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Tiedote osallistumis‐ ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta
Pirkkala, Turrin asemakaavan muutos (nro 258)

Pirkanmaan liitolle on 29.4.2020 toimitettu tiedotekirje koskien Pirkkalan Turrin asemakaavan muutoksen
osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmaa, joka on nähtävänä 29.4.2020–29.5.2020.
Palautetta osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmasta voidaan esittää kaavaprosessin kuluessa milloin tahansa.
Aineistoon tutustumisen jälkeen totean, että Pirkanmaan liitto ei anna lausuntoa ko. suunnitelmasta.
Teknisluonteisena korjauksena pyydän kuitenkin täydentämään osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmaa Pirkanmaan
maakuntakaavaan liittyvien tietojen osalta.
Suunnittelualuetta koskevat myös maakuntakaavan Pyhäjärven ympäristön kehittämisvyöhyke ‐
kehittämisperiaatemerkintä (kk4).

Pirkanmaan liiton puolesta
Tampereella 6.5.2020
Hanna Djupsjöbacka
Maakunta‐arkkitehti
+358 50 598 4134
hanna.djupsjobacka@pirkanmaa.fi
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PIRKANMAAN LIITTO
Maankäyttö ja liikenne
Kelloportinkatu 1 B
PL 1002
33101 TAMPERE
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Raat ikainen M ika
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Hoffren Esa (ELY) <esa.hoffren@ely-keskus.fi>
torstai, 28. toukokuuta 2020 10:50
Raatikainen Mika
Turrin asemakaavan muutos (nro 258), Pirkkala

Viite: Lausuntopyyntönne,Turrin asemakaavan muutos (nro 258), PIR/ 229/ 1103/ 2020
PIRELY/ 3394/ 2020
ELY- keskus ei anna kaavan OAS-vaiheessa lausuntoa. Kaava pyydetään toimittamaan luonnosvaiheessa tiedoksi.
____________________________________
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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Pirkkalassa 17.5.2020

PIRKKALA-SEURA RY
Mielipide Turrin asemakaavan muutoksen (nro 258) osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta
Kaava-alue sijaitsee Pyhäjärven rantavyöhykkeellä. Kyseessä on yksittäisen omakotitontin
erottaminen omaksi asemakaava-alueekseen Turrin sataman ja ranta-alueen kattavasta asemakaavasta 157. Asemakaavamuutoksella haetaan rakennusoikeuden lisäämistä ja tontin
jakamista useammaksi omarantaiseksi rakennuspaikaksi.
Voimassa olevassa asemakaavassa 157 on annettu suojelumääräys asuinrakennukselle,
rantasaunalle sekä yhdelle talousrakennukselle: “ Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, jota
ei saa purkaa. Rakennuksen ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää”.
Pirkkala-Seura pitää tärkeänä, että nämä suojelumääräykset säilyvät myös uudessa
asemakaavassa 258. Suojellun asuinrakennuksen rakennustapa- ja tyyli tulee ottaa huomioon
uudisrakentamisen kaavamääräyksissä. Niin ikään ranta-alueen kaavamääräys tulee säilyttää
asemakaavassa ennallaan: “Maisemallisesti arvokas alue, joka liittyy kulttuurihistoriallisesti
merkittävään huvilaympäristöön. Aluetta tulee hoitaa puoliavoimena, näkymät rantaan
säilyttäen.”

Pirkkala-Seuran hallitus
Petri Laiho
Puheenjohtaja
P. 0400 915 012
pirkkalaseura@gmail.com

Pirkkalan kunta

Turrin asemakaavan muutos (nro 258)

Pirkkalan kunta ohjaa yksityisen konsultin laatimaa asemakaavan muutosta Turrin
asemakaava-alueelle Kivirannantie 3 kiinteistön yhteydessä. Tavoitteena on lisätä alueelle
rakennusoikeutta siten, että nykyiselle kiinteistölle syntyy uusi omakoti/
paritalotontti.
Asemakaavoitus on tullut vireille kaavoituskatsaus 2020:llä kh:n päätöksellä 9.3.2020.
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 Turrin asemakaavan muutokseen 25.5.2020
-Turrin asemakaavan muutoksessa on tärkeintä luontoarvot: luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen

Lisätietoja

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

PIR Kirjaamo
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Deski /Telia Finland Oyj /Tampere <production-desk@teliacompany.com>
tiistai, 19. toukokuuta 2020 14:06
PIR Kirjaamo
RE: Tiedotuskirje oas osallisille, Turrin asemakaavan muutos (nro 258)

Seurantamerkintä:
Merkinnän tila:

Seuranta
Merkitty

Terve,
Aluerajauksen mukaan kaavamuutos ja rakentaminen ei näyttäisi vaikuttavan Telian verkkoon.
Vesistössä kulkee kaksi Telian kaapelia, mutta ne rantautuu aallonmurtajan länsipuolelta.

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: Tiedotuskirje oas osallisille, Turrin asemakaavan muutos (nro 258)

Asia: Turrin asemakaavan muutos (nro 258)
Asianumero: PIR/229/1103/2020
Käsittelijä: Åhlman Eija
Käsittelijän puhelinnumero: 050 435 5102
Hei, ohessa Turrin asemakaavan muutoksen (nro 258) 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.
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