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ELY‐keskus ei anna kaavan osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmavaiheessa lausuntoa.  
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. 
  
____________________________________ 
Esa Hoffrén 
Ylitarkastaja 
esa.hoffren@ely‐keskus.fi 
+358295036370  
Yhdyskunnat ja luonto -yksikkö 
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  
PL 297, 33101 Tampere  
Yliopistonkatu 38 (Attila) 

www.ely-keskus.fi  
____________________________________ 
ELY-keskukseen voit toimittaa asiakirjat turvallisesti verkossa Sähköiset asiointilomakkeet ja niiden 
käyttöohjeet 
  

Tilaa uutiskirjeemme ja seuraa ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/pirkanmaa ja 
Twitter-tilillä @PirkanmaanELY 

Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan henkilölle tai yhteisölle, jolle se kuuluu. Viesti saattaa sisältää luottamuksellista 
tietoa. Jos olet saanut viestin erehdyksessä, sinulla ei ole siihen käyttöoikeutta. Tässä tapauksessa ilmoita siitä 
lähettäjälle ja poista viesti postilaatikostasi.   
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Pirkkalan kunta
Kirjaamo
PL 1001
33961 Pirkkala

kirjaamo@pirkkala.fi

Lausuntopyyntö 3.7.2019
PIRKKALA, NAISTENMATKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 257

Pirkanmaan maakuntamuseolle on toimitettu otsikossa mainittu kaavahankkeen osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma. Hankkeen tavoitteena on laatia mahdollisimman
joustava asemakaava, joka mahdollistaa yhtenäisen urheilu- ja koulunkampuksen to-
teuksen kuntakeskuksen ytimeen.

Kaava-alueelta ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä muita arkeologisia kohtei-
ta. Kaava-alue on pinta-alaltaan hyvin pieni, ja myös sen arkeologista potentiaalia voi-
daan pitää vähäisenä. Maakuntamuseo ei edellytä alueen arkeologista inventointia.

Pirkkalan moderni rakennusperintö -selvityksessä kaava-alue on todettu osaksi Pirk-
kalan keskustan (kuntakeskus) arvoaluetta ja sieltä on tunnistettu arvokkaaksi raken-
netun ympäristön kohteeksi koulukeskuksen kiinteistö. Kyseinen selvitys on laadit-
tu 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 käsit-
tää koko kaava-alueen rakennetun ympäristön ja kaupunkikuvan ominaispiirteiden
kuvauksen ja arvottamisen.

Kaavaluonnos pyydetään toimittamaan lausunnolle Pirkanmaan maakuntamuseoon.

Yksikön päällikön varahenkilö Vadim Adel

Tutkija Miinu Mäkelä

Tiedoksi: Museovirasto/Kulttuuriympäristöpalvelut Pirkanmaan ELY-keskus/Y-vastuualue/Yh-
dyskunnat ja luonto Pirkanmaan liitto

MM/kl/mm

PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEO, PL 487, 33101 Tampere

Puh. 040 6730784   Fax: 03 5656 5141  www.vapriikki.fi

Sähköposti: pirkanmaan.maakuntamuseo@tampere.fi



Allekirjoittajat:

Nimi

Tämä dokumentti sisältää:
- Etusivun
- Alkuperäisen dokumentin (tai dokumentit)
- Sähköiset allekirjoitukset. Nämä eivät ole 
asiakirjan sivuilla nähtävillä, mutta ovat 
sähköisesti liitettynä.

Allekirjoitettu asiakirja alkaa seuraavalta sivulta >

Tämä tiedosto on sinetöity digitaalisella 
allekirjoituksella, joka toimii asiakirjan 
eheyden takaajana. Asiakirjamuoto 
tukee pitkäaikaista säilytystä.

Allekirjoitettu tunnisteella Allekirjoituspäivä EE(S)T

Asiakirjan diaarinumero: 443/2019

Päivämäärä: 05.08.2019

Otsikko: Pirkkala, Naistenmatkan asemakaavan muutos, kaava nro 257

Mäkelä Gaia Vilhelmiina
Adel Vadim

Vahva
Vahva

2019-08-05 14:31
2019-08-05 14:58



1

PIR Kirjaamo

Lähettäjä: Rasimus Ilari <ilari.rasimus@pirkanmaa.fi>
Lähetetty: perjantai, 12. heinäkuuta 2019 16:50
Vastaanottaja: PIR Kirjaamo
Kopio: Scarpellini Elisabet
Aihe: Asemakaavat Loukonlahti 250, Niemenmaa 253, Vähäjärvi 254 ja Naistenmatka

257

Seurantamerkintä: Seuranta
Merkinnän tila: Merkitty

Pirkkalan kunta
Kirjaamo
PL 1001
33961 Pirkkala

Viite:                 Lausuntopyynnöt asemakaavoista
Asiat:                Loukonlahden asemakaavan muutos, ehdotus (nro 250) (PIR/11/1103/2018)

Niemenmaan asemakaavan muutos, ehdotus (nro 253) (PIR/537/1103/2018)
Vähäjärven asemakaavan muutos, oas ja valmisteluaineisto (nro 254) (PIR/603/1103/2019)
Naistenmatkan asemakaavan muutos, oas (nro 257) (PIR/662/1103/2019)

Viitaten Pirkanmaan liittoon 3.7.2019 saapuneisiin lausuntopyyntöihin totean, että Pirkanmaan liitto on tutustunut
aineistoihin, eikä anna lausuntoa otsikon asemakaavaehdotuksista, eikä tässä vaiheessa anna lausuntoa tai
kommentteja valmisteluaineistosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmista.

Pirkanmaan liiton puolesta
Tampereella 12.7.2019

Ilari Rasimus
Ma. kaavoitusasiantuntija
+358 50 324 7385
ilari.rasimus@pirkanmaa.fi

PIRKANMAAN LIITTO
Maankäyttö ja liikenne
Kelloportinkatu 1 B / PL 1002
33100 / 33101 TAMPERE
(03) 248 1111
www.pirkanmaa.fi
maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi



 

TAMPEREEN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY MIELIPIDE 

Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma 
Naistenmatkan asemakaavan muutos (nro 257)  
Koulu‐ ja urheilukampus (PIR/662/1103/2019) 
 

Tampereen polkupyöräilijät ry lausuu mielipiteenään seuraavaa: 

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon seuraavia näkökulmia: 

- 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 utusijalla 

Tampereella  5.8.2019 
Tampereen polkupyöräilijät ry 
 
Heikki Kerppilä, varapuheenjohtaja  
heikki.kerppila@tarakka.fi , p. +358 40 7530069 
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PIR Kirjaamo

Lähettäjä: Halttunen, Jukka /External <jukka.halttunen@teliacompany.com>
Lähetetty: torstai, 4. heinäkuuta 2019 12:35
Vastaanottaja: PIR Kirjaamo
Aihe: RE: Naistenmatkan asemakaavan muutos (nro 257), oas saatekirje osallisille\ Telia

Seurantamerkintä: Seuranta
Merkinnän tila: Merkitty

Hei!

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

Kaavamuutosalueella vaikuttavat Telian kaapelit kartalla.
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-kiitos

Terveisin

Jukka Halttunen
Production Desk
Telia Company
p. 0201332710
www.telia.fi/televerkko

-----Original Message-----
From: kirjaamo@pirkkala.fi <kirjaamo@pirkkala.fi>
Sent: keskiviikko 3. heinäkuuta 2019 8.48
To: Deski /Telia Finland Oyj /Tampere <production-desk@teliacompany.com>
Subject: Naistenmatkan asemakaavan muutos (nro 257), oas saatekirje osallisille

Asia: Naistenmatkan asemakaavan muutos (nro 257)
Asianumero: PIR/662/1103/2019
Käsittelijä: Åhlman Eija
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Pirkkalan Kunta 
kirjaamo 
PL 1001 
33961 Pirkkala 
kirjaamo@pirkkala.fi 
  
 
 
 
Naistenmatkan asemakaavan muutos (nro 257) 
 

Viitaten 3.7.2019 päivättyyn tiedotekirjeeseen koskien Naistenmatkan asemakaavan 
(nro 257) muutosta. As Oy Pirkkalan Kommodori (Koulutie 5 B, Pirkkala) jättää mielipi-
teenasiasta ja toivoo, että asia huomioidaan kaavamuutosta valmisteltaessa.    
 
Esitetty suunnittelualue ulottuu nyt aivan taloyhtiön tontin rajalle ja huoneistojen taka-
pihoille. 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.  
 

 
Ystävällisin terveisin, 
 
As Oy Pirkkalan Kommodori  
Hallitus  
 

Jussi Pääkkönen 
psta Jussi Pääkkönen 
isännöitsijä 
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