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ASEMAKAAVA NRO 255, DNO: PIR 656/1103/2019

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA JÄTETYT MIELIPITEET JA LAUSUNNOT
NÄHTÄVILLÄOLOAIKA: 9.5.-7.6.2018
MIELIPITEET
nr
o

Lähettäjä Sisältö Vastaus Toimenpiteet

1. Lausunto 1
6.5.2020

Pirkanmaan liitto/maakunta-
arkkitehti Hanna
Djupsjöbacka

Viitaten Pirkanmaan liitolle saapuneisiin tiedotteisiin totean, että Pirkanmaan liitto ei anna lausuntoa
kyseisistä valmisteluaineistoista.

Teknisluonteisena korjauksena pyydän kuitenkin täydentämään osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
Pirkanmaan maakuntakaavaan liittyvien tietojen osalta.
Suunnittelualuetta koskevat myös maakuntakaavan kaupunkiseudun keskusakselin
kehittämisvyöhyke- kehittämisperiaatemerkintä (kk1) sekä Viheryhteys-merkintä (kts. alla)

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

2. Lausunto 2
28.5.2020

Ely-keskus/Ylitarkastaja Esa
Hoffrén

ELY-keskus ei anna OAS -vaiheessa lausuntoa. Koska kaavamuutokseen liittyy rakennetun
kulttuuriympäristön arvokohteita, pyydetään kaava siihen liittyvine selvitysaineistoineen toimittamaan
luonnosvaiheessa ELY-keskukseen siten, että varataan mahdollisuus lausunnon antamiseen.

OAS:n on tarpeen täydentää jatkossa muutosalueelle sijoittuvan yleiskaavaan merkityn kohteen
inventointitiedot sekä ko. kohteita koskeva kaavamääräys:

Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde.
Rakennuksissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden, käyttötarkoituksen muutosten sekä
täydennysrakentamisen ja alueella tehtävien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että alueen ja rakennusten
rakennushistoriallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne säilyy. Lähtökohtana tulee olla kohteen
kulttuurihistoriallisten arvojen, kuten inventoinnissa arvokkaiksi määriteltyjen rakennusten säilyttäminen.
Rakennusten purkamiseen tarvitaan lupa. Numerointi viittaa kaavaselostuksen ja kulttuuriympäristöliitteen
kohdenumerointiin.

Esitetyn lausunnon mukaiset määräykset huomioitu sekä Oasiin
että kaavaluonnosselostukseen. Kaavaluonnoskarttaan merkitty
kohde SR-2-suojelumerkinnällä.

Esitetty lausunto on
kirjattu ja sitä
huomioidaan kaavaa
laadittaessa.

3. Lausunto 3
5.5.2020

Tampereen
sähköverkko/Verkonsuunnitt
elija Mihail Suontaus

Tampereen Sähköverkon lausunto koskien osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, Pereen asemakaavan
muutosta nro 255:

Kaavamuutoksen alla olevalla tontilla sijaitsee Tampereen Sähköverkon kiinteistömuuntamo. Muuntamo on
rakennettu 80-luvulla ja sen saneeraus tulee vastaan lähitulevaisuudessa. Kaavaan on hyvä varata paikka
nykyaikaisielle puistomuuntamolle. Puistomuuntamo on parempi ratkaisu työskentely- sekä
paloturvallisuuden kannalta ja se antaisi parhaat edellytykset alueen kehitykselle.

Tontin läpi kulkee keski- sekä pienjännitekaapeleita, jotka palvelevat lähialueita. Tämä kannattaa
huomioida jo kaavoitusvaiheessa sillä johtosiirroista voi tulla kustannuksia.

Lausuntoa huomioidaan siten, että muuntamorakennukselle
varataan ohjeellinen tila kaava-alueelta. Lisäksi johtotiedosta
tilataan johtojen sijaintitiedot ja ne liitetään kaavamateriaaliin
oheistiedoksi.

Esitetty lausunto on
kirjattu ja sitä
huomioidaan kaavaa
laadittaessa.

4. Lausunto 4
28.5.2020

Pirkanmaan
maakuntamuseo/Yksikön
päällikön Tuija-Liisa
Soininen ja tutkija Anna
Lyyra-Seppänen

Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lausuntoa otsikossa mainitusta suunnitelmasta.
Maakuntamuseo on tutustunut sille toimitettuun aineistoon ja toteaa seuraavaa.

Suunnittelualue käsittää As Oy Partolanhovin kiinteistön (604-412-1-4711). Asemakaavan tavoitteena on
tehostaa kiinteistön asuintehokkuutta. Partolanhovi on alkuperältään 1930-luvulla rakennettu Partolan
kenkätehdas, joka saneerattiin asuinkerrostaloksi vuonna 1990. Tontti on asemakaavassa nro 126
osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Pihassa on kaksikerroksinen autotallirakennus, alkuperältään
vanha tehdashalli. Rakennuksilla ei ole suojelumerkintää.

Suojelumerkintä sr-2 merkitty As Oy Partolanhovin kohdalle,
määräysselosteessa lukee:

”Suojeltava rakennus. Kulttuurihistoriallisesti sekä kaupunkikuvan
kannalta arvokas rakennus, jonka ominaispiirteet tulee korjaus- ja
muutostöissä säilyttää. Rakennusta ei saa purkaa. Erityisesti
julkisivuissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia
materiaaleja.”

Esitetty lausunto on
kirjattu ja
huomioidaan kaavaa
laadittaessa.
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Pirkkalan taajamayleiskaavassa 2020 Partolanhovin asuinkerrostalo on huomioitu arvokkaana rakennetun
kulttuuriympäristön kohteena. Taajamayleiskaavan Kulttuuriympäristö-liitteen kohdekuvauksessa
Partolanhovin arvoa kuvataan seuraavasti: ”Rakennus liittyy Partolan kartanon ja Pirkkalan teollistumisen
historiaan. Maisemallisesti keskeinen sijainti.” Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvityksessä
(Pirkanmaan maakuntamuseo 2002) todetaan Partolan kenkätehtaalla olevan historiallista ja maisemallista
arvoa.

Rakennetun ympäristön ja maiseman osalta Pirkanmaan maakuntamuseo katsoo, että tontin kehittäminen
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyllä tavalla on mahdollista. Kulttuurihistoriallisesti arvokas
entinen Partolan kenkätehtaan rakennus on säilytettävä ja sille on osoitettava suojelumerkintä, jossa
huomioidaan rakennuksen julkisivupiirteet ja maisemallinen asema korttelin maamerkkinä. Kaavaluonnos
ja suunnitelmaa havainnollistava viiteaineisto tulee toimittaa Pirkanmaan maakuntamuseoon lausuntoa
varten.

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta maakuntamuseolla ei ole kaavahankkeesta huomautettavaa.

Kaavaluonnoksessa on huomioitu korkeuksia siten, että
uudisrakennukset on pyritty jättämään hieman alisteisiksi As Oy
Partolanhovin rakennukseen nähden ja niiden korkeus ei ylitä
kenkätehtaan rakennuksia.

5. Lausunto 5
19.5.2020

Telia/Production desk
Jarno Paasonen

Telialla ei ole rakennettua verkkoa kaavamuutosalueella, joten ei huomautettavaa Esitetty lausunto on
kirjattu.

6. Lausunto 6
17.5.2020

Pirkkala-Seura ry/
puheenjohtaja Petri Laiho

 Kaava-alue sijaitsee Pyhäjärven ympäristön kehittämisvyöhykkeellä. Alueen kuvauksessa korostuvat
järvinäkymät, laadukas rakentaminen, yleisessä käytössä olevan rantavyöhykkeen säilyminen sekä
esteetön liikkuminen.

Kuten maakuntakaava edellyttää, erityistä huomiota on kiinnitettävä kulttuuriarvojen säilymiseen. Tästä
syystä Pirkkala-Seura ehdottaa, että Pirkanmaan maakuntamuseo liitetään mukaan keskeisiin osallisiin.
Kulttuurihistorian voisi huomioida esimerkiksi alueen nimistössä.

Kaava-alueella on kaksi vanhaa tehdasrakennusta, asuinkerrostaloksi uudistettu Partolan kenkätehdas ja
nyt autosuojana toimiva Tislen kemiantehdas (liimatehdas). Pirkkala-Seura ei näe kemiantehtaalla
merkittävää kulttuurihistoriallista arvoa ja ehdottaa täydennysrakentamisen sijoittamista sen tilalle.

Kenkätehdas on sen sijaan yksi Pirkkalan keskeisistä maamerkeistä ja sen arkkitehtonisen ilmeen
säilyttäminen on tärkeää. Rakennuksen julkisivun voisikin täten suojella kaavamääräyksellä. Kenkätehdas
perustettiin vuonna 1928 Partolan kartanon omistajien vanhimman pojan Pentti Palmrothin toimesta.
Tehtaan toiminta alkoi puurakenteisessa huvilassa, jonka viereen rakennettiin punatiilinen tehdassali
vuonna 1938. Tehdasta laajennettiin 1950-luvulla poikittaisella lisäsiivellä ja kolmannella kerroksella.

Täydennysrakentaminen tulee sovittaa yhteen punatiilisen kenkätehtaan rakennustyyliin ja väritykseen.
Rakennukset tulisi myös sijoittaa kaava-alueelle siten, että tehdas näkyy säilyy alueen hallitsevalla
paikalla. Näkymää kenkätehtaaseen voisi avata puustoa karsimalla.

Alueen rakennustehokkuuden on hyvä olla maltillinen ja rakentamisen tiivistä. Alueelle voisi sovittaa
esimerkiksi kaksi nelikerroksista kerrostaloa ja maan alle sijoitettavan pysäköintilaitoksen, joka palvelisi
myös alueen nykyisiä asukkaita. Uudisrakentamisen kerrosluku olisi täten yhtä matalampi kuin läheisten
Isomäentien ja Korkokujan tonteilla.

Eteläosaan lähelle rivi- ja kerrostaloja olisi hyvä jättää puistomaisesti rakennettu suojaviheralue.
Täydennysrakentamisen ja vanhan kenkätehtaan läheisyyteen istutettavan kasvillisuuden tulisi sopia
kenkätehtaan kulttuurimaisemaan, eli olla perinteisiä puita, pensaita ja perennoja; alueelle sopisivat
esimerkiksi syreenit, perinteiset puistoruusut ja satoa tuottavat hedelmäpuut.

Pirkkala-Seuran kotisivuilla (pirkkala-seura.fi) on historiatietoa, aikalaismuistelmia ja valokuvia Partolan ja
Pereen alueesta.

Suojelumerkinnällä huomioitu kenkätehtaan suojelu ja säilyminen
kulttuurimaisemassa.

Rakentaminen on tiivistä ja tehokkuus on maltillinen huomioiden
kokonaisrakennustehokkuus, joka on kaava-alueen osoittamalla
alueella kaavamuutosluonnoksen esittämällä tavalla toteutettuna
e=0.48. Lisäksi uudet kerrostalot jäävät korkeudeltaan
kenkätehtaan korkeuden alle vaikka ovatkin 7-kerroksisia.

Esitetty lausunto on
kirjattu.

7. Lausunto  7
29.4.2020

Elisa Oyj:llä ei ole huomauttamista asemakaavan muutokseen.

Alueella on Elisa Oyj:n tietoliikennekaapeleita joiden olemassaolo tarvitsee alueella toimijoiden tiedostaa ja Esitettyä lausuntoa huomioidaan siten, että alueen johtotiedot on
pyydetty Johtotietopankki-palvelusta ja pyritään suunnittelemaan

Esitetty mielipide on
kirjattu ja sitä on
huomioitu.
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Elisa Oyj/ Projektipäällikkö
Mika Björkqvist

huolehtia niiden riittävästä suojauksesta.

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

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

alueen johdotukset keskitetysti siten, että yllätyksiltä vältytään
rakennusvaiheessa.

8. Lausunto 8
25.5.2020

Vanhusneuvosto/Sihteeri
kotihoitopäällikkö Sanna
Laakkonen

Vanhusneuvoston lausunto Pereen asemakaavan muutokseen 25.5.2020
-Sujuva ja esteetön liikkuminen on huomioitava
-Jalankulkuteiden tulisi olla turvallisia ja rollaattoreille sopivat
-Luonnon monimuotoisuus on säilytettävä.

Esitettyihin kohtiin on kaavaluonnoksessa pyritty kiinnittämään
huomiota.

Esitetty mielipide on
kirjattu ja sitä on
huomioitu.

7. Mielipide 1
29.5.2020

As Oy Tavastinpuiston
asukkaiden psta
Riikka Pohjalainen
Matti Mäkinen
Janne Koivisto

Muistutuksen sisältö:
Me As Oy Tavastinpuiston asukkaat esitämme kannanottomme Pereen asemakaavan muutoksesta nro
255.
Asemakaavan muutosehdotus rajoittuu myös As Oy Tavastinpuiston tonttiin.

Hyväksyminen:
Kannatamme asemakaavan muutosta rakennusoikeuden lisäämisellä, sillä maisemakaavaan sopivien
asuintalojen rakentaminen lisää jälleen alueen mielekkyyttä ja elinvoimaisuutta.

Vaatimukset:
Asemakaava nro 126 on kaavamuutokseen alaiselta, muutoin kuin As Oy Partolanhovin kohdalla merkitty
pientalovaltaiseksi asuinalueeksi AP. Vaadimme, että tämä säilytetään, jolloin rakennukset noudattaisivat
samaa korkeutta, kuin Isomäentien parillisen puolen muiden rivitaloasuntojen.
Korkeiden asuinrakennusten rakentaminen tontille muuttaisi alueen puistomaisuuden, joka alkaa jo
Isomäentien alkupäästä.

Perustelut:
Partolan kenkätehtaan säilyttäminen maisemassa on tärkeää. Naistenmatkantieltä katsottaessa, tämän
Pirkkalan historian kannalta merkittävän rakennuksen säilyminen on tärkeää alueen visuaalisen ilmeen
ylläpitämiseksi. Alla havainnollistava kuva, johon luonnosteltu kerrostaloja tontille, ja ne peittävät taakseen
kenkätehtaan näkymän.

Kaavaluonnoksessa on pyritty ottamaan kaava-alueen
rakennuksiin vaikutteita enemmän kenkä-Partolan rakennuksesta
kuin Isomäen rakennuskannasta. Isomäen puolella on kaavassa
esitetty AP-merkintä eli rivitalot 1-2-kerroksisina joten mielipiteen
esittämä toive on huomioituna. Myös Partolan kenkätehtaan
suojeluun sekä vaikutukseen maisemassa on kaavassa kiinnitetty
huomiota mielipiteen esittämällä tavalla.

Esitetty mielipide on
kirjattu ja sitä on
huomioitu
kaavaluonnoksessa.
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