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Päiväys/Datum  
 

Pirkanmaa 23.12.2021 PIRELY/16565/2021
 

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

Viite
Lausuntopyyntö 26.11.2021

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

Parkanon kaupunki on 26.11.2021 pyytänyt lausuntoa Pahkalan, 
korttelin 5064, 5067 ja 5101, virkistysalueen ja kevyen liikenteen 
asemakaavan muutosehdotuksesta.

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 asemakaavassa kaava-alueen läpi kulkee 
viheryhteys. ELY-keskus huomauttaa, että kaavamuutoksessa 
osoitettu puistoalue (VL) turvaa osittain yhteyden säilymistä, mutta 
osoitettu tonttien laajennus katkaisisi pohjois-etelä suuntaisen 
yhteyden. 
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Asemakaava laaditaan kaupungin yksityiskohtaista järjestämistä ja 
rakentamista varten. Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen 
osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen 
ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Vaikka 
suunnittelualueelle ei olisikaan yleiskaavassa osoitettu viheryhteyttä, 
tulee voimassa olevaan asemakaavaan merkitty viheryhteys 
säilyttää, jos nähdään, että yhteys on tarpeen aluetta 
rakennettaessa tai muutoin käytettävissä.

Asemakaavalla luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja 
viihtyisälle elinympäristölle. Luonnonympäristöä tulee vaalia eikä 
niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella 
tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita 
lähivirkistykseen soveltuvia alueita. ELY-keskus pitää edelleen 
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. 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. Mikäli 
asemakaavan muutoksella on esitetty rakentamista, joka lisää 
merkittävästi vettä läpäisemättömien pintojen määrää ja siten 
muuttaa kaava-alueen hydrologisia olosuhteita, tulee 
suunnittelualueelle laatia asemakaavatasoinen hulevesien 
hallintasuunnitelma, jossa otetaan huomioon maankäytön 
muutoksen vaikutus kertyvien hulevesien määrään ja laatuun 
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999 § 103 c) mukaisesti. 
Hulevesien hallinnan tavoitteena tulee olla hulevesien imeyttäminen 
ja viivyttäminen niiden kerääntymispaikalla sekä hulevesistä 
ympäristölle ja kiinteistölle aiheutuvien haittojen ja vahinkojen 
ehkäiseminen ottaen huomioon ilmaston muuttuminen pitkällä 
aikavälillä. MRL:n mukaisesti hulevesien hallinnan tulee edistää 
luopumista hulevesien johtamista jätevesiviemäriin.

Hulevesien hallintasuunnitelmaa varten tulee tarkastella alueelta 
kertyviä hulevesiä valuma-aluelähtöisesti. Hulevesien 
hallintasuunnitelmassa esitetään hulevesien määrällinen ja 
laadullinen käsittelytarve, jonka pohjalta määritetään muun muassa 
alueellisten menetelmien ja valumareittien tilantarve, sijoitus ja 



  3 (3)
  

 
 
 

 

mitoitus sekä tonttikohtaisen hulevesien viivytyksen ja käsittelyn 
tarve. 

Hulevesien hallintasuunnitelman pohjalta tulee esittää mm. 
tarvittavat tilavaraukset ja tonttikohtaiset käsittely- ja 
viivytysvaatimukset 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 edelleen, että 
asemakaavaehdotusta 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. 

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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Parkanon kaupunki
Jarmo Kyösti
Mittaus- ja kaavoitustoimisto
Parkanontie 37

39700 Parkano

kaupunki@parkano.fi

Lausuntopyyntönne 26.11.2021
PARKANO, 5. KAUPUNGINOSA (PAHKALA), TEOLLISUUS- JA VARASTORAKENNUS-
TEN KORTTELIT 5064, 5067 JA 5101, SEKÄ VIRKISTYSALUETTA JA KEVYEN LII-
KENTEEN KATUA, ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS

Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lausuntoa otsikossa mainitusta hank-
keesta. Maakuntamuseo on tutustunut hankkeen aineistoon ja toteaa, ettei sillä ole
asiasta huomautettavaa.

Yksikön päällikkö Anna Lyyra-Seppänen

Tutkija Miia Hinnerichsen

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