
 
 
 
 

FCG Finnish Consulting Group Oy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARKANON KESKUSTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA 
 
Osaraportti 2 
 

Rakennemallin vertailuvaihtoehdot 
 
 

0220-D3437 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.12.2010 
 



FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennemallin vertailuvaihtoehdot I 
 20020160-D3437 
 
 2.12.2010  
 
 
 

P:\PLAN\Tre\AAK\MMA\Parkano_0220\D3437_Keskusta_OYK\C Suunnitelmat\02_valmisteluvaihe\rakennevaihtoehdot\selostus\rakennevaihtoehdot_selostus.doc 

SISÄLLYSLUETTELO 

1 Valmisteluvaiheen lähtökohdat ja tavoiteet ................................................................... 1 
1.1 Suunnittelualue ............................................................................................... 1 
1.2 Kaavatilanne................................................................................................... 1 
1.3 Tavoitteet....................................................................................................... 2 

2 Vertailuvaihtoehdot................................................................................................... 3 
2.1 Vertailuvaihtoeuto 1: JÄRVIKAUPUNKI 2025 ........................................................ 4 
2.2 Vertailuvaihtoehto 2: JOKIKAUPUNKI 2025.......................................................... 5 

3 Johtopäätökset ......................................................................................................... 6 
 
 
Liite: Vertailuvaihtoehdot A2-kokoisella pohjalla mittakaavassa 1: 20 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennemallin vertailuvaihtoehdot 1 (6) 
 20020160-D3437 
 
MKi 2.12.2010  
 
 

P:\PLAN\Tre\AAK\MMA\Parkano_0220\D3437_Keskusta_OYK\C Suunnitelmat\02_valmisteluvaihe\rakennevaihtoehdot\selostus\rakennevaihtoehdot_selostus.doc 

 
 
PARKANON KESKUSTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA 
 
1 Valmisteluvaiheen lähtökohdat ja tavoiteet 

 
1.1 Suunnittelualue 

 
Suunnittelualueena on Parkanon kaupungin keskusta lähiympäristöineen. Alu-
een pinta-ala on noin 30 km2. Alue kattaa keskustan asemakaavoitetun alu-
een ja pohjoisessa asemanseudun osayleiskaava-alueen. Idässä alue rajautuu 
Pitkäjärveen. 
 
Parkanossa on noin 7 100 asukasta, joista suunnittelualueella asuu noin 
5 000. Rakennuskanta on pientalovaltaista, joskin ydinkeskustan alueella on 
muuta aluetta runsaammin rivi- ja kerrostaloja. Parkanon keskustaajama si-
joittuu Kirkkojärven ja Viinikanjoen ympäristöön, kauempana asutus on haja-
naisempaa ja jo melko lähellä keskustaa on suuria metsäalueita. 
 
Kaupungin keskeiset julkiset palvelut ovat keskittyneet pitkälti Parkanontien, 
Satakunnankadun ja Keskuskadun lähettyville ydinkeskustaan. Alueella sijait-
sevat mm. kaupungintalo, terveyskeskus, palolaitos, posti, lukio ja poliisi. 
Mm. päiväkoteja ja päiväkeskuksia on myös ydinkeskustan ulkopuolella. Kau-
pallisia palveluja on keskittynyt sekä keskustan alueelle että Pahkalaan valta-
teiden länsipuolelle. 

Parkanossa noin kolmasosa työpaikoista on keskittynyt teollisuuteen. Yhteis-
kunnalliset ja henkilökohtaiset palvelutyöpaikat muodostavat noin neljäsosan 
työpaikkajakaumasta. Työpaikkaomavaraisuus Parkanossa on yli sadan (103 
%) eli alueen työpaikkojen lukumäärä suurempi kuin alueella asuvan työllisen 
työvoiman lukumäärä. 

Erityisiä virkistys- ja matkailualan toimintoja Parkanossa ovat mm. Koilliseen 
suuntaava vaellusreitti Paronintaival, kaupungin halki kulkeva melontareitti 
sekä Käenkosken virkistyskeskus. 

 
1.2 Kaavatilanne 

 
Suunnittelualueella on voimassa vuonna 2007 vahvistettu Pirkanmaan 1. 
maakuntakaava. 
 
Keskusta-alueen oikeusvaikutukseton yleiskaava on hyväksytty vuonna 1991. 
Sen mitoitus on aluevarauksiltaan ja 35 000 asukkaan asukasmäärältään liian 
suuri, joten sen päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi. 
 
Parkanon rautatieaseman seudulle laaditaan parhaillaan oikeusvaikutteista 
osayleiskaavaa, jolla on tarkoitus mahdollistaa alueelle työpaikkojen sekä vä-
häisessä määrin myös asuntojen rakentaminen. 
 
Alueella on voimassa ajantasa-asemakaava, jota on muutettu useita kertoja. 
Keskustan alueen asemakaavojen ajantasaisuutta arvioidaan yleiskaavoituk-
sen yhteydessä. Parkanon kaupunki on teettänyt 2009 valmistuneen kaavata-
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lousselvityksen, jonka yhteydessä on arvioitu 12 alueen rakentamisen kannat-
tavuutta ja mahdollisuuksia. 
 
Tiehallinto suunnittelee valtatie 3:n parantamista. Tavoitteena on liikennetur-
vallisuuden parantaminen sekä liikennemelun ja asukkaille aiheutuvan este-
vaikutuksen vähentäminen. 
 
Kaavojen ja maankäyttösuunnitelmien lisäksi rakennekaavojen lähtötietoihin 
kuuluu joukko eri alojen selvityksiä. 
 
Kaavatilannetta on tarkasteltu lähemmin ”Lähtötiedot ja tavoitteet” –
raportissa (osaraportti 1). 
 

 
1.3 Tavoitteet 

 
Valtakunnalliset ja seudulliset alueidenkäyttötavoitteet: 
 
Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan 
1.3.2009. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti tavoitteet otetaan huomi-
oon ja niiden toteuttamista edistetään yleiskaavoituksessa. Alueidenkäyttöta-
voitteet 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 
 
Seudulliset tavoitteet on esitetty maakuntakaavassa: Parkanon alueelle on 
osoitettu erityisiä kehittämismerkintöjä. Eteläisempi työpaikka-alue valtatei-
den 3 ja 23 risteyksessä on merkitty maankäytön kehittämisen kohdealueeksi 
liikenteellisessä solmukohdassa. Alueen länsiosassa on osoitettu tieliikenteen 
yhteystarve ja valtatie 3 merkitty merkittävästi parannettavaksi tieksi.  

 

Parkanon kaupungin alueidenkäyttötavoitteet: 

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 
- valtatien 3 muutosten huomioiminen 
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Parkanon keskusta-alueen osayleiskaavatyön tavoitevaiheessa kartoitettuja 
näkemyksiä on esitelty tarkemmin ”Lähtötiedot ja tavoitteet” -raportissa (osa-
raportti 1) ja sen liitteissä. 
 

 
 
2 Vertailuvaihtoehdot 

 

Konsultti on laatinut osayleiskaavatyön pohjaksi kaksi erilaista rakennemallia. 
Vertailuvaihtoehdoissa keskusta-alueen asukasmäärän kasvuvarauksena vuo-
delle 2025 on osoitettu tuhannesta kahteen tuhatta uutta asukasta. Osa alu-
eista on merkitty vara-alueiksi, jotka tultaisiin rakentamaan vasta, jos varsi-
naiset asuinalueet osoittautuvat riittämättömiksi. Asukasmäärään on päädytty 
lähtömateriaaleja, ohjausryhmän työskentelyä ja kasvuennusteita tunnuste-
lemalla, ja sitä tarkistetaan kaavatyön edetessä. 

Vertailuvaihtoehdot on nimetty kaupunkirakenteellisten kasvusuuntiensa pe-
rusteella Järvi- ja Joki-Parkanoksi. 

Vertailuvaihtoehtoja arvioidaan sekä julkisissa että eri sidosryhmille tarkoite-
tuissa tilaisuuksissa. valmisteluvaiheesta kaavan ehdotusvaiheeseen siirryttä-
essä muodostetaan arviointeihin, mielipiteisiin ja selvityksiin perustuen kah-
den vaihtoehdon pohjalta yksi mahdollisimman hyvä yhdistelmä, jota lähde-
tään työstämään keskusta-alueen osayleiskaavaksi. 

Vertailuvaihtoehdot on esitelty liitteenä mittakaavassa 1:20 000 
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2.1 Vertailuvaihtoeuto 1: JÄRVIKAUPUNKI 2025  

 
Laajentumisen painopiste on taajaman täydentymisessä olemassa olevan kunnallistek-
niikan varassa Kirkkojärven ympäristöön. 
 
 
Asuminen, VE1: 
 
- Suunnitelmassa on tilavaraus noin 1 500 uudelle asukkaalle. Näistä n. 900 asukas-

ta sijoittuisi uusille alueille, loput täydennysrakentamisella nykyisille alueille. Tä-
män lisäksi on osoitettu asumisen reservialueita, joiden kehittämiseen ryhdytään 
vasta, jos varsinaiset alueet koetaan ajan myötä riittämättömiksi. 

- Mitoituksessa on ajateltu vaihtelevan kokoisia tontteja ja erityyppisiä asuinraken-
nuksia. 

- Rakennevaihtoehdon perusajatuksena on maisemien avautuminen asutukselta pel-
tojen yli järvelle. 

- Keskustan itäpuoliset asuinalueet lähinnä tiivistyvät nykyiseen rakenteeseen noja-
ten. Joenvarsimaisemat pyritään säilyttämään pääosin nykyisellään. 

 
 
Palvelut, VE1: 
 
- Kirkkojärven eteläpuoliset asuinalueet sijoittuvat hyvin vanhusten päiväkeskusten 

ja lasten päiväkotien sekä päivittäistavarakaupan suuryksikköjen läheisyyteen. 
- Pääosa (esim. keskustan) palveluista sijoittuu kuitenkin eri puolelle valtatietä kuin 

kehitettävät alueet. 
 
 
Työ, VE1: 
 
- Pahkalan työpaikka-alue laajenee. 
- Teollisuutta ja pienteollisuutta osoitetaan alueen lounaisosiin, keskustan pohjois-

puolelle valtatie 3:n varteen sekä aseman seudulle. Aseman yhteyteen osoitetaan 
logistinen bioenergiaterminaali. 

- Keskustan ja kunnalliskodin alueiden palveluita kehitetään. 
 
 
Virkistys, VE1: 
 
- Käenkosken ympäristöä kehitetään virkistys- ja matkailukohteena 
- Kirkkojärven seudun virkistysreittejä kehitetään. 
- Kirkkojärven rannalle keskustan kohdalle osoitetaan paikka julkiselle rakennukselle 

tai urheilupaikalle (esim. kiipeilykeskus meluseinän yhteydessä) 
 
 
Liikenne, VE1: 
 
- Paikallisliikenteen rautatieasema rakennetaan Valtatie 3:n aja Karviantien risteyk-

seen. Keskustatoimintojen aluetta jatketaan risteykseen asti. 
- Kunnalliskodin lähettyvillä kaava-alueen länsireunassa on mahdollisuus toiselle lä-

hijunan seisakkeelle. Läheisyydessä on runsaasti työpaikkoja ja uutta asumista. 
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2.2 Vertailuvaihtoehto 2: JOKIKAUPUNKI 2025 

 
Laajentumisen painopiste on Viinikanjoen vesistön varrella, kolmostien itäpuolella. 

 
 

Asuminen, VE2: 
 
- Suunnitelmassa on tilavaraus noin 2 000 uudelle asukkaalle. Näistä n. 1000 asu-

kasta sijoittuisi uusille alueille, loput täydennysrakentamisella nykyisille alueille, 
erityisesti ydinkeskustaan. Tämän lisäksi on osoitettu asumisen reservialueita, joi-
den kehittämiseen ryhdytään vasta, jos varsinaiset alueet koetaan ajan myötä riit-
tämättömiksi. 

- Mitoituksessa on ajateltu pääosin väljiä pientalotontteja. Identiteettiä alueille on 
lähdetty hakemaan erilaisten elämäntapojen ja vapaa-ajan toimintojen kautta. 

- Keskustan aluetta laajennetaan ja tiivistetään rivi- ja kerrostaloin. 
- Viinikan omakotialuetta laajennetaan merkittävästi koilliseen nykyistä rakennetta 

jatkaen. 
- Kairajärven rannoille rakennetaan ekokyläyksiköitä, joilta on yhtä pitkä matka 

keskustan palveluille sekä Parkanon rautatieasemalle. 
- Yli-Rytilän ympäristöön voidaan ajatella suuria tontteja, joilla voidaan mm. pitää 

hevosia. 
- Hahkamäkeen on mitoitettu uusi 350 asukkaan ranta-alue. 
- Kolmostien länsipuoliset asuinalueet lähinnä tiivistyvät hieman. 

 
Palvelut, VE2: 
 
- Viinikan alueen laajennus on keskustan palveluiden lähistöllä, varsinkin jos joen yli 

voidaan rakentaa uusi kevyen liikenteen silta suunnilleen lukion kohdalle. 
- Kairokosken partaalla on mahdollisuus kehittyä kohtaamispaikaksi, jossa voisi si-

jaita esim. maalaispuoti. 
- Keskustan palvelut ovat Viinikan ja Kairaveden alueiden lähettyvillä, mutta kauka-

na esim. Hahkamäen alueelta. 
 

Työ, VE2: 
 
- Keskustan pohjoispuolelle kolmostien varteen osoitetaan uusi työpaikka-alue, joka 

tukeutuu osin paikallisen raideliikenteen seisakkeeseen. 
- Teollisuus ja pienteollisuus on osoitettu kokonaisuudessaan kolmostien länsipuolel-

le: Vatusentien varren teollisuusalueet nojautuvat olemassa olevaan teollisuustoi-
mintaan ja Karviantien pienteollisuusalueet ammattiopistoon. 

- Keskustan aluetta kehitetään ja tiivistetään 
 
Virkistys, VE2: 
 
- Uudet asuinalueet pyritään sitomaan toisiinsa kattavalla kevyen liikenteen verkos-

tolla. 
- Käenkosken ympäristöä kehitetään virkistys- ja matkailukohteena 
- Asuinalueiden sijoittaminen joen varsille tukee paikallisten omaa melonta- ja ka-

lastusharrastusta. 
 
Liikenne, VE2: 
 
- Vanha rautatieasema keskustan pohjoispuolella avataan paikallisliikenteen käyt-

töön. Satakunnankatua jatketaan asemalta keskustaan. Karviantien pohjoispuoli-
silta työpaikka-alueilta on ajoyhteys paikallisjuna-asemalle. 
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3 Johtopäätökset 

 

Vertailuvaihtoehdot 

- Esiteltiin ohjausryhmälle 20.5.2010 

- Esiteltiin tekniselle lautakunnalle 27.5.2010 

- Esiteltiin yleisölle ja yrityksille julkisessa työpajassa kesäkuussa 2010 

- Käydään selvityksineen läpi viranomaistyöpalaverissa syyskuussa 2010 

- Käydään selvityksineen läpi ohjausryhmän kokouksessa syyskuussa 2010 

- Asetetaan nähtäville kaupunginhallituksen kokouksen yhteydessä syksyllä 
2010. Nähtävilläoloaikana järjestetään julkinen yleisötilaisuus. 

 

Tämän jälkeen siirrytään kaavaprosessissa ehdotusvaiheeseen, jossa arvioin-
tien, mielipiteiden ja selvitysten perusteella ryhdytään työstämään yhtä kaa-
vaehdotusta. 

Aikataulussa pysyen kaavan hyväksyminen tapahtuisi kesäkuussa 2011 
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