
  
  400-AK2005 

 

 

PARKANON KAUPUNKI 

JOKIHARJUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUU-

TOS 

6. KAUPUNGINOSA (VATUNEN) 

Korttelit 6005-6008, 6010-6020, 6028-6029 ja 

6044-6046 

 

KAAVASELOSTUS 

Kaavaluonnos 

Versio 0.9 

 

 

14.4.2021 

Nosto Consulting Oy  



Nosto Consulting Oy  2 (41) 

Parkanon kaupunki: Jokiharjun asemakaava ja asemakaavan muutos, 6. kaupunginosa (Vatunen), korttelit 
6005-6008, 6010-6020, 6028-6029 ja 6044-6046 

Kaavaselostus, Versio 0.9 (Luonnos)  14.4.2021 

 

Sisällysluettelo 

1. Perus- ja tunnistetiedot .................................................................................. 5 

1.1. Tunnistetiedot .................................................................................... 5 

1.2. Kaava-alueen sijainti ........................................................................... 5 

1.3. Kaavan tarkoitus ................................................................................ 6 

2. Lähtökohdat ...................................................................................................... 7 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista .......................................................... 7 

Alueen yleiskuvaus ............................................................................. 7 

Luonnonympäristö .............................................................................. 7 

Rakennettu ympäristö ......................................................................... 8 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot ................................... 13 

Maanomistus ................................................................................... 16 

Palvelut ja työpaikat.......................................................................... 16 

Tekninen huolto................................................................................ 16 

Liikenne .......................................................................................... 16 

2.2. Suunnittelutilanne............................................................................. 17 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet .............................................. 17 

Maakuntakaava ................................................................................ 17 

Yleiskaava ....................................................................................... 19 

Asemakaava .................................................................................... 22 

Rakennusjärjestys ............................................................................ 27 

Kaavan pohjakartta ........................................................................... 27 

Rakennuskiellot ................................................................................ 27 

Luontoselvitys .................................................................................. 28 

Melu-, runkomelu- ja tärinäselvitys ...................................................... 28 

3. Suunnittelun vaiheet ..................................................................................... 32 

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ............... 32 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö ................................................................ 32 

Viranomaisyhteistyö .......................................................................... 32 

Osalliset ja vireille tulo sekä kaavaluonnos ............................................ 32 

Kaavaehdotus .................................................................................. 32 



Nosto Consulting Oy  3 (41) 

Parkanon kaupunki: Jokiharjun asemakaava ja asemakaavan muutos, 6. kaupunginosa (Vatunen), korttelit 
6005-6008, 6010-6020, 6028-6029 ja 6044-6046 

Kaavaselostus, Versio 0.9 (Luonnos)  14.4.2021 

 

Kaavan hyväksyminen ....................................................................... 32 

4. Asemakaavan kuvaus .................................................................................... 33 

4.1. Kaavan rakenne ............................................................................... 33 

Mitoitus ........................................................................................... 33 

4.2. Aluevaraukset .................................................................................. 34 

Korttelialueet ................................................................................... 34 

Virkistysalueet ................................................................................. 35 

Liikennealueet .................................................................................. 35 

4.3. Asemakaavan vaikutukset .................................................................. 36 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ................................................ 36 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön ........................................ 38 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin .......................................................... 40 

Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen ...................................... 40 

Vaikutukset yritystoimintaan .............................................................. 40 

Sosiaaliset vaikutukset ...................................................................... 40 

Taloudelliset vaikutukset .................................................................... 40 

5. Asemakaavan toteutus .................................................................................. 41 

5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat ............................ 41 

5.2. Toteuttaminen ja ajoitus .................................................................... 41 

5.3. Toteutuksen seuranta ........................................................................ 41 

 

LIITTEET 

1) Asemakaavan seurantalomake 

2) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

3) Kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

4) Melu-, tärinä- ja runkomeluselvitys 

 

TAUSTAMATERIAALI 

• Osayleiskaavan luontoselvitys, raportti D3437 (FCG 2012). 

• Parkanon rakennetun ympäristön selvitys. Maaseudusta kirkonkyläksi 

ja teollistuneeksi kaupungiksi 220-D3437 (FCG 2010). 

• Esihistoriallisten kohteiden arkeologinen selvitys 220-D3437 (FCG 

2010). 

  



Nosto Consulting Oy  4 (41) 

Parkanon kaupunki: Jokiharjun asemakaava ja asemakaavan muutos, 6. kaupunginosa (Vatunen), korttelit 
6005-6008, 6010-6020, 6028-6029 ja 6044-6046 

Kaavaselostus, Versio 0.9 (Luonnos)  14.4.2021 

 
VERSIOHISTORIA 

 

0.9 Kaavaluonnos 14.4.2021 Käsitelty Parkanon kaupunginhalli-

tuksessa __.__.2021 § __ 

1.0 Kaavaehdotus __.__.2021 Käsitelty Parkanon kaupunginhalli-

tuksessa __.__.2021 § __ 

    

    

 



Nosto Consulting Oy  5 (41) 

Parkanon kaupunki: Jokiharjun asemakaava ja asemakaavan muutos, 6. kaupunginosa (Vatunen), korttelit 
6005-6008, 6010-6020, 6028-6029 ja 6044-6046 

Kaavaselostus, Versio 0.9 (Luonnos)  14.4.2021 

 

1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

PARKANON KAUPUNKI 

JOKIHARJUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 

6. KAUPUNGINOSA (VATUNEN)  

Korttelit 6005-6008, 6010-6020, 6028-6029 ja 6044-6046  

 

Asemakaavan muutos koskee: 

Kortteleita 6005-6008, 6010-6020, 6028-6029 ja 6044-6046 sekä 

virkistys-, liikenne- ja katualuetta. 

 

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu: 

Korttelit 6005-6006, 6011-6016, 6018, 6020, 6028 ja 6044-6046 

sekä virkistys-, liikenne- ja katualuetta. 

 

Suunnitteluorganisaatio 

Asemakaavan laadinnasta on vastannut dipl.ins. Pasi Lappalainen 

Nosto Consulting Oy:stä (Turku).  

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu __.__.2021 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 

kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä __.__.2021 – __.__.2021 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__ 2021- __.__.2021 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__2021 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Parkanossa 6. kaupunginosassa (Vatu-

nen) Vanhantalontien ja Vatusentien (mt 13322) risteyksen sekä 

Vuorijoen välisellä alueella. Suunnittelualueen läpi kulkee Niinisalo-

Parkano-Kihniö-junarata lounais-koillissuunnassa. Suunnittelualue 

rajautuu lännessä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuee-

seen, pohjoisessa puisto-, metsä- ja peltoalueisiin, idässä Vuorijo-

keen, virkistysalueisiin sekä pientalojen korttelialueisiin ja etelässä 

liikerakennusten korttelialueeseen, katualueeseen, virkistysaluee-

seen sekä rivitalojen sekä muiden kytkettyjen asuinrakennusten 

korttelialueeseen. Suunnittelualueelta on Parkanon keskustaan 

matkaa noin 3 kilometriä. 



Nosto Consulting Oy  6 (41) 

Parkanon kaupunki: Jokiharjun asemakaava ja asemakaavan muutos, 6. kaupunginosa (Vatunen), korttelit 
6005-6008, 6010-6020, 6028-6029 ja 6044-6046 

Kaavaselostus, Versio 0.9 (Luonnos)  14.4.2021 

 
Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 

2). 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Kaava-alueella on voimassa muun muassa Parkanon kaupungin-

valtuuston vuonna 1983 (AM 03) hyväksymä asemakaava, joka on 

sisällöltään vanhentunut. Kaavamuutoksen tavoitteena on päivit-

tää alueen asemakaava vastaamaan paremmin alueen nykytilan-

netta sekä osaksi uudelleen tarkastella Jokiharjun alueen käyttö-

tarkoitusta pientalorakentamisen pysähdyttyä alueella. Lisäksi 

kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa yritys- ja liiketoi-

minnan sekä palvelujen kehittäminen kaavamuutosalueella.  

Toteutuessaan kaavalla ei ole valtakunnallisesti tai maakunnalli-

sesti merkittäviä vaikutuksia. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue koskee voimassa olevien asemakaavojen kortte-

leita 6005-6008, 6010-6020, 6028-6029 ja 6044-6046, virkistys-, 

liikenne- ja katualuetta. 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 34 hehtaaria. 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on pääosin kaupungin taajama-aluetta, jossa ra-

kennettua pientaloaluetta ympäröi metsä- ja peltoalueet.   

Suunnittelualueella sijaitsee osayleiskaavan yhteydessä laaditun 

luontoselvityksen (FCG 2012) perusteella paikallisesti arvokas Vuo-

rijoen lehtoalue, joka on selvityksen mukaan metsälain tarkoittama 

erityisen tärkeä elinympäristö. Suunnittelualueen ulkopuolella si-

jaitseva Vuorijoki muodostaa selvityksen mukaan tärkeän ekologi-

sen käytävän.  

Kaava-alueen maaperä on pääosin hiesua. Suunnittelualueen län-

siosassa on lisäksi hiekkamoreenia. Alueen kallioperä koostuu gra-

niitista (Lähde: http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/#). 

 

Vuorijoki suunnittelualueen itäpuolella. 

http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/
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Metsäistä maastoa suunnittelualueen pohjoisosassa. Kuvassa Vanhantalontie.

        

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue on pääosin Parkanon kaupungin taajama-alueen 

harvakseltaan rakennettua metsäistä pientaloaluetta. Osa suunnit-

telualueen kiinteistöistä on rakennettuja. Suunnittelualueen raken-

tamattomat osat on asemakaavassa osoitettu pääosin asuinpien-

talojen ja erillispientalojen korttelialueiksi, joissa kaavassa osoi-

tettu rakentaminen ei ole toteutunut tai metsäiseksi lähivirkistys-

alueeksi. Kiinteistöt 581-895-2-20 ja 581-878-0-0 on osoitettu ka-

tualueiksi ja kiinteistö 581-871-14-1 Parkanon rata 1 on valtion 

rautatiealuetta. Kiinteistö 581-895-2-8 on rakentamatonta ja kaa-

voittamatonta maantiealuetta (mt 13322). 

Suunnittelualueen ulkopuolella lännessä sijaitsee teollisuus- ja va-

rastorakennusten korttelialue. Muissa ilmansuunnissa suunnittelu-

aluetta ympäröi asuinpientalojen, erillispientalojen ja rivitaloasun-

tojen korttelialueet sekä lähivirkistys- ja katualueet.  

 

Asuinrakennuksia Jokiharjuntien varrella. Oikealla suunnittelualueen kortteli 

6012.  
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Jaakonkadun asuinrakennuksia korttelissa 6011. 

 

Asuinrakennuksia korttelissa 6014. 

 

Asuinrakennuksia kortteleissa 6015 (oikealla) ja 6018 (vasemmalla). 
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Riihihalmeentie Ailinkujalta itään kuvattuna. Riihihalmeentie on osoitettu voi-

massa olevassa asemakaavassa katualueeksi. 

 

Tasoristeys Ailinkujan eteläpäässä. 

 

Entisen Mekesin tehtaan M-taloja suunnittelualueen kaakkoisosassa. 
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Vanha T-kaupparakennus. 

 

Entisen Mekesin tehtaan K-rakennuksia suunnittelualueen ulkopuolella etelässä. 

 

Asuinrakennuksia Riihihalmeentien varrella. 
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Asuinrakennuksia Rinnekujalla. 

 

Alikulku Repolanraitilla suunnittelualueen länsiosassa. Yläpuolella kulkee Vatusen-

tie (mt 13322). 

 

Vatusentien (mt 13322) ja Vanhantalontien risteys. 
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Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa muinaisjäännöskohteita. 

Osayleiskaavan yhteydessä Parkanon alueelta on laadittu arkeolo-

ginen selvitys 2010, mutta suunnittelualue ei ole kuulunut selvitys-

alueeseen.  

Suunnittelualueella sijaitsee osayleiskaavassa kulttuuriympäristön 

arvokohteeksi osoitetut Vuorijoen koulu (35) sekä Mekesin tehdas- 

ja asuinalueet-kokonaisuuden (32) M-talot. Kohteet ovat kulttuuri-

historiallisesti arvokkaita rakennetun ympäristön kohteita, raken-

nuksia tai rakennusryhmiä, joilla on suuri paikallinen arvo. Maan-

käytön lähtökohtana tulee olla kohteen kulttuurihistoriallisesti ar-

vokkaiden piirteiden säilyminen. 

 

Liitekartta, Parkanon rakennetun ympäristön selvitys, Vatusen 6. kaupunginosan 

kohteet. 

Osayleiskaavaa varten laaditussa rakennetun ympäristön inven-

toinnissa Vuorijoen koulu sijoittuu arvoluokkaan III: maisemalli-

sesti tai historiallisesti arvokkaat kohteet, joilla on historiallista ar-

voa ja ovat osa laajempaa kokonaisuutta tai ilmiötä. Rakennus 

edustaa 1930-luvun julkista rakentamista. Koulurakennus valmis-

tui vuosina 1934-35 ja matala siipirakennus 1970-luvulla. 
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Vuorijoen suojeltu koulurakennus. 

Mekes Oy:n tehdas ja asuinalueet- kohde on 1960-luvun teollisuus-

alue, johon liittyy tehtaan rakennuttamat kaksi rivitaloaluetta, in-

sinöörien talot, vierastalo sekä liikerakennus/lämpökeskus. Suun-

nittelualueeseen kuuluu kyseisen rakennusryhmän kokonaisuu-

desta ns. M-talot Koskelanmäen etelärinteessä kaava-alueen kaak-

koisosassa. Kahdeksan taloa muodostaa kaksi loivasti, porraste-

tusti kaartuvaa riviä puistomaisessa miljöössä. Rakennukset ovat 

pulpettikattoisia ja niiden julkisivuissa on käytetty ajalle tyypillisiä 

ratkaisuja, kuten nauhaikkunoita, kalkkihiekkatiiltä, asbestise-

menttilevyjä ja puupanelointia. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi 

1966 valmistunut Parkanon ensimmäinen tenniskenttä.  Koko-

naisuus on inventoinnissa arvotettu arvoluokkaan II: merkittävät 

kohteet, jotka ovat edustavia ja vähintään kohtalaisen hyvin säily-

neitä, intensiteettiä omaavia ja sisältävät yleensä useita eri arvo-

näkökulmia. Ensimmäiseen luokkaan verrattuna rakennuskanta ja 

asuinpaikka ovat usein nuorempia tai kokonaisuus on suppeampi. 

 



Nosto Consulting Oy  15 (41) 

Parkanon kaupunki: Jokiharjun asemakaava ja asemakaavan muutos, 6. kaupunginosa (Vatunen), korttelit 
6005-6008, 6010-6020, 6028-6029 ja 6044-6046 

Kaavaselostus, Versio 0.9 (Luonnos)  14.4.2021 

 

 

M-taloja Vienolantien pohjoispuolella. 

 

M-taloja Vienolantien eteläpuolella. 

 

Tenniskenttä. 

Osa suunnittelualueen koillisosasta kuuluu voimassa olevassa 

osayleiskaavassa osoitettuun maisemallisesti ja historiallisesti ar-

vokkaaseen Vuorijoen asutus- ja viljelymaisemaan (selvityksen ar-

voluokka III: maisemallisesti tai historiallisesti arvokkaat kohteet, 

joilla on historiallista arvoa ja ovat osa laajempaa kokonaisuutta 



Nosto Consulting Oy  16 (41) 

Parkanon kaupunki: Jokiharjun asemakaava ja asemakaavan muutos, 6. kaupunginosa (Vatunen), korttelit 
6005-6008, 6010-6020, 6028-6029 ja 6044-6046 

Kaavaselostus, Versio 0.9 (Luonnos)  14.4.2021 

 
tai ilmiötä), jossa yleiskaavamääräyksen mukaan korjaus- ja uu-

disrakentaminen tulee sopeuttaa alueen vanhaan rakentamista-

paan ja ympäristönhoito tulee suorittaa alueen kulttuuriympäristö-

arvoja kunnioittaen. Selvityksen mukaan maatalouskauden asutus 

on keskittynyt Vuorijoen ja siihen liittyvien laskuojien varsille ja 

nauhamainen kylätaajama on muodostunut 1900-luvun vaihteessa 

Karvialle vievän maantien varrelle.  

Maanomistus 

Suunnittelualueen kiinteistöt ovat osin Parkanon kaupungin, osin 

valtion ja osin yksityisomistuksessa.  

Palvelut ja työpaikat 

Kaava-alue tukeutuu julkisten ja kaupallisten palveluiden sekä työ-

paikkojen osalta Parkanon keskustan palveluihin, jotka sijaitsevat 

noin 3 kilometrin päässä suunnittelualueesta itään. 

Tekninen huolto 

Kaava-alueella on sekä vesihuolto- että sähköverkosto. 

Liikenne 

Kaava-alue sijaitsee Parkanon 6. kaupunginosassa (Vatunen) Van-

hantalontien ja Vatusentien (mt 13322) risteyksen sekä Vuorijoen 

välisellä alueella Kirkkojärven länsipuolella. Valtatie 3 (Vaasantie) 

sijaitsee suunnittelualueesta noin 2 kilometrin päässä Kirkkojärven 

itäpuolella. Vanhantalontien keskimääräinen vuorokausiliikenne 

suunnittelualueen kohdalla (2019) on 132 ajoneuvoa/vrk ja Vatu-

sentien (mt 13322) keskimääräinen vuorokausiliikenne suunnitte-

lualueen kohdalla (2019) on 524 ajoneuvoa/vrk. Valtatie 3 keski-

määräinen vuorokausiliikenne Parkanon keskustan alueella (2019) 

on 6376 ajoneuvoa/vrk.  

Tonteille ajo tapahtuu suunnittelualueen pohjoisosassa pääosin 

Vanhantalontien ja etelässä Uusivatusentien kautta.  

Suunnittelualueen poikki kulkee junarata lounais-koillissuunnassa 

(Niinisalo-Parkano-Kihniö). Suunnittelualueella sijaitsee yksi taso-

risteys (KK/03 Jokiharju) Ailinkujan eteläpäässä. 
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2.2. Suunnittelutilanne 

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 alueidenkäyttö-

tavoitteista 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. 

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 Pirkanmaan maakuntavaltuusto on hyväksynyt 27.3.2017. 

Maakuntakaava tuli voimaan kuulutuksella 8.6.2017. Korkein hal-

linto-oikeus on käsitellyt hyväksymispäätöstä koskeneet valitukset 

ja 24.4.2019 antamallaan päätöksellään pitänyt Pirkanmaan maa-

kuntakaavan 2040 voimassa sellaisenaan, kuin siitä päätettiin 

maakuntavaltuustossa.  

Suunnittelualue on maakuntakaavassa 2040 osoitettu taajamatoi-

mintojen alueeksi. Pieni osa suunnittelualueen luoteisosaa on osoi-

tettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T). Suunnittelualueelle on osoi-

tettu yhdysrata. 
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Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040: 

 

Lähde: Pirkanmaan maakuntakaava 2040. 

 



Nosto Consulting Oy  19 (41) 

Parkanon kaupunki: Jokiharjun asemakaava ja asemakaavan muutos, 6. kaupunginosa (Vatunen), korttelit 
6005-6008, 6010-6020, 6028-6029 ja 6044-6046 

Kaavaselostus, Versio 0.9 (Luonnos)  14.4.2021 

 

 

 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa Parkanon kaupunginvaltuuston 

17.12.2012 § 63 hyväksymä oikeusvaikutteinen keskusta-alueen 

osayleiskaava, jossa suunnittelualue on osoitettu asuntoalueeksi 

(A), maatilakeskusten alueeksi (AM), työpaikka-alueeksi (TP), lä-

hivirkistysalueeksi (VL), suojaviheralueeksi (EV) sekä siirtolapuu-

tarha/palstaviljelyalueeksi (RP). Suunnittelualueelle on osoitettu 

myös kevyen liikenteen sekä viheryhteystarve. Suunnittelualueelle 

on osoitettu myös yhdysrata ja yhdystie. 

Suunnittelualueen itäosaan Vuorijoen yhteyteen on osoitettu luon-

non monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue tai ekologi-

nen käytävä (luo) (Vuorijoen lehtoalue, Vuorijoki) sekä maisemal-

lisesti arvokas alue (Vuorijoen asutus- ja viljelymaisema), jossa 

korjaus- ja uudisrakentaminen tulee sopeuttaa alueen vanhaan ra-

kentamistapaan ja ympäristönhoito tulee suorittaa alueen kulttuu-

riympäristöarvoja noudattaen. Suunnittelualueelle on osoitettu li-

säksi kaksi kulttuuriympäristön arvokohdetta (30: Vuorijoen koulu, 

32: Mekes Oy:n tehdas ja asuinalueet- kokonaisuuden M-talot), 

jossa maankäytön lähtökohtana tulee olla kohteen kulttuurihistori-

allisesti arvokkaiden piirteiden säilyminen. 
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Ote suunnittelualueella voimassa olevasta yleiskaavasta, jossa 

suunnittelualueen ohjeellinen rajaus sinisellä: 

 

Lähde: Parkanon keskusta-alueen osayleiskaavakartta. 

Kaava-aluetta koskevat osayleiskaavassa seuraavat määräykset: 
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Yleismääräysten mukaan: 

Valtatien melualueelle rakennettaessa tulee rakenteiden ja ulko-

oleskelualueiden asianmukainen melunsuojaus ottaa huomioon. 

Mahdolliset rautatien kanssa risteävät ulkoilureitit ja kevyen liiken-

teen yhteydet tulee jatkosuunnittelussa osoittaa eritasovarauk-

sina. 
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Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Parkanon kaupunginvaltuuston 

15.12.1982 § 166 hyväksymä ja Turun ja Porin lääninhallituksen 

8.2.1983 vahvistama asemakaavan muutos (kaavanro. AM 03 (A 

24)), Parkanon kaupunginvaltuuston 31.1.1990 § 8 hyväksymä ja 

Turun ja Porin lääninhallituksen 8.6.1990 vahvistama asemakaa-

van muutos (kaavanro. AM 30), Parkanon kaupunginvaltuuston 

20.12.1989 § 211 hyväksymä ja Turun ja Porin lääninhallituksen 

29.3.1990 vahvistama asemakaava ja asemakaavan muutos (kaa-

vanro. A 49), Parkanon kaupunginvaltuuston 28.3.1990 § 42 hy-

väksymä ja Turun ja Porin lääninhallituksen 10.9.1990 vahvistama 

asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavanro. A 54), Parkanon 

kaupunginvaltuuston 17.8.1998 § 32 hyväksymä asemakaavan 

muutos (kaavanro. AM 62) sekä Parkanon kaupunginvaltuuston 

18.12.2002 § 64 hyväksymä asemakaavan muutos (kaavanro. AM 

67). 

Suunnittelualueen länsiosassa kiinteistö 581-895-2-8 Yhteinen 

maa-alue (osa) (Vatusentie) on asemakaavoittamaton. 

Suunnittelualue on osoitettu voimassa olevissa asemakaavoissa 

erillispientalojen korttelialueeksi (AO-2), asuinpientalojen kortteli-

alueeksi (AP-1), rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennus-

ten korttelialueeksi (AR-3), asuin-, liike- ja asumista palvelevien 

huoltorakennusten korttelialueeksi (ALH-1), asuin-, liike- ja toimis-

torakennusten korttelialueeksi (AL-3), lähivirkistysalueeksi (VL), 

urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi (VU), puistoalueeksi (VP), rau-

tatiealueeksi (LR) sekä katualueeksi.  

Suunnittelualueelle on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle va-

rattua katualuetta, ohjeelliset jalankululle ja pyöräilylle sekä ylei-

selle jalankululle varattuja alueen osia, katualueen rajan osia, joi-

den kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää, johtoa ja maan-

alaista johtoa varten varattu alueen osa, suojeltava rakennus (sr-

1) sekä saunan rakennusala (sa-1).  
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Ote ajantasa-asemakaavasta, jossa suunnittelualue kokonaisuu-

dessaan rajattu mustalla: 

 

Lähde: Parkanon ajantasa-asemakaava. 

Ote suunnittelualueella voimassa olevista asemakaavoista, joissa 

suunnittelualue rajattu sinisellä: 

Kaavanro. AM 03 (A 24): 

 

Voimassa olevat määräykset: 
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Kaavanro. AM 30: 
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Kaavanro. A 49: 
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Kaavanro. A 54: 

 

 

 

Kaavanro. AM 62: 
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Kaavanro. AM 67: 

 

 

 

 

Rakennusjärjestys 

Parkanon kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 

1.6.2014. 

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta (1:2000) on Parkanon kaupungin ylläpitämä 

asemakaavan pohjakartta. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-

kennuslaissa asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset. 

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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Luontoselvitys 

Suunnittelualueella sijaitsee osayleiskaavan yhteydessä laaditun 

luontoselvityksen (FCG 2012) mukaan paikallisesti arvokas Vuori-

joen lehtoalue, joka on selvityksen mukaan metsälain tarkoittama 

erityisen tärkeä elinympäristö. Suunnittelualueen ulkopuolella si-

jaitseva Vuorijoki muodostaa selvityksen mukaan tärkeän ekologi-

sen käytävän.  

Melu-, runkomelu- ja tärinäselvitys 

Kaava-alueelta on laadittu 23.10.2020 melu-, tärinä- ja runkome-

luselvitys raideliikenteen osalta tarvittavien kaavamääräysten sel-

vittämiseksi. Selvityksen on laatinut Sweco Infra & Rail Oy. Selvitys 

on selostuksen liitteenä 4. Kaava-alue sijaitsee Parkano-Niinisalo-

rataosuuden läheisyydessä, jossa junaliikennettä on vain päiväai-

kaan ja kaikki tavarajunat kulkevat suoraan läpi pysähtymättä. Me-

lumallinnuksessa käytettiin junien maksimimäärän arviona 2 kul-

jetusjunaa/päivä ja selvityksessä melua, tärinää ja runkomelua ar-

vioitiin sekä nykyisellä liikennenopeudella 30 km/h että nopeudella 

60 km/h. 

Rakenteiden vaurioitumisalttiuteen vaikuttavan tärinän selvittämi-

sen yhteydessä kartoitettava alue jaettiin alueisiin V-, H- ja E, 

joista V on rataa lähimpänä oleva alue, ja jossa tärinä on niin voi-

makasta, että se voi aiheuttaa rakennuksille ja rakenteille vahin-

koriskin. H-alueella tavanomaisiin ja hyväkuntoisiin rakennuksiin ei 

yleensä aiheudu käyttökelpoisuutta haittaavia vaurioita, jos reso-

nanssille herkkien rakenteiden suunnittelussa on otettu huomioon 

liikennetärinä. Alueella tärinä on kuitenkin usein selvästi haittaavaa 

ja häiritsee yleensä asumismukavuutta. Rakennuskanta ja käytetyt 

rakennusmateriaalit tulee ottaa huomioon vaurioitumisriskin arvi-

oinnissa. E-alueella normaalikuntoisille rakennuksille ei aiheudu tä-

rinästä rakenteiden vaurioitumista, mutta tärinä voi haitata asu-

mismukavuutta.  
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Asumismukavuuteen vaikuttavan tärinän yhteydessä kohteet jaet-

tiin värähtelyn tunnusluvun mukaan neljään luokkaan A, B, C ja D 

VTT:n suositusten mukaan, joista värähtelyluokkaa C sovelletaan 

olemassa olevien väylien läheisyydessä, jonne kaavaa laaditaan tai 

merkittävästi muutetaan. Yksittäinen olemassa olevan väylän var-

relle sijoittuva täydennysrakentaminen ja väylän vähäiset muutok-

set arvioidaan luokan D mukaan. Selvityksen mukaan yleensä asu-

mismukavuuden haitta-alue on huomattavasti laajempi, kuin mah-

dollisia vaurioita aiheuttavan tärinän alue, koska asumismukavuu-

delle asetetut tärinän ohjearvot ovat merkittävästi pienemmät, 

kuin rakenteiden vaurioitumiselle asetetut ohjearvot. 

 

Runkomelu syntyy selvityksen mukaan kiskon ja junan pyörien 

kosketuksen aiheuttamasta värähtelystä, joka välittyy radan alus-

rakenteiden ja maaperän kautta läheisten rakennusten perustuk-

siin ja edelleen rakennuksen runkorakenteita pitkin huonetilojen 

seinä-, välipohja- ja yläpohjarakenteisiin. Runkomeluun liittyvä vä-

rähtely on voimakkuudeltaan niin vähäistä, ettei sitä voida havaita 

rakennuksen tärinänä eikä näin ollen aiheuta rakenteiden vaurioi-

tumisvaaraa. 
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Tulokset 

Selvityksen perusteella tärinästä aiheutuva rakennuksen vaurioitu-

misalttius koskee laskennallisesti ainoastaan radan eteläpuolella 

lähinnä rataa sijaitsevaa asuinrakennusta sekä saman pihapiirin pi-

harakennuksia, jotka sijaitsevat selvityksessä H-alueen sisäpuo-

lella. Koska selvityksessä pienin suojaetäisyys, jota laskentakaa-

valla voitiin tutkia, oli 15 metriä, on kaikki tätä pienemmät suoja-

etäisyydet esitetty tasan 15 metrin päässä radasta. 

Asumismukavuuteen vaikuttavan tärinän osalta selvityksessä to-

detaan, että karkea maaperä vaimentaa värähtelyä tehokkaam-

min, kuin pehmeä maaperä. Hiesussa ja hiedassa tärinä leviää häi-

ritsevästi laajemmalle alueelle etenkin, jos mahdollinen resonanssi 

otetaan huomioon. Moreenialueilla tärinä ei leviä häiritsevästi ko-

vinkaan kauas radasta ja resonanssin vaikutus moreenialueilla vä-

lipohjissa on huomattavasti hienorakeisempia maalajeja pienempi. 

Selvityksen mukaan ongelmalliset alueet suunnittelualueella sijoit-

tuvat hiesualueille ja suojaetäisyydet riippuvat rakennuksen tyy-

pistä. Radan eteläpuolella rakennuksissa on useampi kerros, jolloin 

välipohjan resonanssin takia useita asuinrakennuksia sijaitsee asu-

mismukavuuden kannalta ongelmallisella alueella. Radan pohjois-

puoleisella hiesualueella rakennukset vaikuttavat maanvaraisilta, 

jolloin resonanssi ei vahvista värähtelyä.  

Runkomelun kannalta ongelmallisin alue on selvityksen mukaan ra-

dan eteläpuolella sijaitseva moreenikumpare. Nykyisen asutuksen 

kannalta nykytilassa laskennallisen arvion perusteella yksi asuin-

rakennus sijaitsee alueella, jossa runkomelu voidaan kokea häirit-

seväksi. Selvityksessä todetaan, että nykyisen rakennuskannan 

kannalta suunnittelualueella radan läheisyydessä asumismukavuus 

on tulosten perusteella kuitenkin rajoittavampi tekijä kuin runko-

melu johtuen hienorakenteisesta hiesumaaperästä. 
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Selvityksen mukaan laskennallisella arvioinnilla ohjataan maan-

käyttöä ja voidaan varautua mahdollisiin tärinähäiriöihin, joita voi-

daan esimerkiksi huomioida rakentamista rajoittaville tekijöillä, ku-

ten rakennusten maksimi- ja minimikorkeuksina. Esimerkiksi yksi-

kerroksiset maanvaraiset rakennukset ja yli 5-kerroksiset raken-

nukset kärsivät selvityksen mukaan vähemmän tärinähäiriöistä nii-

den rakenteen ja massan takia. Tärinä ja runkomelu voidaan suun-

nittelussa huomioida sijoittamalla rakennukset mahdollisimman 

kauas tärinälähteestä. Tärinän ja runkomelun vaimentaminen on 

rakenteellisten ratkaisujen ja rakennustyyppien valinnalla mahdol-

lista, mutta ilman konkreettisia mittauksia niiden määrääminen ja 

velvoittaminen on haasteellista. 
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen 

Kaavoitustyöhön on ryhdytty Parkanon kaupungin aloitteesta.  

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

(TÄYDENNETÄÄN TARVITTAESSA) 

Viranomaisilta pyydetään lausunnot tarvittaessa kaavaluonnos- ja 

kaavaehdotusvaiheessa. 

Osalliset ja vireille tulo sekä kaavaluonnos 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja ar-

viointisuunnitelma (OAS) on laadittu 14.4.2021. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmassa on lueteltu kaavatyön osalliset. 

Parkanon kaupunginhallitus on tehnyt vireilletulopäätöksen asema-

kaavamuutoksesta 4.5.2020 § 4. 

Kaavan vireilletulosta ja kaavaluonnoksen nähtävilläolosta on kuu-

lutettu __.__.2021. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 14.4.2021 päivätty kaa-

valuonnos ovat olleet yleisesti nähtävillä __.__.2021 – __.__.2021 

välisen ajan. 

Kaavaehdotus 

(TÄYDENNETÄÄN KAAVATYÖN EDETESSÄ) 

Parkanon kaupunginhallitus on käsitellyt __.__.2021 päivätyn kaa-

vaehdotuksen kokouksessaan __.__.2021 § __. 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__.2021 - __.__.2021 välisen 

ajan. 

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 
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4. Asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Asemakaavan muutoksessa on ajantasaistettu Jokiharjun alueen-

käyttöä 6. kaupunginosassa (Vatunen) ja pääosin vahvistettu alu-

eella jo toteutunut rakentaminen sekä liikennöinti. Kaavamuutok-

sessa on osoitettu teollisuusrakennusten korttelialuetta (TY-1) ra-

kentamattomiksi jääneiden asuinpientalojen korttelien 6005, 

6007-6008, 6010, 6013 ja 6017 alueille. Samalla korttelinumeroin-

tia on hieman muutettu ja osa korttelinumeroista kokonaan pois-

tettu. 

Kaavamuutoksessa on vahvistettu alueella toteutunut liikennöinti 

ja osoitettu uutta Vatusentien katualuetta kaava-alueen länsi-

osaan. Kaava-alueen keskiosassa Jokiharjunkatua on jatkettu kohti 

etelää niin, että Vanhantalontieltä on mahdollista kulkea suoraan 

Jokiharjunkadun kautta Riihihalmeentielle. Samalla Ailinkujan ka-

tualue on kaavamuutoksessa poistettu. Mekeksenkatua on lyhen-

netty niin, että Vanhantalontieltä ei ole enää kaavamuutoksen jäl-

keen läpikulkumahdollisuutta Mekeksenkadun kautta Riihihal-

meentielle. 

Tonteille ajoa kortteleissa 6045-6046 ja ajoyhteyttä Uusivatusen-

tieltä Vienolankadulle on pyritty järkevöittämään osoittamalla kort-

telien 6045 ja 6046 välissä sijaitseva Vienonpolun kevyen liiken-

teen katu katualueeksi sekä osoittamalla uusi kevyen liikenteen ka-

tualue korttelin 6046 itä- ja eteläpuolelle, jolla tontille ajo on sal-

littu.  

Asemakaavamuutoksessa on osoitettu asuinpientalojen (AP), eril-

lispientalojen (AO), rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinraken-

nusten (AR) sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten (AL) sekä 

teollisuusrakennusten (TY-1) korttelialueet. Korttelialueiden lisäksi 

kaavamuutoksessa on osoitettu lähivirkistysaluetta (VL), urheilu- 

ja virkistyspalvelujen aluetta (VU), katualuetta ja rautatiealuetta 

(LR).  

Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 34,4 hehtaaria. 

Asemakaavalla muodostuu asuinpientalojen korttelialuetta 1,2 ha, 

rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta 
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noin 2,3 ha, erillispientalojen korttelialuetta noin 3,8 ha, asuin-, 

liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta noin 1,8 ha, teollisuus-

rakennusten korttelialuetta noin 2,8 ha, lähivirkistysaluetta noin 

12,0 ha, urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta noin 0,2 ha, liiken-

nealuetta noin 1,8 ha ja katualuetta noin 8,5 ha. 

Kerrosalat 

Kaavassa on osoitettu rakentamiseen oikeuttavaa kerrosalaa seu-

raavasti: 

• asuinpientalojen korttelialue (AP): 3 064 k-m² (e=0.25) 

• rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten kortteli-

alue (AR/s): 7 939 k-m² 

• erillispientalojen korttelialue (AO): 9 285  k-m² (e=0.25) 

• asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL): 4799 

k-m² 

• teollisuusrakennusten korttelialue, jolle ympäristö asettaa 

toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY): 8 285 k-m² 

(e=0.30) 

• kortteliin 6016 on osoitettu lisäksi erillinen saunarakennuk-

sen rakennusoikeus 25 k-m². 

Kerrosalaa on osoitettu kaava-alueelle yhteensä 33 372 k-m². 

Kaavamuutoksessa rakennusoikeus kasvaa noin 2 822 k-m². 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 

seurantalomakkeella (liite 1). 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

(liite 3). 

Korttelialueet 

Korttelit 6020 ja 6028 

 

Korttelit 6045-6046 
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Korttelit 6006, 6011-6012, 6014-6016 (tontti 2), 6018 ja 6044 

(tontti 2) 

 

Korttelit 6016 (tontti 1), 6044 (tontti 1) 

 

Alueelle on osoitettu erillinen saunan rakennusala, johon on 

osoitettu rakennusoikeutta yhteensä  25 k-m². 

Korttelit 6005 ja 6013 

 

Kaavassa on annettu määräyksiä koskien mm. rakennusoikeutta, 

kerroslukua ja rakennustapaa. 

Virkistysalueet 

 

Alueelle on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen 

tärkeä alue, jolla sijaitsee metsälain mukainen erityisen tärkeä 

elinympäristö, rehevä lehtolaikku (luo-1). 

 

Liikennealueet 

 

Kadut 

Kaavassa osoitetaan uutta katualuetta Vatusentie ja Jokiharjun-

katu sekä kevyen liikenteen katu Vienonraitti. Kaavassa osoitetaan 
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lisäksi Vienonpolun, Riihihalmeentien, Vienolankadun, Uusivatu-

sentien, Vanhantalontien, Mekeksenkadun, Jaakonkadun, Rinneku-

jan, Kunnalliskodintien ja Kerhokadun katualuetta sekä Repolan-

raitin kevyen liikenteen katualuetta. Ailinkujan katualue on pois-

tettu kaavamuutoksessa. 

Katualueiden mitoituksessa on huomioitu niiden edellyttämät 

tilavaraukset. 

4.3. Asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavamuutoksella on päivitetty Jokiharjun alueen alueidenkäyttö 

vastaamaan alueelle jo toteutunutta rakentamista sekä mahdollis-

tamalla yritys- ja liiketoiminnan kehittäminen osoittamalla alueen 

pohjoisosaan teollisuusrakennusten korttelialuetta. Samalla kaava-

alueen sisäistä liikennöintiä on järjestelty hieman uudelleen. Kaa-

vamuutoksella arvioidaan olevan positiivisia vaikutuksia alueen vä-

estönkehitykselle ja alueen houkuttelevuudelle, kun rakentamatto-

mien tonttien määrää on vähennetty ja alueenkäyttöä tiivistetty 

yritystoiminnan kehittämiseksi.  

Yhdyskuntarakenne 

Kaava-alue sijaitsee Parkanon keskustan läheisyydessä ja sijoittuu 

olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Kaavalla tuetaan yh-

dyskuntarakenteen tiivistymistä vahvistamalla alueen olemassa 

oleva jo toteutunut rakentaminen, järkevöittämällä alueen sisäistä 

liikennöintiä sekä osoittamalla korttelialuetta yritys- ja liiketoimin-

nan kehittämiselle.  

Palvelut ja työpaikat 

Kaava tukeutuu Parkanon keskustan palveluihin ja työpaikka-alu-

eeseen.  

Liikenne ja liikenneturvallisuus 

Alue on hyvin saavutettavissa henkilöautoliikenteellä ja kaavamuu-

toksessa kaava-alueen sisäinen liikennöinti on pyritty järjestämään 

järkevällä tavalla. Vaasantie sijaitsee noin 2 kilometrin päässä 

suunnittelualueesta. Liikennöinti kaava-alueen tonteille tapahtuu 

kaava-alueen eteläosassa nykyisinkin Uusivatusentieltä ja pohjoi-
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sessa Vanhantalontieltä. Läpiliikenne Vanhantalontieltä etelään Rii-

hihalmeentielle kohti Uusivatusentietä on osoitettu kullkemaan jo-

kiharjunkadun kautta. Mekeksenkatu palvelee teollisuusrakennus-

ten korttelialueita kaava-alueen pohjoisosassa. 

Tonteille ajoa kortteleissa 6045-6046 ja ajoyhteyttä Uusivatusen-

tieltä Vienolankadulle on pyritty järkevöittämään osoittamalla kort-

telien 6045 ja 6046 välissä sijaitseva Vienonpolun kevyen liiken-

teen katu katualueeksi ja osoittamalla uutta kevyen liikenteen ka-

tualuetta, jolla tonteille ajo on sallittu korttelin 6046 itä- ja etelä-

puolelle. 

Kaava-alueelta laaditun melu-, runkomelu- ja tärinäselvityksen 

(liite 4) perusteella lähimpänä rautatietä sijaitsevan korttelin 6044 

tonttien 1 ja 2 rakennusalat on viety 15 metriä liikennealueen ra-

jasta kaakkoon melu- ja tärinävaikutusten minimoimiseksi. Kaava-

kartan yleisissä määräyksissä määrätään lisäksi, että ”Alueella tu-

lee huomioida rakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa raide-

liikenteen aiheuttama tärinä ja sen vaimentaminen rakennusten 

käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla.” 

Kaavamuutoksella arvioidaan olevan positiivisia vaikutuksia alueen 

liikenteen sujuvoittamiseen sekä liikenneturvallisuuden kasvuun. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Kaavamuutoksessa on huomioitu kaava-alueella sijaitsevat raken-

netun kulttuuriympäristön arvokohteet. 

Kaava-alueen AL-korttelissa 6016 sijaitseva osayleiskaavassa kult-

tuuriympäristön arvokohteeksi osoitettu Vuorijoen koulurakennus 

on osoitettu kaavamuutoksessa merkinnällä sr-1 sekä kaavamää-

räyksellä ”Suojeltava rakennus. MRL 57 §:n nojalla määrätään, 

että rakennusta ei saa purkaa. Korjaus- ja muutostöissä tulee ottaa 

huomioon kohteen kulttuurihistoriallinen arvo.” Lisäksi kortteli 

6016, jossa suojeltu koulurakennus sijaitsee, on osoitettu aluei-

denkäyttömerkinnällä AL/s, jossa s-merkinnän kaavamääräyk-

sessä määrätään, että ”Paikallisesti merkittävä pihapiiri, joka tulee 

säilyttää. Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö tulee 

säilyttää. Rakennuksissa tai rakennelmissa suoritettavien korjaus- 

ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen tai rakennel-

man kulttuurihistoriallinen ja taajamakuvan kannalta merkittävä 

luonne säilyy. Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa alueen maise-
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mallisiin ja kulttuurihistoriallisiin ominaispiirteisiin. Ennen kulttuu-

rihistoriallista ympäristöä muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä on 

museoviranomaiselle varattava tilaisuus lausunnon antamiseen.” 

Osayleiskaavassa osoitetut Mekesin tehdas- ja asuinalueet-koko-

naisuuden M-talot sijaitsevat AR-korttelien 6045 ja 6046 alueella. 

Korttelit on kaavamuutoksessa osoitettu alueidenkäyttömerkin-

nällä AR/s, jossa s-merkinnän kaavamääräyksessä määrätään, 

että ”Paikallisesti merkittävä pihapiiri, joka tulee säilyttää. Alueen 

kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö tulee säilyttää. Raken-

nuksissa tai rakennelmissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden 

tulee olla sellaisia, että rakennuksen tai rakennelman kulttuurihis-

toriallinen ja taajamakuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Uu-

disrakentaminen tulee sopeuttaa alueen maisemallisiin ja kulttuu-

rihistoriallisiin ominaispiirteisiin. Ennen kulttuurihistoriallista ym-

päristöä muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä on museoviran-

omaiselle varattava tilaisuus lausunnon antamiseen.” 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä tai muita 

merkittäviä kulttuuriperintökohteita, jotka tulisi huomioida kaavaa 

laadittaessa. Kaavamuutoksella ei arvioida olevan merkittäviä vai-

kutuksia alueen rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kaavamuu-

toksessa on asianmukaisella tavalla huomioitu alueen kulttuuriym-

päristöarvot. 

Tekninen huolto 

Kaava-alueella on kunnallinen vesihuolto- ja sähköverkosto.  

Virkistys 

Kaavamuutoksessa on pääosin vahvistettu olemassa olevat virkis-

tysalueet. Virkistysalueiden sijaintia on hieman muutettu teolli-

suusrakennusten korttelialueen sekä erillispientalojen korttelien 

välisellä alueella kaava-alueen pohjoisosassa, mutta virkistysaluei-

den määrässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Kaava-alu-

eelle ja kaava-alueen lähistölle jää riittävästi virkistysaluetta kaa-

vamuutoksen jälkeen.  

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot  

Kaavamääräyksillä on pyritty varmistamaan, että rakentamisen 

määrä ja korkeus soveltuu olemassa olevaan maisemarakentee-

seen ja luo yhtenäistä ja laadukasta kaupunkikuvaa. 
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Osa suunnittelualueen koillisosasta on voimassa olevassa osayleis-

kaavassa osoitettu maisemallisesti ja historiallisesti arvokkaaksi 

Vuorijoen asutus- ja viljelymaisemaksi (selvityksen arvoluokka III: 

maisemallisesti tai historiallisesti arvokkaat kohteet, joilla on his-

toriallista arvoa ja ovat osa laajempaa kokonaisuutta tai ilmiötä), 

jossa yleiskaavamääräyksen mukaan korjaus- ja uudisrakentami-

nen tulee sopeuttaa alueen vanhaan rakentamistapaan ja ympäris-

tönhoito tulee suorittaa alueen kulttuuriympäristöarvoja kunnioit-

taen.  

Pieni osa suunnittelualueen koilliskärjestä kuuluu osayleiskaavassa 

osoitettuun maisema-aluerajaukseen. Osayleiskaavan mukainen 

maisema-alue on huomioitu kaavassa osoittamalla kaavan koil-

lisoan kärki lähivirkistysalueeksi ja osoittamalla korttelin 6016 ra-

kennusala maisema-alueen ulkopuolelle niin, että maisema-alu-

eelle ei kohdistu rakentamista. 

Pohjavedet ja pienilmasto 

Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleellista 

vaikutusta pienilmastoon. 

Luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarat 

Suunnittelualueella sijaitsee osayleiskaavan yhteydessä laaditun 

luontoselvityksen mukaan paikallisesti arvokas Vuorijoen lehto-

alue, joka on selvityksen mukaan metsälain tarkoittama erityisen 

tärkeä elinympäristö sekä Vuorijoki, joka reunapuustoineen muo-

dostaa tärkeän ekologisen käytävän.  

Yksittäisten kohteiden säilymisen lisäksi kaava-alueella tulisi selvi-

tyksen mukaan huomioida riittävän viherverkoston muodostumi-

sesta luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden 

välille. Viheryhteydet eli viherkäytävät edistävät ja turvaavat lajien 

siirtymistä alueelta toiselle. Vuorijoki suunnittelualueen itäosassa 

muodostaa tällaisen viherkäytävän. Jokialueiden rantapuusto tulisi 

selvityksen mukaan säilyttää nykyisellään. 

Kaavamuutoksessa on huomioitu alueen luontoarvot osoittamalla 

osayleiskaavan mukainen metsälain tarkoittama erityisen tärkeä 

elinympäristö Vuorijoen lehtoalue luonnon monimuotoisuuden kan-

nalta erityisen tärkeäksi alueeksi (luo-1), jolla sijaitsee metsälain 

mukainen erityisen tärkeä elinympäristö, rehevä lehtolaikku. Alu-

etta ei saa kaavamääräyksen mukaan muuttaa niin, että alueen 

ominaispiirteiden säilyminen alueella vaarantuu. 
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Kaava-alueen itäosa ja joen lähiympäristö on lisäksi osoitettu lähes 

kokonaan virkistysalueeksi, eikä joen lähettyville ole kaavamuu-

toksessa osoitettu muuta maankäyttöä tai rakentamista. 

Maa- ja kallioperä 

Alueen rakennettavuus on hyvä. 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin 

Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia ihmisten elinoloihin. Kaava 

vahvistaa nykyistä yhdyskuntarakennetta ja tiivistää alueen pien-

talovaltaista asumista. Alueen viihtyvyyttä on pyritty parantamaan 

liikennejärjestelyin sekä lähivirkistysalueen kehittämisellä. 

Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen 

Kaavasta ei arvioida aiheutuvan erityisiä haitallisia vaikutuksia alu-

een terveellisyyteen tai turvallisuuteen.  

Vaikutukset yritystoimintaan 

Kaavalla arvioidaan olevan positiivisia vaikutuksia alueen yritystoi-

mintaan, kun kaavassa osoitetaan korttelit 6005 ja 6013 teollisuus-

rakennusten korttelialueeksi. Kaavan toteuttamisvaiheessa kaa-

valla saattaa hetkellisesti olla positiivisia työllistämisvaikutuksia 

alueen yrityksille.  

Sosiaaliset vaikutukset 

Kaavalla voidaan arvioida olevan myönteistä vaikutusta alueen so-

siaalisen ympäristön kehittymisen kannalta. Kaavamuutos vahvis-

taa olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja pientalovaltaisen 

alueen yhtenäisyyttä. Virkistysalueiden riittävyydellä vahvistetaan 

asukkaiden sosiaalista kanssakäymistä ja alueella viihtymistä. 

Taloudelliset vaikutukset 

Kaava-alue rakentuu nykyisen yhdyskuntarakenteen yhteyteen ja 

mahdollistaa sen käyttöasteen parantamisen. 

Kaavan toteuttamisvaiheessa kaava saattaa tuoda hetkellisesti uu-

sia työllistämismahdollisuuksia.  
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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 tul-

lut kuulutuksella voimaan. 

5.3. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Parkanon 

kaupunki. 
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