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PARKANON KAUPUNKI 
PARKANON KESKUSTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA 
 
 
 
1 JOHDANTO 

Parkano on pohjoista 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 varrella. Parkanosta on noin 85 kilometriä Tampereelle ja 95 kilometriä 
Seinäjoelle ja Poriin, sekä 170 km Jyväskylään. 

Parkanon keskusta-alueelle laaditaan nyt uutta osayleiskaavaa edellisen 
vuonna 1991 tehdyn kaavan tilalle. Tähän raporttiin on koostettu kaavatyön 
tavoitevaiheessa kerättyjä lähtötietoja ja tavoitteita. 

1.1 Suunnittelun tausta ja tarkoitus 

Suunnittelualueena on Parkanon keskustan alue, jonka pinta-ala on noin 30 
km2. Alustava kaavarajaus ja sen laajennus on esitetty seuraavalla sivulla ku-
vassa 1. Alue kattaa keskustan asemakaavoitetun alueen lähiympäristöineen 
ja jatkuu pohjoisessa aseman ja Käenkosken alueille asti. Idässä alue rajau-
tuu Pitkäjärven itäpuolelle. 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuonna 1991 oikeusvaikutuksettoman 
Parkanon keskustan yleiskaava 2001:n (Arkkitehtitoimisto Lukka Oy, Jarmo Lukka). 
Yleiskaavan mitoitus on aluevarauksiltaan ja 35 000 asukkaan asukasmääräl-
tään liian suuri, jolloin sen päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi. 

Osayleiskaava on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena. Suunnittelussa otetaan 
huomioon valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen sekä 
maakuntakaavassa esitetyt aluevaraukset.   

1.2 Suunnitteluvaiheet 

1.2.1 Aloitusvaihe ja luonnosvaihe (tavoiteaikataulu)  

Keskustan alueen osayleiskaavan laatiminen käynnistettiin elokuussa 2009. 
Kaava kuulutettiin vireille kesällä 2010. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
asetettiin nähtäville 3.6. - 2.7.2010 väliseksi ajaksi ja sinä aikana osallisilla oli 
mahdollisuus esittää siitä mielipiteitä. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin neljä mielipidettä. 

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa esitellään kaavoituksen tavoitevaiheen 
kulkua. 
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VIREILLETULO JA TAVOITEVAIHE 
 
Aloitus- eli tavoitevaiheessa käynnistetään kaavoitus. Tähän vaiheseen kuuluu lähtötietojen 
kartoitus ja alustavien tavoitteiden määrittely. Kaavaprosessia varten laaditaan osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma. Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan paikallislehdessä. 

 
Hankintapäätös saa lainvoiman n.3/2009 

Aloituskokous:  

sopimusasiat, projektiorganisaatio, lähtöaineistoluettelo, projekti-
suunnitelman ja aikataulun alustavat tarkennukset, yleispiirteinen 
maastokäynti alueella yhdessä tilaajan kanssa (projektipäällikkö) 

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:  

Tavoitetyöskentely. Asetetaan alustavat strategiset ja ympäristön 
määrittämät tavoitteet, tuodaan esiin mahdollisuudet, toiveet ja 
rajoitukset. Laaditut teemakartat apuna.  

26.8.2009 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu:  

Käydään läpi OAS, tavoitteet, selvitysten tähänastiset tulokset ja 
riittävyys ja suunnittelun lähtökohdat; esitellään teemakarttoja.  

8.9.2009 

Neuvottelu maakuntamuseon kanssa: 

Kulttuuriympäristöselvitykseen liittyvä neuvottelu 

2.12.2009 

Valtuuston ja mahdollisten muiden luottamus- tai virka-
miesten tavoiteseminaari: 

Käydään läpi suunnittelutilanne ja ideoidaan tavoitteita ryhmätöi-
nä. Informoidaan ja sitoutetaan luottamusmiehiä kaavatyöhön ja 
tarkennetaan tavoitteita (2-4 konsultin edustajaa) 

27.1.2010 

Tilannekatsauspalaveri: 

Lähtötiedot, OAS ja tähänastiset selvitystulokset, tavoitteet ja mi-
toitusperusteet käydään läpi ja jatkosta keskustellaan Parkanon 
kaupungin edustajien kanssa. 

28.4.2010 

Ohjausryhmän 2. kokous:  

Käydään läpi selvitysten ja analyysien ja viranomaisyhteistyön 
tähän asti tuomat tiedot. Käydään läpi rakennevaihtoehtojen 
luonnokset 

20.5.2010 

Tavoitevaiheen yleisötilaisuus ja työpaja: 

Käydään läpi OAS, suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet. Infor-
moidaan kuntalaisia kaavatyön käynnistymisestä ja etenemisestä 
ja vaikuttamisen ajankohdista.  

17.6.2010 

 
FCG Kaavaprosessi Ohjausryhmä Osalliset 
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VALMISTELUVAIHE 
 
Kaavan valmisteluvaiheen kaksi vaihtoehtoa laaditaan yleiskaavaa yleispiirteisempi-
nä rakennemallitarkasteluina (viranomaisaloitusneuvottelun 8.9.2009 suositus). Ra-
kennemallivaihtoehdot asetetaan nähtäville, minkä aikana ne esitellään osallisille 
valmisteluvaiheen yleisötilaisuudessa. Osallisilla on mahdollisuus antaa kirjalliset 
mielipiteensä kahdesta rakennemallivaihtoehdosta. Valmisteluvaiheen aineistosta 
pyydetään lausunnot myös viranomaisilta. Saadut mielipiteet ja lausunnot ja niihin 
laadittavat vastineet käsitellään ympäristölautakunnassa. 
  
 

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

8/2010 

Ohjausryhmän 3. kokous:  

Lähtökohdat ja tavoitteet –raportin esittely 

Valmiiden yleiskaavaluonnosten ja niistä tehdyn vertailevan kus-
tannusarvioraportin (AVE) esittely 

Palveluverkkoselvityksen esittely 

9/2010 

Valmisteluvaiheen viranomaistyöpalaveri.  

Todetaan, että kaavan pohjaksi tehdyt selvitykset ovat riittäviä. 
Käydään läpi kaksi yleiskaavaluonnosta ja muu valmisteluvaiheen 
aineisto, johon viranomaiset voivat vielä halutessaan vaikuttaa 
ennen nähtäville asettamista. Kokous pohjustaa ehdotusvaiheeksi 
kehitettävän vaihtoehdon valintaa sekä ehdotusvaiheen viran-
omaislausuntojen saamista.  

9/2010 

Täydentävät selvitykset ja kaavaluonnokset nähtävillä  

Rakennemalliluonnokset, 2 kpl 

10-11/2010 

valmisteluvaiheen yleisötilaisuus  

kaavaluonnoksen nähtävilläolo, mielipiteet 

10-11/2010 

 
 
FCG Kaavaprosessi Ohjausryhmä Osalliset 
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1.2.2 Ehdotusvaihe (tavoiteaikataulu) 

EHDOTUSVAIHE 
 
Valmisteluvaiheen aineistosta saadun palautteen perusteella laaditaan yksi kaava-
ehdotus, jonka kaupunginhallitus hyväksyy nähtäville. Kaavaehdotus pidetään näh-
tävillä 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. 
 

 
 

Vastineraportin laatiminen luonnosten palautteesta (20 vastinetta 
sisältyy tarjoukseen),  

12/2010 

Ohjausryhmän 4. kokous:  

Kaavaluonnoksen kommentointi, jatkotyön sekä kaavaehdotuksen 
tavoitteiden määrittely 

1/2011 

Ehdotuksen laatiminen luonnoksen pohjalta tilaajan tavoitteiden 
mukaisesti, mahdolliset lisäselvitykset erikseen sopien 

1-2/2011 

Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu: 

Pohjustetaan lausuntojen saamista. Tarkennetaan kaavaehdotusta 
tarvittaessa. (projektipäällikkö) 

Raportointi: Kokousmuistio 

2/2011 

Yleiskaavaehdotus valmis, 1 kpl, mittakaava 1:10 000 

Raportointi: Ehdotusvaiheen kaava-aineisto 

kevät/2011 

Kaavaehdotus nähtävillä keväällä 2011  

ehdotusvaiheen yleisötilaisuus:  

Ehdotuksen nähtävillepano, saadaan muistutukset ja lausunnot  

kevät/2011 

 
 

FCG Kaavaprosessi Ohjausryhmä Osalliset 
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1.2.3 Kaavan hyväksyminen (tavoiteaikataulu) 

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

 
 
 

Vastineraportin laatiminen ehdotuksen palautteesta (yhteensä 20 
vastinetta sisältyy tarjoukseen),  

kevät/2011 

ohjausryhmän kokous 5:   

päätös viimeistelyvaiheesta 

kevät/2011 

Viimeistelyvaiheen viranomaistyöpalaveri:  

Käydään läpi vastineraportti ja mahdolliset vähäiset kaa-
vaan tehtävät tarkennukset. 

kevät/2011 

Kaavaehdotuksen viimeistely ja luovuttaminen tilaajalle kevät/2011 

ohjausryhmän kokous 6:   

projektin päättäminen 

kevät/2011 

Kaupunginhallituksen hyväksyntä vuoden 2010 lop-
puun mennessä 

6/2011 

(tavoite) 

 

FCG Kaavaprosessi Ohjausryhmä Osalliset 
 

 

1.3 Selvitykset ja lähtötiedot 

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. 

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  

- Inventointikertomus, Pirjo Rautiainen, Kaavatalo Oy, Parkano 2004 (ar-
keologinen selvitys) 
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- Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet, Tampereen seutukaavaliitto 
1990, B 174, 1990 

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

 
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  

 

1.4 Suunnitteluorganisaatio 

Parkanon kaupungin edustajana työtä ohjaa tekninen johtaja Jarmo Kyösti. 
Kaavan valmisteluvaiheen hyväksyvät nähtäville ympäristölautakunta ja kau-
punginhallitus. Kaavan ehdotusvaiheen hyväksyy kaupunginhallitus, ja valmiin 
kaavan vahvistaa kaupunginvaltuusto. 

Osayleiskaavan suunnittelun tekee konsulttityönä FCG Finnish Consulting 
Group Oy, jossa työstä vastaa projektipäällikkönä arkkitehti SAFA Aulikki 
Graf. 

1.5 Yhteistyö ja vuorovaikutus 

 
1.5.1 Osalliset 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti osallisia ovat alueen maanomistajat 
ja kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suun-
nittelussa käsitellään. Tämän osayleiskaavatyön osallisia ovat: 

- alueen maanomistajat ja asukkaat 
- kuntalaiset 
- asukasyhdistykset 
- ympäristöyhdistykset 
- muut paikallisyhdistykset  
- Parkanon kaupungin hallintokunnat (lautakunnat) 

o tekninen lautakunta 
o rakennuslautakunta 
o ympäristölautakunta 
o perusturvalautakunta 

- Pirkanmaan ympäristökeskus 
- Pirkanmaan liitto 
- Pirkanmaan maakuntamuseo 
- Tiehallinto, Hämeen tiepiiri 
- Ratahallintokeskus 
- VR 
- vesihuolto  
- Vattenfall Verkko Oy 
- Leppäkosken Sähkö Oy 
- tele  
- Parkanon ev.lut. seurakunta  
- valtio  
 
Osallisten luetteloa täydennetään tarvittaessa.  
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1.5.2 Tiedottaminen 

Nähtävillä oloista, yleisötilaisuuksista ja kaavoituksen eri vaiheista tiedotetaan 
Ylä-Satakunta-lehdessä, kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja kaupungin 
kotisivustolla. Maanomistajat, jotka eivät asu paikkakunnalla ja joiden osoite-
tiedot ovat kunnassa, saavat tarvittavat tiedotteet postitse. 

1.5.3 Kaavoitusprosessi ja osallistuminen 

Osayleiskaavan tavoitteita on kartoitettu tavoitevaiheen yleisötilaisuudessa 
kesäkuussa 2010 ryhmätyöskentelyllä. Rakennemalleja arvioitiin ja niihin mie-
tittiin parannusehdotuksia. 

Yleisötilaisuudessa julkistettiin myös asukaskysely, jossa tiedusteltiin par-
kanolaisten näkemyksiä kaupungin keskusta-alueesta vuonna 2025. Kyselyyn 
vastasi 76 asukasta. 

Kaavaluonnoksia esitellään osallisille valmisteluvaiheen yleisötilaisuudessa. 
Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta sekä kahdesta kaavaluonnoksesta. 

Kaavaehdotusta esitellään osallisille ehdotusvaiheen yleisötilaisuudessa. Kaa-
vaehdotuksesta osalliset voivat määräajassa jättää kirjallisen muistutuksen. 

1.5.4 Viranomaisyhteistyö 

Aloitusvaiheessa pidettiin maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n mukainen vi-
ranomaisneuvottelu 8.9.2009 Pirkanmaan ympäristökeskuksessa. Paikalla oli 
edustettuina ympäristökeskuksen ja Parkanon kaupungin lisäksi asiantuntijat 
Pirkanmaan liitosta, tiehallinnosta sekä Pirkanmaan maakuntamuseolta. 

Osayleiskaavan tavoitevaiheesta luonnosvaiheeseen siirryttäessä järjestetään 
viranomaistyöneuvottelu, jossa käydään läpi tavoitevaiheessa koostettua ai-
neistoa sekä vaihtoehtoisia rakenneluonnoksia. Tämän jälkeen rakenneluon-
nokset tulevat nähtäville ja viranomaisilta pyydetään niistä lausunnot. 

Myös kaavan ehdotusvaiheessa viranomaisilta pyydetään lausunnot. Ehdotus-
vaiheen nähtävillä olon jälkeen järjestetään viranomaisneuvottelu. 

 

2 LÄHTÖTIEDOT 

 
2.1 Suunnittelualue 

Parkano sijaitsee noin 85 kilometrin päässä Tampereelta, 95 kilometrin pääs-
sä Porista ja Seinäjoelta valtateiden 3 ja 23 risteyksessä. Päärata Helsingistä 
Tampereen kautta Pohjois-Suomeen kulkee Parkanon läpi.  

Suunnittelualueena on Parkanon keskustan alue, jonka pinta-ala on noin 30 
km2. Alustava kaavarajaus ja sen laajennus on esitetty seuraavalla sivulla ku-
vassa 1. Alue kattaa keskustan asemakaavoitetun alueen lähiympäristöineen 
ja jatkuu pohjoisessa aseman ja Käenkosken alueille asti. Idässä alue rajau-
tuu Pitkäjärven itäpuolelle. 
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Suunnittelualueen alustava rajaus. 9.6.2010 tehdyn sopimuksen mukaisesti kaava-
aluetta on laajennettu pohjoiseen asemalle ja Käenkoskelle asti. 

 
2.2 Suunnittelutilanne 

2.2.1 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.  
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Eteläisempi työpaikka-alue valtateiden 3 ja 23 risteyksessä on merkitty 
maankäytön kehittämisen kohdealueeksi liikenteellisessä solmukohdassa. Alu-
een länsiosassa on osoitettu tieliikenteen yhteystarve ja valtatie 3 merkitty 
merkittävästi parannettavaksi tieksi.  

Parkanon keskustaan on osoitettu vähittäiskaupan suuryksikön alue (km2).  
Alueen reunassa kulkee voimalinja sekä siihen liittyvä sähköasema (EN1).  

Etelä-pohjoissuunnassa Parkanonjärvestä Kariolampeen ja edelleen Riuttas-
järveen kulkee melontareitti (mer003) Kihniöstä Parkanon kautta Ikaalisiin. 
Lisäksi maakuntakaavassa on alueelle osoitettu viheryhteystarpeita sekä seu-
dullisesti merkittävät ulkoilureitit. Alueella on myös maakunnallisesti arvokas 
kulttuuriympäristö (akm 123) sekä kiinteä muinaisjäänne (SM 830).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ote maakuntakaavasta ja likimääräinen kaava-alueen sijainti 

A  Taajamatoimintojen alue 
C  Keskustatoimintojen alue 
km2 Vähittäiskaupan suuryksikkö 

Suunnittelumääräys: 
Merkinnän osoittamalle alueelle saa sijoittaa seudullisesti merkittävän, erikois-
kaupan myymälätiloja sisältävän, vähittäiskaupan suuryksikön. Merkintä mah-
dollistaa Tampereen kaupunkiseudun ulkopuolella myös päivittäistavarakaupan 
myymälätilojen sijoittamisen alueelle. Päivittäistavarakaupan sijoittumisedelly-
tykset ja mitoitus tulee erikseen selvittää yksityiskohtaisen kaavoituksen yhtey-
dessä.  
Suuryksikön mitoituksessa ja tarkemmassa sijoittumisessa on otettava huomi-
oon seudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen siten, ettei vähittäis-
kaupan suuryksikkö aiheuta palvelutarjonnassa alueellisia tai väestöryhmittäisiä 
palveluiden saavutettavuuteen vaikuttavia merkittäviä haitallisia muutoksia. Alu-
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etta ei saa myöskään ottaa käyttöön ennen kuin alueelle johtavat liikennejärjes-
telyt on toteutettu sinne sijoitettavan toiminnan laajuuden edellyttämällä tavalla. 

TP Työpaikka-alue 
Suunnittelumääräys: 
Alueen toteuttamisessa tulee kiinnittää huomiota tarkoituksenmukaiseen toteut-
tamisjärjestykseen. 

T  Teollisuus- ja varastoalue 
Suunnittelumääräys: 
Alueen toteuttamisessa tulee kiinnittää huomiota tarkoituksenmukaiseen toteut-
tamisjärjestykseen. 

  Viheryhteystarve 
Suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee määrittää viheryhteyden tarkempi si-
jainti sekä varmistaa maastokäytävän riittävä leveys, jotta alueellinen viheralu-
eiden muodostama verkosto voidaan toteuttaa riittävän yhtenäisenä kokonaisuu-
tena. 

MY Maatalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja 
Suunnittelumääräys: 
Alueen suunnittelussa, käytössä ja rakentamisessa on edistettävä viljelymaise-
man ympäristöarvojen säilymistä. Alueen käyttö ja rakentaminen tulee sopeut-
taa alueen ominaislaatuun ja edistää maiseman ja rakennusperinteen arvoja. 

akm Arvokas kulttuuriympäristö (maakunnallisesti)  
Suunnittelumääräys: 
Alueen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on edistettävä kulttuuriympä-
ristön arvojen säilymistä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava 
huomioon kulttuuriympäristöjen kokonaisuus ja ominaislaatu. Alueen käyttö ja 
rakentaminen tulee sopeuttaa kunkin alueen kulttuuriperintöön ja ominaislaa-
tuun. 

SM Muinaisjäännöskohde 
Suunnittelumääräys: 
Muinaisjäännösalueiden ja -kohteiden ja niiden lähialueiden maankäyttöä, raken-
tamista ja hoitoa suunniteltaessa on kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi otetta-
va huomioon muinaisjäännösten suoja-alueet, maisemallinen sijainti ja mahdolli-
nen liittyminen arvokkaisiin maisema-alueisiin ja/tai kulttuuriympäristöihin. Toi-
menpiteitä suunniteltaessa on pyydettävä lausunto museoviranomaisilta. 

  Nykyinen tie 
yt Tieliikenteen yhteystarve 
  Merkittävästi parannettava tie 

Suunnittelumääräys: 
Tien parantamisessa on otettava huomioon tien liikenteellinen merkittävyys, 
maankäyttö ja ympäristö. Parantaminen tehdään pääosin nykyisellä paikallaan. 
Merkintä ei edellytä koko tiejakson parantamista. 

  Päärata 
Suunnittelumääräys: 
Henkilöliikenteen kannalta tärkeitä rataosia kehitetään nopean junaliikenteen ra-
toina. Tavaraliikenteen rataosilla on akselipainojen tavoitteena 25 tonnia. Yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa on varauduttava junaliikenteen edellyttämän 
radan rakenteen ja turvallisuuden parantamiseen. Ympäröivässä maankäytössä 
on otettava huomioon junaliikenteen mahdollinen melu- ja tärinävaikutus. 

mer Melontareitti 
  Ulkoilureitti 

Suunnittelumääräys: 
Suunnittelussa on turvattava ulkoilureittien toteuttamisedellytykset maakunnalli-
sesti ja seudullisesti toimivana reitistönä sekä yhteydet virkistys alueisiin. Yksi-
tyiskohtaisessa reittisuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota olevan tiestön ja 
poluston käyttömahdollisuuksiin sekä luonnon arvojen säilymiseen suuntaamalla 
reitit kulutusta kestäville alueille. 

  Voimalinja 
Suunnittelumääräys: 
Rakentamiskieltoalue on valtioneuvoston antaman lunastuspäätöksen mukainen. 
400 kV linjojen osalta rakentaminen on kiellettyä johtoaukealle ja molemmilla 
puolilla johtoaukeaa olevilla 10 metrin reunavyöhykkeillä. 110 kV voimajohdoilla 
rakentamiskieltoalue on linjakohtainen ulottuen korkeintaan johtoalueen ulko-
reunaan. 

EN1  Sähköasema 
ls Maankäytön kehittämisen kohdealue liikenteellisessä solmukoh- 
 dassa 
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Vaihemaakuntakaavat 
 

Pirkanmaan liitossa on vireillä kolme vaihemaakuntakaavaa. 1. vaihemaakun-
takaava (turvetuotanto) on ollut luonnoksena nähtävillä kesällä 2009. Ko. 
vaihemaakuntakaavassa ei ollut osoitettu toimintoja Parkanon keskustan alu-
eelle. Muut vaihemaakuntakaavat (liikenne ja logistiikka sekä Pirkanmaan 
keskuspuhdistamo) eivät ole olleet vielä nähtävillä.  

Vaihemaakuntakaava 2: Liikenne ja logistiikka 

Liikennettä ja logistiikkaa käsittelevän vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa (11.5.2010) käsitellään vaihemaakuntakaavan tavoit-
teita: 

”Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden perusteella Pirkanmaan maa-
kunnan liikennejärjestelmää tulee suunnitella ja kehittää kokonaisuutena, jot-
ka käsittävät eri liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkei-
noelämän toimintaedellytyksiä. Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan 
kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja - verkosto-
ja. 

Vaihemaakuntakaavan laadinnassa otetaan huomioon Etelä-Suomen aluera-
kenne, (pääliikenneväyliin tukeutuvat) ylimaakunnalliset kehittämisvyöhyk-
keet valtakunnanosa-keskuksiin sekä maanpuolustuksen toimintaedellytykset 
ja aluetarpeet mm. Tampere-Pirkkalan lentoaseman ja Parkanon aseman lähi-
alueilla. Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten, että 
vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän 
kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä.” 

 
 
 

2.2.2 Yleiskaava ja asemakaavat 

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.   
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Ote Parkanon osayleiskaavasta vuodelta 1991.  

 

Rautatieaseman seudun oikeusvaikutteinen osayleiskaava 

Parkanon rautatieaseman seudulle laaditaan oikeusvaikutteista osayleiskaa-
vaa, 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.  
 



FCG Finnish Consulting Group Oy Lähtökohdat ja tavoitteet 13 (40) 
AKK 02200-D3437 
 
 2.12.2010  
 
 

P:\PLAN\Tre\AAK\MMA\Parkano_0220\D3437_Keskusta_OYK\C Suunnitelmat\02_valmisteluvaihe\lahtotiedo_ja_tavoitteet\lahtotiedot_ja_tavoitteet.doc 

 
 
Asemanseudun osayleiskaavaehdotus 21.9.2010 
 

Asemakaavat ja niiden kehittäminen 
Alueella on voimassa asemakaava, jota on muutettu useita kertoja. Keskustan 
alueen asemakaavojen ajantasaisuutta arvioidaan yleiskaavoituksen yhtey-
dessä.  
 
Parkanon kaupungin teettämän kaavatalousselvityksen (Kaava- ja ympäristö-
palvelu Järvinen & Arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisu, 2007/2009) yhteydessä 
on arvioitu 12 alueen rakentamisen kannattavuutta laskennallisin (mm. katu-
jen rakentaminen), ei-laskennallisin mutta kustannuksiin vaikuttavin (mm. 
maaperän laatu) ja ei-laskennallisin (viihtyisyys, mm. luontoarvot) tekijöin. 
Osalla alueista on voimassa jo (osittain) asemakaavoja, osa on uusia mahdol-
lisia alueita.  
 
Kaavatalousselvityksessä on annettu suosituksia maankäyttöratkaisuiksi 
asuinrakentamisen, teollisuuden ja palvelujen osalta. Asuinrakentamisessa tu-
lisi kehittää ranta-alueita ja rantamaisemia sekä luoda sopivankokoisia alueita 
osin suurilla tonteilla.  
 
Maakuntakaava osoittaa uusia mahdollisia teollisuus- ja työpaikka-
aluevarauksia nykyisten olemassa olevien rinnalle. Asemanseutu on yksi 
mahdollisista kehitettävistä alueista ja siellä on käynnissä osayleiskaavatyö. 
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Selvityksessä on todettu, että Pahkalan kehittyminen vetovoimaiseksi keskuk-
seksi elävöittää myös keskustan palveluja, kunhan kulkeminen näiden kes-
kusten välillä jalan ja autolla tehdään vaivattomaksi ja houkuttelevaksi. Kol-
moiskeskuksen alueen imagon huomioimista suositellaan selvityksessä.  
 
 

 
 
Kaavatalousvertailun kohdealueet sijaitsevat lähellä keskustaa.  

 
 
 

2.2.3 Liikenneverkon kehittäminen 

 
Valtatien 3 parantaminen 
 
Tiehallinto suunnittelee valtatien 3 parantamista. Tavoitteena on liikennetur-
vallisuuden parantaminen liittymäjärjestelyiden kehittämisellä ja kevyen lii-
kenteen verkon kehittämisellä. Ympäristöllisissä tavoitteissa merkittävimpinä 
ovat liikennemelun aiheuttamien haittavaikutusten vähentäminen ja valtatien 
asukkaille aiheuttaman estevaikutusten vähentäminen. Valtatien tavoitenope-
utta on tarkoitus tarkastaa samassa yhteydessä eri osilla. Valtatien 3 alueva-
raussuunnitelma on valmistunut vuonna 2008. Suunnitelmassa keskusta-
alueelle esitetään seuraavia parannuksia: 
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”Parkanon pohjoispuolella Uudenasemantien ja Karviantien eritasoliittymän 
välillä poistetaan nykyiset suorat tonttiliittymät. Korvaavat yhteydet 
järjestetään alemman tie- ja katuverkon kautta. Karviantien eritasoliittymään 
lisätään toinen ramppi ja ramppien liittymät valtatiehen muutetaan 
suuntaisliittymiksi. 
 
Keskustan kohdalla valtatie tehdään kaksiajorataisena, jossa on istutettu 
keskikaista. Keskuskadun ja Pahkalantien nykyiset tasoliittymät muutetaan 
eritasoliittymiksi. Keskuskadun kohdalla valtatien tien pintaa alennetaan 
noin 3 metriä nykyisestään, jolloin Keskuskadun risteyssilta eritasoliittymässä 
on noin 3 metriä nykyistä valtatien pintaa korkeammalla. Valtatie 
ja Keskuskatu liitetään suorilla rampeilla toisiinsa. 
 
Pahkalan eli Kolmoskeskuksen kohdalla nykyinen Pahkalantien liittymä 
valtatielle muutetaan suuntaisliittymäksi. Lisäksi rakennetaan toinen ramppi 
valtatieltä Niementielle ja liittymä valtatielle tehdään suuntaisliittymänä. 
Niementien ja Teollisuustien liittymään tehdään kiertoliittymä. 
 
Nykyisessä valtatien 3 ja valtatien 23 liittävässä Parkanon eritasoliittymässä 
uusitaan risteyssilta, lisätään liittyviin ramppeihin liittymiskaista ja tehdään 
kiertoliittymä Kuruntien ja rampin nykyiseen maalauksella kanavoituun 
liittymään. 
 
Parkanon eritasoliittymän jälkeen valtatie 3 siirretään uudelle nykyisen tien 
länsipuolelle sijoittuvalle linjaukselle Kissakivelle saakka. Uuden tielinjauksen 
loiva kaarteisuus mahdollistaa nopeusrajoituksen 100 km/h. Tällä osuudella 
nykyinen valtatie jää rinnakkaistieksi. 
 
Kissakiven ja Alaskylän välille valtatielle tehdään nykyistä tietä leventämällä 
länsipuolelle pohjoisen suunnalle ohituskaista. Ohituskaistan osuudella ajo-
suunnat erotetaan toisistaan keskikaiteella. Tällä osuudella kaikki nykyiset liit-
tymät valtatielle poistetaan ja korvaavat yhteydet tehdään rinnakkaisteiden 
kautta. Kissakiven ja Alaskylän kohdille tehdään risteysillat, 
joiden kautta liikenne kulkee eritasossa valtatien poikki. 
 
Raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen 
 
Ratahallintokeskus (RHK) on laatinut 2009 julkaisun raakapuun terminaali- ja 
kuormauspaikkaverkon kehittämisestä. Suunnitteilla on Parkanon asemalla si-
jaitsevan raakapuun kuormauspaikan merkittävä laajentaminen. laajennetun 
raakapuuterminaalin välityskyky olisi kaksinkertainen nykyiseen verrattuna. 
Tämä aiheuttaisi myös kasvua alueen liikennemääriin. 

 

2.2.4 Rakennusjärjestys 

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

2.2.5 Rakennuskiellot 

- 

2.2.6 Pohjakartta 

Rakenneluonnoksissa on käytetty pohjakarttana Parkanon kaupungilta saatua 
maastokarttaa. 
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2.3 Nykyinen maankäyttö 

 

Kaavatyön tavoitevaiheessa tarkasteltiin aluksi Parkanon keskusta-alueen 
toimintoja ja yhteyksiä. Alla olevassa kartassa erottuu Valtatie 3:n ja Viini-
kanojan väliin jäävä ydinkeskusta-alue palvelukeskittymänä, samoin Valtatien 
toisella puolen Kirkkojärven kainalossa oleva Kolmoskeskus. 

Keskustan osayleiskaava-alueella asuu nykyisellään noin 5000 henkilöä. 

 

 

 

Palveluiden ja toimintojen sijoittuminen Parkanossa: Kuva on osayleiskaava-
työn tavoitevaiheen analyysiaineistoa. 

Yleinen tieverkko 
 
Valtatiet 
 
Rautatie 
 
Vesistö 



FCG Finnish Consulting Group Oy Lähtökohdat ja tavoitteet 17 (40) 
AKK 02200-D3437 
 
 2.12.2010  
 
 

P:\PLAN\Tre\AAK\MMA\Parkano_0220\D3437_Keskusta_OYK\C Suunnitelmat\02_valmisteluvaihe\lahtotiedo_ja_tavoitteet\lahtotiedot_ja_tavoitteet.doc 

Kaavatyön tavoitevaiheessa tarkasteltiin vuonna 1991 laaditun keskustan 
yleiskaavan toteutumista. Kuvassa 8 on keltaisella esitetty kaavan asuinalu-
eet, sinisellä teollisuus- ja varastoalueet, ja punaisella työpaikka-alueet. Mus-
talla on osoitettu nykyinen rakennuskanta. Punaisilla ympyröillä on osoitettu 
kaavan laatimisajankohdan jälkeen tapahtunut rakentaminen. 

 

tavoitevaiheen analyysikartta kaupunkirakenteen kehityksestä: kuva on 
osayleiskaavatyön tavoitevaiheen analyysiaineistoa 

2.4 Maanomistus 

Maa on suurimmaksi osaksi yksityisomistuksessa.  

2.5 Väestö ja asuminen  

2.5.1 Väestö  

Parkanon kaupungin väkiluku oli 31.12.2008 7 115 asukasta.  

  2005 2008 2010 2015 2020 2025 

Ikäluokat yhteensä 7340 7115 6966 6763 6627 6531 

0 - 6 485 444 460 433 418 405 

7 - 16 794 789 710 666 650 628 

17 - 19 278 223 243 198 183 196 

20 - 64 4275 4073 3883 3454 3121 2910 

65 - 74 797 810 886 1171 1284 1136 

75 - 84 559 573 581 605 704 964 

85 - 152 203 203 236 267 292 
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Parkanon toteutunut ja ennustettu väestönkehitys ikäluokittain 2005-2025 
(Tilastokeskus).  

Parkanon väestönkehitys 2005-2025
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Parkano on pitkään menettänyt asukkaita. Tilastokeskuksen ennusteiden mu-
kaan Parkanon väkiluvun on arvioitu jatkavan laskuaan. Vuoteen 2025 men-
nessä väkiluku olisi nykyisestä laskenut noin 500 asukkaalla 6530 asukkaa-
seen.  

Tilastokeskuksen väestöennusteet ovat ns. demografisia trendilaskelmia, jois-
sa lasketaan mikä olisi alueen tuleva väestö, jos viime vuosien väestönkehitys 
jatkuisi samanlaisena. Tilastokeskuksen ennuste on tehty vuonna 2007, graa-
fiin ja taulukkoon on lisäksi päivitetty vuoden 2008 toteutunut väkiluku.  

Parkanoon puolestaan muuttaa eniten väkeä muualta Pirkanmaalta. Vuonna 
2008 Parkanoon muutti 132 henkeä Pirkanmaalta, Satakunnasta 31, Etelä-
Pohjanmaalta 25 ja Uudeltamaalta 20 henkeä. Muista maakunnista Parkanoon 
muutti 0–10 henkeä.  

Samat maakunnat ovat myös ne, joihin Parkanosta muutetaan. Eniten vuonna 
2008 muutettiin Pirkanmaalle (161 henkeä). Lisäksi muutettiin Etelä-
Pohjanmaalle (40 henkeä), Uudellemaalle (23), Satakuntaan (20) ja Keski-
Suomeen (19). Muihin maakuntiin Parkanosta muutti 0-10 henkeä. Tampere 
on sekä merkittävin sekä tulo- että lähtömuuton kunta.  

2.5.2 Asuminen 

Parkanossa koko väestöstä asui erillispientaloissa (yleensä omakotitalo) yli 
puolet asukkaista, 63 prosenttia asuntokunnista. Rivi- tai ketjutaloissa asui 14 
prosenttia ja kerrostaloissa 18 prosenttia asuntokunnista.  

Eniten Parkanossa on yhden hengen asuntokuntia (38 prosenttia), kahden 
hengen asuntokuntia on 36 prosenttia ja kolmen tai useamman hengen asun-
tokuntia on 26 prosenttia.  

Erillispientaloissa asuminen on suosituinta riippumatta asuntokunnan koosta, 
mutta yksin asuvista suurempi osa asuu kerrostaloissa kuin rivi- tai ketjuta-
loissa.  
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2.6 Palvelut 

Parkanon keskustaajaman ydinkeskusta-alue sijaitsee Valtatie 3:n ja Viini-
kanojan välisellä harjulla. Keskustan pääkatu on Parkanontie, jonka varrelle 
sijoittuu suuri osa kaupungin julkisista palveluista ja myös moni kaupallinen 
toimija. Valtatie 3:lta ydinkeskustaan pääsee Keskuskadun risteyksestä, jossa 
on päivittäistavarakauppa ja huoltoasema. Ydinkeskustan rakennuskanta 
koostuu monista historiallisista kerroksista, ja alueelle sijoittuvien toimintojen 
kirjo on monipuolinen. Tilaa täydennysrakentamiselle löytyy sekä rakenteen 
keskeltä että aivan ydinkeskustan tuntumasta. 

Ydinkeskustan lisäksi kaupan palveluita on keskittynyt Niementien varteen 
valtatie 3:n ja Kirkkojärven kainaloon. Alueelle on osoitettu maakuntakaavas-
sa päivittäiskaupan suuryksikkö. Valtatie 3:n korjaussuunnitelmassa on osoi-
tettu liikenneyhteyden parantaminen alueelle suunnakkaisliittymällä. Kaupan 
keskittymän vieressä järven rannalla sijaitsee Parkanon urheilupuisto ja leirin-
täalue. Valtatie aiheuttaa nykyisellään voimakkaan estevaikutuksen tämän 
uudemman kaupan keskittymän ja ydinkeskusta-alueen välille. Estevaikutuk-
sen voittaminen on yksi keskusta-alueen kaavasuunnittelun keskeisistä kau-
punkikuvallisista haasteista. 

Parkanon keskusta-alueen palvelurakennetta on tarkasteltu lähemmin 
osayleiskaavatyön ohessa tehtävässä palveluverkkoselvityksessä. Selvitys on 
tämän raportin liitteenä. 

2.7 Työpaikat ja elinkeinorakenne 

Parkanossa teollisuuteen on keskittynyt noin kolmasosa kaupungin työpaikois-
ta. Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelutyöpaikat muodostavat noin 
neljäsosan työpaikkajakaumasta. Työpaikkaomavaraisuus Parkanossa on yli 
sadan (103 %) eli alueen työpaikkojen lukumäärä suurempi kuin alueella asu-
van työllisen työvoiman lukumäärä. Näin ollen Parkano houkuttelee työläisiä 
lähikunnista alueelleen.  
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 Parkanon työpaikkajakauma vuonna 2006 (Tilastokeskus/Stat.fi 2009).  

 
2.8 Luonnonympäristö 

2.8.1 Maa- ja kallioperä 

Parkano sijaitsee Suomenselän vedenjakaja-alueella. Kallioperä on muodostu-
nut suurimmaksi osaksi happamista syväkivilajeista (Lehtinen et al. 1998). 
Kallioperä ei ole missään kovin syvällä, mutta lähes kaikkialla sitä peittää mo-
reeni, joka vielä usein jää muiden maalajien alle. 

2.8.2 Pohjavesi 

Suunnittelualueella ei ole pohjavesiesiintymiä (OIVA-ympäristö- ja paikkatietopalvelu, 

2009).   

2.8.3 Kasvillisuus ja eläimistö 

Parkanon yleiskaava-alueen luonto ja luonnonmaisema -selvityksessä (Kaavata-

lo Kivatekno Oy, Rautiainen, 2004) todetaan, että Parkanon kasvillisuudelle luon-
teenomainen piirre on karuus, joka johtuu karusta kallio- ja maaperästä. Met-
sistä suurin osa on puolukka- ja mustikkatyypin kankaita. Lehtoja ja lehto-
maisia kankaita on hyvin vähän. Soita on runsaasti ja myös niille on tunnus-
omaista karuus. Suurin osa on rämeitä, nevojen ja korpien osuus on pieni, 
lettoja ei löytynyt ollenkaan. Luhtia on kapealti järvien rannoilla. Lähes kaikki 
vuoden 2004 selvitysalueen suot on ojitettu. 
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Parkanon keskusta-alueen ympäristössä on selvityksen mukaan useita liito-
oravahabitaatteja ja lehtomaisia kankaita sekä lehtoja. Tällä hetkellä yhteydet 
liito-oravaesiintymien välillä ovat melko hyvät, ja eläin pystyy helposti liikku-
maan paikasta toiseen esimerkiksi pihojen puita pitkin. 
 
Niemenperällä lähellä Kirkkojärven rantaa on valtakunnallisesti vaarantuneen 
hirvenkellon (Campanula cervicaria) pieni esiintymä. Muita uhanalaisia kasvi-
lajeja ei löytynyt. 
 
Riuttasjärven pohjoisosa kuuluu Kaidatvedet-Natura-alueeseen ja valtakun-
nalliseen rantojensuojeluohjelmaan. 
 
 

2.9 Maisema 

2.9.1 Maisemarakenne 

Parkano on teettänyt yleiskaavan laatimista varten luonnosta ja luonnonmai-
semasta selvityksen, jonka on tehnyt Kaavatalo Kivatekno Oy:stä Pirjo Rauti-
ainen vuonna 2004. Selvityksessä tarkasteltu alue on ulottunut pohjoisessa 
Riuttasjärven pohjoispuolelle, etelässä lähes Yliskylään asti, idässä Aureentien 
ja Kuruntien risteykseen ja lännessä Vatusen länsipuolelle.  

Selvityksessä todetaan Parkanon sijaitsevan Suomenselän vedenjakaja-
alueella. Kallioperä on muodostunut suurimmaksi osaksi happamista syväkivi-
lajeista (Lehtinen et al. 1998). Kallioperä ei ole missään kovin syvällä, mutta lähes 
kaikkialla sitä peittää moreeni, joka vielä usein jää muiden maalajien alle. 
Parkanon keskustaajama sijoittuu Kirkkojärven ja Viinikanjoen ympäristöön, 
kauempana asutus on hajanaisempaa ja jo melko lähellä keskustaa on suuria 
metsäalueita. 

Alueen korkeus vaihtelee noin 100 ja 160 metrin välillä merenpinnasta. Kes-
kustaajaman ympäristön alueet ovat melko tasaisia, mutta aivan keskustassa 
ja sen välittömässä läheisyydessä maaston korkeus vaihtelee runsaasti. Laak-
son pohjalla virtaavan Viinikanjoen molemmilla puolilla maasto nousee selväs-
ti, tosin itäpuolella loivemmin. 

Selvitysalueella ei ole harjuja vaan moreeniharjanteita ja –kumpuja. Parkanon 
kirkko sijaitsee taajaman korkeimmalla kohdalla (133,7 m mpy). Kiviniitun-
mäki keskustan pohjoispuolella kohoaa vielä hieman korkeammalle, yli 134 
metriä merenpinnan yläpuolelle. Ympäristöään selvästi korkeammalla on 
myös terveyskeskuksen kaakkoispuoleinen kukkula.  

Alueen keskiosassa, aivan taajamassa on laaja kaunis vesialue. Siihen kuuluu 
Parkanojärven pohjoisosa, Viinikanjoki, Kairolampi, Riuttasjärvi sekä Kirkko-
järvi. Vesistöt ovat Kirkkojärveä lukuun ottamatta säännösteltyjä. Riuttasjär-
ven osittain kallioisilla rannoilla on runsaasti kesäasuntoja ja muita rakennuk-
sia. Kairolammen itäpuolella on laajoja hakkuita, kaakkois- ja lounaispuolella 
pellot ulottuvat lähes lampeen saakka, keskiosaa hallitsee kaunis Kaironiemi. 
Viinikanjoen rannat on rakennettu länsipuolella keskustaajaman kohdalla ja 
itäpuolella Köhmölän kohdalla, muuten rannoilla on peltoja. Parkanojärven 
itäpuoli on metsäisempää kuin länsipuoli, jossa pellot ulottuvat lähelle rantaa. 
Kirkkojärven ympäristössä on myös runsaasti peltoja. Pentin pohjoispuolella, 
Viinikan itäpuolella ja Pahkalan lounaispuolella on laajoja metsäalueita. Alueil-
la on myös runsaasti nuoria metsiä ja hakkuuaukioita. 
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Maisemamaakuntajaossa alue sijoittuu aivan Suomenselän eteläosaan. Parka-
non kaupungin eteläosat kuuluvat jo Keski-Hämeen viljely- ja järviseutuun. 
Alueella ei ole arvokkaita perinnemaisemia eikä –biotooppeja. 

2.9.2 Maiseman erityispiirteet ja arvokohteet 

Luontoa ja luonnonmaisemaa koskevassa selvityksessä on käyty läpi arvok-
kaat maisema-alueet (Parkanon yleiskaava-alueen luonto ja luonnonmaisema, Pirjo Rautiai-
nen, Kaavatalo Kivatekno Oy, 2004).  

Selvityksessä todetaan, että aivan kaupungin keskustassa on hienoja viher-
alueita (esim. Pappilanjoen lähistön luontopolku) ja lisäksi keskustassa on 
paljon puustoisia pihoja. Heti keskustan ympäristössä on maalaismaisemaa ja 
laajoja vesi- ja metsäalueita - alueella kulttuurimaisema yhtyy kauniisti luon-
nonmaisemaan.  

Alueella maisemaa rytmittää etelä-pohjoissuuntainen vesistöalue Parkanon-
järvestä Riuttasjärveen. Se sekä Kirkkojärvi ja Pappilanjoki sekä vesistöjen 
rantaalueet ovat maisemallisesti tärkeimpiä alueita Parkanossa. Parkanojär-
ven pohjoisosassa on kaunis laaja luhtainen alue sekä muutamia kauniita, lä-
hes paljaita rantakallioita, jotka näkyvät kauas Yliskylän tielle ja Pori-Kuru –
tielle. Viinikanjoen varressa on laajoja peltoaukeita, joista maisemallisesti 
tärkein on Viinikan alue. Pellot laskeutuvat siellä kauniisti kumpuillen kohti 
Viinikanjokea ja niitä laikuttavat pienet, pellon painanteihin jätetyt puuryh-
mät. Viinikan alue onkin yksi valtakunnallisesti merkittävistä kulttuurihistorial-
lisista ympäristöistä. Aivan Viinikanjoen varressa on pari lehtoa, muuten jokea 
reunustaa kapea, puita kasvava kaistale.  

Viinikanjoen pohjoispuolella sijaitsee Kairolampi, jonka keskelle työntyy 
metsäinen Kaironiemi. Lammen eteläpuolella on komeaa varjoisaa kuusikkoa, 
mutta itäpuolen metsät on suurimmaksi osaksi hakattu. Riuttasjärven ran-
noilla on kauniita kallioita. Salminkalliot on säilynyt rakentamattomana, mutta 
muualla rannoilla on loma-asuntoja. Kirkkojärven ympäristössä pellot ja nii-
tyt ulottuvat useissa kohdin lähes rantaan saakka. Länsipuolella aivan Vuori-
joen suun eteläpuolella on kaunis koivikko. Pappilanjoen varressa on kaunis-
ta kuusikkoa. 

Keskustassa ja aivan sen tuntumassa sijaitsevia maisemallisesti kauniita met-
säalueita ovat Kallioahteen itäpuolinen lehto, Kiviniitunmäki, Haapasennotko, 
Viinikan pururadan alue, Lämpölaitoksen länsipuolinen alue sekä Yliskylään 
johtavan tien varren lehtomainen kangas Turpeuslammesta kaakkoon. 

Kauempana keskustasta maisemallisesti tärkeitä paikkoja ovat Parkanonjär-
ven itäpuolella Kantolasta pohjoiseen sijaitseva kuusikko, Vuorijoen varren 
lehto ja sen länsipuolen kaunis kuusikko sekä Jokiniemen itäpuolinen metsä-
alue. Laajemmat selvitykset alueista löytyy Parkanon yleiskaava-alueen luon-
to ja luonnonmaisema-selvityksestä.  

 

2.10 Rakennettu ympäristö 

Koko Parkanossa oli vuoden 2008 lopussa 3113 rakennusta (722 717 k-m2), 
joista asuinrakennuksia oli 2481 sekä liike- ja toimistorakennuksia 102. (Tilas-

tokeskus 2009). Lisäksi kesämökkejä oli 1 212 kpl, tämä luku ei sisälly raken-
nuskantaan.  
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2.10.1 Asuntoalueet 

Asuntokanta Parkanossa on pientalovaltaista, joskin keskustan alueella on 
muuta aluetta runsaammin rivi- ja kerrostaloja. (Tilastokeskus 2009). 

Parkanon kaupungilla on valmiiksi kaavoitettuna ja myynnissä useita omakoti-
talotontteja suhteellisen lähellä rantaa. 

2.10.2 Yhdyskuntatekniikka 

Parkanon kaupungin vesihuollon toiminta-alueita on esitelty alla olevissa ku-
vissa. Tämän lisäksi Kuruntien ja uudenasemantien välillä kulkee uusi Kihniön 
siirtoviemärilinja. 

 

 

Kuva vasemmalla:  

Punainen alue = jätevesiverkoston laajuus 

Vihreä rasterointi = hulevesiverkoston laajuus 

Kuva oikealla: 

Sininen: vesijohtoverkoston piiriin kuuluvat alueet 

Kuvat: Parkanon kaavatalousselvitys 2007 

 

2.10.3 Tie-, katu- ja rautatieverkko 

Parkanon tieverkon runkona on valtatie 3, joka kulkee keskustan sivuitse sen 
länsipuolella. Pääosa valtatien liittymistä keskustan kohdalla on jo nykyisin to-
teutettu eritasoliittyminä. Valtatien parantamista Parkanon keskusta kohdalla 
on suunniteltu. Parantamisen yhteydessä eritasoliittymiä täydennettäisiin ja 
rakennettaisiin uusi eritasoliittymä Keskuskadun liittymään. Parantamistoimet 
lisäisivät erityisesti pitkänmatkaisen liikenteen sujuvuutta ja muodostaisivat 
tiestä vielä nykyistä enemmän läpikulkuun tarkoitetun väylän. Valtatiellä on 



FCG Finnish Consulting Group Oy Lähtökohdat ja tavoitteet 24 (40) 
AKK 02200-D3437 
 
 2.12.2010  
 
 

P:\PLAN\Tre\AAK\MMA\Parkano_0220\D3437_Keskusta_OYK\C Suunnitelmat\02_valmisteluvaihe\lahtotiedo_ja_tavoitteet\lahtotiedot_ja_tavoitteet.doc 

Parkanon keskustan kohdalla myös merkitystä taajaman sisäisessä liikentees-
sä lähinnä taajaman lounaisosista keskustaan suuntautuvan liikenteen kannal-
ta. 

Valtatien 3 lisäksi muita merkittäviä maanteitä osayleiskaava-alueella ovat 
Porin suuntaan kulkeva valtatie 23, Kuruun menevä seututie 332 ja Karviaan 
menevä seututie 274. Lisäksi keskustasta lähtee pienempiä, lähinnä paikallis-
ta liikennettä palvelevia yhdysteitä. 

Maanteiden liikennemäärät Parkanon keskustan ympäristössä ovat yleisesti 
ottaen matalat. Ainoastaan valtatiellä 3 liikennemäärä on hieman suurempi, 
keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2010 tiellä on noin 5 000 – 7 000 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Vuonna 2030 valtatien 3 ennustettu liikennemäärä 
Parkanon keskustan kohdalla on 9 000 – 11 100 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Keskustan pohjois- ja eteläpuolella tien ennustettu liikennemäärä on 6 400 – 
7 700 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Parkanon keskustan merkittävimmät pääkadut ovat Parkanontie ja Aureentie. 
Merkittäviä pääkatuja ovat myös Keskuskatu ja Niementie, jotka liittävät Par-
kanontiehen ja valtatien 3 toisiinsa. Pääkatuverkkoa täydentää tästä erkaneva 
kokoojakatuverkko, joka toimii runkona eri asuin-, teollisuus- ja työpaikka-
alueiden liikenneverkolle ja liittää nämä alueet päätie- ja pääkatuverkkoihin. 
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Parkanon liikenneverkko ja liikennemäärät (FCG 2010) 

Kevyen liikenteen verkko on Parkanon keskustan alueella verrattain kattava ja 
ulottuu lähes koko keskusta-alueelle. Kevyen liikenteen pääväylät seuraavat 
pääsoin pääkatuja ja merkittävimpiä kokoojakatuja. Yksittäisissä kohdissa 
verkostossa on katkoksia asuinalueilla: kevyen liikenteen väylien välillä on 
osuuksia, joilla reitti kulkee pitkin tonttikatua, jolla ei kuitenkaan ole erillistä 
kevyen liikenteen väylää. Verkko ei myöskään yleensä ulotu merkittävimpiä 
kokoojakatuja syvemmälle asuinalueille. Erityisesti taajemman asutuksen (ri-
vi- ja kerrostalot) alueilla tätä voidaan pitää pienenä puutteena. Suurimmat 
alueet kevyen liikenteen verkon ulkopuolella ovat Kirkkojärven länsipuoliset 
asuinalueet. Verkko ei myöskään ulotu merkittävästi taajama-alueen ulkopuo-
lelle esimerkiksi pääteiden varsilla. 
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kevyen liikenteen verkoston kattavuus (FCG 2010) 

Parkanon rautatieasema sijaitsee noin 6 kilometriä keskustan pohjoispuolella. 
Aseman kautta kulkee Helsinki-Oulu -päärata. Asemalla pysähtyy kumpaankin 
suuntaan kulkevia junavuoroja 9 arkivuorokaudessa, viikonloppuisin vuoroja 
on hieman vähemmän. Pääradan ja aseman ansiosta Parkanosta on sujuvat ja 
nopeat junayhteydet Tampereelle ja Seinäjoelle, ja näiden kautta muualle 
Suomeen. Parkanon rautatieaseman käyttöaste onkin liityntäpysäköinnin suo-
sion perusteella verrattain korkea. Matkustajia Parkanon asemalla oli vuonna 
2008 noin 90 000. 

Linja-autovuoroja Parkanosta on Tampereelle arkisin 6 päivässä, viikonloppui-
sin vähemmän. Pohjoisen suuntaan vuoroja on Seinäjoelle 4 vuorokaudessa 
ja Vaasaan 3 vuorokaudessa. Seinäjoen suuntaan liikenne ei jakaudu tasai-
sesti vuorokaudelle, mikä heikentää linja-autoliikenteen palvelutasoa. Kan-
kaanpäähän vuoroja on arkisin 3 päivässä, viikonloppuisin on vain yksi vuoro 
sunnuntaisin. Kaikilta näiltä vuoroilta on myös yhteys Poriin. Virtain suuntaan 
vuoroja on kaksi päivässä arkisin. Linja-autoyhteydet riittävät turvaamaan pe-
rusliikkumisedellytykset Parkanosta pääteiden suunnissa. 

Parkanon rautatieasema on myös merkittävä puutavaran kuormauspaikka. 
Rautatieasemaa onkin esitetty kehitettävän raakapuuterminaaliksi. Pääradan 
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tavaraliikenteen määrä vuonna 2008 Parkanon kodalla oli noin 3 700 000 ton-
nia. Parkanon rautatieasemalta erkanee yhdysrata Kankaanpäähän. Tällä ra-
taosuudella on ainoastaan tavaraliikennettä, ja sen määrä oli vuonna 2008 
noin 9 000 tonnia. Rataosuus on Suomen hiljaisimpia. 

2.10.4 Rakennettu kulttuuriympäristö  

Parkanon keskustan alueella sijaitsee maakunnallisesti arvokkaat Viini-
kanojan kulttuurimaisema ja Parkanon kirkko ympäristöineen. Nämä 
ovat rakennushistoriallisesti merkittäviä sekä maisemakokonaisuuden muo-
dostavia (Pirkanmaan 1. maakuntakaava 2008 & Rakennettu kulttuuriympäristö 1993).  

Kaavoitettavalla alueella sijaitsee myös muita paikallisesti arvokkaita raken-
netun kulttuuriympäristön kohteita, jotka on esitelty laajemmin Pirkanmaan 
kulttuurihistorialliset kohteet –julkaisussa.  
- Kirkkokadun miljöö  
- Kanan tila  
- Vanha pappila 
- Kairokosken saha- ja myllylaitos 
- Pentti ja Kivelä 
 

Osana Parkanon keskusta-alueen osayleiskaavatyötä tehdään inventointia 
keskusta-alueen rakennetusta ympäristöstä (FCG, FM Jari Heiskanen). 

 

 

Kulttuuriympäristöjen muutoskestävyyskartta 
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2.10.5 Muinaisjäännökset 

Alueella sijaitsee Niemen ja Kairokosken historiallisen ajan muinaisjäänteet 
(Pirkanmaan kiinteät muinaisjäännökset 2005). 

Osana Parkanon keskusta-alueen osayleiskaavatyötä tehdään keskusta-
alueen arkeologista inventointia (FCG, FM Kalle Luoto). Selvityksessä on to-
dettu alueella olevat kaksi muinaisjäännöstä sekä ehdotettu kolme uutta lisää. 
Näitä olisivat Kanan asuinpaikka, Viinikan asuinpaikka ja Pappilankosken ve-
simylly. 
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3 TAVOITTEET JA MITOITUSPERUSTEET 

3.1  Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

3.1.1 Valtakunnalliset tavoitteet 

Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan 
1.3.2009. Alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 
- toimiva aluerakenne  
- eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu  
- kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat  
- toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto  
- Helsingin seudun erityiskysymykset  
- luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti tavoitteet otetaan huomioon ja niiden 
toteuttamista edistetään yleiskaavoituksessa. 

3.1.2 Seudulliset tavoitteet 

Seudulliset tavoitteet on esitetty maakuntakaavassa, ks. kohta 2.2.1.  

Maakuntakaavassa Parkanon alueelle on osoitettu erityisiä kehittämismerkin-
töjä. Eteläisempi työpaikka-alue valtateiden 3 ja 23 risteyksessä on merkitty 
maankäytön kehittämisen kohdealueeksi liikenteellisessä solmukohdassa. Alu-
een länsiosassa on osoitettu tieliikenteen yhteystarve ja valtatie 3 merkitty 
merkittävästi parannettavaksi tieksi.  

3.2 Tavoitevaiheessa selkeytyneet tavoitteet 

Kunnan ja osallisten tavoitteita on käsitelty erilaisissa työpajoissa ja palave-
reissa. Näkemyksiä on tiedusteltu myös kyselyn avulla. 

3.2.1 Kunnan asettamat tavoitteet 

Parkanon kaupungin hyväksymät osallistumis- ja arviointisuunnitel-
massa 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 

 
Suunnittelutyön käynnistyttyä kaupungin tavoitteita on tarkennettu suunnitte-
lutyötä koordinoivassa ohjausryhmässä. 
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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. 

Ohjausryhmän tulevaisuustyöpaja: 

Suunnittelutyötä koordinoivalle ohjausryhmälle on järjestetty kaavatyön ta-
voitevaiheessa syksyllä 2009 työpaja, jossa on kartoitettu ohjausryhmän nä-
kemyksiä Parkanon vetovoimatekijöistä vuonna 2025. Työpajan tuloksia ava-
taan tarkemmin liitteenä olevassa muistiossa ”Tavoitevaiheen ohjausryhmän 
työpaja”. 

Vetovoimatekijöiksi 2025 valikoitui: 

- Työpaikat = osaava työvoima 

- Luonto 

- Liikenneyhteydet 

- Raideliikenne 

- Päätöksentekokyky 

- Asuinviihtyvyys 

- Oppilaitokset, koulutus 

- Harrastukset 

- Matkailu 

- Palvelut 

- Kaupat 

 

Valtuuston tulevaisuustyöpaja 

Parkanon kunnanvaltuustolle on järjestetty kaavatyön tavoitevaiheessa hel-
mikuussa 2010 työpaja, jossa on kartoitettu valtuuston jäsenten näkemyksiä 
Parkanon vetovoimatekijöistä vuonna 2025. Työpajan tuloksia käsitellään tar-
kemmin liitteenä olevassa muistiossa ”Tavoitevaiheen valtuuston työpaja”. 

Vetovoimatekijöiksi 2025 valikoitui: 

- Viihtyisä asuminen 

- Puhdas luonto 

- Monipuoliset harrastukset 

- Yhteisö, elämänlaatu 

- Yhteistyö, päätöksenteko 

- Hyvät palvelut 

- Liikenneyhteydet 

- Elinkeinot, matkailu 

 

3.2.2 Viranomaisten tavoitteet 

viranomaisaloitusneuvottelu 

Kaavatyön tavoitteita on käsitelty viranomaisaloitusneuvottelussa 8.9.2009 
Pirkanmaan ympäristökeskuksessa: 
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- Neuvottelussa päätettiin muuttaa projektisuunnitelmaa niin, että kaavaluonnoksen 
sijasta laaditaan vaihtoehtoiset rakenneluonnokset hieman aiottua suuremmalta 
alueelta. 

- Rautateiden hyödyntämisen huomioon ottamisesta muistutettiin 

- Kaupunkirakenteen tiivistämistä korostettiin 

- Valtatie 3:n aiheuttama estevaikutus todettiin haasteeksi, johon toivottiin ratkaisu-
ja. Valtatien korjaussuunnitelman edellytettiin näkyvän osayleiskaavassa. Keskus-
kadun liittymän viereisten puiston ja huoltoaseman poistuminen tai pieneneminen 
on todennäköistä uuden eritasoliittymän rakentamisen yhteydessä. 

- Kevyen liikenteen väylälle Kirkkojärven pohjoispuolelta keskustaan todettiin tarve. 

- Maakuntakaavassa osoitettu taajaman itäpuolinen liikenneyhteys todettiin  liian 
kalliiksi toteuttaa 

- Kulttuurimaisemaselvityksen pikaiselle aloittamiselle todettiin tarve. 

Viranomaisten tavoitteita tarkistetaan rakenneluonnosten läpikäynnin yhtey-
dessä valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelussa. 

 

3.2.3 Kuntalaisten tavoitteet 

Tavoitevaiheen yleisötilaisuus ja työpaja: 

Kuntalaisten tavoitteita ja näkemyksiä on kartoitettu 17.6.2010 järjestetyssä 
tavoitevaiheen yleisötilaisuudessa Parkanon kunnantalolla. Työpajan tuloksia 
esitellään liitteenä olevassa muistiossa ”Tavoitevaiheen yleisötilaisuuden työ-
paja”. 

- Työpajassa kävi ilmi eriävät näkökulmat rantojen maankäytöstä 

- Osa osallistujista piti rakennemalleissa osoitettuja asuinalueita ja asukasvolyymejä 
ylimitoitettuna, osa sopivina. 

- Rautatieaseman lähistölle luonnosteltua asutusta pidettiin pääosin hyvänä ajatuk-
sena, samoin ajatusta lähiraideliikenteestä. Volyymien riittävyyttä tosin epäiltiin. 

- Tiiveys nähtiin hyvänä tavoitteena, toisaalta kauempana olevat väljät tontit saivat 
kannatusta 

- Aseman ja keskustan välille toivottiin pyöräilyväylää ja julkista liikennettä 

- Taajaman itäpuolelle maakuntakaavassa esitettyä ohitustietä kaivattiin rakenne-
vaihtoehtoihin. Viemäri on jo olemassa (siirtoviemäri Kihniöstä) 

- Kirkkojärvelle toivottiin lisää esim. vapaa-aikaan liittyviä toimintoja ja hyviä virkis-
tysreittejä. 

- Urheilupuiston huomioon ottamista kaavoituksessa toivottiin erityisesti. 

- Palveluasumista sekä rivitaloja toivottiin 

- Joen rantaan ulottuvia kevytväyliä toivottiin. 

 

Asukaskysely: 

Tavoitevaiheen työpajan lisäksi parkanolaisille on järjestetty asukaskysely, 
johon vastasi 76 henkilöä. Asukaskyselyn tuloksia esitellään liitteessä olevas-
sa muistiossa ”Parkanon keskusta-alueen osayleiskaavan asukaskysely” 

- Uusien asuinalueiden nähtiin vuonna 2025 sijoittuvan rautatieaseman lähistölle, 
Viinikan peltomaisemaan ja ydinkeskustan rakentamattomille reuna-alueille. Myös 
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Viinikan laajennus koilliseen, Kirkkojärven rannat, Kairajärven rannat ja Kuruntien 
eteläpuoliset alueet saivat jonkin verran kannatusta. 

- Rakennustyypeistä eniten kaivattiin rivitaloja, toisiksi eniten omakotitaloja ja vähi-
ten kerrostaloja. 

- Keskusta-alueen parhaimpina ja kauniimpina ominaisuuksina tällä hetkellä pidettiin 
sekä järvi- että jokimaisemia puistoineen ja luontoarvoineen. Myös vanhaa kes-
kustaa arvostettiin. 

- Parkanon tärkeimmiksi elinkeinoiksi vuonna 2025 kannatettiin vireää teollisuus-
toimintaa, puuta ja bioenergiaa sekä kaupan alan keskittymistä. Maatalous, turve, 
matkailu, palvelut, toimistotyö ja koulutus saivat vähemmän ääniä 

- Kyselyssä tiedusteltiin Parkanon elinkeinoelämän valttikorttia vuodelle 2025. Vas-
taukset olivat monipuolisia, kuitenkin teollisuus ja energia-ala nousivat eniten esil-
le. 

- Palvelurakenteen tämän hetkinen riittävyys todettiin kyselyssä melko hyväksi tai 
hyväksi. Huonoksi tai melko huonoksi todettiin lähinnä ammatillinen ja korkeam-
man asteen koulutus. 

- Liikenneturvallisuus, pysäköintijärjestelyiden riittävyys ja kevyen liikenteen väylät 
äänestettiin melko hyväksi. 

- Kyselyssä pyydettiin kuvailemaan keskustaajaman vaarallisinta paikkaa. Esille 
nousivat Valtatie 3:n risteysalueet sekä Niementien S-marketille kääntyvä risteys. 

- Kyselyssä annettiin vaihtoehtoja Parkanon imagoksi vuodelle 2025. Eniten suosiota 
sai ”Menestyvä ja kaunis kaupan keskittymä hyvien liikenneyhteyksien varrella. 
Kakkosena oli ”Vireä ja yhteisöllinen teollisuuskaupunki, jossa on helppo ja muka-
va asua”. Suosiota sai myös ”Miellyttävä pysähdyspaikka valtatien varrella”, ”mo-
derni pikkukaupunki, joka panostaa ekologiseen ja kestävään elämäntapaan” ja 
”Luonnonläheinen matkailun ja kulttuuritapahtumien kehto”. Väljän asumisen lin-
tukoto, mummola maalaismaisemassa, puututkimuksen pioneerikunta ja  tiivis ja 
sykkivä kasvukeskus saivat vähemmän ääniä. 

- Kyselyssä pyydettiin ehdotusta Parkanon imagon iskulauseeksi vuodelle 2025. 
Viihtyvyys, luonto, aktiivisuus, monipuolisuus ja hyvät palvelut olivat useissa vas-
tauksissa esiintyviä teemoja. 

 

3.3 Toimintokohtaiset tavoitteet 

Toimintokohtaisia tavoitteita käsitellään ohjausryhmän kokouksessa 
28.9.2010. 

3.3.1 Asuminen 

Parkanon kaupungin hyväksymät osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 
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 
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- 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. 

Tavoitevaiheen työpajoissa on noussut esille asumiseen liittyen seuraavia nä-
kemyksiä: 

Ohjausryhmä: Valtuusto: Yleisötilaisuus: 

ASUINVIIHTYVYYS 
 
Parkanosta haluttava asuin- tai työ-
paikka 
 
viihtyisiä asuntoalueita lisää 
 
Asuinviihtyvyys 
 
Viihtyisä, kaunis ja turvallinen  
keskusta 
 
Asuntotontti tarjonta / koko ja laatu 
 
Turvallinen ympäristö lapsille 
 
Monipuolinen tonttitarjonta 
 
Ihmisläheinen tonttipolitiikka 
 
Kaupunki on pieni mutta toimiva 
 
Tulevat kaavaratkaisut 

 

Viihtyisä asuminen 
 
väljät asuinalueet, tilava kaavoitus asumi-
seen III 
 
Laadukkaat asuntotontit 
 
Kattava tonttitarjonta II 

o korkeatasoista tontteja rakentamiseen, 
järvinäkymät 
 
Asukaslähtöinen tonttitarjonta 
 
Hyvät tontit omakotiasujille 
 
Selkeä pientaloasuinalue 
 
Puistomainen rakentaminen 
 
Ympäristön viihtyisyyden parantaminen, II 
 
Edullinen asuinympäristö 
 
Esteetön ja viihtyisä rakentaminen, ikäih-
miset 
 
Viihtyisä, turvallinen asuinympäristö III 
 
Asemanseudulle omakotitaloalue, jolla  
oma päiväkoti 
 
Kaitojen vetten vapaa-ajan asumiskeidas 
 
Kaikkia vapaita ranta- ja virkistysalueita ei 
kaavoitettu asumiskäyttöön vaan jalostet-
tu asukkaiden vapaa-ajan toimintaan 
 
Luonto 

Järviparkano 

Hyvää: 

- Rantarakentaminen 

- Syrjemmälle isompia tontteja 

- Tiivis keskusta 

- Kirkkojärven rannat yhteiset 

- Aseman asutus. kiskobussi mukaan 

Huonoa: 

- Asuminen ylimitoitettu 

- Pahkalan takaiset asuinalueet kauka-
na keskustasta 

- Vatusentien varren asuintontit 

Kehitettävää: 

- ”Tampereen lähiö” –ajattelun tulisi 
näkyä suunnittelussa 

- Rannoille väljiä, tasokkaita omakoti-
alueita. Omarantaiset tontit kilpailu-
valttina 

- Asuinalue leirintäalueelle 

 

Jokiparkano 

Hyvää: 

- Väljät ja tasokkaat asuinalueet, esim. 
Kairajärvi 

- Kuruntien eteläpuolen asuinalueilla 
hyvät maisemat 

- Viinikan alueen laajennus 

Huonoa: 

- Asemanseutua ei ole huomioitu 

- Asuinalueiden ylimitoitus 

Kehitettävää: 

- Ikärakenteen kehitys tulisi ottaa 
huomioon 

- Laadukasta palveluasumista 

- Vihreää ja laadukasta rantarakenta-
mista 

- Asumista mielummin järven kuin 
joen rannalle 

- Rivitaloja lisää 
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Asukaskysely: 

- Uusien asuinalueiden nähtiin vuonna 2025 sijoittuvan rautatieaseman lähistölle, 
Viinikan peltomaisemaan ja ydinkeskustan rakentamattomille reuna-alueille. Myös 
Viinikan laajennus koilliseen, Kirkkojärven rannat, Kairajärven rannat ja Kuruntien 
eteläpuoliset alueet saivat jonkin verran kannatusta. 

- Rakennustyypeistä eniten kaivattiin rivitaloja, toisiksi eniten omakotitaloja ja vähi-
ten kerrostaloja. 

 

3.3.2 Työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Tavoitevaiheen työpajoissa on noussut esille seuraavia näkemyksiä: 

Ohjausryhmä Valtuusto yleisötilaisuus 

TYÖPAIKAT = OSAAVA TYÖVOIMA 

 
-  sitoutunut työvoima 

-  osaava työvoima 

-  työpaikkoja  kaiken kehityksen 
perusta 
-  vahva teollinen pohja / työpaik-
katarjonta 
-  teollisuustyöpaikkojen luominen 
(metalli) 
-  monipuolinen yrityskanta (metal-
li, puu, muovi, kenkä, turve, suun-
nittelu) 
-  tilaa teollisuudelle 

-  maatalous – bioenergian tuotanto 

-  turvesuot 
- paikkakuntauskolliset yrittäjät 
- pk – ”voisimmeko palvella” 
- palkkataso edullinen yrityksille 
- sitoutunut työvoima 
- esim. Teollisuustien varsi sopisi 
palveluille raremmin kuin teollisuu-
delle, jota pitäisi vähittäin 
siirtää soveltuvammille alueille 
-  UPM – VT3 – Käenkoski 

-  vetovoimaisuus viesteissä yrittä-
jille 

Elinkeinot, matkailu 
 
-  monipuolinen elinkeinorakenne 

-  Parkano on kaupankäynnin kes-
kus II 
-  lisää työpaikkoja 
o työpaikkaomavaraisuus II 

-  tekemisen meininki 

-  työtä arvostavat työntekijät 

-  oma yrityspuisto 

-  vetovoimaisia yrityksiä saatu 
paikkakunnalle 
-  vahva, monipuolinen teollisuuden 
keskittymä III 
o teolliset työpaikat 
o teollinen perinne 
o isoa teollisuutta yritetty saada 
jälleen paikkakunnalle 
o teollisuudelle tontteja 

-  matkailu tärkein elinkeino 
o matkailusta saatava enemmän 
euroja 
o vesistöjen hyödyntäminen mat-
kailullisesti 
o asuntomessut, hirsirakentami-
nen 
o Parkanossa on jokin ”massata-
pahtuma” joka vuosi 
-  kansainvälisen hakukoneen haa-
rakonttori 
-  maahanmuuttokeskus 

-  kansainvälinen metsäkeskus 

-  laadukas hotelli ja ravintola 

Järviparkano: 

Hyvää: 

- Teollisuus kaukana keskustasta 

- Asemanseudun teollisuusalueet 

Huonoa: 

- Vanhan aseman teollisuuspaikal-
le huonot liikenneyhteydet 

- Leirintäalueen siirto 

Kehitysideat: 

- Kannoottivuokrausta kirkkojär-
velle, kanoottireittien rantautu-
miskohdat 

- Festarit ja kahvila leirintäalueelle 

- Käenkosken kehittäminen 

- Markettien ja keskustan sitomi-
nen yhteen 

 

Jokiparkano 

Hyvää: 

- Teollisuus keskustan ulkopuolella 

- Runsaasti teollisuusalueita 

- Käenkosken kehittäminen 

- Laajat teollisuusalueet 

huonoa: 

- Asemanseutua ei ole huomioitu 

- Keskusta tulisi sitoa paremmin 
yhteen 

Kehitysideat: 

- Laadukas palveluasuminen 

- Tori Pahkalaan, tapahtumia 

- Kirkkojärven lautalle kahvila 
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Asukaskysely: 

- Parkanon tärkeimmiksi elinkeinoiksi vuonna 2025 kannatettiin vireää teollisuus-
toimintaa, puuta ja bioenergiaa sekä kaupan alan keskittymistä. Maatalous, turve, 
matkailu, palvelut, toimistotyö ja koulutus saivat vähemmän ääniä 

- Kyselyssä tiedusteltiin Parkanon elinkeinoelämän valttikorttia vuodelle 2025. Vas-
taukset olivat monipuolisia, kuitenkin teollisuus ja energia-ala nousivat eniten esil-
le. 

-  

3.3.3 Palvelut ja virkistys 

Tavoitevaiheen työpajoissa on noussut esille seuraavia näkemyksiä: 

Ohjausryhmä Valtuusto yleisötilaisuus 

PALVELUT 
-  palvelut: koulu / lastenhoito / 
vanhustenhoito 
-  päivässä päivähoitoon 

-  arjen toimivuus 

-  elämisen helppous 

-  hyvät kunnalliset palvelut myös 
tulevaisuudessa: sosiaali, terveys, 
koulut, kulttuuri, liikunta 
-  hyvät palvelut 
 
KAUPAT 
-  kaupan palvelut hyvät / alueelli-
nen kauppakeskus 
-  kaupallinen keskus 

-  kaupat 
 
OPPILAITOKSET, KOULUTUS 
-  korkeakoulun saaminen Par-
kanoon, suotutkimus / Metla 
-  oppilaitokset 

-  opiskelumahdollisuudet nuorille 
- metsäntutkimus Metla – imago-
tekijä: 55 tutkijaa / kansainvälinen 
yhteistyö 

PALVELUT 
-  palvelut: koulu / lastenhoito / 
vanhustenhoito 
-  päivässä päivähoitoon 

-  arjen toimivuus 

-  elämisen helppous 

Hyvät palvelut 
-  hyvät työpaikat 

-  hyvät/monipuoliset palvelut lä-
hellä IIIII I 
o kehittynyt palvelurakenne II 

-  kunnalliset palvelut II 
o turvalliset sosiaali- ja terveys-
palvelut, sosiaalipalvelut 
-  toimiva terveyskeskus IIII 
o yöpäivystys 
o erikoissairaanhoidon palvelut 

-  toimiva aluesairaala II 

-  helppo asioida kaupoissa ja viras-
toissa 
o ei pysäköintimaksuja II 

-  joustavat päivähoidon palvelut 

-  keskitetyt päivähoitopalvelut II 

-  monipuolinen kaupan keskus, 
vahvistunut entisestään IIII 
o Karvian, Kihniön ja ympäristö-
kuntien keskuudessa 
-  hyvät koulutusmahdollisuudet 
nuorille/aikuisille II 
o ammattikoulu 
o Parkanossa oma lukio 

-  toimiva kouluverkko 

-  kunnossa oleva katuverkko 

-  hyvät liikenneyhteydet 

-  tietoliikenneyhteydet II 

-  ikäihmisten kunnosta huolehtimi-
nen 
- senioritalo 

- vanhuspalvelut pidettävä ajan 
tasalla 

Järviparkano: 

Hyvää: 

- Asemanseutu 

- Tiivis keskusta 

Huonoa: 

- Pahkalan takana olevat asuinalu-
eet kaukana keskustasta 

- Julkinen liikenne aseman ja kes-
kustan välillä puuttuu nykyään 

Kehitysideat: 

- ”tampereen lähiö” –ajattelu 

- marketit ja keskusta tulisi sitoa 
jotenkin yhteen 

- Käenkosken kehittäminen 

- Keskustan pienyritykset hyviä, 
kehittämistä sen varaan 

Jokiparkano 

Hyvää: 

- Uimarannat molemmin puoln 
kirkkojärveä voidaan huomioida 

Huonoa: 

- Asemanseutua ei ole huomioitu 

- Urheilupuisto paremmin huomi-
oon 

- Puute yhdestä keskustasta (si-
tominen) 

Kehitysideat: 

- Ikärakenne paremmin huomioon 

- Tori Pahkalaan, tapahtumia 
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Asukaskysely: 

- Palvelurakenteen tämän hetkinen riittävyys todettiin kyselyssä melko hyväksi tai 
hyväksi. Huonoksi tai melko huonoksi todettiin lähinnä ammatillinen ja korkeam-
man asteen koulutus. 

 

 

3.3.4 Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva 

Yleisötilaisuus: 

Järviparkano: 

Hyvää: 

- Vanhan aseman teollisuuspaikka 

- Teollisuus kaukana keskustasta 

- Olemassa olevan kunnallistekniikan hyödyntäminen 

- Rantarakentaminen 

- Asemanseudun rakentaminen 

- Syrjäisimmille seuduille isoja tontteja 

- Tiivis keskusta 

- Uusia rakennuksia ei kirkkojärven ympärille 

- huonoa: 

- Ylimitoitus 

- Vanhan aseman teollisuuspaikalle huonot liikenneyhteydet 

- Pahkalan takaiset asuinalueet kaukana keskustasta 

- Vatusentien varren tontit 

Kehitettävää: 

- ”Tampereen lähiö” ajattelun tulisi näkyä suunnittelussa 

- Markettien ja keskustan sitominen 

- Rannoille väljiä, tasokkaita omakotialueita 

- Keskustan hyvät pienyritykset kehityspinnaksi 

 

Jokiparkano 

Hyvää: 

- Teollisuus keskustan ulkopuolella, paremmin kuin toisessa versiossa 

- Väljät ja tasokkaat asuinalueet 

- Viinikan laajennus hyvä, infra hyödynnetty 

- Kirkkojärvelle uimarannat 

huonoa: 

- asemanseutua ei ole huomioitu 

- viheralueet vähenevät 

- ylimitoitus 

- Urheilupuiston huomioon otto 

- Vapaa ranta puuttuu 

- Keskusta ei ole yhtenäinen 
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kehitettävää: 

- ikärakenne huomioon 

- palveluasumista 

- vihreää ja laadukasta rantarakentamista 

- asuminen järven rannalla parempi kuin vuolaan joen 

- tori pahkalaan, kirkkojärven lautalle kahvila 

- rivitaloasumista lisää 

 

3.3.5 Liikenne ja kunnallistekniikka 

Tavoitevaiheen työpajoissa on noussut esille seuraavia näkemyksiä: 

Ohjausryhmä Valtuusto yleisötilaisuus 

LIIKENNEYHTEYDET 
-  liikenteellinen sijainti hyvä 

-  sijainti 

-  hyvät julkiset yhteydet aseman 
ja keskustan välillä 
-  hyvät kevyenliikenteen väylät  
houkuttelevat pyöräilemään auton 
sijaan 
-  liikkumisen helppous autolla / 
junalla / kävellen 
-  liikenne / kevyt liikenne 

-  liikenteen sujuvuutta kehitettävä 
(työssäkäyntiliikenne esim. Tampe-
reelle) 

RAIDELIIKENNE 
-  sijainti 

-  ajallinen etäisyys, Tampere / 
Helsinki 
-  aseman seutu 

-  ilmastomuutos 

- raideliikenne – henkilöliikenne 

-  bioenergiaterminaali 

Liikenneyhteydet 
 
-  toimiva paikallisliikenne aseman-
seudun ja keskustan ja kolmoskes-
kuksen välillä 
 
-  liikenteellinen sijainti II 
o valtatie 3, 23 
 
-  etäisyydet isoihin keskuksiin II 
 
-  hyvät, nopeat, riittävät liiken-
neyhteydet IIIII IIIII II 
 
-  hyvät julkiset yhteydet 
o junayhteydet III 
o linja-autoyhteydet 
 
-  asemanseutu kehittyy IIII 
o rautatieaseman parantaminen 
matkustajaystävällisemmäksi 
o asemanseudulla suuri mahdolli-
suus kasvaa 
 
-  nopea luotijunayhteys Tampe-
reelle ja Helsinkiin 
 
-  radan hyödyntäminen paremmin 
II 
 
-  isompi lentokenttä Parkanoon II 
o lentokoneiden laskeutumisalue 
keskustan tuntumassa 
 
-  Parkanon mainostaminen hyvien 
kulkuyhteyksien paikkakuntana 
o Jani Vikholm muutti Tuurista 
Parkanoon kulkuyhteyksien vuoksi 

Järviparkano: 

Hyvää: 
- Kunnallistekniikan hyödyntämi-

nen 
- Tiivis keskusta 
- Kiskobussi mukaan 
Huonoa: 
- Lähiliikenteen rautatielle ei vo-

lyymit riitä 
- Vanhan aseman teollisuuspaikal-

le huonot liikenneyhteydet 
- 3-tien meteli 
- Julkinen liikenne aseman ja kes-

kustan välillä puuttuu 
Kehitysidea: 
- Itäinen uusi tieyhteys 
- Keskustan ympäri ”shuttle bus” 

=possujuna 
- Kevytväylien kehittäminen 
- kanoottireittien rantautumiskoh-

dat 
 
Jokiparkano: 
hyvää: 
- Hyvät uudet tieyhteydet 
- Hyvä kevyen liikenteen reitti 

kirkkojärven ympäri 
huonot: 
- Kevyt liikenne 
- Liian vähän tieyhteyksiä 
- Jokivarren reitti ei realistinen 
Kehitysideat: 
- Kevytväylä aureentien ja nie-

menmaantien välille 
- Kevytliikenne kirkkojärven itä-

reunaan 
- Kevytväylät, jotka ulottuvat jo-

enrantaan 
- silta viinikkaan (kevytväylä) 

 



FCG Finnish Consulting Group Oy Lähtökohdat ja tavoitteet 38 (40) 
AKK 02200-D3437 
 
 2.12.2010  
 
 

P:\PLAN\Tre\AAK\MMA\Parkano_0220\D3437_Keskusta_OYK\C Suunnitelmat\02_valmisteluvaihe\lahtotiedo_ja_tavoitteet\lahtotiedot_ja_tavoitteet.doc 

Asukaskysely: 

- Liikenneturvallisuus, pysäköintijärjestelyiden riittävyys ja kevyen liikenteen väylät 
äänestettiin melko hyväksi. 

- Kyselyssä pyydettiin kuvailemaan keskustaajaman vaarallisinta paikkaa. Esille 
nousivat Valtatie 3:n risteysalueet sekä Niementien S-marketille kääntyvä risteys. 

 

3.3.6 Maisema, luonto ja rakennettu kulttuuriympäristö 

Tavoitevaiheen työpajoissa on noussut esille seuraavia näkemyksiä: 

Ohjausryhmä Valtuusto yleisötilaisuus 

LUONTO 
- luonto 

-  luonnon/maiseman hyödyntämi-
nen 
-  puhtaus 
- Länsi-Aure 
- Seitsemiseen VT 3:n ja Kurun 
kautta 
- luonnonsuojelualueiden nykyar-
vojen arvioiminen / ympäristökes-
kus 
- Viinikan alue 
- kokonaisvaikutus 
- kaukolämmön käyttömahdolli-
suuksia 
- YM / turvekaavan kohteet / suo-
jelukohteet 

HARRASTUKSET 
-  harrastusmahdollisuudet 

- vapaa-ajan toiminnan kehittämi-
nen, esim. uimahalli 

Puhdas luonto 
-  luonto lähellä IIIII III 

-  luonnonläheisyys, ulkoilu- ja me-
lontareittejä jne. 
-  puhdas luonnonympäristö IIIII 

-  puhdas luonto myöskin keskusta-
alueella, rantarakentamisesta va-
paata aluetta 
-  upeaa luontoa hyödynnettävä 
enemmän mitä tällä hetkellä, millä 
matkailua paikkakunnalle 
saatu lisättyä 
-  puhtaat järvet 

-  leirintäalueen säilyttäminen 

-  ulkoilumahdollisuudet taattava 

Monipuoliset harrastukset 
-  hyvät harrastusmahdollisuudet 
III 
-  hyvät liikuntamahdollisuudet II 

-  hyvät vapaa-ajan mahdollisuudet 

-  edulliset liikuntamahdollisuudet 

-  elävä Pahkalan urheilupuisto 

-  uimahalli 

-  vesistöt virkistykseen, vesistöjen 
virkistyskäyttöä aktivoidaan kau-
pungin ja järjestöjen toimesta 

Järviparkano: 
Hyvää: 
- Vanhan aseman teollisuuspaikka 
- rantarakentaminen 
- tiivis keskusta 
- syrjemmällä isoja tontteja 
huonoa: 
- Ylimitoitus 
- kolmostien meteli 
Kehitettävää: 
- ”Tampereen lähiö”-ajattelu 
- Virkistysalueille pääsy 
- Markettien ja keskustan sitomi-

nen 
- Rannoille väljiä, tasokkaita oma-

kotialueita 
- festarit, kahvila leirintäalueelle 
- Kanoottivuokrausta kirkkojärvel-

le, kanoottireittien rantautumis-
pisteiden kehittäminen 

- Käenkosken kehittäminen 
- Keskustan pienyritykset hyvät: 

kehityspinnaksi 
Jokiparkano: 
Hyvää: 
- Teollisuus ulkopuolella 
- Kuruntien eteläpuolen hienot 

maisemat hyötykäyttöön 
- Viinikan laajennus 
- Käenkosken kehittäminen 
- Uimarannat kirkkojärvellä voi-

daan huomioida 
- Reitti kirkkojärven ympäri 
Huonoa: 
- viheralueet vähenevät 
- urheilupuisto otettava paremmin 

huomioon 
- liian vähän yhteisrantaa 
- Puute yhdestä keskustasta 
kehitettävää: 
- Vihreä ja laadukas rantaraken-

taminen 
- Tori pahkalaan, tapahtumia toril-

le 
- Joenvarteen kevytväylä, kevyen 

liikenteen silta viinikkaan 
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3.3.7 Kuntaimago 

Valtuuston työpaja: 

Yhteisö, elämänlaatu 
- turvallisuus III 

- elämisen helppous 

- vahva yhteisöllisyys II 

- onnelliset asukkaat 

- kaunis ympäristö 

- rauhallinen ympäristö 

- lapsiystävällinen kunta 

- virkeä ja elinvoimainen kansa 

- työtä ja toimeentuloa 

- virkeät, hyväkuntoiset, aktiiviset ikäihmiset 

- vireät ja toimivat ”sivukylät” 
 
Yhteistyö, päätöksenteko 
- suurkunta, asukkaita n. 35 000 

- päätöksentekokyky 

- kuntayhteistyö 

- avoin toimintakulttuuri 

- oikeudenmukaiset ja avarakatseiset päättäjät 

- edelleen pätevät luottamushenkilöt 

- viisaat virkamiehet 

- palvelun keskus / toimivat kunnalliset palvelut (terveyskeskus, koulu) 

- kulttuuritapahtumat 

- kateus loppui 2015 

- yhdessä mennään ja tehdään 

- hyvät yhteistyömahdollisuudet lähikuntien kanssa 

- hyvät suhteet Venäjään ja Kiinaan 

- etätyön mahdollisuudet (toimivat tietoliikenneyhteydet) 
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Asukaskysely: 

- Kyselyssä annettiin vaihtoehtoja Parkanon imagoksi vuodelle 2025. Eniten suosiota 
sai ”Menestyvä ja kaunis kaupan keskittymä hyvien liikenneyhteyksien varrella. 
Kakkosena oli ”Vireä ja yhteisöllinen teollisuuskaupunki, jossa on helppo ja muka-
va asua”. Suosiota sai myös ”Miellyttävä pysähdyspaikka valtatien varrella”, ”mo-
derni pikkukaupunki, joka panostaa ekologiseen ja kestävään elämäntapaan” ja 
”Luonnonläheinen matkailun ja kulttuuritapahtumien kehto”. Väljän asumisen lin-
tukoto, mummola maalaismaisemassa, puututkimuksen pioneerikunta ja  tiivis ja 
sykkivä kasvukeskus saivat vähemmän ääniä. 

- Kyselyssä pyydettiin ehdotusta Parkanon imagon iskulauseeksi vuodelle 2025. 
Viihtyvyys, luonto, aktiivisuus, monipuolisuus ja hyvät palvelut olivat useissa vas-
tauksissa esiintyviä teemoja. 

 

3.4 Mitoitusvaihtoehdot 

Osayleiskaavatyön valmisteluvaiheessa on laadittu kaksi rinnakkaista vaihto-
ehtoista luonnosmaista rakennemallia, joiden kohdevuosi on 2025. Luonnok-
sissa on mitoitettu uusia asuinalueita n. 2 000 asukkaalle. Asuinalueet ovat 
tehokkuuksiltaan ja typologioiltaan erilaisia. 

Rakennevaihtoehtoja on käsitelty tarkemmin erillisessä raportissa ”Rakenne-
vaihtoehdot” 

Rakennevaihtoehtojen tarkempia mitoituksia ja kustannusarvioita on käsitelty 
tarkemmin raportissa 2: ”Rakennevaihtoehtojen kaavatalousselvitys” 
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