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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

PARKANON KAUPUNKI 
VÄHÄINEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, 1. KAUPUNGINOSA 
(KESKUSTA), KORTTELI 1002 (OSA) 

 
Vähäinen asemakaavan muutos koskee: 
Osaa korttelia 1002. 
 
Vähäisellä asemakaavan muutoksella muodostuu: 
Osa korttelia 1002. 

Suunnitteluorganisaatio 
Asemakaavamuutoksen laadinnasta on vastannut dipl.ins. Pasi 
Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku). Asemakaavan tekni-
sen laatimisen on tehnyt projektipäällikkö Antti Siirava Nosto Con-
sulting Oy:stä. 

Käsittelyvaiheet 
Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 17.12.2019 
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 17.12. – 8.1.2020 
Tekninen lautakunta on hyväksynyt kaavan __.__.2020 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Parkanon keskustassa noin 350 metriä 
Vaasantiestä (E12) itään. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa 
Keskuskatuun, lännessä Roihanraittiin, etelässä ja idässä yhdistet-
tyjen liike- ja asuinkerrostalojen korttelialueeseen ja idässä myös 
puistoalueeseen. 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa osittain korttelin 1002, 
tontin 1 käyttötarkoitusta siten, että yleisten rakennusten kortteli-
alue muutetaan yleisten rakennusten korttelialueeksi, joka sallii 
myös osittain liike-, asuin- ja toimistorakentamista.  

Asemakaavan muutos on tarkoitus laatia siten, että se voidaan kä-
sitellä vaikutuksiltaan vähäisenä (MRL 52 §). 
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2. Lähtökohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Vähäinen asemakaavan muutos koskee kiinteistöä 581-1-1002-1.  

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,3 hehtaaria. 

Suunnittelualueen suurpiirteinen sijainti kartalla: 

 

Lähde: Maanmittauslaitoksen taustakarttasarja. ©MML 
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Suunnittelualueen ohjeellinen rajaus sinisellä: 

 

Rajaus ilmakuvassa: 

 

Lähde: Kiinteistötietojärjestelmä, karttaote. ©MML 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue on rakennettua kaupunkialuetta. Suunnittelualu-
een läheisyydessä sijaitsee asuin-, liike- sekä keskustapalvelujen 
rakennuksia. 
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Luonnonympäristö 

Suunnittelualueen luonnonympäristö on rakennettua kaupunkialu-
etta. Suunnittelualeen vieressä idässä Keskuskadun ja Parkanon-
tien risteyksessä sijaitsee pieni puisto/viheralue. 

Suunnittelualueen maaperä on hiekkamoreenia. 

Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella.  

Muinaismuistot 

Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. 

Maanomistus 

Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa. 

Työpaikat, palvelut 

Suunnittelualue sijaitsee Parkanon keskustassa keskustan palvelu-
jen välittömässä läheisyydessä.  

Tekninen huolto 

Suunnittelualue on liitetty kunnallisteknisiin verkostoihin. 

Liikenne 

Suunnittelualue sijaitsee noin 350 metriä itään Vaasantiestä (E12), 
jonka vuorokausiliikenne (2018) on 6392 ajoneuvoa/vrk. (Lähde: 
Väylävirasto.) 

Suunnittelualue sijaitsee Vaasantien (E12) ja Parkanontien väliin 
sijoittuvan Keskuskadun varrella Parkanon keskustassa. Suunnit-
telualueelle on toimivat liikenneyhteydet. 

2.2. Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

Kokonaismaakuntakaava (Pirkanmaan maakuntakaava 2040) on 
saanut lainvoiman 24.4.2019. Maakuntakaavassa suunnittelualue 
on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Merkintä sisältää 
keskustamaisen asumisen, keskustahakuisten palvelu-, työpaikka- 
ja muiden toimintojen alueet, niihin liittyvine puistoineen ja liiken-
nealueineen. Suunnittelualue on osoitettu lisäksi taajamien elinvoi-
maisuuden kehittämisvyöhykkeeksi, jonka kehittämissuosituksissa 
todetaan, että Parkanossa alueen suunnittelussa ja toteutuksessa 
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tulee kiinnittää erityistä huomiota Parkanon asemanseudun ja kes-
kustan toiminnalliseen kytkeytymiseen sekä hyvään saavutetta-
vuuteen. 

Suunnittelualue on osa maakunnallisesti merkittävää rakennettua 
kulttuuriympäristöä, Parkanon kirkon ympäristö ja vanha raitti. 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja 
käytössä tulee turvata ja edistää alueen kaupunkikuvan ja raken-
nusperinnön arvojen säilymistä ja edelleen kehittämistä. Uusi ra-
kentaminen on sopeutettava alueen kulttuuriympäristön ominais-
piirteisiin ja ajalliseen kerroksellisuuteen. 

Ote maakuntakaavasta: 

 

Lähde: Maakuntakaavakartta. 
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Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa Keskusta-alueen osayleiskaava, 
joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.12.2012 oikeusvai-
kutteisena yleiskaavana. Suunnittelualue on yleiskaavassa osoi-
tettu keskustatoimintojen alueeksi (C), jossa alueen täydennysra-
kentaminen ja muu kehittäminen tulee sopeuttaa alueen mittakaa-
vaan, maisemaan ja kulttuuriympäristöarvoihin. Suunnittelualue 
on osoitettu kaupunkikuvallisesti tärkeäksi alueeksi tai alueen 
osaksi, jossa korjaus- ja uudisrakentaminen tulee sopeuttaa alueen 
vanhaan rakentamistapaan ja ympäristönhoito tulee suorittaa alu-
een kulttuuriympäristöarvoja kunnioittaen.  

Suunnittelualueelle on osoitettu kulttuuriympäristön arvokohde 
(nro. 8: Parkanon vanha kunnantalo ja paloasema), jolla on suuri 
paikallinen arvo.  
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Ote yleiskaavasta: 

 

Lähde: Keskusta-alueen osayleiskaavakartta. 

 

 

         

Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Turun ja Porin lääninhallituksen 
22.12.1981 vahvistama Kaupunginosa 1. (keskusta) korttelit 1002, 
1004 – 1014 sekä niihin liittyvät katu-, puisto-, urheilu-, liikenne-, 



Nosto Consulting Oy  11 (16) 

Parkanon kaupunki: Vähäinen asemakaavan muutos, 1. kaupunginosa (Keskusta), kortteli 1002 (osa) 
Kaavaselostus, Versio 1.1  9.1.2020 

 
vaara- ja vesialueet - asemakaava, jossa suunnittelualue on osoi-
tettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y³). 

Ote voimassa olevasta asemakaavasta: 

 

Lähde: Pirttimäen asemakaavakartta. 

 

Rakennusjärjestys 

Parkanon kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 
1.6.2014.  

Luontoselvitys 

Suunnittelualueelta ei ole tarpeen laatia erillistä luontoselvitystä. 
Kaavamuutoksella ei osoiteta uusia rakennuspaikkoja. 

Pohjavesi 

Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. 
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Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa asema-
kaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset. 

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen 

Vähäinen asemakaavan muutos laaditaan kaupungin aloitteesta.  

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

Kaavamuutosprosessissa ei ole katsottu tarpeelliseksi viranomai-
syhteistyötä, koska kyseessä on vähäinen asemakaavan muutos. 

Vireille tulo ja kaavaehdotus 

Parkanon kaupungin tekninen lautakunta on tehnyt vireilletulopää-
töksen vähäisestä asemakaavamuutoksesta 20.11.2019 § 17. 

Parkanon kaupungin tekninen lautakunta on käsitellyt 2.12.2019 
päivätyn kaavaehdotuksen 4.12.2019 § 4.  

Kaavan vireilletulosta ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta on kuu-
lutettu ja kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla 17.12.2019. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 17.12.2019 - 8.1.2020 
välisenä aikana. 

Kaavaehdotuksesta saatiin 4 muistutusta. Muistutukset on otettu 
huomioon kaavaa laadittaessa. Kaavaehdotukseen ei ole tehty 
muutoksia sen nähtävillä olon jälkeen. 

Kaavan hyväksyminen 

Parkanon tekninen lautakunta on hyväksynyt 9.1.2020 päivätyn 
Vähäisen asemakaavan muutos, 1. kaupunginosa (Keskusta), kort-
teli 1002 (osa) - asemakaavamuutoksen kokouksessaan 
__.__.2020 § __.  
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4. Asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Vähäisellä asemakaavan muutoksella mahdollistetaan korttelin 
1002 tontin 1 käyttötarkoituksen muuttaminen yleisten rakennus-
ten korttelialueesta yleisten rakennusten korttelialueeksi, joka sallii 
myös osittain liike-, asuin- ja toimistorakentamista. 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 0,3 hehtaaria. 

Mitoitus 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 
seurantalomakkeella (liite 1). 

Kaavassa on osoitettu yleisten rakennusten korttelialuetta noin 0,3 
hehtaaria. 

Osakorttelin tehokkuusluvuksi on osoitettu e=0.50. Kaavassa on 
osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 1463 k-m². 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-
jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 
(liite 2). 

Korttelialueet 

Kortteli 1002 (rakennuspaikka 1) 

 

Kaavassa on annettu määräyksiä koskien rakennusoikeutta sekä 
kerroslukua. 

4.3. Asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 
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Kaavalla osoitetaan käyttötarkoituksen muutos voimassa olevan 
asemakaavan osakortteliin. Muutos on vähäinen. Kaavaratkaisulla 
ei ole merkittävää vaikutusta alueen väestörakenteen kehittymi-
seen. 

Yhdyskuntarakenne 

Kaavalla mahdollistetaan osin asuin-, liike- ja toimistotilojen sijoit-
taminen korttelialueelle. Kaavamuutos ei hajauta yhdyskuntara-
kennetta. 

Yhdyskuntatalous 

Kaavan toteuttaminen ei edellytä uusien teiden tai katujen raken-
tamista. Kaavaratkaisu toteuttaa positiivista elinvoima- ja yritys-
vaikutusta. 

Asemakaavan muut vaikutukset 

Kaavalla ei ole olennaisia vaikutuksia terveyteen tai turvallisuuteen 
tai kuntatalouteen. Kaavamuutoksella pyritään toteuttamaan posi-
tiivista elinvoima- ja yritysvaikutusta. Kaava-alue on osa maakun-
nallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, joka huo-
mioidaan alueen suunnittelussa.  
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5. Asemakaavan toteutus 

5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Asemakaavan toteutumista ohjaa kaavakartan lisäksi tämä kaava-
selostus. 

5.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun asemakaava on 
kuulutuksella saanut lainvoiman. 

5.3. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Parkanon 
kaupunki. 

 

 

Turussa 9.1.2020 

 

Nosto Consulting Oy 

 

Pasi Lappalainen  Antti Siirava 
dipl.ins.   ins. (AMK) 

 


