
Nykytilan kuvaus

Pirkkalan viisaan liikkumisen suunnitelma



▪ Pirkkalassa on 
seitsemän 
peruskoulua ja lukio

▪ Kaupan palvelut ovat 
keskittyneet Partolaan 
(mm. kauppakeskus 
Veska, Citymarket) ja 
Suuppaan
(ruokakauppoja, 
apteekki ja 
pankkipalveluita)

▪ Kunnallisia palveluita 
on mm. Suupassa
(terveyskeskus, 
kirjasto) ja Nuolialassa 
(kirjasto)

▪ Kunnan virastoja on 
Partolassa ja Suupassa
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koulujen 
sijoittuminen



Peruspalvelut, 
Koulut & 
Joukkoliikenne
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Joukkoliikenteen 
reitit 

▪ Nyssen järjestämän 
joukkoliikenteen 
runkolinja yhdistää 
Suupan Tampereen 
keskustoriin. Lisäksi 
heikommalla 
palvelutasolla 
liikennöidään muilla 
Pirkkalan alueilla sekä 
poikittaisin yhteyksin.

▪ Palvelubussin toiminta-
aika on arkisin klo 8-16 
ja palvelualue kattaa 
Pirkkalan taajama-alueet 
ja palvelukeskittymät.
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Joukkoliikenteen palvelutaso ja kehittämiskohteet

▪ Naistenmatkantie (Lentoasemantien liittymästä itään) on Tampereen seudun joukkoliikenteen laatukäytävä, jonka 
palvelutaso kuuluu luokaan 6 (mm. suora yhteys keskustaan, henkilöauton kanssa kilpailukykyinen matka-aika)

▪ Joukkoliikenteen kehittämiskohteet

• 1. Linnakallion teollisuusalueen / Jasperintien joukkoliikenneyhteyksien parantaminen. 

• 2. Poikittaisyhteyden kehittäminen Pirkkalasta Hervantaan
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Lähde: Tampereen seudun joukkoliikenteen palvelutaso 2018-2021



▪ Pyöräliikenneverkko koostuu 
pääosin yhdistetyistä jalankulku- ja 
pyöräilyväylistä, jotka on eroteltu 
autoliikenteestä. Muutoin 
pyöräliikenne on ajoradalla. 

▪ Tampereen ja Pirkkalan välinen 
kävelyn ja pyöräilyn pääreitti kulkee 
Tampereelta Hatanpään valtatietä, 
Nuolialantietä ja Naistenmatkantietä 
Pirkkalaan. 

▪ Lisäksi Tampereen keskustaan 
suuntautuvia matkoja palvelee ns. 
rantareitti, jota kehitetään edelleen 
kattavammaksi.
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6Jalankulku- ja 
pyöräilyverkko

Aineistolähde: Digiroad-aineisto 



▪ Pirkkalan jalankulku- ja 
pyöräliikenneverkko koostuu pää-, 
alue- ja paikallisreiteistä sekä 
jalkakäytävistä. Lisäksi Pirkkalassa on 
ulkoilureittien verkosto ja ns. 
Pyhäjärven rantareitti, jota 
kehitetään edelleen kattavammaksi.

▪ Tampereen ja Pirkkalan välinen 
kävelyn ja pyöräilyn laatukäytävä 
kulkee Tampereelta Hatanpään 
valtatietä, Nuolialantietä ja 
Naistenmatkantietä Pirkkalaan. 
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Jalankulku- ja 
pyöräilyverkon 
verkkohierarkia

Aineistolähde: Pirkkalan kunta



▪ Pirkkalan taajama-alueella 
nopeusrajoitukset ovat 
korkeintaan 40 km/h lukuun 
ottamatta pääkokoojakatu 
Naistenmatkantietä, jossa on 
50km/h rajoitus.

▪ Anian rantatiellä(mt 3022) 
nopeusrajoitukset vaihtelevat 40 
km/h ja 80 km/h välillä ja 
Lentoasemantiellä taajama-
alueen ulkopuolella 50-80 km/h 
välillä.
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Nopeusrajoitukset



▪ Pirkkalan taajama-alueella 
nopeusrajoitukset ovat 
korkeintaan 40 km/h lukuun 
ottamatta Naistenmatkantietä, 
jossa on 50km/h rajoitus. 

▪ Taajama-alueella 
pyöräliikenneverkko on 
enimmäkseen eroteltu 
autoliikenteestä.
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Jalankulku- ja 
pyöräilyverkko ja 
nopeusrajoitukset



▪ Pirkkalan taajama-alueella 
nopeusrajoitukset ovat 
korkeintaan 40 km/h lukuun 
ottamatta Naistenmatkantietä, 
jossa on 50km/h rajoitus. 

▪ Taajama-alueella 
pyöräliikenneverkko on 
enimmäkseen eroteltu 
autoliikenteestä.
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Jalankulku- ja 
pyöräilyverkko (ml. 
ulkoilureitit ja 
nopeusrajoitukset



Väestö ja työpaikat
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▪ Väestö ja työpaikat ovat keskittyneet vahvasti Pirkkalan taajama-alueelle

▪ Työpaikkakeskittymiä on myös lentoaseman läheisyydessä



Väestö ikäryhmittäin

▪ Lapset (0-17v.), työikäiset (18-64v.), iäkkäät (65+ v.)
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Väylien ja maankäytön odotettavissa oleva kehitys

Pirkkalan viisaan liikkumisen suunnitelma



Pirkkala kuuluu pääsääntöisesti kasvutaajaman 
kehittämisvyöhykkeeseen sekä kaupunkiseudun läntiseen 
yritysalueiden kehittämisvyöhykkeeseen.

Poimintoja muista merkinnöistä Pirkkalassa, joilla on 
vaikutusta viisaaseen liikkumiseen:

▪ Uudet tai kehitettävät väylät

• Uusi moottoriväylä: valtatie 3 Puskiainen-Pirkkala

• Uusi tie: 2-kehä Pirkkala-Sääksjärvi

• Tampereen läntinen ratayhteys: uusi päärata Lempäälä-Pirkkala; 
uusi liikennetunneli Pirkkala-Peltolammi

▪ Taajamatoimintojen kehittämisalueita:

• Sorkkalantien pohjoispää

• Sankilan ja Sionkylän alue (ehtona joukkoliikenteen järjestäminen 
ja kulttuuriympäristön arvojen huomioiminen)

• Toivio

• Sääksjärven ympäristö

▪ Työpaikka-alueiden kehittämisalueita:

• Sorkkala Lentoasemantien molemmin puolin sekä 
Varuskunnantien varressa

• Linnakallio (lisäksi kaupallisia palveluita, vähittäiskaupan 
suuryksikkö), Jasperintien varsi

• Peltolammin ja Sääksjärven välinen alue

• Ns. Puskiaisten oikaisun ja 2-kehän varteen (ehtona 
jommankumman ko. väylän toteutuminen), lisäksi kaupallisia 
palveluita

Pirkanmaan
maakuntakaava 2040 (2017)



Pirkkalaan on osoitettu merkittäviä kehityshankkeita 
maankäytön sekä liikenneväylien näkökulmista.

Poimintoja alueiden kehittämisen merkinnöistä Pirkkalassa, 
joilla on vaikutusta viisaaseen liikkumiseen:

▪ Suuppa (11) ja Partola (5) ovat aluekeskuksia

▪ Partolaa ja Naistenmatkantien (40) vartta sekä Toiviota (42) 
kehitetään asuin alueena tai asuin- ja työpaikka-alueina

▪ Sankilaa kehitetään asuinalueena

▪ Lentoaseman seutu (53), Lentoasemantien alue (54), 
Linnakallio (55), Sääksjärvi pohjoinen(62) sekä VT3 oikaisun 
varsi (66) ovat merkittävästi kehitettäviä työpaikka-alueita

Poimintoja liikenteen ja väylien merkinnöistä Pirkkalassa:

▪ Raitiotien 2. vaihe Tampereen keskustasta Suuppaan, 
pitkällä aikavälillä edelleen lentoasemalle.

▪ Lentokenttäbussi Tampereen keskustasta kehätietä pitkin 
Lentoasemantielle ja edelleen lentoasemalle.

▪ Kehäbussi Ylöjärvelta Pirkkalan kautta Vuorekseen ja 
edelleen Tarastenjärvelle

▪ 2-kehän tieyhteys lentoasemalta Sääksjärvelle ja edelleen 
kohti Lentolaa ja valtatietä 9

▪ Valtatien 3 uusi tielinjaus Marjamäki-Kulju-Pirkkala

▪ Uusi ratayhteys tavaraliikenteelle, henkilöliikenteen 
raideliikenneyhteyksien kehittäminen lentoasemalle

▪ Lentokentän kasvu Väli-Suomen kansainvälisenä kenttänä

Tampereen seudun
rakennesuunnitelma 2040 (2014)



Taajamayleiskaava on laadittu valtatien 3 pohjoispuoliselle 
alueelle, pois lukein Partolan alueen.

Poimintoja kaavan merkinnöistä, joilla on vaikutusta viisaaseen 
liikkumiseen:

▪ Tieliikenteen yhteystarve Killossa

▪ Joukkoliikenteen kehittämiskäytävä Naistenmatkantiellä 
koko kaava-alueella, jossa maankäyttöä tulee tehostaa 300 
metrin etäisyydellä reitin varrella.

▪ Pyöräilyn kehittämiskäytävä virkistysreitillä Suupasta 
Kurikan ja Killon eteläpuolitse Partolaan sekä 
Lentoasemantien suunnasta Vähäjärvelle.

▪ Useita viheryhteystarpeita, jotka palvelevat paitsi ekologisia 
näkökulmia, myös virkistysyhteyksinä.

Pirkkalan kunnan
taajamayleiskaava 2020 (1995)



Kaava ohjaa ranta-alueiden maankäyttöä. Kaavan vaikutukset 
viisaaseen liikkumiseen ovat vähäiset. Tärkeimmät vaikutukset 
ovat kaava-alueiden maankäytön kehittämisen rajoitukset. 
Kaava-alueet sijaitsevat kunnan alueella kuitenkin siten, ettei 
viisaan liikkumisen potentiaalisimmilla vyöhykkeillä 
maankäytön tai liikenneverkon tai -palveluiden kehittämiselle 
ole esteitä.

Rantojen käytön osayleiskaava (1990)



Kaava ohjaa Pirkkalan keskusta (Suupan) ohella toisen 
kaupallisen keskuksen kehittämistä.

▪ Alueelle osoitetaan lähinnä kaupallisia palveluita, myös 
vähittäiskaupan suuryksiköitä.

▪ Kaava-alueen länsilaidassa on asuinalue, joka kytkeytyy 
viereiseen Pakkalankulman asuinalueeseen.

▪ Valtatien 3 eteläpuolelle osoitetaan työpaikka-alueita sekä 
pientaloalueita.

▪ Kaavan osoittama maankäyttö on pääosin toteutunut. 
Merkittävimpänä poikkeuksena eteläosiin osoitettuja 
työpaikka-alueita ei ole toteutunut.

▪ Kaavan osoittamat liikennealueet ovat toteutuneet.

Partolan osayleiskaava (2001)



Kaava osoittaa merkittävän kasvun alueen Toivion, Linnakallion 
ja Sääksäjrven alueille. Kaava on vireillä, ja kaavaehdotus oli 
nähtävillä talvella 2018. Kaavan tavoitteena on luoda 
vaiheittain toteutettava monimuotoinen asuin-, palvelu-, 
työpaikka- ja teollisuusalue.

Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaava
(vireillä)



Pirkkalan taajama-alue on pääosin asemakaavoitettu, 
suurimpia yleiskaavoissa osoitettuja viheralueita lukuun 
ottamatta. Asemakaavavarantoa on kaavoituskatsauksen 2018 
mukaan lähes 9 vuoden asukaskasvulle. 

Asemakaavoitus
Ote asemakaavoitetuista alueista

Viime vuosina voimaantulleet, hyväksytyt, tai vireillä olevat tai 
tulevat asemakaavat ovat pääosin pieniä alueita asemakaava-
alueella. Asemakaavojen tarkoituksena on laajentaa tai 
muuttaa jo olemassa olevassa asemakaavassa osoitettua 
maankäyttöä.

Taajama-alueen ulkopuolella merkittävimmät muutokset ovat: 

▪ Koiviston asemakaavan laajennus, jolla osoitetaan 
työpaikka-, teollisuus- ja toimistorakentamista Sorkkalaan

▪ Linnakallion eteläisen asemakaavan laajennus, jolla 
osoitetaan teollisuus- ja liiketilaa

Tiealueille osoitetaan muutoksia vuonna 2018 vireille tulevissa 
asemakaavoissa:

▪ Naistenmatkantien länsi- ja keskiosissa

▪ Killossa

Asemakaavoissa osoitetut maankäytön ja liikennealueiden 
muutokset oletetaan rakentuvan lähitulevaisuudessa, ja 
alueiden viisaan liikkumisen potentiaaliin vaikutetaan  
parhaiten suunnitteluvaiheessa.
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Uusi moottoriväylä Puskiaisten oikaisu

Uusi tie 2-kehä

Uusi katu ja Killon
kehittyvä alue

Pyöräliikenteen yhteys

Kehitettävä alue Kaakkois Pirkkala

Joukkoliikennekäytävä

Kehitettävä työpaikka-alue 
Jasperintien varsi

Kehitettävä/uusi työpaikka-alue Lentoaseman seutu

Kehitettävät tiealueet

Uusi työpaikka-alue Koivisto

Kehityksen aikajänne

Lyhyt
Keskipitkä
Pitkä

Kehitettävä työpaikka-alue 
Lentoasemantien varsi

Joukkoliikennekäytävä

Kehitettävä asuinalue Loukonlahti

Kehitettävä asuinalue Solja


