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ASEMAKAAVA NRO 249, DNO: PIR 996/1103/2017

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA JÄTETYT MIELIPITEET JA LAUSUNNOT
NÄHTÄVILLÄOLOAIKA: 11.10.-10.11.2017

MIELIPITEET

nro Lähettäjä Sisältö Vastaus Toimenpiteet

1. Lausunto 1
23.10.2017

Pirkanmaan
liitto/suunnitteluarkkitehti
Lasse Majuri,

Viitaten Pirkanmaan liitolle saapuneeseen lausuntopyyntökirjeeseen totean, että Pirkanmaan liitto ei jätä
kommenttia Koiviston asemakaavan (nro 249) osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Pyydän kuitenkin ajantasaistamaan maakuntakaavoituksen tilanteen kaavaselostukseen: Maakuntakaava
tuli
päätöksen mukaisesti voimaan, kun päätöksestä kuulutettiin 8.6.2017. Pirkanmaan aiempia
maakuntakaavoja ei tarvitse mainita kaava-aineistossa.
Pyydän myös lisäämään maakuntakaavan 2040 koko aluetta koskevan sisällön: Työpaikka-alue, Uusi tie
(2. kehä), Voimalinja (Melo-Multisilta-Tervasuo), Lentomelualue 1, Tiivis joukkoliikennevyöhyke,
Kasvutaajamien kehittämisvyöhyke (kk6) sekä Kaupunkiseudun läntinen yritysalueiden kehittämisvyöhyke
(kk2). Kaavaselostukseen on aikanaan tarpeen referoida maakuntakaavan määräykset..

Selostusta täydennetään tarvittavilta osin. Esitetty lausunto on
kirjattu ja sitä
huomioidaan kaavaa
laadittaessa.

2. Lausunto 2
16.10.2017

Elisa Oyj/Projektipäällikkö
Kimmo Marjakangas

Elisa Oyj:llä ei ole huomauttamista Koiviston asemakaavan laajennukselle (nro 249).
Alueella ei ole Elisa Oyj:n tietoliikennekaapeleita.
Mikäli kaapeleita joudutaan siirtämään pitää siirron tarvitsijan olla hyvissä ajoin
yhteydessä Elisaan ja tilata ao. siirto.
Siirrot ovat maksullisia (Maankäyttö- ja Rakennuslaki 89§).

Esitetty lausunto on
kirjattu

3. Lausunto 3
13.10.2017

Pirkanmaan
maakuntamuseo/Yksikön
päällikön varahenkilö Ulla
Lähdesmäki ja tutkija
Hannele Kuitunen

Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lausuntoa otsikossa mainitusta suunnitelmasta.
Maakuntamuseo toteaa asiasta seuraavaa.

Kaava-alue on lähdes kokonaan rakentamatonta maastoa, jota ei ole aiemmin tutkittu arkeologisissa
inventoinneissa. Suunnittelualueesta noin 600 m kaakkoon sijaitsee kiinteä muinaisjäännös, Sikalan
(Sorkkalan) historiallinen kylänpaikka. ja noin 500 m alueesta lounaaseen sijaitsee rautakautisen esineen
(kirveen) löytöpaikka. Historiallisen kartta-aineiston perusteella kaava-alueen luoteisreunalla on kulkenut
vanha kylien välinen raja, johon voi liittyä kiinteiksi muinaisjäännöksiksi tulkittavia historiallisia
rajamerkkejä. Alueelta saattaa lisäksi löytyä historiallisen ajan elinkeinoihin liittyviä kiinteitä
muinaisjäännöksiä tai muita kaavassa huomioitavia kulttuuriperintökohteita. Suunnittelualueen koillisrajalla
kulkeva tie on osa Sorkkalasta Sikoisten kylään ja pitäjänkirkolle vienyttä historiallista kulkureittiä, joka on
merkitty vanhimpiin aluetta kuvaaviin karttoihin 1700-luvun loppupuolelta. Suunnittelualue rajautuu
Sorkkalan kylän kulttuurimaisemaan jonka kantataloista jäljellä ovat vielä Mäki-Mäkelä ja Sikala. Kyseiset
kohteet sijaitsevat suunnittelualueen itäpuolella.

Edellä todetun vuoksi asemakaavahankkeeseen liittyen tulee suorittaa alueen arkeologinen
tarkkuusinventointi, josta on lisättävä maininta osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Mikäli inventoinnissa
löytyy kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita kulttuuriperintökohteita, hankkeen vaikutukset niihin on
arvioitava. Inventoinnissa tulee noudattaa suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeita (2016) ja muita
Museoviraston ohjeita. Arkeologisia tutkimuksia voidaan pääsääntöisesti tehdä vain lumettomissa
olosuhteissa, sulan maan aikana.

Muun kulttuuriympäristön osalta maakuntamuseo esittää, että asemakaavassa huomioidaan erityisen
tarkkaan uudisrakentamisen sovittaminen suunnittelualueen itäpuolella avautuvaan kulttuurimaisemaan.

Teetetään suunnittelualueella arkeologinen tarkkuusinventointi
ennen luonnosvaihetta.

2018 teetetyn inventoinnin perusteella ei alueella ole
muinaisjäännöksiksi luokiteltavia tai lisätutkimuksia vaativia
kohteita pois lukien alueen länsireunassa oleva rajamerkkikivi.
Kyseinen kivi säilytetään ja sille merkitään n. 5 metrin suoja-
aluevyöhyke kaavakarttaan.

Esitetty lausunto on
kirjattu ja
huomioidaan kaavaa
laadittaessa.
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4. Lausunto 4
9.10.2017

Fingrid Oyj/projektipäällikkö
Mika Penttilä

Kiitämme kommenttipyynnöstänne. Asemakaavan laadinnassa tulee ottaa huomioon
suunnittelualueella sijaitseva Fingrid Oyj:n 110 kilovoltin (kV) voimajohto Multisilta - Melo
(kuva 1).

Asemakaava-alueella 110 kV voimajohtoa varten on lunastettu kiinteistön käyttöoikeuden supistus
yhteensä 50 metriä leveälle johtoalueelle (kuva 2). Johtoalue muodostuu 30 metriä leveästä johtoaukeasta
ja johtoaukean molemmin puolin olevista 10 metriä leveistä reunavyöhykkeistä. Rakennusrajoitusta
merkitsevä rakennusraja ulottuu 15 metrin etäisyydelle voimajohdon keskilinjasta molemmin puolin.
Fingridillä on kuitenkin pitkän aikavälin tavoitteena päivittää voimajohtojen rakennusrajat reunavyö-
hykkeiden ulkoreunaan siten, että rakennusrajoitusalue kattaa koko 50 metriä leveän
voimajohtoalueen.

Voimajohdon rakennusrajoitusalue on ehdoton raja, jonka sisäpuolelle ei voi osoittaa
rakentamista. Asemakaavoituksessa on suositeltavaa, että voimajohtoa varten varattuna
alueen osana käytetään johtoalueen kokonaisleveyttä (tässä 50 metriä). Näin
varmistetaan, että rakennelmien, rakennusten ja voimajohdon väliin jää riittävä etäisyys.

Asemakaavaan on suunnitteilla katuyhteys voimajohtoalueen läpi. Kadun sijoittaminen voimajohtoalueelle
poikittaissuunnassa on lähes aina toteuttamiskelpoinen ratkaisu. Suunnittelussa on otettava huomioon
voimajohdon korkeus- ja etäisyysvaatimukset erilaisiin rakenteisiin. Tievalaisimien korkeus on johtoalueella
rajoitettu ja eikä niitä saa sijoittaa suoraan voimajohdon virtajohtimien alle. Väylän mahdollisen
pengerryksen tai ojan vähimmäisetäisyys voimajohtopylvään maanpäällisistä pylväs- ja harusrakenteista
on vähintään kolme metriä. Lisäksi suunnittelussa on varmistettava, ettei pylvään perustuksilla ole
sortumisvaaraa.

Tässä kaavalausunnossa ei voi ottaa kantaa tarkemmin kadun tekniseen toteutukseen,
joten kadun sijoituksesta ja muista liikennejärjestelyistä pitäisi pyytää Fingridistä erillinen
risteämälausunto (yhteystiedot myöhemmin).

Voimajohtoalueella tai sen läheisyydessä tapahtuva toiminta ei saa ristiriidassa sähkö-turvallisuuden
kanssa eikä toiminta voi aiheuttaa vaaraa voimajohdon käytölle ja
kunnossa pysymiselle. Sähköturvallisuutta vaarantavat toiminnot tulee sijoittaa selkeästi
voimajohtoalueen ulkopuolelle.

Muutoin alueen suunnittelussa on otettava huomioon seuraavia asioita:

· Voimajohtoalueella tai sen läheisyydessä tapahtuva toiminta ei saa ristiriidassa sähköturvallisuuden
kanssa eikä toiminta voi aiheuttaa vaaraa voimajohdon käytölle ja kunnossa pysymiselle.
Sähköturvallisuutta vaarantavat toiminnot tulee sijoittaa selkeästi
voimajohtoalueen ulkopuolelle.

·Voimajohtoalueelle ei voida sijoittaa rakennuksia tai rakennelmia ilman erityistä lupaa.
Lähtökohtaisesti em. rakenteet tai laitteet eivät saa olla yli kaksi metriä korkeita.
Rakennusrajoitusalue koskee maanpäällisiä ja maanalaisia rakennuksia.

· Suunnittelussa on otettava huomioon voimajohdon korkeus- ja etäisyysvaatimukset
erilaisiin rakenteisiin.

· Voimajohtoalueella ei voi pysäköidä ajoneuvoja ilman Fingridin kanssa tehtyä
yksityisoikeudellista sopimusta. Pysäköintiratkaisut tutkitaan aina tapauskohtaisesti
jääkuorman, sähkökentän ja palokuorman takia.

Voimajohtoalue ei sovellu yleensä varastointiin eikä lastaukseen.
· Voimajohtoaukealle voidaan istuttaa ainoastaan puita tai pensaita, joiden luontainen
kasvukorkeus ei ylitä 4 metriä. Myös reunavyöhykkeillä puuston kasvua rajoitetaan.

· Johtoalueen maapohja ja puusto ovat maanomistajien omaisuutta. Johdon omistajalla
on oikeus pitää voimajohtonsa kyseisellä alueella ja oikeus ylläpitää ja huoltaa sitä.
· Teiden ja katujen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, mitä Liikenneviraston
ohjeessa "Sähkö- ja telejohdot ja maantiet" (2015) esitetään.

Esitetty lausunto on
kirjattu ja
huomioidaan kaavaa
laadittaessa.
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Voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytää Fingridistä erillinen
risteämälausunto. Risteämä voi olla myös esimerkiksi tie, maanmuokkaustoimenpide, rakennelma tai
rakennus, joka sijoittuu voimajohdon läheisyyteen. Risteämälausunto tulee pyytää, vaikka suunnitelma olisi
osoitettu kaavassa. Risteämälausunnossa esitetään annettua kaavalausuntoa yksityiskohtaisemmin ne
seikat ja turvallisuusnäkökohdat, jotka hankkeen suunnittelijan ja toteuttajan on voimajohdon kannalta
otettava huomioon. Lausuntopyynnön voi lähettää osoitteeseen Fingrid Oyj, Risteämälausunnot, PL 530,
00101 Helsinki tai sähköpostilla risteamalausunnot@fingrid.fi.

Fingridin voimajohdot ovat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 22 § tarkoittamia voimajohtoja. Tämä
lausunto koskee Fingrid Oyj:n voimajohtoja ja toimintoja.

Voimajohdon rajoituksia maankäytölle käsitellään Fingridin julkaisemassa oppaassa Ohje voimajohtojen
huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa, joka on ladattavissa
Fingridin Internet-sivuilta
http://www.fingrid.fi/fi/verkkohankkeet/luvat%20ja%20lausunnot/ohjeita_kaavoittajalle/Siv
ut/default.aspx . Oppaasta saa lisätietoa asemakaavamerkinnöistä ja edellä käsitellyistä
suunnittelukysymyksistä.

Pyydämme lähettämään meille tietoa kaavan etenemisestä. Tätä kaavoitusasiaa Fingrid
Oyj:ssä hoitaa Mika Penttilä puh. 030 395 5230.

Yleis- ja osayleiskaavat, joissa on Fingrid Oyj:n voimajohtoja, pyydämme lähettämään
lausunnolle mieluiten sähköisenä osoitteeseen kirjaamo@fingrid.fi tai kirjallisena
osoitteella Fingrid Oyj, Maankäyttö ja ympäristö, PL 530, 00101 HELSINKI.

5. Lausunto 5
16.10.2017

Elisa Oyj/Projektipäällikkö
Kimmo Marjakangas

Elisa Oyj:llä ei ole huomauttamista Koiviston asemakaavan laajennuksesta (nro
249).

Alueella ei ole Elisa Oyj:n tietoliikennekaapeleita.

Mikäli kaapeleita joudutaan siirtämään pitää siirron tarvitsijan olla hyvissä ajoin
yhteydessä Elisaan ja tilata ao. siirto.

Siirrot ovat maksullisia (Maankäyttö- ja Rakennuslaki 89§).

Esitetty lausunto on
kirjattu

6. Lausunto 6
10.10.2017

Tampereen Sähkölaitos
Oy/Myyntipäällikkö Hanni
Hirvonen

Hei!
Lentoaseman tietä pitkin kulkee kaukolämpöputki, joten alueelle tulevat kiinteistöt ovat liitettävissä
kaukolämpöön.
Asiasta kiinnostuneet voivat olla suoraan yhteydessä minuun, niin kerron mielelläni miten edetä,
kustannuksista jne:

Esitetty lausunto on
kirjattu
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6. Lausunto/mielipide 1
31.10.2017

Vanhusneuvosto/Sihteeri
va. kotihoitopäällikkö Tiia
Veko

Koiviston asemakaavan laajennus (nro 249), osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut arvioitavana
vanhusneuvoston puheenjohtajistolla. Vanhusneuvosto esittää mielipiteenään toiveen kaavan
valmisteluun, että ulkoilu- ja metsäalueita säilytettäisiin kuntalaisten virkistyskäyttöön.

Esitetty mielipide on
kirjattu ja sitä
huomioidaan.

7. Mielipide 2
9.11.2017

Pro Sorkkalan seutu ry/Pro
Sorkkalan seutu ry hallitus

Koiviston asemakaavan laajennus kuuluu yleiskaavan mukaiseen kehitykseen lentokentän alueen
läheisyydessä. Kaavalaajennuksen tavoitteena on kaavoittaa elinkeinoelämälle uusia tontteja. Haluamme,
että Lentoasemantien nykyisissä ja tulevissa asemakaavoissa huomioitaisiin paremmin alueen merkitys
Pirkkalan imagon rakentamisessa sekä Sorkkalan kylän maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö.
Näkymä maailman lentokentiltä lähtiessä on lähes identtinen riippumatta siitä missä ollaan. Pirkkala
avautuu vierailijoille vielä tällä hetkellä ensisilmäyksellä luonnonläheisenä kauniina kuntana, metsineen,
niittyineen ja peltoineen. Tämä n. 3 kilometriä lentokentältä Vaittin kiertoliittymään tulisi arvottaa
imagokaistana Pirkkalan kunnalle.

Imagokaistalla huomioitaisiin painokkaasti ylisukupolvinen kestävän kehityksen ajattelu kaavoituksessa,
rakentamisessa sekä teollisuustoimijoiden valintakriteereissä. Kaistan rakennukset ja infra tulisi rakentaa
luonnon keskelle, eikä sen tilalle. Näin huomioitaisiin kaistan luonnon edustuksellinen arvo ja erityispiirre.
Kaistan kaavoituksessa tulisi olla vaatimus rakennuksille edustavasta julkisivusta sekä kannustaa
nykyaikaiseen puurakentamiseen. Kaistalle kaavoitettaisiin tontteja ensisijaisesti elinkeinoelämän
toimijoille, joiden toiminta ei vaarantaisi kaistan luontoa ja edustuksellista näkymää, ja joiden yritystoiminta
olisi kestävän kehityksen periaatteita kunnioittavia.

Sorkkalan alueella oleva peltomaisema ja vanha rakennuskanta on huomioitu Pirkkalan tekemässä
rakennusinventoinnissa ja merkitty arvoalueena Pirkkalan yleiskaavaehdotukseen 2020.
Kaavamerkinnässä lausutaan "Alueen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on edistettävä
kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon
kulttuuriympäristöjen kokonaisuus ja ominaislaatu. Alueen käyttö ja rakentaminen tulee sopeuttaa alueen
kulttuuriperintöön ja ominaislaatuun." On välttämätöntä huomioida Sorkkalan arvokas kulttuuriympäristö
Koiviston asemakaavaa tehdessä, koska alueet rajautuvat yleiskaavassa kiinteästi toisiinsa. Rakennettava
kaava-alue on erotettava riittävällä suojametsällä tai alueen luonteeseen sopivan hoitoluokituksen
mukaisella viheralueella Sorkkalan peltoalueista. Lisäksi rakennustapaohjeissa tulee huomioida uusien
rakennusten välitön läheisyys maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön ja sopeuttaa ne
alueeseen sopivaksi. Koska asutus ja nyt kaavoitettavan alueen välissä on tällä hetkellä vain niittyä,
suojametsän kasvaminen vie aikansa. Sitäkin tärkeämpää on, ettei aluetta kaavoiteta vuoden 1995
yleiskaavan mukaisesti merkinnällä T= teollisuusalue, vaan merkinnällä TP=työpaikka-alue. Lisäksi
kaavoitettava alue sijaitsee ns. arseeniprovinssilla, joten hankkeen ympäristövaikutukset muun muassa
arseenin riskinhallinnan kannalta on selvitettävä kaavoituksen yhteydessä riittävästi.

Sorkkalan kylän läpi kulkeva kapea Varuskunnantie on käyttäjämääriltään vilkas ja raskas liikenne käyttää
sitä runsaasti. Kylän asukkaat ja kyläyhdistys ovat vuosikausia käyneet neuvotteluita Pirkanmaan ELY-
keskuksen kanssa eri tavoista, jolla maantie saataisiin turvalliseksi alueen asukkaille ja erityisesti alueen
lapsille joiden on käytettävä Varuskunnantietä koulutienään. Koiviston asemakaavassa on ehdottomasti
huomioitava varaus kevyenliikenteen väylälle Varuskunnantien viereen.

Pro Sorkkalan seutu ry ei sinänsä vastusta lentokentän alueen kehitystä, mutta pitää välttämättömänä, että
edellä mainitut mielipiteet ja tarpeet otetaan huomioon alueen asemakaavoituksessa sekä rakentamisessa.

Koko kuntaa käsitellyt vuonna 2010 nähtävillä ollut
yleiskaavaehdotus 2020 ei ole lainvoimainen yleiskaava joten sen
määräyksiä ei voida käyttää kuin lähinnä ohjeellisina.
Yleiskaavatyön rajausta muutettiin työn aikana siten, että koko
kunnan sisältävä yleiskaava rajautui toisessa ehdotusvaiheessa
vain kehätien sisäpuoliseen taajama-alueeseen. Tästä
taajamayleiskaava 2020:sta tuli myös valtuuston päättämä
lainvoimainen yleiskaava. Tähän rajausmuutokseen oli syynä
tuolloin mm. keskeneräinen maakuntakaavoitus sekä
valtakunnalliset hankkeet. Sorkkalan alueella ei ole tällä hetkellä
lainvoimaista yleiskaavaa olemassa mutta ohjeellisena löytyy
sekä yleiskaava -95 ja mahdollisena ohjeellisena kaavana
voidaan käyttää myös yleiskaava 2020 ehdotusvaihetta.

Uusi maakuntakaava 2040 on myös saanut lainvoiman joten se
on tällä hetkellä ainoa kyseistä kohtaa koskeva lainvoimainen
yleispiirteinen kaava.

Esitetty mielipide on
kirjattu ja sitä
huomioidaan.

8. Mielipide 3
11.10.2017

Olen jättänyt Yhdyskuntalautakunnalle seuraavan lausunnon tiedoksi Lentokentäntien kaavoituksen ja
tulevaisuuden imagovaikutuksesta Pirkkalan kunnalle. Mielestäni Pirkkalalla on vielä mahtava tilaisuus

Esitetty mielipide on
kirjattu ja sitä
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Otto Sovelius erottua positiivisesti maailman muista lentokenttäkunnista ja -kaupungeista oikeanlaisella tulevaisuuden
suunnittelulla ja visioinnilla. Tätä ajatusta tullaan työstämään vielä, sekä Kestävän kehityksen
valiokunnassa, että Tulevaisuusvaliokunnassa.

Koiviston asemakaavan laajennus kuuluu yleiskaavan mukaiseen kehitykseen
lentokentän alueen läheisyydessä. Kaavalaajennuksen tavoitteena on kaavoittaa
elinkeinoelämälle uusia tontteja. Haluamme, että Lentokentäntien nykyisissä ja
tulevissa asemakaavoissa huomioitaisiin paremmin alueen merkitys Pirkkalan
imagon rakentamisessa.
Näkymä maailman lentokentiltä lähtiessä on lähes identtinen riippumatta siitä missä
ollaan. Pirkkala avautuu vierailijoille vielä tällä hetkellä ensisilmäyksellä
luonnonläheisenä kauniina kuntana, metsineen, niittyineen ja peltoineen. Tämä n. 3
kilometriä lentokentältä Vaitin kiertoliittymään tulisi arvottaa imagokaistana
Pirkkalan kunnalle.
Imagokaistalla huomioitaisiin painokkaammin ylisukupolvinen kestävän kehityksen
ajattelu kaavoituksessa, rakentamisessa sekä teollisuustoimijoiden
valintakriteereissä. Kaistan rakennukset ja infra tulisi rakentaa luonnon keskelle, eikä
sen tilalle. Näin huomioitaisiin kaistan luonnon edustuksellinen arvo ja erityispiirre.
Kaistan kaavoituksessa tulisi olla vaatimus rakennuksille edustavasta julkisivusta
sekä kannustaa nykyaikaiseen puurakentamiseen. Kaistalle kaavoitettaisiin tontteja
ensisijaisesti elinkeinoelämän toimijoille, joiden toiminta ei vaarantaisi kaistan luonto
ja edustuksellista näkymää, ja joiden yritystoiminta olisi kestävän kehityksen
periaatteita kunnioittavia.

Koiviston asemakaavan laajennus ei kuitenkaan ole ainoastaan Pirkkalan elinkeinoelämän tai imagon asia.
Asemakaavan laajennus rajoittuu, sekä yleiskaavassa, että luonnossa kiinni Sorkkalan maakunnallisesti
arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Mak 1). Tämä on ensimmäinen asemakaava, joka tulee tämän
arvoalueen yhteyteen kiinteästi ja siksi on ehdottoman tärkeää ottaa suunnittelussa alueen ominaispiirteet
huomioon. Pirkkalan taajamayleiskaavassa 2020, otsikolla Pirkkalan yleiskaava 2020 lausutaan Sorkkalan
alueesta seuraavasti:

Alue edustaa maiseman ja rakennushistorian arvoja.

Sorkkalan kylä on erotettu Pirkkalan emäkylästä keskiajan kuluessa. 1500-luvulla kylän nimenä oli
Sikojärvi. Perinteistä rakennuskantaa on säilynyt Mäkelän ja Sikalan tiloilla.

Mäkelän vanha talonnimi on Sorkkala. Tilan päärakennus on ilmeisesti 1700-luvulta. Pihan toisella sivulla
on vanha luhti ja hieman kauempana pieni jyväaitta. Sikalan tilalla on vanha harmaakivinavetta sekä
joukko aittoja ja muita talousrakennuksia, joista osa heikkokuntoisia.

huomioidaan.

Mielipide 4
11.10.2017

Kaisa Kallioluoma

Ensinnäkin haluan muistuttaa, että vaikka jostain syystä nyt kaavoitettavaa aluetta kutsutaan
harhaanjohtavasti Koiviston asemakaavan laajennukseksi, sijaitsee alue oikeasti Sorkkalan kylässä ja
rajautuu Sorkkalan peltoon, joka on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. (Pirkkala,
yleiskaava 2020). Siksi ihmettelenkin suuresti, miksi kunta haluaa väkisin ängetä teollisuustonttinsa juuri
Sorkkalan kylän kupeeseen, kun muualla, kauempana asutuista kylistä sijaitsevilla alueilla olisi vielä
runsaasti tilaa jäljellä. Kunta suunnittelee kaavoittavansa koko Lentoasemantien varren täyteen
yritystontteja. Miksei kaavoitusta sitten voida aloittaa lähempää lentoasemaa ja edetä Sorkkalan asutun
kylän viereen vasta sitten, kun muualle ei enää mahdu? Lähempänä lentoasemaa sijaitsevilla mailla ei ole
asutusta eli ihmisten koteja, kuten tällä nyt kaavoitettavalla alueella.

Kaava-alueen läheisyydessä sijaitsee Sorkkalan asutuskeskittymä. Lähes kaikki kylän asuintalot on
rakennettu 1970- luvulla tai sitä ennen. Alueella sijaitsee useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita
rakennuksia: vanhojen tilojen päärakennuksia, luhtiaitta, riimalato, jne. Kylässämme sijaitsee myös
Itsenäisyyden juhlavuoden metsä. Huomioidaanko suunnitelmassa se, miten kaava-alueelle nouseva
toimitilarakennus/-rakennukset ja asfaltoidut parkkialueet sopivat arkkitehtuurisesti ja maisemallisesti
yhteen kylän maalaismaisemien ja rakennusten kanssa?

Lentoasemantien varteen tähän mennessä rakennetut peltipömpelit eivät ole millään tapaa kauniita. Jos
kaava todella toteutuu ja teollisuusrakennuksia survotaan noin lähelle asuttua kylää ja
kulttuurihistoriallisesti arvokasta peltomaisemaa, pitäisi tulevien rakennusten soveltua ulkonäöltään
olemassa oleviin taloihin ja ympäristöön.

Koiviston aluetta on tarkoitus kaavalaajennuksessa laajentaa
Sorkkalaan päin. Yhteneväisyyden vuoksi ja alueen
jatkokehityksen kannalta on ehkä luontevinta puhua nyt
kaavoitettavasta alueesta Koiviston alueena. Alue kuitenkin
luontevimmin yhdistyy jo olemassa olevaan Koiviston
yritysalueeseen vaikka välissä oleva Winglet-alue ei ole vielä
rakentunutkaan. Kunnallistekniikka vesijohdon ja viemärin osalta
etenee Myllyhaantietä pitkin ja nyt kaavoitettava alue on
seuraavana luontevana kaavoituskohteena

Kulttuurimaisemaa ja muuta luonnonmaisemaa sekä ympäristöä
pyritään huomioimaan kaavasuunnittelussa mahdollisuuksien
mukaan.

Rakentaminen tapahtuu asemakaavoituksen puitteissa
asemakaavamääräysten mukaisesti ja kaavassa voidaan vaatia
myös muuta rakennettavaksi kuin mielipiteen kirjoittajan kuvaamia
”peltirakenteisia” halleja. Parhaillaan tutkitaan mahdollisuuksia

Esitetty mielipide on
kirjattu ja sitä
huomioidaan.
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Nyt kaavoitettava alue sijaitsee ihan ns. Winglet-kaava-alueen vieressä, välissä kulkee ainoastaan
Varuskunnantie. Ns. Winglet- kaavasta on valitettu 2 kertaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja
molemmilla kerroilla kaava kumottiin mm.arseenin takia. Onko maaperän arseeni-ongelma ja muut kaavan
kumonneet ongelmat ja vaarat yhtäkkiä poistuneet ja alueelle onkin turvallista rakentaa? Vai luuleeko
kaavan laatija, että samat ongelmat eivät rasita tätä 30 metrin päässä ”Winglet”-alueesta sijaitsevaa
tonttia? Kunnan nettisivuilta tulostetun arseeniriskikartan mukaan juuri tuo Varuskunnantien kupeessa
oleva tontti kuuluu vielä alueeseen, jossa on poikkeuksellisen suuret luontaiset arseenipitoisuudet.

Pirkkalan kunta osallistui vuosina 2011-2014 tehtyyn ASROCKS-hankkeeseen, jossa arvioitiin luontaisesti
esiintyvän arseenin mahdollisesti aiheuttamia ympäristö-ja terveysriskejä. Maaperänäytteiden suurimmat
As-pitoisuudet mitattiin Pirkkalan Koiviston alueelta otetuista moreeninäytteistä. Tutkimuksen mukaan
arseenia kuitenkin liukeni hyvin pieniä määriä ja näin ollen todettiin, että arseenin aiheuttama riski ihmisille
ja ekosysteemille on hyvin pieni. Silti itseäni häiritsee kovasti se tosiasia, että samalla alueella aiemmin
suoritetut maansiirtotyöt vapauttivat arseenia pohjaveteen, joka sitten kulkeutui lähitalon rengaskaivoon
aiheuttaen kaivoveden ennätyskorkean arseenipitoisuuden. Miten niin pääsi käymään, jos kuitenkin
ASROCKS- tutkimusten mukaan arseenia liukeni maa- ja kallionäytteistä vain hyvin pieniä määriä? Miten
voidaan tietää, että niin ei tule käymään myös tämän nyt kaavoitettavan alueen kohdalla?
Talousvesikaivonmyrkyttäminen ja sitä myöten talon asukkaille mahdollisen terveyshaitan aiheuttaminen
on vakava asia. Osalla Sorkkalan kylän kiinteistöistä on edelleen omat talousvesikaivot, (ei siis kunnan
vesijohtoa). Maankäyttö-ja rakennuslain 54 §:n 2 momentin mukaan asemakaava on laadittava siten, että
luodaan edellytykset muun ohella terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Nämä eivät ole
alueen jo olemassa olevilla kaava-alueilla toteutuneet, miten varmistetaan että tässä ko. kaavassa ne
toteutuvat?

Olen henkilökohtaisesti ja myös kyläyhdistyksen edustajana kampanjoinut vuosikausia Ely-keskukseen ja
Pirkkalan kuntaan Varuskunnantien vaarallisuudesta etenkin kevyelle liikenteelle. Ely-keskus toikin vuonna
2014 Varuskunnantielle mittauslaitteen, joka mittasi sekä liikennemääriä, että ylinopeuksia. Meille tien
varren asukkaille ei tullut yllätyksenä, että autoilijoista yli 42 % ajoi ylinopeutta. Liikennemäärät sen sijaan
yllättivät: tiellä ajoi yli 1200 ajoneuvoa / suunta / vrk. Näin ollen tuosta määrästä ylinopeutta ajavien osuus
on yli 500 autoa / suunta / vrk. Tielle tehtiin mittauksen jälkeen pieniä korjauksia: Piennarta levennettiin
hiukkasen ja tiehen tehtiin ns. hidasteviivat Varuskunnantien alkupäähän ja Vinnentien risteyksen kohdalle.
Me kylän asukkaat olemme kaikki todenneet, että noin pienet toimenpiteen ovat täysin riittämättömiä ja
olemme myös kirjelmöineet asiasta kuntaan ja Ely-keskukseen. Muita toimenpiteitä tien turvallisuuden
parantamiseksi ei ole tehty ja viesti ainakin Elyn osalta on ollut, että rahaa ja haluakaan parannustoimiin ei
nyt löydy. Tien onnetonta piennarta pitkin kulkee tälläkin hetkellä koululaisia ja niiden määrä tulevina
vuosina vain lisääntyy. Mikäli nyt kaavoitettava alue toteutuu ja aiheuttaa tielle huomattavan
liikennemäärien lisäyksen, pitäisi kaavan suunnittelijoiden ottaa myös vastuu kohtuullisen
liikenneturvallisuuden säilymisestä. Käytännössähän liikenne, (etenkin raskas kalusto) lisääntyy jo
rakennusvaiheessa ja myöhemmin päivittäisenä työmaaliikenteenä alueelle. Kuten arseenin, myös
liikennejärjestelyiden osalta pitäisi tärkeimpänä seikkana huomioida ihmisten turvallisuuden ja terveyden
säilyminen.

Kestävä kehitys on sitä, että jätämme ympäristön jälkipolville vähintään yhtä hyvänä kuin se on ollut
itsellämme. Menetettyjä peltoja, metsiä ja kulttuurimaisemaa ei saada takaisin. Nyt kaavoitettavan alueen
Lentoasemantien päässä on kaunis ja hyvinvoiva kuusimetsä, ja puolestaan Sorkkalan kylän puolella
vieläkin kauniimpi maakunnallisesti arvokas peltomaisema. Peltomaisemaa maanomistaja on kunnostanut
ja vaalinut omasta aloitteestaan rakentamalla sille mm. luontopolun sekä kunnostamalla maillaan kulkevan
osuuden Pirkkalan ja Lempäälän välisestä vanhasta maantiestä ja varustamalla sen tien laitaa
reunustavalla riukuaidalla. Hän on myös pitänyt pellot hoidettuina, mikä on peltomaiseman säilymisen
edellytys. Nyt kaavoitettava alue jyräisi metsän ja tulisi kiinni maakunnallisesti arvokkaaseen
peltomaisemaan. Se siitä maalaisidyllistä! Olenkin kovin huolissani kaavaa suunnittelevien virkamiesten
arvomaailmasta, kun luontoalueiden säilymisellä ei tunnu olevan lainkaan väliä. Suomi on allekirjoittanut
Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen. Sopimus kokonaisuudessaan löytyy netistä, mutta lisään tähän
lyhyesti ydinajatuksen: ”Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen lähtökohtana on näkemys maiseman
merkityksestä ihmisille. Maisema vaikuttaa ihmisen elämänlaatuun ja identiteettiin sekä kuvastaa yhteisen
kulttuuri- ja luonnonperintömme monimuotoisuutta. Maisema on luonnon omien prosessien ja/tai luonnon
ja ihmisen yhteistoiminnan tulos. Kaikki maisemat ovat tärkeitä ihmisten hyvinvoinnin ja viihtyvyyden
kannalta. » Niinpä jos kaava päätetään toteuttaa, tulisi tämä Sorkkalan peltomaisema säilyttää kaikin
mahdollisin keinoin nykyisenlaisena. Yritysrakennus/-rakennukset pitäisi rakentaa mahdollisimman lähelle
Lentoasemantietä ja rakennuksen/rakennusten ja pellon väliin tulisi jättää reilun kokoinen suojavyöhyke,
johon olisi suotavaa istuttaa kuusimetsä tai jotain muuta ikivihreää. Meille asukkaille ei suinkaan ole
yhdentekevää millainen maisema ja maalaisidylli - mikäli tuota termiä sitten enää voidaan käyttää - jää
jäljelle.

kaavamääräyksin saada tuleviin liikerakennuksiin esim. puuta
mahdollisimman paljon sekä rakenteisiin, että julkisivuihin.

ns. Winglet-kaavasta on valitettu kaksi kertaa hallinto-oikeuteen.
Ensimmäisellä kerralla hallinto-oikeus palautti kaavan
valmisteluun puuttuviin arseeniselvityksiin viitaten ja toisella
käsittelykierroksella hallinto-oikeus hylkäsi valituksen kun riittävät
selvitykset arseenin käsittelystä oli laadittuna. Winglet alueella on
siis olemassa lainvoimainen asemakaava tälläkin hetkellä
voimassa. Tämä ei tietenkään poista sitä seikkaa, että seudulla
sijaitsevan luontaisesti arseenipitoisen maan käsittelyssä tulee
jatkossa toimia huolellisesti sekä luvituksessa, että toteutuksessa
ja erityisesti toteutuksen valvonnassa.

Nyt käsittelyssä olevan kaava-alueen rakentamiskäsittely
poikkeaa melko huomattavasti Winglet-kaava-alueen
suunnitellusta käsittelystä sikäli että alue vaatii pelkästään täyttöjä
eikä juurikaan leikkauksia. Alueelle tuotavien täyttömaiden laatuun
kiinnitettäessä riittävää huomiota, ei mahdollista arseenihaittaa ole
syntymässä.

Nyt käsillä olevassa kaavoituksessa on mahdollisuuksia ottaa
kyseisiä asioita huomioon ainakin jossain määrin. Tosin sekä
Lentoasemantie että Varuskunnantie ovat Pirkanmaan Ely-
keskuksen hallinnoimia tiealueita joten niiden alueilla ja
suunnittelussa ollaan Ely-keskuksen lupien ja osin myös
toimenpiteidenkin varassa. Ajoneuvoja alueella kulkee runsaasti,
mutta toisaalta alueella asuu sen verran vähän asukkaita, että
merkittävät parannukset esimerkiksi kevyen liikenteen väyliin ovat
valitettavan epätodennäköisiä mutta eivät silti mahdottomia. Asiaa
pohditaan ja tutkitaan samalla kun kaavoitus etenee. Ylinopeudet
ovat aina poliisille kuuluva asia ja näihin tulee luonnollisesti
jatkossakin puuttua.

Pirkkalan kuntastrategiana on ollut aiemmin parempien palvelujen
Pirkkala ja uutena strategiana viiden tähden kunta. Kaikki tämä
tarkoittaa sekä parempia asuin-, että yrityselämän
mahdollisuuksia ympäristöä huomioivalla tavalla ja näiden
yhteensovittaminen siten, että tavoite tulisi täytetyksi, on nyt
käsittelyssä olevan kaavoitustyön tehtävänä
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Tuosta päästäänkin hyvällä aasinsillalla meihin ihan tavallisiin ihmisiin, kuntalaisiin, veronmaksajiin – ja
meidän hyvinvointiimme. Kunnan toiminnan tulisi kuntalain mukaan olla asukkaiden edun mukaista. Kenen
etua ajatellaan, kun asutun Sorkkalan kylän välittömään läheisyyteen kaavoitetaan peltihalleja? Onko liike-
elämän tarve tai toivomus ainoa huomioonotettava suunnittelukriteeri ? Ikävä kyllä eräiden kunnan
virkamiesten lausumissa liike-elämä kuulostaa ainoalta sidosryhmältä, jonka toiveisiin nojaudutaan.
Toivottavasti todellisuudessa ei kokonaisnäkemys ja looginen ajattelu ole kuitenkaan niin heikkoa ja
yksipuolista kuin miltä se ajoittain kuulostaa. Maankäyttö-ja rakennuslain 54 § :n 3 momentin mukaan
asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä,
joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen.


