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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään
koko kaavaprosessin ajan,
ja sen ajantasainen versio
on nähtävillä osoitteessa:

Johdanto
Pirkkalan kunta aloittaa kehätien (valtatie 3) eteläpuoleisen alueen yleiskaavan ja yleiskaavan muutoksen laatimisen. Yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kunnan
yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Yleiskaavoja laaditaan maankäytön ohjaustarpeen sitä vaatiessa. Pirkkalan kunnanhallitus teki 15.6.2020 päätöksen osayleiskaavan käynnistämisestä.
Keskeisenä perusteena osayleiskaavan laatimiselle on varautuminen elinkeinoelämän tarpeisiin
turvaamalla elinkeinoelämän kasvu- ja kehitysmahdollisuudet kunnan alueella. Lisäksi matkailupalvelujen ja asumisen laajennusalueiden sijoittumista tutkitaan kaava-alueen länsiosassa.
Pirkkalan kunnan elinkeinoelämän ja teollisuuden yleiskaavavarantojen tilanne on tällä hetkellä
heikko. Myös olemassa oleva asemakaavoitettu elinkeinoelämän tonttivaranto on kunnan osalta
hyvin vähäinen. Pirkkalan taajamayleiskaava 2020:n jälkeen ei ole saatu osoitettua uusia elinkeinoelämän yleiskaavavarantoja. Pirkkalan kunnan strategisessa yleiskaavassa on valtuusto linjannut
suunnittelun vaiheistuksen osalta kehätien varren maankäytön suunnittelun käynnistettäväksi 0-5
vuoden sisällä. Kehätien alueen elinkeinoelämän alue on kasvanut voimakkaasti viimeisten vuosien
aikana ja tulevaisuudessakin alue on maakuntakaavan mukaisesti osa voimakkaasti kehittyvää kehätievarren seudullista työpaikka ja elinkeinoelämän aluetta.
Suunnittelualueen länsiosien kyläalueilla on tarkoitus maakuntakaavan periaatteiden mukaisesti
ohjata taajamatoimintojen hallittua laajentumista. Kunta on sitoutunut hiilineutraaliustavoitteisiin,
seudullisen rakentamisen periaatteisiin ja rakentamisen laadullisiin tavoitteisiin. Tavoitteena on
luoda uuden tyyppisiä virkeitä ekologisia asumisen alueita, jotka huomioivat alueen kulttuuri- ja
luontoarvot sekä pienimittakaavaisen rakennustavan ja maakuntakaavan hyvän joukkoliikenteen
edellyttämän tiiviin asutuksen vaatimukset. Alueen toteutuksen ajoituksessa huomioidaan yhdyskuntarakenteen hallittu laajentuminen sekä kokonaistaloudellisuus. Tavoitteena on omaleimainen,
monipuolinen ja vetovoimainen alue. Erityisesti Sankilan ja Pirkkalan kylän alueiden kehittämisissä
huomioidaan maakuntakaavan mukainen maakunnallisesti kulttuuri- ja arvokas maisema-alue.
Osayleiskaavan tavoitteena on ratkaista alueen maankäytön yleiset suuntaviivat asemakaavoituksen pohjaksi. Tavoitteena on luoda toimivaa ja kestävää yhdyskuntarakennetta turvaten alueen
liikenneyhteydet, luonto- ja kulttuuriarvot, laajempien virkistysalueiden saavutettavuus ja elinkeinoelämän toimintaedellytykset. Osayleiskaavasta on tarkoitus laatia maankäyttö- ja rakennuslain
mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jonka tavoitevuosi on 2040. Osayleiskaavan valmistelun tavoitteena on, että Pirkkalan kunnanvaltuusto voisi tehdä siitä päätöksen vuonna 2023. Osayleiskaava on sekä kunnan strategisen suunnittelun väline, että asemakaavoituksen ja sitä kautta rakentamisen ohjaaja. Yleiskaavalla vaikutetaan siihen, millaiseksi alue muovautuu vuosikymmenten kuluttua.
Yleiskaavalla pyritään varautumaan yhteiskunnallisiin muutoksiin niin palveluiden, työpaikkojen
kuin asumisen osalta. Osayleiskaavan tavoitteena on kunnan strategisten kehittämistavoitteiden
mukaisesti luoda toimivan ja viihtyisän yhdyskuntarakenteen aluevaraukset seuraaviksi vuosikymmeniksi painottaen kestävän kehityksen periaatteita sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.
Tampereen kaupunkiseudulla on pyritty siihen, että kunnissa olisi yleiskaavavarantoja 10 vuodeksi
eteenpäin, jolloin kunnan maankäytön kehittäminen olisi johdonmukaista ja pitkäjänteistä.
Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Lisäksi kerrotaan, ketkä ovat osallisia ja miten he saavat
tietoa suunnittelusta sekä missä vaiheessa ja miten he voivat esittää mielipiteitään suunnitelman
sisällöstä.
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Yleiskaavan tarkoitus ja oikeusvaikutukset
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja
sen pitämisestä ajan tasalla.
Osayleiskaava ohjaa yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja eri toimintojen yhteensovittamista. Se esittää
tavoitellun kehityksen periaatteet ja
osoittaa yleispiirteisesti tarpeelliset
maankäyttövaraukset. Yleiskaava
osoittaa kunkin alueen pääasiallisen
käyttötarkoituksen. Pääkäyttötarkoituksen ohella alueella sallitaan
myös muuta maankäyttöä, mikäli se
ei aiheuta haittaa alueen pääkäyttötarkoitukselle.
Yleiskaavoituksen tärkeänä tehtävänä on tulevaisuuden muutoksiin
varautuminen sekä edellytysten
luominen tavoitellulle kehitykselle.
Kaavoituksen avulla on tarkoitus
suunnitella tulevaisuutta, ohjata
ympäristömuutoksia sekä säilyttää
ympäristön arvokkaat ominaispiirteet. Osayleiskaavassa korostuvat
yhdyskunnan toiminnallinen rakenne, eri toimintojen välisten yhteyksien järjestäminen ja tämän rakenteen
sovittaminen muuhun ympäristöön.
Osayleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Osayleiskaava laaditaan
oikeusvaikutteisena, jonka pohjalta
ei voi myöntää suoraan rakennuslupia. Sen tärkeimpänä oikeusvaikutuksena on ohjata asemakaavojen
laatimista ja muuttamista. Yleiskaava ei ole asemakaava-alueella
voimassa muutoin kun asemakaavan
muuttamista koskevan vaikutuksen
osalta.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(OAS) on lakisääteinen kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja
vuorovaikutusmenettelyistä sekä
kaavan vaikutusten arvioinnista.
Maankäyttö – ja rakennuslaki määrittää osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) seuraavasti:
”Kaavaa laadittaessa tulee riittävän
aikaisessa vaiheessa laatia kaavan
tarkoitukseen ja merkitykseen nähden
tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä
sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.
Kaavoituksen vireille tulosta tulee
ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla
on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumisja arviointimenettelystä.”
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoituksena on kertoa, miksi
kaava laaditaan, miten kaavoitus
etenee ja missä vaiheessa siihen voi
vaikuttaa. OAS:aa täydennetään
tarvittaessa kaavoitustyön kuluessa, esimerkiksi kehitettäessä uusia
työskentelymenetelmiä ja osallistumisen tapoja. Osalliset voivat antaa
palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Suunnnittelu- ja
vaikutusalue

Kehätien eteläpuolen
osayleiskaava
Kehätien eteläpuoleinen osayleiskaavan alue kattaa alueita kehätien
(vt3) eteläpuolelta. Osayleiskaavan
aluerajaus rajautuu länsipuolelta
Nokian kaupungin rajaan, itäpuolella Tampereen rajaan, pohjoisessa
kehätiehen sekä taajamayleiskaavan
rajaan. Eteläosan rajaus perustuu
Pirkkalan strategisen yleiskaavan
ja maakuntakaavan kehätiehen
liittyvien työpaikka-alueisiin sekä
länsiosassa maakuntakaavan
taajamatoimintojen laajennusalueisiin voimalinjan muodostaessa

suunnittelualueen eteläisimmän
rajan. Lisäksi kaava rajauksessa on
mukana rantojen käytön osayleiskaavarajauksen mukaiset Koivistonjärven ja Iso-Naistenjärven alueet.
Suunnittelualueen koko on noin 20
neliökilometriä.

Vaikutusalue
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti vaikutukset arvioidaan koko
siltä alueelta, johon laadittavalla
yleiskaavalla voidaan arvioida olevan
olennaisia vaikutuksia. Luonnonympäristöön liittyvät vaikutukset kohdistuvat suurelta osin kaava-alueelle

tai välittömään lähiympäristöön.
Välittömät liikenteelliset vaikutukset kohdistuvat pääosin lähiympäristöön, mutta kokonaisuudessa
liikennejärjestelmän vaikutukset
koskevat laajemmin seutukuntaa
varsinkin seudullisen valtatien
osalta. Vaikutukset ihmisiin koskevat niin kaava-alueen nykyisiä kuin
tulevia asukkaita sekä lähialueiden
asukkaita. Elinkeinoelämän alueiden
osalta vaikutukset ovat usein seudullisia. Työssäkäyntialueet ovat kunta
rajoista riippumattomia.

Kaava-alueen rajaus orthoilmakuvassa (Maanmittauslaitos 2020)
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Suunnittelualueen lähtökohdat ja alustavat
kaavalliset tavoitteet
Suunnittelualueen kuvaus
Suunnittelualue sijaitsee valtatie 3
eteläpuolella. Alue halkaisee kunnan itä-länsisuuntaisesti. Alueelle
sijoittuu asumista erityisesti itä- ja
länsiosaan. Keskiosaan on muodostunut Huovi, Vähä-Vaitin ja Linnakallion työpaikka- ja teollisuusalueet.
Asukkaita suunnittelualueella on
noin 1300, josta Lentoasemantien
länsipuoliselle osayleiskaava-alueelle alueelle sijoittuu noin 1 000
asukasta.
Alueen länsiosaan sijoittuvat Sankilan, Pirkkalankylän, Heikkilän,
Sionkylän ja Hyrsingin alueita. Alue
on loiva piirteistä Pyhäjärven, peltojen, metsien ja sekä omakotitalojen,
loma-asuntojen ja maatilojen hallitsemaa maisema aluetta. Pirkkalankylän alueella suunnittelualueen
länsiosan eteläreunassa sijaitsee
Pirkkalan Vanhan kirkon ja pappilan alue. Länsiosaan sijoittuu myös
luonto- ja virkistysarvoltaan merkittävät Sikojoen ja Lastenojanvuoren
ympäristöt.
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Kaava-alueen keskiosaan Lentoasemantien ympäristöön sijoittuu
merkittävät työpaikka- ja elinkeinoelämän alueet. Kehätien varren
elinkeinoelämän alueitten liikenteellinen sijaintia on pidetty hyvänä
ja alue on kehittynyt viimeisten
vuosien aikana voimakkaasti.
Keskiosaan sijoittuu myös Pirkkalan
golfkentän alue sekä eteläreunaan
Leppäperkiön luonnonsuojelualue.

Itäisen keskiosan Linnakallion ja
Kurikkakallion alue on maastonmuodoltaan vaihtelevampaa sekä
puustoisempaa. Alueelle sijoittuu

uusimmat elinkeinonalueitten laajennukset. Alueella on myös merkittävä luonto- ja virkistysalue Iso-Naistenjärvi ja Pehkusuo.
Suunnittelualueen itä osan muodostaa Toivion asuinalueen pohjoisosan
pientaloasutus viheralueineen sekä
lähempänä kehätien eritasoliittymää
toimitilarakentaminen.
Suunnittelualueen päätieverkko
muodostuu kehätien neljän eritasoliittymän varaan. Lännessä Anian
rantatie ja siitä erkanemat Heikkiläntie ja Sorkkalantie. Keskiosassa
Lentoasemantien ja Linnakallion
eritasoliittymät yhdistävä Jasperintie sekä Teollisuustie ja kehätien
alikulkeva Turkkirata. Idässä alue
kytkeytyy kehätiehen Partolan eritasoliittymän kautta. Alueelta on myös
kaksi kehätien alikulkevaa tieyhteyttä Palmrothintie ja Eskolantie.

Kaavan tavoitteet
Osayleiskaavan tavoitteena on
ratkaista alueen maankäytön yleiset
suuntaviivat asemakaavoituksen
pohjaksi. Tavoitteena on luoda
toimivaa ja kestävää yhdyskuntarakennetta turvaten alueen liikenneyhteydet, luonto- ja kulttuuriarvot, laajempien virkistysalueiden
saavutettavuus ja elinkeinoelämän
toimintaedellytykset sekä maakuntakaavan periaatteiden mukaisesti
ohjata taajamatoimintojen hallittua
laajentumista myös kuntatalouden
kannalta kestävästi.
Tavoitteena on luoda toimintaedellytykset elinkeinoelämän kehittymiselle sekä tehdä elinkeinoelämän
kannalta kestävää aluerakennetta.
Alue tulee olemaan tulevaisuudessakin merkittävä Pirkkalan kunnan

työpaikka-alue maakuntakaava
2040:n mukaisesti. Tavoitteena on
omaleimainen, hyvin tunnettu ja vetovoimainen elinkeinoelämän alue.
Liikenneverkon osalta tavoitteena
on varautua valtatien 3:n tuleviin
uusiin liikenneratkaisuihin sekä
osoittaa kehätien eteläpuolinen
rinnakkaisväylää.
Suunnittelualueen länsiosan maakuntakaavan taajamatoimintojen
alueilla on tarkoitus maakuntakaavan periaatteiden mukaisesti
ohjata maankäytön hallittua laajentumista. Tavoitteena on luoda
uuden tyyppisiä virkeitä ekologisia
asumisen alueita, jotka huomioivat
alueen kulttuuri- ja luontoarvot sekä
pienimittakaavaisen rakennustavan
ja maakuntakaavan hyvän joukkoliikenteen edellyttämän tiiviin

asutuksen vaatimukset. Tavoitteena
on omaleimainen, monipuolinen ja
viihtyisä asuinalue.
Tavoitteena on turvata laajempien
virkistysalueiden saavutettavuus
sekä alueen merkittävät luontoarvot. Huomioida suunnittelussa
luonnon monimuotoisuus erityisesti
maaseutuluonnon monimuotoisuuskohteet (peltokosteikot, laidunnus,
viherkesannot, niityt jne.) sekä kunnan ympäristötavoitteet.
Tavoitteena on edistää aluerakennetta, joka tukee luonnonvarojen
ja maa-alueiden kestävää hallintaa
ja käyttöä. Järkevällä maankäytöllä
lisätään alueen elinvoimaisuutta
sekä ympäristön kestävyyttä. Toimivayhdyskuntarakenne on merkittävä
keino vähentää yhdyskuntarakenteen päästöjä.
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Suunnittelutehtävään
vaikuttavia lähtökohtia

Maankäyttö- ja rakennuslain
tavoitteet (MRL)

Yleiskaavan laadinta osana
kunnan toimintaa

Pirkkalan kunta strategia

Pirkkalan kunnanhallitus teki
15.6.2020 päätöksen osayleiskaavan
käynnistämisestä. Kaavoituspäätöksessä todetaan erityisesti tarve
elinkeinoelämän kaavavarannon
lisäämiseen.

Pirkkalan kuntastrategian visiona
on viiden tähden kunta. Pirkkala
kuntana haluaa tehdä asiat hyvin ja
tähdätä korkeaan laatuun. Samalla
olemme uteliaita kokeilemaan uusia
ideoita ja kehitämme rohkeasti
toimintatapojamme, jotta voimme vastata asiakkaiden tarpeisiin
huomenna paremmin kuin tänään.
Strategian päämääränä on turvata
nykyisille ja tuleville sukupolville
hyvät elämisen mahdollisuudet.

Kunnan omien tavoitteiden lisäksi yleiskaavan laadintaa ohjaavat
maankäyttö- ja rakennuslaki, sen
mukaiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) sekä maakuntakaava.
Kunnan kaikkea toimintaa ohjaa
Pirkkalan kunnan strategia 20182022 ” Viiden tähden kunta”

Työ

Kehitämme
houkuttelevimman
työpaikka-alueen
• yhden luukun
periaate
• kukoistava
yritysekosysteemi
• tiivis yhteistyö

’

kunta on kuntalaisia varten; elinmahdollisuudet, hyvä elämän laatu, tulevaisuuden rakentaminen,
paikkakunnan kehittäminen

VIIDEN TÄHDEN KUNTA

Pirkkalan kuntastrategiassa yhtenä
painopistealueena on monipuolinen
elinympäristö. Tämän saavuttaminen edellyttää erityistä huomiota
ekologisuuteen, toimivaan yhdyskuntarakenteeseen ja viihtyisyyteen.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavan tarkoituksena on
kunnan yhdyskuntarakenteen ja
maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään
tavoitellun kehityksen periaatteet ja
osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun
suunnittelun sekä rakentamisen ja
muun maankäytön perustaksi.
Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten
arviointiin perustuen edistää:
1) turvallisen, terveellisen, viihtyisän,
sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja
vammaisten, tarpeet tyydyttävän
elin- ja toimintaympäristön luomista;
2) yhdyskuntarakenteen ja alueiden
käytön taloudellisuutta;

Talous

Ympäristö

Hyvinvointi

Asenne

Mahdollistamme
tasapainoisen
kehityksen

Luomme
monimuotoisen
elinympäristön

Tuemme kaikkien
kuntalaisten
hyvinvointia

Tarjoamme
ensiluokkaisen
palvelukokemuksen

• tietojohtaminen
• kantokyvyn mukaiset
investoinnit
• vaihtoehtoiset
toimintamallit

• ekologisuus
• elinikäinen
• toimiva
oppiminen
yhdyskuntarakenne • mielekäs arki
• viihtyisyys
• syrjäytymisen
ehkäisy

• nopea reagointi
• rohkea kehitysote
• vahvat verkostot

Kuntastrategien tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseen
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Maankäyttö- ja rakennuslaki, joka
säätelee kaavoitusta löytyy Internet-osoitteesta: www.finlex.fi/fi/
laki/ajantasa/1999/19990132

2 a) riittävän asuntotuotannon edellytyksiä,
3) rakennetun ympäristön kauneutta
ja kulttuuriarvojen vaalimista;
4) luonnon monimuotoisuuden ja
muiden luonnonarvojen säilymistä;
5) ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä;
6) luonnonvarojen säästeliästä
käyttöä;
7) yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää
rakentamista;
8) yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta;
9) elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja toimivan kilpailun kehittymistä;
10) palvelujen saatavuutta; sekä
11) liikenteen tarkoituksenmukaista
järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen
toimintaedellytyksiä.

Yleiskaavan sisältövaatimukset (MRL)
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavaa laadittaessa on
otettava huomioon maakuntakaavan lisäksi:
• yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;
• olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;
• asumisen tarpeet ja palveluiden
saatavuus;
• mahdollisuudet liikenteen,
erityisesti joukkoliikenteen ja
kevyen liikenteen, sekä energia-,
vesi- ja jätevesihuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen
ympäristön, luonnonvarojen ja
talouden kannalta kestävällä

•

•
•
•
•

tavalla;
mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien
kannalta tasapainoiseen elinympäristöön
kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;
ympäristöhaittojen vähentäminen;
rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonvarojen vaaliminen sekä;
virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan vuonna
2018. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja
rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää
maakunta-, yleis- ja asemakaavojen
ohella.
Yleiskaavoituksessa varmistetaan,
että kaavan ratkaisut edistävät valtakunnallisia tavoitteita. Valtakunnallisissa tavoitteissa on painotettu
erityisesti yhdyskuntarakenteen
eheyttämistä ja kestävää liikkumista.

edellytykset vähähiiliselle ja
resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle sekä vahvistaa
yhdyskuntarakenteen eheyttä.
•

Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja
joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä.

•

Tehokkaan liikennejärjestelmän
osalta kehittää ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä
ja verkostoja sekä matkaketjuja.

•

Terveellinen ja turvallinen elinympäristön osalta varaudutaan
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin
sekä ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta
aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja

•

Elinvoimaisen luonto- ja kulttuuriympäristöjen sekä luonnonvarojen osalta huolehditaan
valtakunnallisesti arvokkaiden
kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta sekä virkistys alueiden
riittävyydestä

•

Energiahuollon osalta varaudutaan uusiutuvan energian
tuotannon tarpeisiin.

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on haluttu mm. varmistaa seuraavien valtakunnallisesti
tärkeiden asioiden huomioiminen
kaavoituksessa ja viranomaisten
toiminnassa:
•

Toimivan yhdyskunnan ja kestävän liikkumisen osalta luoda
10

Suunnittelutilanne
seututaso

Maakuntakaava 2040
Alueelle on voimassa 2017 hyväksytty Pirkanmaan maakuntakaava
2040. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa
yleiskaavaa. Maakuntakaavassa
osayleiskaava-alueelle on osoitettu
taajamatoimintojen, virkistys-, työpaikka- ja kaupallisten palveluiden
aluevarauksia.
Kaava-alueen länsiosa on osoitettu
osittain ehdollisena taajatoimintojen alueena, joka edellyttää hyvän
joukkoliikenneyhteyden järjestämistä alueelle sekä kulttuuriympäristön
arvojen huomioon ottamista alueen
suunnittelussa ja toteutuksessa.
Maakuntakaavan taajamatoimintojen alueiksi on osoitettu asumisen,
kaupan ja muiden palvelujen, työ-

paikkojen sekä muiden taajamatoimintojen rakentamisalueet. Sikojoki
on osoitettu suojelumerkinnällä (S)
ja Lastenojanvuori virkistysalueeksi
(V).
Lentoasemantien ympäristö on osoitettu työpaikka-alueeksi ja tien varsi
tiivistettävänä joukkoliikennevyöhykkeenä (
). Jasperinojan ympäristö on osoitettu virkistysalueena
(V) sekä golfkenttä (u)erillismerkinnällä. Alueen eteläreunaan sijoittuu
Leppäperkiön luonnonsuojelualue.
Linnakallion alue on osoitettu
työpaikka-alueeksi sekä työpaikka- ja kaupallisten palvelujen
alueeksi (KMt), jolle saa sijoittaa
vähittäiskaupan suuryksikön. Työpaikka-alueelle on osoitettu myös
kiviaineshuollon kannalta tärkeäksi

alueeksi (EOk). Lisäksi kohdemerkinnällä on osoitettu Iso-Naistenjärvi
- Pehkusuo luonnonsuojelualueeksi.
Suunnittelualueen itäosassa alueelle sijoittuu osa maakuntakaavan
virkistysalueesta (V), joka ulottuu
Pyhäjärven rannasta aina Lempäälän puolelle. Toivion alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi sekä
kehätien varsi työpaikka-alueeksi.
Valtatien 3 oikaisu sekä läntinen
ratayhteys on osoitettu maakuntakaavaan. Lisäksi alue kuuluu Kaupunkiseudun läntinen yritysalueiden
kehittämisvyöhykkeeseen (
).
Lisätietoa Pirkanmaan maakuntakaavasta löytyy osoitteesta: maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/
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Suunnittelutilanne
strateginen suunnittelu

Tampereen kaupunkiseudun
rakennesuunnitelma
Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma on hyväksytty
seutuhallituksessa ja valtuustoissa, Pirkkalan kunnan valtuustossa
16.2.2015. Rakennesuunnitelma ei
ole oikeusvaikutteinen.
Suunnitelmassa Sankilan alue on
osoitettu merkittävästi kehitettäväksi asuinalueeksi, kehätien varsi
kehitettäväksi työpaikka-alueeksi ja
Toivion alue kehitettäväksi asuin- ja
työpaikka-alueeksi.
Lisätietoa Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmasta löytyy
osoitteesta: www.tampereenseutu2040.fi/

Ote kaupunkiseudun rakennesuunnitelmasta

Strateginen yleiskaava
Valtuusto hyväksyi 8.6.2020 Pirkkalan kunnan strategisen yleiskaavan.
Pirkkalan strategista yleiskaavaa ei
ole maankäyttö- ja rakennuslainmukainen oikeusvaikutteinen kaava.
Strategisen yleiskaava muodostaa
kunnanvaltuuston näkemyksen
kunnan maankäytön kehittämisen
painopisteistä ja suunnista.
Strategisen yleiskaavan luo keskeiset linjaukset tulevalle maankäytölle
koko kunnan alueelle sekä esittää
erityisiä teemoja ja/tai painopisteitä
joita halutaan oikeusvaikutteisten
osayleiskaavojen laadinnassa ja kunnan kehittämisessä huomioitaviksi.
Tavoitteena luoda strategisesta
osayleiskaavasta valtuustokausittain

Ote Pirkkalan kunnan strategisesta yleiskaavasta
päivittyvä kuntastrategian kaavalli- elämälle laajennusalueita turvaten
nen osio. Valtuuston hyväksymässä kuitenkin laajemmat viheryhteydet.
strategisessa yleiskaavassa Sankila
alue on osoitettu asumiselle ja kehätien varteen on osoitettu elinkeino12

Suunnittelutilanne
yleiskaava

Yleiskaava
Suunnittelualueella on voimassa
pyhäjärven ranta-alueella sekä
Koivistonjärven ja Iso-Naistenjärvenjärven ympäristössä rantojen käytön
osayleiskaava sekä idässä Partolan
osayleiskaava. Suunnittelualue
rajautuu pohjoisessa taajamayleiskaavaan, joka on hyväksytty 2013 ja
tullut voimaan 2016.
Rantojen käytön osayleiskaava on
hyväksytty 1990 ja tullut voimaan
1993. Rantojen käytön osayleiskaavassa on osoitettu ranta-alueen
rakennuspaikat. Yleiskaavan mukainen rakentaminen on pääosintoteutunut. Sankilan alueella ranta-alueen
peltoalueet on suurimmilta osin
osoitettu maa- ja metsätalousvaltai-

sina alueina , joilla ympäristö säilytetään (MT/s). Sikojoki ja Iso-Naistenjärven alueet on osoitettu
luonnonsuojelualueiksi (SL). Lisäksi
kaavaan on osoitettu muinaismuistot suojelukohteiksi (SM).
Kirkko ja hautausmaan alueet on
osoitettu erillismerkinnöillä (PY ja
EH). Kiirkko on osoitettu rakennussuojelukohteeksi (SR).
Partolan yleiskaava on hyväksytty
2001 ja tullut voimaan 2002. Partolan osayleiskaavassa kehätien etelä
puoli on osoitettu työpaikka-alueeksi (TP) sekä Eskolantien varsi pientalovaltaiseksialuueeksi. Näiden
alueiden väliin on osoitettu lähivirkistysalue.
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Suunnittelutilanne
asemakaava

Asemakaava

Suunnittelualueen itäosassa on
asemakaavan aluevarauksia asuinrakentamiselle sekä toimitilarakentamiselle. Kehäntien varressa on myös
aluevaraus maa ja metsätaloudelle.

Suunnittelualueesta suuriosa on
asemakaavoittamatonta. Alueella
on voimassa 19 eri aikaan hyväksyttyä asemakaavaa ja kaksi ranta-aseAlueella on myös vireillä uusia asemakaavaa. Vanhin asemakaava on
makaavahankkeita.
1970-luvulta.
Suunnittelualueen länsiosassa Sankilan alueella kaavoilla on pääosin
osoitettu pysyvän asumisen ja loma-asumisen rakennuspaikkoja (AO/
RA). Suunnittelualueen keskiosassa
on asemakaavoja teollisuus- ja varastorakentamisille (T) sekä toimitilarakentamiselle (KTY). Lisäksi on
osoitettu virkistysalueita.
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Osayleiskaavaprosessi

Suunnittelun käynnistäminen
Osayleiskaavoitus käynnistyy työn
ohjelmoinnilla sekä osallistumis- ja
arviointisuunnitelman (OAS) laadinnalla. Yhdyskuntalautakunnan
käsiteltyä OAS:n ilmoitetaan OAS:n
nähtävillä olosta.
Osalliset voivat antaa palautetta
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta koko kaavaprosessin ajan ja
suunnitelmaa voidaan täydentää
saadun palautteen pohjalta kaavaprosessin kuluessa. Suunnitelmaa koskevissa puutteellisuuksissa
pyydetään kääntymään ensisijassa
kunnan edustajien puoleen.
Suunnittelun aloitusvaiheessa järjestetään ELY-keskuksessa eri viranomaistahojen kanssa kaavoituksen
aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu, jossa käsitellään osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaa, kaavan lähtökohtia sekä kaavan keskeisiä tavoitteita eri viranomaisten näkökulmasta. Kaavatyön käynnistymisestä ja
viranomaisneuvottelun järjestämisestä lähetetään tieto viranomaistahoille kirjeitse tai sähköpostitse.

Valmisteluvaihe
Osallisten kannalta keskeinen
suunnitteluvaihe on kaavan valmistelu, jolloin tehdään mm. tarvittavia
lisäselvityksiä kaava-aluetta koskien
sekä täsmennetään kaavatyön tavoitteita ja suunnitteluperiaatteita.
Valmisteluvaiheessa laaditaan
kaava-aluetta koskien kaavaluonnos. Yhdyskuntalautakunnan ja
15

kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen
kaavan valmisteluaineisto asetetaan
se julkisesti nähtäville 30 päivän
ajaksi. Nähtävilläoloaikana osallisilla
on mahdollisuus esittää mielipiteitä kaavaluonnoksesta ja muusta
valmisteluaineistosta. Viranomaistahoilta ja tarvittavilta muilta tahoilta
(esim. yhdistyksiltä) pyydetään
kaavaluonnoksesta lausunnot.

perusteltu vastine.
Kaavaehdotusta tullaan esittelemään mahdollisuuksien mukaan
kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa ja siitä järjestetään tarvittaessa
neuvotteluita. Kaavaehdotuksen
oltua nähtävillä siitä järjestetään
tarvittaessa viranomaisneuvottelu.

Kaavaluonnoksesta annetuista
palautteista ja lausunnoista kootaan
ns. palauteraportti, jossa esitetään
jätettyjen mielipiteiden ja lausuntojen ohella kunnan kannanotot palautteisiin. Palauteraportti viedään
yhdyskuntalautakunnan käsittelyyn.

Kaavaehdotukseen tehdään muistutusten ja lausuntojen perusteella
mahdollisesti tarkennuksia ennen
sen lopullista käsittelyä. Jos tehtävät muutokset ovat oleellisia,
kaavaehdotus asetetaan uudelleen
nähtäville. Jos korjauksia/muutoksia
ei tarvita tai ne eivät ole olennaisia,
korjattu osayleiskaavaehdotus viedään yhdyskuntalautakunnan kautta
kunnanhallitukseen, joka esittää sen
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana järjestetään mahdollisuuksien
mukaan kaikille avoin yleisötilaisuus,
jossa esitellään laadittuja maankäyttövaihtoehtoja ja osallisilla on
mahdollisuus esittää niitä koskevia
kannanottoja ja muutosehdotuksia
sekä käsityksiä suunnitelmien vaikutuksista.

Kaavaehdotus
Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta laaditaan osayleiskaavaehdotus, jonka yhdyskuntalautakunnan kautta kunnanhallitus
hyväksyy asetettavaksi julkisesti
nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävilläoloaikana kaavaehdotuksesta
voi jättää kirjallisen muistutuksen.
Tarvittavilta viranomaistahoilta ja
yhteisöiltä pyydetään kaavaehdotuksesta lausunnot. Muistutuksiin
ja lausuntoihin annetaan kunnan

Kaavan hyväksyminen

Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan
kuulutuksella kunnan ilmoituslehdissä ja internetkotisivuilla. Lisäksi
hyväksymispäätöksestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille ja
muistutuksen tekijöille, jotka kaavan
nähtävillä ollessa ovat sitä pyytäneet
ja samalla ilmoittaneet osoitteensa.
Kunnanvaltuuston kaavan hyväksymispäätöksestä voi valittaa kirjallisesti Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan
hallinto-oikeuteen.
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Alustava aikataulu

6/2021

ALOITUSVAIHE

VALMISTELUVAIHE

Työstäminen

Kaavaluonnos käsitellään
YLA:ssa ja kunnanhallituksessa (KH). Valmisteluaineisto
nähtävillä 30 päivää.

Käsittely

Kaavaehdotus käsitellään
YLA:ssa ja KH:ssa, joka
asettaa ehdotuksen nähtäville
30 päiväksi.

Mielipiteen esittäminen
valmistuneesta aineistosta
kirjallisesti ja suullisesti
nähtävillä olon aikana.

Osallistuminen

Luonnos nähtävillä kunnanvirastossa ja www-sivuilla.
Tiedottaminen virallisilla
ilmoitustauluilla, Pirkkalainen
–lehdessä ja www-sivuilla.

Tiedottaminen

Työstäminen
Käsittely

OAS:n nähtäville
Nähtävilläolosta tiedotetaan
Pirkkalainen –lehdessä,
virallisilla ilmoitustauluilla
sekä kunnan www-sivuilla.

HYVÄKSYMISVAIHE

Kaavaehdotus

Kaavaluonnoksesta saatujen
mielipiteiden ja lausuntojen
jälkeen luonnos työstetään
kaavaehdotukseksi.

Vaihtoehtotarkastelu ja
kaavaluonnoksen laadinta

2023

EHDOTUSVAIHE

Kaavaluonnos

Osallistuminen

Osallistuminen

OAS:n riittävyyden arviointi.
Suunnitelman riittävyydestä
voi jättää kirjallisen mielipiteen.

6/2022

Tiedottaminen

Työstäminen
Käsittely

Vireilletulo kaavoituskatsauksella. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (OAS)
käsitellään yhdyskuntalautakunnassa (YLA) .

Tiedottaminen

Tavoitteet ja OAS

Yleisten tavoitteiden asettelu,
lähtötietojen kokoaminen,
selvitysten laatiminen
OAS:n laadinta

2022

Tämänhetkisen arvion mukaan yleiskaavaehdotus on yhdyskuntalautakunnan, kunnanhallituksen sekä
kunnanvaltuuston käsittelyssä 2023.

Mahdolliset muistutukset
kirjallisesti nähtävilläolon
aikana.

Ehdotus nähtävillä kunnanvirastossa ja www-sivuilla.
Tiedottaminen virallisilla
ilmoitustauluilla, Pirkkalainen
–lehdessä ja www-sivuilla.

Kaavaehdotus

Työstäminen

2021

Tavoitteena on, että yleiskaavaluonnos käsitellään yhdyskuntalautakunnassa ja kunnanhallituksessa
2022 aikana ja asetetaan julkisesti
nähtäville.

Käsittely

Vuoden 2021 keväällä tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on yhdyskuntalautakunnan käsittelyssä.
Tämän jälkeen se asetetaan julkisesti nähtäville sekä käynnistetään
selvitysten laadinta.

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen, vaikutusten arviointien,
selvitysten yms. pohjalta yleiskaavaluonnos tarkennetaan yleiskaavaehdotukseksi ja asetetaan nähtäville
talvella 2022-23.

Osallistuminen

Vuonna 2020 suunnittelua varten on
jo tehty alustavia tarkasteluja tavoitteiden asetteluun.

Kesän 2021 aikana on tarkoitus
laatia selvityksiä. Niiden pohjalta
valmistellaan ensimmäinen versio
yleiskaavakartasta eli yleiskaavaluonnos.

Tiedottaminen

Alustava aikataulu

Mahdollinen ehdotuksen
vähäinen tarkistaminen.

Kaavan hyväksymisen
päätöksenteossa kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle
kaavan hyväksymistä.

Mahdolliset valitukset
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Kuulutus hyväksymispäätöksestä lehdessä ja virallisilla
ilmoitustauluilla.
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Selvitykset ja vaikutusten arviointi

Selvitykset
Kaavatyössä hyödynnetään aikaisemmin laadittuja selvityksiä
sekä laaditaan kaavatyön edetessä
tarvittavia taustaselvityksiä kaavan
laadinnan tueksi. Merkittävistä teemoista laaditaan erillisselvitykset.
Aikaisemmin laadituista selvityksistä
ja tutkimuksista pyritään koostamaan aineistojen perusteella koosteet ja tarkentamaan niitä tarvittaessa.
Aiemmin laadittuja selvityksien ja
tutkimuksien lisäksi alueelle laaditaan seuraavat erillisselvitykset:
• Liikennejärjestelmäselvitys
• Melu-, tärinä- ja ilmanlaatuselvitys
• Hulevesiselvitys sekä arvio rakennettavuudesta
• Selvitys vesihuollosta
• Elinkeino- ja palveluverkkoselvitys
• Maisema- ja luontoselvitykset
sekä selvitys virkistysalueista
• Arkeologinen ja kulttuuriympäristöselvitys
• Selvitys ilmastovaikutuksista
Lisäksi hyödynnetään seudullisia
selvityksiä, joista yksi merkittävimmistä on maakuntakaavan selvitykset sekä valtatie 3:n oikaisun selvitysaineisto.
Muita erillisiä selvityksiä ei ole yleiskaavan osalta tarkoitus laatia ellei
kaavoitusprosessin aikana ilmene
erityistä tarvetta.
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Vaikutusten selvittäminen ja
arviointi
Vaikutusten arviointi on keskeinen
osa osayleiskaavan laadintaa ja
vuorovaikutteista suunnittelua. Arvioinnin tehtävänä on tuottaa suunnittelijoille, osallisille sekä päättäjille
tietoa kaavan toteuttamisen vaikutuksista, niiden merkittävyydestä
sekä haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksista. Vaikutusten
arviointi tehdään osayleiskaavan
edellyttämällä tarkkuudella.
Kaavan vaikutuksia selvitettäessä
otetaan huomioon osayleiskaavan
tehtävä ja tarkoitus sekä aiemmin
tehdyt selvitykset siinä laajuudessa,
että voidaan riittävässä määrin arvioida osayleiskaavan toteuttamisen
vaikutuksia.
Osayleiskaavan toteuttamisen vaikutuksia arvioidaan:
1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
2) maa- ja kallioperään, veteen,
ilmaan ja ilmastoon;
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon
monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen,
yhdyskunta- ja energiatalouteen
sekä liikenteeseen;
5) taajamakuvaan, maisemaan,
kulttuuriperintöön ja rakennettuun
ympäristöön;
6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.

Tavoitteena on tuottaa arviointitietoa ajantasaisesti kunkin kaavavaiheen käyttöön. Arvioinnin tehtävä
on tukea vaihtoehtojen laadintaa ja
osayleiskaavaratkaisun valintaa. Arviointitulokset saatetaan avoimesti
osallisten, viranomaisten ja yhteisöjen tietoon ja arvioitaviksi.
Arviointeihin voi tutustua osana
kaavamateriaalia. Osayleiskaavatyön vaikutusten selvittämisessä
korostuu asutuksen, työpaikkojen
ja palvelujen lisäämisen vaikutukset
nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen,
yhdyskuntatalouteen, palvelujen
saavutettavuuteen, liikenteeseen,
virkistykseen ja ympäristöarvoihin.
Arviointien painotuksia tarkennetaan työn edetessä. Vaikutusten selvittäminen perustuu käytössä oleviin
perustietoihin, laadittaviin selvityksiin, osallisilta saatavaan palautteeseen, lausuntoihin ja huomautuksiin.
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Osalliset ja tiedottaminen

Osalliset
Yleiskaavan valmisteluun voivat
osallistua pääasiassa kaikki asiasta kiinnostuneet. Maankäyttö- ja
rakennuslaki määrittelee, että
osallisia ovat kaava-alueen ja sen
vaikutusalueen maanomistajat ja
-haltijat, asukkaat ja asuinosake- ja
kiinteistöyhtiöt, alueella toimivat
yritykset ja elinkeinon harjoittajat
ja työssäkäyvät eli kaikki ne, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin
oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat
yhdistykset, järjestöt ja yhteisöt,
jotka toimivat alueella. Osallisia ovat
myös viranomaiset, joiden toimialaa
kaavassa käsitellään.
Osallisia ovat ainakin:
• Alueen asukkaat ja maanomistajat
• Kaavan vaikutusalueen ja kunnan asukkaat ja maanomistajat
• Yritysten ja laitosten työntekijät
ja käyttäjät
• Alueen elinkeinonharjoittajat
• Kunnan toimialat ja neuvostot
• kaikki toimialat, jotka ovat keskeisiä kaavatyössä
Viranomaiset, yritykset ja yhteisöt:
• Pirkanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus
• Väylävirasto
• Pirkanmaan liitto
• Nokian kaupunki
• Tampereen kaupunki
• Lempäälän kunta
• Puolustusvoimat, Satakunnan
lennosto
• Finavia, Etelä-Suomen lennon-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

varmistuskeskus
Pirkanmaan maakuntamuseo
Pirkanmaan pelastuslaitos
Fingrid Oyj
Tampereen Sähköverkko Oy
Tampereen Kaukolämpö Oy
Tampereen Vesi
Gasum Oyj
Mobiiliverkko-operaattorit (Elisa
Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj)
Tampereen kaupunkiseudun
joukkoliikenne
Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Pirkkalan omakotiyhdistykset
OKYT ry
Tiedossa olevat alueen kylä- ja
asukasyhdistykset
Pirkkalan ympäristönsuojeluyhdistys
Pirkkalan yrittäjät ry
Alueella toimivat yhdistykset

Tiedottaminen ja osallistumisen järjestäminen
Osallistumismenettelyistä ja tiedottamisesta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Lakisäänteisenä osallistumismenettelynä ovat
kaavan nähtävilläolot.

dollisia sidosryhmäneuvotteluja,
kohdistettuja teemailtoja. Osallistua
voi myös vapaamuotoisesti ottamalla yhteyttä kaavan valmistelijoihin.
Lisäksi hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan internet-palautejärjestelmää.
Osallistumista pyritään painottamaan kaavaprosessin alkuvaiheisiin,
jolloin osallisilla on parhaimmat
mahdollisuudet vaikuttaa kaavan
sisältöön.
Osayleiskaavoituksesta tiedotetaan
kunnan kuulutuksissa Pirkkalainen
lehdessä.
Suunnittelutyön etenemistä voi seurata Pirkkalan kunnan internet-sivuilla osoitteessa: https://www.
pirkkala.fi/vireilla-olevat-yleiskaavat
Kehätien eteläosan osayleiskaava
laaditaan Pirkkalan kunnan maankäytön suunnittelun organisaatiossa. Suunnittelutyössä kunnan eri
hallintokuntien edustajat kokoontuvat suunnittelutyön edetessä aina
tarvittaessa.

Aineistot laitetaan virallisesti nähtäville vähintään kolmessa eri vaiheessa: tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmistuttua sekä
kaavaluonnos- ja -ehdotusvaiheissa.
Nähtävilläoloaikoina järjestetään
info- ja keskustelutilaisuuksia ja
suunnitelmista on mahdollisuus
esittää mielipiteitä.
Nähtävilläolojen ja näiden esittelytilaisuuksien lisäksi järjestetään mah-
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Osallistuminen

YHTEYSTIEDOT
Osallistuminen
Osayleiskaavoituksen eri vaiheissa
pyritään pitämään yleisötilaisuuksia,
joiden tarkoituksena vaikuttamisen
lisäksi on tiedottaa alueen asukkaille,
maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille suunnittelun etenemisestä
ja vaikuttamisen mahdollisuuksista.
Lisäksi järjestetään tarpeen mukaan
erilaisia sidosryhmätapaamisia ja teemailtoja.
Osayleiskaavan prosessin yhteydessä
on tarkoitus kerätä Pirkkalan kunnan
sivuilla karttapohjalle kommentteja ja
ajatuksia, kehittämisideoita ja alueen
ominaisuuksia osallisilta kaavan suunnittelua varten.
Mielipiteen tai muistutuksen voi jättää
postitse vapaamuotoisella kirjeellä,
sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@

pirkkala.fi tai käymällä henkilökohtaisesti maankäytön palvelupisteessä. Kommentointi sähköisessä
muodossa on toivottavaa, koska se
helpottaa viestien käsittelyssä prosessin eri vaiheissa.

Pirkkalan kunta
Yhdyskunta-toimiala

Viranomaisyhteistyö

kaavoitusjohtaja
Matti Jääskeläinen
puh. 050 303 4966

Hankkeen aloitusvaiheessa ja tarvittaessa kaavaehdotusvaiheessa
järjestetään viranomaisneuvottelu.
Lisäksi tarpeen vaatiessa järjestetään viranomaisten kanssa muita
työneuvotteluja.
Neuvotteluihin
kutsutaan ne viranomaiset, joiden
toimialaa suunnittelu koskee. Viranomaisilta pyydetään ennakkolausunnot kaavaluonnoksesta ja lausunnot kaavaehdotuksesta.

Yhdyskuntasuunnittelu ja valvonta

Maankäyttö
Saapastie 2
33950 Pirkkala

arkkitehti
Vesa Ylitapio
puh. 050 435 5109
sähköpostimme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@
pirkkala.fi
Aineistojen esittelyt:
Pirkkalan kunta Partolan
ja Suupan toimipisteet
sekä www.pirkkala.fi
Mielipiteiden vastaanotto
ja palaute osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta:
Pirkkalan kunta kirjaamo
PL 1001 33961 Pirkkala
sähköpostiosoite:
kirjaamo@pirkkala.fi

Kuva: Pirkkalan kunta

