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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan tavoitteet sekä 

sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelma sisältää myös perustiedot kaava-alueesta. 

1. Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Parkanossa 5. kaupunginosassa (Pahkala) Tuo-

menhaaran ja Vatusentien välisellä alueella noin 1,4 metriä Vaasantiestä 

(Valtatie 3, E12) ja Parkanon keskustasta noin 2,3 kilometriä lounaaseen. 

Suunnittelualue rajautuu lännessä virkistys- ja suojaviheralueeseen, ete-

lässä Vatusentiehen, idässä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuee-

seen sekä Yrittäjäkatuun ja pohjoisessa Tuomenhaaran katualueeseen.  

Suunnittelualue koskee kiinteistöjä 581-405-4-33 VÄLIMÄKI (osa), 581-5-

9903-1 5P (osa), 581-5-5049-6 (osa), 581-5-5053-5 (osa), 581-5-5047-1, 

581-5-5047-2, 581-5-5046-5, 581-5-5046-7, 581-5-5046-8, 581-5-5048-

5, 581-405-3-56 KISSAKIVENRISTEYS (osa), 581-5-9901-0 5K (osa) ja 

581-405-4-34 METTÄLÄ II (osa). 

Kiinteistöt ovat sekä Parkanon kaupungin että yksityisomistuksessa. Suun-

nittelualueen pinta-ala on noin 6,9 ha. 

Suunnittelualueen suurpiirteinen sijainti kartalla: 

 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 
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Suunnittelualueen ohjeellinen rajaus (sinisellä): 

 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 

Suunnittelualueen ohjeellinen rajaus ilmakuvassa: 

 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue on Parkanon kaupungin harvakseltaan asuttua taajama-

aluetta. Alueella sijaitsee pääosin teollisuuden rakennuksia laajojen metsä- 

ja peltoalueiden yhteydessä. Suunnittelualueella on rakennettuna teolli-

suusrakennukset kiinteistöillä 581-5-5047-2, 581-5-5046-5 ja 581-5-5046-

7, muu suunnittelualue on rakentamaton. Suunnittelualueen lähiympäris-

tössä suunnittelualueen pohjois- ja länsipuolella sijaitsee pääosin pientalo-

aluetta ja itäpuolella mm. metalliteollisuuden yrityksiä. Alle kilometrin 

päässä suunnittelualueesta itään sijaitsee kaupan alan yrityksiä, kuten au-

tokauppa, katsastusasema, sähköliike ja huoltamo. 

Suunnittelualueen kiinteistö 581-5-9903-1 on kaupungin puistoaluetta ja 

kiinteistö 581-5-9901-0 katualuetta. 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on pääosin Parkanon harvaan asuttua ja rakennettua met-

säistä taajama-aluetta.  

Kaava-alueen maaperä on pääosin hiekkamoreenia. Suunnittelualueen poh-

joisosassa on kalliomaata ja suunnittelualueen eteläosassa vähäisesti hie-

noa hietaa. Alueen kallioperä koostuu graniitista (Lähde: 

http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/#). 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudista-

misesta 14.12.2017, ja päätös tuli voimaan 1. huhtikuuta 2018. Päätöksellä 

valtioneuvosto korvasi valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tar-

kistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. 

Kaavahanketta koskevat uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoit-

teista ainakin seuraavat: 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

o Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin 

yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta ja tuetaan eri alueiden 

elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytyk-

set elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestöke-

hityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuo-

tannolle. 

o Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-

dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa 

olevaan rakenteeseen. 
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Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

 

o Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden 

alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 

o Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyy-

destä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

Maakuntakaava 

Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jonka Pirkan-

maan maakuntavaltuusto on hyväksynyt 27.3.2017. Maakuntakaava tuli 

voimaan kuulutuksella 8.6.2017. Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt hy-

väksymispäätöstä koskeneet valitukset ja 24.4.2019 antamallaan päätök-

sellään pitänyt Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 voimassa sellaisenaan, 

kuin siitä päätettiin maakuntavaltuustossa.  

Maakuntakaava on koko maakunnan yhteinen, yleispiirteinen maankäytön 

suunnitelma. Kaavassa ratkaistaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja 

seudullisesti merkittävät alueiden käytön kysymykset. Maakuntakaavassa 

2040 tehdään valinnat siitä, millaiseksi maakunnaksi Pirkanmaan halutaan 

kehittyvän tulevaisuudessa. Erityisinä tavoitteina on vahvistaa maakunnan 

kilpailukykyä ja kehittää vastuullista ja kestävää yhdyskuntarakennetta. 

Suunnittelualue on maakuntakaavassa 2040 osoitettu työpaikka-alueeksi. 

Pieni osa suunnittelualueen pohjoisosasta on osoitettu myös taajamatoimin-

tojen alueeksi.  

Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040: 

 

Lähde: Pirkanmaan maakuntakaava 2040. 
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Kaava-aluetta koskevat määräykset: 
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Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa Parkanon kaupunginvaltuuston 

17.12.2012 § 63 hyväksymä oikeusvaikutteinen keskusta-alueen osayleis-

kaava, jossa suunnittelualue on osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T) 

sekä teollisuusalueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä 

vaatimuksia (TY). Suunnittelualueen pohjoisosassa kulkee kevyen liiken-

teen reitti ja etelässä kevyen liikenteen yhteystarve. 

Ote suunnittelualueella voimassa olevasta osayleiskaavasta: 

 

Lähde: Parkanon keskusta-alueen osayleiskaavakartta. 

Kaava-aluetta koskevat osayleiskaavassa seuraavat määräykset: 

 

 

 

 

Yleismääräysten mukaan: 

Valtatien melualueelle rakennettaessa tulee rakenteiden ja ulko-oleskelu-

alueiden asianmukainen melunsuojaus ottaa huomioon. 
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Mahdolliset rautatien kanssa risteävät ulkoilureitit ja kevyen liikenteen yh-

teydet tulee jatkosuunnittelussa osoittaa eritasovarauksina. 

Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Parkanon kaupunginvaltuuston 

17.12.2012 § 65 hyväksymä Pahkalan asemakaava ja asemakaavan muu-

tos (kaavanro. A 81). Suunnittelualue on voimassa olevassa asemakaa-

vassa osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (TY-3), 

suojaviheralueeksi (EV) sekä katualueeksi. Suunnittelualueelle on lisäksi 

osoitettu yleiselle jalankululle varattu alueen osa sekä johtoa varten varattu 

alueen osa. Kortteliin 5046 on osoitettu suojaviheralueen poikki ajoyhteys 

Tuomenhaaran katualueelta. 

Ote suunnittelualueella voimassa olevasta asemakaavasta (A 81): 

 
 Lähde: Pahkalan asemakaava ja asemakaavan muutos – kaavakartta. 

Voimassa olevat määräykset: 
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Rakennusjärjestys 

Parkanon kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.6.2014. 

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta on Parkanon kaupungin ylläpitämä asemakaavan poh-

jakartta (1:2000). Asemakaavan pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-

nuslaissa asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset. 

2.2 Tavoite 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa teollisuusrakennusten 

korttelialueita kortteleissa 5046 ja 5047 kortteleiden 5085 ja 5103 suuntaan 

niin, että väliin jää suojaviheraluetta ja jalankululle varattu alueen osa. 

Korttelia 5046 on tarkoitus laajentaa suojaviheralueelle kiinni kortteliin 

5083. Tarkoitus on osoittaa myös katuyhteys Välimäenkujan ja Kollinkujan 

väliselle alueelle niin, että Vatusentieltä on mahdollista kulkea suoraan Tuo-

menhaaran katualueelle.  

2.3 Kaavan vaikuttavuus 

Laadittavalla asemakaavalla ei arvioida olevan sellaisia vaikutuksia, että ne 

koskisivat valtakunnallisia tai merkittäviä maakunnallisia asioita tai että ne 

olisivat valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeitä. 

2.4 Laadittavat selvitykset 

Suunnittelualueelle laaditaan: 

• Nykytilanneselvitys 

Suunnittelualueelta on laadittu Keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä 

luontoselvitys (FCG 2012), rakennetun ympäristön selvitys (FCG 2010) sekä 

arkeologinen selvitys (FCG 2010). Selvitykset on otettu huomioon suunnit-

telun taustamateriaalina. 

2.5 Arvioitavat vaikutukset 

Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

• Ympäristölliset vaikutukset 

• Sosiaaliset vaikutukset 

• Taloudelliset vaikutukset 

• Yritysvaikutukset 

• Liikenteelliset vaikutukset 
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• Mahdolliset muut vaikutukset 

Suunnittelualueen lisäksi kaavan vaikutusalueeseen kuuluvat välittömässä 

läheisyydessä olevat muut kiinteistöt. 

Vaikutuksista keskustellaan tarvittaessa viranomaisneuvottelujen yhtey-

dessä. Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selostusosassa. 

3. Osalliset 

Kaavahankkeen osallisia ovat ainakin: 

- kaava-alueen ja sen lähivaikutusalueen maanomistajat ja -haltijat, 

asukkaat, yritykset, työntekijät ja muut toimijat 

- yhdistykset, jotka toimivat alueella ja joiden toimialaan suunnittelu 

liittyy 

- elinkeinonharjoittajat, joiden oloihin asemakaava saattaa huomatta-

vasti vaikuttaa ja jotka erikseen ilmoittautuvat osallisiksi 

- Parkanon kaupungin organisaatiotahot, kuten 

• eri alojen asiantuntijaviranomaiset 

• kaupunginvaltuusto 

• kaupunginhallitus 

• lautakunnat 

- muut viranomaiset ja yhteistyötahot: 

• Pirkanmaan liitto 

• Pirkanmaan ELY-keskus 

• Pirkanmaan pelastuslaitos 

• Pirkanmaan Jätehuolto Oy 

• Parkanon Vesi Oy 

• Leppäkosken Sähkö Oy 

4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Kesäkuu 2020: Asemakaavan laadinnan vireille tulo sekä osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi ja nähtäville 

yhdessä kaavan valmisteluaineiston kanssa kau-

punginvirastossa sekä internet-sivuilla. Kaupunki il-

moittaa kaava-aineiston nähtävillä olosta kirjeitse 

kaikille osallisille ja kaupungin virallisissa ilmoitus-

lehdissä, ilmoitustaululla sekä internet-sivuilla. Ai-

neisto pidetään nähtävillä 30 päivää, jonka aikana 

osalliset saavat lausua kaavaluonnoksesta mielipi-

teensä, jotka otetaan mahdollisuuksien mukaan 

huomioon. Kaavaluonnoksesta kaupunki pyytää lau-

sunnot viranomaisilta ja yhteistyötahoilta. 
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Ehdotusvaihe 

Lokakuu 2020: Kaavaehdotus nähtäville. Kaupunki asettaa kaava-

ehdotuksen virallisesti nähtäville 30 päiväksi ja il-

moittaa siitä osallisille sekä kuuluttaa kaupungin vi-

rallisissa ilmoituslehdissä, ilmoitustaululla sekä in-

ternet-sivuilla, jolloin osalliset voivat tehdä vielä 

muistutuksen kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotuk-

sesta kaupunki pyytää tarvittaessa lausunnot viran-

omaisilta ja yhteistyötahoilta. 

Hyväksymisvaihe 

Joulukuu 2020: Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös. Hyväksy-

mistä koskevasta päätöksestä on mahdollista valit-

taa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

5. Yhteystiedot 

Kaavan laatimisesta hyväksymiskäsittelyvaiheeseen asti vastaa Nosto Con-

sulting Oy (y-tunnus 2343223-6). 

Kaavan laatija: 

dipl.ins. Pasi Lappalainen 

puh. 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 

Nosto Consulting Oy 

Brahenkatu 7, 20100 TURKU 

 

Parkanon kaupunki: 

Tekninen johtaja Jarmo Kyösti 

puh. puh. 044 786 5601, jarmo.kyosti@parkano.fi 

6. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi 

osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 

 

Nosto Consulting Oy 


