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1. Perus- ja tunnistetiedot
Asemakaavaselostus, joka koskee 8.10.2020 päivättyä asemakaavaehdotusta.







Vireille tulo kaavoituskatsauksessa 2019, KH 27.5.2019 § 145,
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, YLa 12.6.2019 § 87,
Valmisteluaineisto (Luonnos): YLa 10.12.2019 § 164,
Asemakaavaehdotus: YLa xxx, KH xxx
Kunnanvaltuuston hyväksyminen xxx
Lainvoimaisuuskuulutus xxx

1.2 Tunnistetiedot
NAISTENMATKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS
ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA muutetaan 19.8.1998 vahvistettua asemakaavaa nro 121
ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA kumotaan 22.7.2015 vahvistettu asemakaava nro 240
ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA muodostuu NAISTENMATKAN korttelin 709 tontit 1-5, katualuetta, vesialuetta ja puistoalueita.

1.3 Kaava-alueen sijainti
Alue käsittää koulukeskuksen tontin, lukion tontin urheilutalon tontin osan Pyhäojan puistoa sekä urheilukentän alueen rajoittuen idässä Vähäjärveen ja Urheilutiehen etelässä Ollikantiehen, lännessä Suupankujaan ja pohjoisessa Pyhäojan puistoalueeseen.
Alue käsittää kiinteistöt 604-408-3-21 WÄHÄJÄRVI, 604-408-3-347 NIEMENMAA, 604-408-3-371 OLLIKKA, 604-408-4-61 WÄHÄJÄRVI, 604-408-4-210 JÄRVENPÄÄ, 604-408-4-100 MUTAPALSTA,
604-408-4-101 MUTAMAA, 604-408-4-530 VÄHÄJÄRVENPUISTO, 604-408-4-677 VESIPERÄ, 604408-18-0 ETELÄ, 604-408-18-2 Pirkkalan lukio sekä 604-408-20-1 HUOVINTIE. Omistajana kaikissa on
Pirkkalan kunta. Lisäksi kaavarajauksessa on mukana kiinteistö 604-876-5-1 Naistenmatkan osakaskunta.
Alueen pinta-ala on n. 16,14 ha josta maapinta-alaa n. 11,24 ha.

Kuva 2, kiinteistöjako, MML 2019.
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1.4 Kaavan tarkoitus
Alueen asemakaavamuutoksen tavoitteena on laatia mahdollisimman joustava asemakaava, joka mahdollistaa yhtenäisen urheilu- ja koulukampuksen toteutuksen kuntakeskuksen ytimeen. Erityisesti asemakaavan päivittämistä tarvitaan mahdollistamaan urheilutalon tontin kytkeminen luontevalla tavalla koulun
tonttiin sekä mahdollistamaan liikuntapalveluille lisärakennusoikeutta. Erityisenä tavoitteena on tutkia uimahallin mahdollistaminen alueelle sekä Vähäjärven virkistyskäyttömahdollisuuksien tutkiminen. Koulukeskuksen osalta rakennusoikeus tuoreessa asemakaavassa on riittävä koulun tarpeisiin. Liikuntatalon tontin rakennusoikeus on 4000 k-m² ja siitä on käyttämättä ainoastaan 389 k-m². Alueella on potentiaalia vapaa-aikakeskuksen lisärakentamiselle mutta se edellyttää asemakaavan avaamista. Tavoitteena on samalla
tutkia kokonaisuutena alueen liikenne ja paikoitusratkaisua.

1.5 Luettelo selostuksen liitteistä
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sijaintikartta, Pirkkalan taajama yleiskaava 2020,
Ote voimassa olevista asemakaavoista
Rakennettu ympäristö ja luonnonympäristö, pystyilmakuva 2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tarkistettu 3.12.2019
Asemakaavakartta a4-pienennös, luonnos
Asemakaavan havainnekuva
Lausunnot
Rakennetun ympäristön historiaselvitys, Ramboll Oy 2019-20
Liikenneselvitys Destia Oy 2020

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista










Tekniset verkostot ja katusuunnitelmat, kunnallistekniikan osasto, alueen energiayritykset,
Maarekisteritiedot, maanmittaustoimiston aineisto 2019,
Viisto- ja pystyilmakuvat, 2000-2018, Lentokuva Vallas Oy, sekä BlomKartta Oy,
Naistenmatkantien (mt 3022) liikenneselvitys, Sito Oy, 2007-09,
Liikenneselvitys Koulutien katkaisu Sito Oy 2014-2017,
Väestötiedot, Tilastokeskus 2019,
Yleiskaava 2020 luontoselvitys, Ramboll Oy, 2010,
Pirkkalan valuma-alueselvitys, FCG Oy, 2013,
Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, Heiskanen 2002.

1.7 Kaavaprosessin vaiheet
Alueen kaavoitus on tullut vireille vuoden 2019 kaavoituskatsauksella. Yhdyskuntalautakunta asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville, minkä jälkeen laaditaan asemakaavaluonnos. Valmisteluaineisto (asemakaavaluonnos) käsitellään yhdyskuntalautakunnassa, joka asettaa sen nähtäville, jolloin osallisilla on mahdollisuus jättää valmisteluaineistosta mielipide. Valmisteluaineisto pidetään julkisesti nähtävänä. Valmisteluaineistosta saadut mielipiteet käsitellään ennen kaavaehdotusvaihetta. Yhdyskuntalautakunta esittää, että kunnanhallitus käsittelee asemakaavaehdotuksen ja laittaa sen nähtäville. Tällöin on osallisilla mahdollista antaa asemakaavaehdotuksesta muistutus. Ehdotusvaiheen muistutusten ja lausuntojen
johdosta tehtävien tarkistusten jälkeen kunnanhallitus ottaa asian uudelleen käsittelyyn, jonka esityksestä
asemakaavan hyväksyy valtuusto. Valtuuston päätös on lainvoimainen 30 vrk kuluttua päätöksen julkistamisesta kuulutuksella (MRA 93§), mikäli siitä ei ole valitettu Hämeen hallinto-oikeuteen.

2. Lähtökohdat
2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
Kokonaisrakenne, taajamakuva ja luonnonolot
Nykyinen kokonaisrakenne on esitetty liitteessä ”rakennettu ympäristö”. Kuvasta käy ilmi myös suunnittelualueen sekä ympäristön nykyinen rakennuskanta.
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Koulu- ja urheilukampus sijoittuu Pirkkalan keskustaan rajautuen pohjoisessa Pyhäojan puistoon sekä kunnantalon korttelin reunaan, idässä Vähäjärveen, lännessä Suupankujaan ja etelässä Ollikantiehen.
Kokonaisrakenne
Koulukeskuksen kortteli 709 sekä liikuntatalo on kiinteä osa keskustaa. Varsinainen koulukeskuksen miljöö koostuu avarien piha-alueiden, ala- ja yläasterakennusten sekä lukiorakennuksen ja väistötilaparakkien
muodostamasta kokonaisuudesta.

Kuva 3, Ilmakuva 2018, Lentokuva Vallas Oy.

Rakennukset
Koulukeskusta on rakennettu vaiheittain laajennuksin vuosina 1968, -72, -73, -77, -85 ja viimeisin alaasteen laajennus 2007. Saneerauksia on tehty eri aikoina ja viimeisimmät korjaukset sisäilmaongelmien
poistamiseksi yläasteen osalta ovat edelleen käynnissä.
Vuonna 2011 ilmenneiden sisäilmaongelmien johdosta koulukeskuksessa on suoritettu lukuisia korjauksia
vuosina 2013-14 ja tehdään edelleen tarpeen vaatiessa. Koulun tontilla on tällä hetkellä neljä eri väliaikaista rakennusta, jotka on rakennettu purettujen osien tilalle tai sisäilmaongelmien vuoksi väistötiloiksi.

Kuva 4, alueen rakennuskantaa nykytilanteessa, ilmakuva Pirkkalan maankäyttö, kuvankäsittely, Ramboll 2020.
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Kuva 5, Koulukeskus, ala-aste.

Kuva 6, Koulukeskus, yläaste..

Kuva 7, Koulukeskus, vanha lukio-osa.
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Kuva 8. Lukio

Kuva 9, Liikuntatalo.

Historiaselvitys
Koulukeskuksen ympäristö on 1960-luvulta asti rakentunutta kerroksellista oppilaitosympäristöä. Eri aikojen tarpeiden mukaan laajentuneet ja muokkautuneet rakennukset pitävät sisällään osia kaikilta eri vuosikymmeniltä sen rakentamisajankohdasta alkaen aina viime vuosiin saakka. Peruskoulu-uudistuksen myötä
kehittymään lähtenyt koulurakentamisen kokonaisuus on osa Pirkkalan kunnan modernia sivistyshistoriaa.
Koulukeskuksen ulkoarkkitehtuurissa on ollut punaisena lankana graafinen ilme ja rakennusosien kuutiomainen muotoilu. Arkkitehti Pekka Ilveskosken suunnittelemat ensimmäiset rakennukset ovat säilyneet
fragmentteina uudempien osien keskellä. 1960- ja 1970-luvuilla Ilveskosken suunnittelemat yläaste ja lukio
ovat sittemmin yhdistyneet arkkitehti Mikko Knuutin lisärakennusosalla. Knuutin kädenjälkeä on myös
viereen rakentunut ala-aste. Myöhempiä vaiheita ovat suunnitelleet muun muassa Ahlström Arkkitehdit.
Eri aikakausien kerroksissa ja alkuperäisissä suunnitelmissa on havaittavissa ajalleen tunnusomaisia koulurakentamisen piirteitä, joita on ohjannut erityisesti tilaohjelmaan liittyvät kysymykset. Pyrkimys ajanmukaisten ja korkeatasoisten oppimisympäristöjen suunnitteluun on toinen tärkeä lanka alueen rakentumisessa. Lukuisten muutosten myötä rakennushistorialliset kerrokset ovat sekoittuneet ja varsinkin vanhimmat piirteet sulautuneet osaksi uudempia. Koulukeskuksen rakennushistorialliset arvot liittyvät koulukeskuksen kerroksellisuuteen, joka muodostuu eri aikoina toteutetuista koulurakennuksista sekä niihin tehdyistä muutoksista. Koulukeskuksen paikallishistorialliset arvot Pirkkalan kunnan koulutoiminnan kehityksessä ovat ilmeiset. Koulukeskus kuvastaa Pirkkalan sivistyshistorian vaiheita aina peruskoulu-uudistuksesta nykypäivään saakka.
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Kaupunkikuvallisesti voimakkaimpia tekijöitä ovat alueen uusimmat osat, kuten urheilutalo ja uusi lukio,
jotka määrittävät voimakkaasti erityisesti Vähäjärven ja Koulutien ympäristöä. Suupankujan varrella yläja ala-asteen rakennukset muodostavat väljän kokonaisuuden kadun vastakkaisella puolella olevien samaa
aikakautta edustavien asuinkerrostalojen kanssa. (Koulukeskuksen ja urheilutalon ympäristön historiaselvitys, Ramboll Oy 2019-20).
Luonnonolot
Kaavamuutosalue on topologialtaan tasainen ja matalasti rakennettu 1-2 kerroksisesti. Alueen korkeus on
koko alueella n. + 95-96 metriä merenpinnasta. Alue on lähes kokonaisuudessaan rakennettu ja istutetut
osat tonttia on muokattuja. Maaperä on koko alueella savimaata.
Asuminen, palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta
Kaavamuutosalue sijoittuu Pirkkalan kuntakeskukseen, jossa on monipuolisesti palveluja, asumista sekä
liiketoimintaa. Alueelle sijoittuu Naistenmatkan ja Suupanniityn koulut, liikunta- ja vapaa-aikakeskus sekä
keskusta yleisurheilukenttä.
Naistenmatkan koulu on suurin kunnan alakouluista. Oppilasmäärä on ollut viime vuosina yli 600 oppilasta
ja henkilökuntaan kuuluu rehtorin, apulaisrehtorin ja koulusihteerin lisäksi lähes neljäkymmentä opettajaa
ja vajaat kolmisenkymmentä koulunkäynninohjaajaa, koulupsykologi, koulukuraattori ja terveydenhoitaja.
Koululla työskentelee myös muuta henkilökuntaa, kuten vahtimestari, siistijät ja keittiöhenkilöstö.
Naistenmatkan koulu aloitti toimintansa syksyllä 1972 Tommilan kiinteistössä Pirkkalan keskustassa. Seuraavina vuosina koulun toiminta oli hajasijoitettuna eri puolilla Pirkkalaa, kunnes vuonna 1977 koulu sai
omat tilat. Heti koulun valmistuttua kävi selväksi, että tilat olivat ahtaat oppilasmäärän kasvun johdosta ja
koulua laajennettiin vuonna 1986. Koulun viimeisin laajennus ja peruskorjaus valmistui 2008.
Suupanniityn koulu käsittää 7-9 luokka-asteet ja vuosiluokilla 2018-19 on 714 oppilasta.
Väestön rakenne ja kehitys
Varsinaisella kaavamuutosalueella ei ole asukkaita.
Naistenmatka 2002-2018. Asukasluku on kasvanut 651 asukkaalla; 866:sta 1517:een (Tilastokeskus,
31.12.2018). Ajanjaksolla 2002-2018 kunnan väkiluku on noussut n. 5984 hengellä 13684:sta 19368:een.
Liikenne
Pirkkalan kuntakeskus on hyvin saavutettavissa henkilöautolla, lähiseudulta kävellen ja pyöräillen. Joukkoliikenteellä saavutettavuus on suunnasta riippuen vähintään kohtalaista, ja se parani kesällä 2014 Pirkkalan siirryttyä vaiheittain Tampereen joukkoliikenteen järjestämän liikennöinnin piiriin.
Pirkkalan keskustassa on hyvät edellytykset kävellen ja pyörällä kulkemiseen. Kevyen liikenteen verkosto
on kattava eikä keskusta-alueella ole epäjatkuvuuskohtia. Kulkumuotojen toisistaan erottelussa on kuitenkin parantamisen varaa. Nykyisin keskustassa Naistenmatkantiellä ja Lentoasemantiellä on yhdistetyt kevyen liikenteen väylät. Suupantiellä on erotettu kevyen liikenteen väylä tien molemmin puolin.
Liikennemäärien selvittämiseksi Pirkkalan keskustassa toteutettiin liikennelaskennat marraskuussa 2013.
Suurimmat liikennemäärät ovat keskustan pohjoispuolella olevalla Naistenmatkantiellä (8 800–12 200
ajo./vrk). joka toimii alueellisena pääväylänä ja vaihtoehtoisena reittinä kehätielle. Keskustan pääkadulla
Suupantiellä kulkee noin 4800–5300 ajon./vrk ja huipputunnin osuus liikenteestä on noin 10 %. Myös nykyiselle kunnanvirastolle johtavan Koulutien liikennemäärät ovat kohtalaisen suuret, 3700 ajon./vrk, josta
huipputunnin osuus 11 %. Koulutien huipputunnin ajankohta eroaa muista väylistä Koulukeskuksen opiskelijoiden tuottaman liikenteen vuoksi, ja se on noin kello 14–15
Koulureittien varrella mopojen ja mopoautojen osuus liikennemääristä on merkittävä. Koulutiellä mopojen
ja mopoautojen osuus huipputuntina on jopa 23 % liikennemääristä. Myös Urheilutiellä mopoja ja mopoautoja on 9 % huipputunnin liikenteestä.
Liikenneselvityksen (2013) mukaan tarkasteltujen liittymien palvelutasot ja kuormitusasteet iltahuipputunnin aikana nykytilanteessa on kaikissa liittymissä erittäin hyvä. Se tarkoittaa, että keskimääräinen odotusaika liittymässä on alle 10 sekuntia. Kuormitusaste Suupantien ja Koulutien liittymässä, Lentoasemantien
ja Ollikantien liittymässä sekä Ollikantien ja Urheilutien liittymässä on alle 50 %, jolloin liittymän toimivuus on hyvä ja ruuhkia ei esiinny. Suupantien päissä, Lentoasemantien ja Naistenmatkantien liittymissä,
kuormitusaste on koko liittymän osalta hieman yli 50 % ja sivusuuntien osalta selvästi korkeammat, jolloin
ruuhkia voi satunnaisesti esiintyä.
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Lisätarkastelut 2020
Liikenneselvityspäivitys teetettiin luonnosvaiheen jälkeen kesällä 2020 (Destia Oy 2020). Siinä tarkoituksena oli tarkistaa Ollikantien liikenteen toimivuus Lentoasemantien risteyksen ja Urheilutien välisellä alueella asemakaavaehdotuksen mukaisilla lisääntyneillä rakennusoikeuksilla ja liikennetuotoksilla tavoitetilassa 2040. Selvitys sisälsi liikennelaskennat elokuussa 2020. Lisäselvitys osoitti risteysalueiden toimivuuden tavoitetilassa olevan hyvä. Herkkyystarkasteluna tutkittiin liikennetuotokseltaan ”pahin” tilanne, eli
Koulu- ja urheilukampuksella toteutettava kongressi; iltaruuhkahuippuna. Siinä tilanteessa Ollikantieltä vasemmalle Lentoasemantielle kääntyvä kaista ruuhkautuu ja palvelutaso (HCM) asteikolla A-F putoaisi
luokkaan D; välttävä, (kuva 10b). Liikennemitoituksessa taloudellisesti järkevää ei ole mitoittaa risteyksiä
niin, että pahimmillaankin palvelutaso olisi hyvä. Normaali arkiliikenteessä kaikki risteykset toimivat käytännössä hienosti.
Voimassa oleva asemakaava lähtee siitä, läpiajo Koulutien kautta Suupantieltä Ollikantielle katkaistaan
Pyhäojan puistoon, jolloin tulevaisuudessa rakentuva keskustakorttelin Koulutien puoleinen liikenne rauhoittuu hieman ja jää pelkästään keskustakorttelin liikennöintiä varten. Koulu- ja urheilukampukselle saapuva ajoneuvoliikenne tulee kokonaisuudessaan etelästä Ollikantien suunnasta.
Suupankuja on kytketty Ollikantiehen yksisuuntaisena etelästä pohjoiseen. Syöttö koulukeskukselle on siten Ollikantielta ja poistuminen Suupantien kautta pohjoisen suuntaan.

Kuva 10, liikenneverkko alueella.

Kuva 11, liikenneselvitys 2020. Ollikantien risteysjärjestelyt ovat toimivat tavoitetilanteessa 2040.
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Tekninen huolto
Nykyiset Tampereen Kaukolämpö Oy:n kaukolämpö- ja maakaasuverkot kulkevat Urheilutien varressa.
Sähköverkkoyhtiönä toimii Elenia Verkko Oy, tietoliikenneverkot ovat Elisalla ja Pirkanmaan Jätehuolto
Oy vastaa alueella jätehuollosta. Alueen eteläosassa, Ollikantien varressa on Tampereen sähkölaitoksen
kaukolämpölaitos. Laitoksen teho on 8 MW ja polttoaineena on maakaasu.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Suunnittelualueella ei ole ympäristönsuojelukohteita.
Maanomistus
Kunta omistaa kaavamuutosalueen kiinteistöt pois lukien Naistenmatkan osakaskunnan vesialueen (604876-5-1).

2.2 Suunnittelutilanne
Valtioneuvoston alueidenkäyttötavoitteet
Tarkastetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan 1.4.2018.
Uuden VAT:n tavoitteet on ryhmitelty viiteen ryhmään:
1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
2. Tehokas liikennejärjestelmä
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto
Maankäyttö- ja rakennuslain 24 § 2. mom. mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.
Maakuntakaava
Alueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavassa alueella on seuraavat merkinnät:

Keskustatoimintojen alue.
Merkinnällä osoitetaan valtakunnan osakeskus, kaupunkitasoiset keskukset ja Tampereen ydinkaupunkiseudun alakeskukset. Merkintä sisältää niihin liittyvät keskustamaisen asumisen ja keskustahakuisten palvelu-, työpaikka- ja muiden toimintojen alueet liikennealueineen ja puistoineen.

Pyhäjärven ympäristön kehittämisvyöhyke
Merkinnällä osoitetaan Tampereen ydinkaupunkiseudulla Pyhäjärveen kytkeytyvä kaupunkimaisen asumisen ja virkistyksen laatuvyöhyke.
Kehittämissuositus:
Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edistää järvinäkymiä hyödyntäviä ratkaisuja ja laadukasta
rakentamista, yleisessä käytössä olevan rantavyöhykkeen säilymistä ja toteutumista sekä sujuvaa ja esteetöntä liikkumista alueella. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota kulttuuriarvojen säilymiseen. Alueen maankäyttöä tulee kehittää yhtenä kokonaisuutena tiiviissä yhteistyössä kuntien ja muiden
viranomaisten kanssa.
Viheryhteys.
Merkinnällä osoitetaan taajamiin liittyvät olemassa olevat tai tavoitteelliset viheryhteydet, joilla on erityistä merkitystä alueellisen virkistysverkoston ja/tai ekologisten yhteyksien kannalta.
Suunnittelumääräys:
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Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee määrittää viheryhteyden tarkempi sijainti sekä varmistaa
maastokäytävän riittävä leveys, jotta seudullisten viheralueiden ja ulkoilureittien muodostama verkosto
voidaan toteuttaa riittävän yhtenäisenä kokonaisuutena.
Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota ympäristön laatuun, alueen ominaisuuksiin ekologisen
verkoston osana sekä merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Kuva 12, maakuntakaava.

Taajamayleiskaava 2020
Voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa yleiskaava 2020:ssä alue on osoitettu merkinnällä:
PY Julkisten palveluiden ja hallinnon alue. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi,
VU Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi,
V Virkistysalue,
Modernin rakennusperinnön kulttuurihistoriallisesti arvokas kulttuuriympäristön kohde 71.
Rakennuksissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden, käyttötarkoituksen muutosten sekä täydennysrakentamisen ja alueella tehtävien toimenpiteiden yhteydessä tulee pyrkiä siihen, että alueen ja rakennusten rakennushistoriallisesti ja
kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne säilyy.
Lähtökohtana tulee olla kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen, kuten inventoinnissa arvokkaaksi määriteltyjen rakennusten säilyttäminen.
Rakennusten purkamiseen tarvitaan lupa. Numerointi viittaa kaavaselostuksen ja kulttuuriympäristöliitteen kohdenumerointiin. Lisäksi Vähäjärven rannassa kulkee Pyöräilyn kehittämiskäytävä-, Viheryhteystarve- sekä ohjeellinen ulkoilureittimerkinnät.
Kuva 13. Ote taajama yleiskaavasta 2020.
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Asemakaava
Alueelle on vahvistunut koulukampuksen laajentamisen ja lukion rakentamisen mahdollistanut Naistenmatkan asemakaava (nro 240) 22.7.2015. Urheilutalon ja -kentän asemakaava (nro 121) on vahvistunut
19.8.1998.

Kuva 14. Asemakaavayhdistelmä.

Rakennusjärjestys
Pirkkalan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.6.2016.
Rakennuskiellot
Aluetta koskien ei ole rakennuskieltoja.
Päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat
Seutuhallitus hyväksyi osaltaan rakennesuunnitelman 2040 joulukuussa 2014. Pirkkalan kunnanvaltuusto
hyväksyi rakennesuunnitelman 16.2.2015 § 3. Rakennesuunnitelma 2040 on Tampereen kaupunkiseudun
yhdyskuntarakenteen kehitystä pitkällä tähtäimellä ohjaava strateginen suunnitelma. Siinä tarkastellaan
seudun taajamarakennetta taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävänä sekä arjen sujuvuutta
edistävänä kokonaisuutena.
Tärkeitä osia ovat esimerkiksi raideliikennettä ja palveluverkkoa koskevat seudulliset ratkaisut sekä monipuolinen asuntotuotanto. Kunnat huomioivat rakennesuunnitelman kaavoissaan, liikenteen ja palveluverkon suunnitelmissaan sekä asuntotuotannossaan. Rakennesuunnitelmassa varaudutaan 2000-luvulla toteutuneen väestönkasvun jatkumiseen, eli hieman yli 4000 asukkaan vuotuiseen kasvuun. Seudulla arvioidaan
olevan noin 480 000 asukasta vuonna 2040. Uusia asuntoja tarvitaan noin 91 000 kappaletta. Asuntorakentamisen painopistealueet ovat hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Pääosa uusista asunnoista sijoittuu
kuntien keskustoihin ja muihin vahvoihin alueellisiin keskuksiin, mukaan lukien lähijunan asemanseuduille
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sekä seudullisten raitiotie- ja bussiyhteyksien varrelle. Asuinympäristöistä tehdään houkuttelevia monipuolisella asuntotuotannolla. Yhdyskuntarakenteen täydentyminen parantaa myös kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita.

Kuva 15. Rakennesuunnitelma 2040.

Ko. suunnittelualue sijoittuu rakennesuunnitelmassa numerolla 11 merkityn rajauksen (Pirkkalan kuntakeskus) ytimeen, jolla on merkintä keskukset. Lisäksi rakennesuunnitelman merkinnät kehäbussit 1 ja 2 sivuavat suunnittelualuetta.
MAL-aiesopimus 2016-2019
Kuntien ja valtion solmimaa maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusta toteutetaan sovituin toimenpitein. Aiesopimuksen kärkiä ovat elinvoimainen seutu, vahvat yhdyskunnat ja sujuva arki. Sopimusosapuolet laativat yhdessä edellisvuotta koskeva seurantaraportin ja valmistelevat seuraavan aiesopimuksen.
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Koulukampuksen hankesuunnitelma 2019
Koulukeskuksen kehittämiseksi on kunnassa
käynnistetty hankesuunnittelu syksyllä 2017 ja
perustettu hankesuunnitteluryhmä. Tavoitteena
ryhmällä on ollut laatia yleissuunnitelma ja toteutuspolku Naistenmatkan koulun uudis- ja korjausrakentamiselle päätöksenteon pohjaksi. Kunnanhallitus on hyväksynyt hankesuunnitelman
kokouksessaan 25.11.2019.
Koulukampuksen hankesuunnittelussa on huomattu liikuntatalon ja urheilukentän alueen liittämisen kokonaissuunnitteluun olevan järkevää
yhteisten synergioiden vuoksi. Samoin on todettu, että mikäli liikunta- ja urheilutilojen suunnittelu halutaan liittää osaksi kokonaissuunnittelua, on järkevää avata koko alueen asemakaava,
jotta mm. alueen liikenne- ja paikoitusjärjestelyt
voitaisiin toteuttaa kokonaisuutena mahdollisimman järkevästi.

Kuva 16, Yleissuunnitelma, Koulukampuksen hankesuunnitteluaineistoa.

Kaavoituskatsaus
Asemakaavamuutos on Pirkkalan kunnan vuoden 2017 kaavoituskatsauksen kohde numero 247.
Pohjakartta
Asemakaavan pohjakartta on ilmakuvakartoitettu vuosina 2007, 2009, 2013 ja 2018 sekä kartta on täydennysmitattu ajantasaiseksi maastomittauskartoituksena, joten pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 a §:n vaatimukset ja sen on hyväksynyt 20.11.2019 maanmittausinsinööri Jouko Lehto.

3. Suunnittelun vaiheet
3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Osalle aluetta on laadittu 2015 vahvistunut asemakaava. Se käsittää koulukampuksen korttelialueen liittyvine katualueineen. Tuore asemakaava mahdollisti lukion rakentamisen ja siinä on varauduttu riittävään
rakennusoikeuteen myös tuleviin koulukampuksen rakennushankkeisiin. Kaavan laadinnan jälkeen on tullut tarve tutkia liikunta- ja vapaa-aikakeskuksen tontin mahdollisuuksia mm. koulua palvelevien lisäliikuntatilojen, uimahallin sekä kolmannen osapuolen toteuttamien liikuntapalveluiden mahdollistamiseksi alueella. Vanha liikuntatalon nykyinen kaava ei mahdollista lisärakennusoikeutta alueelle. Kunta on ostanut
Pyhäojan puiston varresta vanhan asuinkiinteistön. Koulukampuksen hankesuunnittelutyössä on nähty alueen kehittämisen kokonaisuutena ja alueen asemakaavan avaaminen olevan paras tapa saada erilaiset intressit yhteen sovitetuksi.

3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kunnanhallitus on laittanut asemakaavan vireille kaavoituskatsauksella 2019. Yhdyskuntalautakunta käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa kokouksessaan 12.6.2019 ja hyväksyi sen jatkovalmistelujen
pohjaksi sekä asetti sen nähtäville.
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3.3 Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset
Osallisia asiassa ovat suunnittelualueen lähiasukkaat sekä toimijat, joiden olosuhteisiin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Viranomaisten ja yhteisöjen osalta osallistuminen ja vuorovaikutus asemakaavoituksen yhteydessä tapahtuvat etupäässä neuvotteluiden ja lausuntojen kautta sekä kaavoituksesta tiedottamalla
eri vaiheissa. Asemakaavan laajennuksesta tiedotetaan seuraaville osapuolille:
 Alueen maanomistajat
 Naapuritonttien omistajat
 Kunnan hallintokunnat
 Pirkanmaan maakuntamuseo
 Pirkanmaan pelastuslaitos
 Elenia Oy
 Tampereen sähkölaitos ja kaukolämpötoiminta
 Tampereen vesi liikelaitos
 Pirkanmaan Ely-keskus
 Pirkkalan vanhus- ja vammaisneuvostot
 Seniorifoorumi
 Pirkkala-seura Ry
 Tampereen polkupyöräilijät ry
 Muut ilmoituksen mukaan
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan saadut palautteet nähtävillä oloajalta 3.7.- 5.8.2019:
Palautteen OAS:sta jätti Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Telia Finland Oyj, Tampereen polkupyöräilijät, ry, As Oy Pirkkalan Kommodori sekä yksi kuntalaismielipide.
Alustavat lausunnot Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan:
Pirkanmaan maakuntamuseo, Adel, Mäkelä, 5.8.2019
Maakuntamuseo ei edellytä alueen arkeologista inventointia.
Pirkkalan moderni rakennusperintö -selvityksessä kaava-alue on todettu osaksi Pirkkalan keskustan (kuntakeskus) arvoaluetta ja sieltä on tunnistettu arvokkaaksi rakennetun ympäristön kohteeksi koulukeskuksen
kiinteistö. Kyseinen selvitys on laadittu 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 käsittää koko kaava-alueen
rakennetun ympäristön ja kaupunkikuvan ominaispiirteiden kuvauksen ja arvottamisen. Kaavaluonnos pyydetään toimittamaan lausunnolle Pirkanmaan maakuntamuseoon.
Kaavoittajan vastine:
Asemakaavatasoinen rakennetun ympäristön selvitys laaditaan ennen luonnoksen käsittelyä.
Pirkanmaan ELY-keskus, Hoffren, 12.8.2019
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.
Kaavoittajan vastine:
Merkitään tiedoksi.
Telia Finland Oyj, Halttunen, 4.7.2019
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.
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Siirto ja suojauskustannukset kuuluvat lähtökohtaisesti tilaajan maksettaviksi. Kaapelikartat ja -näytöt
voitte pyytää www.verkkoselvitys.fi kautta.
Kaavoittajan vastine:
Merkitään tiedoksi.
Tampereen polkupyöräilijät Ry, Kerppilä, 5.8.2019
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. liikuntarajoitteiset)
 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 etusijalla.
Kaavoittajan vastine:
Merkitään tiedoksi.
Tampereen polkupyöräilijät lisätään osallisluetteloon.
As. Oy Pirkkalan Kommodori, Pääkkönen, 5.8.2019
Esitetty suunnittelualue ulottuu nyt aivan taloyhtiön tontin rajalle ja huoneistojen takapihoille. 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.
Kaavoittajan vastine:
Merkitään tiedoksi.
Suunnittelun lähtökohtana on, että rakentamista ei osoiteta Pyhäojan pohjoispuolelle. Esitys Pyhäojan puiston leveydeksi tulee asemakaavaluonnoksessa.
Kunnan palauteportaalin kautta tullut mielipide:
Toivotaan että Ollikantien puoleiselle Vähäjärven rannalle sijoittuvaa vanhaa uimapaikkaa parannettaisiin.
Asemakaavaluonnoksesta saadut palautteet nähtävillä oloajalta 18.12.2019 – 20.1.2020:
Palautteen luonnoksesta jätti Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan liitto,
Pirkkala-seura Ry, Pirkkalan ympäristöyhdistys, Pirkkalan Pirkat ry, Elenia, Tampereen sähkolaitos, As.
Oy Lokkiranta, As. Oy Suupanpuisto, Vanhusneuvosto ja Ahti Möttönen.
Alustavat lausunnot ja mielipiteet luonnoksesta:
Pirkanmaan maakuntamuseo, Tuija-Liisa Soininen, 24.1.2020
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Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lausuntoa asiakohdassa mainitusta hankkeesta. Maakuntamuseo
on ottanut kantaa 5.8.2019 (diar.443/2019) hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja edellyttänyt
kaava-alueen rakennettua ympäristöä koskevan selvityksen täydentämistä ja päivittämistä. Aineistoa on
täydennetty, maakuntamuseo on kommentoinut selvitystä ja todennut tarpeen vielä tarkentaa kulttuurihistoriallisten arvojen määrittelyä.
Asemakaavan tarkoituksena on selvittää liikuntatilojen ja vapaa-aikakeskuksen rakentamisen mahdollisuudet sekä liikenne- ja paikoitusratkaisut ja samalla kehittää alueesta yhtenäinen urheilu- ja koulukampus.
Nykyinen koulukeskus on tunnistettu osayleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi modernin rakennusperinnön kohteeksi. Yleiskaavamääräyksen mukaan maankäytön lähtökohtana tulee olla kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttäminen. Tässä tapauksessa säilyttäminen kohdistuu erityisesti koulualueen 60- ja 70-luvuilla rakennettuihin osiin. Alueelle on myös laadittu yleissuunnitelma
vuonna 2019. Asemakaavan tavoitteeksi on asetettu mahdollisimman suuri joustavuus uuden kampusalueen
suunnittelussa, kuitenkin nykyisen rakennusoikeuden puitteissa. Yleissuunnitelmassa on osoitettu uudisrakennus korvaamaan vanhin osa koulukeskuksen rakennuskannasta, mukaan lukien osa myöhemmin tehdyistä laajennuksista.
Koulukampuksen vanhimmat osat ovat arkkitehti Pekka Ilveskosken suunnittelemat ja vuodelta 1968. Ensimmäiset opetustilat suunniteltiin alun pitäen peruskoulukäyttöön ja yläasteena tunnetun rakennuksen arkkitehtuurissa keskeisiä elementtejä olivat nauhaikkunoin jäsennellyt julkisivut, vinokattoinen liikuntasali
sekä sisäpihan ympärille kiertyvä rakennusmassa. Ilveskoski suunnitteli myös yläasteen laajennuksen
vuonna 1973 ja samoin vuonna 1973 rakennettu yhteislukio on Ilveskosken käsialaa. Lukiota laajennettiin
vuonna 1979 arkkitehti Mikko Knuutin suunnitelmien mukaan ja uudelleen 2000-luvun alussa. Mikko
Knuutin suunnittelema ala-aste valmistui yläasteen pohjoispuolelle vuonna 1977. Rakennusta laajennettiin
Knuutin suunnitelmien mukaan vuonna 1986 alkuperäisen tyylin mukaisella lisäsiivellä. Vuoden 2008
muutoksissa rakennus peruskorjattiin ja se sai kylkeensä vielä uuden, aiempaa korkeamman laajennuksen.
Pirkkalan koulukeskus lähialueineen (mm. urheilutalo ja -kenttä) on arkkitehtonisesti monimuotoinen ja
ajallisesti kerrostunut rakennettu kokonaisuus, jolle leimallista ovat uudistusten ja laajennusten arkkitehtonisesti yhtenäiset ratkaisut. Tehdyt muutokset ovat yläasteen sisääntulopihaa lukuun ottamatta pääosin jatkaneet koulukeskuksen rakennusten alkuperäistä moduulimaista rakennetta ja noudattavat ensimmäisten
koulurakennusten ihmisen mittakaavaan sovitettua volyymia. Julkisivujen pintakäsittelyllä on hävitetty alkuperäinen materiaalisuus, mutta samaan aikaan on saatu aikaan voimakkaampaa yhtenäisyyttä eri aikojen
arkkitehtuurin välille.
Koulukeskukseen sijoitetut väliaikaiset viipalekoulurakennukset, liikenteen ja pysäköinnin jäsentymättömyys sekä pihojen keskeneräisyys hämärtävät edellä kuvattua kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista vaikutelmaa ja peittävät alleen aluekokonaisuuden arvot. Arvokkaat ominaispiirteet ovat kuitenkin suunnittelun
keinoin saatavissa paremmin näkyviin. Näyttävä ja laaja koulukeskuskokonaisuus on hyvä esimerkki koulurakentamisen ja opetustoimen historiasta sekä kertoo myös kaupungistuvan ja modernisoituvan Pirkkalan
ja Suomen rakennushistoriasta. Koulurakennusten arvon voidaan siten nähdä rakentuvan rakennushistorian,
paikkakunnan historian ja kaupunkikuvan ominaisuuksien perustalle. Tässä kontekstissa autenttisuus tai
vanhimman rakennuskannan säilyneisyys arvojen perusteluna ovat vain yksi tekijä kulttuurihistoriallisten
arvojen muodostumisessa. Lisäksi huomionarvoista on, että paikka on ollut pitkään koulukäytössä ja tulee
sellaisena säilymään. Tätä voidaan pitää kulttuuriympäristön arvojen kannalta hyvänä ratkaisuna.
Asemakaava mahdollistaa ala-asteen säilyttämisen, mutta vanhimman osan eli yläasteen päälle on osittain
osoitettu LPA-alue. Toisaalta kaava-aineistossa esitellyssä yleissuunnitelmassa ala-asteen paikalle on osoitettu uudisrakennus. Asemakaavaselostuksessa esitetään, että rakennusten säilyttäminen on mahdollista,
mutta kaava ei myöskään estä rakennusten purkamista. Ottaen huomioon aiemmat ko. koulukeskuksen
kulttuurihistoriallisia arvoja selvittävät inventoinnit sekä voimassa oleva osayleiskaava, tulee alueen asemakaavoituksessa tutkia tarkemmin myös rakennusten vähintään osittaiseen säilyttämiseen perustuva vaihtoehto. Asemakaavan tavoittelema väljyys rakentamisen ohjauksessa johtaa tilanteeseen, jossa asemakaavan kulttuuriympäristöön kohdistuvia vaikutuksia ei voida arvioida maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.
Maakuntamuseo huomauttaa, että kaava-asiakirjat, erityisesti kaavaselostus antavat sekavan ja ristiriitaisen
kuvan kaavan tarkoituksesta. Maakuntamuseo esittää, että aineistoa tarkistetaan vielä näiltä osin. Lisäksi
koulukeskusta koskeva selvitysaineisto edellä kuvattuine, alueen kulttuurihistoriallisia arvoja koskevine
täsmennyksineen tulee saattaa valmiiksi ja osaksi kaavaprosessia.
Kaavoittajan vastine:
Asemakaavaluonnos on laadittu siitä lähtökohdasta, mikä oli ennen luonnosvaihetta teetetyn Rakennushistoriallisen selvityksen perusteella tiedossa. Yhtenä peruslähtökohtana on tuore, vahva asemakaava vuodelta

19
Naistenmatkan asemakaavan muutos nro 257 ‐ ehdotus

PIR/662/1103/2019
2015, jossa ei varsinaisia suojelumerkintöjä (sr) ole. Voimassa olevassa asemakaavassa on kuitenkin yleismääräys: ” Alueelle suunniteltavien korjausten, laajennusten ja uudisrakennusten tulee huomioida ja yhteen sovittaa rakennetun ympäristön kulttuurihistorialliset arvot, ajallinen monikerroksellisuus ja olemassa
oleva vanha rakennuskanta”. Muita lähtökohtia alueen rakennuskannan osalta on tietysti niiden korjausvelka, sisäilmaongelmat sekä se tosiasia, että suuri osa alueen rakennuskannasta on käytännössä koulutoiminnan kannalta epätarkoituksenmukaisia ja käyttöikänsä päässä. Iso osa oppilaista on tilapäisissä väistötiloissa. Tämän vuoksi käsillä olevan asemakaavamuutostyön yhteydessä teetettiin mainittu rakennushistoriallinen selvitys.
Luonnosvaiheen lausuntojen jälkeen on koolle kutsuttu työpalaveri Ely-keskuksen maakuntamuseon ja
kunnan kesken 20.2.2020 Ely-keskuksen tiloissa. Paikalla oli myös rakennushistoriallisen selvityksen laatija. Yhteisesti todettiin, että kohteen maakunnallisen merkityksen ja arvojen määrittely on hankalaa, koska
vertailevaa selvitysaineistoa ei ole käytettävissä. Sellaisen laatimista laajasti ei myös nähty olevan tässä
kunnan tehtävä. Kuitenkin, jotta selvityksen johtopäätöksille voisi saada jotakin painoarvoa, nähtiin suppean maakunnallisen vertailevan lisäselvityksen tekemisen raportin täydennykseksi olevan paikallaan.
Neuvottelun ja luonnosvaiheen lausunnon perusteella rakennushistoriallista selvitystä täydennettiin vertailulla: suhde aikakauden muuhun rakentamiseen.
Selvityksen mukaan koulukeskuksen rakennushistorialliset arvot liittyvät koulukeskuksen kerroksellisuuteen, joka muodostuu eri aikoina toteutetuista koulurakennuksista sekä niihin tehdyistä muutoksista. Koulukeskuksen paikallishistorialliset arvot Pirkkalan kunnan koulutoiminnan kehityksessä ovat ilmeiset. Peruskoulu-uudistuksen myötä kehittymään lähtenyt koulurakentamisen kokonaisuus on siis osa Pirkkalan
kunnan modernia sivistyshistoriaa. Koulukeskus kuvastaa Pirkkalan sivistyshistorian vaiheita aina peruskoulu-uudistuksesta nykypäivään saakka. Maakunnallista merkitystä selvitys ei pystynyt osoittamaan.
Kun selvityksen perusteella on todettavissa, että kulttuurihistorialliset arvot ovat monikerroksellisuudessa
ja sivistyshistoriassa, aluetta siis on sekä rakennussuunnittelussa (koulun hankesuunnittelu) että asemakaavaluonnoksessa lähdetty kehittämään lähtökohtaisesti uudisrakentamisen keinoin. Näin ollen alueen toiminnalliseksi lähtökohdaksi on otettu liikenteen ja paikoituksen keskittäminen korttelialueiden eteläpuolelle Ollikantien varteen, vanhan rakennuskannan estämättä. Tällä ratkaisulla saavutetaan koulukampuksen
ja liikuntatalon ympäristöstä autoton kävelykeskustan jatke. Alueen eteläosan nykyisellään ahdasta tontin
osaa on asemakaavaluonnoksessa käsitelty tarkoituksenmukaisin aluevarauksin. Ts. LPA-alue ja kevyenliikenteen varaus leikkaavat osin vanhoja rakennuksia, joilla ei kaavoittajan käsityksen mukaan, selvitykseen perustuen, ole sellaisia suojelullisia arvoja, jotka tekisivät asemakaavasta lain vastaisen.
Alueen rakennuskantaa on mahdollista, muttei välttämätöntä säilyttää. Selvitysaineisto oli maakuntamuseon mukaan riittämätön, joten sitä täydennettiin yhteisessä 20.2.2020 pidetyssä palaverissa sovitusti. Kaavoittajan käsityksen mukaan selvitys täydennyksineen, sekä alueen rakennuskannan kuntoon liittyvät selvitykset, täyttää MRL:n 9 §:n mukaisen vaatimuksen riittävistä selvityksistä.
Alueen sivistyshistoriallinen jatkumo syntyy käyttötarkoitusten perustella (YO, YU). Kun lisäksi on tiedossa, että alueen koulun tontin vanhan rakennuskannan (1960-80 –luku) elvyttämiseen ei ole käyttäjällä
teknisiä tai taloudellisia edellytyksiä, rakennukset ovat epätarkoituksenmukaisia eikä rakennushistoriallisen
selvityksen perusteella välttämättömiä rakennussuojelullisia perusteita ole olemassa, asemakaavamääräyksiin ei ole otettu em. vanhan rakennuskannan rakennussuojelullisia määräyksiä (sr). Ajallinen monikerroksisuus toteutuu alueella tulevaisuuden täydennysrakentamisen ja olemassa olevan uudemman, 1990-2000
luvun rakennuskannan muodossa.
Pirkanmaan Ely-keskus, Esa Hoffrén, 27.1.2020
ELY-keskus esittää seuraavat kommentit kaavan luonnosvaiheen lausuntopyyntöaineiston perusteella:
Suunnittelualueen rakennettu kokonaisuus muodostuu useassa eri vaiheessa 1960-luvun lopulta alkaen rakentuneista osista, jotka kaikki edustavat varsin laadukasta oman aikansa arkkitehtuuria. Kaavaa varten on
laadittu kattava rakennushistoriallinen selvitys. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan selvityksessä ja kaavaselostuksessa esitetyt johtopäätökset arvottamisen osalta eivät kuitenkaan tunnista kokonaisuuden merkitystä. Vaikka vanhimman vaiheen alkuperäiset piirteet ovat suurelta osin hävinneet tai sulautuneet myöhempiin kerroksiin, on kokonaisuus kuitenkin rakentunut alkuperäisen idean pohjalta. Rakennuskokonaisuuden arvo ei ole sen autenttisuudessa, vaan laadukkaasti sivistyshistoriaa ja arkkitehtuurin kerroksellisuutta kuvastavassa moduulimaisuudessa.
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Laadukas ja mielenkiintoinen yksi- tai kaksikerroksisten osien muodostama kokonaisuus rakentuu keskipihan ympärille, mutta tilapäiset rakennukset tällä hetkellä vaikeuttavat kokonaisuuden hahmottamista. Kokonaisuuden laajempaa maakunnallista merkitystä on vaikea arvioida, koska Pirkanmaalta ei ole laadittu
koko maakunnan kattavaa 1960-lukua nuoremman arkkitehtuurin inventointia. Kohteella saattaa kuitenkin
olla jopa maakunnallista merkitystä, ja paikallisen sivistyshistorian lisäksi sillä on myös rakennushistoriallista arvoa. Näistä syistä johtuen jatkossa rakennushistoriallista selvitystä tulee täydentää siten, että laajemmin arvioidaan kohteen merkitystä maakunnallisessa kontekstissa esimerkiksi vertailuilla muihin saman
aikakauden kohteisiin. Vasta selvityksen täydentämisen jälkeen on mahdollista ottaa kaavaratkaisuun yksityiskohtaisemmin kantaa.
Tarvittaessa rakennushistoriallisen selvityksen täydennysten valmistuttua on mahdollista järjestää ennen
ehdotuksen nähtäville asettamista työneuvottelu. Neuvotteluun tulee kutsua ELY-keskuksen ohella mukaan
myös Maakuntamuseon edustaja.
Kaava pyydetään toimittamaan ELY-keskukseen ehdotusvaiheessa lausuttavaksi.
Kaavoittajan vastine:
Luonnosvaiheen lausuntojen jälkeen on koolle kutsuttu työpalaveri Ely-keskuksen maakuntamuseon ja
kunnan kesken 20.2.2020 Ely-keskuksen tiloissa. Paikalla oli myös mainitun rakennushistoriallisen selvityksen laatija.
Yhteisesti todettiin, että kohteen maakunnallisen merkityksen ja arvojen määrittely on hankalaa, koska vertailevaa selvitysaineistoa ei ole käytettävissä. Sellaisen laatimista laajasti ei myös nähty olevan tässä kunnan tehtävä. Kuitenkin, jotta selvityksen johtopäätöksille voisi saada jotakin painoarvoa, nähtiin suppean
maakunnallisen vertailevan lisäselvityksen tekemisen raportin täydennykseksi olevan paikallaan.
Neuvottelun ja luonnosvaiheen lausunnon perusteella rakennushistoriallista selvitystä täydennettiin vertailulla: suhde aikakauden muuhun rakentamiseen.
Lisäselvitys ja johtopäätöksien tarkistus vahvistavat entisestään kaavoittajan näkemystä alueen rakennussuojelukysymykseen. Alue on rakentunut vaiheittain viiden vuosikymmen aikana. Alueelle on muodostunut rakenne vaiheittain syntyneen rakennustoiminnan johdosta. Alueelta on purettu vanhoja osia mutta aivan ensimmäisiäkin rakennusosia on vielä jäljellä. Koulurakennukset ovat ilmentäneet aina rakennusajankohtansa silloisia suunnitteluperiaatteita. Vanhaa on täydennetty tarkoituksenmukaisesti. Vanhaa ja toimimatonta tai vaurioitunutta on purettu pois. Kun saavutetaan ajankohta, jossa vanhan rakennuksen käyttöarvo on pudonnut nollaan ja korjaamisen ei katsota olevan tarkoituksenmukaista, joudutaan silloin punnitsemaan uudisrakentamisvaihtoehtoa. Silloin myös on mahdollisuus tarkastella uudelleen puhtaalta pöydältä
kokonaisuutta, asemakaavaa. Jos uudessa ajassa – 2020 luvun Pirkkalassa - voidaan nähdä tavoitteelliseksi
rakentaa uutta 3-4 kerroksisena, on luonnollisesti silloin asemakaava tai massoittelu mahdollista ajatella
uudelta pohjalta. Tässä ajatuskulussa on vaikea nähdä perusteluita sille, että suunnittelua kahlittaisiin muuhun, kuin universaaliin rakentamisen kolminaisuuteen; kestävästi, taloudellisesti ja kauniisti. ks. myös kaavoittajan vastine, Maakuntamuseo.
Pirkanmaan liitto, Esa Halme, Hanna Djupsjöbacka, 15.1.2020
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a) Pirkanmaan liitto on tutustunut Pirkkalan Naistenmatkan asemakaavan muutoksen osallistumisja arviointisuunnitelmaan ja valmisteluaineistoon.
Liitto esittää OAS:a sekä kaavaselostusta täydennettäväksi maakuntakaavassa Pirkkalan keskustan
alueelle osoitetun viheryhteysmerkinnän osalta,
joka sijoittuu asemakaavamuutoksen suunnittelualueelle.
b) Pirkanmaan liitto toteaa, että asemakaavan
muutosluonnoksessa esitetty liikuntatalon korttelialueen (YU) sekä tontille osoitetun rakennusalan
rajautuminen vain muutamien metrien päähän Vähäjärven rantaviivasta ei ota huomioon maakuntakaavassa ja yleiskaavassa keskusta-alueelle osoitettua viheryhteysmerkintää sekä siihen liittyviä
kaavamääräyksiä. Liitto esittää, että Vähäjärven
länsirannalle sijoittuvan puistoalueen (VP) mitoitusta sekä YU-korttelialueen ja sen rakennusalan
rajausta tarkennetaan tältä osin.
Kaavoittajan vastine
a) OAS:aan ja selostukseen täydennetään maininnat puuttuvista merkinnöistä. Todettakoon, että
mainittu Maakuntakaavan viheryhteysmerkintä sijoittuu varsinaisesti Vähäjärven päälle ja sen yhteystarpeen toteutuminen maitse tapahtuu käytännössä Vähäjärven itäpuolelta.
b) Alueen asemakaavoitusta ohjaa voimassa oleva
oikeusvaikutteinen yleiskaava. Siinä alueelle on
osoitettu Viheryhteystarvemerkintä, jonka mukaan
aluetta ja sen lähiympäristöä suunniteltaessa on
katsottava, ettei ekologisia käytäviä katkaista.
Alueella on lisäksi PY-korttelin ja Vähäjärven välissä aivan kapea puistosuikale (V) sekä Virkistysja urheilupalveluiden aluetta (VU).
Asemakaavamuutoksen lähtökohtana on edellisten lisäksi olemassa oleva nykyinen liikuntatalo,
joka sijoittuu alueella Vähäjärven rantaan niin,
Kuva 17 ja 18, Taajamayleiskaava ja maakuntakuva
että rakennuksen ja järven väliselle alueelle jää
sekä suunnittelualuerajaus.
varsinaisesti ulkoilureitti kulkemaan aivan Vähäjärven rantaan. ks. mm. selostuksen kannen ilmakuva.
Laadittavalla asemakaavalla ei heikennetä nykyisiä ekologisia käytäviä eikä ulkoilureitistöä. Ulkoilureitin
ja järven välinen kaistale sekä tavoitteellisesti myös rakennusala, siltä osin kuin sille ei tule rakentamista,
liitetään laadukkaasti osaksi Vähäjärven rantapuistoa. Sekä yleiskaavan, että maakuntakaavan viheryhteysmerkinnät Pyhäjärven rantareitiltä Vähäjärven ohi eteläisiin ulkoilualueisiin toteutuvat laadukkaina ulkoilureitteinä järven molemmin puolin. Ekologisena käytävänä yhteys toteutuu Vähäjärven itäpuolitse. Ulkoilu- ja virkistysreittiyhteydet ovat siis olemassa ja asemakaavamuutos tukee niitä laadukkaana ja yhtenäisenä ulkoilureittinä sekä kevyen liikenteen yhteytenä. Kun huomioidaan lisäksi, että virkistyskäytävä
rajautuu avaraan Vähäjärven vesistömaisemaan, voidaan todeta, että asemakaava toteuttaa sekä yleiskaavan, että maakuntakaavan tavoitteita.
Elenia Oy Verkon kehitys, Samuli Hämäläinen 21.1.2020
Kaavoitettavalla alueella sijaitsee Elenian verkkoa liitteen 1 mukaisesti. Liitteenä 2 on kartan lukuohje.
Sikäli kun kaavamuutos aiheuttaa maanrakennustöitä, työskenneltäessä ja rakennettaessa nykyisten sähköverkon rakenteiden läheisyyteen tulee huomioida sähköturvallisuuden edellyttämät etäisyysvaatimukset.
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Kaava-alueen rakentamisen myötä tarvittavat muutokset olemassa olevaan verkkoon laskutamme työn tilaajalta.
Elenia pyytää lisäämään kaavaan 2 kpl EN-alueita puistomuuntamoita varten liitteen 3 mukaisesti. Varattavan alueen tulisi olla kooltaan noin 14 x 14 m. Vähimmäisetäisyydet puistomuuntamosta lähimpiin rakennuksiin tulee olla 8 m. Elenialla ei ole muuta huomauttamista asemakaavaan tai esitettyihin maankäyttöratkaisuihin.
Kaavoittajan vastine
Asiasta käytiin puhelinneuvottelu 27.5.2020 Elenian (Harri Toijala), kanssa. muuntamon paikkoja siirrettiin Elenian reunaehtojen mukaan ehdotuksessa esitetyille paikoille.
Tampereen Sähkölaitos Oy, Timo Heinonen 9.12.2019
Tampereen sähkölaitoksen Ollikan lämpökeskus sijaitsee suunnitellulla asemakaavan muutosalueella
(257).
Kaavassa ei ole huomioitu meidän toimintaamme alueella joka jatkuu nyt ja tulevaisuudessa. Tampereen
sähkölaitos ja Pirkkalan kunta ovat aikanaan sopineet lämmöntuotannon jatkumisesta nykysijainnilla.
Lämpökeskus toimii vara ja huipputuotantolaitoksena Pirkkalan lämmön toimituksen varmistajana. Emme
ole saaneet kaavamuutoksesta tietoa kesällä kaavoitusprosessin mukaisesti. Vielä keväällä, kun kysyimme
rakennuksen korotusmahdollisuuksia tonttimme oli normaalissa tilassa. Pyydämme toimintamme jatkuvuuden huomioimista kaavoituksessa.
Kaavoittajan vastine
Tieto alueen asemakaavamuutoksen vireilletulosta ei mennyt Sähkölaitokselle ajallaan. Ennen luonnosvaihetta asia saatettiin heidän tietoon ja sen jälkeen yhteydenpito on ollut saumatonta. Neuvottelukierroksen
jälkeen vuoden 2020 talvella ja keväällä päädyttiin asemakaavassa huomioimaan Ollikantien lämpölaitos
ja pysyttämään se nykyisessä sijainnissaan. Asemakaavaehdotukseen on laitokselle osoitettu oma korttelialue.
Pirkkala-seura Ry, Petri Laiho pj, 20.1.2020
a) Pirkkala-Seura esittää, että suunnittelualueen liikennejärjestelyjä tutkitaan uudelleen ja alueen suunnittelun tueksi tehdään ennakoiva selvitys. Erityisesti Koulutien katkaisun vaikutus Ollikantien ja Lentoasemantien risteyksen tulee selvittää. Liikennelaskelmat ovat vuodelta 2013, ja alueen liikennejärjestelyt ovat
oleellisesti muuttuneet seitsemässä vuodessa.
b) Oppilaitoksia ja monitoimitaloa palvelevat pysäköintipaikat ovat jo nykyisellään usein riittämättömiä.
Seura näkeekin tarpeelliseksi rakentaa alueelle useampikerroksinen pysäköintilaitos, esimerkiksi Ollikantien varrella sijaitsevan lämpökeskuksen paikalle. Tämä rauhoittaisi kaava-alueen keskustan kevyelle liikenteelle.
c) Koulutien varrelle sallittu pysäköinti vaikeuttaa ajonneuvojen alueelta poistumista, kun tien päässä ei ole
kääntymisympyrää. Tienvarrella on yleensä runsaasti ajoneuvoja pysäköitynä ja tällöin ajoneuvon kääntäminen edellyttää peruuttamista jalkakäytävälle. Oppilaitosten saattoliikennekin Koulutien kautta tulee todennäköisesti jatkumaan, joten kääntymisympyrä palvelisi myös sitä. Nykyisellään umpikujaan päättyvä
Koulutie vaarantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden – ei lisää sitä, kuten on tavoiteltu. Suupankujan kääntöympyrän kapasiteetti ei tule riittämään turvalliselle saattoliikenteelle. Koulutien varren pysäköinnin kieltämistä tulisi harkita ja pysäköinti ohjata keskustan korttelin pysäköintihalliin.
d) Vähäjärven Suupan puoleiselle ranta-alueelle voitaisiin perustaa uimaranta korvaamaan vanhat Patokujan ja Lammaspolun päässä olevat uimarannat.
e) Kaavamuutosalue on maaperältään savimaata. Seura pyytää huomioimaan tämän rakennustavan ohjeistuksessa, jotta vältytään julkisten rakennusten terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyviltä ongelmilta. Rakennusten vajoamisriski on ilmeinen, joten perustusten vahvistamisesta aiheutuu huomattavia kustannuksia. Pirkkala-Seura ehdottaakin vielä tutkimaan vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja uimahallirakennukselle, esimerkiksi jäähallin läheisyydestä.
Kaavoittajan vastine
a) Asemakaavan muutoksen liikenneratkaisu perustuu Kunnanvirastontontin (nro 232) sekä koulukeskuksen tontin (nro 240) asemakaavahankkeiden yhteydessä laadittuihin liikenneselvityksiin (Sito Oy 20142017). Suunnitelmat ovat ajantasaisia ja vastaavat tämän hetkisessä tilanteessa mm. tämän asemakaavamuutoksen tavoitteisiin, eivätkä ole vanhentuneita. Alueen periaateratkaisut perustuvat nyt ja jatkossa niiden selvitysten johtopäätöksiin. Urheilutien ja Suupankujan osalta suunnitelmat ovat edenneet toteutukseen. Koulutien katkaisu on toteutettu. Kunnanviraston tontti on rakenteilla ja johtuen rakennusaikaisista
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järjestelyistä ei olla katujen osalta vielä tavoitetilassa. Koulutien katusuunnitelma on hyväksytty mutta sen
toteutus odottaa mainittua keskuskorttelin rakentumista. Liikenneselvityksen päivitys teetettiin ennen asemakaavaehdotusta (Destia Oy, 2020). Sen perusteella Ollikantien liikennejärjestelyt toimivat myös kasvaneilla matkatuotoksilla tavoitetilassa 2040.
b) Asemakaavalla osoitetaan autopaikoitukselle riittävät korttelialueet keskittäen ajoneuvoliikenne ja pysäköinti alueen eteläosaan ja näin rauhoittaa alueen keskiosa kävelijöille ja kevyelle liikenteelle. Toteutuksesta riippuen LPA-alueelle sijoittuva pysäköinti voidaan toteuttaa joko pintapysäköintinä tai sitten paikoitustalona.
c) Suupantien/Koulutien kautta tapahtuvalle saattoliikenteelle ei ole tarkoituksenmukaista luoda kanavaa.
Koulun ja liikuntakeskuksen syöttö on yksiselitteisesti etelän suunnasta ja osittain Suupankujan kautta.
Alueen rakentuessa valmiiksi Koulutien käyttö saattamiseen tulee loppumaan. Koulutien katusuunnitelmassa on kadunvarsipysäköintiä esitetty jatkossakin.
d) Kaavalla mahdollistetaan uimarannan rakentaminen liikuntakampuksen puoleiselle rannalle.
e) Alueen maaperäolosuhteet ovat tiedossa ja ne ovat osaltaan vaikuttamassa siihen mitä urheilu- ja virkistyspalveluita urheilutalon yhteyteen on taloudellista toteuttaa.
Pirkkalan ympäristöyhdistys ry Veikko Hahmo Kristiina Kaila 18.1.2020
Kunta on uudistamassa Naistenmatkan koulukeskuksen alueen kaavaa, joka rajautuu karkeasti Koulutiehen, Suupankujaan ja Vähäojaan. Myös osa Vähäjärvestä on rajattu kaavan sisään.
Esitämme seuraavat näkemyksemme kaavasta:
a) Koska hulevesien määrä lisääntyy rakennetun ympäristön kasvaessa, esitämme, että asfaltoiduilla alueilla käytettäisiin vettä läpäisevää materiaalia vähentämään vapaana virtaavien hulevesien määrää. Lisäksi
esitämme tehtäväksi hulevesialtaita estämään hulevesien suoran pääsyn vesistöihin. Vähäojan kunnostusta
olisi myös tarkasteltava yhtenä osana alueen asuinviihtyvyyden lisääjänä.
b) Vähäjärven rantareitti on henkireikä varsinkin alueen iäkkäimmille asukkaille. Olisikin tärkeätä, että
myös jatkossa rantakaistale säilytettäisiin kävelijöiden, pyöräilijöiden ja luonnontarkkailijoiden käytössä,
eikä järvelle tehtäisi esim. melua ja häiriötä aiheuttavaa kaapelirataa. Nuorisolle on tarjolla lukuisia eri
harrastusvaihtoehtoja, toisin kuin iäkkäimmille kuntalaisille, joten säästetään järvenranta rauhallisena alueena.
c) Järvellä asustelevat linnut kaipaavat myös pesintärauhaa, jota kaapeliradan tuoma melu ei edesauttaisi.
Mikäli järveen kohdistuu toimenpiteitä, tulisi sille tehdä luontokartoitus mm. viitasammakon ja linnuston
vuoksi.
d) Yleisurheilukentän päälle on kaavaluonnoksessa ehdotettu sisäliikuntahallia. Yleisurheilukenttä on perusulkoliikuntapaikka, joka täytyy kunnassa olla sujuvan kulkuetäisyyksien päässä sekä koululaisten, että
muiden kuntalaisten ja toimijoiden, tarpeita varten.
Kaavoittajan vastine
a) Mielipide huomioidaan asemakaavaehdotusta laadittaessa.
b) Mielipide huomioidaan asemakaavaehdotusta laadittaessa. ks. kohta c.
c) W-1 alueen aluevaraus mahdollistaa alueelle ympäristöhäiriötä tuottamattomia, virkistyspalveluihin liittyviä toimintoja, laitureita ja uimapaikkoja. Luvituksessa tulee osoittaa toiminnan täyttävän edellä esitetyt
ehdot. Kuntalaisille tarkoitettu, virkistysalueilla tapahtuva kokoontuminen tai tavanomaiset äänet evät ole
lähtökohtaisesti ympäristöhäiriö. Esimerkiksi vesivaijerirata on alueelle soveltuva, jos toiminnan harjoittajan esittämin melumallinnuksin on osoitettavissa, että valtioneuvoston asetuksen mukaiset melutasot alittuvat ympäröivillä VL-alueilla ja A-alueilla.
d) Keskuskenttää ja liikuntakampusta sekä Loukonlahden liikunta- ja urheilupalveluiden aluetta suunnitellaan kokonaisuutena. Asemakaavalla mahdollistetaan erilaiset toteutusvaihtoehdot sen mukaan mitä kunnassa päätetään liikuntapaikkarakentamisesta. Asemakaavassa myös osoitetaan rakennusalat. Nykyinen urheilukenttä on rajattu rakentamisen ulkopuolelle lukuun ottamatta pohjoiskaarretta.
Vanhusneuvosto, sihteeri Tiina Veko 16.1.2020
a) Pirkkalan kunnan keskustan rakennuksiin on muuttanut paljon ikääntyvää väestöä. Vähäjärven ranta on
monille ainoa tavoitettavissa olevaa lähiluontoa. Rannassa on turvallinen laituri niin pienille onkijoille kuin
vanhuksille ja vammaisille. Rantakaistaleelle ovat löytäneet myös perheet piknikille. Jos vesialue rakennetaan toiminnalliselle, voimakkaasti vastustetulle, häiriöitä tuottavalle vesiurheilulle, rauha alueella on menetetty.
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b) Uuden uimarannan paikka olisi parempi ”vanhassa paikassa”, Lammaspolun läheisyydessä, jossa se palvelisi myös nyt rakentuvaa Vähäjärven kaakkoisosaa. Haluamme, että esitetty W-1 alue poistetaan kaavaluonnoksesta ja että Vähäjärvi säilytettäisiin puistojärvenä.
c) Mielestämme myös koko alueelle on suunniteltu liian suuria rakennusmassoja, jotka vaikuttavat lähiasukkaiden näkymiin sekä niihin sijoittuvat toiminnot tuovat liikenteellistä häiriötä.
d) Kaavaluonnoksen suunnitellut pysäköintialueet eivät palvele koko laajaa aluetta. Häiriöt siirtyvät kaavaalueen reunamille.
e) Rakennusmääriä ja niiden kokoja voisi maltillistaa.
Kaavoittajan vastine
a) Asemakaavan tavoitteena on säilyttää Vähäjärvi rantoineen jatkossakin mahdollisimman rauhallisena ja
palvelevan mahdollisimman laajaa joukkoa kuntalaisia.
b) Lammaspolun epävirallinen uimapaikka jää tämän asemakaavamuutoksen ulkopuolelle, n. 200 m:n etäisyydelle. Kaavamerkintä W, vesialue, tarkoittaa nimensä mukaisesti alueen osaa, joka säilyy vesialueena
ja jota ei siis ole lupa täyttää. Sitä ei siis ole syytä asemakaavamerkintänä poistaa.
c) Keskusta-alueen rakentaminen palvelee kaikkia kuntalaisia ja tarjoaa keskitetysti erilaisia palveluja hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Laadukkaasti ja riittävän tiiviisti toteutetut palvelut tuovat keskustaan houkuttelevuutta, lisää palveluita ja tukevat paitsi kasvua, lisäävät myös kunnan elinvoimaisuutta ja parhaimmillaan parantaa asukkaiden elämän laatua.
d) Keskitetty pysäköinti alueen eteläosassa on kaavoittajan mukaan, päinvastoin kuin vanhusneuvosto näkee, sekä alueen että ympäristön kannalta laadukas ja palvelee myös käyttäjiä parhaalla mahdollisella tavalla. Inva-pysäköintipaikkoja on mahdollista varata liikuntarajoitteisille lähemmäs liikuntatalon pääsisäänkäyntiä.
e) ks kohta c.
Pirkkalan Pirkat Ry, Kristiina Kaila 19.1.2020
Naistenmatkan asemakaavan muutoksessa on varattu tilaa kolmelle sisähallille, joista yksi on sijoitettu nykyisen yleisurheilukentän päälle.
Pirkkalassa on tällä hetkellä erittäin heikosti sopivia liikuntatiloja salibandyn ja yleisurheilun tarpeisiin.
Pirkkalan Pirkat joutuu vuokraamaan ulkopaikkakunnista sopivia (=riittävän suurta ja mattoalustaista) liikuntapaikkoja, koska oman kunnan liikuntapaikat eivät täytä lajin vaatimuksia. Koulujen salit ovat Nuolialan koulua lukuun ottamatta liian pieniä ja sekin on varustettu parkettilattialla.
Yleisurheilun tarpeisiin kunnollisia juoksuratoja tai heittolajeihin soveltuvaa yleisurheilukenttää Pirkkalassa ei ole.
Pyydämme kaavaa valmistellessanne huomioimaan kaavaluonnoksessa mainitun koululiikunnan tarpeiden
lisäksi kasvavan kunnan liikuntaharrastajien tarpeet varaamalla riittävän monta kenttää sisältävän sisähallin
katsomoineen ja ohjeisharjoittelutiloineen sekä ajanmukaisen yleisurheilukentän Pirkkalan kunnan alueelle
hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Mikäli yleisurheilukenttä häviää Naistenmatkalta, se tulee korvata
muualla.
Kaavoittajan vastine
Keskuskenttää ja liikuntakampusta sekä Loukonlahden liikunta- ja urheilupalveluiden aluetta suunnitellaan
kokonaisuutena. Asemakaavalla mahdollistetaan erilaiset toteutusvaihtoehdot sen mukaan mitä kunnassa
päätetään liikuntapaikkarakentamisesta. Luonnoksen havainnekuvassa esitetty ratkaisuvaihtoehto, jossa
juoksuradan kaarteen päälle on rakennettu, edellyttää ennen toteutusta ratkaisuja yleisurheilukentän jatkosta (sijainti/tarve).
As. Oy Lokkiranta 2 Hallitus psta Aarto Korhonen, hallituksen puheenjohtaja 20.1.2020
a) Vähäjärvi on erittäin merkittävä virkistys- ja viheralue, muuten kaupunkimaisen keskusta-alueen vieressä. Nyt puistoksi (VP) on merkitty vain rakennettavan alueen viereinen rantakaistale. Urheilukentän viereinen puistoalue on luonnoksessa yhdistetty Urheilu- ja virkistyspalveluiden (VU) alueeksi. Nykyisen kävelytien ja Vähäjärven välinen rantakaistale tulee mielestämme ehdottomasti säilyttää puistoalueena (VP)
koko vesialueen osalta.
b) Vähäjärven esitetty kaavoitus (W-1) pitää poistaa, koska näin pientä järveä ei tulisi valjastaa erityisiin
vesiaktiviteetteihin ympäristölle aiheutuvien melu- yms. haittojen vuoksi. Jos lähialueen asukkaiden vastustuksesta huolimatta vesialueen kaavoitus toteutetaan, tulisi ainakin sen toiminta-alue rajata vain rakennusalueen kohdalle.
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c) Esim. köysiradan tms. aktiviteetin rakentaminen rakennusalueen eteläpuolelle (urheilukentän viereen)
toisi aktiviteetin käytönaikaista liikennettä ja muuta rauhattomuutta Routakujan alueelle ja häiritsisi näin
nykyistä rauhallista asuinympäristöä sekä myös alueen käyttöä yleisenä virkistysalueena. Eikä Routakuja
kestä yhtään liikenteen lisääntymistä. Se on niin jyrkkä ja ahdas, että parkkeeraaminen tien molemmin
puolin ei ole mahdollista.
d) Varsinainen isompi uimaranta on nykyisellä alueellaan hyvä, mutta pulahduspaikan voisi tarvittaessa
tehdä rakennusalueen kohdalle ja Lammaspolun päässä olevan vanhan uimarannan voisi saneerata pulahduspaikaksi alueen asuinrakentamisen kautta lisääntyvälle käyttäjäkunnalle.
e) Urheilukentän Ollikantien puoleisessa päädyssä oleva "Lehmämäki" tulee ehdottomasti jatkossakin olla
käytettävissä talvisin pulkkamäkenä. Mäen alle ei tule rakentaa sellaisia kiinteitä rakenteita, jotka aiheuttavat vaaraa mäenlaskijoille. Mäkeä ei tule pienentää, sillä alueella ei ole vastaavia turvallisia isommalle
laskijajoukolle sopivia mäkiä. Viereen on tulossa päiväkoti ja lähelle uusia perhekokoisia vuokra-asuntoja.
Pulkkamäelle on siis entistä suurempi tarve. Pirkkalan kunta on mm. Perheet penkistä-hankkeella tehnyt
näkyväksi lapsiperheiden liikunnan tärkeyden ja tarjonnut siihen välineitä. Lehmämäen kaltaiset, kaikille
lapsille avoimet ja ilmaiset lähiliikuntapaikat ja niiden säilyttäminen todella konkretisoivat kunnan pyrkimyksiä kuntalaisille.
Kaavoittajan vastine
a) Ranta-alue tullaan säilyttämään puistoalueena, myös urheilukentän kohdalla.
b) Kaavamerkintä W, vesialue, tarkoittaa nimensä mukaisesti alueen osaa, joka säilyy vesialueena ja jota
ei esimerkiksi ole lupa täyttää. Sitä ei siis ole syytä asemakaavamerkintänä poistaa. W-1 alueen aluevaraus
mahdollistaa alueelle ympäristöhäiriötä tuottamattomia, virkistyspalveluihin liittyviä toimintoja, laitureita
ja uimapaikkoja. Luvituksessa tulee osoittaa toiminnan täyttävän edellä esitetyt ehdot. Kuntalaisille tarkoitettu, virkistysalueilla tapahtuva kokoontuminen tai tavanomaiset äänet evät ole lähtökohtaisesti ympäristöhäiriö. Esimerkiksi vesivaijerirata on alueelle soveltuva, jos toiminnan harjoittajan esittämin melumallinnuksin on osoitettavissa, että valtioneuvoston asetuksen mukaiset melutasot alittuvat ympäröivillä VL-alueilla ja A-alueilla.
c) Asemakaavoituksen tarkoituksena on osaltaan järjestää alueen liikenne toimivaksi ja lisätä paikoitusta
siten, että koulu- liikuntapalveluiden toimesta tapahtuvaan pysäköintiin mm. Routakujan osalla ei olisi tarvetta.
d) Kaavalla mahdollistetaan uimarannan rakentaminen Vähäjärven länsirannalle.
e) Mielipide huomioidaan asemakaavaehdotuksen laadinnassa.
Asunto Oy Suupanpuisto, Suupankuja 8-10, Heini Asikainen 13.1.2020
As Oy pitää hyvänä asiana, kun aluetta kehitetään, myös taloyhtiötä remontoidaan parhaillaan ja LVISsaneeraus valmistuu 08/2020 Toiveena esitämme, että Pyhäojaa voisi kohentaa.
Ahti Möttönen, Vähäjärven rannan asukas, 16.1.2020
Vähäjärven ranta-alueen asukkaana paheksun ehdottomasti järven isoimman osan kaavoitussuunnitelmaa
erilaisten rakennettavien toimintojen kohteeksi. Toteutuessaan mainitut toiminnat pilaisivat Vähäjärven
ympäristöineen, ranta-asukkaiden rauhan ja muidenkin ranta-alueen rauhasta nauttivien ihmisten viihtyisyyden järven tuntumassa.
Voi vain aavistella mitä rakenteet ja toiminnat aiheuttaisivat veden laadulle ja järvellä pesiville ja viihtyville
linnuille. Toivon etteivät kaavoitussuunnitelmat eivätkä vesiliukuradan puuhamiesten toimet koskaan toteudu.
Kaavoittajan vastine
W-1 alueen aluevaraus mahdollistaa alueelle ympäristöhäiriötä tuottamattomia, virkistyspalveluihin liittyviä toimintoja, laitureita ja uimapaikkoja. Luvituksessa tulee osoittaa toiminnan täyttävän edellä esitetyt
ehdot. Kuntalaisille tarkoitettu, virkistysalueilla tapahtuva kokoontuminen tai tavanomaiset äänet evät ole
lähtökohtaisesti ympäristöhäiriö. Esimerkiksi vesivaijerirata on alueelle soveltuva, jos toiminnan harjoittajan esittämin melumallinnuksin on osoitettavissa, että valtioneuvoston asetuksen mukaiset melutasot alittuvat ympäröivillä VL-alueilla ja A-alueilla.
Viranomaisyhteistyö
Maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n mukaista aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua ei tarvitse järjestää,
sillä asemakaavan laajennus on maakuntakaavan ja Pirkkalan kunnan yleiskaavan mukainen. Maakuntamuseolta on pyydetty ja saatu alustava lausunto liittyen rakennussuojelukysymyksiin. Maakuntamuseon ja
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Ely-keskuksen kanssa on pidetty työpalaveri 20.2.2020. Viranomaisia kuullaan valmistelu- ja ehdotusvaiheissa lausuntopyynnöin.

4. Asemakaava
4.1 Asemakaavan tavoitteet
Kunnassa on valmisteltu Naistenmatkan koulukampuksen uudis- ja muutosrakentamista erityisesti perustetun hankesuunnittelu ryhmän voimin, perustuen alueelle laadittuun alueella voimassa olevaan asemakaavaan (2015). Koulukampuksen osalta hankesuunnitelma on ollut kunnanhallituksen hyväksyttävänä kesällä
2019. Samaan aikaan liikuntatalon ja urheilukentän laajentaminen ja täydennysrakentaminen on tullut ajankohtaiseksi. Alueen kokonaiskehittäminen urheilutalon laajennuksineen on sekä mahdollisine uusine vapaa-ajan palveluineen edellyttää asemakaavan muutosta.
Tavoitteena on laatia mahdollisimman joustava asemakaava, joka mahdollistaa yhtenäisen urheilu- ja koulukampuksen toteutuksen kuntakeskuksen ytimeen. Erityisesti asemakaavan päivittämistä tarvitaan mahdollistamaan urheilutalon tontin kytkeminen luontevalla tavalla koulun tonttiin sekä mahdollistamaan liikuntapalveluille lisärakennusoikeutta. Erityisenä tavoitteena on tutkia uimahallin mahdollistaminen alueelle sekä Vähäjärven virkistyskäyttömahdollisuuksien tutkiminen. Koulukeskuksen osalta rakennusoikeus tuoreessa asemakaavassa on riittävä koulun tarpeisiin. Liikuntatalon tontin rakennusoikeus on 4000
k-m² ja siitä on käyttämättä ainoastaan 389 k-m². Alueella on potentiaalia vapaa-aikakeskuksen lisärakentamiselle mutta se edellyttää asemakaavan avaamista. Tavoitteena on samalla tutkia kokonaisuutena alueen
liikenne ja paikoitusratkaisua.

4.2 Asemakaavan kuvaus
Asemakaavaehdotus
Asemakaavan tavoitteena on luoda alueen läpi kulkevan julkisen tilan periaatteet ja samalla jättää mahdollisimman paljon suunnitteluvaraa kampusalueen erilaisille toteutusvaihtoehdoille. Koulun tontin osalta
kaava mahdollistaa koulurakennuksen hankesuunnitelman mukaan tai vaihtoehtoisia ratkaisuita. Liikuntatalon tontin puolella kaavamuutos osoittaa laajennusvaraa sekä Pyhäojan puiston puolelle, että osittain nykyisen urheilukentän päälle. Kaavalla osoitetaan lisäksi alueen läpi kulkevat kevyen liikenteen pääreitit.
Keskeinen tavoite kaavamuutoksessa on mahdollistaa koulukeskuksen lukion ja liikuntakampuksen väliin
kokoava monikäyttöinen, autoton tapahtuma-aukiosarja, joka toimii soveltuvin osin myös koulun välituntipihana.
Liikuntatalon tontin osalta asemakaavaluonnos on laadittu ja aluetta on tutkittu sillä ajatuksella, että liikuntatalon kehittäminen tapahtuu täydennysrakentamalla. Kaupunkikuvallisesti se luo pohjan rikkaalle ja juurevalle kerrostuksellisuudelle ja on suositeltavin lähestymistapa jatkokehitykselle. Koulun tontin osalta alueen kehittäminen tullee tapahtumaan pitkälti uudisrakennuksin. Alueen rakennushistoriallisten arvojen
määrittämiseksi teetettiin rakennushistoriallinen selvitys. Selvityksessä tunnistettiin koulurakentamisen
omaavan sivistyshistoriallisia arvoja ja kerrostuneisuuteen liittyviä arvoja. Kaikkea vanhaa ei ole tarkoitus
lähtökohtaisesti purkaa. Uudisrakennukset luovat alueelle hierarkiaa, uusia kaupunkitiloja ja rikasta ympäristöä. Kaavaluonnos ei kuitenkaan estä alueen rakennusten purkamista.
Sekä koulun tontin, että liikuntatalon tontin kaavamääräys mahdollistavat pääkäyttötarkoituksen lisäksi julkisten palveluiden ja liiketilojen rakentamisen. Esimerkiksi koulun tontille (YO) on mahdollista sijoittaa
myöhemmin esimerkiksi salibandyhallin tai uimahallin. Korttelialueelle voi niin ikään sijoittaa ravintolaja kahvilapalveluja, hyvinvointiyrittäjien toimitiloja tai toimistotiloja.
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Kuvat 19-20. Alueen 3D-malli. Valkoiset massat havainnollistavat kahta mahdollista toteutusvaihtoehtoa. Kaava sallii
monenlaiset massoitteluvaihtoehdot.

Kuva 20. Alueen 3D-malli. Tässä kuvassa koulun tontille ei ole toteutettu kahta pienempää rakennusmassaa. Paikoitusalueen vieressä on kenttä, samoin koulurakennuksen ja liikuntatalon laajennuksen välisellä alueella piha-aluetta on
jäsennelty pelikentin ja puuistutuksin. Asemakaavassa on kuitenkin rakennusoikeutta niin, että myöhemmin on mahdollista täydennysrakentaa alueelle. Kampusalueen keskellä jäävän yhteisen kaupunkitilan jäntevöittämiseksi tulee
alue suunnitella siten, että paikoitusalueet, pelikentät ja julkiset aukiot hahmottuvat. Paikoitusalueen puuriveillä alueen tuulisuutta voidaan vähentää ja tilakokemusta saadaan ihmisläheisemmäksi.
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Mitoitus
Asemakaavamuutoksella muodostuvien aluevarausten pinta-alat ovat seuraavassa taulukossa:
Tontti

Käyttötarkoitus

Pinta-ala

Rakennusoikeus

709/1
709/2
709/4
709/3
709/5
Urheilukenttä
Puisto
Ransupuisto
Vesialue
Kevarit
Katualueet
yhteensä

YO
YU
LPA
LPA-1
ET
VU
VP
VK
W-1

38406 m2
20341 m2
3574 m2
5675 m2
1518 m2
17848 m2
11494 m2
2132 m2
48296 m2
2586 m2
9519 m2
161389 m2

28000 k-m2
11500 k-m2
7000 k-m2
600 k-m2

Autopaikat

n. 100 kpl
n. 100…300 kpl*

47100 k-m2

*) Pintapysäköintinä LPA-1 mahdollistaa n. 100 autopaikkaa. Pysäköintilaitosratkaisulla saadaan 200…300 autopaikkaa kerrosluvusta riippuen.

Alueen vanha rakennusoikeus
YO
24865 k-m2
YU
4000 k-m2

Kuva 21. Asemakaavaehdotus.
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Kuva 22. Asemakaavaehdotus, havainnekuva.

Rakentamisen määrä
Kaavan mahdollistaa Liikuntatalon tontille (YU) rakennusoikeutta 11500 k-m2 josta lisäystä on 7500 km2. Koulukeskuksen tontille kaavamuutos mahdollistaa rakennusoikeutta yhteensä 28000 k-m2, josta 3000
k-m2 on lukion rakennusalalla. Koulukeskuksen tontilla rakennusoikeutta on mahdollista käyttää koulu- ja
päiväkotikäyttöön sekä muihin julkisiin ja yksityisiin liike-, toimisto ja palvelutarkoituksiin. Tällä mahdollistetaan pitkällä aikavälillä yksityisten palveluntarjoajien toimiminen ja yksityisvetoinen rakentaminen
alueella. LPA-1 tontille on sallittu paikoitustalo ja rakennusoikeutta siihen tarkoitukseen 7000 k-m2. ET
alueelle on sallittu lämpölaitoksen rakentamiseen rakennusoikeutta 700 k-m2.
Liikenne ja paikoitus (LPA, LPA-1)
Koulu- ja urheilukampuksen syöttöliikenne tapahtuu Ollikantien kautta (kuva 23). Keskitetyille pysäköintialueille ajo on järjestetty Urheilutien kautta. Suupankujan kautta on mahdollista järjestää koulukampukselle saatto liikennettä sekä ajo mahdollisesti koulun tontille toteutettavalle lisäpysäköinnille, joka kaavassa
on rajattu maksimissaan 20 autopaikkaan. LPA-1 -tontille on mahdollistettu paikoituslaitoksen rakentaminen. LPA -tontti on tarkoitettu pintapysäköintiin. Alueelle sijoittuva lämpölaitos on asemakaavaratkaisussa
oletettu poistuvaksi toiminnaksi alueella.
Paikoitustarve perustuu laskelmaan, jossa yhtenäiskoulun, lastentalon Lukion/Tredun sekä saattoliikenteen
yhteistarve arjen huipputuntina (klo 7-8) on n. 260 autopaikkaa ja urheilukampuksen autopaikkatarve mitoittavana huipputuntina (arki 17-18) on n. 150 autopaikkaa. Kun huomioidaan kummankin toiminnan autopaikoitustarpeen ajoitus ja vuorottaiskäytön mahdollisuus, saadaan laskennallinen huipputunti, jona paikkatarve on n. 300..330 tavoitetilanteessa, että kaikki rakennusoikeus on käytetty. Alueelle on mahdollista
toteuttaa kaavan mukaan pintapysäköintinä n. 250 autopaikkaa alueen LPA-alueille YO-tontille sekä suupankujalle. Tavoitetilassa siis on oletuksena, että LPA-1 tontille on toteutettu vähintään 2-tasoinen paikoituslaitos.
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Kuva 23, Syöttöliikenne ja paikoitusratkaisun periaatteet. Rakennussuunnitteluvaiheessa havainnekuvien esittämät ratkaisut tarkentuvat.

Kevyt liikenne ja ulkoiluyhteydet
Korttelialueet liittyvät välittömästi alueen olevaan kevyenliikenteen verkostoon.
Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YO)
Tontti käsittää sekä uuden koulun alueen, että lukion alueen. Rakentaminen on mahdollistettu koko tontin
alueella pois lukien julkinen pääreitti (pp/h) sekä alueen läpikulkevan maakaasulinjan vaatima aluevaraus.
Rakennussuunnittelussa tulee ratkaista yleissuunnittelutasolla mm. tarvittavien kenttien paikat ja sitä kautta
lopullinen massoittelu. Tontille saa rakentaa autopaikkoja 40 kpl. Tavoitteellisesti nämä autopaikat sijoittuvat Suupankujan varteen ja tontin eteläosaan.
Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YU)
Nykyistä YU-korttelialuetta on laajennettu niin, että aluevaraus mahdollistaa urheilutalon laajentamisen
joko pohjoisen puolelle ja etelään aina urheilukentän nurmen reunaan asti.
Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue (VU)
Aluevaraukselle ei ole osoitettu rakennusoikeutta. Tavoitteena on jättää urheilukentän keinonurmella oleva
alue sekä eteläosa avoimeksi. Juoksuradan pohjoiskaarre on esitetty mahdolliseksi rakentamiselle.
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (EN)
Alueelle sijoittuu Tampereen Sähkölaitoksen kaukolämpölaitos. Laitos on kaasupolttolaitos, jossa varavoimana on öljy. Laitoksen kapasiteetin lisäämiseksi aluevarauksessa on laajentamisvara. Sähkölaitoksen tavoitteena on nykyisen laitoksen tehon nostaminen n. 20-25 MW:iin. Pirkkalan kulutus mitoitusulkolämpötilassa -29 °C 2030 -luvulla noin 40 MW.
Puisto (VP)
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Pyhäojan puiston osa sekä Vähäjärven ranta on osoitettu rakentamattomaksi puistoalueeksi. Luonnollisena
rakentamisen rajana on YU-tontin osalla järven rannassa nykyisellään kulkeva ulkoilu- ja kevyenliikenteen
reitti.
Vesialue (W-1)
Asemakaava mahdollistaa Vähäjärven vesialueelle virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja. Näillä toiminnoilla
tarkoitetaan yleisiä laitureita, uimarannan rakentamista, avantouintipaikan tai muut sellaiset toiminnat,
joista lähialueelle (VP ja A- alueet) ei synny meluhaittoja. Alueelle on ollut halukkuutta sijoittua mm. vesivaijerirata-yrittäjä, joka tarjoaa kesäkaudella vesihiihtoa. Em. toimintojen sijoittuessa alueelle luvituksen
yhteydessä on varmistettava toiminnan harjoittajan toimesta, että ko. toiminnosta ei aiheudu virkistysalueelle ja lähialueen asuntotonteille valtioneuvoston asetuksessa 993/1992 esitettyjen enimmäismeluarvojen
ylityksiä.

Kuva 24, Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 yleisen melutason ohjearvot.

Rakentamistapa
Alueen rakennuskantaa täydennettäessä ja vanhoja käyttöikänsä päässä olevia osia purettaessa tulee uudisrakentamisen olla laadukasta ja arvokasta. Tämän ohjaamiseksi on laadittu rakentamistapaa koskevat yleismääräykset. Yksittäisten rakennusten tulee olla laadukkaita ja arkkitehtuuriltaan kertakäyttöisyyden sijaan
kestäviä. Uudisrakennusten sovitus vanhoihin tulee olla rehellistä; vanhoja rakennuksia ei tule kopioida,
uudet teemat ja uusi arkkitehtuuri ovat tervetullutta ja sitä jopa vaaditaan.
Ju-4 –merkinnällä ohjataan koulu-kampuksen tontille (YO) tulevia rakennuksia. Ju-5 merkinnällä ohjataan
Liikuntapaikkarakentamista (YU) sekä autopaikoitustalon (LPA-1) ja lämpölaitoksen (ET) rakentamista.
Rakentamistapaa koskevilla vaatimuksilla ohjataan lisäksi rakennusten massoittelua siten, että niiden tulee
jäsentää ja muodostaa rakennusten väliseen tilaan alueen läpi kulkevan kävelykeskusta-akselin puitteet.
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukainen ”rakennetun ympäristön kauneuden” edistäminen, ymmärrettynä myös uuden rakentamisen kauneutena, asettaa uudisrakentamisen rakennussuojelun rinnalle rakennetun ympäristön jatkumossa ja avartaa näkökulmaa. Myös uudisrakentaminen on osa kulttuuriympäristöä.
Ja vanha rakennuskanta ei pelkästään ikänsä puolesta nauti oikeudesta tulla suojelluksi, jos se ei ole kaunista.
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Kuva 25. Alueen kytkeytyminen ulkoilu- ja kevyenliikenteen verkkoon. Kuvassa keltaisella on korostettu Suupantorilta
uuden keskuskorttelin (Viistokuja, Lujatalo 2019-24) kautta kulkeva keskustan kävelykatu. Punaisella on korostettu
alueen kevyen liikenteen perusverkko ja sinisellä henkilöautoliikenteen syöttö.

4.3 Kaavan vaikutukset
Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava. Asemakaava toteuttaa yleiskaavaa.
4.3.1 Vaikutukset kaupunkirakenteeseen
Olemassa olevat hyvät julkisen-, henkilöauto- ja kevyenliikenteen yhteydet sekä kunnallistekniikka luovat
hyvät edellytykset alueen täydennysrakentamiselle taloudellisesti ja ekologisesti. Kortteli sijaitsee keskeisesti kuntarakenteessa ja se liittyy läheisesti kuntakeskukseen. Asemakaavamuutos tukee alueella jo olemassa olevia toimintoja. Asemakaavamuutos ei muuta alueen maankäyttöä (koulukeskus ja liikuntapalvelut). Uudis- ja täydennysrakentamisen mahdollistamisella alueelle ei ole suurta vaikutusta taajamarakenteeseen. Koulu- ja liikuntapaikkarakennusten lisärakentamisella on kaupunkirakennetta eheyttävä vaikutus.
Tarve hakea palveluita oman kunnan ulkopuolelta vähenee.
4.3.2 Vaikutukset taajama- ja kaupunkikuvaan
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Kaupunkikuvallisesti täydennysrakentaminen tuo kortteliin tehokkuutta korkeamman rakentamisen kautta.
Koulukampuksen nykyinen rakennuskanta on pitkälti matalaa 1-kerroksista. Kaavan mahdollistama rakentasminen on nelikerroksista ja toteutuksesta riippuen mahdollisia ratkaisuja ovat liikuntahallit, 3-4 kerroksinen yhtenäiskoulu ja 3-4 tasoinen autopaikoitustalo. Vaikutukset kaupunkikuvaan paikallisesti Ollikantien, Suupankujan ja Vähäjärven suunnista ovat merkittävät. Muutos on osa käynnissä olevaa keskustaalueen mittakaavan muutosta. 2010 valmistunut torin varren hybridikortteli aloitti keskustan kohoamisenkerroksiin. Siinä kirjaston päälle nousi liike ja toimistotiloja kahteen kerrokseen ja asuntotornit kahdeksaan
kerrokseen. Keskustakortteli eli ent. kunnanviraston kortteli rakentuu tehokkaana maamerkkikorttelina
jossa rakennukset ovat 4-16 kerroksisia. Koulu- ja liikunta kampus jatkaa tehokasta ja tiivistä, ylöspäin
kohoavaa täydennysrakentamisen linjaa kuntakeskuksen ytimessä.
4.3.3 Vaikutukset kulttuuriympäristöarvoihin
Laaditussa rakennetun ympäristön historiaselvityksessä on todettu, että ” Lukuisten muutosten myötä rakennushistorialliset kerrokset ovat sekoittuneet ja varsinkin vanhimmat piirteet sulautuneet osaksi uudempia. Koulukeskuksen rakennushistorialliset arvot liittyvät koulukeskuksen kerroksellisuuteen, joka muodostuu eri aikoina toteutetuista koulurakennuksista sekä niihin tehdyistä muutoksista. Koulukeskuksen paikallishistorialliset arvot Pirkkalan kunnan koulutoiminnan kehityksessä ovat ilmeiset. Koulukeskus kuvastaa
Pirkkalan sivistyshistorian vaiheita aina peruskoulu-uudistuksesta nykypäivään saakka.”
”Kaupunkikuvallisesti voimakkaimpia tekijöitä ovat alueen uusimmat osat, kuten urheilutalo ja uusi lukio,
jotka määrittävät voimakkaasti erityisesti Vähäjärven ja Koulutien ympäristöä. Suupankujan varrella yläja ala-asteen rakennukset muodostavat väljän kokonaisuuden kadun vastakkaisella puolella olevien samaa
aikakautta edustavien asuinkerrostalojen kanssa.”
Kun koulukeskuksen rakennushistoriallisia arvoja voidaan pitää vähäisinä, vaikutuksia luovuttamattomiin
rakennettuun kulttuuriperintöön ei ole. Rakennuskokonaisuudessa on säilyneitä osia 1970-luvulta aina
2010-luvulle. Asemakaava sallii koulun tontin rakennusten purkamisen ja vanhan rakennuskannan korvautuminen uudisrakennuksin onkin koulun osalta todennäköistä. Alueen toiminnan pysyessä nykyisellään historiaselvityksessä todetut paikallishistorialliset arvot, sivistyshistorian jatkumo Suupalla, koulu keskellä
kylää, säilyvät.
4.3.4 Vaikutukset asumiseen
Asemakaavassa ei osoiteta alueelle asumista. Välillisesti vaikutukset asumiseen liittyvät alueen täydennysrakentamisen myötä parantuviin koulu- päiväkoti ja liikuntapalveluihin.
4.3.5 Työpaikat, elinkeinotoiminta ja vaikutukset palveluihin
Alue tukeutuu keskustan palveluihin ja lisää keskustan palvelutarjontaa sekä luo lisäpotentiaalia keskustan
kehittämiseen. Alueen rakentuminen vaikuttaa välillisesti kunnan elinkeinotoimintaan positiivisesti. Koulukampuksen hankesuunnittelussa uutta koulurakentamista on kehitetty konseptilla, jossa rakennusten iltakäyttöä mahdollistetaan niin, että kalliit rakennusinvestoinnit hyödyttävät kuntalaisia ja järjestöjä opetuskäytön lisäksi parhaalla mahdollisella tavalla. Samoin, liikuntatalon laajentamismahdollisuus niin, että tiloissa on mahdollista järjestää esimerkiksi salibandy-turnauksia ja muita, isojakin tapahtumia, lisää alueen
vetovoimaa ja se taas tukee keskustan muita palveluita. Alueen kehittäminen koulu- ja liikuntakampuksena
luo molemminpuolisia synergioita ja avaa uudenlaisia mahdollisuuksia alueen toimijoille.
4.3.6 Vaikutukset liikkumiseen
Koulu- ja liikuntakampus tukeutuu kuntakeskuksen laadukkaisiin, olemassa oleviin joukkoliikennepalveluihin. Kampus sijoittuu keskeisesti ja saavutettavuus polkupyörällä (kevyt liikenne) koko taajama-alueelta
on hyvä. Kampuksen kehittäminen kuntakeskukseen on perusteltu pitkälti juuri kestävän liikkumisen, eli
kevyen - ja joukkoliikenteen saavutettavuuden kautta. Kampukselle päivittäin tai viikoittain tulevan asiakkaan ei tarvitse välttämättä tulla henkilöautolla. Varsinkin lasten harrastusten kannalta toimintojen keskittäminen keskustaan vähentää autoriippuvuutta ja harrasteisiin kuljettamista ja tätä kautta helpottaa arjen
sujumista.
4.3.7 Vaikutukset luontoon
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Alue on tällä hetkellä rakennettua eikä sisällä luonnontilaista aluetta lukuun ottamatta rakennettua Vähäjärven rantapuistoa. Alueen rakentamisella ei ole merkittäviä välittömiä vaikutuksia luontoon.
4.3.8 Vaikutukset hulevesien hallintaan
Asemakaavan toteuttaminen ei vaikuta merkittävästi alueen hydrologiaan.

4.4 Ympäristön häiriötekijät
Kaavamuutosalueelle ei kohdistu ympäristöhäiriöitä.

4.5 Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavamerkinnät ja -määräykset ovat liitteenä olevassa asemakaavakartassa.

4.6 Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan laajennuksen toteuttaminen voidaan aloittaa välittömästi asemakaavan saatua lainvoiman.
Koulun rakentamiselle on asetettu aikataulutavoite, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että koulun rakentaminen tulee alkamaan välittömästi. Liikuntakampuksen osalta rakentamisaikataulu voi limittyä osittain koulurakentamisen kanssa. Optimaalisin skenaario olisi se, että myös liikuntatalon merkittävimmät laajennushankkeet toteutettaisiin yhdessä koulun rakentamisen kanssa, jolloin oppilaiden siirtotiloissa toimimisesta
saataisiin suurin mahdollinen hyöty. Tavoitteena koulukampuksen hankesuunnittelutyössä on esitetty, että
opetus uusissa tiloissa alkaisi jo vuonna 2024. Alueen toteutuksesta vastaa yhdyskuntapalvelut. Tavoitteena
on saada asemakaava valtuuston hyväksymäksi keväällä 2021. Hyväksymismenettelyssä tulee huomioida
koulukeskuksen rakennuslupa-aikataulu. Valtuuston hyväksymisen jälkeen voimaan astuva rakennuskielto
jatkuu valitusajan siihen asti, kun asemakaava voidaan kuuluttaa lainvoimaiseksi.

Pirkkalassa 8.10.2020
Arkkitehti Santeri Kortelahti
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