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Mikä on OAS? 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoitustyön alkaessa osana kaavatyön ohjelmointia. Siinä 
esitetään suunnitelma osallistumisen ja muun vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä vaikutusten arvioinnista. 
OAS:n laatiminen perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 63 §). 
 
OAS tehdään ennen muuta osallisia varten. Osallisia ovat mm. asukkaat, kiinteistöjen omistajat, yhteisöt sekä kun-
nan ja valtion viranomaisia tai muut joiden asumiseen, työtekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti 
vaikuttaa (MRL 62 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tulisi antaa osallisille perustiedot kaavahankkeesta ja 
sen valmisteluprosessista niin, että osalliset voivat arvioida omalta kannaltaan hankkeen merkitystä sekä tarvetta 
osallistua kaavan valmisteluun. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarvittaessa tarkentaa kaavoitushankkeen aikana aina ehdotusvai-
heeseen asti. Suunnitelman tarkistuksesta tiedotetaan osallisille esim. kuulutuksella.  

 

 
 
 
 
Suunnittelualue 

 
Alue käsittää koulukeskuksen 
tontin, lukion tontin urheilutalon 
tontin osan Pyhäojan puistoa 
sekä urheilukentän alueen 
rajoittuen idässä Vähäjärveen ja 
Urheilutiehen etelässä 
Ollikantiehen, lännessä 
Suupankujaan ja pohjoisessa 
Pyhäojan puistoalueeseen. 
Alue käsittää kiinteistöt 604-408-
3-21 WÄHÄJÄRVI, 604-408-3-
347 NIEMENMAA, 604-408-3-371 
OLLIKKA, 604-408-4-61 
WÄHÄJÄRVI, 604-408-4-210 
JÄRVENPÄÄ, 604-408-4-677 
VESIPERÄ, 604-408-18-0 
ETELÄ, 
604-408-18-2 Pirkkalan lukio sekä 
604-408-20-1 HUOVINTIE. 
Omistajana kaikissa on Pirkkalan 
kunta. Lisäksi kaavarajauksessa 
on mukana kiinteistö 604-876-5-1 
Naistenmatkan osakaskunta.  
 
Alueen pinta-ala on n. 11,67 ha 
josta maapinta-alaa n. 10,73 ha. 
 

 
Vireilletulo 

Alueen kaavoitus on tullut vireille vuoden 2019 kaavoituskatsauksella KH 27.5.2019. 
 

Alustavat tavoitteet 

 
Kunnassa on valmisteltu koulukampuksen uudis- ja muutosrakentamista erityisesti perustetun 
hankesuunnittelu ryhmän voimin, perustuen alueelle laadittuun asemakaavaan. Koulukampuksen osalta 
hankesuunnitelma on tavoitteellisesti kunnanhallituksen hyväksyttävänä kesällä 2019. Samaan aikaan 
liikuntatalon ja urheilukentän laajentaminen ja täydennysrakentaminen on tullut ajankohtaiseksi. Alueen 
kokonaiskehittäminen urheilutalon laajennuksineen on sekä mahdollisine uusine vapaa-ajan palveluineen 
edellyttää asemakaavan muutosta. 
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Tavoitteena on laatia mahdollisimman joustava asemakaava, joka mahdollistaa yhtenäisen urheilu- ja 
koulukampuksen toteutuksen kuntakeskuksen ytimeen. Erityisesti asemakaavan päivittämistä tarvitaan 
mahdollistamaan urheilutalon tontin kytkeminen luontevalla tavalla koulun tonttiin sekä mahdollistamaan 
liikuntapalveluille lisärakennusoikeutta. Erityisenä tavoitteena on tutkia uimahallin mahdollistaminen alueelle 
sekä Vähäjärven virkistyskäyttömahdollisuuksien tutkiminen. Koulukeskuksen osalta rakennusoikeus 
tuoreessa asemakaavassa on riittävä koulun tarpeisiin. Liikuntatalon tontin rakennusoikeus on 4000 k-m² ja 
siitä on käyttämättä ainoastaan 389 k-m². Alueella on potentiaalia vapaa-aikakeskuksen lisärakentamiselle 
mutta se edellyttää asemakaavan avaamista. Tavoitteena on samalla tutkia kokonaisuutena alueen liikenne ja 
paikoitusratkaisua. 
 

Kaavatilanne, suunnitelmat, selvitykset ja päätökset 

 
Maakuntakaava 
Alueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavassa alueella on seuraavat merkinnät:  
 

 Keskustatoimintojen alue. 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnan osakeskus, 
kaupunkitasoiset keskukset ja Tampereen 
ydinkaupunkiseudun alakeskukset. Merkintä sisältää niihin 
liittyvät keskustamaisen asumisen ja keskustahakuisten 
palvelu-, työpaikka- ja muiden toimintojen alueet 
liikennealueineen ja puistoineen. 
 

Pyhäjärven ympäristön kehittämisvyöhyke   
Merkinnällä osoitetaan Tampereen ydinkaupunkiseudulla 
Pyhäjärveen kytkeytyvä kaupunkimaisen asumisen ja 
virkistyksen laatuvyöhyke. 
Kehittämissuositus:  
Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edistää jär-
vinäkymiä hyödyntäviä ratkaisuja ja laadukasta rakenta-
mista, yleisessä käytössä olevan rantavyöhykkeen säily-
mistä ja toteutumista sekä sujuvaa ja esteetöntä liikkumis-
ta alueella. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota kulttuuriarvojen säilymiseen. Alueen maankäyt-
töä tulee kehittää yhtenä kokonaisuutena tiiviissä yhteis-
työssä kuntien ja muiden viranomaisten kanssa. 
 
Yleiskaava 
Voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa yleiskaava 
2020:ssä alue on osoitettu merkinnällä: 
 
PY Julkisten palveluiden ja hallinnon alue. Alue on 
tarkoitettu asemakaavoitettavaksi, 
 
VU Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. Alue on tarkoitettu 
asemakaavoitettavaksi, 
 
V Virkistysalue, 
 
Modernin rakennusperinnön kulttuurihistoriallisesti arvokas 
kulttuuriympäristön kohde 71. 
Rakennuksissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden, 
käyttötarkoituksen muutosten sekä 
täydennysrakentamisen ja alueella tehtävien 
toimenpiteiden yhteydessä tulee pyrkiä siihen, että alueen 
ja rakennusten rakennushistoriallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne säilyy. Lähtökohtana tulee olla 
kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen, kuten inventoinnissa arvokkaaksi määriteltyjen rakennusten 
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säilyttäminen. Rakennusten purkamiseen tarvitaan lupa. Numerointi viittaa kaavaselostuksen ja 
kulttuuriympäristöliitteen kohdenumerointiin. 
 
Lisäksi Vähäjärven rannassa kulkee Pyöräilyn kehittämiskäytävä-, Viheryhteystarve- sekä ohjeellinen 
ulkoilureittimerkinnät. 
 
Asemakaava 
Alueelle on vahvistunut koulukampuksen laajentamisen ja lukion rakentamisen mahdollistanut Naistenmatkan 
asemakaava (nro 240) 22.7.2015. Urheilutalon ja -kentän asemakaava (nro 121) on vahvistunut 19.8.1998. 
 

  
 
Koulukampuksen kortteli on merkitty asemakaavassa opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi 
(YO). Paikoitukselle on osoitettu erikseen pysäköintialue (LPA). Ollikantien varressa on kaukolämpolaitokselle 
osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (ET). Liikuntatalo sijoittuu 
asemakaavassa urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueelle (YU) ja urheilukenttä sijoittuu 
asemakaavassa urheilu- ja virkistyspalveluiden alueelle (VU). Lisäksi alueella on puistoa (VP) ja vesialuetta 
(W). 
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Tampereen kaupungin rakennesuunnitelma 

 

 
 
Koulukampuksen hankesuunnitelma 2019 
Koulukeskuksen kehittämiseksi on käynnistetty 
hankesuunnittelu syksyllä 2017 ja perustettu 
hankesuunnitteluryhmä. Tavoitteena on saada 
hankesuunnitelma kunnanhallituksen 
käsiteltäväksi 2019 kesällä. Tavoitteena ryhmällä 
on ollut laatia yleissuunnitelma ja toteutuspolku  
Naistenmatkan koulun uudis- ja korjausrakenta-
miselle päätöksenteon pohjaksi. 
Koulukampuksen hankesuunnittelussa on 
huomattu liikuntatalon ja urheilukentän alueen 
liittämisen kokonaissuunnitteluun olevan järkevää 
yhteisten synergioiden vuoksi. Samoin on todettu, 
että mikäli liikunta- ja urheilutilojen suunnittelu 
halutaan liittää osaksi kokonaissuunnittelua, on 
järkevää avata koko alueen asemakaava, jotta 
mm. alueen liikenne- ja paikoitusjärjestelyt 
voitaisiin toteuttaa kokonaisuutena 
mahdollisimman järkevästi. 
 
Selvitykset 
Alueelta on olemassa mm. 

 keskusta-alueen liikenneverkkoselvitys 
2015, 

 Pirkkalan taajamayleiskaavan perusselvi-
tykset,  

 Palveluverkkoselvitys, Pirkkalan sivistys-
palvelut, 2015  

Suunnittelun kuluessa selvityksiä täydennetään 
mm. liikenteen osalta. 
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Vaikutukset ja niiden arviointi 

 
Asemakaavamuutoksen välittömään vaikutusalueeseen kuuluu naapurikiinteistöt. Kaavoitustyön aikana arvi-
oidaan asemakaavan laajennuksen vaikutuksia.  Muutosalueen liikenteellisiä ja kaupunkikuvallisia vaikutuksia  
arvioidaan asemakaavarajausta laajempana kokonaisuutena, joka käsittää Ollikantien Lentoasemantien ris-
teyksestä asti, Suupankujan, Urheilutien, Koulutien sekä Vähäjärven ulkoilureitistön. Olennaisia arviointikohtei-
ta tällä suunnittelualueella on: 

 Liikunta-, urheilu- ja vapaa-aikakeskuksen lisärakentamisen vaikutukset,  
 ympäristövaikutukset (lähialueen asutus, toimintojen mahdollinen siirto) 
 liikenteelliset vaikutukset (liikenneturvallisuus, kevyt liikenne, liittymät) 
 yhdyskuntarakenteen ja kunnallistekniikan muutokset 

 

Ketkä ovat osalliset ja sidosryhmät? 

 
Osallisia asiassa ovat suunnittelualueen lähiasukkaat sekä toimijat, joiden olosuhteisiin kaava saattaa huomat-
tavasti vaikuttaa. Viranomaisten ja yhteisöjen osalta osallistuminen ja vuorovaikutus asemakaavoituksen yhtey-
dessä tapahtuvat etupäässä neuvotteluiden ja lausuntojen kautta sekä kaavoituksesta tiedottamalla eri vaiheis-
sa. Asemakaavan laajennuksesta tiedotetaan seuraaville osapuolille: 
 

 Naapuritonttien omistajat 
 Kunnan hallintokunnat 
 Tampereen aluepelastuslaitos 
 Tampereen Sähkölaitos ja kaukolämpö-

toiminta 
 Elenia Oy 

 Pirkanmaan Ely-keskus 
 Pirkanmaan liitto 
 Pirkkala-Seura ry 
 Muut ilmoituksensa mukaan 

 
 

 
Miten voi osallistua – miten suunnittelusta tiedotetaan? 

 
Suunnitteluvaihe 
Tavoiteaika-taulu 

Työstäminen Käsittely Osallistuminen Tiedottaminen 

 
Aloitusvaihe 
6-8/2019 

Yleisten tavoittei-
den asettelu, 
lähtötietojen ko-
koaminen 
OAS:n laadinta 
 

Viranomaisneuvottelut 
tarvittaessa (MRA 
26§). 

OAS:n riittävyyden 
arviointi. Suunnitelman 
riittävyydestä voi jättää 
kirjallisen mielipiteen. 

OAS nähtävillä 
Kuulutus kaavan vireilletulos-
ta ja OAS:n nähtävilläolosta 
Kaavan vireilletulosta tiedote-
taan Pirkkalainen –lehdessä, 
virallisilla ilmoitustauluilla sekä 
kunnan www-sivuilla sekä 
kirjeitse muulla paikkakunnalla 
asuville maanomistajille. 

 
Valmisteluvaihe 
9-12/2019 

Kaavaluonnoksen 
laadinta 

Kaavaluonnos käsitel-
lään ympäristölauta-
kunnassa ja kunnan 
hallituksessa. Valmis-
teluaineisto nähtävillä 
30 pv.  

Mielipiteen esittäminen 
valmistuneesta aineis-
tosta kirjallisesti ja 
suullisesti nähtävil-
läolon aikana. 

Luonnos nähtävillä kunnanvi-
rastossa ja www-sivuilla. 
Tiedottaminen Pirkkalainen –
lehdessä, virallisilla ilmoitustau-
luilla ja www-sivuilla. 

 
Ehdotusvaihe 
1-4/2020 

Kaavaluonnokses-
ta saatujen mielipi-
teiden ja lausunto-
jen jälkeen luon-
nos työstetään 
kaavaehdotuksek-
si 

Kaavaehdotus asete-
taan nähtäville 30 pv. 
2. Viranomaisneuvot-
telu (MRA 26§) 

Mahdolliset muistutuk-
set kirjallisesti nähtävil-
läolon aikana 

Ehdotus nähtävillä kunnanvi-
rastossa ja www-sivuilla 
Tiedottaminen Pirkkalainen –
lehdessä, virallisilla ilmoitustau-
luilla ja www-sivuilla. 

 
Hyväksymisvaihe 
5-6/2020 
 

Kaavan hyväksy-
misen päätöksen-
teko (kunnanhalli-
tus, valtuusto). 

Kunnanhallitus esittää 
kunnanvaltuustolle 
kaavan hyväksymistä. 

Mahdolliset valitukset 
Hämeenlinnan hallinto-
oikeudelle. 

Kuulutus hyväksymispäätök-
sestä lehdessä ja virallisilla 
ilmoitustauluilla. 
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Miten mielipide tai muistutus annetaan? 

 
Mielipiteen tai muistutuksen voi jättää postitse vapaamuotoisella kirjeellä, faksilla, sähköpostilla osoitteeseen 
ymparistotoimenkirjaamo@pirkkala.fi tai käymällä henkilökohtaisesti maankäytön palvelupisteessä. Kommen-
tointi sähköisessä muodossa on hyvä vaihtoehto, koska se helpottaa viestien käsittelyssä prosessin eri vai-
heissa. 

 
Asemakaavaprosessi 

 
Mielipiteen tai muistutuksen voi jättää postitse vapaamuotoisella kirjeellä tai sähköpostilla osoitteeseen ympa-
ristotoimenkirjaamo@pirkkala.fi 
 

 

Kuka  valmistelee  kaavaa  ja 
mistä saa lisätietoa? 
 
Kaavan laajennusta valmistellaan Pirkkalan kunnan 
maankäytössä. Lisätietoja antavat 
 
Kaavoitusjohtaja  Matti Jääskeläinen 
 050 303 4966 
 
arkkitehti    Santeri Kortelahti 
  050 435 5109 
 
Sähköpostiosoite:  etunimi.sukunimi@pirkkala.fi 
 
Käyntiosoite:  Pirkkalan kunta 
  Maankäyttö 
  Saapastie 2 
  33950 PIRKKALA 
 
Suunnittelun etenemistä voi seurata netissä osoit-
teessa 
www.pirkkala.fi/asuminen_ja_ymparisto/maankaytto/
kaavoitus/nahtavilla_olevat_kaavat_ja_rake/  
 
 


