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

Viite
Lausuntopyyntö 21.12.2021

LAUSUNTO PARKANON KAUPUNGIN 2. KAUPUNGINOSAN, HAAPANEN, 
KORTTELEIDEN 2015, 2023-2026 JA 2029, VIRKISTYS- JA KATUALUEIDEN 
ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA

Parkanon kaupunki on 21.12.2021 pyytänyt lausuntoa 2. 
kaupunginosan Haapanen, korttelin 2015, 2023-2026 ja 2029, 
virkistys- ja katualueiden asemakaavan muutosehdotuksesta.

Suunnittelualue sijaitsee Parkanossa 2. kaupunginosassa 
(Haapanen) Vaasantiestä (Valtatie 3, E12) noin 400 metriä itään, 
Kairojärven luoteispuolella, Parkanon keskustasta noin 1,5 km 
koilliseen.

Laadittavan asemakaavan tavoitteena on vähäisesti kasvattaa osaa 
erillispientalojen ohjeellisista tonteista kortteleissa 2015, 2023, 2024, 
2026 ja 2029, vähäisesti tarkastaa tonttirajausta osassa korttelia 
2015 vastaamaan olemassa olevia kiinteistörajoja, tarkistaa 
kokonaisuudessaan korttelialueiden rakennusalarajauksia 
vastaamaan alueella toteutunutta rakentamista sekä mahdollistaa 
asuminen Parkanon kaupungin omistamalla 
asemakaavoittamattomalla kiinteistöllä 581-421-4-27 VIERIKKO. 
Asemakaavan muutos ja laajennus mahdollistaa kevyen liikenteen 
väylän sijoittamisen Käenmäentien yhteyteen.

Voimassa olevassa kaavassa kaava-alueen läpi kulkee 
viheryhteyksiä pohjois-eteläsuunnassa. ELY-keskus huomauttaa 
edelleen, että kaavamuutoksessa osoitetut puistoalueet (VL) 
turvaavat osittain yhteyksien säilymistä, mutta kaavassa osoitettu 
tonttien laajennus kaventaisi pohjois-etelä suuntaisen yhteyden 
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etenkin kortteleiden 2026 ja 2028 välissä sekä korttelin 2015 
länsipuolella. 

Lausuntonaan asiassa ELY-keskus toteaa seuraavaa:

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 voimassa olevan asemakaavan 
mukaisesti siten, että alueelle jää jatkossakin riittävästi puistoaluetta.

Voimassa olevaan asemakaavaan merkitty viheryhteys tulee 
säilyttää, jos nähdään, että yhteys on tarpeen aluetta 
rakennettaessa tai muutoin käytettävissä.

Korttelialueiden rakennusalueiden ulkopuoliset alueet tulee merkitä 
puilla ja pensailla istutettavaksi alueen osaksi etenkin katuihin 
rajoittuvilta alueilta sekä alueilta, missä puistoalueet ovat 
kapeimmillaan. Istutettava alueen osa tonttien reunassa parantaa 
rakentamisen sopeutumista maisemaan sekä mahdollistaa riittävän 
leveän pohjois-etelä suuntaisen viheryhteyden säilyttämisen kaava-
alueella.

Tonttien rakennusoikeuden määrä suurenee niillä kiinteistöillä, 
joiden pinta-ala kasvaa ja joiden rakennusoikeus on merkitty 
tehokkuusluvulla. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu tulee ottaa 
huomioon rakennusoikeuksia lisättäessä yksittäisille tonteille.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen tehtävänä edistää kunnan alueiden käytön 
suunnittelun ja rakennustoimen järjestämistä. Laki korostaa valtion 
tehtävissä kuntien kaavoituksen edistämistä, ennakko-ohjausta ja 
asiantuntija-avun antamista kunnille jo kaavoitusmenettelyn 
kuluessa. Siten ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluu myös sen 
arvioiminen, toteuttaako yksittäinen kaavamuutos maanomistajien 
yhdenvertaisuusperiaatetta.

Yhdystien 13332, Käenmäentie, tiesuunnitelma on hyväksytty ke-
sällä 2021. Suunnitelman mukaan Käenmäentielle rakennetaan 
jalankulku- ja pyöräilyväylä (jkp) Rakentamisen jälkeen tie lakkaa 
maantienä tai muuttuu katuosuuksiltaan Parkanon kaupungin 
kaduksi kaupungin tekemällä MRL 86a § mukaisella 
kadunpitopäätöksellä. Rakentamisen alkaa tänä vuonna ja on 
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sovittu, että tie siirtyy Parkanon kaupungin omistukseen syksyllä 
2023.

Kortteliin 2055 johtavan liittymän tarkempi sijainti tutkitaan 
rakentamisvaiheessa huomioiden korttelin kohdalle sijoittuva 
suojatieylityksen ja jkp-väylän turvallisuus sekä riittävien 
näkemäalueiden muodostuminen liittymään.

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 
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.

Asia on käsitelty Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat- 
vastuualueen rakennettu ympäristö -yksiköissä.
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Lausunnon laatimiseen on osallistunut maantieverkon asioiden osalta 
Pirkanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen liikenteen- ja maankäytön 
asiantuntija Minna Huttunen.

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.



Tämä asiakirja PIRELY/17937/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument PIRELY/17937/2021  har 
godkänts elektroniskt

Esittelijä Honkanen Reijo 28.01.2022 12:16

Ratkaisija Pelkonen Pauliina 31.01.2022 09:20
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Parkanon kaupunki
Mittaus- ja kaavoitustoimisto
Parkanontie 37

39700 Parkano

kaupunki@parkano.fi

Lausuntopyyntönne 21.12.2021
PARKANO, 2. KAUPUNGINOSASSA (HAAPANEN), ASEMAKAAVAN MUUTOS JA
LAAJENNUS, KORTTELIT 2015, 2023-2026 JA 2029, EHDOTUS

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