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Mikä on OAS? 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoitustyön alkaessa osana kaavatyön ohjelmointia. Siinä 
esitetään suunnitelma osallistumisen ja muun vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä vaikutusten arvioinnista. OAS:n 
laatiminen perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 63 §). 
 
OAS tehdään ennen muuta osallisia varten. Osallisia ovat mm. asukkaat, kiinteistöjen omistajat, yhteisöt sekä kunnan 
ja valtion viranomaisia tai muut joiden asumiseen, työtekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
(MRL 62 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tulisi antaa osallisille perustiedot kaavahankkeesta ja sen valmis-
teluprosessista niin, että osalliset voivat arvioida omalta kannaltaan hankkeen merkitystä sekä tarvetta osallistua 
kaavan valmisteluun. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarvittaessa tarkentaa kaavoitushankkeen aikana aina ehdotusvaihee-
seen asti. Suunnitelman tarkistuksesta tiedotetaan osallisille esim. kuulutuksella.  

 

 
Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijoittuu Pereen kunnanosaan ja se rajautuu eteläosastaan Naistenmatkantien tiealueen 
eteläreunaan, idässä ja pohjoisessa AK-kortteliin 1420 sekä lännessä Pereen puistoon ja vanhan pistoraiteen 
kevyenliikenteenväylään, Naistenmatkantien osalta Isomäentien risteysalueeseen. 
 

 
Kuva 1, Suunnittelualueen rajaus ja yksityinen maanomistus (keltaisella). MML 2020. 

 
Alueeseen kuuluvat kiinteistöt 604-14-9903-1, 604-412-1-608 (y) ja 604-895-2-2, joista yksityiset kiinteistöt on 
merkitty y:llä. Alueen pinta-ala on n. 33724 m2, josta Naistenmatkantien tiealuetta 22640 m2. 

 
Vireilletulo 

Aloite asemakaavan laatimiseksi on tullut alueen yksityiseltä maanomistajalta. Kaavoittaja on esittänyt 
kunnanhallitukselle kohteen ottamista kaavoitusohjelmaan 2019 ja alueen kaavoitus on tullut vireille vuoden 
2020 kaavoituskatsauksella kunnanhallituksen päätöksellä 9.3.2020. 
 

Taustaa 

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 ovat asemakaavoitettu 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. 

604-412-1-608 

604-14-9903-1 

604-895-2-2 
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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.   
 

Alustavat tavoitteet 

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 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-
m2 (tonttitehokkuudella e=1,0) rakennusoikeutta täydennysrakentamiselle (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.  
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. 
  

Kaavatilanne, suunnitelmat, selvitykset ja päätökset 

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

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. 

 
Pyhäjärven ympäristön kehittämisvyöhyke   
Merkinnällä osoitetaan Tampereen ydinkaupunkiseudulla Pyhäjärveen kytkeytyvä 
kaupunkimaisen asumisen ja virkistyksen laatuvyöhyke. 

Kehittämissuositus:  

Kuva 2, Maakuntakaava 2040 
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Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edistää järvinäkymiä hyödyntäviä ratkaisuja ja laadukasta raken-
tamista, yleisessä käytössä olevan rantavyöhykkeen säilymistä ja toteutumista sekä sujuvaa ja esteetöntä liik-
kumista alueella. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota kulttuuriarvojen säilymiseen. Alueen 
maankäyttöä tulee kehittää yhtenä kokonaisuutena tiiviissä yhteistyössä kuntien ja muiden viranomaisten 
kanssa. 

 
Tiivis joukkoliikennevyöhyke 
Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntarakenteeltaan tiiviit, tiivistettävät tai tiiviinä toteutettavat alu-
eet, jotka tukeutuvat tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään. 

Suunnittelumääräys: 
Alueen tulee tukeutua tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään sekä laadukkaisiin kävelyn ja pyöräilyn yh-
teyksiin.  Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on pyrittävä tiiviiseen rakenteeseen, joka mahdollistaa tehok-
kaan 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) Siirtoviemäri 
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 ase-
makaavoitettavaksi. 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 elinympäris-
töjä, liito-oravan ja lepakon elinympäristöjä, 
EU:n lintudirektiivin uhanalaisten lintulajien 
elinympäristöjä ja ekologisia käytäviä. Toi-
menpiteiden yhteydessä luontoarvojen tu-
lee säilyä alueella.  
 
Lisäksi aluetta sivuaa Pyöräilyn 
kehittämiskäytävä-, Viheryhteystarve- sekä 
ohjeellinen ulkoilureittimerkinnät. 

Kuva 3, Taajamayleiskaava 2020. 

 
Naistenmatkantien varressa on meluntorjuntatarvemerkintä. Alueelle on laadittava asemakaava, jolla 
ratkaistaan alueen rakennusten ja pihojen riittävä suojaus melulta. 
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Kuva 4, Partolan osayleiskaava. 
 

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 5, Asemakaavayhdistelmä.  
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Tampereen kaupungin rakennesuunnitelma 

 

 
Kuva 6, kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 

 
 
Selvitykset 
Alueelta on olemassa mm. 

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

Suunnittelun kuluessa selvityksiä täydennetään luonnonympäristön osalta. 

 
Vaikutukset ja niiden arviointi 

Asemakaavamuutoksen välittömään vaikutusalueeseen kuuluu alueen virkistysalueverkko, naapurikiinteistöt, 
katuverkko Pereentien alkuosan ja Korkokujan osalta (liikenne) sekä Naistenmatkantie (kaupunkikuva). Kaavoi-
tustyön aikana arvioidaan asemakaavan muutoksen vaikutuksia.  Muutosalueen vaikutuksia arvioidaan suh-
teessa nykyiseen taajamayleiskaava 2020:een sekä laadittavana olevan Partolan osayleiskaavamuutoksen ta-
voitteisiin. Olennaisia arviointikohteita tällä suunnittelualueella on: 

 Täydennysrakentamisen vaikutukset (asuminen, virkistysalueet) 
 Lähiympäristövaikutukset (lähialueen asutus) 
 liikenteelliset vaikutukset (liikenneturvallisuus, kevyt liikenne, liittymät) 
 ympäristöhäiriöt (liikennemelu) 
 yhdyskuntarakenne 
  kunnallistekniikan muutokset 

 

Ketkä ovat osalliset ja sidosryhmät? 

Osallisia asiassa ovat suunnittelualueen lähiasukkaat sekä toimijat, joiden olosuhteisiin kaava saattaa huomat-
tavasti vaikuttaa. Viranomaisten ja yhteisöjen osalta osallistuminen ja vuorovaikutus asemakaavoituksen yhtey-
dessä tapahtuvat etupäässä neuvotteluiden ja lausuntojen kautta sekä kaavoituksesta tiedottamalla eri vaiheissa. 
Asemakaavan laajennuksesta tiedotetaan seuraaville osapuolille: 
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 Alueen maanomistajat 
 Naapuritonttien omistajat 
 Kunnan hallintokunnat 
 Tampereen aluepelastuslaitos 
 Tampereen Sähkölaitos ja kaukolämpötoi-

minta 
 Alueella toimivat tietoliikenne operaattorit 

 Pirkanmaan Ely-keskus 
 Pirkanmaan maakuntamuseo 
 Pirkkala-Seura ry 
 Muut ilmoituksensa mukaan 

 
 

 
Miten voi osallistua – miten suunnittelusta tiedotetaan? 

Osallisille tiedottaminen on varsinaisesti alkanut jo kaavoituskatsauksen kuuluttamisella. Asemakaavan ede-
tessä valmistelusta tiedotetaan sekä kunnan internet-sivuilla että paikallislehdessä. Edellä mainituille osallisille 
tieto eri vaiheissa tulee kirjeitse tai sähköpostilla. Osallistaminen toteutetaan pääosin asemakaavaprosessin 
kuulemismenettelyin luonnos ja ehdotusvaiheissa.  

 
Suunnitteluvaihe 
Tavoiteaika-taulu 

Työstäminen Käsittely Osallistuminen ja 
vuorovaikutus 

Tiedottaminen 

 
Aloitusvaihe 
3-6/2020 

Yleisten tavoitteiden 
asettelu, lähtötieto-
jen kokoaminen 
OAS:n laadinta 
 

Viranomaisneuvottelut 
tarvittaessa (MRA 
26§). 

OAS:n riittävyyden arvi-
ointi. Suunnitelman riit-
tävyydestä voi jättää kir-
jallisen mielipiteen. 

OAS nähtävillä 
Kuulutus kaavan vireille tu-
losta ja OAS:n nähtävillä-
olosta 
Kaavan vireille tulosta tiedote-
taan Pirkkalainen –lehdessä, vi-
rallisilla ilmoitustauluilla kunnan 
www-sivuilla sekä kirjeitse 
muulla paikkakunnalla asuville 
maanomistajille. 

 
Valmisteluvaihe 
7-11/2020 

Kaavaluonnoksen 
laadinta 

Kaavaluonnos käsitel-
lään yhdyskuntalauta-
kunnassa. Valmistelu-
aineisto nähtävillä 30 
pv.  

Mielipiteen esittäminen 
valmistuneesta aineis-
tosta kirjallisesti ja suul-
lisesti nähtävilläolon ai-
kana. 

Luonnos nähtävillä kunnanvi-
rastossa ja www-sivuilla. 
Tiedottaminen Pirkkalainen –
lehdessä, virallisilla ilmoitustau-
luilla ja www-sivuilla. 

 
Ehdotusvaihe 
12/2020- 4/2021 

Kaavaluonnoksesta 
saatujen mielipitei-
den ja lausuntojen 
jälkeen luonnos 
työstetään kaavaeh-
dotukseksi 

Kaavaehdotus käsitel-
lään yhdyskuntalauta-
kunnassa ja kunnan-
hallituksessa ja asete-
taan nähtäville 30 pv. 
2. Viranomaisneuvot-
telu (MRA 26§) 

Mahdolliset muistutuk-
set kirjallisesti nähtävil-
läolon aikana 

Ehdotus nähtävillä kunnanvi-
rastossa ja www-sivuilla 
Tiedottaminen Pirkkalainen –
lehdessä, virallisilla ilmoitustau-
luilla ja www-sivuilla. 

Hyväksymis-
vaihe 
5-6/2021 

Ehdotusvaiheen pa-
lautteen vastineiden 
laatiminen. Kaavan 
hyväksymisen pää-
töksenteko (kunnan-
hallitus, valtuusto). 

Kunnanhallitus esittää 
kunnanvaltuustolle 
kaavan hyväksymistä. 

Mahdolliset valitukset 
Hämeenlinnan hallinto-
oikeudelle. 

Kuulutus hyväksymispäätök-
sestä lehdessä ja virallisilla il-
moitustauluilla. 

 
Miten mielipide tai muistutus annetaan? 

Mielipiteen tai muistutuksen voi jättää postitse vapaamuotoisella kirjeellä, sähköpostilla osoitteeseen kir-
jaamo@pirkkala.fi tai käymällä henkilökohtaisesti maankäytön palvelupisteessä osoitteessa Saapastie 2, kaup-
pakeskus Veska. Kommentointi sähköisessä muodossa on suositeltavin vaihtoehto, koska se helpottaa viestien 
käsittelyssä prosessin eri vaiheissa. 
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Asemakaavaprosessi 

 
 

 

Kuka  valmistelee  kaavaa  ja 
mistä saa lisätietoa? 
 
Kaavan laajennusta valmistellaan Pirkkalan kunnan 
maankäytössä. 
 
Lisätiedot: 
 
Kaavoitusjohtaja  Matti Jääskeläinen 
 050 303 4966 
 
arkkitehti  Santeri Kortelahti 
  050 435 5109 
 
Sähköpostiosoite:  etunimi.sukunimi@pirkkala.fi 
 
Käyntiosoite:  Pirkkalan kunta 
  Maankäyttö 
  Saapastie 2 
  33950 PIRKKALA 
 
Suunnittelun etenemistä voi seurata netissä osoit-
teessa www.pirkkala.fi/asuminen_ja_ympa-
risto/maankaytto/kaavoitus/nahtavilla_olevat_kaa-
vat_ja_rake/  
 
 


