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Koiviston asemakaavan laajennus (nro 249)
LUONNOS

1. Perus- ja tunnistetiedot
Asemakaavaselostus, joka koskee 23.4.2019 päivättyä asemakaavaluonnosta.

· Vireille tulo ilmoitettu kaavoituskatsauksessa 2017
· Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, yhdyskuntalautakunta 27.9.2017 §31
· Valmisteluaineisto (Luonnos): yhdyskuntalautakunta xx.xx.2019
· Asemakaavaehdotus: yhdyskuntalautakunta, kunnanhallitus
· Kunnanvaltuuston hyväksyminen
· Lainvoimaisuuskuulutus
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1.1 Tunnistetiedot
KOIVISTON ASEMAKAAVAN LAAJENNUS, joka koskee Lentokenttä (Lentokenttä) osa-alu-
een tiloja 2:27, 2:5, 2:9.

ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSELLA muodostuu korttelit 2718, 2719, 2720, suojaviheraluetta
ja katualuetta.

1.2 Kaava-alueen sijainti
Asemakaavan laajennus koskee Lentoasemantien ja Varuskunnantien rajaamaa aluetta.
Kaava-alueen pinta-ala on noin 8,2 ha. Alueen omistaa Pirkkalan kunta. Kaava-alueen sijainti
selviää myös liitteestä 1 ja etusivun ilmakuvasta.

1.3 Kaavan tarkoitus
Kunnan tavoitteena on, että alueesta rakentuu kaupunkikuvallisesti laadukas yritysalue. Tavoit-
teena on päästä rakentamaan aloituskortteleita alueella mahdollisesti vuosien 2020-21 aikana.

1.4 Selostuksen sisällysluettelo
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4.1 Kaavan rakenne .................................................................................................................................................. 12
4.1.1 Mitoitus ....................................................................................................................................................... 13
4.1.2 Liikenne........................................................................................................................................................ 13

4.2 Kaavan vaikutukset ............................................................................................................................................ 13

4.3 Ympäristön häiriötekijät ..................................................................................................................................... 13

4.4 Kaavamerkinnät ja määräykset .......................................................................................................................... 13

4.5 Selvitystarve ....................................................................................................................................................... 13

5. Asemakaavan toteuttaminen ............................................................................................................................... 13

1.5 Luettelo selostuksen liitteistä
1. Sijaintikartta, Pirkkalan yleiskaava 1995.
2. Ote voimassa olevista asemakaavoista
3. Rakennettu ympäristö ja luonnonympäristö, pystyilmakuva 2009
4. Asemakaavakartta luonnos
5. Asemakaavan havainnekuvat
6. Luontoselvitys, Sito 2017
7. Arkeloginen inventointi, Mikroliitti 2018
8. Vastineraportti, oasvaihe

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista
· Tekniset verkostot ja katusuunnitelmat, kunnallistekniikan osasto, alueen energiayritykset
· Maaperätiedot, Tampereen seudun GeoTIETO –aineisto, GTK 2009
· Maarekisteritiedot, maanmittaustoimiston aineisto 2008.
· Viisto- ja pystyilmakuvat, 2000-2017, Lentokuva Vallas Oy, Röni-kuva Oy
· Rakennettavuus ja tasausselvitys, Ramboll Oy 2018-19

1.7 Kaavaprosessin vaiheet
Alueen kaavoitus on tullut ajankohtaiseksi vuonna 2017 elinkeinotoimen aloitteesta.
Kaavaluonnos käsitellään lautakunnassa, joka asettaa luonnoksen nähtäville. Tavoitteena on,
että kaavaluonnos pidetään julkisesti nähtävänä 2019 aikana. Kaavaluonnoksesta saadut muis-
tutukset käsitellään ennen kaavaehdotusvaihetta. Tällöin on osallisilla mahdollista antaa ehdo-
tuksesta muistutus.  Ehdotusvaiheen muistutusten ja lausuntojen johdosta tehtävien tarkistus-
ten jälkeen kaavan hyväksyy valtuusto. Valtuuston päätös on lainvoimainen 30 vrk kuluttua
päätöksen julkistamisesta kuulutuksella (MRA 93§), mikäli siitä ei ole valitettu Hämeen hallinto-
oikeuteen.

2. Lähtökohdat

2.1Selvitys suunnittelualueen oloista

2.1.1 Kokonaisrakenne
Nykyinen kokonaisrakenne on esitetty selostuksen etusivulla v.2017 otetussa alueen ilmaku-
vassa sekä liitteessä "rakennettu- ja luonnonympäristö".
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2.1.2 Luonnonolot

Kaavoitettava alue sijaitsee Pirkkalan Lentokentän pohjoispuolella Lentoasemantien ja Varus-
kunnantien välisellä alueella. Selvitysalueen kokonaispinta-ala on noin 8,2 ha.
Alue muodostuu melko tasaisesta niittyalueesta eteläosassa aluetta ja siihen liittyvästä seka-
metsästä jossa pienialaisesti kuusi- ja mäntyvaltaista kasvatusmetsikköä. Eteläosassa sijaitsee
ojan ympärillä kosteikkoa jossa vallitsee luhtainen kasvillisuus. Alueen etelä- ja länsiosassa
esiintyy pienialaisesti tuoretta lehtoa. Sähkölinja kulkee alueen lävitse itä-länsisuunnassa ja tä-
män alla kasvaa mm. katajaa.

2.1.3 Taajamakuva
Keskeiset tiedot alueen rakennuskannasta käy ilmi liitteestä rakennettu- ja luonnonympäristö.
Lentoasemantien suunnasta alue hahmottuu melko yhtenäisenä, rakentamattomana metsäalu-
eena.

2.1.4 Asuminen, palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta
Alue on osin rakentamatonta metsää ja osin peltoaukeaa

2.1.5 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Suunnittelualueella ei ollut tiedossa olevia muinaismuistoja, eikä muita kulttuurihistoriallisesti
merkittäviä rakennuksia tai kulttuuriympäristöjä. Alueella teetettiin kesällä 2018 arkeologinen
tarkkuusinventointi. Selvityksessä yksi rajamerkki oli mahdollisesti muinaismuistoksi luokitel-
tava kohde ja sen suojelua tulee harkita.

2.1.6 Liikenne
Kaavoitettavan alueen pohjoisreunaa sivuaa Varuskunnantie ja länsireunaa Lentoasemantie.

2.1.7 Tekninen huolto
Suunnittelualueella ei ole kunnallistekniikkaa. Kaava-alue on Elenia Oy:n sähköverkoston pii-
rissä ja se on alueellisen jätehuollon piirissä.

2.1.8 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Alue sijaitsee lentomelualueella lentoaseman välittömässä läheisyydessä.

2.1.9 Maanomistus
Kaava-alueen maanomistajat:

Omistaja tilan nimi r:no

Pirkkalan kunta
Pirkkalan kunta

MÄKELÄ
ONNELA

604-420-2-27
604-415-2-5

Elenia Verkko Oy
SORKKALAN MUUN-
TAMO 604-415-2-9

2.2 Suunnittelutilanne

Valtioneuvoston alueidenkäyttötavoitteet
Tarkastetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös 13.11.2008)
ovat saaneet lainvoiman 1.3.2009. Tavoitteet on ryhmitelty sisällön perusteella kuuteen eri
asiakokonaisuuteen:
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1. Toimiva aluerakenne
2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
5. Helsingin seudun erityiskysymykset
6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet

Maankäyttö- ja rakennuslain 24 § 2. mom. mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huoleh-
dittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että ediste-
tään niiden toteuttamista.

Uudet tarkastetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös
14.12.2017) tulivat voimaan 1.4.2018.

Tavoitteet:

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
2. Tehokas liikennejärjestelmä
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 27.3.2017 uuden maakuntakaava
2040:n joka on 2. kokonaismaakuntakaava Pirkanmaalla. Pirkanmaan maakuntahallitus päätti
kokouksessaan 29.5.2017 (§71) määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 201§:n nojalla Pirkan-
maan maakuntakaavan 2040 tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maa-
kuntakaavasta on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen joka voi kieltää päätöksen täytän-
töönpanon.

Voimaan tullut Pirkanmaan maakuntakaava 2040 kumoaa Pirkanmaan 1.maakuntakaavan,
turvetuotantoa koskevan Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan, liikennettä ja logistiikkaa kos-
kevan Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan sekä lisäksi entisen Kiikoisten kunnan alueen
osalta Satakunnan maakuntakaavan.

Maakuntakaavan kaava-aluetta tai sen läheisyydessä sijaitsevia alueita koskevat kaavamer-
kinnät:

Työpaikka-alue,

Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävät ja toimialarakenteeltaan monipuoliset liike- ja
toimistorakentamisen tai tuotantotoimintaan varatut alueet.

Suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota tarkoituksenmukaiseen toteutusjärjestykseen
ja yhdyskuntarakenteen eheyteen sekä joukkoliikenteen järjestelyihin ja toimiviin kävelyn ja
pyöräilyn yhteyksiin. Alueelle ei tule osoittaa merkittävää määrää uutta asumista eikä asumi-
seen saa kohdistua merkittäviä ympäristöhäiriöitä. Tampereen Pärrinmaan, Pirkkalan Linna-
kallion ja lentoaseman läheisellä työpaikka-alueella tulee alueiden suunnittelussa ottaa huo-
mioon lentoesterajoituspinnat ilmailumääräyksen AGA M3-6 mukaisesti.

(kk3), 2-kehän kehittämisvyöhyke

Merkinnällä osoitetaan Tampereen ydinkaupunkiseudun 2-kehään tukeutuva yritys- ja tutki-
mustoiminnan sekä asumisen vyöhyke, joka ulottuu lentoasemalta Sääksjärven, Hervannan,
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Saarenmaan ja Lentolan kautta Tarastenjärvelle. Vyöhyke kytkee lentoasemaa ja itäistä kau-
punkiseutua toisiinsa, keskusakselin kehittämisvyöhykkeeseen sekä kaupunkiseudun muihin
yritysalueisiin.

Kehittämissuositus:
Aluekokonaisuutta kehitetään tiivistyvän taajamarakenteen ja monipuolisen yritys ja tutkimus-
toiminnan vyöhykkeenä. Huomiota tulee kiinnittää alueiden tarkoituksenmukaiseen toteutus-
järjestykseen. Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edistää Hervannan osaamiskeskittymän
ja Ruskon yritysalueiden maankäytön kehittymistä sekä toiminnallista kytkeytymistä Sääksjär-
ven alakeskukseen, muihin kehittämisvyöhykkeen yritysalueisiin ja lentoasemaan. 2-kehän
toteuttamisella välille Rusko–Lentola vahvistetaan Lentolan asemaa itäisen kaupunkiseudun
merkittävänä liikenteellisenä solmukohtana etelän ja lentoaseman suuntaan.

Tärkeä seutu- tai yhdystie.

Merkinnällä osoitetaan uudet tärkeät seututiet ja yhdystiet sekä niihin kuuluvat katuosuudet  ja
uudet yhdystieluonteiset kadut.

Merkintään liittyy Lempäälässä ja Pirkkalassa 2-kehällä välillä Sääksjärvi–lentoasema
Pulkajärven Natura-alueen läheisyydessä erityismääräys em17.

Suunnittelumääräys:

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää luonto-, maisema-
ja kulttuuriympäristöarvojen säilymiseen sekä ulkoilureittien ja ekologisen verkoston kannalta
tärkeiden viheryhteyksien jatkuvuuden turvaamiseen. 2-kehän suunnittelussa tulee kiinnittää
erityistä huomiota lentotoiminnan edellytysten turvaamiseen Tampere-Pirkkalan lentoaseman
läheisyydessä.

Voimalinja (Melo-Multisilta-Tervasuo),

Merkinnällä osoitetaan olemassa olevat 400 kV:n ja 110 kV:n voimalinjat.

Lentomelualue 1,

Merkinnällä osoitetaan Tampere-Pirkkalan lentoaseman melualue, jonka melutaso
L den on yli 55 dBA.

Suunnittelumääräys:

Alueelle ei yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tule osoittaa uutta asutusta tai muuta toi-
mintaa, joka on herkkä melun haitoille. Alueella on mahdollista nykyisten asuinrakennusten ja
muuhun meluherkkään toimintaan liittyvien rakennusten peruskorjaus ja laajentaminen.

Tiivis joukkoliikennevyöhyke,

Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntarakenteeltaan tiiviit, tiivistettävät tai tiiviinä toteutettavat
alueet, jotka tukeutuvat tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään.

Suunnittelumääräys:
Alueen tulee tukeutua tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään sekä laadukkaisiin kävelyn
ja pyöräilyn yhteyksiin. Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on pyrittävä tiiviiseen raken-
teeseen, joka mahdollistaa tehokkaan joukkoliikenteen järjestämisen. Erityistä huomiota tulee
kiinnittää pysäkkijärjestelyjen toimivuuteen ja saavutettavuuteen, liikenneturvallisuuteen sekä
liityntäpysäköinnin tarpeisiin. Alueen suunnittelussa tulee liikenneväylien läheisyydessä kiin-
nittää erityistä huomiota liikenteen melun, tärinän ja ilman laadun haittojen hallintaan.
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Kasvutaajamien kehittämisvyöhyke (kk6),

Merkinnällä osoitetaan vyöhyke, jonka maaseutualueet sekä maa- ja metsätalousvaltaiset alu-
eet ovat maakuntakaavan tavoitevuoden 2040 jälkeisiä potentiaalisia taajama-alueiden, väylä-
verkoston ja muun yhdyskuntarakenteen laajenemissuuntia ja joihin kohdistuu hajarakenta-
mispainetta. Kasvuvyöhykkeeseen kuuluvat Akaan, Hämeenkyrön, Kangasalan, Lempäälän,
Nokian, Pirkkalan, Pälkäneen, Tampereen, Valkeakosken, Vesilahden ja Ylöjärven ne alueet,
joiden saavutettavuus, väestökehitys ja aluerakenne täyttävät kasvuvyöhykkeen kriteerit. Mer-
kintä ei rajoita maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien maaseudun elinkeinojen kehittämistä ja
näihin liittyvää rakentamista.

Kehittämissuositus:
Alueen maaseutualueet sekä maa- ja metsätalousvaltaiset alueet tulee turvata tulevaisuuden
yhdyskuntarakenteen laajentumisalueeksi. Alueelle suuntautuvaa asuin- ja työpaikkarakenta-
mista on ensisijaisesti ohjattava taajama-alueille ja kyliin.

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää liikennejärjestelyi-
hin, erityisesti joukkoliikenteen mahdollistavaan yhdyskunta-rakenteeseen, infrastruktuuriin,
palvelujen saavutettavuuteen, toimiviin virkistysalueisiin sekä luonto-, maisema- ja kulttuu-
riympäristöarvojen turvaamiseen.

Kaupunkiseudun läntinen yritysalueiden kehittämisvyöhyke (kk2),

Merkinnällä osoitetaan Tampereen ydinkaupunkiseudun länsi-eteläsuuntainen yritysalue-
vyöhyke. Vyöhyke ulottuu Ylöjärven Elovainiosta Kolmenkulman, Pitkäniemen, lentoaseman
ja kehäteiden palvelu- ja yritysalueiden kautta Lempäälän Marjamäkeen. Marjamäestä vyö-
hyke jatkuu edelleen tien 130 suunnassa Valkeakoskelle.

Kehittämissuositus:

Aluekokonaisuutta kehitetään hyvin saavutettavana, valtakunnallisesti merkittävänä ja veto-
voimaisena yritysvyöhykkeenä. Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon eheä
yhdyskuntarakenne ja alueiden tarkoituksenmukainen toteutusjärjestys sekä kehän suuntai-
nen joukkoliikenne. Lentoaseman, valtatien 3 ja 2-kehän alueella tulee kiinnittää erityistä huo-
miota uuden maankäytön yhteensovittamiseen viheryhteyksien ja virkistyskäytön kanssa. Len-
toaseman toiminnallista kytkeytymistä Tampereen keskustaan ja kaupunkiseudun eteläisiin
alakeskuksiin tulee edistää. Kolmenkulman aluetta kehitetään erityisesti ympäristöteollisuuden
ja cleantech-yritystoiminnan yritysten sijoittumisedellytyksiä suosivasti. Tien 130 varren maan-
käytössä tulee kiinnittää erityistä huomiota alueiden toteuttamisjärjestykseen. Aluetta tulee
kehittää tiiviissä yhteistyössä kuntien ja muiden viranomaisten kanssa. Maankäytön suunnitte-
lussa tulee edistää toimintojen saavutettavuutta kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä.
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Ote maakuntakaava 2040:sta. Kaavoitettava alue nuolen kohdalla.

Yleiskaava, osayleiskaava
Alueella on voimassa oikeusvaikutteeton Pirkkalan yleiskaava 1996. Siinä alue on merkitty (PK)
ja (T)
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Asemakaava
Alueella ei ole asemakaavaa.

Asemakaavatilanne alueella 2019. Kaavoitettava alue nuolen kohdalla

Rakennusjärjestys
Pirkkalan kunnan viimeisin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.6.2016.

Rakennuskiellot
Alueella ei ole rakennuskieltoja.
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Päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat
Alueella ei ole muita suunnitelmia.

Pohjakartta
Pohjakarttakuvaus on suoritettu 22.4.2007. Kehätien osalta on tehty täydennyskuvaus 2009.
Em. aineistosta on laadittu pohjakartta vuosina 2007 – 2010. Asemakaavan pohjakartan hyväk-
syi 22.9.2017 maanmittausinsinööri Jouko Lehto.

3. Asemakaava

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Asemakaavoitettavalla alueella on tehty pitkäjänteisesti kunnan maanhankintaa. Alue on nähty
Pyhäjärventien (Vt3) suunnitelmista lähtien potentiaalisena, koko kaupunkiseudun mittakaa-
vassa merkittävänä yritysalueena. Alueella 2014 toteutuneiden maakauppojen johdosta kunnan
omistukseen on siirtynyt maita ja niin sen kaavoittaminen, yleiskaavojen ja maakuntakaavan
hengessä, myytäväksi tonttivarannoksi on tullut mahdolliseksi.

3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Asemakaava on laitettu vireille kaavoituskatsaus 2017:n yhteydessä.

3.3 Osallistuminen ja yhteistyö
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on käsitelty ympäristölautakunnassa ja kunnanhallituk-
sessa. Ks. liitteenä oleva osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

3.3.1 Osalliset

· Pirkkalan kunta
· Naapuritonttien omistajat
· yhdyskuntalautakunta/valiokunta
· Pirkanmaan pelastuslaitos
· Pirkanmaan Ely-keskus
· Pirkanmaan maakuntamuseo
· Pirkanmaan liitto
· Pirkkalan ympäristöyhdistys ry
· Pirkkala-seura ry
· Elenia Oy
· Elisa oyj
· Fingrid Oy
· Finavia oyj

3.3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Asemakaavan valmisteluasiakirjat on päivätty 23.4.2019. Ne käsitellään yhdyskuntalautakun-
nassa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty osallisille mielipiteitä varten. Valmis-
teluasiakirjat pidetään nähtävillä 2018 kuntalaisten ja muiden osallisten mielipiteitä varten.
Viranomaisilta on pyydetty lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Palautteen huomioon ottaminen:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet otetaan huomioon kaavan jatko-
suunnittelun yhteydessä.
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Lausunnot ja mielipiteet Oasista sekä muista suunnitteluvaiheista on kirjattu erilliseen vasti-
neluetteloon (ks. liite x)

3.4 Asemakaavan tavoitteet

Suunnittelualue sijoittuu kaupunkiseudun kokonaisuuteen keskeisesti. Tampereen eteläinen
ohitustie ja lentoasemalle vievän maantien seutu on maakuntakaavassa merkitty kaupunkike-
hittämisen kohdealueeksi. Alueen maankäytön suunnitteluvara on kaupunkiseudun kokonai-
suudessa merkittävä.

Kunnan tavoitteena on, että alueesta rakentuu kaupunkikuvallisesti laadukas yritysalue. Ase-
makaavan tavoitteena on laadukas liikerakentaminen Koiviston laajennetulla yritysalueella. Vi-
reille tuleva alue on rajattu siten, että se jää Lentoasemantien ja Varuskunnantien väliselle alu-
eelle. Tavoitteena on päästä rakentamaan aloituskortteleita alueella vuosien 2020-21 aikana.

Kuntatalouden näkökulmasta tärkeänä tavoitteena on saada asemakaavoitettua alue myytä-
väksi yritystonttialueeksi, jotta päästään realisoimaan alueen maanhankintaan käytettyjä eu-
roja. Kunnassa on tällä hetkellä puutetta kaikenlaisista elinkeinoalueiden tonteista.

Asemakaava ja asemakaavan sisällölliset tavoitteet ovat sopusoinnussa Pirkkala CLX -hank-
keen suunnitelmien kanssa, missä mm. Vähä-Vaittin asemakaava-alue nähtiin monipuolisena
liike-, toimisto- ja työpaikka-alueena kaupallisten palveluiden painottuessa yritysten väliseen
kauppaan sekä moottoritien varsi teollisuuden suuryksiköiden toimintaympäristönä painotuk-
sena tuotanto, kokoonpano ja logistiikka.

4.4.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset

� Vireilletulo kaavoituskatsauksella 2017

� Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 4.10.2017 – 3.11.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty osallisille mielipiteitä varten. Valmistelu-
asiakirjat pidetään nähtävillä kesällä 2019 kuntalaisten ja muiden osallisten mielipiteitä varten.
Viranomaisilta on pyydetty lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

4.Asemakaavan kuvaus

4.1 Kaavan rakenne

Asemakaava rakentuu Varuskunnantien varrelle josta on liittymä alueelle. Lentokentäntien varsi
rakentuu yhtenäisenä muurimaisena liikerakennusrakenteena. Kaava-alue muodostuu kol-
mesta umpikorttelimaisesta kokonaisuudesta jotka ovat kuitenkin yhteydessä toisiinsa.

Asemakaavan perusrungon muodostaa Varuskunnantieltä kääntyvä Kuuselantie (nimi juontuu
alueella olevasta Kuuselan tilasta) jonka varrelle muodostuu T-1-tontteja.

Asemakaava-alueen lävistää itä-länsisuuntainen sähkövoimalinja jonka ali on tarkoitus raken-
taa kulkuyhteys. Alueen pohjoisosassa on KTY-alue joka on Lentoasemantietä lähimpänä. Alu-
een eteläosa on varattu T-1-tonteiksi. Alue on tarkoitettu monen tyyppiseen liikerakentamiseen
mutta varsinaisia myymälärakennuksia ei alueelle ole tarkoitettu vaan lähinnä työpaikkaraken-
tamista, toimistoja, varastoja sekä pienteollisuustyyppistä rakentamista.
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4.1.1 Mitoitus
Kaava-alueen kokonaispinta-ala on alustavan luonnoksen mukaan n. 8,2 ha. Korttelialueet ja-
kautuvat käyttötarkoituksiltaan siten, että Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiden (T-
1) pinta-ala on 3,76 ha ja rakennusoikeutta niissä on n. 18797 ke-m2, KTY-aluetta 2,1ha ja
rakennusoikeutta 10577 ke-m2 . Katualueiden yhteenlaskettu pinta-ala on n. 5265 m2, suoja-
viheralueita (EV) 15876 m2.

Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa monipuolisten työpaikkojen keskittymän Koiviston
yritysalueiden jatkeeksi. Kaupalliset palvelut rajoittuvat yritysten väliseen kauppaan ja teolli-
suustoimintaan liittyvään myymälärakentamiseen. Vähittäismyynti ei ole alueen profiilin muo-
dostuksessa lähtökohtana. Kuluttajaa palveleva kauppa keskittyy Vt3:n varressa Pirkkalan
osalta Partolan alueelle. Asemakaavan mahdollistama rakentaminen tuo alueelle useita kym-
meniä työpaikkoja.

4.1.2 Liikenne

Lentoasemantien liikenne palvelee pääosin lentokenttää ja sitä tukevien toimintojen liikennettä.
Kyseisen uusien yritysalueiden liikenne tulee vähäisessä määrin lisäämään Lentoasemantien
liikennettä.

4.2 Kaavan vaikutukset
Kaavan vaikutukset arvioidaan ennen ehdotusvaihetta.

4.3 Ympäristön häiriötekijät
Alue sijaitsee kokonaisuudessaan lentomelualueella.

4.4 Kaavamerkinnät ja määräykset
Alustavat kaavamerkinnät ja -määräykset ovat liitteenä olevassa asemakaavakartassa. Yksi-
tyiskohtaisemmat kaavamerkinnät laaditaan kaavaehdotusvaiheessa.

4.5 Selvitystarve

Hulevesien käsittelystä tehdään kaavoituksen edetessä selvitys tarvittavassa
laajuudessa. Tavoitteena on, että asemakaava antaa perusteet hulevesien käsittelyn järjestä-
miseksi korttelialueilla. Luontoselvitys on teetetty syksyllä 2017. Arkeologinen inventointi on
teetetty kesällä 2018. Liikenteestä teetetään kaavoituksen edetessä tarvittavassa laajuudessa
liikenneselvitys.

5. Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan laajennuksen toteuttaminen aloitetaan heti kaavan saatua lainvoiman. Tavoit-
teena on saada asemakaava hyväksymiskäsittelyihin 2019 aikana. Arvioitu rakentamisen aloit-
tamisajankohta kunnallistekniikan osalta on 2020. Tavoitteena on, että asemakaavan kunnal-
listekniikan toteutuksesta sekä osin tonttien esirakentamisesta vastaa kunta. Hulevesien viivy-
tysrakenteet sekä maanrakennus muilta osin tonteilla kuuluu rakentajalle. Tarkemmat asema-
kaavan toteutusta ohjaavat periaatteet laaditaan ehdotusvaiheessa.

Pirkkalassa 3.5.2019

Kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen Toimistoarkkitehti Mika Raatikainen


