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Pereen asemakaavan muutos (nro 255) 

 
  

Elisa Oyj:llä ei ole huomauttamista asemakaavan muutokseen. 
 

 

Alueella on Elisa Oyj:n tietoliikennekaapeleita joiden olemassaolo tarvitsee alu-

eella toimijoiden tiedostaa ja 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§). 

 

     

 Lisätietoja asiasta antaa: verkontuki@elisa.fi 

 

 
 

 

 

 

 

Ystävällisin terveisin 

Elisa Oyj 

Coverage and Availability Services 

 

 

 

Mika Björkqvist 

Projektipäällikkö 
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Raatikainen Mika

Lähettäjä: Hoffren Esa (ELY) <esa.hoffren@ely-keskus.fi>
Lähetetty: torstai, 28. toukokuuta 2020 11:41
Vastaanottaja: Raatikainen Mika; PIR Kirjaamo
Aihe: Pereen asemakaavan muutos (nro 255), Asianumero: PIR/656/1103/2019, Pirkkala

Viite: Lausuntopyyntönne, Pereen asemakaavan muutos (nro 255), Asianumero: PIR/656/1103/2019
PIRELY/3395/2020

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:

____________________________________
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. 













 

 

 

          Pirkkalassa 17.5.2020   

PIRKKALA-SEURA RY 

 

Mielipide Pereen asemakaavan muutoksen (nro 255) osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmasta 

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 istuttetavan 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. 

 

Pirkkala-Seuran hallitus 

Petri Laiho    

Puheenjohtaja  

P. 0400 915 012    

pirkkalaseura@gmail.com 
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PIR Kirjaamo

Lähettäjä: Suontaus Mihail <mihail.suontaus@sahkolaitos.fi>
Lähetetty: tiistai, 5. toukokuuta 2020 14:19
Vastaanottaja: PIR Kirjaamo
Aihe: Pereen asemakaavan muutos (nro 255)

Seurantamerkintä: Seuranta
Merkinnän tila: Merkitty

Hei! 
 
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 
nykyaikaiselle 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. 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Mihail Suontaus 
Verkonsuunnittelija 
Tampereen Sähköverkko Oy 
Voimakatu 17, 33100 Tampere 
Puh. 040 180 0815 
etunimi.sukunimi@sahkolaitos.fi 
www.tampereensahkolaitos.fi 
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PIR Kirjaamo

Lähettäjä: Deski /Telia Finland Oyj /Tampere <production-desk@teliacompany.com>
Lähetetty: tiistai, 19. toukokuuta 2020 13:53
Vastaanottaja: PIR Kirjaamo
Aihe: RE: Oasin tiedotuskirje osallisille, Pereen asemakaavan muutos (nro 255)

Seurantamerkintä: Seuranta
Merkinnän tila: Merkitty

Terve, 
 
Telialla ei ole rakennettua verkkoa kaavamuutosalueella, joten ei huomautettavaa. 
 
 
Terveisin 
  
Jarno Paasonen 
Production Desk 
Telia Company 
p. 0201332710 
www.telia.fi/televerkko 
 
 
 
 
‐‐‐‐‐Original Message‐‐‐‐‐ 
From: kirjaamo@pirkkala.fi <kirjaamo@pirkkala.fi>  
Sent: tiistai 28. huhtikuuta 2020 15.58 
To: Deski /Telia Finland Oyj /Tampere <production‐desk@teliacompany.com> 
Subject: Oasin tiedotuskirje osallisille, Pereen asemakaavan muutos (nro 255) 
 
 
Asia: Pereen asemakaavan muutos (nro 255) 
Asianumero: PIR/656/1103/2019 
Käsittelijä: Åhlman Eija 
Käsittelijän puhelinnumero: 050 435 5102 
 
Hei, ohessa Pereen asemakaavan muutoksen (nro 255) osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma lausuntoa varten. 
Lisätietoja antaa arkkitehti Mika Raatikainen puhelin 050 436 3968. Terveisin toimialasihteeri Eija Åhlman 
 
Tämä viesti on lähetetty Pirkkalan kunnan asiankäsittelyjärjestelmästä. 
 
Lisätietoja voi tiedustella yllämainitulta asiaa hoitavalta käsittelijältä sähköpostitse etunimi.sukunimi@pirkkala.fi tai 
puhelinnumerosta. 



Pirkkalan kunta

Pereen asemakaavan muutos (nro 255)

Pirkkalan kunta ohjaa yksityisen konsultin laatimaa asemakaavan muutosta Pereen
asemakaava-alueelle As Oy Partolanhovin kiinteistön yhteydessä. Tavoitteena on lisätä
alueelle rakennusoikeutta kohtuullisesti siten, että taloudellinen uudisrakentaminen
alueella mahdollistuu.
Asemakaavoitus on tullut vireille kaavoituskatsaus 2019:llä kh:n päätöksellä
27.5.2019.
Asemakaavamuutoksen MRL 63§ mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään
nähtävillä 29.4.2020–29.5.2020 maankäytön ilmoitustaululla kauppakeskus
Veskassa ja kunnan kotisivulla www.pirkkala.fi
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa
kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle tai suullisesti suunnittelutoimistoon.
Mielipiteet pyydetään toimittamaan osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001,
33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi. Kaava-asiaa hoitaa
arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 436 3968.

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.

Lisätietoja kotihoitopäällikkö Sanna Laakkonen, puh. 050 360 3557
etunimi.sukunimi@pirkkala.fi
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Saarihuhta Johanna

Lähettäjä: Riikka P <riikkampohjalainen@gmail.com>
Lähetetty: perjantai, 29. toukokuuta 2020 18:20
Vastaanottaja: PIR Kirjaamo
Aihe: Muistutus Pereen asemakaavan muutoksesta (nro 255)

Seurantamerkintä: Seuranta
Merkinnän tila: Merkitty

Muistutus Pereen asemakaavan muutoksesta (nro 255), PIR/656/1103/2019 
 
Muistutuksen tekijät: 
As Oy Tavastinpuisto, puolesta Matti Mäkinen, Janne Koivisto, Riikka Pohjalainen 
Tila 604‐412‐1‐510, TAVASTINPUISTO  
Asunto Oy Tavastinpuisto, 0767695‐1 
 
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. 
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As Oy Tavastinpuiston asukkaiden psta 
Riikka Pohjalainen 
Matti Mäkinen 
Janne Koivisto 


