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Parkanon kaupunki
Mittaus- ja kaavoitustoimisto, 
Parkanontie 37, 
39700 PARKANO

Viite
Lausuntopyyntö 01.10.2021

LAUSUNTO PARKANON KAUPUNGIN 5. KAUPUNGINOSAN, PAHKALA, 
KORTTELEIDEN 5064, 5067 JA 5101, VIRKISTYSALUEEN JA KEVYEN LIIKENTEEN 
KADUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSESTA

Parkanon kaupunki on 01.10.2021 pyytänyt lausuntoa Pahkalan, 
korttelin 5064, 5067 ja 5101, virkistysalueen ja kevyen liikenteen 
asemakaavan muutoksen luonnoksesta.

Suunnittelualue sijaitsee Parkanossa 5. kaupunginosassa (Pahkala) 
Porintien ja Vaasantien liittymäalueen länsipuolella Parkanon 
keskustasta noin 2 km lounaaseen. Suunnittelualue rajautuu lännessä 
Tuomenhaaraan, etelässä Yrittäjänkatuun, idässä Teollisuustiehen ja 
pohjoisessa erillispientalojen korttelialueeseen sekä 
virkistysalueeseen.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on teollisuus- ja 
varastorakennusten tonttien laajentaminen kortteleissa 5064, 5067 ja 
5101 vastaamaan paremmin alueen yritysten tarpeita.
 
Lausuntonaan asiassa ELY-keskus toteaa seuraavaa:

Voimassa olevassa kaavassa kaava-alueen läpi kulkee viheryhteys. 
ELY-keskus huomauttaa, että kaavassa osoitettu puistoalue (VL) 
turvaa osittain yhteyden säilymistä, mutta kaavassa osoitettu tonttien 
laajennus katkaisisi pohjois-etelä suuntaisen yhteyden. 
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ELY-keskus pitää tärkeänä, että voimassa olevan kaavan 
viheryhteydet kaavamuutosalueella säilytetään siten, että alueelle 
jää jatkossakin riittävästi puistoaluetta. 

TY-1 -korttelialueiden reunat tulee merkitä puilla ja pensailla 
istutettavaksi alueen osaksi etenkin koilliskulmaan merkityn 
erillispientalojen korttelialueen rajalle. Istutettava alueen osa 
parantaa rakentamisen sopeutumista maisemaan ja suojaa 
naapurikortteleita esimerkiksi teollisuusalueen suunnasta 
mahdollisesti tulevaa melua, hajua tai valon häiritsevyyttä vastaan. 

Rakentaminen saattaa muuttaa alueen hydrologisia olosuhteita. 
Suunnittelualueella tulee ottaa huomioon asemakaavan muutoksen 
vaikutus kertyvien hulevesien määrään ja laatuun. Hulevesien 
hallintaa koskevat määräykset tulee esittää kaavassa. Pohjaveden 
laatua uhkaavien riskien vähentämiseen tulee kiinnittää huomiota.

Koska kaavamuutosalue sijoittuu olemassa olevan asutuksen 
läheisyyteen, on kaavan laadinnassa tarpeen määritellä korttelin 
autopaikkojen, rakennusten ja rakennelmien sijoittelu sekä 
mahdolliset korkeussuhteet ja massoittelu esitettyä 
yksityiskohtaisemmin. 
 
Alueen keskeisen sijainnin vuoksi ELY-keskus katsoo, että 
asemakaavaluonnosta tulee kehittää siten, että kaavassa annetaan 
tarkempia määräyksiä ympäristöön soveltuvasta rakentamistavasta. 
Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että ratkaisu soveltuu 
ympäristöön sekä ympäristön rakennuskantaan eikä aiheuta 
lähiympäristölle meluhaittaa tai muuta häiriötä etenkin yöaikaan. 

Asemakaavan muutosehdotuksesta tulee pyytää ELY-keskuksen 
lausunto.

Asia on käsitelty Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat- 
vastuualueen rakennettu ympäristö -yksiköissä.

Asiakirjan hyväksyntä

Lausunnon on esitellyt tarkastaja Reijo Honkanen ja ratkaissut rakennettu 
ympäristö -yksikön päällikkö Pauliina Pelkonen. Asiakirja on hyväksytty 
sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.
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11.11.2021 DIAR: 740/2021

Parkanon kaupunki
Mittaus- ja kaavoitustoimisto
Parkanontie 37

39700 Parkano

kaupunki@parkano.fi

Lausuntopyyntönne 4.10.2021
PARKANO, ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS 5. KAUPUNGINOSASSA (PAHKA-
LA), TEOLLISUUS- JA VARASTORAKENNUSTEN KORTTELIT 5064, 5067 JA 5101,
VIRKISTYSALUETTA JA KEVYEN LIIKENTEEN KATUA

Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lausuntoa otsikossa mainitusta kaava-
hankkeesta. Maakuntamuseo on tutustunut hankkeen aineistoon ja toteaa, että ra-
kennetun ympäristön tai maiseman osalta sillä ei ole asiasta huomautettavaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainitaan, että suunnittelualueelta on laadit-
tu keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä mm. arkeologinen selvitys (FCG 2010).
Alueen tarkastamisesta aikaisempien inventointien kenttätöissä ei ole varmoja tieto-
ja. Kaava-alueen rakentamaton osa on kuitenkin pinta-alaltaan hyvin pieni, ja myös
sen arkeologista potentiaalia voidaan pitää vähäisenä. Maakuntamuseo ei edellytä
alueelle asemakaavatasoisen arkeologisen inventoinnin suorittamista. Jos kaavapro-
sessin yhteydessä saadaan kuitenkin tietoa tai havaintoja mahdollisista arkeologisis-
ta kohteista, esimerkiksi kiviröykkiöistä, kivilouhoksista tai maakuopista, tulee niistä
viipymättä olla yhteydessä maakuntamuseoon.

Yksikön päällikkö Anna Lyyra-Seppänen

Tutkija Vadim Adel

Tiedoksi: Pirkanmaan ELY-keskus/Y-vastuualue/Yhdyskunnat ja luonto; Pirkanmaan liitto;
Jarmo Kyösti; Museovirasto/Kulttuuriympäristöpalvelut
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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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