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PARKANON KAUPUNKI 
PARKANON KESKUSTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA 
 

Tähän raporttiin on koottu Parkanon keskusta-alueen osayleiskaavan valmis-
teluvaiheen aineiston kuulemisen yhteydessä saadut lausunnot ja mielipiteet 
lyhennelminä. Lausunnot ja mielipiteet ovat kokonaisuudessaan olleet kaavan 
valmisteluaineistossa.  

Kunkin lausunnon ja mielipiteen yhteyteen on kirjattu kaavoittajan vastine ja 
muutosehdotus kaavaan. Valmisteluvaiheessa saatiin 7 lausuntoa ja 14 mieli-
pidettä. 

Rakennemallityön aineisto oli nähtävillä vuodenvaihteessa 2010-2011 

 

 

Lausunnot ja muistutukset (pohjakartta Maanmittauslaitos) 
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Lausunnot  

 
1.1 Tampereen aluepelastuslaitos, 12.1.2011 
Lausunto Vastine ja muutos 

1. Ei erityistä huomautettavaa. 

2. Kuitenkin kunnallisteknisessä suunnit-
telussa huomioitava riittävä vesihuol-
lon kapasiteetti kiinteistöille sekä palo-
kunnan sammutusveden saanti alueel-
la 

1. - 

2. Vesihuollon kapasiteetti ja palokunnan 
sammutusveden saanti alueella huo-
mioidaan suunnittelussa 

 

 
 
1.2 Liikennevirasto, 20.1.2011 
Lausunto Vastine ja muutos 

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 
viranomaiseksi muutettava VR:n tilalle 
liikennevirasto. 

2. Suunnittelussa Niinisalo-Parkano –radan 
mitoitusnopeutena tulee käyttää 50 
km/h. Radalla kulkee jatkossa mahdolli-
sesti myös raakapuukuljetuksia muuta-
ma juna viikossa. 

3. Melualueelle ei tule kaavoittaa melulle 
herkkää maankäyttöä. Valtioneuvoston 
päätös ohjearvoista (993/1992) 

4. Tärinälle herkällä maaperällä kuten savi-
kolla tärinä voi ulottua jopa yli 200m 
päähän radasta. Tällaisille alueille ei tule 
kaavoittaa tärinälle herkkää maankäyt-
töä. Lausunnossa mainituissa selvityk-
sissä on annettu tärinään liittyviä suosi-
tuksia. 

5. Uudet yhteydet radan poikki tulee osoit-
taa eritasossa 

6. Kaavaratkaisut eivät saa houkutella lait-
tomiin radan ylityksiin 

 

 

1. muutetaan 

 

2. Radan kehittämissuunnitelmat tarvaralii-
kenteen väylänä otetaan kaavaehdotuksen 
laatimisessa huomioon. 

 

 

3. Melualueiden ohjearvot otetaan kaavaeh-
dotuksen laatimisessa huomioon. 

4. Herkillä tärinäalueilla otetaan huomioon 
valtakunnalliset suositukset. Savikoita on 
esitelty alla olevissa kartoissa. (GTK 
2/2011)  

5. Mahdolliset uudet yhteydet radan yli osoi-
tetaan eritasossa. 

6. Radan ylityksiin pyritään osoittamaan kat-
tavasti mahdollisuuksia, niin ettei laiton 
ylittäminen houkuttelisi. Uusien ylitysten 
osoittamisessa käytetään kuitenkin kus-
tannussyistä tarkkaa harkintaa. 
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1.3 Parkanon kaupungin perusturvalautakunta, 27.1.2011 
Lausunto Vastine ja muutos 

 

1. Perusturvalautakunta pitää Järvi-
Parkanoa parempana vaihtoehtona. 
Tällöin palvelut pysyvät myös valtatie 
3:n länsipuolella ja nykyinen asutus 
huomioidaan paremmin. 

2. Pientaloalueiden sijoittelussa tulee 
huomioida liikenteen, myös raideliiken-
teen sekä teollisuus- ja varastoaluei-
den aiheuttamat meluvaikutukset ja 
tärinä sekä muut terveydelliset näkö-
kohdat.  

3. Teollisuus- ja varastoalueen kaavoituk-
sella tulee huomioida tonteilla sallittu 
toiminta. 

 
1. Kaavaehdotus nojaa monin paikoin 

Järvi-Parkano –vaihtoehtoon 
 
 

2. Melu- ja tärinävaikutukset sekä ter-
veydelliset näkökohdat pyritään huo-
mioimaan kaavassa 

 
 
 
 
 

3. Tonteilla sallittua toimintaa ohjataan 
kaavamääräyksin 

 

 
 

 
1.4 Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta, 1.1.2011 
Lausunto Vastine ja muutos 

 

1. Rakennus- ja ympäristölautakunta pi-
tää Järvi-Parkanoa parempana vaihto-
ehtona, perusteluna C-alueen (keskus-
tatoimintojen alue) laajuus. 

2. Lautakunta edellyttää, että käytetään 
ajan tasalla olevaa pohjakarttaa. 

3. Keskeiseen tieverkkoon kuuluva VT 
3:n alitus kaavan eteläpäässä Par-
kanontieltä Teollisuustielle puuttuu.  
Osayleiskaava on muutoinkin ristitii-
dassa nykyisen rakennuskannan kans-
sa esim. Vatusentien koillispuolella en-
nen rataa esitetty A-alue on jo osittain 
muotoutumassa teollisuusalueeksi, 
samoin Pentin asuntoalueen ja teolli-
suusalueen vlissä oleva MA-alueen 
pohjoisosa on jo käytössä olevaa teol-
lisuusaluetta. Mäkiviinikan MA-alueelle 
on myös tehty asuinalueen kaavaluon-
nos. 

4. Lautakunta esittää, että varataan alue 
tuulivoimaloiden rakentamiselle, vallit-
sevat tuuliolosuhteet huomioon ottaen. 

 

1. Kaavaehdotus nojaa monin paikoin 
Järvi-Parkano –vaihtoehtoon. C-alueen 
muotoa kuitenkin harkitaan lähem-
mässä tarkastelussa. 

2. Pohjakarttana on käytetty vuoden 
2008 maastotietokantaa. 

 

3. Valtatien 3 alitus päivitetään kaavan 
eteläpäähän. Vatusentien koillispuolen 
sekä Pentin asuntoalueen ja teollisuus-
alueen välissä olevat alueet osoitetaan 
teollisuudelle 

 

 

4. Kaava-alueelta tutkitaan kaavatyön 
osana tehtävällä erityisselvityksellä 
tuulivoimalle sopivimmat alueet ja 
osoitetaan ne kaavassa. 
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1.5 Parkanon kaupungin tekninen lautakunta, 12.1.2011 
Lausunto Vastine ja muutos 

1. Yhdyskuntatekniikan kustannusten 
kannalta laajentumisen painopiste tu-
lee olla nykyisen taajaman läheisyy-
dessä ja vähin investoinnein liitettävis-
sä olemassa olevan kunnallistekniikan 
piiriin.  

2. Mikäli Alaskylän alueen jätevesiviemä-
röinti toteutuu, voitaisiin harkita 
asuinalueiden osoittamista valtatien 
itäpuolelle ainakin alueen pohjoisosaan 

3. Asemanseudun osalta tulisi Kivi-
luomantie osoittaa tulevaan VR:n 
kuormausalueeseen asti yleiseksi tieksi 
huomioiden myös Pioneerivarikon 
osuus tämän tieosuuden käyttäjänä. 

 

1. Laajentumisen painopiste pyritään pi-
tämään kaavaehdotuksessa taajaman 
läheisyydessä 

 

 

2. Alaskylän jätevesiviemärin suuntaan 
osoitetaan kaavaehdotuksessa alueva-
rauksia eri toiminnoille. 

 

3. Asemanseutua on tarkasteltu aseman-
seudun osayleiskaavatyössä. Keskus-
tan alueen osayleiskaavan osalta tar-
kastelu jää rakennemallivaiheeseen. 

 
 
1.6 Pirkanmaan ELY-keskus, 21.2.2011 
Lausunto Vastine ja muutos 

1. Pirkanmaan ELY-keskus korostaa 
vuonna 2008 tarkistettujen valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden si-
sältöä. ELY-keskus pitää kaupunkira-
kennesuunnitelman tekoa erittäin 
myönteisenä asiana.  

2. Asumisen ja elinkeinotoimintojen kas-
vu tulisi suunnata olevan taajaman ke-
hittämiseen ja ikärakenteen ja sen ole-
tettavissa olevien muutosten edellyt-
tämien palveluiden säilymiseen ja ke-
hittämiseen. Olevaan rakenteeseen tu-
keutuva täydennysrakentaminen vä-
hentää uusien verkostojen tarvetta ja 
edesauttaa yhdyskuntataloudellisten 
kustannusten hallintaa. Lisäksi se pa-
rantaa työpaikkojen ja palveluiden 
saavutettavuutta kevyen liikenteen 
keinoin. Palveluiden säilyminen ja ke-
hittyminen on yhteydessä rakenteen 
tiiviyteen. ELY-keskus katsoo, että laa-
jat asumisen aluevaraukset erityisesti 
Joki-Parkano –vaihtoehdossa aiheut-
taisivat yhdyskuntarakenteen hajau-
tumista ja epätaloudellisuutta kasvavi-
en verkostokustannusten vuoksi. Täy-
dennysrakentaminen tulisi kohdistaa 
alueille, jotka jo ovat yhdyskuntatek-
nisten verkostojen ja olevien palvelu-
jen piirissä. Irralliset aluevaraukset 
(esim. Pitkäjärvi) eivät ole perustelta-
vissa yhdyskuntarakennetta hajautta-

1. - 

2. Kaupunkirakennetta pyritään kaavaeh-
dotuksessa täydentämään, irrallisia 
aluevarauksia pyritään välttämään. 
Parkanon tonttitarjonta pyritään kui-
tenkin pitämään monipuolisena. Suun-
nittelussa pyritään tasapainoon näiden 
näkökulmien välillä. 
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vina, vaikka vesihuolto alueelle onkin 
toteutettavissa. 

3. Rakennevaihtoehdoissa teollisuudelle 
ja muulle elinkeinotoiminnalle merkityt 
alueet sijoittuvat pääosin jo olevan ra-
kenteen yhteyteen. Kuitenkin rautatie-
liikenteeseen perustuvan toiminnan 
laajuus ja toteuttamisvaihtoehtojen 
realistisuus edellyttävät vielä tarkem-
paa harkintaa osayleiskaavaa laaditta-
essa. 

4. Vaikka Kirkkojärven eteläpuolelle on 
maakuntakaavassa osoitettu vähittäis-
kaupan suuryksikön alue, alueen osoit-
taminen keskustatoiminnoille antaisi 
signaalin keskustan rakenteen hajau-
tumiseen. Sen sijaan turvallisten kul-
kuyhteyksien toimivuus keskustan ja 
Pahkalan alueiden välillä on jatkuvasti 
ajankohtaista liikkumisessa tapahtuvi-
en muutosten myötä. 

5. Viinikanjoen alavat rantaviljelmät ja 
joki koskineen ovat arvokasta kulttuu-
riympäristöä. Rakenneyleiskaavassa 
peltoalueiden säilyminen riittävän laa-
joina turvaa maatalouden toiminta-
edellytykset alueella. ELY toteaa, että 
taajamiin liittyvät ranta-alueet tulee 
maakuntakaavan yleismääräyksen 
mukaan jättää pääsääntöisesti yleiselle 
virkistykselle ja pitää siksi Järviparka-
no-vaihtoehtoa kannatettavampana 
kuin Jokiparkanoa, jossa ranta-alueet 
varattaisiin asumiselle. Virkistysyhte-
yksien järjestäminen tukee myös 
Käenkosken aluen matkailupalveluiden 
kehittämistä kuten myös kaupungin 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden vil-
jelymaisemien säilyttäminen. 

6. Matkailutoimintojen kehittämisen ja 
vesihuollon kehittämissuunnitelmien 
yhteensopivuus tulisi ottaa huomioon. 

7. Valtatien 3 aluevaraussuunnitelma 
vuodelta 2008: Oleellisimpia paran-
nuskohteita ovat liittymäkohtien pa-
rantamiset Karviantien, Keskuskadun, 
Niementien, Pahkalantien ja Porintien 
liittymissä, valtatien muuttaminen 
keskikaiteelliseksi ja kaksiajorataiseksi 
keskustan kohdalla sekä suorien tontti-
liittymien poistamiset valtatieltä. 

8. Nyt tehtävän osayleiskaavan etelä-
osaan tulee suuresti vaikuttamaan 
myös uusi valtatien linjaus nykyisen 
tien länsipuolelle Parkanon eritasoliit-

 

3. Rautatieliikennettä ei lähdetä aggres-
siivisesti tässä kaavaehdotuksessa ke-
hittämään. Taustalla on henkilöliiken-
teen tämänhetkisen kehittymisen epä-
realistisuus. Kehitykselle pyritään kui-
tenkin jättämään mahdollisuus tulevai-
suudessa. 

 

 

4. Ydinkeskustan ja kolmoskeskuksen vä-
listä saavutettavuutta ja välin luonnet-
ta pyritään parantamaan kaavan avul-
la. Keskustan ja kolmoskeskuksen eri-
laisia luonteita ja toimintojen sijoittu-
mista pyritään ohjaamaan kaavamer-
kinnöin. Keskusta-aluemerkintä kattaa 
nykyisen ydinkeskustan, kun kolmos-
keskus sekä alueiden väli osoitetaan 
erityisellä kehittämismerkinnällä. Julki-
set palvelut pyritään pitämään edel-
leen nykyisen ydinkeskustan alueella, 
koska palvelurakenneselvityksessä ei 
ole käynyt ilmi tarvetta niiden siirtämi-
seen. 

 

 

5. Kulttuurimaisemallisesti arvokkaat jo-
kirannan maatalousalueet osoitetaan 
kaavassa pääosin rakentamattomiksi. 
Maisemat otetaan suunnittelussa huo-
mioon mm. osoittamalla rakentamista 
sopiviin kohtiin peltoaukioiden liepeille. 

 

 

 

6. Matkailutoimintojen ja vesihuollon ke-
hittämissuunnitelmia tarkastellaan 
osana kaavatyötä. 

7. Liittymäkohdat osoitetaan kaavaehdo-
tuksessa asianmukaisin merkinnöin. 

 

 

 

 

 

8. Kissakiven alueelle osoitetaan kaava-
ehdotuksessa asuin- ja teollisuusaluei-
ta nykyistä rakennetta täydentäen. 
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tymän ja Kissakiven välillä. Tällä osuu-
della nykyinen valtatie jää rinnakkais-
tieksi. Tämä uusi tielinjaus, josta on jo 
tiesuunnitelmakin valmistunut, tulee 
näyttää osayleiskaavassa uutena kes-
kinäisenä yhteytenä. Rinnakkaistieksi 
jäävä nykyinen tie tulee tulevaisuudes-
sa toimimaan turvallisena paikallisen 
liikenteen yhteytenä ja asumisen osoit-
taminen nykyisen tien itäpuolelle on 
varsin suositeltavaa. 

9. Maanteiden kannalta esitetyt raken-
nemallivaihtoehdot ovat samanveroi-
sia. 

10. Huomioitavaa on, että reitti VT3-
Porintie-Vatusentie-Vanhantalontie-
Karviantie-VT3 on erikoiskuljetuksen 
runkoreitti. Reittiä pitää pystyä käyt-
tämään 7m korkea, 7m leveä ja 40m 
pitkä erikoiskuljetus. Reitin varrelle 
kannattaa sijoittaa teollisuustoiminto-
ja, aivan kuten rakennemallivaihtoeh-
doissa on sijoitettu.  

11. Luonnoksissa esitettyjen uusien tieyh-
teyksien toteuttamista ei voida perus-
tella yleisen, pitkämatkaisen liikenteen 
tarpeella, joten ELY ei pidä perusteltu-
na rakentaa näitä uusia tieyhteyksiä 
maanteinä. Uuden maantien pitäisi 
täydentää yleisen liikenteen tarpeita 
mahdollisimman tehokkaasti ja talou-
dellisesti osana maanteiden verkkoa. 
ELYn mielestä maantieverkko suunni-
telluilla parannuksilla palvellee riittä-
västi Parkanon keskusta-alueen tule-
vaa maankäyttöä. 

12. MRL 83 § 4 mom. perusteella voidaan 
seuraaville kaava—alueen maanteille 
kaavoittaa asemakaavoissa LT-alue 
(maantien alue): vt3, vt23, st 274, 
st332 sekä yt2742. muut nykyiset 
maantiet (yt 13277,yt 13322, yt 
13331, yt 13332, yt 13333) on mah-
dollisesti tehtävissä asemakaavoissa 
kaavoitettava kaduiksi. 

13. ELY-keskuksella ei ole mahdollisuuksia 
toteuttaa eikä suunnitella maankäytön 
kehittymisestä aiheutuvia liikennever-
kon investointeja kuten uusia maantei-
tä, maankäyttöliittymiä eikä kevyen lii-
kenteen väyliä. Maankäytön laajene-
misesta ja kehittämisstä aiheutuvien 
liikenneverkon huomattavienkin inves-
tointien suunnittelu ja toteuttaminen 
jää pääasiassa muille tahoille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. – 

 

10. Runkoreitin mitoitusrajoitukset otetaan 
kaavaehdotuksessa huomioon 

 

 

 

 

 

11. Uusien rakennemalleissa esitettyjen 
reittien realistisuutta arvioidaan mm. 
kustannusvaikutuksiltaan kaavan eh-
dotusvaiheeseen siirryttäessä. Uusien 
reittien rakentamista pyritään välttä-
mään mm. kaavoituksen vaiheis-
tusajattelulla. 

 

 

 

 

12. Maankäyttö- ja rakennuslakiin perus-
tuvat tieluokitukset otetaan kaavamer-
kinnöissä huomioon. 

 

 

 

 

 

13. - 
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1.7 Pirkanmaan Maakuntamuseo, 30.3.3011 

Lausunto Vastine ja muutos 
1. Parkanon kehitysvaiheista kertovat ja 

historialliset piirteensä säilyttäneet 
aluekokonaisuudet on syytä ottaa 
huomioon maankäytön suunnittelussa 
ja lisäksi pyrkiä aktiivisesti säilyttä-
mään niiden ominaisluonne. 

2. Kiinteät muinaisjäännökset tulee ottaa 
huomioon muinaismuistolain rauhoi-
tuksen edellyttämällä tavalla. 

3. Arvokkaat rakennetun ympäristön ja 
maiseman aluekokonaisuudet tulee ot-
taa mukaan rakennemallitarkasteluun 
arvotekijöinä, jotka saattavat vaikuttaa 
maankäytön tulevaisuuteen ko. alueel-
la. 

4. Rakennetun ympäristön inventoinnin 
arvoalueiden lisäksi (kaava)kartoille 
Viinkikanahteen ja Mekes Oy:n kerros- 
ja rivitaloalueet osana kaupungistuvan 
ja teollistuvan Parkanon historiaa. Ki-
säksi tulee merkitä historialliset tielin-
jat, jotka esitellään inventoinnissa. 
Myös kairokosken asemanympäristön 
miljöön arvot tulee osoittaa. 

5. Muinaisjäännöksiä koskeva arkeologi-
nen selvitys on keskittynyt historialli-
sen ajan asutuskohteiden inventointiin, 
uusia esihistoriallisia kohteita ei ole py-
ritty etsimään. Parkann esihistorian 
arkeologinen perusinventointi (1974) 
on vanhentunut. Nyt tehtyä arkeolo-
gista selvitystä tulee täydentää. 

6. Järvi-Parkano tarjoaa lähtökohtaisesti 
paremmat edellytykset kulttuuriympä-
ristön arvojen vaalimiselle kuin ”Joki-
Parkano”, joka osoittaa uudisrakenta-
mista mm. kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaan Viinikanjoen alueelle. 

7. Kulttuuriympäristöjen arvojen ja alu-
een kehittämistavoitteiden ristiriitoja 
on kummassakin vaihtoehdossa. 

8. Museo esittää, että keskustan maan-
käytön suunnittelussa olisi syytä pohtia 
voiko arvokkaiden kulttuuriympäristö-
jen kehittämistä arvot huomioivaan 
suuntaan ohjata esimerkiksi kehittä-
misalue-tyyppisin merkinnöin kuten on 
tehty virkistysreittien osalta. Erityisesti 
keskustan ydinalueilla tämä olisi keino 
sitoa kulttuuriympäristö aktiivisem-
maksi osaksi ympäristön muutospro-
sesseja. 

 

1. Ominaisluonteet pyritään säilyttä-
mään. Tässä tärkeä rooli on aluei-
denkäytön kehittämisperiaatteilla. 
Herkillä alueilla vaaditaan rakenta-
miselta erityisominaisuuksia. 

2. Kiinteät muinaisjäännökset otetaan 
kaavaehdotuksessa huomioon ja 
tarvittaessa myös käytetään rauhoi-
tuskeinoja. 

3. Maisemallisista ja kulttuurihistorialli-
sista tekijöistä pyritään muodosta-
maan kehittyvän maankäytön selkä-
ranka. Inventointien mukaiset alueet 
osoitetaan kaavassa, ja niiden alueil-
la maankäytöltä edellytetään kaa-
vamääräyksin erityistä soveltuvuut-
ta. 

4. Alueet huomioidaan kaavassa, ja 
niille osoitetaan tarpeelliseksi katsot-
tuja kaavamerkintöjä 

 
 
 
 

5. Arkeologista selvitystä täydennetään 
koskemaan esihistorialliset ja muut 
historiallisen ajan jäännöstyypit. 
Täydennetty inventointiraportti lähe-
tetään Pirkanmaan maakuntamuse-
oon. 

 
 

6. – 
 
 
 
 
 

7. Rakennemalleilla on haettu maan-
käytön suuria linjoja. 

8. Kehitysaluemerkintöjä on tarkoitus 
käyttää kaavaehdotuksessa erityi-
sesti keskusta-alueilla. 

 



FCG Finnish Consulting Group Oy Valmisteluvaiheen palauteraportti 8 ( 21 ) 
 -D3437 
 
FCG 7.8.2011  
 
 

P:\PLAN\Tre\AAK\MMA\Parkano_0220\D3437_Keskusta_OYK\C Suunnitelmat\02_valmisteluvaihe\Valmisteluvaiheen lausunnot ja 
mielipiteet\luonnos_vastineraportti.doc 

2 Mielipiteet 

 
2.1 Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys, 28.1.2011 
Mielipide Vastine ja muutos 

1. Parkanon kaupungin sekä Karvian ja 
Kihniön kuntien alueella toimivana 
Suomen Luonnonsuojeluliiton paikallis-
järjestönä Ylä-Satakunnan ympäris-
töyhdistys toivoo keskustan osayleis-
kaavan laadinnassa kiinnitettävän 
huomiota erityisesti järvi- ja jokiranto-
jen luontoarvoihin ja niiden virkistys-
käytön mahdollisuuksiin. 

2. Vielä jäljellä olevia ranta-alueita ei tu-
lisi kaavoittaa asuintonttialueiksi vaan 
säästää niitä kaikkien kaupunkilaisten 
lähiluontoympäristönä. Kirkkojärvi, 
Kairojärvi, Kairolampi ja Viinikanjoki 
rantoineen ovat tärkein ja kaunein osa 
Parkanon keskusta-alueen luontoa. Ne 
ovat ymmärrettävästi houkuttelevia 
asuintontteja, joille kuka hyvänsä mie-
lellään talonsa rakentaisi, mutta tont-
timaina jäisivät vain harvojen etuoi-
keutettujen nautinnoksi. 

3. Ympäristöyhdistys suosittaa keskusta-
alueen kaavoituksessa ”Järvi-
Parkanon” nimellä kulkevaa kaava-
luonnosta, joka Kirkkojärven ympäris-
töön painottumisestaan huolimatta 
säästää virkistyksen tarpeisiin tär-
keimmät vielä rakentamattomat Kirk-
kojärven ranta-alueet. Samalla vaihto-
ehto kohtelee ”Joki-Parkanoon” verrat-
tuna huomattavasti ympäristöystävälli-
sesti myös muita Parkanon ranta-
alueita kuten Kairojärven seutua, jon-
ne yhdistys ei suosittele enää yhtään 
enempää rakennettua ranta-aluetta. 

 

1. Rantojen maankäyttöperiaatteita on 
tarkasteltu rakennemalleissa. Kaavalla 
pyritään turvaamaan riittävät virkis-
tysmahdollisuudet. 

 

 

 

2. Kaava-alueelle pyritään luomaan mo-
nipuolinen tonttitarjonta sekä riittävät 
virkistysmahdollisuudet. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kaavaehdotus nojaa monin paikoin 
Järvi-Parkano –vaihtoehtoon. 

  

 
 

2.2 Pasi Viitasalo, Martta ja Juho joensuun p:sta Ulla Joensuu, 
24.1.2011 

Mielipide Vastine ja muutos 
1. Molemmissa versioissa on Kirkkojärven 

länsipuoliselle alueelle (Louhilinna ja 
Korkomäki) suunniteltu virkistysalue. 
Tämä on jo ennestään asuttua ja käy-
tetty maa- ja metsätalousalueena. 
Emme näe tarvetta kaavamuutoksiin 
Kirkkojärven länsipuolisella alueella. 
Kyseinen alue tulee säilyttää ennallaan 

 

1. Louhilinnan ja Korkomäen alueelle esi-
tetään kaavaehdotuksessa AM-alue, 
jolla tarkoitetaan maatilojen talouskes-
kuksen keskusaluetta. Merkintä kuvas-
taa alueen nykyistä toimintaa. 
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2. Vaadimme virkistysreittiyhteyden pois-
tamista kyseisen alueen osalta. Emme 
tule hyväksymään minkäänlaista läpi-
kulkuliikennettä piha-alueillamme. Niin 
kevyt- kuin autoliikennekin voivat 
käyttää olemassa olevia liikenneyhte-
yksiä Riihihalmeentien, Vanhantalon-
tien, Vatusentien ja Uusivatusentien 
kautta Kirkkojärven länsipuoliseen 
kiertoliikenteeseen. 

2. Virkistysyhteys Korkomäentietä pitkin 
säilytetään kaavaehdotuksessa. Taus-
talla on olemassa oleva rautatien ali-
kulku, joka pyritään jatkossakin käyt-
tämään hyväksi osana Kirkkojärveä 
kiertävää virkistysverkostoa. 

 

 
2.3 Martti Vatunen, 19.1.2011 
Mielipide  Vastine ja muutos 

1. Vatunen esittää sijaintia uudeksi kevy-
enliikenteen reitiksi; Kevyen liikenteen 
reitti olisi turvallinen koululaisille ja 
palvelisi Kirkkojärveä kiertäviä lenkkei-
lijöitä.  

Taustaa: Rata valmistui 1935 ja rautatiehen 
rakennettiin alikulku Vanhatalontietä varten. 
Liikenne kulki Vatusen kodin pihan halki, mutta 
siitä ei moitittu. Liikenteen kasvaessa Vanhata-
lon tiehoitokunta teki päätöksen, että tiehen 
tehdään oikaisu ja maanomistajien siihen suos-
tuttua rakennettiin nykyinen Riihihalmeen ke-
vyenliikenteen tienä tunnettu tie (arviolta 
1956-58). ”Vuorijoen ylittävä puinen silta jäi 
meille yksityiskäyttöön, eikä sitä uusittu sillan 
lahottua 1960-luvun alussa.” 

  
Kuva: Ehdotettu kevyen liikenteen väylä 

2. Vatunen esittää Riihihalmeen kevyen-
liikenteen tien avaamista henkilöauto-
liikenteelle eli laillistettaisiin nykyinen 
käytäntö. 

 

1. Esitetty mielipide on mahdollista to-
teuttaa pienin reittikorjauksin Uusiva-
tusentieltä lähtevän Josefinkujan jat-
keelta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ei nähdä tarpeellisena muuttaa henki-
löautoliikenteelle, sillä tavoitteena on 
vain kevyen liikenteen käyttö. 

 
2.4 Seppälän tilan edustaja Sakari Seppälä, 13.1.2011 
Mielipide Vastine ja muutos 

1. Luonnoksissa ei riittävästi huomioida 
valtateitten 3 ja 23 liikenteellistä ase-
maa Parkanon keskusta-alueen toi-
minnoille. Tämä saattaa johtua osittain 
siitä, että tiehallinto VT3:n paranta-
missuunnittelussa on luokitellut yksi-
puolisesti Parkanon keskusta-alueen 

1. Valtateiden liikenteellinen asema huo-
mioidaan maankäytöllisesti kaavaehdo-
tuksessa mahdollisimman hyvin ja Par-
kanon tarpeet huomioon ottaen. Yleis-
kaavatasolla ei kuitenkaan osoiteta tie-
järjestelyiden detaljiikkaa. 
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tiejärjestelyt merkitykseltään vähäisik-
si ja jättänyt mm. yleissuunnitelman 
kokonaan laatimatta. Seppälän käsi-
tyksen mukaan valtatieremontin mer-
kitys on erikoisen suuri ja Parkanon 
keskusta-alueen maankäytön suunnit-
telulle elintärkeä. 

2. Seppälä haluaa, että tiehallinnon kaa-
voittajalle siirtämät velvoitteet hoide-
taan nyt, ja että kaavalla tuetaan lii-
kenteen, ammattitoiminnan ja maan-
käytön kannalta kelvollisia ratkaisuja. 

3. Väestö: Parkanon asukasluku on vuo-
sikymmenien aikana pienentynyt, mut-
ta se on tapahtunut sivukylien kustan-
nuksella. Teollismainen tuotanto ja 
kaupan toiminnat puolestaan ovat 
hämmästyttävän lyhyessä ajassa laa-
jentuneet lähellä valtateitten risteystä. 
Tähän varmasti on osansa Parkanon 
kautta kulkevalla liikenteellä, paikalli-
nen ostovoima ei yksin selitä teollisuu-
den ja kaupan sijoittumista.  

4. VT 3/23 risteysalue ja eteläpuoliset 
osat: Valtateiden 3 ja 23 eritasoliitty-
mä tarvitsee varauksen 3-tien nelikais-
taisuudelle ja rampeille kaikkiin sen 
neljänneksiin. Myös eritasoristeyksen 
eteläpuolen valmiin, valtateistä muo-
dostuvan rinnakkaistieverkon mahdol-
lisuudet maankäytön tehostamiseen 
pitää huomioida. Kaavasuunnittelu tu-
lee ulottaa valtateitten risteysalueen 
eteläpuolelle, josta on hyvät yhteydet 
Tampereenkadun kautta mm. kolmos-
keskukseen. Tälle alueelle on mahdolli-
suus lisätä asutusta ja valtatieliiken-
teestä riippuvaista tuotantotoimintaa. 
Pensaan kohdalla tiehallinto myöntyi 
asukkaiden vaatimusten johdosta siir-
tämään valtatielinjausta lännemmäksi, 
joten rauhallista järvimaisemaa pitäisi 
tarjota asutukselle. Tiehallinnon tielin-
jauksiin varaamat alueet ovat pirsto-
neet pellot maatalouden käyttöön so-
pimattomiksi. Po. alue on selvästi 
luonnollisempi ja toimivampi maata-
loudesta riippumattoman maankäytön 
tehostamissuunta kuin esim. kaava-
alueen pohjoisosassa oleva aseman-
seutu, maastonmuodostukseltaan Vii-
nikan aluettakin parempi. Viinikka on 
jäämässä kauas päivittäispalveluista. 

5. Porin suunta: Valtateitten risteyksessä 
Porin suuntaan tulisi antaa mahdolli-
suus teollisuuden/työpaikkojen laajen-

 
 
 
 
 
 
 

2. Liikenteen ja ammattitoiminnan maan-
käytöllisiä periaatteita pyritään osoit-
tamaan nyt tehtävällä osayleiskaavalla. 
Valtatien 3 kunnostuksen luomat mah-
dollisuudet otetaan kaavassa aktiivi-
sesti huomioon. 

3. Väestö- ja työpaikkarakenteen kehitys 
on keskeinen arvioitava tekijä 
osayleiskaavatyön taustalla. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Valtateiden liittymäkohta osoitetaan 
kaavassa asiaan kuuluvin merkinnöin. 
Risteyksen eteläpuolista osaa kehite-
tään, taustalla on Valtatien 3 paranta-
missuunnitelma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Valtateiden liittymiskohdan ympäristöä 
pyritään kaavan avulla kehittymään si-
ten, ettei kaupunkirakenteen merkittä-
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tua, rakennuskanta on jo saavuttanut 
Vatusentien. Seppälän esittämässä ku-
vassa (alla) Lapinkyläntie on osa kes-
keistä tieverkkoa, jonka alkupään var-
teen on mahdollista rakentaa työpaik-
kojen läheisyyteen pienasuntoja. Maa-
peräolosuhteet ovat hyviä, vesi- ja 
viemäri on sekä matkat kohtuullisia 
palvelujen ääreen. Jollakin aikavälillä 
Lapinkyläntien liikenne on ohjattava 
kanavoituun valtatieliittymään. Kaavaa 
laadittaessa tulee käyttää hyväksi 
valmis ja toimiva infra sekä minimoida 
matkat. 

 
6. Liikenneturvallisuus: Jo valmistelluissa 

malleissa olisi hyvä läpikäydä asumi-
sen, teollisten laitosten ja kaupan sijoi-
tus mahdollisimman turvallisen liikku-
misen varmentamiseksi asuntokaduil-
la. Kolmoskeskuksessa liikennöinti ai-
heuttaa jo nykyisellään pulmia, ahtaus 
uhkaa pahentua 3-tien järjestelyiden 
vuoksi. Pahkalan asuntoalueen ja Kirk-
kojärven rannan asuntojen liikenteet 
tulevat olemaan mietinnän väärti. 
VT3:n liikennemäärien kehityksen ja 
erikoisesti raskaan liikenteen merki-
tyksen arviointi on jäänyt menneinä 
vuosina vähälle valtatien vartta raken-
nettaessa. Kaavaratkaisulla voidaan 
vähentää vaarallista liikenteen sekoit-
tumista pienemmällä tieverkolla eli yri-
tysten sijainti ratkaisee, mitä tiestön 
osaa rekat käyttävät 

7. Kaupan alan tilavaatimukset: Seppälä 
uskoo, että jatkossa kolmoskeskukses-
sa syntyy paineita teollisten yritysten 
siirtämiseksi etäämmälle valtatiestä, 
pois kauppaliikkeiden tilavaatimusten 
tieltä. 

vää laajenemista tapahdu. Nykyistä 
infraverkostoa pyritään hyödyntämään. 
Lapinkyläntien ympäristö on erillään 
muusta taajamasta ja keskustan pal-
veluista, mikä vähentää alueen otolli-
suutta uudelle rakentamiselle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Kaavalla pyritään vaikuttamaan liiken-
neturvallisuuteen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Teollisille yrityksille varataan kaavassa 
tonttimaata, kaavamerkinnöillä pyri-
tään luomaan mahdollisuuksia monen 
tyyppiselle teolliselle toiminnalle. 
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2.5 Virpi ja Jorma Käenmäki, 24.1.2011 
Mielipide Vastine ja muutos 

1. ”Jokiparkano” –luonnoksessa Käenmä-
en sukutilan pihapiirin välitön ympäris-
tö ranta-alueineen on merkitty koko-
naan AP-alueeksi. Tällä alueella sijait-
see tilan talousvedenottorakenteita se-
kä yksityinen rakennettu uimaranta. 
Käenmäet eivät voi hyväksyä ”Joki-
Parkano” –luonnoksen järjestelyä. 
Käenmäet kokevat, että kaavan val-
mistelijan lähtökohdat toteuttamaan 
näin mittavaa hanketta yksityisen 
maanomistajan kohdalle ovat olleet 
ala-arvoiset ja puutteelliset. Yhteyttä 
yksityiseen maanomistajaan ei ole ol-
lut. 

2. Kaavaluonnos on suurpiirteinen, seka-
va, vaikeasti luettava ja kaikki olemas-
sa olevat karttamerkinnät haaleasti al-
leen jättävä. Kokonaisuuden muodos-
taminen on hankalaa. 

3. Käenmäen tilan peltoviljelyä on tarkoi-
tus jatkaa nykyisten omistajien jäl-
keenkin tyttärien toimesta. Heidän tar-
koituksenaan on aloittaa hevostalou-
den pito, jolloin tilakeskuksen välittö-
mien peltokuvioiden pitäminen maata-
louskäytössä on toiminnan edellytys. 

4. On maisemallisesti ja perinnearvojen 
vaalimista silmälläpitäen loukkaavaa, 
jos koko tilakeskuksen välitön ympä-
ristö on yleiselle asuntorakentamiselle 
kaavoitettu. Käenmäet viittaavat muis-
tutuksessa FCG Finnish Consulting 
Groupin tekemään Parkanon rakenne-
tun ympäristön selvitykseen. Selvityk-
sessä osoitetaan, että Käenmäen tilan 
pihapiiriin liittyvien peltojen säilyminen 
avoimena tulisi turvata ja niiden yhte-
ys vesistöön tulisi myös turvata. 

5. Käenmäet esittävät, että luonnoksesta 
poistetaan merkinnällä A asuminen 
Käenmäen talouskeskuksen välittömil-
tä ympäristöalueilta. Merkintä tulee 
korvata maatalous ja virkistys/maa- ja 
metsätalousmerkinnöillä. 

6. Käenmäet vaativat, että rengaskaivo 
riittävine suoja-alueineen pysyy kos-
kemattomana. 

1. Rakennemallivaihtoehdot ovat luon-
teeltaan suurpiirteisiä tunnusteluja, 
joilla etsitään mahdollisia kehityssuun-
tia ja luodaan pohja mm. osallisten 
vuorovaikutukselle. Jos alueella asu-
taan tällä hetkellä, voi luonnoksessa 
osoitettu A-merkintä hyvin sopia myös 
nykyiseen tilanteeseen. Kaavaehdotuk-
sessa alueelle osoitetaan merkintä AM, 
joka kuvaa maatilojen talouskeskusta. 
Paikan historia ja tulevat suunnitelmat 
hevostalouden harjoittamisesta puolta-
vat merkintää.  

 
 

2. Rakennemallien tarkastelumittakaava 
on suurempi kuin kaavatyön seuraa-
vassa vaiheessa nähtäville asetettavan 
ehdotusvaiheen osayleiskaavakartan. 

 
 

3. Suunnitelmat hevostalouden kehittä-
misestä alueella otetaan huomioon 
kaavasuunnittelussa 

 
 
 
 

4. Kulttuuriympäristön arvot otetaan kaa-
vasuunnittelussa huomioon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Merkinnät tarkentuvat kaavan ehdo-
tusvaiheessa 

 
 
 
 
 

6. Kaivo liittyy tilakeskukseen, tämä ote-
taan kaavasuunnittelussa huomioon 
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Kuva: Käenmäen sukutilan sijainti osoitet-
tuna Joki-Parkano – vaihtoehdon kartalla 
punaisella merkinnällä 

 

 
 

2.6 Markku Kuusikko, 27.1.2011 
Mielipide  Vastine ja muutos 

1. Nykyinen torin paikka on hankala 
sumppu. Entisen meijerin alue olisi si-
jainniltaan hyvä ja avara torin paikka. 
Se osaltaan yhdistäisi toimintoja van-
han (keskustan) ja uuden kolmoskes-
kuksen välillä. Tilaa olisi myös joukko-
liikennejärjestelyille, molemmat puolet 
huomioiden. 

2. Tulevaisuudessa laajentuminen Järvi-
Parkanon alueelle on sekä maastolli-
sesti että rakentamisen kannalta hel-
pompi ja halvempi vaihtoehto. 

 

1. Parkanon torin säilyminen nykyisellä 
paikallaan mahdollistetaan kaavaehdo-
tuksessa keskustatoimintoja kuvaaval-
la kaavamerkinnällä. Entisen meijerin 
alueelle osoitetaan aluevarauksia liike-
toiminnan kehittämiselle. Tällöin luo-
daan myös mahdollisuus toritoiminnan 
kehittämiselle. Linja-autoasemaa ei 
osoiteta siirrettäväksi. 

2. Kaavaehdotus nojaa paljolti Järvi-
Parkano -vaihtoehtoon. 

 

 
 
2.7 Marjatta Kiljunen-Hyytiäinen, 23.1.2011 
Mielipide  Vastine ja muutos 

1. Järvi-Parkanossa keskustatoimintojan 
alue C on ulotettu Niementien – Hei-
nosentien ja nykyisen liikenneympyrän 
etelä- ja itäpuolelle eli laajemmaksi 
kuin Joki-Parkanossa. Keskustatoimin-
tojen luonnollinen kasvusuunta on ete-
lä. Järvi-Parkanossa keskustatoiminto-
jen alue muodostaa isomman, yhtenäi-
semmän, selkeämmän ja tiiviimmän 
keskustatoimintojen alueen kuin Joki-
Parkanossa. 

2. Järvi-Parkanossa keskustatoimintojen 
alue antaa paremmat mahdollisuudet 
kehittää keskustatoimintoja, palveluita 

1. Keskustatoimintojen aluetta muova-
taan ja tarkennetaan edelleen kaava-
ehdotukseen. Kaavalla pyritään vaikut-
tamaan keskusta-alueen tiivistymis-
mahdollisuuksiin. 

 
 
 
 
 
 

2. Ydinkeskustan ja kolmoskeskuksen yh-
teysksiä pyritään parantamaan kaavan 
avulla 
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ja mahdollistaa mm. paremman yh-
teyden kolmoskeskuksen kaupan alu-
eeseen. Parkanontie, Niementie ja lii-
kenneympyrän ympäristö muodostavat 
tärkeät liikenneväylät. 

3. Joki-Parkanossa keskustatoiminnot ha-
jautuisivat useaan osa-alueeseen, mi-
kä heikentänee palveluita. 

4. Järvi-Parkanossa keskustatoimintojen 
alue mahdollistaa mm. monipuolisem-
mat rakentamismahdollisuudet palve-
luiden ja esim. palveluasumisen ja hoi-
vapalveluiden kehittämiseen. Palvelu- 
ja hoivapalveluiden tarve kasvaa, kos-
ka asukkaista yli 65-vuotiaiden osuus 
kasvaa selkeästi. 

 
 
 
 
 

3. Kaupunkirakenteen hajautumista pyri-
tään estämään mm. saavutettavuuden 
ja infrakustannusten vuoksi. 

 
 

4. Kaupunkirakenteen tiivistämisellä pyri-
tään edistämään iäkkään väestön toi-
mintamahdollisuuksia ja asumista. 

 

 
 
2.8 Ulla Joensuu, 24.1.2011 
Mielipide  Vastine ja muutos 

1. Joensuun omistama alue Valli 1:104 on 
ollut asemakaavoitettuna alueena ja 
pitää sinä myös säilyttää. Se sijaitsee 
niin lähellä kauppakeskusta että on 
siksi siihen sopiva. Järvi myös näkyy 
osalle tonteista (merkitty nyt joissain 
osayleiskaavasuunnitelmissa MA-
alueeksi). 

1. Yleiskaavassa ei muuteta voimassa 
olevia asemakaava-alueita. Mahdolli-
nen muutos tilalle voidaan tehdä ase-
makaavan muutoksella (ei nyt esillä 
olevalla yleiskaavalla). 

  

 
2.9 Martta ja Juho joensuun p:sta Ulla Joensuu, 24.1.2011 
Mielipide Vastine ja muutos 

1. Martta ja Juho Joensuun perikunnan 
omistama Luhtala 1:84 pitää säilyttää 
MA-alueena. Mitään luontopolkuja ei 
saa keskeltä peltoa laittaa, koska kau-
pungin omistama alue on aivan vieres-
sä. 

 

1. Mahdolliset kulkuyhteydet voidaan si-
joittaa kaupungin omistamalle maalle. 

 

 
2.10 Jussi Hellgren, 28.1.2011 
Mielipide  Vastine ja muutos 

1. Yhtenäinen ydinkeskusta: Vaikka kaa-
vaehdotusten perusteluissa mainitaan 
että olisi tärkeää yhdistää vanha kes-
kusta ja Pahkalan alue auto- polkupyö-
rä- ja jalankulkuyhteyksin toisiinsa, ei 
kunnollista autoyhteyttä niiden välille 
ole kaavaehdotuksissa piirretty. Hell-
gren ei laske kunnolliseksi tässätapa-
uksessa kolmostien kautta kulkevaa 
yhteyttä eikä myöskään Niementien 
kautta kulkevaa yhteyttä. Kun kaksi 
keskustaa yhdistetään, tulee yhteyden 
olla välitön, muutoin ei toivottua tulos-
ta saada. Hellgren ehdottaa suunni-

1. Ajatus parantaisi keskustaajaman liik-
kumisverkostoa. Asiaan vaikuttavat 
kuitenkin mm. kustannus- ja mitoitus-
rajoitukset. Ratkaisussa kuljettaisi osin 
kirkkojärven päällä, millä saattaisi olla 
korkeat kustannusvaikutukset. Kirkko-
järven ranta-alueen kehittämisen yh-
teydessä kuitenkin pyritään jättämään 
mahdollisuus Keskustieltä kolmoskes-
kukselle esimerkiksi kevyen liikenteen 
yhteyden kehittämiselle 
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telmaan lisättäväksi ajoyhteyttä Kes-
kuskadun päästä kolmostien ylitse 
suoraan Humalankadulle. Hän näkee 
tämän ainoaksi oikeaksi tavaksi yhdis-
tää molemmat keskustat. Ellei näin 
tehdä, toinen väistämättä näivettyy. 
Hellgren on piirtänyt yhteydestä suun-
nitelmaehdotukset kolmostien keskus-
tan liittymäsuunnitelmien laatimisen 
aikana. Suunnitelma on julkaistu Ylä-
Satakunalehdessä ja toimitettu Jarmo 
Kyöstille Parkanon kaupungille. Suun-
nitelmassa yhteys kulkisi osin Kirkko-
järven päällä. 

2. VT 3/23 risteys: Hellgren piirsi taan-
noin myös Kolmostien ja Porintien ris-
teyksestä kilpailevan suunnitelman yh-
teistyössä Parkanon autoilijoiden ja 
Kari Vuotarin kanssa. Osayleiskaava 
koskee risteystä sen verran, että tässä 
yhteydesä olisi Hellgrenin mielestä jär-
kevää ottaa mukaan tila toiselle tulo-
rampille Parkanoon TB:n kylmäaseman 
takaa. (Tiehankkeen) yleisötilaisuuk-
sissa tuli erittäin selväksi se, etteivät 
parkanolaiset ole tyytyväisiä nykyiseen 
eteläiseen sisääntuloon, koska sieltä 
tullessa joudutaan ylittämään Porintie 
samassa tasossa. Suunnittelijat olivat 
nihkeitä toiselle rampille, mutta Hell-
grenin mielestä kaavoitus on juuri oi-
kea paikka järjestää tilaa sille, jos vain 
tielaitos tulisi toisiin ajatuksiin joskus. 

3. Asema: Hellgren ehdottaa tilan varaa-
mista ns. kolmioraiteelle Parkanon 
aseman eteläpäähän, jotta Parkanon ja 
Niinisalon junat voitaisiin ajaa suoraan 
kohteeseensa vaihtamatta ajosuuntaa 
Parkanon asemalla. Hellgren tietää, et-
tä tämä oli alkuperäisessä ratasuunni-
telmassa, mutta kustannussyistä jätet-
tiin aikanaan pois.  

4. Rautatieliikenne: Hellgren on mielis-
sän, että myös rautatieliikenteen mah-
dollisuudet on jälleen otettu kaavassa 
huomioon. Junien lähiiikenne on nou-
sussa Suomessa ja siihen kannattaa 
lähteä mukaan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Risteyksen järjestelyitä tarkastellaan 
kaavaehdotuksessa. Suunnittelussa 
nojataan valtatien 3 parantamissuunni-
telmaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Kolmioraiteelle ei varata kaavaehdo-
tuksessa erityistä aluevarausta. Alueel-
le ei myöskään osoiteta uusia kehittä-
misalueita, joten mahdollisuus kol-
mioraiteelle säilyy tulevaisuudessa. 

 
 

4. Rautatieliikenteen kehittämiselle jäte-
tään kaavaehdotuksessa varaus sa-
maan tapaan kuin muistutuksessa esiin 
tulleelle kolmioraiteelle. Kaavalla ei 
kuitenkaan tulla aggressiivisesti vie-
mään eteenpäin raideliikenteen läpi-
vientiä. Kaupunkirakenteen tulee voida 
toimia myös ilman henkilöraideliiken-
teen kehittämistä. 

 
2.11 Juha Törmä, 26.1.2011 
Mielipide  Vastine ja muutos 

1. Vaihtoehdossa 2 eli Jokiparkanossa on 
Viinikkaan suunniteltu keskeinen vir-
kistysreitti ja asuntoalueen laajennus. 

1. Kaavaehdotus tulee painottumaan Jär-
vi-Parkano -vaihtoehtoon. Ehdotukses-
sa ei esitetä merkittäviä laajennusalu-
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Miten tämä koskettaa Vuorikuja 5:lla 
sijaitsevaa tonttia? Kuvaa katsellessa 
vaikuttaa siltä, että reitti menisi tontin 
rajaa pitkin? Yksi syy ko. talon hank-
kimiseen oli se, että tontti rajoittui vir-
kistysalueeseen eli metsään. Tämä 
paikkasi sitä, että naapurit etenkin 
eteläpuolella ovat hyvin lähellä. Jos nyt 
toiselle puolen tehdään tie (eli länsi-
puolelle; talojen välissä oleva polku 
avataan ojilla tms.= ja toiselle puolelle 
tehdään polku (pohjoinen), niin asu-
misviihtyisyys kärsii tästä huomatta-
vasti. Nykyisten ja uusien asuntoaluei-
den väliin tulisi Törmän mielestä jättää 
vähintäänkin jonkun asteinen puisto-
alue, missä ei mene tietä tai ei raken-
neta. Näinhän on toimittu muuallakin 
vastaavissa tilanteissa. 

eita tai reittejä Viinikan itäpuolelle. Jos 
niitä kuitenkin varsinaisessa kaavassa 
osoitetaan, tullaan alueiden sisälle 
osoittamaan riittävissä määrin viher-
alueita. Osayleiskaava on kuitenkin 
suurimittakaavainen tarkastelu, jossa 
ei päätetä alueiden yksityiskohtaista 
suunnittelua. A-merkinnällä osoitetut 
alueet saattavat pitää sisällään puisto-
ja ja vihervyöhykkeitä, joista pääte-
tään vasta alueen asemakaavoituksen 
yhteydessä. 

 

 
2.12 Salme Jalkanen, 27.1.2011 
Mielipide  Vastine ja muutos 

1. Jalkanen omistaa tyttärensä kanssa 
Kytölän tilan RN:o 59:2. Tilasta suurin 
osa on valtatien 3 länsipuolella. Valta-
tie halkaisee tilan niin, että tilasta on 
jäänyt n. 2ha:n suuruinen kolmio tien 
itäpuolelle. Tila rajoittuu eteläosastaan 
asemakaavan mukaiseen teollisuusalu-
eeseen, jone on kulku karviantieltä. 
Jalkaset harjoittavat tilalla metsätalo-
utta. Jalkasia kiinnostaa osayleiskaa-
valuonnoksen vaihtoehdoista lähinnä 
se, mitä ne merkitsevät heidän omis-
tamansa tilan käyttämiseen. 

2. Kummassakin rakennemallivaihtoeh-
dossa tilan alueelle on kolmostien län-
sipuolelle merkitty alue- ja tievarauk-
sia. Varausten rajat ovat suunnitelmis-
sa hyvin epämääräisiä. Jalkasten mie-
lestä kummankin vaihtoehdon mukai-
set aluevaraukset ovat tarpeettomia 
siltä osin kuin koskevat Kytölän tilaa. 
Vielä voimassa olevassa yleiskaavassa 
tilalle kolmostien varteen osoitetut 
aluevaraukset eivät ole olleet lähellä-
kään toteutumista. Näin ollen ei ole 
mitään perustetta ottaa niitä uuteen 
osayleiskaavaan. 

3. Voidaan tietysti väittää, että alueva-
raukst toteutuvat, jos ylipäänsä toteu-
tuvat, hamassa tulevaisuudessa ja ett-
eivät ne estä metsätalouden harjoit-
tamista niiden alueella. Viranomaiset 
tekevät kuitenkin niiden perusteella 
omia suunnitelmiaan, joiden toteutta-

1. Merkinnät merkitsisivät mahdollisuutta 
harjoittaa alueella kaavamerkinnässä 
niille osoitettuja toimintoja. Tilan käyt-
tämiselle tästä voisi seurata mm. sy-
nergiaetuja ja liiketoimintamahdolli-
suuksia sekä toisaalta haittoja viihty-
vyyden tai nykyisen liiketoiminnan 
kannalta. Haittoja pyritään kaavaehdo-
tuksessa rajoittamaan merkinnöin. 

 
 
 
 

2. Alueiden toteutumisjärjestystä voidaan 
määritellä kaavamääräyksissä, jolloin 
vältytään tarpeettomien alueiden ja 
yhteyksien syntymiseltä. Tämä on 
myös kunnallisteknisten kulujen kan-
nalta edullista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ks. kohta 2. 
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minen voi vaikuttaa olennaisesti tilan 
alueiden käyttämiseen. Hyvänä esi-
merkkinä tästä on valtatien nro 3 pa-
rantaminen Uudenasemantien ja Kar-
viantien välillä. Sitä koskevissa suunni-
telmissa katkaistaisiin yksityisteiden 
liittymät valtatielle ja pyrittäisiin oh-
jaamaan mm. Karjanmaan tien liiken-
ne rinnakkaistietä pitkin mm. Kytölän 
tilan halki Vaastankadulle ja edelleen 
Karviantielle. Jos tämä rinnakkaistie 
tehtäisiin aluevarausten mukaisesti, 
olisi tulkosena Kytölän tilan itäosan 
paha pirstoutuminen. 

 
2.13 Pahkalan asukkaiden yhdistys ry, 23.1.2011 
Mielipide Vastine ja muutos 

1. Pahkalan asukkaiden yhdistys on lau-
suntonsa jo 30.6.2010 nähtävillä ol-
leesta OAS:ta 

2. Yhdistys vastustaa Kirkkojärven ran-
nalla olevan Pahkalanniemen urheilu-
puiston kaavoitusta asuinalueeksi. Jo 
pelkkä kunnallistekniikan rakentami-
nen muutaman tontin tähden on suur-
ta tuhlausta. Tältä osin vaihtoehto Jär-
viparkano on parempi. Ei pidä tehdä 
lyhytnäköisiä tonttipäätöksiä, joilla on 
kielteinen vaikutus kaupungin viihtyi-
syyteen. Huomioimalla kaupungin kes-
kustaajaman asukkaat tasapuolisesti ja 
säilyttämällä alueen ainut houkutteleva 
vesistö rantoineen virkistysalueena, 
voimme tehdä Parkanosta kaavan ta-
voitteen mukaisen houkuttelevan, kor-
keatasoisen ja ihmisläheisen asuinym-
päristön. 

3. Kirkkojärven ympäri tulee rakentaa va-
laistu kevyenliikenteenraitti, jotta kes-
kustan ainoasta järvestä voi nauttia 
koko keskustan väki. 

4. Olemassa olevia puistoalueita (esim. 
Pahkalanpuisto) ei saa poistaa kaavas-
ta, myös muut asumisen ja teollisuu-
den välissä olevat puistoalueet tulee 
säilyttää ennallaan. 

5. Asemakaavasta Tuomikadun ja Tuo-
menhaaran risteyksestä poistettua 
Tuomikadun jatketta Vatusentielle ei 
tule osayleiskaavaan lisätä. Mahdolli-
nen virkistysreitti voidaan ko. kohtaan 
lisätä. 

6. Pahkalan osalta rakennemallivaihtoeh-
to Järviparkano on suunnittelutyön 
pohjana parempi, mutta vaatii vielä 

1. – 
 
 

2. Pahkalanniemen urheilupuistoon tai 
rannalle ei osoiteta kaavaehdotuksessa 
omarantaista pientaloasumista. Alue 
osoitetaan kehittämisalueena, jolle 
voidaan osoittaa tehokkaampaa maan-
käyttöä sekä yleiseen virkistymiseen 
tarkoitettuja alueen osia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Kirkkojärven ympäristöön pyritään 
kaavalla osoittamaan riittävät virkis-
tysreitit 

 
4. Olemassa olevat puistoiksi asemakaa-

voitetut puistoalueet pyritään säilyttä-
minen puistoina. Osa aluevarauksista 
ratkaistaan asemakaavatasolla. 

 
5. Tuomikadun jatke Vatusentielle osoite-

taan kaavaehdotuksessa kevyen virkis-
tysyhteytenä. Ajoneuvoliikenteelle riit-
tää lähelle osoitettava Vatusentielle 
yhdistyvä Tehtaantien jatke. 

 
6. Pohjakarttana on käytetty uusinta 

maastotietokantaa. Pohjakartan ajan-
tasaisuus tarkistetaan kaavan ehdo-
tusvaiheessa 
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tarkennusta. Rakennemallit ovat epä-
tarkkoja ja pohjakartta ei ole ajan ta-
salla. 

7. Osayleiskaavassa tulisi huomioida 
voimassa olevat asemakaavat ja jo ra-
kennetut alueet, siten että ne eivät ole 
ristiriidassa keskenään. 

 

 
 
 

7. Osayleiskaava tarkistetaan olemassa 
olevan rakenteen osalta ja huomioi-
daan voimassa olevat asemakaavat 

 
2.14 Maagi Grahn, 26.1.2011 
Mielipide  Vastine ja muutos 

1. Grahn viittaa kaavatyön yhteydessä 
laadittuun rakennetun ympäristön sel-
vitykseen, jossa puolletaan Järvi-
Parkano -vaihtoehtoa. Mielipiteessä 
esille nousevat vesitorni, leirintäalue, 
kirkko, Kairokosken asema, Kivelän ja 
Pentin tilakeskukset sekä Vuorijoen 
seurantalo ja kivisillat. 

2. Vaihtoehtoluonnoksiin ei ole merkitty 
nykyhetken tilannetta, jotta uusia 
muutoksia voisi vertailla. Ei voida olet-
taa ihmisten asiantuntemusta nykyti-
lanteesta lintuperspektiivistä katsoen. 

3. Järven rannat on jätettävä luonnon-
mukaiseen tilaan. Parkanossa pääsee 
huonosti kävelemään luonnonmukaisia 
rantoja pitkin. Pappilansalmi on kau-
nein pala Parkanoa, mutta sekin on ra-
kennettua ympäristöä. Kirkkojärven 
ympäri tulisi voida kulkea aivan rantaa 
pitkin. 

4. Kirkkojärven maisema on raikkaudes-
saan Parkanon käyntikortti valtatietä 3 
ajettaessa. On etu, että keskusta on 
rannalla. Kuumana kesäpäivänä sekä 
asukkaat että ohiajajat voivat käydä 
uimassa. 

5. Kirkkojärven rannalle leirintäalueelle 
perhepuisto, jossa on virkistys- ja 
matkailutoimintoja. Järvi virkistyskäyt-
töön. Alas ajettu leirintäalue on suur-
ten mahdollisuuksien alue sekä sijain-
niltaan että luonnoltaan. 

6. Leirintäalueen vanhat mökit edustavat 
70-80-luvun hyvinvointisuomen muo-
tokäsitystä, joten ne olisi hyvä jättää 
esim. myyntikojuiksi paikoilleen, mah-
dollisesti korjattuina. Mökkejä voisi 
myös edelleen vuokrata majoituskäyt-
töön, koska on paljon ihmisiä, jotka 
kaipaavat entisajan vaatimatonta tun-
nelmaa ja edullista hintatasoa. 

7. Keskustaa tulee kehittää niin, ettei 

1. Kaavaehdotukseen osoitetaan erilaisia 
rakennettua kulttuuriympäristöä kos-
kevia arvomerkintöjä ja kehittämisalu-
eita. 

2. Taustakarttaa on vaihtoehtokartoissa 
himmennetty ehkä liiaksikin, jotta 
vaihtoehtojen vuoden 2025 tulevai-
suuskuvaukset tulisivat mahdollisim-
man hyvin esille ja olisivat näin keske-
nään vertailukelpoisia. Kaavaehdotuk-
sessa nykytilanne on helpommin ha-
vainnoitavissa. 

 

3. Osa järvenrannasta pyritään jättämään 
luonnonmukaiseen tilaan. Kirkkojärven 
virkistysreitistössä pyritään kaavaeh-
dotuksessa nojautumaan jo olemassa 
olevaan verkostoon täydentämällä sitä. 
Pappilansalmea ja Kirkkojärven rantaa 
pyritään kehittämään jatkuvana koko-
naisuutena. 

4. Kirkkojärven yhteyttä keskustaan pyri-
tään kaavalla vahvistamaan. Kirkko-
järven rannalla tulee olemaan myös 
jatkossa uimaranta. 

 

5. Leirintäalue osoitetaan kaavaehdotuk-
sessa kehittämisalueena, jolle voidaan 
osoittaa esimerkiksi osalle alueesta te-
hokkaampaa rakentamista ja osalle 
alueesta yhteisiä virkistystoimintoja. 
Leirintäalueen rantaan osoitetaan va-
raus kevyen liikenteen kulkuyhteydel-
le. 

6. Kaavaehdotus mahdollistaa myös mök-
kien säilyttämisen, mikäli niille osoit-
tautuu jatkossa käyttöä ja jos alueelle 
ei kohdistu kehittämispaineita. 
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siellä asuvien tarvitse omistaa eikä 
käyttää omaa autoa päästäkseen liik-
kumaan. 

8. Rautatieasema on liian kaukana. Uudet 
asuinalueet tulisi rakentaa rautatie-
aseman ympäristöön. Rautatieasemalle 
on kuljettava autolla. Joukkoliikenne-
kuljetusta rautatieasemalle on paran-
nettava. Kaavaluonnosten keskusta-
rautatie on positiivinen asia, samoin 
yhteys Kuruntieltä rautatieasemalle. 

9. Kairokosken veturitallin ja kääntöpöy-
dän purkaminen oli Grahnin mielestä 
virhe. 

7. Kaavaehdotus pyrkii keskustan tiivis-
tämiseen. 

8. Rautatieasemalle osoitetaan kaavaeh-
dotuksessa kehitettävä kevyen liiken-
teen reitti. Merkittävät asuinalueiden 
kehittämiset aseman lähistöllä jätetään 
kaavaehdotuksesta pois, koska ne oli-
sivat etäällä päivittäispalveluista. Ase-
malle keskustasta johtavan kevyen lii-
kenteen reitin varrelle sen sijaan osoi-
tetaan asuinalueiden laajennuksia. Täl-
lä on vaikutus myös julkisen liikenteen 
käyttöön. 

9. Kairokosken vanhan aseman ympäris-
töä pyritään kaavaehdotuksessa akti-
voimaan. Samalla voidaan osoittaa ar-
vokkaita kulttuuriympäristöjä säilytet-
täväksi. 

 


