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PARKANON KESKUSTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA 

Tähän raporttiin on koottu Parkanon keskusta-alueen osayleiskaavan ehdotusvaiheen 

aineiston kuulemisen yhteydessä syksyllä 2012 saadut lausunnot ja muistutukset 

lyhennelminä.  

Kunkin lausunnon ja mielipiteen yhteyteen on kirjattu kaavoittajan vastine ja 

muutosehdotus kaavaan. Ehdotusvaiheessa saatiin 9 lausuntoa ja 15 muistutusta.  

Tavoitteena on viedä kaava saadun palautteen perusteella tehtävin vähäisin 

tarkistuksin kaupungin hyväksymiskäsittelyyn joulukuussa 2012.  
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1 Lausunnot 

1.1 Pirkanmaan liitto 

Lausunto Vastine ja muutos 

1. Pirkanmaan liitto katsoo, että valtatien 

länsipuolelle laajennettu keskusta-alue 

voi hajottaa Parkanon keskustan 

rakennetta ja että alueen tarkempi 

maankäyttö (kuten asuminen, kauppa, 

työpaikat) tulisi määrittää 

yleiskaavassa aluevarauksin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Valtatien länsipuolelle sijoittuva 
vähittäiskaupan seudullisen 

suuryksikön km-merkintä tulee 

sijoittaa ko. rakennuskohteen 

mukaiselle paikalle myös 

osayleiskaavassa. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Maakuntakaavan aluevarausten 
ulkopuolelle osoitetuissa Kairojärven ja 

Pitkäjärven ranta-alueiden 

selvitysaluemerkinnöissä tulee 

selkeästi tuoda esiin, että näiden 

uusien asuntoalueiden 

asemakaavoitustarvetta ryhdytään 

tarkemmin selvittämään tavoitevuoden 

2025 jälkeen.  

 

 

 

1. Ei muutosta. Keskustatoimintojen 

alueesta C valtaosa sijoittuu 

maakuntakaavan rajauksen mukaisesti 

valtatien itäpuolelle nykyiseen 

keskustaan ja sen lähiympäristöön. 

Valtatien länsipuolelle sijoittuva 

Kolmoskeskuksen keskustatoimintojen 

alue on kaavan tavoitevaiheesta 

lähtien ollut kaupungin tavoitteena. 

Pinta-alallisesti valtatien länsipuolella 

on runsaat 10 % koko 

keskustatoimintojen alueesta. Suurin 

osa siitä on jo rakentunut. 

Valmisteluvaiheeseen saadussa 

lausunnossaan 8.2.2011 Pirkanmaan 

liitto totesi että ”taajama-alueen 

laajentamista keskustan eteläosassa 

vt3:n länsipuolelle ja sen kytkemistä 

vähittäiskaupan suuryksikön alueeseen 

voidaan pitää perusteltuna.” 

 

2. Muutos: Tarkennetaan km-merkinnän 

sisältöä maakuntakaavan linjauksen 

mukaiseksi lisäämällä määräys 

”Kaupan sijoittumisedellytykset, laatu 

ja mitoitus tarkennetaan 

jatkosuunnittelussa”. Säilytetään km-

merkinnän sijainti kaavassa esitetyllä 

paikalla. Maakuntakaavan mukainen 

merkintä määrää että alueella saa 

sijaita yksi seudullinen vähittäiskaupan 

suuryksikkö. Asemakaavamuutoksia 

laadittaessa tarkistetaan 

kokonaistilanne. 

 

3. Muutos: Selkeyden parantamiseksi 

lisätään tavoitevuoden 2025 vuosiluku 

kaavan otsikkotekstiin. A-SELV –

merkinnän selityksessä todetaan, että 

”Alue on tarkoitus asemakaavoittaa 

osayleiskaavan tavoitevuoden jälkeen.” 

Ensisijaisesti sijoitetaan 

lisärakentaminen jo 

asemakaavoitetuille alueille.  
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1.2 Pirkanmaan ELY-keskus 

Lausunto Vastine ja muutos 

1. Osayleiskaavaehdotuksessa keskusta-
aluetta on huomattavasti laajennettu 

maakuntakaavasta: C-alue kattaa 

myös vt3:n länsipuolisen Pahkalan 

alueen. 

 

ELY -keskus toteaa luonnosvaiheen 

lausunnon mukaisesti 

keskustatoimintojen alueen 

merkittävän laajentamisen olevan 

uhka vanhan keskustan rakenteen 

hajautumiseen tilanteessa, missä 

selvitysten mukaan ei ole nähty 

tarvetta palvelujen lisääminen tai 

siirtymiseen. 

 

 

 

2. Kaavassa on osoitettu keskusta-alueen 
eteläpuolelle, vt 3:n varteen sen 

länsipuoliselle työpaikka-alueelle 

merkintä kaupallisten palveluiden 

alueesta, jolle saa sijoittaa 

vähittäiskaupan seudullisen 

suuryksikön (km). ELY-keskus toteaa, 

että maakuntakaava mahdollistaa 

ainoastaan erikoiskaupan suuryksikön 

sijoittamisen alueelle. 

 

3. ELY-keskus katsoo, että viherverkkoa 
tulee selkiyttää ja vahvistaa siten, että 

osoitetaan Kirkkojärveä kiertäväksi 

sekä edelleen maakuntakaavan 

mukaisesti kohti Kaitojavesiä ja 

jokivarsia myötäillen selkeät, 

aluevarauksiin perustuvat 

viheryhteydet. Vielä rakentamattomat 

taajamarannat tulee maakuntakaavan 

ohjausperiaatteen mukaisesti osoittaa 

yleiseen virkistykseen. 

 

4. Liito-orava-alueet sijoittuvat ympäri 

kaava-aluetta, ja niitä yhdistämään on 

merkitty viheryhteystarpeita. ELY-

keskus toteaa, että esiintymisalueiden 

säilymisestä tulee huolehtia 

säilyttämällä ne puustoisina ja 

suosimalla alueilla järeää kuusta ja 

lehtipuuta. Niiltä osin, kun alueet 

sijoittuvat merkittävässä määrin 

1. Ei muutosta. Keskustatoimintojen 

alueesta C valtaosa sijoittuu 

maakuntakaavan rajauksen mukaisesti 

valtatien itäpuolelle nykyiseen 

keskustaan ja sen lähiympäristöön. 

Valtatien länsipuolelle sijoittuva 

Kolmoskeskuksen keskustatoimintojen 

alue on kaavan tavoitevaiheesta 

lähtien ollut kaupungin tavoitteena. 

Pinta-alallisesti valtatien länsipuolella 

on runsaat 10 % koko 

keskustatoimintojen alueesta. Suurin 

osa siitä on jo rakentunut 10-20 

vuoden kuluessa kaupungin 

elinkeinoelämän kannalta tärkeille 

kaupan toiminnoille. Vanhan keskustan 

alue on houkutteleva asumisen 

täydennysalue, koska siellä sijaitsevat 

kaikki julkiset palvelut ja 

Kolmoskeskukseen on torilta vain 

kilometrin esteetön kävely-yhteys. 

 

2. Muutos: Tarkennetaan km-merkinnän 

sisältöä maakuntakaavan linjauksen 

mukaiseksi lisäämällä määräys 

”Kaupan sijoittumisedellytykset, laatu 

ja mitoitus tarkennetaan 

jatkosuunnittelussa”.  

 

3. Ei muutosta. Yleiskaava on 

aluevarausyleiskaava, jonka 

aluevaraukset on pyritty pitämään 

strategisluonteisen yleispiirteisinä. 

Tämän hengen mukaisesti Kirkkojärveä 

kiertää kaavaehdotuksessa 

maakuntakaavan mukaista 

viheryhteystarvetta osoittava 

nuolimerkintä. Yleiskaavassa ei ole 

osoitettu nykyisiin asemakaavoihin 

lukeutuvia lähivirkistysalueita. 

Viheryhteyksien osoittaminen 

aluevarauksina yleiskaavan 

mittakaavassa 1:10 000 vaatisi 

asemakaavatasoista suunnittelua.  

 

4. Muutos: Liito-orava-alueen 
kaavamääräystä tarkennetaan 

lauseella ”esiintymisalueiden 

säilymisestä tulee huolehtia 

säilyttämällä ne puustoisina ja 
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päällekkäin asumisen aluevarausten 

kanssa, tulee niiden säilymisen 

edellytykset arvioida jo 

yleiskaavatasolla ja ratkaista alueiden 

pääkäyttötarkoitus. 

 

5. Rantojensuojeluohjelman kohde 

Kaidatvedet tulee merkitä kaavaan SL- 

ja Natura-merkinnöin. 

 

6. Kaavaan on merkitty lentokentän alue 

noin kahden kilometrin etäisyydelle 

keskustasta itään. Lentokenttäalueen 

merkintää tuleekin vielä uudelleen 

arvioida suhteessa sen 

käyttötarkoitukseen tulevaisuudessa ja 

harkita alueen merkitsemistä esim. 

erityisalueeksi (E). 

 

7. Esitetty luonnon arvokohde voidaan 
poistaa. 

suosimalla alueilla järeää kuusta ja 

lehtipuuta.” Suunnittelu tarkentuu 

asemakaavoituksessa. 

 

 

 

5. Muutos: Merkitään 
rantojensuojeluohjelman kohde 

Kaidatvedet kaavaan SL- ja Natura-

merkinnöin. 

 

6. Muutos: Muutetaan lentokentän alue 
erityisalueeksi (E). 

 

 

 

 

 

7. Poistetaan siloneulajäkälän esiintymän 

merkintä lausunnossa tarkoitetun 

mukaisesti. 

 

 

 

1.3 Pirkanmaan maakuntamuseo 

Lausunto Vastine ja muutos 

1. Alue- ja kohdekohtaisia rakennetun 
ympäristön suojelumerkintöjä on syytä 

yksinkertaistaa ja käyttää yhtä 

merkintätapaa koskien alueita ja yhtä 

koskien kohteita. 

 

 

 

 

2. Keskusta-alueen painopisteen 
valuminen valtatien varteen saattaa 

vaikuttaa nykyisen keskustan 

rakennetun ympäristöön ja johtaa 

nykyisen liikerakennusten jäämiseen 

tyhjilleen. Tätä tulee arvioida kaavan 

vaikutusten arvioinnissa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Muutos: Yksinkertaistetaan 

merkintätapaa lausunnon mukaisesti. 

Merkintätapa perustuu alueelta 

laadittuun 

kulttuuriympäristöselvitykseen. 

Selvitys todettiin 

viranomaistyöpalaverissa 28.10.2010 

hyvin laadituksi.  

 

2. Muutos: Lisätään vaikutusarviointia 

selostukseen edellytetyltä osin. 

Vanhasta keskustassa ja valtatien 

varressa on luonteeltaan eri tyyppisiä 

toimintoja. Vanhassa keskustassa 

sijaitsevat julkiset palvelut (koulu, 

terveyskeskus, päiväkoti) sekä mm. 

kahviloita ja leipomo. Vanhan 

keskustan alue soveltuu erityisen 

hyvin asumisen 

täydennysrakentamiseen. Valtatien 

varressa vanhan keskustan puolella 

on yksi päivittäistavarakauppa. 

Valtatien länsipuolella 

Kolmoskeskuksen alueella kaupallisia 

palveluita on ollut jo yli 10 vuotta. 

Sinne on vanhassa keskustassa 
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3. Viinikanjoen varren arvoalueiden 
osoittaminen asuinrakentamiselle, 

kuten myös Kissakivenmäen 

arvokkaaseen asutusmaisemaan tai 

Pentin tilakeskuksen ympäristöön 

sijoitetut asuinalueet ovat niin ikään 

ristiriidassa kulttuuriympäristön 

arvojen säilyttämisen kanssa.  

 

4. Ydinkeskustan rakennetun ympäristön 

arvokohteita sijaitsee arvokkaalla 

peltoalueella (MA). Näille pihapiireille 

tulee osoittaa muu maankäyttömuoto. 

Kaavan vaikutuksia tulee arvioida 

myös edellä kuvatuilla alueilla. 

 

5. Kirkko ja sitä ympäröivä kirkkomaa 

rakenteineen tulee merkitä kirkkolain 

nojalla suojelluksi kohteeksi. 

 

6. Maankäytön suuntaviivoja on syytä 
esittää tarkemmin C-alueilla. 

 

7. Arkeologisessa inventoinnissa todetut 
kivilouhos ja tervahauta ovat 

molemmat kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

Kaikkiin kohdemerkintöihin tulee lisätä 

sm- tunnukset, jotka ilmaisevat, että 

kyse on rauhoitetusta 

kulttuuriympäristöarvosta. 

Kaavamerkinnän määräysosaan tulee 

lisätä” Alueen laajuus tulee tarkastaa 

museoviranomaiselta.” 

 

sijaitsevalta torilta noin kilometrin 

esteetön kävely-yhteys valtatien 

alikulun kautta.  

 

3. Ei muutosta. Alueiden suunnittelu 

tarkentuu asemakaavoituksen ja 

asemakaavamuutosten kautta. Osa on 

MA-aluetta. Pentin tilakeskuksen 

ympäristö ei ole maatalous- tai 

viljelykäytössä. 

 

 

 

4. Muutos: Muutetaan MA-peltoalueella 

sijaitsevien tilakeskusten alueet AM-

alueiksi. Tarkennetaan 

vaikutusarviointia pyydetyiltä osin. 

 

 

 

5. Muutos: Merkitään kirkko kirkkolain 

nojalla suojelluksi kohteeksi.  

 

 

6. Ei muutosta. C-alueiden suunnittelu 

tarkentuu asemakaavoituksessa. 

 

7. Muutos: Lisätään kaikkiin 

kohdemerkintöihin sm- tunnukset, 

jotka ilmaisevat, että kyse on 

rauhoitetusta 

kulttuuriympäristöarvosta. 

Kaavamerkinnän määräysosaan  

lisätään ”Alueen laajuus tulee 

tarkastaa museoviranomaiselta.” 

 

 

1.4 Liikennevirasto 

Lausunto Vastine ja muutos 

1. Kaavassa ulkoilureitti on linjattu 
kulkemaan Riuttaskorpi -nimiselle 

vartioimattomalle viljelystien 

tasoristeykselle (ratakm 425+855). 

Ulkoilureitin johtaminen kaavassa 

tasoristeyksen kautta edellyttää 

tasoristeyksen käyttötarkoituksen 

muutosta, johon on haettava 

Liikennevirastolta ratalain 17 § 

mukaista lupaa. Toinen vaihtoehto on 

osoittaa ulkoilureitit radan poikki 

1. Muutos: Kaavamerkinnän selitykseen 

lisätään lauseke: mahdolliset radan 

kanssa risteävät ulkoilureitit tulee 

osoittaa eritasovarauksena. 

 

Virkistysyhteydet on merkitty 

yhteystarvemerkinnällä 

maakuntakaavan mukaisina. Merkintä 

ei osoita yhteyden tarkkaa sijaintia tai 

tyyppiä ja suunnittelu tarkentuu 

asemakaavoituksessa.  
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eritasovarauksena. 

 

2. Vastaava periaate koskee Jokiharjun 
vartioimatonta yksityistien 

tasoristeystä (ratakm 420+333, 

Uusivatusentie). Kaavassa tieyhteys on 

osoitettu yhdystie/kokoojakatu-

tasoiseksi ja sille on osoitettu kevyen 

liikenteen yhteystarve. 

 

 

 

2. Ei muutosta. Selvitetään asia 

jatkosuunnittelussa. 

 

 

1.5 Parkanon kaupungin tekninen lautakunta 

Lausunto Vastine ja muutos 

1. Kaavaehdotuksessa on esitetty useita 
asuntoalue-selvitysalueita mm. 

Pitkäjärven ympäristö, rautatieaseman 

alue, Käenkosken alue, Luomankulman 

- Kairokosken alue ja Alaskylän 

pohjoisosan alue. Huomioiden 

kunnallistekniikan rakentamisen 

korkeat kustannukset tulisi näiden 

alueiden asemakaavoitusta tarkoin 

harkita ja pyrkiä ennemminkin 

kehittämään nykyisiä 

asemakaavoitettuja alueita. 

 

2. Kihniön siirtoviemärin merkinnän 

osalta tulisi merkintään lisätä 

syöttövesijohto tulevalta Isokankaan 

vedenkäsittelylaitokselta. 

1. Ei muutosta. Asemakaavoitusta on 

vaiheistettu ja A-SELV –merkinnällä 

merkityt alueet  on tarkoitus, mikäli 

tarve vaatii, asemakaavoittaa 

osayleiskaavan tavoitevuoden 2025 

jälkeen. Uusia alueita on otettu 

mukaan monipuolisen tonttitarjonnan 

turvaamiseksi pitkällä aikavälillä. 

Asemakaavoituksen painopiste on 

tarkoitus pitää nykyisillä 

asemakaavoitetuilla alueilla. 

 

2. Muutos: Muutetaan merkintätapa niin 

että siitä käy selkeämmin ilmi, että 

johdot sijaitsevat samassa 

linjauksessa.  

 

 

1.6 Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 

Lausunto Vastine ja muutos 

1. Pohjakartta ei ole ajan tasalla, joten 
se tulisi päivittää kuntoon, ennen 

kaavan lopullista hyväksymistä. 

 

 

 

 

 

 

2. Ehdotuksessa ei ole huomioitu 

asemakaavassa olevia 

suojaviheralueita Pahkalan asunto-

alueen ja Vatusentiehen rajoittuvan 

teollisuusalueen välissä. 

 

 

 

3. Kevyenliikenteen yhteystarve tulisi 
lisätä Kuruntien varrelle, Aureentien 

1. Ei muutosta. Strategisluonteisen 

aluevarausyleiskaavan hyväksyntään 

voidaan edetä nykyisellä 

pohjakartalla. Kaava on luonteeltaan 

yleispiirteinen ja suurimittakaavainen, 

jolloin pohjakartan päivitysten 

huomioiminen voidaan jättää 

tarkempaan suunnitteluun. 

 

2. Ei muutosta. Suojaviheralue on 

huomioitu viheryhteystarve –

merkinnällä. Nykyisissä 

asemakaavoissa olevia viheralueita ei 

ole tarkoitus yleiskaavalla vähentää, 

mutta yleispiirteisen esitystavan ja 

suuren mittakaavan vuoksi niitä ei ole 

kaavassa esitetty. 

 

3. Muutos: Lisätään kevyen liikenteen 
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ja Niemenmaantien väliselle alueelle 

sekä Pahkalassa 

Tuomikatu/Tuomenhaaran varrelle. 

 

4. Aureentien ja Kuruntien risteysalue 
on jo muodostunut asuntoalueeksi. 

Merkintä M tulisi kyseisellä alueella 

vaihtaa kaavoitettavaksi A-alueeksi 

Kukkolan alueelta Aureentien 

pohjoispuolella Niemenmaantien 

risteykseen saakka. Samoin 

Kuruntien eteläpuoli välillä Aureentie 

Niemenmaantie tulisi muodostaa 

kaavoitettavaksi A-alueeksi. 

 

5. Valtatie kolmen länsipuolelle on 

muodostunut asuinalue välillä 

Uudenasemantie - Ampumaradantie. 

Alue pitäisi merkitä kaavoitettavaksi 

A alueeksi. Lisäksi kaavan tulisi sallia 

myös Mansukosken alueen 

täydennysrakentaminen. 

 

6. Osayleiskaavaan tulee merkitä 

asemakaavassa jo olevat 

suojelualueet. 

 

7. Olemassa olevan käyttötarkoituksen 

ja kaupungin keskustan läheisyyden 

huomioon ottamiseksi tulee M ja MA 

alueiden kaavamerkintää tarkentaa, 

siten että se sallii alueella 

uudisrakentamista ja myös muuta 

kuin maatalouteen liittyvää 

rakentamista 

 

8. Liito-oravan kulkuyhteyksien 
säilymisen takaamiseksi on 

osayleiskaavaan merkittävä riittävä 

määrä viheryhteysalueita 

helpottamaan liito-oravien 

liikkumista sekä varmistettava 

riittävän laaja ruokailupuiksi 

soveltuvien lehtipuuvaltaisten 

metsikköjen määrä. 

yhteystarpeet. 

 

 

 

4. Ei muutosta. Asemakaavoitettaviksi 

osoitetuista alueista on päätetty 

suunnittelutyön edetessä ja niiden 

lisääminen kaavan 

hyväksymisvaiheessa aiheuttaisi 

tarpeen harkita kaavan uutta 

nähtäville asettamista. Alueen 

asuinkäyttö voi jatkua nykyisellään.  

 

5. Ei muutosta. Asemakaavoitettaviksi 

osoitetuista alueista on päätetty 

suunnittelutyön edetessä ja niiden 

lisääminen kaavan 

hyväksymisvaiheessa aiheuttaisi 

tarpeen harkita kaavan uutta 

nähtäville asettamista. Alueen 

asuinkäyttö voi jatkua nykyisellään. 

 

6. Ei muutosta. Strategisen yleiskaavan 

tasolla ei ole tarpeen esittää kaikkia 

asemakaavoissa suojeltuja 

paikallisesti arvokkaita kohteita.  

 

7. Muutos: Tarkistetaan M-, MA- ja AM-
alueiden kaavamääräystä 

mahdollisuuksien mukaan siten että 

ne ovat yhdenmukaisia kaupungin 

rakennusjärjestyksen kanssa. 

Keskustan läheisyydessä 

uudisrakentamista on tarkoitus ohjata 

asemakaavoituksella. 

 

8. Muutos: Liito-orava-alueen 
kaavamääräystä tarkennetaan 

lauseella ”esiintymisalueiden 

säilymisestä tulee huolehtia 

säilyttämällä ne puustoisina ja 

suosimalla alueilla järeää kuusta ja 

lehtipuuta.” Liito-oravan 

elinolosuhteita on kaavassa turvattu 

osoittamalla luo-alueita ja 

viheryhteystarpeita. Nykyisissä 

asemakaavoissa esitettyjä viheralueita 

ei ole tarkoitus jatkosuunnittelussa 

vähentää. 
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1.7 Parkanon kaupungin perusturvalautakunta 

Lausunto Vastine ja muutos 

1. Osayleiskaavan alueelle ei sijoitu 
merkittäviä pohjavesialueita, mutta 

raakaveden laadun tai 

toimitusvarmuuden turvaamiseksi 

tulisi runkoputkien ympärille varata 

kaavoituksella riittävä suoja-alue. 

 

2. TY-alueiden määrää ole syytä lisätä 

entisestään. 

 

3. Kaikkein haitallisimmiksi katsotut 

ultrapienet hiukkaset ovat pääosin 

peräisin liikenteestä. Tästä syystä 

maankäytön suunnittelussa tulee 

pyrkiä liikenteen päästöjen 

vähentämiseen alueilla, joilla ihmiset 

oleskelevat pitkiä aikoja, kuten 

asuinalueilla ja päivähoitopaikkojen, 

koulujen, oppilaitosten ja erilaisten 

pitkäaikaishoitolaitosten 

läheisyydessä. Tällaisia toimintoja 

käsittävää uudisrakentamista ei tule 

sijoittaa vilkkaasti liikennöityjen 

liikenneväylien läheisyyteen. 

 

1. Ei muutosta. Runkoputkien suoja-

alueiden merkitseminen kuuluu 

asemakaavoituksen 

merkintätapoihin. Riittävät 

suojaetäisyydet tulee huomioida 

tarkemmassa suunnittelussa.  

 

2. Ei muutosta. TY-alueiden tarjonnan 

riittävyyden varmistaminen 

yleiskaavassa on ollut kaupungin 

tavoitteiden mukaista. 

 

3. Ei muutosta. Yleiskaavassa ei 

osoiteta uusia herkkiä toimintoja 

valtatien varteen. Tarkempi 

suunnittelu ratkaistaan 

asemakaavoituksella.  

 

1.8 Tampereen aluepelastuslaitos 

Lausunto Vastine ja muutos 

1. Pelastuslaitos kiinnittää huomiota 

Pitkäjärven ympäristön 

maankäyttöehdotukseen ja esittää, 

että ennen kaavamerkinnän 

vahvistamista varmistetaan 

Räjähdelaitoksen Parkanon Varikon 

toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat 

rajoitteet esitetylle maan käytölle ja 

merkitään tarvittaessa aluetta 

koskeva erillishuomautus. 

1. Ei muutosta. Räjähdelaitos sijaitsee 

riittävän etäällä Pitkäjärven alueesta. 

Toiminnan tilanne ja mahdolliset 

turvaetäisyydet tarkistetaan 

asemakaavoituksen tai muun 

tarkemman suunnittelun yhteydessä.  

 

1.9 Parkanon seurakunta 

Lausunto Vastine ja muutos 

1. Parkanon seurakunnan 
kirkkoneuvostolla ei ole lausuttavaa 

osayleiskaavaehdotuksesta. 

1. Ei muutosta. 
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2 Muistutukset 

 

 

2.2 Janne Kannosto (6057:4), Minna Kytölä (6057:3), Marko Rasku (6058:4), Satu 

Lahti (6058:3), Kimmo Kyösti (6057:2), Asko Alanko (6058:2) 

Muistutus Vastine ja muutos 

1. Me allekirjoittaneet tontinomistajat 

vastustamme Parkanon keskusta-

alueen oikeusvaikutteiseen 

osayleiskaavaan luonnostellun 

kävelyreitin toteuttamista tonttiemme 

kautta, Kirkkojärven rannassa, koskien 

alla mainittuja tontteja korttelissa 

6057 ja 6058. 

1. Ei muutosta: Viheryhteystarve –

merkinnät osoittavat maakuntakaavan 

ja luontoselvityksen mukaiset 

yhteystarpeet ja ekologiset käytävät, 

jotka tulee huomioida 

jatkosuunnittelussa. 

Viheryhteystarpeet eivät ole 

aluevarauksia vaan jatkosuunnittelussa 

huomioon otettavia tärkeitä 

yhteysvaraussuuntia luontokohteiden, 

taajamien puistojen ja 

virkistysalueiden välillä sekä niiden 

kautta taajamia ympäröivien metsien 

ulkoilureiteille. 

 

 

 

 

 

2.1 Juhani Santoo 

Muistutus Vastine ja muutos 

1. Omistamani Kivirinne nimisen 

kiinteistön (ent. Kivelä) osalta tulee 

poistaa maisemallisesti arvokkaan 

peltoalueen status siten, että alueelle 

on mahdollista jatkossakin rakentaa. 

Erityisesti radan ja rannan välillä 

sijaitsevan peltoalueen osalta on 

suunnitelma, että lapsemme 

rakentaisivat sinne tulevaisuudessa 

asuintalonsa. 

 

2. Ekologiseen verkostoon kuuluva, 
kaavaan merkitty mahdollisen 

kulkuyhteys tulee poistaa. 

1. Muutos: Tarkistetaan rajauksia 

kiinteistön alueella A-aluevarauksen ja 

tilakeskuksen AM osilta.  

 

2. Ei muutosta: Viheryhteystarve –

merkinnät osoittavat maakuntakaavan 

ja luontoselvityksen mukaiset 

yhteystarpeet ja ekologiset käytävät, 

jotka tulee huomioida 

jatkosuunnittelussa. Viheryhteystarpeet 

eivät ole aluevarauksia vaan 

jatkosuunnittelussa huomioon otettavia 

tärkeitä yhteysvaraussuuntia 

luontokohteiden, taajamien puistojen 

ja virkistysalueiden välillä sekä niiden 

kautta taajamia ympäröivien metsien 

ulkoilureiteille.  
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2.4 Killin Voima Oy 

Muistutus Vastine ja muutos 

1. Esitämme, että kaavassa 

huomioitaisiin mahdollinen 

Viinikanjoen voimalaitos siten, että osa 

tiloista Käenkoski IV 8:157(voimalaitos 

ja voimalaitostunnelin alku), Käenkoski 

V 4:211 (mahdollinen pohjapato) ja 

Käenkoski V 8:161 

(voimalaitostunnelin 

purkautumisaukko) merkittäisiin 

kaavamerkinnällä EN (tai ET). 

 

2. Lisäksi ehdotamme, että Kairolammen 

ranta-alueiden rakentamisessa 

huomioidaan Käenkosken 

voimalaitoksen käytöstä aiheutuva 

lammen vedenkorkeuden vaihtelu. 

 

1. Muutos: Merkitään merkinnällä ET.  

 

2. Muutos: Kairolammen Käenkosken 

voimalaitoksen käytöstä aiheutuva 

lammen vedenkorkeuden vaihtelu 

kirjataan kaavaselostukseen 

asemakaavoituksessa huomioon 

otettavaksi seikaksi.  

 

 

2.5 Markku Mattila  

Muistutus  

 

Vastine ja muutos 

1. Ulkoilureitistö -merkintä Viinikanjoen 

länsirannalla on poistettava 

asuinkäytössä olevien kiinteistöjen 

kohdalta. 

1. Muutos: Tarkennetaan ulkoilureitin 
merkintä merkinnäksi ”Ohjeellinen 

ulkoilureitti”. Merkintä ei osoita 
reitin tarkkaa sijaintia tai tyyppiä.” 

Reitin sijainti tarkentuu 

asemakaavoituksessa. Reittiä ei ole 

tarkoitus viedä tonttien tai 
yksityisten pihapiirien alueille. 

 

 

 

2.3 Yhtymä Vesanto Jukka / Virranhaara Pekka 

Muistutus Vastine ja muutos 

1. Kaavaesitykseen on merkitty 

kevyenliikenteen yhteystarve 

Viinikkajoen yli Koulukadun tietämille. 

Soveltuvin paikka väylälle on jonkin 

verran alempana joella ns. 

Lehtiskosken kohdalla, paikassa missä 

nykyisinkin nousee jokirannasta 

kevyenliikenteenväylä Viinikanrinteen 

pohjoispuolella. 

1. Ei muutosta. Kevyenliikenteen 

yhteystarve ei osoita reitin tarkkaa 

sijaintia tai tyyppiä. Suunnittelu 

tarkentuu asemakaavoituksessa. 
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2.6 Pasi Viitasalo 

Muistutus Vastine ja muutos 

1. Asun ja omistan Korkomäen tilaa 

Kirkkojärven länsipuolella. 

Kaavaluonnoksessa maa-alueet on 

merkitty A/RP -merkinnällä. Tämä ei 

vastaa näkemystäni ja tarpeitani 

Korkomäen tilan tulevaisuuden ja 

kehityslinjojen osalta. Esitän tähän 

merkinnäksi A/MA -merkintää. 

 

2. Kaavaluonnoksessa Korkomäen tilan 

läpi on luonnosteltu kevyen liikenteen 

yhteystarve. Tätä en voi hyväksyä 

kotirauhan häiritsemisen, yksityisen 

maaomaisuuden turmelemisen ja tilan 

kehittämisen estämisen nojalla. 

 

3. Kirkkojärven rantoja pitkin on esitetty 
kulkevaksi viheryhteystarve. Tämä 

viheryhteystarve on linjattu kulkemaan 

pitkiä matkoja yksityisten omistamalla 

maalla, pelloilla, pihoissa, jopa talon 

ikkunoiden alla. Omalla kohdallani se 

on linjattu kulkemaan Korkomäen tilan 

pihapiirissä navetan ja aitan taitse. 

Vastustan tätä linjausta ja ehdotan 

tästä vapautuvia varoja käytettäväksi 

jo valmiiden luontopolkujen 

kehittämiseen Parkanossa. 

 

4. Milloin on tarkoitus järjestää 
ehdotusvaiheen yleisötilaisuus, joka 

piti olla osa ehdotuksen nähtävillä oloa 

ja muistutusten antamista? 
 

1. Muutos: Muutetaan A/RP-merkintä 

merkinnäksi A. Perustelu: Merkintä A 

voidaan muuttaa asemakaava-

vaiheessa merkinnäksi MA, mikäli 

tarpeet muuttuvat, mutta MA-

merkintää ei voida muuttaa 

merkinnäksi A.  

 

2. Muutos: Poistetaan kevyen liikenteen 
yhteystarve. 

 

3. Ei muutosta: Viheryhteystarve –

merkinnät osoittavat maakuntakaavan 

ja luontoselvityksen mukaiset 

yhteystarpeet ja ekologiset käytävät, 

jotka tulee huomioida 

jatkosuunnittelussa. 

Viheryhteystarpeet eivät ole 

aluevarauksia vaan 

jatkosuunnittelussa huomioon 

otettavia tärkeitä yhteysvaraussuuntia 

luontokohteiden, taajamien puistojen 

ja virkistysalueiden välillä sekä niiden 

kautta taajamia ympäröivien metsien 

ulkoilureiteille. 

 

 

4. Ei muutosta. Ehdotusvaiheen 

yleisötilaisuus pidettiin 17.9.2012 ja 

muistutuksen jättäjä oli siellä läsnä. 

Tilaisuuden jälkeen kaavoittaja teki 
maastokäynnin hänen alueelleen. 
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2.8 Sisko ja Tapani Käenmäki 

Muistutus  

 

Vastine ja muutos 

1. Omistamme yhteisesti, Sisko ja Tapani 

Käenmäki, Uudenasemantien varrella 

kartalla puneella rajatun 1 ha 

suuruisen "Pikkuhaka" nimisen tontin 

Määräala kuuluu alueeseen, jossa on 

jo rakennettu Katajamäen tila 6:87 

sekä Virpi ja Jorma Käenmäen 

tonttimaaksi luokiteltavaa maata. 

 

Nyt esillä olevassa kaavassa tonttia ei 

ole edes merkitty, mutta värin 

perusteella se kuuluu MU- luokkaan. 

Se tarkoittaa sitä, ettemme voisi 

määräalaa hyödyntää sen alkuperäisen 

tarkoituksen mukaisesti. Asian 

korjaamiseksi esitämme vakavasti, 

että alue merkitään A-merkinnällä 

lopullista kaavaa laadittaessa. 

1. Muutos: On huomioitu.  

2.7 Pertti Vaajamo 

Muistutus Vastine ja muutos 

1. Tarkastelualueella kortteleissa 07016 
ja 0702 on jatkuvasti paheneva 

vettymisongelma, jonka poistamiseen 

voitaisiin ottaa tarkastelussa kantaa. 

 

2. Uusien rakennusalueiden osoittaminen 

ei ole ajankohtaista. 

 

3. Kaavamääräys vesi- ja 

viemäriverkostoon liittymisestä 

pakollisesti ei palvele vesi- ja 

viemärilaitosta eikä asukkaita. 

1. Ei muutosta. Alueelle ei ole 

osoitettu uutta rakentamista.  

 

2. Ei muutosta. Kaavassa 

osoitetaan kaupungin 

maankäytön tavoitteet vuoteen 

2025. 

 

3. Ei muutosta. Kaupungin 

vesihuollon verkkoon liittyminen 

on vesihuoltolain mukaista.  
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2.9 Juho ja Martta Joensuun perikunnan puolesta Ulla Joensuu ja Samuli Joensuu 

(26.8.2012 ja 27.8.2012) 

Muistutus  

 

Vastine ja muutos 

1. Louhilinnan ja Ullanniemen alueet 

Kirkkojärveen ja Vuorijokeen 

rajoittuvalla alueella on kaavassa 

merkitty A/RP merkinnällä. MA -

merkintä säilyttäisi kaikkein parhaiten 

tämän nykyisen 

maatalousmaisemaleiman ja antaisi 

mahdollisuuden kehittää sitä. A/RP-

merkintä mielestämme loukkaa tämän 

alueen kulttuuri- ja 

maatalousmaisema-arvoja eikä millään 

tavoin takaa näiden arvojen säilymistä 

jälkipolville. 

 

2. Virkistyskäytön kannalta 
siirtolapuutarha-ajatus on hyvä, mutta 

se tulee sijoittaa kaupungin jo 

omistamille maille, eikä varata 

yksityisomistuksessa olevia alueita 

tällaiseen käyttöön. 

 

3. Kaavaluonnokseen liittyvässä 
luontoselvityksessä rautatien 

etelänpuolinen Vuorijoen osa on 

rajattu merkinnällä Metsälain erityisen 

tärkeä elinympäristö. Edellytämme, 

että rajaus tarkennetaan siten, että se 

koskee ainoastaan kapeaa joen 

rantavyöhykettä ja rajataan vain 

todella luontoarvoiltaan tarpeellisiin 

kohtiin. Edellytämme myös, että, 

mikäli rajauksia ylipäätään tarvitaan, 

ne tehdään molemmille puolille jokea 

saman levyisinä kapeina kaistoina, 

koska luontoarvot ovat molemmilla 

puolilla jokea samanlaiset. 

 

4. Viljakan alueella omistamamme 

Luhtala R:no 1:84 tilan peltoalueen 

poikki on merkitty viheryhteystarve. 

Esitämme, että tämä merkintä 

siirretään kokonaisuudessaan lähellä 

olevalle kaupungin omistamalle 

alueelle, joka kaavaluonnoksessa on jo 

valmiiksi merkitty EV-alueeksi. 

1. Muutos: Muutetaan A/RP-merkintä 

merkinnäksi A. Perustelu: Merkintä A 

voidaan muuttaa asemakaava-

vaiheessa merkinnäksi MA, mikäli 

tarpeet muuttuvat, mutta MA-

merkintää ei voida muuttaa 

merkinnäksi A.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Muutos: Pyritään sijoittamaan 

siirtolapuutarha-alueet kaupungin 

omistamille maille. 

 

 

 

 

 

3. Muutos: Tarkistetaan rajaus 

luontoselvityksen mukaiseksi. Kohteen 

rajaus perustuu maastohavaintoihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Muutos: Tarkistetaan yhteystarpeen 

sijaintia kaupungin alueelle. 
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2.10  Virpi ja Jorma Käenmäki 

Muistutus  

 

Vastine ja muutos 

1. Tyytymättöminä kaavan laatijan 

ehdotukseen vaadimme edelleen, että 

korttelin AO 2042 loput kolme 

rakennustonttia tulevat merkityksi A-

alueeksi, joko meneillään olevaan 

osayleiskaavaehdotukseen tai 

edellinen, Kaironiemen kaava 

toteutetaan suunnitellusti loppuun. 

Lisäksi ehdotamme painavasti, että 

yksittäinen niemeke saa merkinnän A, 

jolloin siitä ei muodostu erillistä, 

yksittäistä ja hyödytöntä joutomaa-

aluetta. 

 

2. Tyytymättöminä Kaavanlaatijan 

ehdotukseen, vaadimme että 

kaavamerkinnällä MU ehdotettu 

omistamamme alue Käenmäentien, 

Visurinlammen ja valtatie 3 rajoittuen 

Uudenasemantiehen, muutetaan A-

alueeksi, sen alkuperäisen 

käyttötarkoituksen mukaiseksi. 

1. Muutos: Rajausta on tarkistettu 
esityksen mukaan.  

 

 

 

 

2. Muutos: Muutetaan Uudenasemantien 

varren MU-alue asumisen 

reservialueeksi A-SELV.  

Matkailua palveleva RM-merkintä on 

kaupungin tavoitteiden mukaista. 

Valtatien lähialue on melualuetta.  

 

 2.11 Maija-Liisa Lehdonmäki 

Muistutus  

 

Vastine ja muutos 

1. Pyydän ottamaan huomioon 

osayleiskaavan kohdan, joka sijaitsee 

Hahkamäenkadun eteläpuolella. 

Olen ostanut tontin asemakaavan 

mukaan omakotialueelta, sekä 

rakennuttanut siihen nykyisen 

asuntoni. 

1. Muutos: Otetaan huomioon. 

 

5. Osayleiskaavan käsittelyjärjestyksestä 
puuttuu luonnosvaihe. Asianosaiset 

eivät ole saaneet riittävästi tilaisuutta 

lausua mielipiteitään esillä olevista 

merkinnöistä luonnosvaiheessa. Asia 

on tuotu kiireellä suoraan ehdotuksena 

nähtäväksi. Esitämme, että tämä 

yleiskaavaehdotus käsitellään 

luonnoksena ja tämän jälkeen olisi 

vielä yksi kuulemiskierros varsinaisena 

ehdotuksena. 

 

 

5. Ei muutosta: Kaavan 

valmisteluvaiheessa oli nähtävillä kaksi 

rakennemallivaihtoehtoa ja niistä sai 

jättää mielipiteen. Etenemistavasta oli 

sovittu Pirkanmaan ELY-keskuksen 

kanssa. 
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Osayleiskaavaehdotuksesta huomaan 

koko omakotialueen olevan työpaikka-

aluetta. Pyydänkin korjaamaan 

ehdotuksessa olevan suunnitelman, 

koskien omakotialuetta ja ensisijaisesti 

jo rakennettua tonttiani. 

 

 

2.12  Kerttu Helena ja Martti Viljami Myllymaan perikunnan jäsenet Sirpa Rajakallio 

ja Soili Myllyniemi 

Muistutus  

 

Vastine ja muutos 

Maanomistajina muistutamme kiinteistön no 

581-421-2:82 osalta tyytymättömyytemme 

osayleiskaavaehdotukseen 

seuraavin perustein: 

 

1. Kiinteistö on aikaisemmin ollut 

asuntokäytössä, mutta se on merkitty 

kaavaehdotuksessa teollisuusalueeksi 

(TY). 

Kiinteistön naapuritontilla 2:85 on 

tälläkin hetkellä omakotitalo. 

Pirkanmaan maakuntakaavassa v. 

2007 alue on asuinaluetta (A) (kts 

kaavaselosteen sivulla 4 oleva kartta). 

 

2. Kiinteistö rajoittuu MAISEMALLISESTI 
ARVOKKAASEEN ALUEESEEN ma-III 

(Kivelän ja Pentin viljelysmaisema) 

Mielestämme tämän arvokkaan alueen 

suoja-alueeksi soveltuu asuntokäyttö 

paljon paremmin kuin teollisuus. 

 

3. Kiinteistömme länsipuolelle merkitty 

teollisuusalue olisi myös alueen 

yhtenäisyyden ja maisemallisen 

soveltuvuuden, samoinkuin keskustan 

maantieteellisen läheisyyden vuoksi 

kaavoitettava asuntokäyttöön. 

 

1. Muutos: Otetaan huomioon. 

 

 2.13 Nurre Oy, Merja Kallioniemi 

Muistutus  Vastine ja muutos 

1. Osayleiskaava ulottuu Pitkäjärven 
tilaan ja Pitkäjärven talon 

vesialueeseen. Nurre Oy:n omistamalla 

1. Muutos: Kirjataan asia muistiin 

kaavaselostukseen ja huomioidaan 

tarkemmassa suunnittelussa. 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY EHDOTUSVAIHEEN 

PALAUTERAPORTTI 

 16 (15) 

    
3.12.2012    
    

 

 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 
Kotipaikka Helsinki 

 

 

Nevala-tilalla on osuus yhteisiin mm 

Pitkäjärven talon vesialue, 581-421-9-

72 Nevala ja kulkuoikeus, yhteinen 

nautintaoikeus kartalla merkittyihin 

teihin, 3 metriä levyinen tie 

Järvenpäälle menevästä tiestä 

Poikkeusjärvelle yhteisiin alueisiin 

(tiestö merkattujoutomaan kohdalle 

0.62).Toimituskirjassa kohdassa 

yhteenveto on mainittu yhteistä 

niittyä, varsinaista metsämaata ja 

joutomaata mm paikan nimenä 

Hautamäki, Lepistönmäki. 

Osayleiskaavassa tulee ottaa 

huomioon osuutemme yhteisiin ja 

nautintaoikeudet mm Pitkäjärven talon 

vesialue. Kaavassa tulee kulkuoikeus 

säilyttää omistamamme Pitkäjärven 

talon vesialueeseen ja myös siltä osin 

sitä ei voida lukea käytettäväksi 

muihin kaavassa oleviin yhteisalueisiin. 

Tulee huomioida, että nämä osuudet 

yhteiset maa- ja vesialueet ovat 

käytössä vain neljällä tilalla Järvenpää 

9:1, Nevala 9:2, Järvensivu 9:3, 

Pitkäjärvi 9:4 

 

 

 2.14 Sakari Seppälä 

Muistutus  Vastine ja muutos 

1. Esitän, että osayleiskaavassa 
huomioitaisiin vt.3:n 

parannussuunnittelun tarjoamat 

mahdollisuudet. 

Osayleiskaavaehdotuksen eteläosassa 

on ympäri vuoden virtaavia ojia, joiden 

järveen viettävälle virtaamalinjalle voi 

muodostaa pieniä lampareita ja 

kosteikkoja. Tämän suunnittelun voisi 

yhdistää valtatiesuunnitteluun, koska 

ojien virtaama-alueella suoritetaan 

maa massojen läjitystä ainakin 

Seppälän tilojen alueella. 

1. Ei muutosta: Huomioidaan 

mahdollisuuksien mukaan 

tarkemmassa valtatien 3 ja 

asemakaavojen suunnittelussa.  
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 2.15 Tauno Raitio 

Muistutus  Vastine ja muutos 

1. Omakotitalo, jossa aion asua edelleen. 

Siinä on 4000m2 tontti, joka täytyy 

vastaisuudessakin säilyä 

omistuksessani.  (RN:o 2:38) 

1. Muutos: Otetaan huomioon. 

 


