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38 § Turrin asemakaavan muutos (nro 258)

Ylä 15.4.2020

Arkkitehti Raatikainen 6.4.2020

Mona ja Kristian Lundström ja Pirkkalan kunta ovat sopineet kaavoituksen 
käynnistämissopimuksen asemakaavan muuttamiseksi joka on allekirjoitettu 
6.4.2020.

Sopimus koskee Pirkkalan kunnassa kiinteistöä 604-408-2-218 Soljala jonka 
pinta-ala on 1,0140 ha maa-aluetta ja 0,1740 ha vesialuetta. Alue vastaa 
asemakaavan n:o 157 korttelia 117 ja tonttia 2. Alueen eteläosan tiealueelta 
kuuluu lisäksi pieni osa kaavan nro 233 alueelle.

Asemakaavamuutoksen ja laajennuksen suunnittelualue sijaitsee Turrin 
alueella. Suunnittelualue käsittää tontin 604-408-2-218. Tontti rajoittuu 
pohjoisreunaltaan Pyhäjärveen, länsireunaltaan Turrin venesatamaan ja 
itäreunaltaan kaavan 233 tontti nro 4:ään.

Tontilla sijaitsee tällä hetkellä vanha suojeltu asuinkiinteistö. 
Suojelumerkinnät tulevat kaavamuutoksessa säilymään.

Tontti 604-408-2-218 on Mona ja Kristian Lundströmin omistuksessa.

Pirkkalan taajamayleiskaava 2020:ssä alue on osoitettu pientalovaltaiseksi 
alueeksi, jolla edellytetään asemakaavaa. Alueella on voimassa asemakaava 
n:o 157, joka on vahvistettu 20.4.2007 ja tullut voimaan 13.8.2008. Kortteli 
117 on kaavassa osoitettu pientalojen korttelialueeksi.

Maanomistaja on esittänyt alustavia tavoitteita vähäiselle tontin 
rakennusoikeuden lisäykselle. Tavoitteena on muodostaa alustavasti kaksi 
erillistä tonttia ja lisärakennusoikeutta alle 500 krs-m2 sisältäen mahdollisesti 
rantasaunan. Maankäyttösopimusta ei näin ollen tulla jatkossa tarvitsemaan, 
mikäli pysytään alustavien tavoitteiden mukaisissa rakennusoikeuden 
määrissä.

Kaavoituskonsulttina asemakaavan muutoksessa toimii rakennusarkkitehti 
Merja Kinos ja Pirkkalan kunta ohjaa asemakaavamuutoksen suunnittelua.

Turrin asemakaavan korttelin 117 tontti 2 muutos 
(nro258) on tullut vireille kaavoituskatsaus 2020:llä.

Asemakaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
(MRL 63 §)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteineen (sijaintikartat) ovat liitteenä.

Yhdyskuntajohtaja Korhosen ehdotus 7.4.2020
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Yhdyskuntalautakunta päättää

1) hyväksyä Turrin asemakaavan korttelin 117 tontti 2 muutos
(nro 258) osallistumis-ja arviointisuunnitelman liitteineen (MRL 63 §),

2) asettaa em. osallistumis-ja arviointisuunnitelman nähtäville. 

Yhdyskuntalautakunnan päätös 15.4.2020

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet Osallistumis-ja arviointisuunnitelma liitteineen

Lisätietoja Mika Raatikainen, Arkkitehti, p.050 4363 968
etunim i. sukunimi@pirkkala.fi

Ylä 23.9.2020

Arkkitehti Raatikainen 15.9.2020

Turrin asemakaavan muutoksen (nro 258) osallistumis-ja arviointisuunnitelma 
oli MRL 63§:n mukaisesti nähtävillä 29.4-29.5.2020. Oasista antoivat 
lausunnon Pirkanmaan Ely-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan 
liitto, Telia Oyj, Pirkkalan vanhusneuvosto sekä Pirkkala-Seura ry.

Konsultti on laatinut asemakaavaluonnoksen, jossa on pyritty huomioimaan 
kunnan asettamia kaavamuutostavoitteita ja neuvotteluissa todettuja yleisiä 
laatutavoitteita toteuttamaan.

Kaavaluonnos mahdollistaa kaava-alueelle toisen erillistalojen pientalotontin 
jolle voi rakentaa paritalon yhteensä 400 krs-m2 rakennusoikeudella sekä 
lisäksi talousrakennuksia yhteensä 70 krs-m2. Suurin kerrosluku on kolme 
joista alimman kerroksen kerrosala saa olla enintään 50% suurimman 
kerroksen kerrosalasta ja ylin enintään 75% suurimman kerroksen 
kerrosalasta. Kattomuotona on käytettävä satulakattoa. Rakennusten tulee 
sopeutua ympäristöön. Lisäksi vanha olemassa oleva asuinrakennus on 
edelleen merkitty sr-2 suojelumerkinnällä, kyseessä on kulttuurihistoriallisesti 
arvokas rakennus jota ei saa purkaa ja rakennuksen ominaispiirteet tulee 
korjaus-ja muutostöissä säilyttää. Rannassa on lisäksi maisemallisesti arvokas 
alue-merkintä (ma-1), maisemaa on hoidettava puoliavoimena, näkymät 
rantaan säilyttäen. Rakennusten pääasiallisena materiaalina tulee käyttää puuta 
ja maalata ympäristöön sopivalla peittomaalilla.

Yhdyskuntajohtaja Korhosen ehdotus 16.9.2020

Yhdyskuntalautakunta päättää

mailto:sukunimi@pirkkala.fi
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1) hyväksyä Turrin asemakaavan muutoksen (nro 258) valmisteluasiakirjat 
maankäyttö-ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisen kuulemismenettelyn 
ja muun jatkotyön pohjaksi,

2) asettaa asemakaavaluonnoksen liitteineen nähtäville,

3) pyytää keskeisiltä viranomaisilta alustavat lausunnot. 

Yhdyskuntalautakunnan päätös 23.9.2020

Liitteet 

Lisätietoja

Tiedoksi 

Ylä 9.12.2020

Arkkitehti Raatikainen 1.12.2020

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Asemakaavaluonnos ja kaavaselostusluonnos liitteineen

Arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 4363 968 
etiinimi.sukunimi@pirkkala.fi

Mika Raatikainen

Turrin asemakaavan muutos (nro 258) oli MRA 30§:n mukaisesti nähtävillä 
7.10.-6.11.2020.

Lausunnon luonnoksesta antoivat Pirkanmaan Ely-keskus, Pirkanmaan 
maakuntamuseo ja Pirkkalan kunnan vanhusneuvosto. Pirkanmaan liitto totesi, 
ettei anna lausuntoa kyseenomaisesta kaavasta.

Ely-keskus totesi lausunnossaan, että ristiriita maisemallisten arvojen 
säilyttämisen tavoitteisiin nähden on, että AO-1-korttelia koskevan 
kaavamääräyksen mukaan tontille saa rakentaa talousrakennuksia myös 100 
kerrosalaneliömetriä sen lisäksi, mitä rakennusaloille on merkitty. Ely- 
keskuksen näkemyksen mukaan huvilaympäristön ja rantaan liittyvien 
maisema-arvojen kannalta rakentamista on tarpeen ohjata osoittamalla 
kaavamuutoksella täsmälliset rakennusalat, mikäli kaavalla mahdollistetaan 
uutta rakentamista AO-1 tontille. Lähtökohtaisesti uuttaa rakennuskantaa ei 
tulisi sallia maisemallisesti arvokkaalle (ma-1) tontin osalle lainkaan.

Maakuntamuseo esittää, että kaavamääräystä täydennetään maininnalla 
"tontille tulee sijoittaa asuin-ja talousrakennuksia erillisinä 
rakennusmassoina” tai vastaavalla ilmauksella. Esimerkiksi luonnoksen 
liitteenä esitetyssä viitesuunnitelmassa rakennusmassa jakaantuu 
asiamnukaisesti asuin-ja talousrakennukseksi.

Maakuntamuseo toteaa, että edellytetty rakennusinventointi antaa selkeät ja 
riittävät tiedot kohteen ominaispiirteisiin kohdistuvien muutosten arviointia ja 
suojelutavoitteiden määrittelyä varten.

Vanhusneuvosto toteaa, että alueella on suojeltuja rakennuksia sekä upea 
luontoja puukasvusto. Vanhusneuvosto toivoo, että alueelle rakennettaisiin 
vanhaa tyyliä kunnioittaen ja puustoa säästäen.

mailto:etiinimi.sukunimi@pirkkala.fi
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Ehdotusta on työstetty hieman luonnoksesta. AO-1-alueen rakennusoikeus on 
muuttunut aiemmasta 400+v70 kaavaehdotuksen 420+v70 eli 
asuinrakennukselle on lisätty 20 m2 rakennusoikeutta. Lisäksi on huomioitu 
maakuntamuseon pyyntö talousrakennuksen merkitsemisestä 
asemakaavakarttaan erillisenä rakennusmassana. Selostuksessa on annettu 
kaavoittajan vastineet lausuntoihin.

Asemakaavaehdotus ja selostus liitteineen ovat liitteenä.

MRA 28§:n mukaiset viranomaislausunnot pyydetään ehdotuksen nähtävillä 
olon yhteydessä.

Yhdyskuntajohtaja Korhosen ehdotus 2.12.2020

Yhdyskuntalautakunta päättää esittää, että kunnanhallitus päättää

1) asettaa kaava-asiakirjojen mukaisen Turrin asemakaavan muutoksen (nro 
258) maankäyttö-ja rakennusasetuksen mukaisesti 
asemakaavaehdotuksena julkisesti nähtäville,

2) pyytää keskeisiltä viranomaisilta lausunnot asemakaavaehdotuksesta,

3) ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi nähtävillä pidon jälkeen. 

Yhdyskuntalautakunnan päätös 9.12.2020

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet Asemakaavaehdotus ja selostus liitteineen

Lisätietoja arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 0504363968
etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

Kh 14.12.2020

Pormestari Jarvan ehdotus 10.12.2020 

Kunnanhallitus päättää

1) asettaa kaava-asiakirjojen mukaisen Turrin asemakaavan muutoksen (nro 
258) maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti 
asemakaavaehdotuksena julkisesti nähtäville,

2) pyytää keskeisiltä viranomaisilta lausunnot asemakaavaehdotuksesta,

3) ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi nähtävillä pidon jälkeen.

Kunnanhallituksen päätös 14.12.2020

mailto:etunimi.sukunimi@pirkkala.fi
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Kunnanhallitus hyväksyi pormestarin ehdotuksen.

Pöytäkirjamerkintä 14.12.2020

Kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen oli asiantuntijana läsnä asian käsittelyn 
ajan.

Kh 15.3.2021

Arkkitehti Raatikainen 4.3.2021

Turrin asemakaavan muutos (nro 258) oli MRA 27§:n mukaisesti virallisesti 
nähtävillä 23.12.-22.1.2021. Lausunnon kaavaehdotuksesta antoivat 
Pirkanmaan Ely-keskus ja Pirkanmaan maakuntamuseo. Pirkanmaan liitto 
totesi, ettei se anna lausuntoa ko. kaavaehdotuksesta. Pirkkalan 
vanhusneuvosto totesi, ettei sillä ole huomautettavaa asemakaavasta.

Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa lausunnossaan, että luonnosvaiheessa 
pyydetyt tarkennukset on tehty kaava-aineistoon ja sillä ei ole enää hankkeesta 
huomautettavaa.

Pirkanmaan Ely-keskus katsoo, että luonnosvaiheessa esitetyt kannanotot on 
otettu huomioon ehdotuksen valmistelussa. Kaavaratkaisu on tarpeen vielä 
tarkistaa vesialueen kohdalla; Kaavaehdotuksessa AO-tontit ulottuvat 
luonnoksesta poiketen vesialueelle saakka. Vesialue tulisi osoittaa merkinnällä 
W, vastaavalla tavalla kuin kaavaluonnokseen oli merkitty. Tällöin muodostuu 
yhtenevä vesialue myös naapurikorttelien suhteen.

Kaavaehdotusta on tarkistettu Elyn pyytämällä tavalla, joten osa kiinteistölle 
kuuluvasta vesialueesta on merkitty kaavakartalle merkinnällä W, vesialue. 
Viereinen Turrin venesatama ja veneiden kulkureitin läheisyys kyseisen 
kiinteistön vesialueella on tähän merkitsemiseen vahvimpana perusteena. 
Kiinteistön ranta-alueesta on kuitenkin jätetty rantavyöhyke edelleen AO- 
tonttiin kuuluvaksi, jotta laiturit ja rannalla sijaitsevat rakennukset ovat 
jatkossakin selkeästi tonttialueeseen kuuluvia.

Maankäyttö-ja rakennusasetuksen 32 §:n mukaan, jos kaavaehdotusta on 
olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on 
asetettava uudelleen nähtäville. Uudelleen nähtäville asettaminen ei 
kuitenkaan ole tarpeen, jos muutokset koskevat vain yksityistä emä ja niitä 
osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen. 
Asemakaavaehdotukseen tehdyt
muutokset ovat sellaisia, etteivät ne vaadi asemakaavaehdotuksen asettamista 
uudelleen nähtäville.

Pormestari Jarvan ehdotus 10.3.2021

Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto hyväksyy Turrin asemakaavan 
muutoksen (nro 258).

Kunnanhallituksen päätös 15.3.2021

Kunnanhallitus hyväksyi pormestarin ehdotuksen.
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Pöytäkirjamerkintä 15.3.2021

Kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen oli asiantuntijana läsnä asian käsittelyn 
ajan.

Liitteet Asemakaavaehdotus ja selostus liitteineen

Lisätietoja arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 0504363968
etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

Valtuusto 22.3.2021

Valtuuston päätös 22.3.2021

Valtuusto päätti hyväksyä Turrin asemakaavan muutoksen (nro 258).

Liitteet Asemakaavaehdotus ja selostus liitteineen

Lisätietoja arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 0504363968
etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

Täytäntöönpanovastuu arkkitehti Raatikainen

Tiedoksi Pirkanmaan ELY-keskus (ote + liite + valitusosoitus)
kaavoitusjohtaja 
Pirjo Giltig 
Eija Ahlman

Tästä päätöksestä ei ole jätetty valituksia 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamoon

päivän kuluessa • päivästä

Hhfiuis kuuta A.030 lukien: todistaa 
Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa ^ / 5 2q Ai

Kaisa Laukka 
Apulaiskirjaaja-

Todistusmaksu:
öt

Otteen oikeaksi todistaa, virallisesti: 
Pirkkalassa 01.04.2021 
Olli Niemi, hallintojohtaja

mailto:etunimi.sukunimi@pirkkala.fi
mailto:etunimi.sukunimi@pirkkala.fi
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Valitusosoitus

Valitusviran
omainen ja sen 
yhteystiedot

Valitusaika

Tiedoksisaanti

Valituskirja

Oikeudenkäynti
maksu

Valtuuston päätökseen, mikäli se ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, saa 
muutosta hakea se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valtuuston päätökseen toimittaa kunnallinen 
kansanäänestys ei saa hakea muutosta valittamalla.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen 
tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta,
Osoite: Raatihuoneenkam 1, 13100 Hämeenlinna.
Puhelin: 029 56 42200 (vaihde)
Telekopio 029 56 422 69 
Virastoposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto-ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallmtotuomioistuimet

Valitus on tehtävä 30päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Maankäyttö- ja rakennuslain § 188.3 mukaan §:n 38 katsotaan tulleen asianomaisten tietoon 
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu nähtäville yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirja on ollut nähtävillä yleisessä tietoverkossa 31.3.2021

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos 
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on 
keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjassa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- valittajan nimi ja yhteystiedot
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perusUtu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdisto valittajaan.

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, 
asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
valitusosoituksineen, selvitys siitä päivästä, josta valitusaika alkaa sekä asiakirjat, joihin valittaja 
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Omalla vastuulla valituskirjan voi lähettää postitse tai sähköisesti. Valituksen on oltava perillä 
valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai 
sähköisesti.

Oikeudenkäyntimaksun 260,- € suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään 
tuomioistuinmaksulaissa.

mailto:hameenlinna.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallmtotuomioistuimet

