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Parkanon kaupunki
Parkanontie 37 
39700 Parkano 

Viite 
Haapasen asemakaavan muutos

Kirjeen otsikko 

LAUSUNTO PARKANON KAUPUNGIN HAAPASEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA

Parkanon kaupunki on pyytänyt lausuntoa Haapasen asemakaavan 
muutosehdotuksesta. Lausuntonaan ELY -keskus toteaa seuraavaa:

Kaava-alue ja kaavan tavoitteet

Suunnittelualue sijaitsee Kiviniitunmäessä noin 200 metriä Vaasantiestä 
itään.

Suunnittelun ja kaavoituksen tavoitteena on kasvattaa erillispientalojen 
korttelin 2030 rakennuspaikkoja hieman koilliseen ja osoittaa uusi 
rakennuspaikka erillispientalojen kortteliin 2015 voimassa olevan kaavan 
mukaiselle lähivirkistysalueelle. Tarkoituksena on myös laajentaa korttelin 
2015 rakennuspaikkaa 10 hieman pohjoiseen ja poistaa voimassa 
olevassa kaavassa osoitettu ajoyhteys tonteille Kiviniitunkadun 
pohjoisosassa. Tavoitteena on poistaa yleiselle jalankululle varattu osa 
suunnittelualueen itäosan lähivirkistysalueelta sekä järjestellä 
tarkoituksenmukaisesti jalankululle varattu katu osaksi ulkoilureittiyhteyttä 
kaava-alueen luoteisosassa. Korttelin 2030 rakennuspaikkoja laajennetaan 
ja muutetaan korttelin 2020 rakennuspaikoiksi 4, 5, 6 ja 7.

Kaavalliset lähtökohdat 

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 alue on merkitty taajamien 
kehittämisvyöhykkeeksi sekä taajamatoimintojen alueeksi.

Suunnittelualueella on voimassa Parkanon kaupunginvaltuuston 
17.12.2012 § 63 hyväksymä oikeusvaikutteinen keskusta-alueen 
osayleiskaava, jossa suunnittelualue on osoitettu asuntoalueeksi (A) sekä 
suojaviheralueeksi (EV). Suunnittelualueelle on osoitettu myös kevyen 
liikenteen yhteystarve.
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Suunnittelualue on voimassa olevissa asemakaavoissa osoitettu 
erillispientalojen korttelialueeksi (AO), lähivirkistysalueeksi (VL) ja 
katualueeksi.

Johtopäätökset 

Maankäyttö ja luonnonarvot 

Kaavamuutoksella katkaistaan voimassa olevaan asemakaavaan 
kortteleiden 2030 ja 2020 väliin merkitty viheryhteys sekä poistetaan 
korttelin 2015 länsipuolelle merkitty puistoalue. Kaavoitettavalla alueella tai 
sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita 
lähivirkistykseen soveltuvia alueita. ELY-keskuksen käsityksen mukaan 
puistoja ja muita virkistysalueita tulisi jättää alueelle riittävästi eikä näihin 
tarkoituksiin aiemmin varattua alaa tulisi ilman erityistä syytä supistaa. 
ELY-keskus pitää tärkeänä, että asemakaavassa otetaan huomioon 
virkistysalueiden riittävyys ja että voimassa olevaan asemakaavaan 
merkitty, kortteleiden 2030 ja 2020 välinen viheryhteys, säilyy.

Korttelialueilla rakennusalan ja kiinteistörajan välinen alue tulee merkitä 
kaavakarttaan istutettavaksi alueen osaksi.

Kaavoitettaessa alueita radan läheisyydessä on otettava huomioon, 
Väyläviraston asemakaavan muutosluonnokseen antaman lausunnon 
mukaisesti, mahdolliset junaliikenteen aiheuttamat melu-, runkomelu- ja 
tärinähaitat. Melun- ja tärinäntorjunnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
haittojen ennaltaehkäisyyn toimintojen sijoitusratkaisuista päätettäessä. 
Kaavatyön yhteydessä on laadittu selvityksiä melun ja tärinän 
leviämisestä. 

Asia on käsitelty Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat 
vastuualueen yhdyskunnat ja luonto -yksikössä.

Asiakirjan hyväksyntä

Lausunnon on esitellyt tarkastaja Reijo Honkanen ja ratkaissut ylitarkastaja 
Pauliina Pelkonen. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti ja merkintä 
hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.



Tämä asiakirja PIRELY/3240/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument PIRELY/3240/2020  har 
godkänts elektroniskt

Esittelijä Honkanen Reijo 09.12.2020 14:55

Ratkaisija Pelkonen Pauliina 09.12.2020 15:10
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Parkanon kaupunki
Mittaus- ja kaavoitustoimisto

kaupunki@parkano.fi

Viite: lausuntopyyntö 20.11.2020

Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta koskien 2. kaupunginosan 
(Haapanen) kortteleita 2030 (osa) ja 2015 (osa) sekä lähivirkistys- ja katualuetta 
(400-AK2002)

Väylävirasto  on  tutustunut  asemakaavan  muutosehdotukseen  ja  antaa  lausuntonsa 
rautateiden näkökulmasta. 

Suunnittelualue sijaitsee Parkanossa Haapasen kaupunginosassa Kiviniitunmäessä noin 
200  metriä  Vaasantiestä  (valtatie  3,  E12)  itään.  Suunnittelualueelta  on  Parkanon 
keskustaan matkaa noin 2 kilometriä. Suunnittelualueen ja Vaasantien välissä kulkee 
Niinisalo  –  Parkano  -rataosa.  Suunnittelualue  rajautuu  lännessä  Asemankatuun  ja 
etelässä  erillispientalojen  korttelialueeseen,  lähivirkistysalueeseen  ja  Mäkikatuun. 
Pohjoisessa  suunnittelualue  rajautuu  lähivirkistysalueeseen  ja  idässä  erillispientalojen 
korttelialueisiin ja Mäkikatuun.

Asemakaavan tavoitteena on kasvattaa erillispientalojen korttelin 2030 rakennuspaikkoja 
hieman  koilliseen  ja  osoittaa  uusi  rakennuspaikka  erillispientalojen  kortteliin  2015 
voimassa  olevan  kaavan  mukaiselle  lähivirkistysalueelle.  Tarkoituksena  on  myös 
laajentaa korttelin  2015 rakennuspaikkaa 10 hieman pohjoiseen ja poistaa voimassa 
olevassa  kaavassa  osoitettu  ajoyhteys  tonteille  Kiviniitunkadun  pohjoisosassa. 
Tavoitteena  on  poistaa  yleiselle  jalankululle  varattu  osa  suunnittelualueen  itäosan 
lähivirkistysalueelta  sekä  järjestellä  tarkoituksenmukaisesti  jalankululle  varattu  katu 
osaksi ulkoilureittiyhteyttä kaava-alueen luoteisosassa. Korttelin 2030 rakennuspaikkoja 
laajennetaan ja muutetaan korttelin 2020 rakennuspaikoiksi 4, 5, 6 ja 7.

Väylävirasto on antanut 18.5.2020 lausunnon asemakaavan muutosluonnoksesta, joka 
on huomioitu kaavatyössä. Asemakaavatyön yhteydessä on selvitetty rautatieliikenteestä 
aiheutuvia melu-, runkomelu- ja tärinähaittoja ja annettu selvitysten pohjalta tarvittavia 
kaavamääräyksiä  haittojen  ennaltaehkäisemiksi.  Väylävirasto  esittää,  että  tärinää 
koskevaa  kaavamääräystä  tarkennettaisiin  vielä  seuraavaan  muotoon  ohjaamaan 
uudisrakennusten suunnittelua: ”Alueella tulee huomioida rakennusten suunnittelussa ja  

Väylävirasto
PL 33, 00521 Helsinki Puhelin 0295 34 3000 etunimi.sukunimi@vayla.fi
Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki Faksi 0295 34 3700 kirjaamo@vayla.fi

www.vayla.fi
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toteutuksessa  raideliikenteen  aiheuttama  tärinä  ja  sen  vaimentaminen  rakennusten  
käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla”. 

Väylävirastolla  ei  ole  muuta  huomautettavaa  kaavahankkeesta.  Maanteiden  osalta 
lausunnon antaa toimivaltainen ELY-keskus.

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Väylävirastossa asian on ratkaissut osastonjohtaja Jaakko Knuutila ja esitellyt 
asiantuntija, maankäyttö Ville Vuokko.

Jakelu Parkanon kaupunki

Tiedoksi Veli-Matti Hirvonen
Heikki Virtanen
Ville Kandell, Ramboll CM Oy
Terhi Haapaniemi
Jouni Juuti
Mikael Takala
Erkki Poikolainen
Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue
Pirkanmaan ELY-keskus, Y-vastuualue
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Pirkanmaan liitolle on lähetetty lausuntopyyntö em. asemakaavan muutosehdotuksesta.  
Lausunto on pyydetty toimittamaan 30.12.2020 mennessä. 
 
Aineistoon tutustumisen jälkeen totean, että Pirkanmaan liitto ei anna lausuntoa asemakaavan 
muutosehdotuksen kaava-aineistosta. 
 
 
Pirkanmaan liiton puolesta 
Tampereella 3.12.2020 
 
 
Hanna Djupsjöbacka 
Maakunta-arkkitehti 
+358 50 598 4134 
hanna.djupsjobacka@pirkanmaa.fi 
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Parkanon kaupunki
Mittaus- ja kaavoitustoimisto
Parkanontie 37,

39700 Parkano

jarmo.kyosti@parkano.fi

Lausuntopyyntönne 20.11.2020
PARKANO, HAAPASEN ALUEEN KAAVAMUUTOSEHDOTUS

Pirkanmaan maakuntamuseo on tutustunut otsikossa mainittuun asiaan. Maakunta-
museolla ei ole kaavamuutosehdotuksesta huomautettavaa.

Vs. yksikön päällikkö Vadim Adel

Tutkija Piritta Häkälä

Tiedoksi: Pirkanmaan liitto; Pirkanmaan ELY-keskus/Y-vastuualue/Yhdyskunnat ja luonto;
Museovirasto/Kulttuuriympäristöpalvelut; Marja-Liisa Ala-Salomäki

PH/ph

PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEO Museokeskus Vapriikki,

Alaverstaanraitti 5, 33101 Tampere. Puh. 040 6730784. Fax: 03 5656 5141

Sähköposti: pirkanmaan.maakuntamuseo@tampere.fi www.vapriikki.fi
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