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Pirkanmaa 12.09.2022 PIRELY/7523/2021
 

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

Viite Lausuntopyyntö 19.08.2022

LAUSUNTO PARKANON KAUPUNGIN ASEMAKAAVAN MUUTOS- JA LAAJENNUS-
EHDOTUKSESTA, 6 KAUPUNGINOSA (VATUNEN)

Parkanon kaupunki on 19.08.2022 pyytänyt lausuntoa asemakaavan 
muutos- ja laajennusehdotuksesta, 6 kaupunginosa (Vatunen). 

Suunnittelualue sijaitsee Parkanossa 6. kaupunginosassa (Vatunen) 
Vanhantalontien ja Vatusentien (mt 13322), Niinisalo-Parkano-
Kihniö-rautatien sekä Vuorijoen välisellä alueella Kirkkojärven 
länsipuolella. Suunnittelualue rajautuu lännessä teollisuus- ja 
varastorakennusten kortteliin 6009, pohjoisessa puistoalueeseen 
sekä asemakaavoittamattomaan alueeseen, idässä Vuorijokeen ja 
etelässä erillispientalojen kortteliin 6044 sekä lähivirkistysalueeseen. 
Suunnittelualueelta on Parkanon keskustaan matkaa noin 3 
kilometriä.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on päivittää 
alueen asemakaava vastaamaan paremmin alueen nykytilannetta 
sekä osaksi uudelleen tarkastella Jokiharjun alueen käyttötarkoitusta 
pientalorakentamisen pysähdyttyä alueella. Lisäksi kaavamuutoksen 
tarkoituksena on mahdollistaa yritys- ja liiketoiminnan sekä 
palvelujen kehittäminen kaavamuutosalueella. 

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. 
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Alueella voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue 
on osoitettu asuntoalueeksi, maatilan talouskeskusten alueeksi, 
lähivirkistysalueeksi ja suojaviheralueeksi. 

Asuntoalueella on yleiskaavamääräyksen mukaan sallittu ainoastaan 
pienimuotoinen ja ympäristöhäiriötä aiheuttamaton, esimerkiksi 
matkailua palveleva yritystoiminta, ei teollisuustoimintaa, joten 
laadittavana oleva asemakaava on tältä osin yleiskaavan vastainen. 
Koska asemakaavan muutos ja laajennus on vastoin voimassa 
olevaa yleiskaavaa, on esitettyjen selvitystarpeiden lisäksi tarpeen 
selvittää riittävällä laajuudella alueelle sijoittuvien ja suunniteltujen 
tonttien 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. 

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

Korttelialueiden reunat tulee merkitä puilla ja pensailla istutettavaksi 
alueen osaksi. Istutettava alueen osa parantaa rakentamisen 
sopeutumista maisemaan ja suojaa kortteleita esimerkiksi melua, 
hajua tai valon häiritsevyyttä vastaan. Mikäli alueella sallitaan 
esimerkiksi mainostornin sijoittaminen, sen sijaintia ja laatua on 
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 kaavamerkinnät ja -määräykset tulee esittää 
kaavassa. 
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Kun kyseisellä kaavamuutoksella mahdollistetaan ympäristöhäiriötä 
aiheuttamattoman teollisuuden rakentamisen asuinkortteleiden 
läheisyyteen, on kaavan laadinnassa tarpeen määritellä korttelin 
toimintojen sijoittelu esitettyä yksityiskohtaisemmin. 

Ely-keskus katsoo, että erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että 
ratkaisu ei aiheuta lähiympäristölle meluhaittaa tai muuta häiriötä 
etenkin yöaikaan. Keskeisien sijaintinsa vuoksi on tarpeen antaa 
tarkempia määräyksiä myös ympäristöön soveltuvasta 
rakentamistavasta.

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

Asiakirjan hyväksyntä

Lausunnon on esitellyt tarkastaja Reijo Honkanen ja ratkaissut 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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21.09.2022 DIAR: 619/2022

Parkanon kaupunki
Mittaus- ja kaavoitustoimisto
Parkanontie 37
39700 Parkano

kaupunki@parkano.fi

Lausuntopyyntönne 29.8.2022
PARKANO, 6. KAUPUNGINOSA (VATUNEN), JOKIHARJUN ASEMAKAAVAN MUUTOS
JA LAAJENNUS, EHDOTUS

Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lausuntoa otsikossa mainitusta hank-
keesta. Maakuntamuseo on aiemmin saman hankkeen valmisteluvaiheessa antanut
lausunnon 1.6.2021 (diar. 312/2021), jossa on tuotu esiin mm. alueen maankäytön
historiaa ja kulttuurihistoriallisia arvoja, edellytetty arkeologisen inventoinnin laatimis-
ta sekä esitetty pieniä korjauksia ja muutoksia kaavaselostukseen sekä -merkintöihin.
Kaava-aluetta on luonnosvaiheen jälkeen supistettu siten, että rautatiealueen etelä-
puolella sijaitsevat alueet on jätetty suunnittelualueen ulkopuolelle. Näin ollen aiem-
massa lausunnossa mainitut Mekes Oy:n M-rivitalot eivät enää kuulu hankealuee-
seen. Asianmukainen arkeologinen inventointi on laadittu ja esitetyt muutokset ja kor-
jaukset aineistoon tehty.

Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ole hankkeesta arkeologisen kulttuuriperinnön, ra-
kennetun ympäristön tai maiseman osalta huomautettavaa.

Yksikön päällikkö Anna Lyyra-Seppänen

Tutkija Miia Hinnerichsen

Tiedoksi: Museovirasto/Kulttuuriympäristöpalvelut; Pirkanmaan liitto; Pirkanmaan ELY-kes-
kus/Y-vastuualue/Yhdyskunnat ja luonto

MH/mh/va
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Lausunto Jokiharjun asemakaavan muutos ja laajennusehdotuksesta  Vatusen 
kaupunginosassa 
  
Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.09.2022 § 7    
90/10.03.03/2022    
 
825/05.063.0633/2020, 792/05.061.0612/2020 
 
RAKYMLTK 04.05.2021 § 8  

 
Tekninen lautakunta pyytää rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoa 
Jokiharjun asemakaavan ja asemakaavan muutosluonnoksesta 6. 
kaupunginosassa (Vatunen).  Suunnittelualue sijaitsee Vanhantalontien ja 
Vatusentien risteyksen sekä Vuorijoen välisellä alueella. Suunnittelualueen 
läpi kulkee Niinisalo-Parkano- Kihniö junarata lounais-koillissuunnassa. 
Parkanon keskustaan on matkaa noin 3 kilometriä. 
 
Alueella on voimassa Parkanon kaupunginvaltuuston 17.12.2012 § 63 
hyväksymä oikeusvaikutteinen keskusta-alueen osayleiskaava, jossa 
suunnittelualue on osoitettu asuntoalueeksi A, maatilakeskusten alueeksi 
AM, työpaikka-alueeksi TP, lähivirkistysalueeksi VL, suojaviheralueeksi EV 
sekä siirtolapuutarha/palstanviljelyalueeksi RP. 
 
Asemakaavan muutos koskee kortteleita 6005-6008, 6010-6020, 6028-
6029 ja 6044-6046 sekä virkistys-, liikenne- ja katualuetta. 
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 6005-
6006, 6011-6016, 6018, 6020, 6028, ja 6044-6046. 
 
Olennaisempia havaintoja asemakaavasta ja asemakaavan 
muutoksesta  
Korttelissa 6019, 6020, 6028 ja 6029 olevan tontit yhdistetään, 
lähivirkistysalue poistetaan tonttien rajalta ja muodostuu korttelit 6028 ja 
6020. Kaavamerkintä AP-1 säilytetään, samoin tonttien 
rakentamistehokkuus pysyy samana. Muutoksella ei todennäköisesti ole 
merkittäviä vaikutuksia tonttien käytettävyyteen. Tontit ovat 
rakentamattomia. 
Korttelissa 6005,6007,6013, 6008 ja  6010 olevat AP-1 merkinnällä 
varustetut tontit muutetaan TY-1 tonteiksi ja korttelit yhdistetään siten, että 
alueelle muodostuu kaksi korttelia 6005 ja 6013. Korttelien 6005 ja 6013 
väliin suunniteltu Mekeksenkatu katkaistaan siten, että kadulta järjestetään 
kulku uusille TY-1 tonteille. Myös Jaakonkadun osalta kulkuyhteys 
muutetaan kaavakarttaan olemassa olevan tilanteen mukaiseksi. 
Olemassa oleva korttelialue on melkein rakentamaton niin kadun kuin 
tonttienkin suhteen. Korttelin 6013 kiinteistöllä on voimassa oleva 
rakennuslupa varastorakennukselle. Tälle tontille kulku tulee järjestää 
Jokiharjunkadun puolelta. 
 
TY-1 merkintä sallii teollisuusrakennusten rakentamisen alueelle, jolle 
ympäristö kuitenkin asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. 
Tonttia ei saa käyttää ympäristöä rumentavaan varastoimiseen eikä sille 
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saa sijoittaa laitosta, joka tärinän, melun, pölyn, savun tai muun 
saastevaikutuksen tai häiriön vuoksi aiheuttaa pysyväistä rasitusta tontilla 
tai ympäristössä asuville. Häiriötä TY-1 tonttien ja vieressä olevien AO-
kortteleiden välillä on pyritty asemakaavamuutoksessa huomioimaan 
kortteleiden väliin osoitetulla VL- alueella eli lähivirkistysalueella. Erityisesti 
korttelissa 6012 oleva AO-tontti ja korttelissa 6018 olevat TY-1 tonttien 
puoleiset AO-tontit sijaitsevat suhteellisen lähellä. Tämä saattaa aiheuttaa 
hankaluutta AO-tonttien käytettävyydelle. Ongelman saattaa aiheuttaa 
tilanne, jossa TY-merkinnän alaisella tontilla oleva teollisuusrakennuksen 
toiminta muuttuu rakennusluvan mukaisesta ajan saatossa enemmän 
häiriötä aiheuttavaksi. Kaavamääräyksessä tulee riittävän huolellisesti 
rajata häiritsevän toiminnan mahdollisuus pois. Lisäksi tonttien 
tehokkuusluvat sallivat melko suurien rakennusten rakentamisen. 
Riihihalmeentien varressa olevan TY-tontin tehokkuusluku on 0.3. Tonttien 
pinta-alan mukaan tonteille saisi rakentaa n. 1500- 1700 m2 
hallirakennuksen tai vastaavan. Lisäksi kaavamääräyksissä ei ole otettu 
kantaa rakennusten ulkonäköön, esim. korkeuteen. TY-merkintä tulisi 
korvata merkinnällä, joka paremmin sopii vastaamaan asuinalueen 
toimintoja, mutta sallisi silti pienimuotoisen häiriötä aiheuttamattoman 
varasto/hallirakentamisen. 
Korttelialueiden 6018 ja 6015 osalta katuosoite merkintä selkiytyy, kun 
Ailinkuja poistuu ja katu muuttuu kokonaisuudessa Jokiharjunkaduksi. 
Tämä selkiyttää korttelialueen osoitteita. 
 
Kortteleissa 6045 ja 6046 olevan Vienonpolku muutetaan merkinnältään 
virallisesti katualueeksi ja rivitaloalueen alapuolella oleva epävirallinen 
kulkureitti merkitään asemakaavaan jalankululle ja pyörätielle varatuksi 
reitiksi, jolla sallitaan tontille ajo. Täten alueen olemassa olevat 
kulkuyhteydet saadaan ajantasaisiksi ja merkityksi asemakaavaan. Alue 
tulee katumerkinnän myötä virallisesti talvikunnossapidon piiriin. 
 
 
Oheisaineistona.  
Osallistumis- ja arviontisuunnitelma 
Kaavaselostus 
Kaavakartta ja kaavamääräykset 
Asemakaavan seurantalomake 
Osayleiskaavan luontoselvitys 
Melu-tärinä ja runkomeluselvitys 
 

 Valmistelija: rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen 
 
 
Ehdotus:  
 Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa Jokiharjun asemakaavasta ja 

asemakaavan muutosluonnoksesta seuraavan lausunnon:  
TY –alueiden ja AO-alueiden lähekkäin sijoittamista tulee välttää. TY-
merkintä tulee muuttaa paremmin asuinalueen läheisyyteen sopivaksi 
kaavamerkinnäksi, joka sallii pienimuotoisen ja häiriötä aiheuttamattoman 
varasto/hallirakentamisen tonteille, esimerkiksi AOT. Myös tontille 
rakennettavan rakennuksen suurinta sallittua kerrosalaa tulee rajoittaa 



                   PARKANON KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA                     
 
 
 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta § 7 06.09.2022 
   

siten, että tontille ei voi rakentaa suhteettoman suurta rakennusta. AOT 
merkintä ottaa kantaa myös tähän asiaan. Rakennusten korkeuteen tulee 
kaavamääräyksissä määritellä yläraja. Rakennus- ja ympäristölautakunnan 
mielestä kaavamuutoksen positiivisia vaikutuksia ovat osoitemerkintöjen 
selkiytyminen ja asemakaavan ajantasaistaminen olemassa olevan 
tilanteen mukaiseksi. 

 
 
Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti.  
  
 ------ 
 

 
Tekninen lautakunta pyytää rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoa 
Jokiharjun asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksesta 6. 
kaupunginosassa (Vatunen).  Suunnittelualue sijaitsee Vanhantalontien ja 
Vatusentien risteyksen sekä Vuorijoen ja Riihihalmeentien välisellä 
alueella. Suunnittelualueen läpi kulkee Niinisalo-Parkano- Kihniö junarata 
lounais-koillissuunnassa. Parkanon keskustaan on matkaa noin 3 
kilometriä. 
 
Alueella on voimassa Parkanon kaupunginvaltuuston 17.12.2012 § 63 
hyväksymä oikeusvaikutteinen keskusta-alueen osayleiskaava, jossa 
suunnittelualue on osoitettu asuntoalueeksi A, maatilakeskusten alueeksi 
AM, työpaikka-alueeksi TP, lähivirkistysalueeksi VL, suojaviheralueeksi EV 
sekä siirtolapuutarha/palstanviljelyalueeksi RP. 
 
Rakennus-ja ympäristölautakunta käsitteli kaavaluonnosta kokouksessaan 
4.5.2021. Lausunnossaan lautakunta kiinnitti huomiota TY-tonttien ja AO-
tonttien läheisyyteen suhteessa toisiinsa. 
 
Huomioita kaavaehdotuksesta: 
Kaavaluonnoksessa olevat korttelit  6045 ja 6046 mukana olleet korttelit on 
jätetty kaavaehdotuksesta pois, joten niiden osalta kaavamuutos on 
keskeytetty. Kaavaehdotuksessa korttelissa  6013 tontille nro 2 ei 
näyttäisi olevan järjestetty kulkua. Vanhantalontien osalle korttelien 
kohdalle on kaavakarttaan merkitty liittymäkielto. Tontille 3 on mahdollista 
päästä Mekeksenkatua pitkin. Tontille 1 kulku voidaan järjestää 
Jokiharjunkadulta. Lisäksi huomioita kiinnittää se, että Jokiharjunkadun 
varressa korttelissa 6012 sijaitseva tontti 2 ja korttelissa 6013 sijaitseva 
tontto nro 1 ovat saman omistajan käytössä, jolloin tonttien väliin 
kaavoitettu puistokaista toimii käytännössä katsoen piha-alueena. Parempi 
vaihtoehto olisi muuttaa myös korttelin 6012 tontit AOT kaavamerkinnän 
alaisiksi, jolloin puistokaista voitaisiin poistaa välistä. Samassa yhteydessä 
korttelin 6013 tontille nro 2 voitaisiin järjestää kulku Mekeksentietä pitkin, 
jolloin mahdollinen pienimuotoinen teollinen toiminta ei häiritsisi Jokiharjun 
kadun varressa olevia asuinrakennustontteja. 
  
Oheisaineistona:  
Kaavakartta  
Kaavaselostus 
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Asemakaavan seurantalomake 
Osallistumis- ja arviontisuunnitelma 
Kaavakartta ja kaavamääräykset 
Melu-tärinä ja runkomeluselvitys 
Luontoselvitys 
Arkeologinen inventointi 
Lausunnot kaavaluonnoksesta 
Kaavanlaatijan vastine lausuntoihin 
 

 Valmistelija:  
 rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen puh. 044 7865 651 

 
Esittelijä Rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen 

 
Päätösehdotus Rakennus-ja ympäristölautakunta pyytää teknistä lautakuntaa 

huomioimaan ja päivittämään kaavaehdotukseen seuraavat asiat: 
- korttelin 6013 tontille nro 2 tulee järjestää kulku 
- korttelin 6012 tontin nro 2 ja korttelin 6013 tontin nro 1 ovat saman 

omistajatahon käytössä käytännössä, joten piha-alueen toiminnot 
sijoittuvat kaupungin puistoalueelle.Tämän korjaamiseksi korttelin 6012 
tontti/tontit tulee muuttaa AOT kaavamerkinnän alle ja poistaa 
puistokaista korttelien välistä.    

 
 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti 
 
    
 
  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
 
 07.09.2022 
 
 Soili Jalava 
 pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 Allekirjoitettu pöytäkirja on julkaistu Parkanon kaupungin verkkosivuilla XX. 
 7.9.2022 
 
 Päätösote on annettu asianosaiselle tiedoksi: 
 
 Tavallinen sähköinen tiedoksianto  7.9.2022 
  Laki sähköisestä asioinnista § 18-19 
 
  
  
 
 
 *** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu *** 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 7 

 

Muutoksenhakukielto 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa 
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
















		2022-09-21T11:52:01+0200




