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   K U U L U T U S 
 
 
Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville  asemakaavan muutos ja laajennus 1. kaupunginosassa    
(Keskusta). 
  
Suunnittelualue sijaitsee Parkanossa 1. kaupunginosassa (Keskusta) Kirkkojärven ja Vaasantien (Valtatie 3, 
E12) itäpuolella. Suunnittelualue sijoittuu Vaasantien ja Parkanontien väliselle alueelle alle 100 metriä Niinisalo-
Parkano-Kihniö-junaradasta etelään. Suunnittelualue rajautuu lännessä virkistys- ja erillispientalojen korttelialu-
eisiin, etelässä opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen, idässä virkistys- ja erillispientalojen 
korttelialueisiin ja pohjoisessa osin Parkanontiehen ja osin virkistysalueeseen. 
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 14 ha. 
 
Asemakaavan muutos koskee kortteleita 1026, 1027 (osa), 1028-1030 ja 1044, virkistys- ja katualuetta. 
  
Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu  korttelit 1026, 1027 (osa), 1028-1030 ja 1044-
1045, erityis-, virkistys- ja katualuetta. 
 
Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on järjestellä Urheilukujan ja Koulukujan välinen ajo-
yhteys Parkanon kaupungin liikenteenohjaussuunnitelman mukaisella tavalla, jossa Urheilukujan ja Koulukujan 
katualueet on tarkoitus yhdistää niin, että katualueelle on mahdollista sijoittaa liikenteenohjaussuunnitelman 
mukaiset pysäköintialueet. Koulukujan ja Urheilukujan välille on tarkoitus osoittaa kevyen liikenteen yhteys urhei-
lu- ja virkistyspalvelualueen koillisosassa. Tavoitteena on myös osoittaa asemakaavoittamattomalle alueelle uusi 
erillispientalojen kortteli sekä lähivirkistysaluetta, vähäisesti laajentaa ja tarkistaa erillispientalojen rakennuspaik-
koja/tontteja kortteleissa 1028-1030, mahdollistaa muidenkin, kuin kunnallisten lähipalvelujen sijoittuminen kort-
teliin 1027 sekä mahdollistaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten sijoittaminen kortteliin 1026.  
Lisäksi kaavamuutoksessa on tarkoitus poistaa Satakunnankatua varten varattu katulinjaus, joka ei ole toteutu-
nut ja jolle Parkanon kaupunki ei myös näe myöhempää toteuttamistarvetta. 
 
Asemakaavan muutos ja laajennusluonnos sekä kaavamääräykset,  selostus ja osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 63 §:n ja MRA:n 30 § mukaisesti 5.10. – 3.11.2022 välisen ajan 
julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Parkanon kaupungintalon ilmoitustaululla, kaupungintalon 3. kerros, sekä 
Parkanon kaupungin verkkosivuilla https://www.parkano.fi/category/uutiset/. Parkanon kaupungintalon osoite: 
Parkanontie 37. 

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, 
sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää 
mielipiteensä yllä olevasta kaava-aineistosta. 

 
Lisätietoja:    Kaavan laatija Nosto Consulting Oy, dipl.ins. Pasi Lappalainen, puh 0400 858101 
 pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi   
 Maankäyttöpäällikkö Erkki Salomäki, puh 044 7865610 
 erkki.salomaki@parkano.fi  
  Parkanon kaupunki: https://www.parkano.fi/category/uutiset/ 
 
Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 3.11.2022 mennessä osoitteella: 
Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano. 
 
Tekninen lautakunta 
 
 
 
Tämä kuulutus on julkaistu Parkanon kaupungin verkkosivuilla 26.9.2022. 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. 
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