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1. Perus- ja tunnistetiedot
Asemakaavaselostus, joka koskee 3.12.2019 päivättyä asemakaavaluonnosta.
·
·
·
·
·
·

Vireille tulo kaavoituskatsauksessa 2019, KH 27.5.2019 § 145,
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, YLa 12.6.2019 § 87,
Valmisteluaineisto (Luonnos): YLa xxx
Asemakaavaehdotus: YLa xxx, KH xxx
Kunnanvaltuuston hyväksyminen xxx
Lainvoimaisuuskuulutus xxx

1.2 Tunnistetiedot
NAISTENMATKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS
ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA muutetaan 19.8.1998 vahvistettua asemakaavaa nro 121
ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA kumotaan 22.7.2015 vahvistettu asemakaava nro 240
ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA muodostuu NAISTENMATKAN korttelin 709 tontit 1-3, korttelin
710 LPA-alue, katualuetta, vesialuetta ja puistoalueita.

1.3 Kaava-alueen sijainti
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, 604-408-4-100 MUTAPALSTA,
604-408-4-101 MUTAMAA, 604-408-4-530 VÄHÄJÄRVENPUISTO, 604-408-4-677 VESIPERÄ, 604408-18-0 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. 16,14 ha josta maapinta-alaa n. 11,24 ha.

Kuva 2, kiinteistöjako, MML 2019.
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1.4 Kaavan tarkoitus
Alueen asemakaavamuutoksen 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.

1.5 Luettelo selostuksen liitteistä
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sijaintikartta, Pirkkalan taajama yleiskaava 2020,
Ote voimassa olevista asemakaavoista
Rakennettu ympäristö ja luonnonympäristö, pystyilmakuva 2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tarkistettu 3.12.2019
Asemakaavakartta a4-pienennös, luonnos
Asemakaavan havainnekuva
Lausunnot OAS:sta
Rakennetun ympäristön historiaselvitys, Ramboll Oy 2019.

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tekniset verkostot ja katusuunnitelmat, kunnallistekniikan osasto, alueen energiayritykset,
Maarekisteritiedot, maanmittaustoimiston aineisto 2019,
Viisto- ja pystyilmakuvat, 2000-2018, Lentokuva Vallas Oy, sekä BlomKartta Oy,
Naistenmatkantien (mt 3022) liikenneselvitys, Sito Oy, 2007-09,
Liikenneselvitys Koulutien katkaisu Sito Oy 2015,
Väestötiedot, Tilastokeskus 2019,
Yleiskaava 2020 luontoselvitys, Ramboll Oy, 2010,
Pirkkalan valuma-alueselvitys, FCG Oy, 2013,
Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, Heiskanen 2002.

1.7 Kaavaprosessin vaiheet
Alueen kaavoitus on tullut vireille vuoden 2019 kaavoituskatsauksella. Yhdyskuntalautakunta asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville, minkä jälkeen laaditaan asemakaavaluonnos. Valmisteluaineisto (asemakaavaluonnos) käsitellään yhdyskuntalautakunnassa, joka asettaa sen nähtäville, jolloin osallisilla on mahdollisuus jättää valmisteluaineistosta mielipide. Valmisteluaineisto pidetään julkisesti nähtävänä. Valmisteluaineistosta saadut mielipiteet käsitellään ennen kaavaehdotusvaihetta. Yhdyskuntalautakunta esittää, että kunnanhallitus käsittelee asemakaavaehdotuksen ja laittaa sen nähtäville. Tällöin on osallisilla mahdollista antaa asemakaavaehdotuksesta muistutus. Ehdotusvaiheen muistutusten ja lausuntojen
johdosta tehtävien tarkistusten jälkeen kunnanhallitus ottaa asian uudelleen käsittelyyn, jonka esityksestä
asemakaavan hyväksyy valtuusto. Valtuuston päätös on lainvoimainen 30 vrk kuluttua päätöksen julkistamisesta kuulutuksella (MRA 93§), mikäli siitä ei ole valitettu Hämeen hallinto-oikeuteen.

2. Lähtökohdat
2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
Kokonaisrakenne, taajamakuva ja luonnonolot
Nykyinen kokonaisrakenne on esitetty liitteessä ”rakennettu ympäristö”. Kuvasta käy ilmi myös suunnittelualueen sekä ympäristön nykyinen rakennuskanta.
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Koulu- ja urheilukampus sijoittuu Pirkkalan keskustaan rajautuen pohjoisessa Pyhäojan puistoon sekä kunnantalon korttelin reunaan, idässä Vähäjärveen, lännessä Suupankujaan ja etelässä Ollikantiehen.
Kokonaisrakenne
Koulukeskuksen kortteli 709 sekä liikuntatalo on kiinteä osa keskustaa. Varsinainen koulukeskuksen miljöö koostuu avarien piha-alueiden, ala- ja yläasterakennusten sekä lukiorakennuksen ja väistötilaparakkien
muodostamasta kokonaisuudesta.

Kuva 3, Ilmakuva 2018, Lentokuva Vallas Oy.

Rakennukset
Koulukeskusta on rakennettu vaiheittain laajennuksin vuosina 1968, -72, -73, -77, -85 ja viimeisin alaasteen laajennus 2007. Saneerauksia on tehty eri aikoina ja viimeisimmät korjaukset sisäilmaongelmien
poistamiseksi yläasteen osalta ovat edelleen käynnissä.
Vuonna 2011 ilmenneiden sisäilmaongelmien johdosta koulukeskuksessa on suoritettu lukuisia korjauksia
joilla ongelmat on pääosin saatu hallintaan. Korjauksia on tehty vuosina 2013-14 ja tehdään edelleen tarpeen vaatiessa.

Kuva 4, alueen rakennuskantaa nykytilanteessa, ilmakuva, Lentokuva Vallas Oy 2018
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Kuva 5, Koulukeskus, ala-aste.

Kuva 6, Koulukeskus, yläaste..

Kuva 7, Koulukeskus, vanha lukio-osa.
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Kuva 8. Lukio

Kuva 9, Liikuntatalo.

Historiaselvitys
Koulukeskuksen ympäristö on 1960-luvulta asti rakentunutta kerroksellista oppilaitosympäristöä. Eri aikojen tarpeiden mukaan laajentuneet ja muokkautuneet rakennukset pitävät sisällään osia kaikilta eri vuosikymmeniltä sen rakentamisajankohdasta alkaen aina viime vuosiin saakka. Peruskoulu-uudistuksen myötä
kehittymään lähtenyt koulurakentamisen kokonaisuus on osa Pirkkalan kunnan modernia sivistyshistoriaa.
Koulukeskuksen ulkoarkkitehtuurissa on ollut punaisena lankana graafinen ilme ja rakennusosien kuutiomainen muotoilu. Arkkitehti Pekka Ilveskosken suunnittelemat ensimmäiset rakennukset ovat säilyneet
fragmentteina uudempien osien keskellä.
1960- ja 1970-luvuilla Ilveskosken suunnittelemat yläaste ja lukio ovat sittemmin yhdistyneet arkkitehti
Mikko Knuutin lisärakennusosalla. Knuutin kädenjälkeä on myös viereen rakentunut ala-aste. Myöhempiä
vaiheita ovat suunnitelleet muun muassa Ahlström Arkkitehdit. Eri aikakausien kerroksissa ja alkuperäisissä suunnitelmissa on havaittavissa ajalleen tunnusomaisia koulurakentamisen piirteitä, joita on ohjannut
erityisesti tilaohjelmaan liittyvät kysymykset. Pyrkimys ajanmukaisten ja korkeatasoisten oppimisympäristöjen suunnitteluun on toinen tärkeä lanka alueen rakentumisessa. Lukuisten muutosten myötä rakennushistorialliset kerrokset ovat sekoittuneet ja varsinkin vanhimmat piirteet kadonneet. Koulukeskuksen rakennushistoriallisia arvoja voi pitää vähäisinä, sen paikallishistorialliset arvot Pirkkalan kunnan koulutoiminnan kehityksessä ovat kuitenkin ilmeiset. Kaupunkikuvallisesti voimakkaimpia tekijöitä ovat alueen
uusimmat osat, kuten urheilutalo ja uusi lukio, jotka määrittävät voimakkaasti erityisesti Vähäjärven ja
Koulutien ympäristöä. Suupankujan varrella ylä- ja ala-asteen rakennukset muodostavat väljän kokonaisuuden kadun vastakkaisella puolella olevien samaa aikakautta edustavien asuinkerrostalojen kanssa. (Koulukeskuksen ja urheilutalon ympäristön historiaselvitys, Ramboll Oy 2019)
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Luonnonolot
Kaavamuutosalue on topologialtaan tasainen ja matalasti rakennettu 1-2 kerroksisesti. Alueen korkeus on
koko alueella n. + 95-96 metriä merenpinnasta. Alue on lähes kokonaisuudessaan rakennettu ja istutetut
osat tonttia on muokattuja. Maaperä on koko alueella savimaata.
Asuminen, palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta
Kaavamuutosalue sijoittuu Pirkkalan kuntakeskukseen jossa on monipuolisesti palveluja, asumista sekä
liiketoimintaa. Alueelle sijoittuu Naistenmatkan ja Suupanniityn koulut, liikunta- ja vapaa-aikakeskus sekä
keskusta yleisurheilukenttä.
Naistenmatkan koulu on suurin kunnan alakouluista. Oppilasmäärä on ollut viime vuosina yli 600 oppilasta
ja henkilökuntaan kuuluu rehtorin, apulaisrehtorin ja koulusihteerin lisäksi lähes neljäkymmentä opettajaa
ja vajaat kolmisenkymmentä koulunkäynninohjaajaa, koulupsykologi, koulukuraattori ja terveydenhoitaja.
Koululla työskentelee myös muuta henkilökuntaa, kuten vahtimestari, siistijät ja keittiöhenkilöstö.
Naistenmatkan koulu aloitti toimintansa syksyllä 1972 Tommilan kiinteistössä Pirkkalan keskustassa. Seuraavina vuosina koulun toiminta oli hajasijoitettuna eri puolilla Pirkkalaa, kunnes vuonna 1977 koulu sai
omat tilat. Heti koulun valmistuttua kävi selväksi, että tilat olivat ahtaat oppilasmäärän kasvun johdosta ja
koulua laajennettiin vuonna 1986. Koulun viimeisin laajennus ja peruskorjaus valmistui 2008.
Suupanniityn koulu käsittää 7-9 luokka-asteet ja vuosiluokilla 2018-19 on 714 oppilasta.
Väestön rakenne ja kehitys
Varsinaisella kaavamuutosalueella ei ole asukkaita.
Naistenmatka 2002-2018. Asukasluku on kasvanut 651 asukkaalla; 866:sta 1517:een (Tilastokeskus,
31.12.2018). Ajanjaksolla 2002-2018 kunnan väkiluku on noussut n. 5984 hengellä 13684:sta 19368:een.
Liikenne
Pirkkalan kuntakeskus on hyvin saavutettavissa henkilöautolla, lähiseudulta kävellen ja pyöräillen. Joukkoliikenteellä saavutettavuus on suunnasta riippuen vähintään kohtalaista, ja se parani kesällä 2014 Pirkkalan siirryttyä vaiheittain Tampereen joukkoliikenteen järjestämän liikennöinnin piiriin.
Pirkkalan keskustassa on hyvät edellytykset kävellen ja pyörällä kulkemiseen. Kevyen liikenteen verkosto
on kattava eikä keskusta-alueella ole epäjatkuvuuskohtia. Kulkumuotojen toisistaan erottelussa on kuitenkin parantamisen varaa. Nykyisin keskustassa Naistenmatkantiellä ja Lentoasemantiellä on yhdistetyt kevyen liikenteen väylät. Suupantiellä on erotettu kevyen liikenteen väylä tien molemmin puolin.
Liikennemäärien selvittämiseksi Pirkkalan keskustassa toteutettiin liikennelaskennat marraskuussa 2013.
Suurimmat liikennemäärät ovat keskustan pohjoispuolella olevalla Naistenmatkantiellä (8 800–12 200
ajo./vrk). joka toimii alueellisena pääväylänä ja vaihtoehtoisena reittinä kehätielle. Keskustan pääkadulla
Suupantiellä kulkee noin 4800–5300 ajon./vrk ja huipputunnin osuus liikenteestä on noin 10 %. Myös nykyiselle kunnanvirastolle johtavan Koulutien liikennemäärät ovat kohtalaisen suuret, 3700 ajon./vrk, josta
huipputunnin osuus 11 %. Koulutien huipputunnin ajankohta eroaa muista väylistä Koulukeskuksen opiskelijoiden tuottaman liikenteen vuoksi, ja se on noin kello 14–15
Koulureittien varrella mopojen ja mopoautojen osuus liikennemääristä on merkittävä. Koulutiellä mopojen
ja mopoautojen osuus huipputuntina on jopa 23 % liikennemääristä. Myös Urheilutiellä mopoja ja mopoautoja on 9 % huipputunnin liikenteestä.
Liikenneselvityksen mukaan tarkasteltujen liittymien palvelutasot ja kuormitusasteet iltahuipputunnin aikana nykytilanteessa on kaikissa liittymissä erittäin hyvä. Se tarkoittaa, että keskimääräinen odotusaika
liittymässä on alle 10 sekuntia. Kuormitusaste Suupantien ja Koulutien liittymässä, Lentoasemantien ja
Ollikantien liittymässä sekä Ollikantien ja Urheilutien liittymässä on alle 50 %, jolloin liittymän toimivuus
on hyvä ja ruuhkia ei esiinny. Suupantien päissä, Lentoasemantien ja Naistenmatkantien liittymissä, kuormitusaste on koko liittymän osalta hieman yli 50 % ja sivusuuntien osalta selvästi korkeammat, jolloin
ruuhkia voi satunnaisesti esiintyä.
Voimassa oleva asemakaava lähtee siitä, läpiajo Koulutien kautta Suupantieltä Ollikantielle katkaistaan
Pyhäojan puistoon, jolloin tulevaisuudessa rakentuva keskustakorttelin Koulutien puoleinen liikenne rauhoittuu hieman ja jää pelkästään keskustakorttelin liikennöintiä varten. Koulu- ja urheilukampukselle saapuva ajoneuvoliikenne tulee kokonaisuudessaan etelästä Ollikantien suunnasta.
Suupankuja on kytketty Ollikantiehen yksisuuntaisena etelästä pohjoiseen. Syöttö koulukeskukselle on siten Ollikantielta ja poistuminen Suupantien kautta pohjoisen suuntaan.
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Kuva 10, liikenneverkko alueeella.

Tekninen huolto
Nykyiset Tampereen Kaukolämpö Oy:n kaukolämpö- ja maakaasuverkot kulkevat Urheilutien varressa.
Sähköverkkoyhtiönä toimii Elenia Verkko Oy, tietoliikenneverkot ovat Elisalla ja Pirkanmaan Jätehuolto
Oy vastaa alueella jätehuollosta. Alueen eteläosassa, Ollikantien varressa on Tampereen sähkölaitoksen
kaukolämpölaitos. Laitoksen teho on 8 MW ja polttoaineena on maakaasu.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Suunnittelualueella ei ole ympäristönsuojelukohteita.
Maanomistus
Kunta omistaa kaavamuutosalueen kiinteistöt pois lukien Naistenmatkan osakaskunnan vesialueen (604876-5-1).

2.2 Suunnittelutilanne
Valtioneuvoston alueidenkäyttötavoitteet
Tarkastetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan 1.4.2018.
Uuden VAT:n tavoitteet on ryhmitelty viiteen ryhmään:
1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
2. Tehokas liikennejärjestelmä
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto
Maankäyttö- ja rakennuslain 24 § 2. mom. mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.
Maakuntakaava
Alueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavassa alueella on seuraavat merkinnät:

Keskustatoimintojen alue.
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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 järvinäkymiä hyödyntäviä ratkaisuja ja laadukasta
rakentamista, yleisessä käytössä olevan rantavyöhykkeen säilymistä ja toteutumista sekä sujuvaa ja esteetöntä liikkumista alueella. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota kulttuuriarvojen säilymiseen. Alueen maankäyttöä tulee kehittää yhtenä kokonaisuutena tiiviissä yhteistyössä kuntien ja muiden
viranomaisten kanssa.

Kuva 11, maakuntakaava.

Taajamayleiskaava 2020
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,
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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 säilyttäminen.
Rakennusten purkamiseen tarvitaan lupa. Numerointi viittaa kaavaselostuksen ja kulttuuriympäristöliitteen kohdenumerointiin.
Lisäksi Vähäjärven rannassa kulkee Pyöräilyn kehittämiskäytävä-, Viheryhteystarve- sekä ohjeellinen ulkoilureittimerkinnät.

Kuva 12. Ote taajama yleiskaavasta 2020.

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.

Kuva 13. Asemakaavayhdistelmä.
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Rakennusjärjestys
Pirkkalan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.6.2016.
Rakennuskiellot
Aluetta koskien ei ole rakennuskieltoja.
Päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat
Seutuhallitus hyväksyi osaltaan rakennesuunnitelman 2040 joulukuussa 2014. Pirkkalan kunnanvaltuusto
hyväksyi rakennesuunnitelman 16.2.2015 § 3. Rakennesuunnitelma 2040 on Tampereen kaupunkiseudun
yhdyskuntarakenteen kehitystä pitkällä tähtäimellä ohjaava strateginen suunnitelma. Siinä tarkastellaan
seudun taajamarakennetta taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävänä sekä arjen sujuvuutta
edistävänä kokonaisuutena.
Tärkeitä osia ovat esimerkiksi raideliikennettä ja palveluverkkoa koskevat seudulliset ratkaisut sekä monipuolinen asuntotuotanto. Kunnat huomioivat rakennesuunnitelman kaavoissaan, liikenteen ja palveluverkon suunnitelmissaan sekä asuntotuotannossaan. Rakennesuunnitelmassa varaudutaan 2000-luvulla toteutuneen väestönkasvun jatkumiseen, eli hieman yli 4000 asukkaan vuotuiseen kasvuun. Seudulla arvioidaan
olevan noin 480 000 asukasta vuonna 2040. Uusia asuntoja tarvitaan noin 91 000 kappaletta. Asuntorakentamisen painopistealueet ovat hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Pääosa uusista asunnoista sijoittuu
kuntien keskustoihin ja muihin vahvoihin alueellisiin keskuksiin, mukaan lukien lähijunan asemanseuduille
sekä seudullisten raitiotie- ja bussiyhteyksien varrelle. Asuinympäristöistä tehdään houkuttelevia monipuolisella asuntotuotannolla. Yhdyskuntarakenteen täydentyminen parantaa myös kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita.

Kuva 14. Rakennesuunnitelma 2040.

Ko. suunnittelualue sijoittuu rakennesuunnitelmassa numerolla 11 merkityn rajauksen (Pirkkalan kuntakeskus) ytimeen, jolla on merkintä keskukset. Lisäksi rakennesuunnitelman merkinnät kehäbussit 1 ja 2 sivuavat suunnittelualuetta.
MAL-aiesopimus 2016-2019
Kuntien ja valtion solmimaa maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusta toteutetaan sovituin toimenpitein. Aiesopimuksen kärkiä ovat elinvoimainen seutu, vahvat yhdyskunnat ja sujuva arki. Sopimusosapuolet laativat yhdessä edellisvuotta koskeva seurantaraportin ja valmistelevat seuraavan aiesopimuksen.
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Koulukampuksen hankesuunnitelma 2019
Koulukeskuksen kehittämiseksi on kunnassa
käynnistetty hankesuunnittelu syksyllä 2017 ja
perustettu hankesuunnitteluryhmä. Tavoitteena
ryhmällä on ollut laatia yleissuunnitelma ja toteutuspolku Naistenmatkan koulun uudis- ja korjausrakentamiselle päätöksenteon pohjaksi. Kunnanhallitus on hyväksynyt hankesuunnitelman
kokouksessaan 25.11.2019.
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.

Kuva 15, Yleissuunnitelma, Koulukampuksen hankesuunnitteluaineistoa.

Kaavoituskatsaus
Asemakaavamuutos on Pirkkalan kunnan vuoden 2017 kaavoituskatsauksen kohde numero 247.
Pohjakartta
Asemakaavan pohjakartta on ilmakuvakartoitettu vuosina 2007, 2009, 2013 ja 2018 sekä kartta on täydennysmitattu ajantasaiseksi maastomittauskartoituksena, joten pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 a §:n vaatimukset ja sen on hyväksynyt 20.11.2019 maanmittausinsinööri Jouko Lehto.

3. Suunnittelun vaiheet
3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Osalle aluetta on laadittu 2015 vahvistunut asemakaava. Se käsittää koulukampuksen korttelialueen liittyvine katualueineen. Tuore asemakaava mahdollisti lukion rakentamisen ja siinä on varauduttu riittävään
rakennusoikeuteen myös tuleviin koulukampuksen rakennushankkeisiin. Kaavan laadinnan jälkeen on tullut tarve tutkia liikunta- ja vapaa-aikakeskuksen tontin mahdollisuuksia mm. koulua palvelevien lisäliikuntatilojen, uimahallin sekä kolmannen osapuolen toteuttamien liikuntapalveluiden mahdollistamiseksi alueella. Vanha liikuntatalon nykyinen kaava ei mahdollista lisärakennusoikeutta alueelle. Kunta on ostanut
Pyhäojan puiston varresta vanhan asuinkiinteistön. Koulukampuksen hankesuunnittelutyössä on nähty alueen kehittämisen kokonaisuutena ja alueen asemakaavan avaaminen olevan paras tapa saada erilaiset intressit yhteen sovitetuksi.

3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kunnanhallitus on laittanut asemakaavan vireille kaavoituskatsauksella 2019. Yhdyskuntalautakunta käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa kokouksessaan 12.6.2019 ja hyväksyi sen jatkovalmistelujen
pohjaksi sekä asetti sen nähtäville.

3.3 Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset
Osallisia asiassa ovat suunnittelualueen lähiasukkaat sekä toimijat, joiden olosuhteisiin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Viranomaisten ja yhteisöjen osalta osallistuminen ja vuorovaikutus asemakaavoituksen yhteydessä tapahtuvat etupäässä neuvotteluiden ja lausuntojen kautta sekä kaavoituksesta tiedottamalla
eri vaiheissa. Asemakaavan laajennuksesta tiedotetaan seuraaville osapuolille:
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Alueen maanomistajat
Naapuritonttien omistajat
Kunnan hallintokunnat
Pirkanmaan maakuntamuseo
Pirkanmaan pelastuslaitos
Elenia Oy
Tampereen sähkölaitos ja kaukolämpötoiminta
Tampereen vesi liikelaitos
Pirkanmaan Ely-keskus
Pirkkalan vanhus- ja vammaisneuvostot
Seniorifoorumi
Pirkkala-seura Ry
Muut ilmoituksen mukaan

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan saadut palautteet nähtävillä oloajalta 3.7.- 5.8.2019:
Palautteen OAS:sta jätti Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Telia Finland Oyj, Tampereen polkupyöräilijät, ry, As Oy Pirkkalan Kommodori sekä yksi kuntalaismielipide.
Alustavat lausunnot Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan:
Pirkanmaan maakuntamuseo, Adel, Mäkelä, 5.8.2019
Maakuntamuseo ei edellytä alueen arkeologista inventointia.
Pirkkalan moderni rakennusperintö -selvityksessä kaava-alue on todettu osaksi Pirkkalan keskustan (kuntakeskus) arvoaluetta ja sieltä on tunnistettu arvokkaaksi rakennetun ympäristön kohteeksi koulukeskuksen
kiinteistö. Kyseinen selvitys on laadittu yleiskaavaa varten, yleispiirteisellä tarkkuustasolla, yli 10 vuotta
sitten, joten sen tietoja tulee tarkentaa ja päivittää. Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa, että kaavaa
varten tulee laatia asemakaavatasoinen rakennetun ympäristön selvitys, joka käsittää koko kaava-alueen
rakennetun ympäristön ja kaupunkikuvan ominaispiirteiden kuvauksen ja arvottamisen. Kaavaluonnos pyydetään toimittamaan lausunnolle Pirkanmaan maakuntamuseoon.
Kaavoittajan vastine:
Asemakaavatasoinen rakennetun ympäristön selvitys laaditaan ennen luonnoksen käsittelyä.
Pirkanmaan ELY-keskus, Hoffren, 12.8.2019
Kaava pyydetään toimittamaan luonnosvaiheessa ELY-keskukseen tiedoksi, siten että varataan mahdollisuus lausunnon antamiseen. Rakennetun ympäristön arvojen huomioon ottamisen osalta ELY-keskus viittaa Pirkanmaan maakuntamuseon 3.7.2019 antamaan lausuntoon. Kaavan laatimisen yhteydessä tulee jatkossa laatia rakennetun ympäristön selvitys, joka käsittää suunnittelualueen rakennetun ympäristön ja kaupunkikuvan ominaispiirteiden kuvauksen ja arvottamisen.
Kaavoittajan vastine:
Merkitään tiedoksi.
Telia Finland Oyj, Halttunen, 4.7.2019
Telialla tietoliikennekaapeleita suunnitellulla asemakaavan muutosehdotuksen alueella.
Kaapeleiden siirto ja suojaus on huomioitava mahdollisten maanrakennustöiden yhteydessä, siirto ja
suojaustarpeista on oltava yhteydessä Teliaan osoitteeseen production-desk@teliacompany.com hyvissä
ajoin ennen mahdollisten maanrakennustöiden alkua.
Siirto ja suojauskustannukset kuuluvat lähtökohtaisesti tilaajan maksettaviksi. Kaapelikartat ja -näytöt
voitte pyytää www.verkkoselvitys.fi kautta.
Kaavoittajan vastine:
Merkitään tiedoksi.
Tampereen polkupyöräilijät Ry, Kerppilä, 5.8.2019
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon seuraavia näkökulmia:
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Kulkutapojen priorisointi: rakennetaan aluetta helpoksi kulkea ja saapua jalan, pyörällä ja joukkoliikenteellä
Pyöräilylle tämä tarkoittaa laadukkaita väyliä (leveys, erottelu, tasaukset), joita on helppo suunnistaa
määränpäähän
Myös pysäköintijärjestelyt kertomaan mitä kulkumuotoja preferoidaan: riittävät pyöräparkit sijoitettuna riittävän lähelle toimintoja, toisaalta saattoliikenne kauemmas koulusta (pl. liikuntarajoitteset)
Autoliikenne tulee järjestää siten, että kampusalueen sisällä ja alueen läpi ei ajeta, vaan pysäköinti sijoitetaan alueen laidoille ja alueen sisällä autolla saapuva liikkuu kävellen.
Urheilupaikoilla vallitsee usein kulttuuri, jossa autolla ajetaan aivan ytimeen, oven eteen tai kentälle,
kävely- ja pyöräteitä pitkin jos autoille tarkoitettua reittiä ei ole tarjolla. Kun kyseessä on koulu- ja
urheilukampuksen yhdistelmä, niin tämän ilmiön välttäminen suunnittelun keinoin on erityisen tärkeää, jotta alue pysyy turvallisena ja viihtyisänä. Koulurakennuksilla sama ilmiö esiintyy varsinkin
iltakäytössä, vaikka kouluaikana liikenne saataisiinkin pidettyä hallittuna.
Mopoautoilla ja jatkossa kevytautoilla kouluun tulevien määrä lisääntyy autoiluun kannustavien viimeaikaisten lakimuutosten johdosta. Kouluun saapuminen on keskeisessä roolissa siinä, millaiseen liikennekäytökseen nuori oppii. Autoilijan velvollisuuksien omaksuminen edellyttää hyvin hallittua ja
valvottua liikennettä koulun alueella. On syytä opettaa jo tässä vaiheessa, että autolla liikkuminen ei
anna etuoikeuksia, parkkipaikka ei aina ole ulko-oven vieressä vaan on myös kävelyalueita, joilla jalankulkija on etusijalla.

Kaavoittajan vastine:
Merkitään tiedoksi.
Tampereen polkupyöräilijät lisätään osallisluetteloon.
As. Oy Pirkkalan Kommodori, Pääkkönen, 5.8.2019
Esitetty suunnittelualue ulottuu nyt aivan taloyhtiön tontin rajalle ja huoneistojen takapihoille. Toiveemme
on, että Pyhäojan vieressä säilyisi jatkossakin puistomainen alue ja kevyenliikenteen väylä. Olemassa oleva
kevyenliikenteenväylä on suosittu ja sitä käyttää tälläkin hetkellä monenlaiset liikkujat (mm. koululaiset,
kävelijät, pyöräilijät). Hyvänä asiana pidämme, että Pyhäojan viereisen kevyenliikenteenväylän turvallisuus paranee, kun Koulutie on katkaistu.
Mielestämme varsinaisen rakentamisen tulisi jäädä Pyhäojan eteläpuolelle, tällöin suunniteltava liikuntakampuksen alue ei häiritsisi olemassa olevaa asuinkorttelia ja asuinympäristön viihtyisyys säilyisi.
Kaavoittajan vastine:
Merkitään tiedoksi.
Suunnittelun lähtökohtana on, että rakentamista ei osoiteta Pyhäojan pohjoispuolelle. Esitys Pyhäojan puiston leveydeksi tulee asemakaavaluonnoksessa.
Kunnan palauteportaalin kautta tullut mielipide:
Toivotaan että Ollikantien puoleiselle Vähäjärven rannalle sijoittuvaa vanhaa uimapaikkaa parannettaisiin.
Viranomaisyhteistyö
Maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n mukaista aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua ei tarvitse järjestää,
sillä asemakaavan laajennus on maakuntakaavan ja Pirkkalan kunnan yleiskaavan mukainen. Maakuntamuseolta on pyydetty ja saatu alustava lausunto liittyen rakennussuojelukysymyksiin. Viranomaisia kuullaan valmistelu- ja ehdotusvaiheissa lausuntopyynnöin.

4. Asemakaava
4.1 Asemakaavan tavoitteet
Kunnassa on valmisteltu Naistenmatkan 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.

17

PIR/662/1103/2019

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.

4.2 Asemakaavan kuvaus
Asemakaavaluonnos
Asemakaavan tavoitteena on luoda alueen läpi kulkevan julkisen tilan periaatteet ja samalla jättää mahdollisimman paljon suunnitteluvaraa kampusalueen erilaisille toteutusvaihtoehdoille. Koulun tontin osalta
kaava mahdollistaa koulurakennuksen hankesuunnitelman mukaan tai vaihtoehtoisia ratkaisuita. Liikuntatalon tontin puolella kaavamuutos osoittaa laajennusvaraa sekä Pyhäojan puiston puolelle että osittain nykyisen urheilukentän päälle. Kaavalla osoitetaan lisäksi alueen läpi kulkevat kevyen liikenteen pääreitit.
Keskeinen tavoite kaavamuutoksessa on mahdollistaa koulukeskuksen lukion ja liikuntakampuksen väliin
kokoava monikäyttöinen, autoton tapahtuma-aukiosarja, joka toimii soveltuvin osin myös koulun välituntipihana.
Liikuntatalon tontin osalta asemakaavaluonnos on laadittu ja aluetta on tutkittu sillä ajatuksella, että liikuntatalon kehittäminen tapahtuu täydennysrakentamalla. Kaupunkikuvallisesti se luo pohjan rikkaalle ja juurevalle kerrostuksellisuudelle ja on suositeltavin lähestymistapa jatkokehitykselle. Kaikkea vanhaa ei ole
tarkoitus lähtökohtaisesti purkaa. Uudisrakennukset luovat alueelle hierarkiaa, uusia kaupunkitiloja ja rikasta ympäristöä. Kaavaluonnos ei kuitenkaan estä alueen rakennusten purkamista.
Sekä koulun tontin että liikuntatalon tontin kaavamääräys mahdollistavat pääkäyttötarkoituksen lisäksi julkisten palveluiden ja liiketilojen rakentamisen. Esimerkiksi koulun tontille (YO) on mahdollista sijoittaa
myöhemmin esimerkiksi salibandyhallin tai uimahallin. Korttelialueelle voi niin ikään sijoittaa ravintolaja kahvilapalveluja, hyvinvointiyrittäjien toimitiloja tai toimistotiloja.

Kuva 16. Alueen 3D-malli. Valkoiset massat havainnollistavat yhtä mahdollista toteutusvaihtoehtoa. Kaava sallii monenlaiset massoitteluvaihtoehdot.
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Mitoitus
Asemakaavamuutoksella muodostuvien aluevarausten pinta-alat ovat seuraavassa taulukossa:
Tontti

Käyttötarkoitus

Pinta-ala

Rakennusoikeus

709/1
709/3
709/2
710
Urheilukenttä
Puisto
Ransupuisto
Vesialue
Kevarit
Katualueet
yhteensä

YO
YU
LPA
LPA-1
VU
VP
VK
W-1

39898 m2
20341 m2
3574 m2
5035 m2
22598 m2
6745 m2
2117 m2
48296 m2
2586 m2
10169 m2
161359.5 m2

28000 k-m2
11500 k-m2

Autopaikat

n. 100 kpl
n. 100…300 kpl*

39500 k-m2

*) Pintapysäköintinä LPA-1 mahdollistaa n. 100 autopaikkaa. Pysäköintilaitosratkaisulla saadaan 200…300 autopaikkaa kerrosluvusta riippuen.

Kuva 17. Asemakaavaluonnos.

Rakentamisen määrä
Kaavan mahdollistaa Liikuntatalon tontille (YU) rakennusoikeutta 11500 k-m2 josta lisäystä on 7500 km2. Koulukeskuksen tontille kaavamuutos mahdollistaa rakennusoikeutta yhteensä 28000 k-m2, josta 3000
k-m2 on lukion rakennusalalla. Koulukeskuksen tontilla rakennusoikeutta on mahdollista käyttää koulu- ja
päiväkotikäyttöön sekä muihin julkisiin ja yksityisiin liike-, toimisto ja palvelutarkoituksiin. Tällä mahdollistetaan yksityisten palveluntarjoajien rakentaminen alueella.
Liikenne ja paikoitus (LPA, LPA-1)
Koulu- ja urheilukampuksen syöttöliikenne tapahtuu Ollikantien kautta (kuva 18). Keskitetyille pysäköintialueille ajo on järjestetty Urheilutien kautta. Suupankujan kautta on mahdollista järjestää koulukampukselle saatto liikennettä sekä ajo mahdollisesti koulun tontille toteutettavalle lisäpysäköinnille. LPA-1 On
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mahdollistettu paikoituslaitoksen rakentaminen. LPA/2 -tontti on tarkoitettu pintapysäköintiin. Alueelle sijoittuva lämpölaitos on asemakaavaratkaisussa oletettu poistuvaksi toiminnaksi alueella.
Paikoitustarve perustuu laskelmaan, jossa yhtenäiskoulun, lastentalon Lukion/Tredun sekä saattoliikenteen
yhteistarve arjen huipputuntina (7-8) on n. 260 autopaikkaa ja urheilukampuksen autopaikkatarve mitoittavana huipputuntina (arki 17-18) on n. 150 autopaikkaa. Kun huomioidaan kummankin toiminnan autopaikoitustarpeen ajoitus ja vuorottaiskäytön mahdollisuus, saadaan laskennallinen huipputunti, jona paikkatarve on n. 300..330 tavoitetilanteessa, että kaikki rakennusoikeus on käytetty. Alueelle on mahdollista
toteuttaa kaavan mukaan pintapysäköintinä n. 275 autopaikkaa alueen LPA-alueille YO-tontille sekä suupankujalle. Tavoitetilassa siis on oletuksena, että LPA-1 tontille on toteutettu vähintään 2-tasoinen paikoituslaitos.

Kuva 18, Syöttöliikenne ja paikoitusratkaisun periaatteet. Rakennussuunnitteluvaiheessa havainnekuvien esittämät ratkaisut tarkentuvat.

Kevyt liikenne ja ulkoiluyhteydet
Korttelialueet liittyvät välittömästi alueen olevaan kevyenliikenteen verkostoon.
Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YO)
Tontti käsittää sekä uuden koulun alueen että lukion alueen. Rakentaminen on mahdollistettu koko tontin
alueella pois lukien julkinen pääreitti (pp/h) sekä alueen läpikulkevan maakaasulinjan vaatima aluevaraus.
Rakennussuunnittelussa tulee ratkaista yleissuunnittelutasolla mm. tarvittavien kenttien paikat ja sitä kautta
lopullinen massoittelu. Tontille saa rakentaa autopaikkoja 40 kpl. Tavoitteellisesti nämä autopaikat sijoittuvat Suupankujan varteen ja tontin eteläosaan.
Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YU)
Nykyistä YU-korttelialuetta on laajennettu niin, että aluevaraus mahdollistaa urheilutalon laajentamisen
joko pohjoisen puolelle ja etelään aina urheilukentän nurmen reunaan asti.
Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue (VU)
Aluevaraukselle ei ole osoitettu rakennusoikeutta. Tavoitteena on jättää urheilukentän keinonurmella oleva
alue sekä eteläosa avoimeksi. Juoksuradan pohjoiskaarre on esitetty mahdolliseksi rakentamiselle.
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Puisto (VP)
Pyhäojan puiston osa sekä Vähäjärven ranta on osoitettu rakentamattomaksi puistoalueeksi. Luonnollisena
rakentamisen rajana on YU-tontin osalla järven rannassa nykyisellään kulkeva ulkoilu- ja kevyenliikenteen
reitti.
Vesialue (W-1)
Asemakaava mahdollistaa Vähäjärven vesialueelle virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja.

Kuva 19. Alueen kytkeytyminen ulkoilu- ja kevyenliikenteen verkoon. Kuvassa keltaisella on korostettu Suupantorilta
uuden keskuskorttelin (Viistokuja, Lujatalo 2019-24) kautta kulkeva keskustan kävelykatu. Punaisella on korostettu
alueen kevyen liikenteen perusverkko ja sinisellä henkilöautoliikenteen syöttö.

4.3 Kaavan vaikutukset
Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava. Asemakaava toteuttaa yleiskaavaa.
4.3.1 Vaikutukset kaupunkirakenteeseen
Olemassa olevat hyvät julkisen-, henkilöauto- ja kevyenliikenteen yhteydet sekä kunnallistekniikka luovat
hyvät edellytykset alueen täydennysrakentamiselle taloudellisesti ja ekologisesti. Kortteli sijaitsee keskeisesti kuntarakenteessa ja se liittyy läheisesti kuntakeskukseen. Koulu- ja liikuntapaikkarakennusten lisärakentamisella on kaupunkirakennetta eheyttävä vaikutus.
4.3.2 Vaikutukset taajama- ja kaupunkikuvaan
Uudis- ja täydennysrakentamisen mahdollistamisella alueelle ei ole suurta vaikutusta taajamarakenteeseen.
Asemakaavamuutos tulee alueella jo olemassa olevia toimintoja. Kaupunkikuvallisesti täydennysrakentaminen tuo kortteliin tehokkuutta hieman korkeamman rakentamisen kautta.
4.3.3 Vaikutukset kulttuuriympäristöarvoihin
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Laaditussa rakennetun ympäristön historiaselvityksessä on todettu, että ”lukuisten muutosten myötä rakennushistorialliset kerrokset ovat sekoittuneet ja varsinkin vanhimmat piirteet kadonneet. Koulukeskuksen
rakennushistoriallisia arvoja voi pitää vähäisinä, sen paikallishistorialliset arvot Pirkkalan kunnan koulutoiminnan kehityksessä ovat kuitenkin ilmeiset. Kaupunkikuvallisesti voimakkaimpia tekijöitä ovat alueen
uusimmat osat, kuten urheilutalo ja uusi lukio, jotka määrittävät voimakkaasti erityisesti Vähäjärven ja
Koulutien ympäristöä. Suupankujan varrella ylä- ja ala-asteen rakennukset muodostavat väljän kokonaisuuden kadun vastakkaisella puolella olevien samaa aikakautta edustavien asuinkerrostalojen kanssa.”
Asemakaava sallii koulun tontin rakennusten purkamisen. Muutos korttelin ilmeeseen on merkittävä. Alueen toiminnan pysyessä nykyisellään historiaselvityksessä todetut paikallishistorialliset arvot, koulu keskellä kylää säilyvät.
4.3.4 Vaikutukset asumiseen
Asemakaavassa ei osoiteta alueelle asumista. Välillisesti vaikutukset asumiseen liittyvät alueen täydennysrakentamisen myötä parantuviin koulu- päiväkoti ja liikuntapalveluihin.
4.3.5 Työpaikat, elinkeinotoiminta ja vaikutukset palveluihin
Alue tukeutuu keskustan palveluihin ja lisää keskustan palvelutarjontaa sekä luo lisäpotentiaalia keskustan
kehittämiseen. Alueen rakentuminen vaikuttaa välillisesti kunnan elinkeinotoimintaan positiivisesti.
4.3.6 Vaikutukset liikkumiseen
Liikuntakampus tukeutuu kuntakeskuksen laadukkaisiin joukkoliikennepalvelut ja tukee niitä. Kampus sijoittuu keskeisesti ja saavutettavuus polkupyörällä (kevyt liikenne) koko taajama-alueelta on hyvä. Kampuksen kehittäminen kuntakeskukseen on perusteltu pitkälti juuri kestävän liikkumisen, eli kevyen - ja
joukkoliikenteen saavutettavuuden kautta. Kampukselle päivittäin tai viikoittain tulevan asiakkaan ei tarvitse välttämättä tulla henkilöautolla.
4.3.7 Vaikutukset luontoon
Alue on tällä hetkellä rakennettua eikä sisällä luonnontilaista aluetta lukuun ottamatta rakennettua Vähäjärven rantapuistoa. Alueen rakentamisella ei ole merkittäviä välittömiä vaikutuksia luontoon.
4.3.8 Vaikutukset hulevesien hallintaan
Asemakaavan toteuttaminen ei vaikuta merkittävästi alueen hydrologiaan.

4.4 Ympäristön häiriötekijät
Kaavamuutosalueelle ei kohdistu ympäristöhäiriöitä.

4.5 Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavamerkinnät ja -määräykset ovat liitteenä olevassa asemakaavakartassa.

4.6 Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan laajennuksen toteuttaminen voidaan aloittaa välittömästi asemakaavan saatua lainvoiman.
Koulun rakentamiselle on asetettu aikataulutavoite, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että koulun rakentaminen tulee alkamaan välittömästi. Liikuntakampuksen osalta rakentamisaikataulu voi limittyä osittain koulurakentamisen kanssa. Optimaalisin skenaario olisi se, että myös liikuntatalon merkittävimmät laajennushankkeet toteutettaisiin yhdessä koulun rakentamisen kanssa, jolloin oppilaiden siirtotiloissa toimimisesta
saataisiin suurin mahdollinen hyöty. Tavoitteena koulukampuksen hankesuunnittelutyössä on esitetty, että
opetus uusissa tiloissa alkaisi jo vuonna 2024. Alueen toteutuksesta vastaa yhdyskuntapalvelut. Tavoitteena
on saada asemakaava ehdotusvaiheeseen keväällä 2020 ja valtuuston hyväksymäksi talvella 2021. Hyväksymismenettelyssä tulee huomioida koulukeskuksen rakennuslupa-aikataulu. Valtuuston hyväksymisen jälkeen voimaan astuva rakennuskielto jatkuu valitusajan siihen asti, kun asemakaava voidaan kuuluttaa lainvoimaiseksi.
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