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Päiväys/Datum  
 

Pirkanmaa 31.05.2021 PIRELY/7523/2021
 

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

Viite
Lausuntopyyntö 23.04.2021

LAUSUNTO PARKANON KAUPUNGIN JOKIHARJUN ASEMAKAAVASTA JA 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSESTA

Parkanon kaupunki on 23.04.2021 pyytänyt lausuntoa Jokiharjun 
asemakaavasta ja asemakaavan muutoksen luonnoksesta.

Suunnittelualue sijaitsee Parkanossa 6. kaupunginosassa (Vatunen) 
Vanhantalontien ja Vatusentien (mt 13322) risteyksen sekä Vuorijoen 
välisellä alueella. Suunnittelualueen läpi kulkee NiinisaloParkano-
Kihniö-junarata lounais-koillissuunnassa. Suunnittelualue rajautuu 
lännessä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen, 
pohjoisessa puisto-, metsä- ja peltoalueisiin, idässä Vuorijokeen, 
virkistysalueisiin sekä pientalojen korttelialueisiin ja etelässä 
liikerakennusten korttelialueeseen, katualueeseen, 
virkistysalueeseen sekä rivitalojen sekä muiden kytkettyjen 
asuinrakennusten korttelialueeseen. Suunnittelualueelta on Parkanon 
keskustaan matkaa noin 3 kilometriä.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on päivittää 
alueen asemakaava vastaamaan paremmin alueen nykytilannetta 
muuttamalla alueen keskiosassa olevien asuinpientalojen 
korttelialueen käyttötarkoitus teollisuusrakennusten korttelialueeksi, 
jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. 
Tarkoituksena on mahdollistaa yritys- ja liiketoiminnan sekä 
palvelujen kehittäminen pientalorakentamisen pysähdyttyä alueella.
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Lausuntonaan asiassa ELY-keskus toteaa seuraavaa:

Maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n 1 momentin mukaan yleiskaava 
on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa asemakaavaa sekä 
ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön 
järjestämiseksi. Alueella voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa 
yleiskaavassa alue on osoitettu asuntoalueeksi. 

Alueella on yleiskaavamääräyksen mukaan sallittu ainoastaan 
pienimuotoinen ja ympäristöhäiriötä aiheuttamaton, esimerkiksi 
matkailua palveleva yritystoiminta, joten laadittavana oleva 
asemakaava on yleiskaavan vastainen. Koska asemakaavan 
luonnos on vastoin voimassa olevaa yleiskaavaa, on esitettyjen 
selvitystarpeiden lisäksi tarpeen selvittää riittävällä laajuudella 
alueelle sijoittuvien ja suunniteltujen teollisuustonttien toimintaa sekä 
arvioida niistä mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset kaavoitettavan 
alueen ympäristöön. Yleiskaavasta poikkeaminen asemakaavalla 
edellyttää lähtökohtaisesti yleiskaavan muuttamista tai vähintään 
poikkeamisen edellytysten riittävän laajaa arviointia siitä, kuinka 
yleiskaavaa koskevat MRL 39 §:n mukaiset sisältövaatimukset 
tulevat huomioon otetuksi. Jos yleiskaava on ilmeisen vanhentunut, 
asemakaava voidaan perustellusta syystä laatia tai muuttaa 
sisällöltään 42 §:n 1 momentissa säädetystä poiketen. Tällöin on 
kuitenkin huolehdittava siitä, että asemakaava sopeutuu yleiskaavan 
kokonaisuuteen ja otettava huomioon, mitä 39 §:ssä säädetään 
yleiskaavan sisältövaatimuksista. 

Asemakaavaa laadittaessa on maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 
mukaisesti soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan 
sisältövaatimuksista säädetään, joten yhteenvetona voidaan todeta, 
että alueella korostuu yleiskaavallisen tarkastelun tarve.

ELY-keskus pitää tärkeänä, että voimassa olevan kaavan 
viheryhteydet kaavamuutosalueella säilytetään siten, että alueelle 
jää jatkossakin riittävästi puistoaluetta.  

TY -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. Mikäli alueella sallitaan 
esimerkiksi mainostornin sijoittaminen, sen sijaintia ja laatua on 
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tarpeen ohjata asemakaavalla valohaitan ennakoimiseksi suhteessa 
asutukseen.

Rakentaminen saattaa muuttaa alueen hydrologisia olosuhteita. 
Suunnittelualueella tulee ottaa huomioon asemakaavan muutoksen 
vaikutus kertyvien hulevesien määrään ja laatuun. Hulevesien 
hallintaa koskevat kaavamääräykset tulee esittää kaavassa.

Kun kyseisellä kaavamuutoksella asumiseen varattu korttelialue, 
joka sijoittuu olemassa olevan asutuksen välittömään läheisyyteen, 
muutetaan teollisuusrakennusten korttelialueeksi, on kaavan 
laadinnassa tarpeen määritellä korttelin toimintojen sijoittelu esitettyä 
yksityiskohtaisemmin. 

Ely-keskus katsoo, että asemakaavaluonnosta tulee kehittää siten, 
että erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että ratkaisu ei aiheuta 
lähiympäristölle meluhaittaa tai muuta häiriötä etenkin yöaikaan. 
Keskeisien sijaintinsa vuoksi voi olla tarpeen antaa asemakaavassa 
tarkempia määräyksiä myös ympäristöön soveltuvasta 
rakentamistavasta.

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

Asiakirjan hyväksyntä

Lausunnon on esitellyt tarkastaja Reijo Honkanen ja ratkaissut vs. 
rakennettu ympäristö -yksikön päällikkö Pauliina Pelkonen. Asiakirja on 
hyväksytty sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.



Tämä asiakirja PIRELY/7523/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument PIRELY/7523/2021  har 
godkänts elektroniskt
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From: Marja-Liisa Ala-Salomäki
To: Pasi Lappalainen
Subject: VL: Täydennys_lausuntoon
Date: tiistai 1. kesäkuuta 2021 13.51.53

Täydennystä lausuntoon
 

Lähettäjä: kaupunki <kaupunki@parkano.fi> 
Lähetetty: tiistai 1. kesäkuuta 2021 13:43
Vastaanottaja: Jarmo Kyösti <Jarmo.Kyosti@parkano.fi>; Erkki Salomaki
<Erkki.Salomaki@parkano.fi>; Sirpa Heiniluoma <Sirpa.Heiniluoma@parkano.fi>; Marja-Liisa Ala-
Salomäki <Marja-Liisa.Ala-Salomaki@parkano.fi>
Aihe: VL: Täydennys_lausuntoon
 
Välitetty kaupungin sähköpostista.
 
 

Lähettäjä: Honkanen Reijo (ELY) <reijo.honkanen@ely-keskus.fi> 
Lähetetty: tiistai 1. kesäkuuta 2021 12:33
Vastaanottaja: kaupunki <kaupunki@parkano.fi>
Kopio: pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi; Jarmo Kyösti <Jarmo.Kyosti@parkano.fi>
Aihe: Täydennys_lausuntoon
 
Hei.
 
Tässä vielä luontoyksikön esittämä täydennys antamaamme lausuntoon koskien Jokiharjun
asemakaavaa ja asemakaavan muutosta, Parkano, Vatunen, 6. kaupunginosa:
 
Alueella on tehty luontoselvitys 2012 osayleiskaavaa varten. Asemakaavaa varten luontoselvitys
tulee päivittää erityisesti lajien esiintymisen osalta; uhanalaiset, rauhoitetut, erityisesti
suojeltavat ja luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit.
 
Ystävällisin terveisin
 
Reijo Honkanen
Tarkastaja
Rakennettu ympäristö -yksikkö
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 297, Yliopistonkatu 38, 33101 Tampere
reijo.honkanen@ely-keskus.fi
puh.  0295036330

www.ely-keskus.fi/pirkanmaa
 




































