2. Vuorijoen lehtoalue 
3. Kirkkojärven itäpuolen ojanvarsilehto 
4. Viinikan lehtoalue  
5. Viinikanjoki-Pappilankoski 
6. Vuorijoki 
 

 
 

Kaavakartalla on osoitettu aluemerkintöjen lisäksi viheryhteystarpeita. Ekolo-
giset viheryhteystarpeet ovat maakuntakaavassa esiintyviä tai osayleiskaava-
työn osana tehdyssä luontoselvityksessä tarkasteltuja viherkäytäviä. 
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7 KAAVAN SUHDE MUUHUN ALUETTA KOSKEVAAN SUUNNITTELUUN 

 

Maakuntakaava 
 
Pirkanmaan 1. maakuntakaava 
vahvistunut 2007 
 
1. Vaihemaakuntakaava 
(turvetuotanto) 
2011 ympäristöministeriöön 
 
2. Vaihemaakuntakaava 
(liikenne ja logistiikka) 
2012 ehdotus 
 

 

 Osayleiskaavan aluevaraukset ovat pääpiirteissään maakunta-
kaavan mukaisia. Keskeisenä erona on keskusta-alueen ulotta-
minen Kirkkojärven etelärannalle Kolmoskeskuksen alueelle. 

 Osayleiskaavan reservialueet poikkeavat osin maakuntakaavas-
ta. Reservialueille on tarkoitus aluksi ohjata vähäisissä määrin 
haja-asutusta, ja myöhemmin tarvittaessa laatia alueille asema-
kaavoja. Ensisijainen painotus alueiden kehittämisessä on kui-
tenkin osayleiskaavassa esitetyillä varsinaisilla aluevarauksilla. 

 Osayleiskaavassa on osoitettu maakuntakaavan sekä liikenteelli-
sen vaihemaakuntakaavan määrittelemät liikennejärjestelyt pää-
piirteissään. Keskeiset kehitysasiat ovat valtatien 3 linjausjärjes-
telyt sekä keskustan eritasoliittymä. Maakuntakaavassa osoitettu 
taajaman itäpuolinen ohitustie on sen sijaan kaavaprosessin ai-
kana todettu tavoitevuoteen 2025 mennessä kannattamattoma-
na, joten se on jätetty esittämättä osayleiskaavakartalla. Ohitus-
tien arvioituja kustannuksia on tarkasteltu osayleiskaavan luon-
nosvaiheen aluevertailuselvityksessä. 

 Maakuntakaavan viheryhteysverkosto on sisällytetty osayleis-
kaavan viheryhteysverkostoon. Maankäytöllä on pyritty tuke-
maan osoitettujen viheryhteyksien säilymistä. 

 Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt on sisällytetty 
osayleiskaavaan. Viinikan peltomaisemien ja kirkon ympäristön 
putoaminen valtakunnallisesti arvokkaiden kohteiden RKY-listalta 
siirryttäessä 1993 painoksesta 2009 painokseen on pudottanut 
alueen virallista arvoluokitusta. Kaavoituksen yhteydessä teh-
dyssä kulttuuriympäristöjen inventoinnissa on käyty nämä alueet 
tarkemmin läpi, rajattu ja inventoitu. 

 Maakuntakaavassa osoitetut taajaman itäpuoliset voimajohdot 
on esitetty osayleiskaavassa. Lisäksi osayleiskaavaan on merkit-
ty vastavalmistuneen Kihniön siirtoviemärin sijainti. 

 Maakuntakaavan virkistyspalvelut on osoitettu osayleiskaavassa. 
Näitä ovat Käenkoskikeskus ja koilliseen suuntautuva virkistys-
reitti Paronin taival. Taajamasta etäällä sijaitsevien virkistyspal-
velujen saavutettavuutta on pyritty parantamaan osoittamalla 
kaavassa harkitusti täydennyksiä kevyen liikenteen verkostoon. 
Edellä mainittujen virkistyspalveluiden lisäksi osayleiskaavassa 
on osoitettu varaus uudelle siirtolapuutarha-alueelle osana Kirk-
kojärven ympäristön yleistä kehittämistä. 

 
Yleiskaava 
 
Parkanon keskustan 
oikeusvaikutukseton yleiskaava 
vahvistunut 1991 
 

 

 Aiempi yleiskaava on ohittanut tavoitevuotensa. Monia kaavassa 
osoitettuja alueita ei ole toteutettu tai asemakaavoitettu. Kau-
pungin kasvu on todellisuudessa ollut paljon kaavaa maltillisem-
paa. Erityisesti suuret asuinkäyttöön osoitetut aluevaraukset taa-
jaman itäpuolella ovat jääneet toteutumatta. Samalla ovat jää-
neet toteuttamatta itäiset ja luoteiset kaavassa osoitetut liiken-
neyhteydet.  

 Uusi osayleiskaava on otteeltaan vanhaan verrattuna luonteel-
taan strateginen. Mitoitus on päivitetty maltillisemmaksi, ja tar-
peettomiksi nähdyt liikenneyhteydet on jätetty pois. Uusi kaava 
osoittaa myös kevyen liikenteen verkoston sekä viheryhteydet ja 
erityyppiset arvoalueet. Myös virkistyspalveluiden kuvaamiseen 
on perehdytty. Aikaisempaa kaavaa spesifimmin. 

 Maankäytöllisesti suurimmat muutokset aikaisempaan kaavaan 
liittyvät keskusta-alueen määrittämiseen. Uusi kaava vie keskus-
tatoimintojen painopistettä kohti etelää. Maakuntakaavassa mää-
ritelty vähittäiskaupan yksikön sijainti on merkittävästi vaikutta-
nut tähän ratkaisuun. 

 Parkanon aseman alue on jätetty uudessa osayleiskaavassa eh-
dotusvaiheessa pois aseman alueen erillisen osayleiskaavan val-
mistuttua. 
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Yleiskaava 
 
Asemanseudun osayleiskaava 
2010 kaavaehdotus 
 

 
 

 Aseman aluetta on tarkasteltu osana keskustaajaman toiminnal-
lista kokonaisuutta Parkanon keskustaajaman uuden osayleis-
kaavan valmisteluvaiheessa. Ehdotusvaiheesta se on kuitenkin 
jätetty pois oman lainvoimaisuutensa vuoksi. 

 Kaavassa esitetty keskustaan suuntautuva kevyen liikenteen yh-
teystarve on osoitettu jatkuvaksi keskustaajaman osayleiskaa-
vassa. Tällä on pyritty parantamaan aseman saavutettavuutta 
kevyen liikenteen keinoin. 

 

Kaavatalousselvitys 
 
Kaavatalousselvitys 
2009 
 

 

 Parkanon kaupunki on teettänyt kaavatalousselvityksen Kaava- 
ja ympäristöpalvelu Järvisellä ja arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Ni-
sulla. 

 Kaavatalousselvityksessä annettuja suosituksellisia maankäyttö-
ratkaisuja asuinrakentamisen, teollisuuden ja palveluiden osalta 
on käytetty pohja-aineistoja osayleiskaavan aluevarausmerkintö-
jä laatiessa. 

 Selvityksessä on todettu Pahkalan ja keskustan välisten yhteyk-
sien parantamistarve, johon osayleiskaavalla on pyritty vastaa-
maan. 

 Keskusta-alueiden osayleiskaavatyöhön liittyvissä selvityksissä 
on tullut esille joitakin kaavatalousselvityksessä esitetyistä suun-
nitelmista poikkeavia tavoitteita. Kehittämistarpeiden painopiste 
on siirtynyt Kirkkojärven ympäristöön. Samalla kolmoskeskuksen 
ja leirintäalueen suunnitteluun on tullut muutoksia. 

  

Asemakaavat 
 

 

 Osayleiskaavan laadinnassa on tarkasteltu asemakaavatilannetta 
ja arvioitu yleispiirteisesti kaavojen ajantasaisuutta. Kaavakartal-
la on eritelty omin merkinnöin ajantasaiset ja päivitystä tarvitse-
vat asemakaava-alueet sekä tavoitevuoteen 2025 mennessä 
asemakaavoitettavat alueet ja reservialueet, joille tullaan mah-
dollisesti myöhemmin laatimaan asemakaava. 

 Vireillä olevat asemakaavat on osayleiskaavassa otettu huomioon 
ja esitetty merkinnällä, joka kuvaa asemakaavoitettavaa asema-
kaavatonta aluetta.  

 Muutostarpeita nykyiseen asemakaavatilanteeseen on todettu 
erityisesti Kirkkojärven eteläpuolisilla alueilla. Pahkalan liepeille 
keskittyy myös uusien asemakaavojen laatimistarve. 

 Osayleiskaava on luonteeltaan strateginen ja yleispiirteinen. Näin 
ollen valtaosa asemakaavapuistoista ja alueiden sisäisistä pienis-
tä ja keskikokoisista virkistysalueista on jätetty merkitsemättä. 
Puistojen tarkkoja rajoja määritellään asemakaavatöiden yhtey-
dessä. 
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8 KAAVAN VAIKUTUKSET 

 
Vaikutusarvioinnissa arvioidaan kaavan toteuttamisen merkittävät välilliset ja 
välittömät vaikutukset (MRL 9 §) mm. 

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

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

liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen 
 maisemaan, kulttuuriympäristöön ja rakennettuun ympäristöön. 

Oheisessa taulukossa on arvioitu Parkanon keskustaajaman osayleiskaavan 
vaikutukset rakennettuun ympäristöön, luontoon ja luonnonympäristöön sekä 
vaikutukset ihmisten terveellisyyteen ja turvallisuuteen. 

 
 
  
Väestön rakenne ja kehitys 
 

Parkanon väestönkehitys 2005-2025
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 Yleiskaava mahdollistaa yhteensä noin 1800 uuden asukkaan si-
joittumisen uusille asemakaavoitettaville alueille, nykyisiä ase-
makaava-alueita täydentäville sekä toteutumattomille asema-
kaava-alueille. Osa asumisen laajentumisalueista on osoitettu re-
servialueiksi, minkä avulla asemakaavoitusta voidaan vaiheistaa 
ja priorisoida. 

 Tilastokeskuksen tietojen perusteella Parkanon väestö ikääntyy 
ja vähenee. Voidaan ajatella, että muuttoa muualta Parkanon 
suuntaan kuitenkin myös tapahtuu. Mahdollisuuksia siihen pyri-
tään osayleiskaavalla tukemaan. 

 Kaavalla pyritään osoittamaan täydennettäviä ja myös maltilli-
sesti uusia alueita. Kaava tukee monipuolista väestörakennetta 
antaen mahdollisuuksia erityyppisiin asumismuotoihin. 

 Ikärakenteen vanhenemiseen varaudutaan osoittamalla kaavassa 
keskustan tiivistämistavoite sekä uusia yhteystarpeita. Liiken-
teelliset kehittämistavoitteet edistävät liikenneturvallisuutta ja 
terveyttä. 

 
 

Yhdyskuntarakenne 
 

 

 Osayleiskaava kohtuullistaa aiemmassa keskustayleiskaavassa 
esiintynyttä aluevarausten ylimitoitusta. Painopiste on taajaman 
tiivistämisessä olemassa olevan kunnallistekniikan ehdoilla. 

 Yhdyskuntarakenne on lähtökohtaisesti tiivis ja keskittynyt kes-
kusta-alueen ympärille. Kaavassa osoitetut aluevaraukset jatka-
vat tätä hyvää periaatetta, johon järvet, Viinikanjokilaakso ja 
maisemapellot tuovat rakenteellista väljyyttä. 

 Tiiviin rakenteen ansiosta keskustan saavutettavuus eri suunnis-
ta on suunnilleen yhtä hyvä. Lähes kaikki asumisen laajennus-
alueet ovat pyöräilyetäisyydellä keskustasta (linnuntietä 3 km, 
noin 20 minuutin pyöräilymatka). Kaavassa osoitetut kevyen lii-
kenteen uudet yhteystarpeet  täydentävät toteutuessaan kevyen 
liikenteen verkostoa ja parantavat alueiden saavutettavuutta en-
tisestään. 

 Teollisuusalueet sijaitsevat kiinteästi yhdyskuntarakenteessa. 
Raskaan teollisuuden alueet on sijoitettu laidoille ja ympäristö-
häiriötä aiheuttamattomat ja työpaikka-alueet lähimmäksi asu-
tusta, jotta toiminnot häiritsevät toisiaan mahdollisimman vähän. 

 Valtatie ja rautatie muodostavat tiiviiseen rakenteeseen maise-
mallista ja fyysistä  estevaikutusta, jota voidaan vähentää aino-
astaan ali- ja ylikulkujen rakentamisen kautta. 

 Ensisijaisesti asemakaavoitettavien alueiden lisäksi on osoitettu 
asemakaavoituksen reservialueita, jotka sijaitsevat yhdyskunta-
rakenteellisesti näitä epäedullisemmin, mutta jotka ovat osoit-
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tautuneet asuinrakentamisen painealueiksi.   
 Laajat asumisen ja teollisuuden ja työpaikkojen alueet ovat toi-

sistaan eriytettyjä. Tämän vastavoimaksi on osoitettu laaja kes-
kustatoimintojen c-alue, jolla on mahdollista on rakenteen tiivis-
täminen ja toimintojen monipuolinen sekoittuminen. 

 Palveluiden siirtyminen Kolmoskeskukseen voidaan nähdä uhka-
na vanhan keskustan vireydelle. Keskeinen kaavan yhdyskunta-
rakenteellinen tavoite onkin Kolmoskeskuksen sitominen nykyis-
tä paremmin keskustan yhteyteen. Keinona tähän kaavassa on 
keskusta-alueen ulottaminen Kirkkojärven rannoille ja Kolmos-
keskukseen asti. Jos tavoite tiivistämisestä toteutuu, muodostuu 
laajennetusta keskusta-alueesta yhtenäinen rakennetun kaupun-
kiympäristön kävely-ystävällinen vyöhyke, joka nojautuu Kirkko-
järven suuntaan. Laajennetulla keskusta-alueella saattaa olla 
myös negatiivisia vaikutuksia, jos palvelut hajaantuvat edelleen 
liian kauas toisistaan ja tavoitteet ympäristön laadusta ja turval-
lisuudesta eivät toteudu. 

 Keskustaajaman ulkopuolelle kaavassa osoitetut alueet ovat 
pääasiassa reservialueita. Näille alueille ei ole tarkoitus laatia 
asemakaavaa osayleiskaavan tavoitevuoteen 2025 mennessä. 
Alueelle ei myöskään ole tarkoitus rakentaa tavoitevuoteen men-
nessä keskustaajaman veroista julkista infrastruktuuria. Alueiden 
osoittamisella reservialueiksi voidaan puoltaa suunnittelutarve-
ratkaisua. Reservialueet on pyritty sijoittamaan siten, että ne liit-
tyvät jo olemassa oleviin rakennusryppäisiin. 

 Teollisuudelle varatut alueet sijoittuvat osayleiskaavassa taaja-
man laita-alueille. Näin pyritään minimoimaan muille toiminnoille 
koituvia haittoja, mutta samalla pitämään työssäkäyntialueet lä-
hellä asumista. 

 Parkanon rautatieasema sijaitsee 6 km etäisyydellä taajamasta. 
Saavutettavuutta on pyritty parantamaan osoittamalla aseman ja 
keskustan alueelle parannettavia kevyen liikenteen yhteyksiä. 
Samalla voidaan parantaa Käenkosken ja Kairojärven saavutet-
tavuutta. 

Yhdyskuntatalous 
 

 
 

 Kaavan osoittama rakentaminen sijoittuu pääosin alueelle, jossa 
on jo olemassa oleva infrastruktuuri. Uusien tieyhteyksien raken-
tamista on pyritty kustannussyistä välttämään. Näin ollen kaava 
ei edellytä merkittäviä kunnallisteknisten palveluiden tai raken-
teiden lisäyksiä, lukuun ottamatta valtatien parannuksia. 

 Infrastruktuurin rakentaminen reservialueiksi osoitetuille alueille 
saattaa kunnallisteknisten laskelmien nojalla olla kallis sijoitus. 
Tehokkuus paranee, kun rakentaminen näillä alueilla tapahtuu 
kohtuullisen tiiviissä ryppäissä. 

 Suuret investoinnit liittyvät Valtatien 3 perusparannukseen. Val-
tatietä linjataan uudelleen Kissakiven kohdalla, ja keskustaan ra-
kennetaan uusi eritasoliittymä.  

 Kihniön siirtoviemärille ja taajaman itäpuolisille sähkölinjoille on 
varattu alueet kaavakartalla. Nämä verkostot sijoittuvat pääosin 
metsään etäälle taajamasta. 

 
Taajamakuva 
 

 
 

 Asemakaavoituksen kautta kaava mahdollistaa uusien oma-
leimaisten asuinpientaloalueiden muodostamisen. Täydennysra-
kentaminen mahdollistaa taajamakuvan eheyttämisen, uuden 
arkkitehtuurin toteuttamisen ja lähiympäristön elävyyden ja laa-
tutason kohentamisen.  

 Kaava mahdollistaa vetovoimaista imagoa luovien teollisuusalu-
eiden rakentamisen valtatien varteen.  

 Valtatien perusparannuksen valmistuttua tiellä liikkujien maise-
ma tulee olemaan nykyistä kapeampi kun Kirkkojärven kohdalla 
järven suuntaan rakennetaan meluseinä. 

 Kaavan mukainen rakentaminen tiivistää keskusta-aluetta ja 
eheyttää keskustan ja Kolmoskeskuksen välistä yhteyttä. Taaja-
makuvaan liittyvät odotukset sekä haasteet keskittyvät merkit-
tävissä määrin Kirkkojärven ympärille. 

 Keskusta-alue muodostaa kaupungin ytimen, jossa pyritään kor-
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kealaatuiseen ja turvalliseen kaupunkikeskustamaiseen ympäris-
töön. 

 Kirkkojärven ympäristön taajamakuva täydentyy ja rantanäky-
mät siistiytyvät. Kaava kannustaa rakentamaan keskustan tun-
tumaan maamerkkimäisiä kaupunkikeskustatyyppisiä rakennuk-
sia ja rakenteita. Mahdollisille ennallistaville maisematöille otol-
lista aluetta ovat Pentin pellot Kirkkojärven rannalla. 

 Keskustan itäpuoliset kauniit jokimaisemapellot pysyvät raken-
tamattomina, uusien itäisten alueiden rakentamisen keskittyessä 
peltojen takaisille metsäisemmille alueille. 

 Teollisuusalueet muodostavat taajaman etelänpuolisen ulko-
laidan. 

 Pahkalan ympäristö tiivistyy, alueen toiminnot ja palvelut moni-
puolistuvat. 

 
Asuminen ja ihmisten elinolot  
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 Kaava tukee keskustan elävyyttä ja mahdollistaa Parkanon säi-
lymisen ja kehittymisen viihtyisänä elinympäristönä. Kaava mah-
dollistaa uusia viihtyisiä asuinalueita ja tarjoaa lyhyet etäisyydet 
terveys-, koulu- ja päivähoitopalveluihin sekä urheilu- ja ulkoilu-
kohteisiin, mikä lisää asumisviihtyvyyttä. Vanhusten asumista 
suunniteltaessa tärkeimpiä näkökulmia ovat palveluiden lähei-
syys ja ympäristön elävyys, esteettisyys ja esteettömyys. Tällai-
sia alueita löytyy erityisesti keskustan c-alueelta. 

 Parkanossa on ylivoimaisesti suosituinta erillispientaloissa asu-
minen. Kuitenkin muutkin asuinmuodot ovat edustettuina. Kaa-
vaprosessin aikana on herännyt toiveita sekä rivitalo- että ker-
rostaloasumisen mahdollisuuksien parantamisesta tulevaisuudes-
sa. Kaavalla on pyritty kannustamaan viihtyisän kaupunkikeskus-
taympäristön rakentumiseen. Kerrostalorakentamiselle on löy-
dettävissä paikkoja erityisesti keskustarakentamista osoittavan 
kaava-aluevarauksen sisältä. Erityisesti ikääntyvän väestön toi-
veisiin on pyritty näin vastaamaan. 

 Harkituin parannuksin kehitettävä liikkumisverkosto edistää eri 
toimintojen välistä saavutettavuutta sekä liikenneturvallisuutta. 

 Kirkkojärven rooli ja merkitys vahvistuvat, kun rantojen käytöstä 
tehdään periaatepäätöksiä. Näin voidaan kehittää mm. Pahkalan 
asuinalueiden käytössä olevia toimintoja. Tosin jos Kolmoskes-
kuksen ja leirintäalueen rantojen kehittämiseen ei tarkemmalla 
suunnittelu- ja toteutustasolla panosteta tarpeeksi, saattaa Kirk-
kojärven ympäristön toiminnallisuus myös kärsiä. 

 Riittävät virkistysmaastot säilyvät. Jokivarsien viljelymaisema 
säilyy muodostaen Kirkkojärven ympäristön kanssa keskeisen 
osan kaupungin viehättävyyttä ja imagoa. 

 
Palvelut ja työpaikat 
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 Parkanossa on totutusti ollut korkea työpaikkaomavaraisuus ja 
kaava mahdollistaa laajojenkin uusien teollisuus- ja työpaikka-
alueiden toteuttamisen. Kaupunki myös sijaitsee edullisesti valta-
tien varrella noin tunnin etäisyydellä Tampereen ja Seinäjoen 
työpaikoista ja palveluista. Myös nopea junayhteys näihin suun-
tiin suosii työmatkapendelöintiä ja tarjoaa joustavuutta työpaik-
kojen kysyntään ja tarjontaan. 

 Noin kolmannes Parkanon työpaikoista on keskittynyt teollisuu-
teen, ja toisiksi eniten työpaikkoja on yhteiskunnallisten ja hen-
kilökohtaisten palvelujen aloilla. Parkanon työpaikkaomavarai-
suus on yli sata prosenttia. Parkano houkuttelee työntekijöitä lä-
hikunnista. 

 Työvoiman saatavuutta pyritään parantamaan turvaamalla mo-
nipuolinen asuintonttitarjonta. Näin edistetään myös yritysten 
toimintaedellytyksiä. 

 Teollisuudelle ja kauppaan liittyville toiminnoille pyritään osoit-
tamaan riittävästi vaihtoehtoisia laajentumisalueita. 

 Palvelut keskittyvät osayleiskaavassa vanhaan ydinkeskustaan ja 
Kolmoskeskukseen, joista muodostuu yksi yhtenäinen kaupunki-
keskustamainen kokonaisuus. 

 Keskustan tiivistäminen ja uudelleenmäärittäminen kannustaa 
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palveluasumisen ratkaisuihin. 
 Metsä- ja maataloudelle on osoitettu riittävästi toimintatilaa. 

Osayleiskaavan taajama-aluevaraukset ovat pienemmät ja rea-
listisemmat kuin aikaisemmassa osayleiskaavassa. 

 
Liikenne ja liikenneturvallisuus 
 

 
 

 Kokonaisuutena kaavan vaikutukset ajoneuvoliikenteeseen ovat 
melko pienet. Liikennemäärien lisääntyminen katuverkolla on sen 
verran vähäistä, ettei se kokonaisuutena heikennä ajoneuvolii-
kenteen yleistä sujuvuutta tai liikenneturvallisuutta. Asukasmää-
rän kasvusta johtuva ajoneuvoliikenteen kasvu voi kuitenkin ai-
heuttaa liikenteen toimivuuteen paikallista heikentymistä lähinnä 
keskustan ja Kolmoskeskuksen alueilla. Kaava perustuu pääosin 
nykyisen katuverkon hyödyntämiseen, ja uusia katuyhteyksiä on 
osoitettu lähinnä liittämään uuden maankäytön alueet tie- ja ka-
tuverkkoon. Merkittävämpiä katuinvestointeja vaativat lähinnä 
Kairokosken teollisuus- ja työpaikka-alue valtatien 3 ja Parkano-
Niinisalo –rautatien välissä. Keskustan koillispuoliset asuinalueet 
Kairolammen eteläpuolella ja Kairojärven itäpuolella vaatinevat 
nykyisten yksityisteiden merkittävää parantamista sekä osin uu-
sia kokoojakatuyhteyksiä. 

 Maankäytön kehittyminen Parkanon keskustassa lisännee hieman 
lyhytmatkaista liikennettä valtatiellä 3. Tämä voi heikentää hie-
man valtatien liikenteen toimivuutta ja liikenneturvallisuutta ny-
kytilanteeseen verrattuna, ja aikaistaa tarvetta toteuttaa alueva-
raussuunnitelmassa esitettyjä parantamistoimia. Lyhytmatkaisen 
liikenteen lisääntyminen on kuitenkin melko vähäistä, sillä osoi-
tetut uudet maankäytön alueet tukeutuvat alemman asteiseen 
tieverkkoon ja katuverkkoon, eivät valtatiehen 3. Laajempaa vai-
kutusta valtateille voi olla mikäli teollisuus- ja työpaikka-alueet 
kehittyvät voimakkaasti. Tämä voi lisätä raskaan liikenteen mää-
rää teillä. Kuitenkin erityisesti valtatiellä 3 on paljon osayleiskaa-
va-alueen läpi kulkevaa raskasta liikennettä, ja uuden maankäy-
tön aiheuttama lisäys tähän on todennäköisesti melko pieni. 
Kaava mahdollistaa valtatien 3 parantamisen Parkanon keskus-
tan kohdalla vuonna 2008 valmistuneen aluevaraussuunnitelman 
mukaisesti sekä valtatien 23 liittymästä etelään vuonna 2011 
valmistuneen yleissuunnitelman mukaisesti. 

 Parkanon keskustan kevyen liikenteen verkko on jo nykyisin ver-
rattain kattava, eikä siinä ole merkittäviä puutteita. Kaavassa on 
osoitettu uusia kevyen liikenteen reittejä ja yhdystarpeita, jotka 
liittävät uusia alueita kevyen liikenteen verkostoon ja täydentä-
vät nykyistä verkkoa. Näiden yhteyksien toteutuessa kevyen lii-
kenteen verkon kattavuus paranee nykyisestä, mikä parantaa 
kevyen liikenteen olosuhteita ja turvallisuutta. Kuitenkin osa 
keskustan koillispuolelle osoitetuista asuinalueista sekä harvem-
man asumisen alueista jää kevyen liikenteen verkon ulkopuolelle. 
Kevyen liikenteen houkuttelevuuden kannalta keskustan rakenne 
säilyy sen verran tiiviinä, että polkupyöräily on varteenotettava 
kulkumuoto taajaman sisäisillä matkoilla. Ainoastaan osa har-
vemman asumisen alueista on sen verran kaukana muusta taa-
jamarakenteesta, että se vähentää kevyen liikenteen suosiota 
kulkumuotona. 

 Kaavalla on vain vähän vaikutusta joukkoliikenteen toimintaedel-
lytyksiin. Parkanon keskustan asukasmäärän kasvu voi lisätä 
pendelöintiä Tampereen suuntaan lähinnä rautateitse. Linja-
autoliikenteeseen kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta. 

 
Kulttuuriympäristö  
ja muinaismuistot 
 

 Joenvarren arvokkaat maisemapellot säilyvät pääosin rakenta-
mattomina 

 Keskeiset eheät maisemanäkymät on turvattu arvoalue-
merkinöin. 

 Kaavamerkinnät ohjaavat keskustan tiivistämiseen siten, että ar-
vokkaat kulttuuriympäristöt säilyvät. 

 Eri astein arvokkaiksi selvityksessä todetut kulttuuriympäristön 
kohteet on merkitty kaavaan ja numeroitu. Arvokohteet toimivat 
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hyvänä lähtökohtana laadukkaan ympäristön suunnittelulle tar-
kemmassa suunnittelumittakaavassa. 

 Kaavoituksen tueksi on laadittu kulttuuriympäristöselvityksen yh-
teydessä kartta, jossa esitellään muutoksia kestämättömät ja 
muutoksille otolliset alueet. Kaava on pääperiaatteiltaan suosi-
tuksen mukainen. 

 Arkeologiset kohteet on esitetty kaavakartalla omalla merkinnäl-
lään. Kohteet luovat erinomaisen pohjan laadukkaan ympäristön 
suunnittelulle tarkemmassa suunnittelumittakaavassa ja vahvis-
tavat lähistöllään paikallista identiteettiä. 

 Arkeologisia kohteita ja kulttuuriympäristön arvokohteita sijoit-
tuu kaavakartalla merkittyjen virkistys- ja matkailureittien lähei-
syyteen siten, että niistä voidaan tehdä näiden verkostojen ko-
hokohtia. 

 
Tekninen huolto  Uutta rakentamista kohdistetaan pääosin alueille, joissa on ole-

massa oleva katuverkko sekä vesihuollon verkosto. 
 Osa reservialueista edellyttää verkostoinvestointeja. 

 
Virkistys 
 

 
 
 
 

 Keskusta-alueen keskeisin virkistysalue on Kirkkojärvi ja sen ete-
läosassa sijaitseva urheilupuisto, joka on osoitettu kaavassa VU-
merkinnällä. Keskeiset yhteydet urheilupuistosta lähialueille on 
osoitettu virkistysyhteystarvemerkinnällä. Kirkkojärven ympäri 
kulkevaksi osoitettu kevyen liikenteen yhteys ja viherverkko tar-
joavat toteutuessaan vetovoimaisen ulkoiluympäristön lähialueen 
asukkaille ja alueella vieraileville.  

 Virkistysalueyhteydet sekä kevyen liikenteen yhteydet on erityi-
sesti otettu huomioon myös koulun ja siihen liittyvien ulkoilualu-
eiden läheisyydessä. 

 Kaava-alueen itäosassa tärkeän virkistysalueen muodostaa Viini-
kanjoki ympäristöineen (mm. ulkoilu, melonta, kalastus). Alueel-
la ja sen lähiympäristössä on myös luontoarvoja sekä kulttuuri-
historiallisia ja maisemallisia arvoja, jotka on kaavassa osoitettu 
säilytettäviksi. Suojelumerkinnät auttavat tunnistamaan ja ko-
rostamaan alueen monipuolisia arvoja ja kehittämään siitä ny-
kyistä laajemminkin tunnetun virkistysaluekokonaisuuden. Viini-
kanjoen alueen saavutettavuus eri suunnista on kaavassa osoi-
tettu virkistysyhteystarvemerkinnöin ja kevyen liikenteen verk-
koa täydentävien reittiosuuksien avulla. 

 Kaavassa osoitetut kevyen liikenteen yhteystarpeet täydentävät 
nykyistä kevyen liikenteen verkostoa ja parantavat ja monipuo-
listavat sen virkistyskäyttömahdollisuuksia. 

 Kaavassa on osoitettu kevyen liikenteen verkosto ja merkittä-
vimmät ulkoilureitit. Merkittävin uusi osoitettu yhteys on keskus-
tan ja aseman välinen kevyen liikenteen väylä. Samalla Käen-
kosken virkistys- ja matkailupalveluiden saavutettavuus paranee. 

 Kirkkojärven ympäristöön on kaavassa osoitettu useita kehittä-
mistavoitteita. Rantojen käytön periaatteet ja keskeisten toimin-
tojen sijainti on osoitettu kartalla. Kirkkojärven tuntumaan on 
varattu alue myös mahdolliselle siirtolapuutarhalle. 

 Virkistysverkoston rungon muodostavat viheryhteystarvemerkin-
nät, joiden varsille virkistysalueet ja puistot sijoittuvat. 

 Kairojärven ja Riuttasjärven asumisen reservialueet nojaavat 
melontareittiin, ja näin ollen tarjoavat mahdollisuuksia luon-
toelämyksiin painottuvalle teema-asumiselle. 

 Taajama ja siihen osoitettavat uudet alueet sijaitsevat virkistys-
alueiden ja virkistysyhteyksien saavutettavissa. 

 
Maisemarakenne 
 

 Maisemarakenteen olosuhteet on kaavan aluevarausten sijoitte-
lussa yksi keskeinen lähtökohta. Maiseman keskeisiä elementtejä 
ovat keskustaharju, jokipellot sekä kirkkojärven tuntumassa täy-
dentyvä pientalovoittoinen taajama. 

 Liikennemaisemaan vaikutetaan toteuttamalla valtatien 3 perus-
parannussuunnitelmassa osoitettuja linjauksia. Kaavalla pyritään 
yhdistämään tien eri puolille jäävät taajaman osat paremmin. 
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Melusuojauksen järjestämistavalla voidaan vaikuttaa valtatien 3 
maisemavaikutuksiin merkittävästi. 

 Kirkkojärven ympäristöön osoitetaan kaavassa monenlaisia peri-
aatteita ja toimintoja, joilla toivotaan olevan positiivisia maise-
mavaikutuksia. Keskusta on tarkoitus ulottaa Kirkkojärven ran-
nalle asti niin, että syntyy uusi maisemallinen kohokohta.  

 Arvokkaat luontokohteet ja -alueet pyritään säilyttämään niin, 
että ne samalla tuovat iloa Parkanon asukkaille ja vierailijoille.  

 

Pohjavedet ja valuma-alueet  Alueella ei ole merkittäviä pohjavesiesiintymiä. Maakuntakaavas-
sa osoitettu tärkeä pohjavesiesiintymä sijaitsee alueen pohjois-
puolella. 

 
Luonnonsuojelu 
 

 
 

 Selvitysalue on pääosin rakentamiseen hyvin tai kohtalaisesti so-
veltuvaa, luonnonarvoiltaan tavanomaista ympäristöä. Kaavan 
mukainen uusi maankäyttö on osoitettu tällaisille alueille, mikä 
ehkäisee rakentamisen alle jäävien ympäristöjen menettämisen 
kautta tapahtuvaa luonnon monimuotoisuuden vähenemää. 

 Suunnittelualueen luonnonsuojelulliset arvot keskittyvät luon-
toselvityksessä rajatuille arvokkaille luontokohteille, joita ovat lii-
to-oravan elinalueet (11 kpl), uhanalaisten kasvilajien kasvupai-
kat, lehtolaikut, Riuttasnevan ja Viinikannnevan suoalue, joet ja 
erityisesti niiden koskiosuudet sekä pienten lampien ja purojen 
välittömät lähiympäristöt. 

 Luontoselvityksen mukaiset arvokohteet on kaavassa osoitettu 
aluerajauksin ja niitä koskevat määräykset edellyttävät kohtei-
den säilyttämistä suojeltavan lajin / luontotyypin elinympäristö-
vaatimusten / ominaispiirteiden vaatimalla tavalla.  

 Kaavan mukaisilla ratkaisuilla on siten myönteistä, luontoarvojen 
säilymistä ja alueen lajistollisen sekä elinympäristöllisen moni-
muotoisuuden säilymistä tukevaa vaikutusta.  

 Kaavaratkaisut eivät hävitä tai heikennä alueelta havaittuja liito-
oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja eivätkä uhkaa alueen lii-
to-oravakannan säilymistä elinvoimaisena pitkällä aikavälillä. 
Kaavaratkaisut tukevat liito-oravalle tärkeiden kulkuyhteyksien 
säilymistä ja kehittymistä. Liito-oravametsien säilymistä ei toi-
saalta voida kaavaratkaisuin yksiselitteisesti turvata; metsäta-
louden toimenpiteet voivat muuttaa metsien ominaispiirteitä 
merkittävästikin. 

 Arvokohteiden lisäksi kaavassa on osoitettu ekologinen verkosto, 
joka monin paikoin liittää arvoalueet toisiinsa. Näin ollen suojel-
tavat alueet eivät jää irrallisiksi vaan muodostavat yhdessä vi-
heryhteyksien kanssa koko taajaman kattavan ekologisen jatku-
mon, joka tukee eliöiden kulku- ja leviämismahdollisuuksia ja yl-
läpitää luonnon monimuotoisuutta. Ekologisella verkostolla on 
myös merkittävä virkistysarvo.  

 Jokivarsien arvokkaat luontoalueet on merkitty kaavassa erityi-
sellä aluevarauksella. Näillä alueilla on monin paikoin virkistysar-
voa sekä vesiensuojelullista merkitystä; jokivarsien luontainen 
kasvillisuus ehkäisee eroosiota ja suodattaa valumavesien sisäl-
tämiä ravinteita ja kiintoainesta.  

 
Maa- ja metsätalous  Maa- ja metsätalouden alueet sijoittuvat kaava-alueen ulkoreu-

noille. Alueilla on myös merkittävä virkistyksellinen arvo. Ympä-
röiviin metsiin levittäytyvät taajaman aluevaraukset ovat aikai-
sempaa yleiskaavaa vähäisemmät, mikä takaa jatkossa maa- ja 
metsätaloudelle enemmän toimintatilaa. 

 Maisemallisesti arvokkaat peltoalueet sijoittuvat kaava-alueella 
Parkanojoen ympärille muodostaen samalla keskeisen maisema-
elementin. 
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9 KAAVAN TOTEUTUKSEN AJOITUS JA SEURANTA 

Kaavan toteutus voidaan aloittaa heti sen tultua lainvoimaiseksi. Toteutusta 
seuraavat ja ohjaavat Parkanon kaupungin viranomaiset. 

Osayleiskaavaa on tarkoitus noudattaa maankäytön periaatetyökaluna harki-
ten vuoteen 2025 asti, jolloin tulee arvioida uudelleen kaavan toteutumisen 
onnistumista ja tulevia osayleiskaavan kehittämistarpeita. 
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