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1.  Perus- ja tunnistetiedot 

Asemakaavaselostus, joka koskee 8.3.2021 päivättyä asemakaavaehdotusta. 

Vireille tulo kaavoituskatsauksessa 2020, KH 9.3.2020 § 47 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, YLa 10.6.2020 § 79 
Valmisteluaineisto (Luonnos): YLa 18.11.2020 § 152  
Asemakaavaehdotus: YLa xxx, KH xxx 
Kunnanvaltuuston hyväksyminen xxx 
Lainvoimaisuuskuulutus xxx 
 

1.2 Tunnistetiedot 

PEREEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, PARTOLAN JA PAKKALANKULMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA 
LAAJENNUS 

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA muutetaan 27.6.1996 vahvistettua asemakaavaa nro 116, 6.10.2004 vahvistettua 
asemakaavaa nro 159, 17.11.2004 vahvistettua asemakaavaa nro 162, 7.5.2008 vahvistettua asemakaavaa nro 
178,  

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA muodostuu PEREEN korttelin 1420 tontit sitovan tonttijaon mukaiset tontit 6-9 ja 
katualuetta.  

1.3 Kaava-alueen sijainti 

Alue käsittää yksityisen omistaman tontin, kunnan omistaman puistoalueen sekä osan Naistenmatkan katualueesta. 
Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa ja idässä asuinkerrotalotontteihin, etelässä Partolan liikekeskukseen ja lännessä 
puistoalueeseen. 

Alue käsittää kiinteistöt 604-14-9903-1 PEREEN PUISTOT, 604-412-1-608 (y) KARHUMÄKI IV ja 604-895-2-2 

YLEINEN TIE. Yksityinen kiinteistö on merkitty y:llä. Alueen pinta-ala on n. 33 724 m
2
, josta Naistenmatkantien tiealuetta 

22640 m
2
. 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus ja yksityinen maanomistus (keltaisella) 

1.4 Kaavan tarkoitus 

Alue sijoittuu taajamarakenteessa Naistenmatkantien joukkoliikennekäytävään ja palveluiden osalta se tukeutuu suoraan 
Partolan palveluihin. Tavoitteena on laatia alueelle asemakaavamuutos, joka mahdollistaa uuden asuinkerrostalokorttelin 
olemassa olevan rakenteen sisään yleiskaava 2020:n ja maakuntakaava 2040:n tavoitteiden mukaisesti. 
Taajamayleiskaava mahdollistaa asuinkerrostalokorttelin (AK) laajentamisen alueen yksityisen maanomistuksen osalla. 
Kunnan maanomistus VL-alueen osalla antaa mahdollisuuden tutkia asuinkerrostalokorttelin laajentamista maltillisesti 
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lännen suuntaan. Kun alueen syöttöliikenne tulee ratkaistavaksi yksityisen kaava-aloitteen puitteissa Korkokujan 
suunnasta, on luontevaa tutkia täydennysrakentamisen mahdollisuudet laajemmin. Edellä mainittu huomioiden alustavissa 

tavoitteissa on arvioitu kaavamuutosalueen mahdollistavan yli 10 000 k-m
2 (tonttitehokkuudella e=1,0) rakennusoikeutta 

täydennysrakentamiselle (AK). Alueen keskeisen sijainnin johdosta rakentamiselle asetetaan erityisiä kaupunkikuvallisia 
ja laadullisia tavoitteita. 

Asemakaavamuutoksen niiltä osilta, kun kyseessä on muu kuin kunnan omistus ja tontille osoitetaan lisärakennusoikeutta 
ja/tai muuta arvonnousua, edellyttää asemakaavanmuutoksen laatiminen asemakaavoituksen käynnistämissopimusta 
sekä maankäyttösopimusta. Kyseessä on kunnan sekä osin yksityisten yhteinen kaavahanke, joka laaditaan kunnan 
toimesta. 

1.5 Luettelo selostuksen liitteistä 

  Sijaintikartta, Pirkkalan taajama yleiskaava 2020, 
  Ote voimassa olevista asemakaavoista 
  Rakennettu ympäristö ja luonnonympäristö, pystyilmakuva 2018 
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
  Asemakaavakartta a4-pienennös, ehdotus 
  Asemakaavan havainneaineisto 
  Lausunnot OAS:sta 
  Valmisteluvaiheen palaute 
  Luontoselvitys, Rintamäki 2020 
  Melukartat, Wsp 2021 

 

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista 

  Pirkkalan taajamaosayleiskaavan perusselvitykset (mm. liikenne, luonto, kulttuuriympäristö) 
  Palveluverkkoselvitys, Pirkkalan sivistyspalvelut, 2015 

 

1.7 Kaavaprosessin vaiheet 

Alueen kaavoitus on tullut vireille vuoden 2020 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. Suunnittelualue sijoittuu Pirkkalan ja Tampereen rajalle, Partolan kaupallisten 
palveluiden alueen välittömään läheisyyteen. Alue rajautuu pohjoisessa ja idässä asuinkerrotalotontteihin, etelässä 
Partolan liike- ja kunnanosakeskukseen ja lännessä puistoalueeseen. 

Rakennukset 

Kiinteistöllä 604-412-1-608 on tällä hetkellä vuonna 1956 asuttavaan kuntoon valmistunut asuinrakennus sekä 
talousrakennuksia. Autotallirakennuksen rakennuslupa on vuodelta 1978. Rakennukset puretaan uudisrakentamisen tieltä. 
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Kuva 2-3. Asuinrakennuksen alkuperäiset pääpiirustukset. 
Kuva 4. Asuinrakennus pohjoisesta. Rakennus on rakennettu piirustusten mukaisesti ja se on säilynyt alkuperäisenä. 
Kuva 5. Rakennus idästä. 
Kuva 6. Tontti on melko umpeen kasvanut metsikkö. 
Kuva 7. 1978 rakennusluvan mukaan rakennettu autotalli sijoittuu pihatien varteen rinteeseen, päärakennuksen alapuolelle. 
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L-muotoinen päärakennus sijoittuu metsittyneelle puutarhatontille kukkulan tai mäen puoliväliin tasanteen reunaan 
rinnetalona. Kellari uppoaa rinteeseen aueten pohjoisen ja idän suuntaan. 1. kerrokseen käynti on maantasosta lännen 
puolelta. Ullakkokerros on l-muodosta johtuen monimuotoinen ja sitä on rikastettu kattolyhdyillä. Materiaaleissa ei ole 
säästelty; Kellarin seinä on ruutuaiheella korostettu rappaus, 1.keros on poltettua tiiltä, päätykolmioissa toistuu 
kellariseinän ruutujako ja rappaus. Kellarin sisäänkäynnissä on luonnkivilaatoitus, sisääntulokuistin kantavat rakenteet 
on massiivista paikalla valettua betonia. Länsiseinustalla on lasikasvihuone/erkkeri ja itäpuolen takaoven lippa on 
muotoiltu kattolappeen jatke. Ikkunat ovat isot, tyypilliset 50-luvun funktionaaliset tuuletusikkunalliset. Monimuotoisuus 
ja useat yksityiskohdat sekä materiaalivalinnat viittaavat kansallisromantiikkaan. Toisaalta toiset modernimmat 
yksityiskohdat vievät ajatuksia funktionalismiin. Kokonaisuus on viehättävä ja hauska kokonaisuutena ja säilynyt 
pitkälti alkuperäisen oloisena. Piharakennukset on ripoteltu Korkokujalta jatkuvan pihatien varteen.  
 

    

    

Kuva 8. Maakellari. 
Kuva 9. Ilmakuva, mml, 2020. 
Kuva 10. Autokatosrakennus ja vaja. 
Kuva 11. Huvimaja. 
 
Luonnonolot 

Suunnittelualueella oleva asuinkiinteistö rajautuu ympäröivistä alueista puilla ja pensasitustuksilla. Kulkuväyliä lukuun 
ottamatta se on puustoinen ja nurmipintainen. Viereisellä lähivirkistysalueella Naistenmatkantien varressa kasvaa 
nurmea ja matalaa kasvustoa. Metsäsaarekkeen pohjakerroksessa esiintyi runsaasti kariketta ja paikoin 
metsäkerrossammalta ja metsäliekosammalta. Kenttäkerroksen runsaimmat lajit olivat kielo, metsäkastikka, mustikka, 
kangasmaitikka, käenkaali, ahomansikka, valkovuokko ja kallioimarre. Niukempana lehtomaisuutta ilmentäviä lajeja 
olivat valko- ja sinivuokko, sekä mustakonnanmarja. Pyörätien ja saarekkeen välillä olevalla niittymäisellä alueella 
kasvoi mm. nurmipuntarpäätä ja kevättaskuruohoa. Puuston pääosa oli kuusta (ymp max. 150 cm), mäntyä (ymp 80 
– 100 cm) ja mäntyä (ymp max 110 cm). Myös harmaaleppää, raudus- ja hieskoivua ja pihlajaa kasvoi alueella. 
Metsikön luontotyyppi on lähinnä keskiravinteiden lehto (VU). Sen arvoa vähentää se, että maasto on kulunutta ja 
paikoin roskainen. Ympäristön maaperä on pitkällti savimaata. Suunnittelualueella se kohoaa ympäristöstä peitteisenä 
kalliokumpuna. Matalimillaan maasto on luoteiskulmassa  n. +84 m merenpinnasta ja kukkulan laki on tasolla +93,5 
merenpinnasta. 

 

Asuminen, palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta 
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Kaavamuutosalue sijoittuu Partolan alueelle, jossa on monipuolisesti asumista, palveluja ja liiketoimintaa. Itse kaava-
alueella on tällä hetkellä vain asumista. 

Väestön rakenne ja kehitys 

Varsinaisella kaavamuutosalueella on yksi asukas. Suunnittelualue 
on osa kerrostalokorttelistoa, käsittäen Pereentie  1:n ja Korkokuja 
1-3:n ja sen asukasmäärä on 646 asukasta. Partolan asukasmäärä 
on kasvanut 1591 asukkaalla vuosien 2006-2019 välisenä aikana 
(Tilastokeskus 31.12.2018). Samalla ajanjaksolla kunnan väkiluku 
on kasvanut n. 4100 asukkaalla  15268:sta 19368:aan. Pereen osa-
alueen asukasluku oli 2005 4,4% kunnan asukasluvusta, kun se 
2019 alussa on ollut 11,7% kunnan kokonaisasukasmäärästä. Pere 
onkin kunnan voimakkaimmin kasvaneita kunnan osia. Oletettavaa 
on, että kasvu jatkuu edelleen.  

Liikenne 

Kaavamuutosalueelta on hyvät yhteydet mm. palveluihin 
henkilöautolla sekä kävellen ja pyöräillen. Joukkoliikenteen 
saavutettavuus on erinomainen Pirkkalan siirryttyä 2014 vaiheittain 
Tampereen joukkoliikenteen järjestämän liikennöinnin piiriin. Alueen 
kevyenliikenteen verkosto on kattava ja kaava-alueelle tehtävä uusi 
kevyenliikenteenväylä parantaa olosuhteita entisestään. 

Tekninen huolto 

Nykyiset Tampereen Kaukolämpö Oy:n kaukolämpö- ja maakaasuverkot kulkevat Naistenmatkantien varressa. 
Sähköverkkoyhtiönä toimii Tampereen sähkölaitos Oy ja alueella on Elisa Oyj:n ja Telia Finland Oyj:n tietoliikenneverkkoja. 
Pirkanmaan Jätehuolto Oy vastaa alueella jätehuollosta. 

Liittyminen kunnallisteknisiin verkostoihin (vesi, viemäri) on ensisijaisesti järjestettävissä kohtuullisin kustannuksin 
Korkokujan suunnasta. 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Suunnittelualueella ei ole ympäristönsuojelukohteita. 

Maanomistus 

Kaava-alue on osin yksityisessä ja osin kunnan omistuksessa.  

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.  
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Maakuntakaava 

Alueella on voimassa Pirkanmaan 
maakuntakaava 2040. Maakunta 
kaava on hyväksytty 27.3.2017. 
Maakuntakaavassa alueella on 
seuraavat merkinnät: 

Kuva 12. Maakuntakaava, suunnittelualue osoitettu nuolella 

 
Taajamatoimintojen 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. 

Kaupunkiseudun keskusakselin kehittämisvyöhyke.  

Merkinnällä osoitetaan Tampereen ydinkaupunkiseudun ja eteläisen Pirkanmaan pohjois-
eteläsuuntainen kehittämisvyöhyke, joka ulottuu Tampereen kaupunkikes-kustan ja Lielahden 
alakeskuksen alueelta Rautaharkko-Lakalaivan alakeskuksen ja henkilöliikenteen aseman sekä 
Sääksjärven alakeskuksen kautta Lempäälän keskustaan. Etelä-Pirkanmaalla vyöhyke jatkuu Akaan 
taajamassa. 

Suunnittelumääräys: 

Aluekokonaisuutta kehitetään hyvin saavutettavana ja monipuolisena yritystoiminnan, asumisen sekä 
kaupallisten ja julkisten palvelujen alueena. Kehittämisvyöhykkeen kunta- ja alakeskukset toimivat 
merkittävinä asumisen, palveluiden ja työpaikkojen keskittyminä sekä seudullisesti merkittävinä 
liikenteellisinä solmukohtina.  

Tampereen keskustan asemaa valtakunnallisesti merkittävänä kaupunkikeskuksena vahvistetaan. 
Tampereen eteläisen alakeskuksen, siihen liittyvän henkilöliikenteen aseman, Sarankulman, 
Härmälän ja Partolan ympäristöä kehitetään vetovoimaisena messukeskusalueena sekä 
monipuolisena kaupallisten ja muiden palveluiden, työpaikkojen ja asumisen kasvualueena. Alueen 
liikennejärjestelyjen toimivuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Sääksjärven alakeskusta 
kehitetään tiiviinä alakeskuksena ja joukkoliikenteen terminaalina, joka kytkee vaiheittain toteutuvan 2-
kehän välityksellä läntistä ja itäistä kaupunkiseutua keskusakselin kehittämisvyöhykkeeseen. Akaassa 
tiivistetään asemanseutuja sekä Viialan ja Toijalan keskusten välisen alueen yhdyskuntarakennetta 
sekä kehitetään Yritys-Konhon aluetta hyvin saavutettavana työpaikka-alueena. 

Aluetta tulee kehittää tiiviissä yhteistyössä kuntien ja muiden viranomaisten kanssa. Maankäytön 
suunnittelussa tulee tavoitella tiivistä ja sekoittunutta yhdyskuntarakennetta sekä edistää toimintojen 
saavutettavuutta kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä. 

 

 

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. 
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Tiivis joukkoliikennevyöhyke 
Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntarakenteeltaan tiiviit, tiivistettävät tai tiiviinä toteutettavat alueet, 
jotka tukeutuvat tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään.  
 
Suunnittelumääräys: 
Alueen tulee tukeutua tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään sekä laadukkaisiin kävelyn ja 
pyöräilyn yhteyksiin. Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on pyrittävä tiiviiseen rakenteeseen, joka 
mahdollistaa tehokkaan joukkoliikenteen järjestämisen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 
pysäkkijärjestelyjen toimivuuteen ja saavutettavuuteen, liikenneturvallisuuteen sekä 
liityntäpysäköinnin tarpeisiin. Alueen suunnittelussa tulee liikenneväylien läheisyydessä kiinnittää 
erityistä huomiota liikenteen melun, tärinän ja ilman laadun haittojen hallintaan. 
 

Punainen 
katkoviiva (j) 

Merkinnällä osoitetaan tärkeimmät seudullisesti merkittävät viemäriyhteydet. 

 

Kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. 
Merkinnällä osoitetaan keskustojen ulkopuoliset vähittäiskaupan alueet ja keskittymät, jotka 
yhdyskuntarakenteellisen sijaintinsa perusteella soveltuvat seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan 
alueiksi. Alueelle voi sijoittua merkittävässä määrin myös asumista, mikäli alue sijoittuu 
maakuntakaavassa osoitetulle tiiviille joukkoliikennevyöhykkeelle tai tiivistettävälle asemanseudulle. 

 

Yleiskaava  

Voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaava 2020:n 
aluetta koskevat merkinnät: 
 
AK Kerrostalovaltainen asuntoalue. Alue on tarkoitettu 
asemakaavoitettavaksi. 
 
V-1 Virkistysalue. Alue on tarkoitettu 
asemakaavoitettavaksi. Alueella suoritettavat toimenpiteet 
vaativat MRL 128 § mukaisen maisematyöluvan. Aluetta 
suunniteltaessa on erityisesti huomioitava avoimet näkymät 
Pyhäjärvelle. 
 
Alueella on vesilain 1. luvun 15a §:n ja 17a §:n mukaisia 
luontotyyppejä, metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä 
elinympäristöjä, liito-oravan ja lepakon elinympäristöjä, 
EU:n lintudirektiivin uhanalaisten lintulajien elinympäristöjä 
ja ekologisia käytäviä. Toimenpiteiden yhteydessä 
luontoarvojen tulee säilyä alueella. 
 
Lisäksi aluetta sivuavat Pyöräilyn kehittämiskäytävä-, 
Viheryhteystarve- sekä ohjeellinen ulkoilureitti-merkinnät.  

Kuva 13. Taajamayleiskaava 2020, suunnittelualue rajattu 
punaisella 

Naistenmatkantien varressa on meluntorjuntatarvemerkintä. Alueelle on laadittava asemakaava, jolla ratkaistaan alueen 
rakennusten ja pihojen riittävä suojaus melulta. 
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Kuva 14. Partolan osayleiskaava, suunnittelualue rajattu punaisella 
 
Alueen välittömään läheisyyteen, Naistenmatkantien eteläpuolelle ollaan laatimassa Partolan osayleiskaavamuutosta. 
 

Asemakaava 

Alueella on asemakaavoja vuosilta 1996 (116), 2004 (159 ja 162) ja 2008 (178). Alue on asemakaavassa merkitty 
Lähivirkistysalueeksi (VL), Erillispientalojen korttelialueeksi (AO) sekä Yleiseksi tieksi suoja- ja näkemäalueineen (LYS). 

Kuva 15. Asemakaavayhdistelmä, suunnittelualue rajattu keltaisella 

Rakennusjärjestys 

Pirkkalan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.6.2016. 

Rakennuskiellot 

Aluetta koskien ei ole rakennuskieltoja. 
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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 sekä seudullisten raitiotie- ja bussiyhteyksien varrelle. Asuinympäristöistä tehdään 
houkuttelevia monipuoisella asuntotuotannolla. Yhdyskuntarakenteen täydentyminen parantaa myös kävelyn ja pyöräilyn 
olosuhteita.  

 

Kuva 16. Rakennesuunnitelma 2040, suunnittelualue osoitettu nuolella 

Suunnittelualue sijoittuu rakennesuunnitelmassa aluekeskuksen alueelle sekä numerolla 40 merkityn rajauksen (Partola-
Naitenmatkantie) alueelle, jolla on merkintä uusi/merkittävästi kehitettävä alue. Lisäksi rakennesuunnitelman merkinnät 
kehäbussi 1 ja raitotie 2. vaihe 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 koskevan seurantaraportin ja valmistelevat seuraavan aiesopimuksen.  

Kaavoituskatsaus 

Asemakaavamuutos on Pirkkalan kunnan vuoden 2020 kaavoituskatsauksen kohde numero 262.  

Pohjakartta 

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 a §:n vaatimukset ja sen on hyväksynyt 31.8.2020 
maanmittausinsinööri Jouko Lehto.  

Maankäyttösopimukset 

Asemakaavanmuutokseen liittyen on laadittu asemakaavoituksen käynnistämissopimus 29.5.2020. Maankäyttösopimus 
allekirjoitetaan ennen kuin asemakaava viedään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 



PIR/406/1103/2020 

 Pereen asemakaavan muutos, Partolan ja Pakkalankulman asemakaavan muutos ja laajennus nro 262  12 

 

2.3 Kaava-aluetta koskevat selvitykset 

Liikenne 

Liikenneverkko alueella on olemassa ja toimiva perusperiaatteiltaan. Pereentie-Nuolialantie risteys on 2019 
perusparannettu ja se on kapasiteetiltaan mitoitettu Pereen alueen yleiskaavan mukaiseen asukasmäärän kasvuun. 

Luonto 

Alueen luontoselvitys on tehty kesäkaudella 2020. Selvityksen mukaan alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.  

Melu 

Naistenmatkantien liikenne aiheuttaa liikennemelua. Teetetyn meluselvityksen melukartan (WSP Oy, 2021) mukaan 
Naistenmatkantien vastaisille julkisivuille kohdistuva enimmäisäänitaso on 64dB. Päivämelun ollessa tässä merkittävä 
seinärakenteelle määrittyy varmuuskertoimen jälkeen 32 dB:n äänitasoerovaatimus. Piha-alueilla saavutetaan 
rakennusten suojaamana valtioneuvoston ohjearvojen mukaiset riittävän hiljaiset leikki- ja oleskelualueet. 

 

Kuva 17, enimmäisäänitasot tavoitetilanteessa 2040 päiväaikaan klo 7-22, WSP Oy 2021.  

 

Kuva 18, Ulkoseinään kohdistuvat melutasot kerroksittain, WSP OY, 2021. 
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Hulevedet 

Alueen nykytilanteessa maaperä ottaa vastaan ja hidastaa pintavesien valuntaa luontaisesti tehokkaasti. Alueen 
rakentamisen myötä hulevesien imeytyminen maaperään vähenee vettä läpäisemättömien pintarakenteiden lisääntymisen 
vuoksi. Alueen pintavesien ja hallitsemattoman valunnan ja rankkasateiden aiheuttaman tulvimisen estämiseksi alueen 
hulevesien johtaminen ja viivyttäminen tulee suunnitella hallitusti. Alueen hulevesien hallitsemiseksi on tehty selvitys 
asemakaavaehdotuksen pohjalta. 

Nykytilanne 

Koko suunnittelualue sijaitsee Härmälänojan valuma-alueella. Nykytilanteessa suuri osa pintavesistä imeytyy maaperään. 
Lisäksi hulevesiä johdetaan avo-ojilla ja hulevesiviemäreillä Korkokujan suuntaan. Puistoalueella oleva mäki toimii 
vedenjakajana, joka jakaa länsipuolen vedet vanhan ratapohjan varren sivuojaan ja itäpuolen vedet kohti nykyiselle 
omakotitalolle tulevaa ajotietä sekä Pereentien ja Korkokujan kerrostalotontteja. Ratapohjan sivuoja laskee pohjoisen 
suuntaan. Ojasta vedet kerätään Korkokujan hulevesiviemäriin. Ojaan laskee vesiä myös Naistenmatkantieltä sekä 
pieneltä valuma-alueelta Partolan puolelta. Itäpuolella saattaa valumavesiä kulkeutua niskaojan puuttuessa pintavaluntana 
kerrostalotonteille. 

 

Kuva 19. Valuma-aluekartta. 

Rakennettu asemakaava-alue 

Asemakaava-alueen toteutus ei muuta hulevesien virtaussuuntia, vaikka maanpinnan tasoja muutetaan huomattavasti. 
Hulevedet voidaan edelleen ohjata Korkokujan hulevesiviemärin kautta Härmälänojaan. Rakentamisen myötä vettä 
läpäisemättömän pinnan määrä kuitenkin lisääntyy merkittävästi, jolloin pintavalunnan määrä kasvaa. Pihojen, 
pysäköintialueiden ja puiston hulevedet pitää kerätä hallitusti ja pinnantasausten suunnittelussa on huomioitava siitä, ettei 
valumavesiä enää jatkossa kulkeudu naapuritonteille.   

Pintavalunta 

Pintavalunnan määrittämisessä on mitoitussateena käytetty kerran neljässä vuodessa toistuvaa vähintään 10 minuuttia 
kestävää sadetta (160 l/s*ha) 
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Laskelmissa nykytilanteen mukaisena keskimääräisenä valumakertoimena käytetään arvoa 0,23. Kerroin on arvioitu 
seuraavien pinta-alaosuuksien ja pinnan laadun mukaisten valumakertoimien perusteella.  

‐ 9 % asfaltoitua aluetta ja kattopinta-alaa (valumakerroin 0,9) 
‐ 34 % rakennettua puistoa ja nurmetettua piha-aluetta (valumakerroin 0,2) 
‐ 57 % luonnontilaista, kallioista metsää (valumakerroin 0,15) 

Toteutuneen asemakaava-alueen keskimääräisenä valumakertoimena käytetään arvoa 0,62. Kerroin on arvioitu 
seuraavien pinta-alaosuuksien ja pinnan laadun mukaisten valumakertoimien perusteella.  

‐ 55 % asfaltoitua aluetta ja kattopinta-alaa (valumakerroin 0,9) 
‐ 12 % rakennettua piha-aluetta, nurmi/murske (valumakerroin 0,5) 
‐ 18 % rakennettua puistoa (valumakerroin 0,2) 
‐ 15 % luonnontilaista, kallioista metsää (valumakerroin 0,15) 

 

 Nykytilanne Rakennettu alue 
Pinta-ala (ha) 1,1 1,1 
Valumakerroin 0,23 0,62 
Mitoitussade (l/s*ha) 160 160 
Virtaama purkukohdassa (l/s) 40 109 
Pintavalunta (m3) 24 65 

 

Alueen rakentumisen vaikutus mitoitussateen aikana muodostuvaan pinta-valuntaan on noin 41 m3. Tämä on noin 3,3 
kertainen nykytilanteeseen verrattuna. 

Hulevesiverkosto 

Alueelle muodostuvan tiiviin ympäristön vuoksi Korkokujan suuntaan ei voida tehdä avo-ojia. Korkokujan jatkeen alle on 
rakennettava hulevesiviemäri, jonne kiinteistöjen ja pysäköintialueen hulevedet voidaan johtaa. Uusi hulevesiviemäri 
liitetään Korkokujan nykyiseen hulevesiviemäriin, joka alittaa Pereentien ja purkaa avo-ojaan. Hulevesien laadullinen 
käsittely ei toteudu putkessa, jossa virtausnopeus on avo-ojaa suurempi. Mahdollinen kiintoaineen laskeutus pitää 
toteuttaa Pereentien ja Härmälänojan välillä lyhyessä avo-ojassa. Laskeutusta voidaan tehostaa virtausta hidastamalla 
rakenteellisin ratkaisuin ja siihen soveltuvalla kasvillisuudella. Ojan suunnittelussa on huomioitava myös eroosion suojaus. 

Korkokujan nykyisen hulevesiviemärin kapasiteetti riittää vastaanottamaan asemakaavalaajennuksen vuoksi lisääntyvä 
hulevesimäärä, mutta sen toimivuus on puutteellista virheellisten kallistusten vuoksi. Tästä syystä vesi lammikoituu 
Pereentien ja Korkokujan liittymän alueelle. Kaava-alueen laajennuksen hulevesien johtaminen nykyisen verkoston kautta 
edellyttää hulevesiviemärin kunnostusta. 

Alueen länsireunassa sijaitseva avo-oja vanhan ratapohjan kevyenliikenteenväylän varressa on osa hulevesiverkostoa ja 
se on pidettävä toimintakuntoisena. 

Korkokuja ja sen jatkeeksi uusille tonteille rakennettava yhteys toimivat tulvareittinä. Rankkasateella vedet valuvat kadun 
pintoja pitkin Härmälänojaan johtavaan avo-ojaan. Tulvareitti on huomioitava rakennusten padotuskorkeuksien 
määrittelyssä. 

Hulevesien hallinta kiinteistöillä 

Tampereen kantakaupungin hulevesiohjelmassa asetetaan suositus hulevesien viivyttämiseksi Härmälänojan valuma-
alueella. Tarkoituksena on hallita Härmälänojaan muodostuvia virtaamia ja tasata tulvahuippuja. Valuma-alueella 
sijaitsevissa Tampereen asemakaavoissa käytetään hulevesien viivytykselle kaavamääräystä, jossa viivytystilavuutta tulee 
kiinteistöillä rakentaa 1m3 jokaista 100 m2 läpäisemätöntä pinta-alaa kohti. Vastaavan suuruinen vaatimus on perusteltua 
merkitä myös Pereen asemakaavalaajennukseen. Vaihtoehtoisena ratkaisuna voidaan selvittää mahdollisuus toteuttaa 
hulevesien viivytysjärjestelyt keskitetysti Pereentien ja Härmälänojan välisessä avo-ojassa. 
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Asemakaavalaajennus rajoittuu etelässä Naistenmatkantien kevyenliikenteenväylään, joka on osa kävelyn ja pyöräilyn 
seudullista pääreittiä. Rakennusten kattovesien ja pihavesien johtaminen väylälle tai sen rakenteisiin tulisi kieltää. Katto- 
ja pihavedet tulee kerätä kaivoihin, jotka liitetään kiinteistön hulevesijärjestelmään. 

Mikäli alueelle sijoittuu toimintaa, jonka hulevesille edellytetään hiekan- ja öljynerotusta, käsitellään vedet määräysten 
mukaisesti ennen niiden johtamista hule- tai jätevesiviemäriin. 

Rakentamisen aikana tulee hulevesien poisjohtaminen hoitaa hallitusti liitoskohtalausunnossa osoitettuun liitospaikkaan. 
Lisäksi on huolehdittava riittävästä hulevesien viivyttämisestä sen sisältämien epäpuhtauksien ja kiintoaineen 
erottamiseksi ennen vesien johtamista kiinteistöltä eteenpäin.  

Arkeologia ja rakennettu ympäristö 

Maakuntamuseo on todennut lausunnossaan, että alueen arkeologista tarkkuusinventointia ei ole tarvetta tehdä. 
Rakennetun ympäristön osalta tarpeellinen tieto on koottu selostuksen kohtaan rakennukset. 

3.  Suunnittelun vaiheet 

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Kaavamuutoskohteen aluerakenne ja rakennuskanta on nuorta ja se on kehittynyt palasina, useamman kaavamuutoksen 
kautta. Partolan kaupan alue on noussut vuoden 2003 jälkeen ja viereiset Korkokujan kerrostalokorttelit on 
asemakaavoitettu vuosina 2008 ja 2012. Silloisessa asemakaavoitustilanteessa maanomistajan ja kunnan intressinä on 
ollut asuinomakotitalon säilyminen paikallaan. Toisaalta, luonnontilainen, peltojen ympäröimä metsäsaareke on ollut 
silloisessa tilanteessa niin kuin nytkin alueen tunnistettavin paikallinen luontokohde maisemassa. Taajamayleiskaava 
2020:n laadinnan punaisena lankana oli asuntorakentamisen täydennyskohteiden osoittaminen taajama-alueen sisältä. 

Yleiskaavan laatimisajankohdan jälkeen kaupunkiseudulla, ja laajemmin koko yhteiskunnassa on nähty entistä selvemmin 
olemassa olevan rakenteen sisään täydentämisen kestävimmäksi tavaksi pienentää yhdyskunnan energiankulutusta. 
Tästä esimerkkinä on ko. alueen merkintä tuoreessa maakuntakaavassa tiivistettäväksi alueeksi. 

Pirkkalan kunnassa viime aikoina tehdyissä linjauksissa, liittyen yhdyskuntarakenteen kehittämiseen ja kasvusuuntiin, on 
päädytty tavoitteeseen kohdistaa täydennysrakentaminen taajamarakenteen sisään, ja erityisesti tukeutumaan 
Naistenmatkantien kehityskäytävään. Samanaikaisesti laadittavana oleva Partolan osayleiskaavan muutos vastaa 
osaltaan edelliseen, taajamarakenteen sisään kasvamiseen ja Naistenmatkantien kehityskäytävän maankäytön 
voimaperäiseen kehittämiseen. 

Aloite asemakaavan laatimiseksi on tullut yksityiseltä maanomistajalta. Kunnan intressinä on edistää edellä todetun 
perusteella yksityisiä kaavamuutoshankkeita. Tässä kaavahankkeessa on lisäksi kunnan omaa maanomistusta ja yhteinen 
tavoite yksityisen maanomistajan kanssa. 

3.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kunnanhallitus on laittanut asemakaavan vireille kaavoituskatsauksella 2020. Yhdyskuntalautakunta käsitteli osallistumis- 
ja arviontisuunnitelmaa kokouksessaan 10.6.2020 ja hyväksyi sen jatkovalmistelujen pohjaksi sekä asetti sen nähtäville. 

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 
muutoksesta tiedotetaan seuraaville osapuolille:  

 Alueen maanomistajat  
 Naapuritonttien omistajat  
 Kunnan hallintokunnat  
 Pirkanmaan pelastuslaitos  
 Tampereen sähkölaitos ja kaukolämpötoiminta  
 Alueella toimivat tietoliikenneoperaattorit 
 Pirkanmaan Ely-keskus  
 Pirkanmaan maakuntamuseo  
 Pirkkala-seura Ry  
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 Muut ilmoituksen mukaan  
 

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan saadut palautteet nähtävilläoloajalta 24.6.-14.8.2020:  

Palautteen OAS:sta jätti Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan pelastuslaitos, Telia Finland Oyj, 
Elisa Oyj, Tampereen Sähköverkko Oy, Pirkkalan ympäristöyhdistys ry. ja Vanhusneuvosto. 

Alustavat lausunnot osallistumis- ja arvointisuunnitelmaan 

Pirkanmaanmaan maakuntamuseo, Tuija-Liisa Soininen, Anna Lyyra-Seppänen, 27.8.2020: 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on rakentaa uusi asuinkerrostalokortteli ja siten tiivistä taajamarakennetta Partolan 
aluekeskuksen läheisyydessä. Naistenmatkantien ja Korkokujan välissä sijaitseva suunnittelualue on nykyisissä 
asemakaavoissa (hyv. 1996, 2004 ja 2008) osoitettu pääosin lähivirkistysalueeksi ja erillispientalojen korttelialueeksi. 
Suunnittelualueella, kiinteistöllä 604-412-1-608, sijaitsee 1950-luvul- la valmistunut 1 1/2 -kerroksinen asuinpientalo, 
piirustukset arkkitehtitoimisto Jorma Paatolan. Pihapiiriin kuuluvat autotalli 1970-luvulta ja pienempi piharakennus. 
Rakennukselle ei ole tunnistettu erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja, eikä sitä ole huomioitu Pirkkalan rakennetun 
kulttuuriympäristön selvityksessä (Jari Heiskanen/Pirkanmaan maakuntamuseo 2002). Pientalo on maisemalliselta 
sijainniltaan erillinen muuhun rakennuskantaan nähden. 

Maakuntamuseo toteaa, että suunnittelualueella ei ole tiedossa erityisiä rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyviä arvoja 
ja että asemakaavan tavoitteet noudattavat Pirkkalan taajamayleiskaavan periaatteita yhdyskuntarakenteen 
tiivistämisestä. Rakennettuun ympäristöön kohdistuvan vaikutuksen arvioimiseksi asemakaavan selostukseen on 
liitettävä riittävät tiedot (rakennus- ja kaavatiedot, valokuvat nykytilasta) edellä kuvatusta suunnittelualueen keskellä 
sijaitsevasta pientalosta pihapiireineen. Maiseman osalta maakuntamuseo esittää, että asemakaavan vaikutukset alueen 
luonnonympäristöön ja sen käyttöön lähivirkistysalueena arvioidaan huolellisesti ja tuodaan riittävän selkeästi esiin 
kaavaselostuksessa. 

Kaavamuutosalueelta ja sen läheisyydestä ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä muita arkeologisia 
kulttuuriperintökohteita. Alueen rakentamaton osa on tarkastettu v. 1998 Pirkkalan perusinventoinnin yhteydessä. Alueen 
itäosassa oleva pientalotontti on kuulunut Härmälän entisen lentokonetehtaan alueen muinaisjäännösinventoinnin (2011) 
piiriin; raportista puuttuu kuitenkin kartta tarkastetuista alueista. Kaava-alue on pinta-alaltaan hyvin pieni, ja myös sen 
arkeologista potentiaalia voidaan pitää vähäisenä. Maakuntamuseo ei edellytä alueelle uuden arkeologisen inventoinnin 
suorittamista. Jos kaavaprosessin yhteydessä tulee kuitenkin tietoa tai havaintoja mahdollisista arkeologisista kohteista, 
esimerkiksi kiviröykkiöistä, rakenteiden (kiviperustusten, kiviaitojen) jäännöksistä, kuopista tai jälkiä vanhasta 
kivenlouhinnasta, tulee niistä viipymättä olla yhteydessä maakuntamuseoon. 

Kaavoittajan vastine:                                        
Selostukseen on lisätty alueen rakennuksen tiedot lausunnon mukaisesti. 

Pirkanmaan liitto, Hanna Djupsjöbacka, 7.8.2020:                                
Aineistoon tutustumisen jälkeen totean, että Pirkanmaan liitto ei anna lausuntoa ko. suunnitelmasta. Teknisluonteisena   
korjauksena pyydän kuitenkin täydentämään osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa Pirkanmaan maakuntakaavaan liittyvi
en tietojen osalta.   

Suunnittelualuetta koskee myös maakuntakaavan Kaupunkiseudun keskusakselin kehittämisvyöhyke - 
kehittämisperiaatemerkintä (kk1). 

Kaavoittajan vastine:                                        
Selostus on päivitetty lausunnon mukaisesti. 

Pirkanmaan Pelastuslaitos, Mutikainen, 6.8.2020:                               
Pyydän korjaamaan kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman osallisten luettelossa Tampereen 
Aluepelastuslaitoksen Pirkanmaan pelastuslaitokseksi. Pelastuslaitoksella ei ole muutoin huomautettavaa OAS:n 
suhteen. 

Kaavoittajan vastine:                                        
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty lausunnon mukaisesti. 

Telia Finland Oyj, Rantanen, 24.6.2020:                                                                                                                                       
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Telialla tietoliikennekaapeleita suunnitellulla alueen lähistöllä. 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. Siirto ja suojauskustannukset 
kuuluvat lähtökohtaisesti tilaajan maksettaviksi. Kaapelikartat ja -näytöt voitte pyytää www.verkkoselvitys.fi kautta. 

Kaavoittajan vastine:                              
Merkitään tiedoksi. 

Elisa Oyj, Björkqvist, 24.6.2020:                
Elisa Oyj:llä ei ole huomauttamista asemakaavan muutokseen. Alueella on Elisa Oyj:n tietoliikennekaapeleita joiden 
olemassaolo tarvitsee alueella 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§). 
 
Kaavoittajan vastine:                                 
Merkitään tiedoksi. 
 
Tampereen Sähköverkko Oy, Suontaus, 12.8.2020:                                     
Kaavoitusalueen lähivirkistysalueella (VL) sijaitsee Tampereen Sähköverkon puistomuuntamo. Muuntamo on rakenteelta 
peltikoppimuuntamo. Rakenteensa vuoksi paloturvallisuusohjeet sanoo, että rakennuksien on oltava vähintään 8 metrin 
etäisyydellä muuntamosta. Pyydämme huomiomaan tämän seikan kaavoitusvaiheessa. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 
 
Pirkkalan ympäristöyhdistys ry., Hahmo, 10.8.2020: 
Kaavaseloste kertoo tämän kaavan aloitteen tulleen yksityiseltä maanomistajalta, jonka tarpeena on lisätä 
rakennusoikeutta maalleen. Hanke tukee kunnassa vallitsevaa täydennysrakentamisen trendiä, jossa pyritään 
sijoittamaan lisää asukkaita olemassa olevan joukkoliikennereitin ja palveluiden lähelle. Kaava-alueen pinta-alasta suuri 
osa on Naistenmatkantietä, joka kaavan myötä muutettaisiin kunnan kaduksi. Ympäristöyhdistys näkee olemassa olevan 
asemakaavan VL-alueen merkittävänä luontokohteena, joka on saanut pitkään olla luonnonsuojelualueen kaltaisessa 
tilassa. Alueella mahdollisesti vielä elävien liito-oravien ja lepakoiden sekä luonnon monimuotoisuuden vuoksi se tulee 
säästää sellaisenaan ja täydennysrakentaminen tulisi osoittaa muualle. VL-alueen itäreuna kulkee hienon 
kallionjyrkänteen reunassa, josta länteen päin on lahopuuvaltaista vanhaa puustoa. Tämä alue on mm. potentiaalista 
liito-orava-aluetta. Mikäli tälle alueelle laajennettaisiin rakentamista, tuhoutuisivat VL-alueen kaikki merkittävät 
luontoarvot. VL-alueen pienen pinta-alan vuoksi sen ympärille toivotaan jätettäväksi mahdollisuuksien mukaan 
rakentamatonta suojavyöhykettä, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi rakennustapamääräyksellä. Koska alueelta ei ole 
edes yleiskaavan osalta luontoselvitystä, tulee sellainen tehdä ennen kaavan etenemistä. 
 
Kaavoittajan vastine:                                   
Syyskuussa 2020 valmistuneen luontoselvityksen mukaan alueelle sijoittuvassa metsikössä ei ole asemakaavassa 
huomioitavia merkittäviä luontoarvoja ja se on jo suureksi osaksi jo rakennettua aluetta. Asemakaavassa on kuitenkin 
esitetty, että metsäinen saareke tulee säilyttää osana Ak-korttelialuetta hoidettuna ja pääosin luonnontilaisena. 
 
Vanhusneuvosto, Laakkonen, 3.9.2020: 
Vanhusneuvostalla ei ole lausuttavaa Pereen (nro 262) kaavaan. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

Valmisteluaineistosta saadut palautteet nähtävilläoloajalta 2.12.2020-8.1.2021:  

Valmisteluaineistosta saatiin kaksi naapurien mielipidettä sekä kolme viranomaislausuntoa (Pirkanmaan liitto, 
Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan ELY-keskus). 
 
Mielipide 1, Korkokuja 1a: 
Mielipiteessä otettiin kantaa asukasmäärän kasvamiseen, Korkokujan loppupään lisääntyvään liikenteeseen ja sen 
lähialueen asukkaille aiheuttamaan haittaan, uuden kevyenliikenteenväylän aiheuttamaan haittaan sekä virkistysalueen 
tulevaan käyttöön. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Kaava-alueen itäosasta on poistettu kevyenliikenteen väylä. Pysäköintialue viherkattoisine autokatoksineen rajaa 
pysäköintialuetta naapuritonteista, muodostaen näkösuojaa naapurien oleskelupihoille. 
Korkokujan jatkeeksi muodostuva korttelin syöttöliikennekatualue rasittaa viereistä Korkokuja1 tonttia ja sen leikkialuetta. 
Tämä tullaan huomioimaan katurakenteiden suunnittelussa. 
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Metsäinen alue pääosaltaan säilytetään ja se osoitetaan lähivirkistysalueeksi (VL). Yhteys virkistysalueelle on korkokujan 
jatkeen kautta, ja se palvelee myös mielipiteenjättäjien tonttia. Asuntojen määrä kaava-alueella tulee olemaan n. 160-
200 kpl.  
 
Mielipide 2, Ismo Oksanen: 
Mielipiteessä kiinnitettiin huomiota kasvavaan liikennemäärään, uuteen kevyenliikenteen väylään ja pysäköintipaikkojen 
riittävyyteen. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Korkokuja säilyy jatkossakin päättyvänä katuna, jossa autojen nopeus on alhainen, joten ajoneuvojen määrän 
lisääntymisen ei heikennä alueen liikenneturvallisuutta. Kaava-alueen itäosasta on poistettu kevyenliikenteen väylä. 
Asemakaavan autopaikkamääräys noudattaa Pirkkalan kunnan nykyistä linjausta ja sen mukaisesti mitoitetun 
autopaikkojen määrän on katsottu olevan riittävä. Alueen erityispiirteenä on sekä Partolan erinomaisten kaupallisten 
palveluiden alueen läheisyys että julkisen joukkoliikenteen välitön läheisyys. Näistä seikoista johtuen alueen 
autopaikoitusnormi voi olla hyvin alhainen. 
 
Pirkanmaan liitto: 
Pirkanmaan liitto ei anna virallista lausuntoa valmisteluaineistosta. Olisi kuitenkin hyvä tutkia mahdollisuutta osoittaa 
kaava-alueelle virkistysaluevaraus maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi osoitetun korttelialueen osan sijaan. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Kaava-alueen länsiosaan on osoitettu laaja lähivirkistysalue (VL). 
 
Pirkanmaan maakuntamuseo: 
Maakuntamuseo on aiemmassa lausunnossaan todennut, että rakennettuun ympäristöön kohdistuvan vaikutuksen 
arvioimiseksi asemakaavan selostukseen on liitettävä riittävät tiedot suunnittelualueen keskellä sijaitsevasta pientalosta 
pihapiireineen. Nyt kaavaselostuksen luvun 2.1. Lähtökohdat kohtaan Rakennukset täydennetty aineisto täyttää nämä 
tarpeet.  
 
Maakuntamuseo toteaa, että kiinteistöllä 604-412-1-60 sijaitseva pientalo on rakennushistoriallisilta piirteiltään vähintään 
kohtalaisesti säilynyt omintakeinen kohde, jolla saattaa olla yhteys Pirkkalan ja erityisesti Partolan alueen 
paikallishistoriaan (rakennuspiirustuksissa rakennuttajana K. Karhumäki). Omakotitalolla ei kuitenkaan ole sellaista koko 
alueelle leimaa antavaa tai erityistä maisemallista arvoa, joka estäisi kaava-alueen kehittämisen suunnitellulla tavalla. 
 
Maiseman osalta maakuntamuseo toteaa, että suunnitellun rakentamisen vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan on 
riittävällä tavalla tuotu esiin kaavaselostuksessa ja että alueen keskiosassa sijaitsevaa metsäistä saareketta koskeva 
säilyttävä määräys (ma) on sisällöltään asianmukainen. Alueen sisäisen maiseman väljyyden ja em. merkinnällä 
osoitetun metsäsaarekkeen kukkulamaisen muodon erottumiseksi maisemassa on kuitenkin syytä tutkia uudestaan 
suunnittelualueen pohjoisosaan esitetyn 8-kerroksisen asuinkerrostalon sijaintia. Maakuntamuseo esittää, että ko. asuin- 
kerrostalon rakennuspaikkaa tarkistetaan nyt esitettyä idemmäksi tai pohjoisemmaksi ja ma-määräyksellä osoitettua 
aluetta laajennetaan vastaavasti. 
 
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta maakuntamuseo viittaa aiempaan lausuntoonsa (diar. 419/2020), jossa 
hankealueella ei edellytetty uutta arkeologista inventointia. Mikäli kaavaprosessin yhteydessä kuitenkin tulee tietoa tai 
havaintoja mahdollisista arkeologisista kohteista, esimerkiksi kiviröykkiöistä, rakenteiden (kiviperustusten, kiviaitojen) 
jäännöksistä, kuopista tai jälkiä vanhasta kivenlouhinnasta, tulee niistä viipymättä olla yhteydessä maakuntamuseoon. 
Kaavaehdotus tulee toimittaa Pirkanmaan maakuntamuseoon lausuntoa varten. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Kaava-alueen länsiosaan on osoitettu aiemmin metsäistä saareketta osoittanutta ma-rajausta laajempi lähivirkistysalue 
(VL). Samalla suunnittelualueen pohjoisosassa olevan kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon sijaintia on tarkistettu ja 
sitä on siirretty pohjoisemmaksi. Arkeologista kulttuuriperintöä koskeva lausunto merkitään tiedoksi. Kaavaehdotuksesta 
pyydetään Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto. 
 
Pirkanmaan ELY-keskus: 
ELY- keskus korostaa, että meluselvityksen laatiminen on tarpeen nykytilanteen liikennemäärillä. Nykyisellään 
meludirektiivin perusteella tehdyn selvityksen mukaan liikennemäärä suunnittelualueen kohdalla on n. 9700 ajon/vrk, 
nopeusrajoitus 50 km/h. Kaavaan on tarpeen jatkossa meluselvityksen ja sen perusteella laadittavan vaikutusten 
arvioinnin perusteella sisällyttää riittävät määräykset melun hallinnan kannalta. Myös ilmanlaatuun liittyvä arviointi on 
tarpeen sisällyttää kaavan vaikutusten arviointiin sen ohella, että arvioidaan asuinympäristön yleistä viihtyisyyttä.  
 
Melumääräyksiä annettaessa tulee ottaa huomioon seuraavat lähtökohdat: 
Kaavamuutoksen yhteydessä rakennusten kaikkien kerrosten kohdalla tulisi varmistua siitä, että asunnot avautuvat myös 
hiljaisen julkisivun puolelle. Hiljaisella julkisuvulla tarkoitetaan rakennuksen sivuja, jolla melutaso alittaa päivällä 55 dB(A) 
ja yöllä alle 45 dB(A). Parvekkeiden sijoittamisen osalta terveellinen ja viihtyisä asuinympäristö edellyttää, ettei melun 
ylittäessä julkisuvulla 60 dB parvekkeita sallita sijoitettavaksi tällaiselle julkisivulle lainkaan. Julkisivuun kohdistuvan 
päivämelutason ollessa 55-60 dB(A) tulee varmistaa huoneiston avautuminen talon sellaiselle julkisivulle, jossa piha- 
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alueen (VNp:n 993/1992) mukaiset melun ohjearvot täyttyvät. Parvekkeiden osalta tällöinkin tulee ottaa huomioon, että 
mahdollisen parvekelasituksen ollessa osittain auki tulee yöajan ohjearvon 45 dB(A) täyttyä. Kaavamääräyksissä tulisi 
selkeästi myös edellyttää, ettei suunnittelualueen parvekkeilla tai kortteleiden oleskelualueilla liikenteestä aiheutuva A-
painotettu keskiäänitaso saa ylittää suunnittelun ohjearvoa (VNP 993/1992) päiväaikana 55 dB (LA,eq,7-22) tai 45 dB 
yöaikana (LA,eq,22-7). 
 
Kaavaselostuksen mukaan hulevesiselvitys laaditaan vasta kaavan ehdotusvaiheessa. Laadittavan selvityksen ja 
kaavaan täydentyvän vaikutusten arvioinnin perusteella kaavaan on tarpeen jatkosuunnittelussa sisällyttää hulevesien 
käsittelyn kannalta tarpeelliset kaavamerkinnät- ja määräykset. 
 
Asemakaavamuutos pyydetään toimittamaan ehdotusvaiheessa ELY-keskukseen siten, että varataan mahdollisuus 
tarvittaessa lausunnon antamiseen. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Asemakaavaehdotusta ennen on laadittu meluselvitys osana Partolan alueen yleiskaavatyötä, ks. selvityksen tiedot, 
kohta 2.3. Selvitys osoittaa, että valtioneuvoston ohjearvot on saavutettavissa kaavallisella ratkaisulla. Selvityksen 
perusteella on lisätty rakennusten ulkoseinälle Naistenmatkantien varressa äänitasoerovaatimus. Lisäksi massoittelua on 
muutettu siten, että myös naistenmatkan varren kerrostaloihin on mahdollista toteuttaa kaikki asunnot aukeamaan 
kahteen ilmansuuntaan. 
Vaikutustenarvioinnissa on käsitelty erikseen myös ilmanlaatukysymyksiä. 
 
Hulevesiselvitys on myös laadittu asemakaavaehdotuksen mukaiselle ratkaisulle. Ks. kohta 2.3. Asemakaavallinen 
ratkaisu edellyttää viivyttämistilavuutta korttelialueella. Asemakaavaan on lisätty velvoittava määräys tarpeellisesta 
hulevesien viivytystilavuudesta tonteilla. 
 
Kaavaehdotuksesta pyydetään Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto. 
 
 
Viranomaisyhteistyö 

Maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n mukaista aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua ei tarvitse järjestää, sillä 
asemakaavanmuutos on maakuntakaavan ja Pirkkalan kunnan yleiskaavan mukainen. Viranomaisia kuullaan valmistelu- 
ja ehdotusvaiheissa lausuntopyynnöin.  

4. Asemakaava 

4.1. Asemakaavan tavoitteet 

Tavoitteena on laatia alueelle asemakaavamuutos, joka mahdollistaa uuden asuinkerrostalokorttelin olemassa olevan 
rakenteen sisään yleiskaava 2020:n ja maakuntakaava 2040:n tavoitteiden mukaisesti. Taajamayleiskaava mahdollistaa 
asuinkerrostalokorttelin (AK) laajentamisen alueen yksityisen maanomistuksen osalla. Kunnan maanomistus VL-alueen 
osalla antaa mahdollisuuden tutkia asuinkerrostalokorttelin laajentamista maltillisesti lännen suuntaan. Kun alueen 
syöttöliikenne tulee ratkaistavaksi yksityisen kaava-aloitteen puitteissa Korkokujan suunnasta, on luontevaa tutkia 
täydennysrakentamisen mahdollisuudet laajemmin. Edellä mainittu huomioiden alustavissa tavoitteissa (OAS) on arvioitu 

kaavamuutosalueen mahdollistavan yli 10 000 k-m
2 (tonttitehokkuudella e=1,0) rakennusoikeutta täydennysrakenta-

miselle (AK). Alueen keskeisen sijainnin johdosta rakentamiselle asetetaan erityisiä kaupunkikuvallisia ja laadullisia 
tavoitteita. Yhtenä tavoitteena on luoda korttelialueen sisälle kevyen liikenteen yhteys välille Korkokuja-Naistenmatkantie. 
Naistenmatkantie tulee siirtymään tulevaisuudessa kunnan kaduksi. Sitä ennakoiden Naistenmatkantien asemakaavassa 
tiealueeksi osoitettuja osia muutetaan asemakaavakaduksi vaiheittain niiltä osin, kuin alueeseen rajoittuvia korttelialueita 
kaavoitetaan. 

4.2 Asemakaavan kuvaus 

Asemakaavaehdotus 

Naistenmatkantien varteen sijoittuu viisi asuinkerrostaloa, jotka muodostavat melusuojaa sisäpihan ulko-oleskelutiloille. 
Kaksi muuta asuinkerrostaloa sijoittuu kaava-alueen keskelle. Pysäköinti järjestetään pintapysäköintinä tai 
paikoituskansille. Naistenmatkantien varressa oleva alue tulee istutettavaksi. Kaava-alueen länsiosa osoitetaan 
lähivirkistysalueeksi. 
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Kuva 20. Asemakaavan havainnekuva. Asemakaavan kaupunkikuvallinen perusajatus on muodostaa mielenkiintoinen asuinkerrostalo-
muuri Naistenmatkantien varteen siten, että rakennukset suojaavat korttelin sisäpihan liikennemelulta. Kaksi muuta asuinkerrostalo-
tornia kukkulalla nousevat asuinmuurin yli ja kokonaisuus yhdistyy viereiseen kerrostalokorttelistoon. Lähivirkistysalueen metsäsaareke 
muodostaa ison osan suunnittelualueesta ja se jätetään luonnontilaiseksi. Autopaikoitus kätkeytyy pääosin kellariin ja viherkattoisiin 
autokatoksiin, Pirkkalan maankäyttö 2021. 

 

Kuva 21. viistokuva 3D-malli, Sigge Arkkitehdit, 2021. Korttelin rakennukset muodostavat korttelista oman kokonaisuuden ja rikkaan 
urbaanin lisän Partolan-Pereen kaupunkikuvaan. Asemakaavamääräysiin on liitetty rakentamistapaa koskevat määräykset. Määräyksillä 
ohjataan arkkitehtuuria kuvien mukaiseen toteutustapaan. Määräykset on laadittu alueen yksityiset tontit omistavan toimijan kanssa 
yhteistyössä, ja toimija on sitoutettu niiden mukaiseen toteutukseen. Rakennustapaa koskevilla määräyksillä ohjataan myös kunnan 
tonttia (kuvassa vasemmanpuoleisin kerrostalo). 
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Kuva 22-23. 3d-malli, Sigge Arkkitehdit 2021.  Näkymiä katutasolta Naistenmatkantien puolelta. Arkkitehtuurin aineosina on tässä 
rehellinen paikallamuurattu tiili ja kokoava peltinen vaippa. Naistenmatkantien varren talojen korkeutta häivytetään jalustan 2-
kerroksisella vaakaosalla. Syvemmällä korttelissa olevien pistetalojen hoikkuutta ja korkeutta sitä vastoin pyritään korostamaan 
vertikaaliaiheilla. 



PIR/406/1103/2020 

 Pereen asemakaavan muutos, Partolan ja Pakkalankulman asemakaavan muutos ja laajennus nro 262  22 

 

Mitoitus 

Tontti Käyttötarkoitus Pinta-ala 
Rakennusoikeus   

asunnot 

Rakennusoikeus  
asuntojen oheis-, 

yhteis-, varasto- ja 
aputilat 

5 LPA 2448 - * 

6 AK 2085 5 600 1 120 

7 AK 1702 3 200 640 

8 AK 901 1 600 320 

 VL 3307 - - 

Katualueet Korkokuja 641 - - 

 Naistenmatkantie 22640 - - 

Yhteensä  33724 10400 2 080 

*) LPA-tontille saa rakentaa katoksia ja autosuojia. 

Kuva 224. Alueen mitoitustiedot 

Kaavan mukaisella ratkaisulla alueen asukasmäärä lisääntyy laskennallisesti n. 300-350 asukkaalla. Asuntoina se tekee 
n. 160-200 asuntoa laskettuna seudun keskimääräisellä kerrostaloasunnon asukasmäärällä. 

Kuva 25. Ote asemakaavehdotuksesta 
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Rakentamisen määrä 

Kaava mahdollistaa asuinkerrostalotonteille rakennusoikeutta yhteensä 12 480 k-m2. Rakennusoikeudesta 80 % saadaan 
käyttää asuntoihin ja 20 % asuntojen oheis-, yhteis-, varasto- ja aputiloihin. Rakennusoikeuden määrä kaava-alueella 
kasvaa 11 890 k-m2.  

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) 

Korttelialueelle on osoitettu rakennusalat yhteensä viidelle asuinkerrostalolle, joiden kerrosluku vaihtelee välillä II-IX 
Asuinkerrostalot muodostavat yhteisen korttelin jossa mm. leikkialue toteutetaan koko korttelin yhteisenä. 
Naistenmatkantien varressa kerrostalot muodostavat yhtenäisen, oleskelupihoja liikennemelulta suojaavan rakenteen.  

Autopaikkojen korttelialue (LPA) 
 
Kulku kaava-alueelle tapahtuu Korkokujan kautta. Uusien ak-tonttien autopaikoitus sijoittuu pääosin LPA-alueelle 
keskitetysti. LPA-korttelialueille voidaan rakentaa autokatoksia ja paikoituskansia. Autopaikkoja tulee olla yksi 
asuinkerrosalan 125 m2, soluasumiskerrosalan 150 m2, liike- ja lähipalveluiden kerrosalan 60 m2 sekä toimistokerrosalan 
100 m2 kohti. Autopaikoista 75 % on toteutettava rakenteellisena tai katoksina. Alue on viimeisteltävä korkeatasoisesti 
sekä jäsentää paikoitusruudut istutuskaistoin ja kiveyksin. Alue tulee liittää ympäröiviin tontteihin ja katurakenteisiin 
yhtenevin pintamateriaalein. Yhteiskäyttöautoilla autopaikkamäärää voidaan vähentää korkeintaan 10 %. 

Katualueet 
Korkokujan jatkeena nykyisessä asemakaavassa AO-tontiksi osoitettu ”kirvesvarsi” muutetaan kaavalla katualueeksi, jota 
kautta ajo kortteliin tulee tapahtumaan. Uusi Korkokujan jatke sivuaa korttelin 1420 tontin 1 leikkialuetta. kadun 
rakentamisen yhteydessä kadun itäreunaan toteutetaan piha-aluetta liikenteeltä suojaava rakenne, jonka tarkempi 
suunnittelu tapahtuu katu- ja puistosuunnitelmalla. 

Naistenmatkantien liikennealue muutetaan vaiheittain asemakaavakaduksi kaavamuutosten yhteydessä. Tässä 
kaavamuutoksessa liikennealuetta muutetaan katualueeksi voimassaolevien asemakaavojen osalta Isomäentien 
risteysalueelta korttelille 1420 asti. Uusia liittymiä Naistenmatkantielle ei osoiteta. 

Kevyt liikenne 

Kaava-alueen uudet AK-tontit liittyvät kevyenliikenteenverkkoon joko Korkokujan kautta, suoraan Naistenmatkantien 
varteen tai uuden lähivirkistysalueen kautta.  

4.3 Kaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja kaupunkikuvaan 

Kaava-alueen käyttötarkoitus muuttuu erillispientalojen korttelialueesta ja lähivirkistysalueesta asuinkerrostalojen ja 
autopaikkojen korttelialueeksi sekä lähivirkistysalueeksi mikä vastaa alueella jo olevaa rakentamista. Uudisrakennusten 
kerrosluvut ovat vastaavia kuin lähiympäristön kerrostalorakentaminen. Asuinkerrostalojen ja alueella jo olevan 
rakennuskannan väliin jää pysäköintialue, joten uudisrakennuksilla ei ole merkittävää varjostusvaikutusta naapuritonteille 
verrattuna nykyiseen puuston varjostusvaikutukseen. Muut korttelin tontit säilyvät kaupunkikuvan kannalta ennallaan. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Kaava-alue on osittain jo asuinkäytössä, joten sen osalta kaavalla ei ole vaikutuksia luonnonympäristöön. Lähivirkistysalue 
on Naistenmatkantien varressa nurmipintainen ja pohjoisemmassa sillä on monipuolista puustoa. Kaavassa osalle 
lähivirkistysaluetta on osoitettu rakentamista. Kaava-alueen länsiosa on osoitettu lähivirkistysalueeksi. Kun huomioidaan 
luontoselvityksen johtopäätökset, alueella ei ole merkittäviä luontoarvoja, kaavalla ei näin ollen ole merkittäviä vaikutuksia 
luontoon ja luonnonympäristöön. 

Vaikutukset asumiseen ja elinympäristöön 

Asemakaavanmuutos lisää asumista Partolan palveluiden välittömässä läheisyydessä ja hyvien kulkuyhteyksien varrella. 
Kaava-alueella oleva metsäinen saareke säilytetään, mikä lisää ulko-oleskelualueiden monipuolisuutta. Rakennusten 
sijoittelulla on pyritty välttämään lähiympäristön olevista asunnoista syntyvien näkymien peittämistä. Rakentaminen vastaa 
alueella jo olevaa kerrostalorakentamista, joten alueen nykyisten asukkaiden asuinympäristö muuttuu lähinnä näkymien 
osalta. 

Vaikutukset liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen 

Ajoliikenne kortteliin järjestetään Korkokujan kautta. Liikennemäärät korttelialueelle lisääntyvät uusien asukkaiden myötä 
verrattuna nykytilanteeseen. Kun huomioidaan, että Korkokujan jatke toteutetaan ajoradasta erotetulla jalkakäytävällä, on 
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todettavissa, että liikennemäärien lisääntyminen ei heikennä alueen liikenneturvallisuutta. Asunnoilta on hyvät yhteydet 
kävely- ja pyörätieverkkoon sekä joukkoliikennepysäkeille.  

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 

Kaavaratkaisu täydentää ja tehostaa Pirkkalan Partolan alueen yhdyskuntarakennetta mahdollistamalla 
asuntorakentamisen keskelle valmista infrastruktuuria. Sijainti on liikenteellisesti erinomainen. Keskeisellä̈ paikalla 
sijaitsevan alueen kaupunkikuva kohentuu, ja se täydentyy arkkitehtuuriltaan ja toteutukseltaan korkealaatuiseksi 
kokonaisuudeksi.  

Vaikutukset kunnallistekniikkaan 

Kaava-alue sijoittuu valmiiseen kunnallistekniikan ja katujen verkostoon. Olemassa olevat johtolinjat otetaan huomioon 
suunnittelussa.  

Ympäristön häiriötekijät 

Melu. Naistenmatkantien liikenne aiheuttaa liikennemelua. Tämän asemakaavan ratkaisu perustuu ns. 
umpikorttelimaisena, eli Naistenmatkantien varteen suunnitellaan muurimaista asuinrakennusnauhaa. Ratkaisulla 
saavutetaan suojaisa korttelin sisäpiha. Rakennusten korkeudet ovat tässä lähimpänä Naistenmatkantietä 2-6 –
kerroksisia. Asuinkerrostalonauha koostuu 6-kerroksisista pistetaloista ja väliin jäävistä 2-kerroksisista 
asuinrakennuksista. Ratkaisulla kerrostaloihin synty kahteen ilmansuuntaan avautuvia huoneistoja ja rakennusrivi samalla 
luo melu- ja ilmanlaatuominaisuuksiltaan hyvää oleskeluympäristöä korttelin sisäpihalle. 

Ilman laatu. Puustoinen lähivirkistysalue toimii hyvänä pölynkerääjänä ja visuaalisena happiraikastimena korttelille. 
Kirjallisuudessa (Ely opas 2/2015) on esitetty minimietäisyyksiä asunrakentamisen sijoittamiselle etäisyyden ja 
liikennemäärän suhteen. 10 000 ajoneuvon arkivuorokausiliikenteen tilanteessa minimietäisyys tavoite on 7 metriä ja 
suositus 20 metriä. Tässä asuinrakennukset ovat 18-26 metrin etäisyydellä Naistenmatkantien ajoradan reunasta. Korttelin 
ja ympäristön avonaisuus mahdollistaa ilman vaihtuvuuden korttelissa. Rakennusten massoittelu mahdollistaa 
huoneistojen avautumisen kahteen ilmansuuntaan. 

4.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Kaavamerkinnät ja -määräykset ovat liitteenä olevassa asemakaavakartassa. 

4.6 Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää katusuunnitelmien laatimista (Korkokuja 3). Alueen sijoittuessa valmiiseen 
infrastruktuuriin, katusuunnittelulle ja -rakentamiselle infratöineen voidaan arvioida menevän n. vuosi kaavan saatua 
lainvoiman. Kunnan investointiohjelmassa rakentamiselle on varattu rahaa vuodelle 2022. Suunnittelu voi käynnistyä 
aikaisemminkin. 
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