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ASEMAKAAVA NRO 255, DNO: PIR 656/1103/2019

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA JÄTETYT MIELIPITEET JA LAUSUNNOT
NÄHTÄVILLÄOLOAIKA: 9.5.-7.6.2018
MIELIPITEET
nr
o

Lähettäjä Sisältö Vastaus Toimenpiteet

1. Lausunto 1
6.5.2020

Pirkanmaan liitto/maakunta-
arkkitehti Hanna
Djupsjöbacka

Viitaten Pirkanmaan liitolle saapuneisiin tiedotteisiin totean, että Pirkanmaan liitto ei anna lausuntoa
kyseisistä valmisteluaineistoista.

Teknisluonteisena korjauksena pyydän kuitenkin täydentämään osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
Pirkanmaan maakuntakaavaan liittyvien tietojen osalta.
Suunnittelualuetta koskevat myös maakuntakaavan kaupunkiseudun keskusakselin
kehittämisvyöhyke- kehittämisperiaatemerkintä (kk1) sekä Viheryhteys-merkintä (kts. alla)

Oasia ja selostusta täydennetään tarvittavilta osin. Esitetty lausunto on
kirjattu ja sitä
huomioidaan kaavaa
laadittaessa.

2. Lausunto 2
28.5.2020

Ely-keskus/Ylitarkastaja Esa
Hoffrén

ELY-keskus ei anna OAS -vaiheessa lausuntoa. Koska kaavamuutokseen liittyy rakennetun
kulttuuriympäristön arvokohteita, pyydetään kaava siihen liittyvine selvitysaineistoineen toimittamaan
luonnosvaiheessa ELY-keskukseen siten, että varataan mahdollisuus lausunnon antamiseen.

OAS:n on tarpeen täydentää jatkossa muutosalueelle sijoittuvan yleiskaavaan merkityn kohteen
inventointitiedot sekä ko. kohteita koskeva kaavamääräys:

Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde.
Rakennuksissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden, käyttötarkoituksen muutosten sekä
täydennysrakentamisen ja alueella tehtävien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että alueen ja rakennusten
rakennushistoriallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne säilyy. Lähtökohtana tulee olla kohteen
kulttuurihistoriallisten arvojen, kuten inventoinnissa arvokkaiksi määriteltyjen rakennusten säilyttäminen.
Rakennusten purkamiseen tarvitaan lupa. Numerointi viittaa kaavaselostuksen ja kulttuuriympäristöliitteen
kohdenumerointiin.

Esitetyn lausunnon mukaiset määräykset huomioitu sekä Oasiin
että kaavaluonnosselostukseen. Kaavaluonnoskarttaan merkitty
kohde SR-2-suojelumerkinnällä.

Esitetty lausunto on
kirjattu ja sitä
huomioidaan kaavaa
laadittaessa.

3. Lausunto 3
5.5.2020

Tampereen
sähköverkko/Verkonsuunnitt
elija Mihail Suontaus

Tampereen Sähköverkon lausunto koskien osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, Pereen asemakaavan
muutosta nro 255:

Kaavamuutoksen alla olevalla tontilla sijaitsee Tampereen Sähköverkon kiinteistömuuntamo. Muuntamo on
rakennettu 80-luvulla ja sen saneeraus tulee vastaan lähitulevaisuudessa. Kaavaan on hyvä varata paikka
nykyaikaisielle puistomuuntamolle. Puistomuuntamo on parempi ratkaisu työskentely- sekä
paloturvallisuuden kannalta ja se antaisi parhaat edellytykset alueen kehitykselle.

Tontin läpi kulkee keski- sekä pienjännitekaapeleita, jotka palvelevat lähialueita. Tämä kannattaa
huomioida jo kaavoitusvaiheessa sillä johtosiirroista voi tulla kustannuksia.

Lausuntoa huomioidaan siten, että muuntamorakennukselle
varataan ohjeellinen tila kaava-alueelta. Lisäksi johtotiedosta
tilataan johtojen sijaintitiedot ja ne liitetään kaavamateriaaliin
oheistiedoksi.

Esitetty lausunto on
kirjattu ja sitä
huomioidaan kaavaa
laadittaessa.

4. Lausunto 4
28.5.2020

Pirkanmaan
maakuntamuseo/Yksikön
päällikön Tuija-Liisa
Soininen ja tutkija Anna
Lyyra-Seppänen

Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lausuntoa otsikossa mainitusta suunnitelmasta.
Maakuntamuseo on tutustunut sille toimitettuun aineistoon ja toteaa seuraavaa.

Suunnittelualue käsittää As Oy Partolanhovin kiinteistön (604-412-1-4711). Asemakaavan tavoitteena on
tehostaa kiinteistön asuintehokkuutta. Partolanhovi on alkuperältään 1930-luvulla rakennettu Partolan
kenkätehdas, joka saneerattiin asuinkerrostaloksi vuonna 1990. Tontti on asemakaavassa nro 126
osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Pihassa on kaksikerroksinen autotallirakennus, alkuperältään
vanha tehdashalli. Rakennuksilla ei ole suojelumerkintää.

Suojelumerkintä sr-2 merkitty As Oy Partolanhovin kohdalle,
määräysselosteessa lukee:

”Suojeltava rakennus. Kulttuurihistoriallisesti sekä kaupunkikuvan
kannalta arvokas rakennus, jonka ominaispiirteet tulee korjaus- ja
muutostöissä säilyttää. Rakennusta ei saa purkaa. Erityisesti
julkisivuissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia
materiaaleja.”

Esitetty lausunto on
kirjattu ja
huomioidaan kaavaa
laadittaessa.
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Pirkkalan taajamayleiskaavassa 2020 Partolanhovin asuinkerrostalo on huomioitu arvokkaana rakennetun
kulttuuriympäristön kohteena. Taajamayleiskaavan Kulttuuriympäristö-liitteen kohdekuvauksessa
Partolanhovin arvoa kuvataan seuraavasti: ”Rakennus liittyy Partolan kartanon ja Pirkkalan teollistumisen
historiaan. Maisemallisesti keskeinen sijainti.” Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvityksessä
(Pirkanmaan maakuntamuseo 2002) todetaan Partolan kenkätehtaalla olevan historiallista ja maisemallista
arvoa.

Rakennetun ympäristön ja maiseman osalta Pirkanmaan maakuntamuseo katsoo, että tontin kehittäminen
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyllä tavalla on mahdollista. Kulttuurihistoriallisesti arvokas
entinen Partolan kenkätehtaan rakennus on säilytettävä ja sille on osoitettava suojelumerkintä, jossa
huomioidaan rakennuksen julkisivupiirteet ja maisemallinen asema korttelin maamerkkinä. Kaavaluonnos
ja suunnitelmaa havainnollistava viiteaineisto tulee toimittaa Pirkanmaan maakuntamuseoon lausuntoa
varten.

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta maakuntamuseolla ei ole kaavahankkeesta huomautettavaa.

Kaavaluonnoksessa on huomioitu korkeuksia siten, että
uudisrakennukset on pyritty jättämään hieman alisteisiksi As Oy
Partolanhovin rakennukseen nähden ja niiden korkeus ei ylitä
kenkätehtaan rakennuksia.

5. Lausunto 5
19.5.2020

Telia/Production desk
Jarno Paasonen

Telialla ei ole rakennettua verkkoa kaavamuutosalueella, joten ei huomautettavaa Esitetty lausunto on
kirjattu.

6. Lausunto 6
17.5.2020

Pirkkala-Seura ry/
puheenjohtaja Petri Laiho

 Kaava-alue sijaitsee Pyhäjärven ympäristön kehittämisvyöhykkeellä. Alueen kuvauksessa korostuvat
järvinäkymät, laadukas rakentaminen, yleisessä käytössä olevan rantavyöhykkeen säilyminen sekä
esteetön liikkuminen.

Kuten maakuntakaava edellyttää, erityistä huomiota on kiinnitettävä kulttuuriarvojen säilymiseen. Tästä
syystä Pirkkala-Seura ehdottaa, että Pirkanmaan maakuntamuseo liitetään mukaan keskeisiin osallisiin.
Kulttuurihistorian voisi huomioida esimerkiksi alueen nimistössä.

Kaava-alueella on kaksi vanhaa tehdasrakennusta, asuinkerrostaloksi uudistettu Partolan kenkätehdas ja
nyt autosuojana toimiva Tislen kemiantehdas (liimatehdas). Pirkkala-Seura ei näe kemiantehtaalla
merkittävää kulttuurihistoriallista arvoa ja ehdottaa täydennysrakentamisen sijoittamista sen tilalle.

Kenkätehdas on sen sijaan yksi Pirkkalan keskeisistä maamerkeistä ja sen arkkitehtonisen ilmeen
säilyttäminen on tärkeää. Rakennuksen julkisivun voisikin täten suojella kaavamääräyksellä. Kenkätehdas
perustettiin vuonna 1928 Partolan kartanon omistajien vanhimman pojan Pentti Palmrothin toimesta.
Tehtaan toiminta alkoi puurakenteisessa huvilassa, jonka viereen rakennettiin punatiilinen tehdassali
vuonna 1938. Tehdasta laajennettiin 1950-luvulla poikittaisella lisäsiivellä ja kolmannella kerroksella.

Täydennysrakentaminen tulee sovittaa yhteen punatiilisen kenkätehtaan rakennustyyliin ja väritykseen.
Rakennukset tulisi myös sijoittaa kaava-alueelle siten, että tehdas näkyy säilyy alueen hallitsevalla
paikalla. Näkymää kenkätehtaaseen voisi avata puustoa karsimalla.

Alueen rakennustehokkuuden on hyvä olla maltillinen ja rakentamisen tiivistä. Alueelle voisi sovittaa
esimerkiksi kaksi nelikerroksista kerrostaloa ja maan alle sijoitettavan pysäköintilaitoksen, joka palvelisi
myös alueen nykyisiä asukkaita. Uudisrakentamisen kerrosluku olisi täten yhtä matalampi kuin läheisten
Isomäentien ja Korkokujan tonteilla.

Eteläosaan lähelle rivi- ja kerrostaloja olisi hyvä jättää puistomaisesti rakennettu suojaviheralue.
Täydennysrakentamisen ja vanhan kenkätehtaan läheisyyteen istutettavan kasvillisuuden tulisi sopia
kenkätehtaan kulttuurimaisemaan, eli olla perinteisiä puita, pensaita ja perennoja; alueelle sopisivat
esimerkiksi syreenit, perinteiset puistoruusut ja satoa tuottavat hedelmäpuut.

Pirkkala-Seuran kotisivuilla (pirkkala-seura.fi) on historiatietoa, aikalaismuistelmia ja valokuvia Partolan ja
Pereen alueesta.

Suojelumerkinnällä huomioitu kenkätehtaan suojelu ja säilyminen
kulttuurimaisemassa.

Rakentaminen on tiivistä ja tehokkuus on maltillinen huomioiden
kokonaisrakennustehokkuus, joka on kaava-alueen osoittamalla
alueella kaavamuutosluonnoksen esittämällä tavalla toteutettuna
e=0.48. Lisäksi uudet kerrostalot jäävät korkeudeltaan
kenkätehtaan korkeuden alle vaikka ovatkin 7-kerroksisia.

Esitetty lausunto on
kirjattu.

7. Lausunto  7
29.4.2020

Elisa Oyj:llä ei ole huomauttamista asemakaavan muutokseen.

Alueella on Elisa Oyj:n tietoliikennekaapeleita joiden olemassaolo tarvitsee alueella toimijoiden tiedostaa ja Esitettyä lausuntoa huomioidaan siten, että alueen johtotiedot on
pyydetty Johtotietopankki-palvelusta ja pyritään suunnittelemaan

Esitetty mielipide on
kirjattu ja sitä on
huomioitu.
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Elisa Oyj/ Projektipäällikkö
Mika Björkqvist

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§).

alueen johdotukset keskitetysti siten, että yllätyksiltä vältytään
rakennusvaiheessa.

8. Lausunto 8
25.5.2020

Vanhusneuvosto/Sihteeri
kotihoitopäällikkö Sanna
Laakkonen

Vanhusneuvoston lausunto Pereen asemakaavan muutokseen 25.5.2020
-Sujuva ja esteetön liikkuminen on huomioitava
-Jalankulkuteiden tulisi olla turvallisia ja rollaattoreille sopivat
-Luonnon monimuotoisuus on säilytettävä.

Esitettyihin kohtiin on kaavaluonnoksessa pyritty kiinnittämään
huomiota.

Esitetty mielipide on
kirjattu ja sitä on
huomioitu.

7. Mielipide 1
29.5.2020

As Oy Tavastinpuiston
asukkaiden psta
Riikka Pohjalainen
Matti Mäkinen
Janne Koivisto

Muistutuksen sisältö:
Me As Oy Tavastinpuiston asukkaat esitämme kannanottomme Pereen asemakaavan muutoksesta nro
255.
Asemakaavan muutosehdotus rajoittuu myös As Oy Tavastinpuiston tonttiin.

Hyväksyminen:
Kannatamme asemakaavan muutosta rakennusoikeuden lisäämisellä, sillä maisemakaavaan sopivien
asuintalojen rakentaminen lisää jälleen alueen mielekkyyttä ja elinvoimaisuutta.

Vaatimukset:
Asemakaava nro 126 on kaavamuutokseen alaiselta, muutoin kuin As Oy Partolanhovin kohdalla merkitty
pientalovaltaiseksi asuinalueeksi AP. Vaadimme, että tämä säilytetään, jolloin rakennukset noudattaisivat
samaa korkeutta, kuin Isomäentien parillisen puolen muiden rivitaloasuntojen.
Korkeiden asuinrakennusten rakentaminen tontille muuttaisi alueen puistomaisuuden, joka alkaa jo
Isomäentien alkupäästä.

Perustelut:
Partolan kenkätehtaan säilyttäminen maisemassa on tärkeää. Naistenmatkantieltä katsottaessa, tämän
Pirkkalan historian kannalta merkittävän rakennuksen säilyminen on tärkeää alueen visuaalisen ilmeen
ylläpitämiseksi. Alla havainnollistava kuva, johon luonnosteltu kerrostaloja tontille, ja ne peittävät taakseen
kenkätehtaan näkymän.

Kaavaluonnoksessa on pyritty ottamaan kaava-alueen
rakennuksiin vaikutteita enemmän kenkä-Partolan rakennuksesta
kuin Isomäen rakennuskannasta. Isomäen puolella on kaavassa
esitetty AP-merkintä eli rivitalot 1-2-kerroksisina joten mielipiteen
esittämä toive on huomioituna. Myös Partolan kenkätehtaan
suojeluun sekä vaikutukseen maisemassa on kaavassa kiinnitetty
huomiota mielipiteen esittämällä tavalla.

Esitetty mielipide on
kirjattu ja sitä on
huomioitu
kaavaluonnoksessa.
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ASEMAKAAVA NRO 255

ASEMAKAAVALUONNOKSESTA JÄTETYT MIELIPITEET JA LAUSUNNOT
NÄHTÄVILLÄOLOAIKA: 9.9.-9.10.2020
MIELIPITEET
nro Lähettäjä Sisältö Vastaus Toimenpiteet
1. Lausunto 1/

25.9.2020

Pirkanmaan liitto/
Maakuntakaava-arkkitehti
Hanna Djupsjöbacka

Pirkanmaan liitto on tutustunut Pirkkalan Pereen asemakaavan muutoksen
kaavaluonnosaineistoon.

Pirkanmaan liitto toteaa, että asemakaavamuutoksen tiivistämistavoite on
linjassa maakuntakaavan kehittämistavoitteiden ja niihin liittyvien
kaavamerkintöjen kanssa. Naistenmatkantien joukkoliikennekäytävän alueen
tehostuva maankäyttö tukee tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään
tukeutuvan tiiviin yhdyskuntarakenteen muodostamista sekä alueen kehittämistä
monipuolisen asumisen kasvualueena.

Pirkanmaan liitto esittää kuitenkin, että asemakaavan laadinnassa tulee ottaa
huomioon maakuntakaavassa osoitettu itä-länsi -suuntainen
viheryhteysmerkintä. Virkistysaluevarauksen osoittaminen pienialaisessa
asemakaavan muutoskohteessa on haasteellista, ja siksi olisikin hyvä pyrkiä
ratkaisemaan virkistysverkon tarpeet laajemmassa
asemakaavakokonaisuudessa. Nyt laadittavana olevan asemakaavamuutoksen
korttelialueen kaavamääräyksissä voidaan kuitenkin alueen ekologisen
verkoston säilymistä edistää esimerkiksi asuinkorttelialueelle osoitettavia
istutettavia tontinosia lisäämällä ja laajentamalla. Kaavaselostuksessa tulee
arvioida kaavasuunnitelman vaikutuksia alueen ekologiseen verkostoon.

Lisäksi liitto korostaa, että tiivistettävällä joukkoliikennevyöhykkeellä tulee pyrkiä
edistämään myös pyöräilyn houkuttelevuutta ja laadukkuutta; tätä on mahdollista
tukea mm. kerrostalokorttelin pyöräsäilytystiloihin liittyvillä ohjeistuksilla.

Pyöräpysäköinnistä lisätty kaavaehdotukseen erillismääräys ja selostukseen lisätty
vaikutusten arviointi alueen ekologiseen verkostoon. Istutusmääräystä tarkennettu.

Lausunto on kirjattu ja sitä
huomioidaan

2. Lausunto 2/
17.9.2020

Pirkanmaan
Maakuntamuseo/Yksikön
päällikkö Tuija-Liisa
Soininen ja tutkija Anna
Lyyra-Seppänen

Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lausuntoa otsikossa mainitusta
hankkeesta. Maakuntamuseo on tutustunut sille toimitettuun aineistoon ja toteaa
seuraavaa.

Asemakaavan suunnittelu on edennyt osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa
esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Maakuntamuseo on osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta 29.4.2020 antamassaan lausunnossa (diar. 269/2020)
todennut, että kulttuurihistoriallisesti arvokas entinen Partolan kenkätehtaan

Lisätään selostukseen maakuntamuseon esittämä tarkennus (huom. Partolantie 8
rakennus, As Oy Kotkanpesä on purettu vuonna 2016 ilman kaavoituksen lausuntoa
asiasta)

Lausunto on kirjattu ja sitä
huomioidaan.
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rakennus on säilytettävä ja sille on osoitettava suojelumerkintä, jossa
huomioidaan rakennuksen julkisivupiirteet ja maisemallinen asema korttelin
maamerkkinä.

Maakuntamuseo pitää kaavaluonnoksen suojelumerkintää sr-2 asianmukaisena
ja riittävänä turvaamaan entisen Partolan kenkätehtaan rakennukseen ja tontin
maisemaan liittyvät arvot.

Kaavaselostuksen osalta maakuntamuseo esittää, että luvun 2.1. Selvitys
suunnittelualueen oloista alakohtaa Rakennettu ympäristö tarkennetaan siten,
että lähiympäristön huomionarvoisten pientalokohteiden Partolankatu 4 ja
Partolankatu 8 mainintaperusteena käytetään Pirkkalan kulttuuriympäristöt
taajamayleiskaavassa –asiakirjaa (Pirkkalan taajamayleiskaava 2020, Liite 6
Kulttuuriympäristöt/Pirkkalan kunta 2013) luonnoksessa käytetyn "Pirkanmaan
rakennetun ympäristön kohde" tai "Pirkanmaan rakennetun ympäristön
kohdeluettelo" -ilmausten sijaan. Arkeologisen kulttuuriperinnön
osalta maakuntamuseolla ei ole hankkeesta huomautettavaa. Mikäli hanke
etenee luonnoksessa esitettyjen suunnitteluperiaatteiden ja edellä kuvattujen
tarkistusten mukaisesti, maakuntamuseolla ei ole tarvetta osallistua
ehdotusvaiheeseen lausunnonantajana.

3. Lausunto 3
9.9.2020

Elisa Oyj/Projektipäällikkö
Mika Björkqvist

Elisa Oyj:llä ei ole huomauttamista asemakaavan muutokseen.

Alueella on Elisa Oyj:n tietoliikennekaapeleita, joiden olemassaolo tarvitsee alu-
eella 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§).

Lausunto on kirjattu ja sitä
huomioidaan

4. Lausunto 4 ELY-keskus esittää seuraavaa huomioitavaksi jatkosuunnittelussa:

Kaavaratkaisussa on huomioitu kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen
säilyminen osoittamalla Partolan entisen kenkätehtaan rakennus sr-2
merkinnällä.

Yleiskaavaa koskevissa lähtötiedoissa on kuitenkin edelleen puute. Näiltä osin
ELY-keskus viittaa OAS vaiheessa antamaansa kommenttiin; OAS:n on tarpeen
täydentää kaavan lähtötietoja käsittelevään kohtaan yleiskaavassa
kohdemerkinnällä esitetyn kohteen kaavamääräys. Samoin em. kohdemerkinnän
osalta yleiskaavamääräys on tarpeen täydentää asemakaavaselostukseen.

Alueelle on laadittu kaavamuutoksen liittyen Pima- selvitys johtuen kiinteistöllä
toimineesta kenkätehtaasta sekä liimatehtaasta. Kaavaselostukseen on tarpeen
täydentää vaikutusten arviointi maaperän osalta. Aluetta suunniteltaessa ja
toteutettaessa tulee ottaa huomioon selvityksessä todettu kunnostustarve sekä
maa-ainesten käyttörajoitteet.

Kaavamuutoksen yhteydessä on tarpeen käsitellä hulevesivaikutukset ja kaavan
on tarpeen sisällyttää hulevesien käsittelyn kannalta tarpeelliset määräykset.

Kaava pyydetään toimittamaan ehdotusvaiheessa tiedoksi ELY-keskukseen.

 Pyydetyt korjaukset on tehty kaava-aineistoon. Lausunto on kirjattu ja sitä
huomioidaan
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5. Mielipide 1/
14.9.2020

Yksityinen henkilö

Nykyinen tie-ehdotus haittaa huomattavasti Partolanhovin asukkaita.
Miksi tie ei voi kulkea Varsikujaa pitkin, niinkuin tähänkin asti.

Mikäli Varsikujan liikenneyhteys säilyy nykyisellään ei pystytä rakentamaan
kerrostaloja suunnitellulle paikalle suunnitellulla tavalla. Kerrostaloille määritelty
mahdollinen kaava-alue on osoitettu yleiskaavassa. Ajoneuvoliikenne toimii paremmin
Partolantien kautta ja mahdollistaa nyt suunnitellun kokonaisuuden toteuttamisen.
Erillinen liikennesuunnitelma liittymien toteutuksesta kaava-aineiston liitteenä

Mielipide on kirjattu

6. Mielipide 2/
16.9.2020

Yksityinen henkilö

Jätän huomautuksen kaavaehdotus 255 suunnitellusta ajoväylästä kerrostalon ja
omakotitalojen välistä Partolantielle. Suunniteltu ajoväylän paikka on liian ahdas.

Ajoväylän paikka ei ole liian ahdas. Ajoväylä on täysin riittävä suunniteltuun käyttöön
ja suunnitellulle ajoneuvoliikenteelle. Erillinen liikennesuunnitelma kaava-aineiston
liiteaineistona.

Mielipide on kirjattu

7. Mielipide 3/
21.9.2020

Yksityinen henkilö

Viitaten verkkosivuillanne nyt olevaan Pereen asemakaavan muutos (nro 255)
valmisteluaineistoon, valitan asemakaavamuutos-suunnitelmasta seuraavilta
osilta.

1. Kulku pysäköintialueelle suunniteltua uutta liityntää pitkin Partolantieltä.
Aiottu uusi liityntä tuo merkittävää haittaa ja vaaraa alueen asukkaille, lisäksi
huomattava osa Partolantie 3 pysäköintipaikoista poistuisi aiotun tielinjauksen
myötä.

Liikennemäärä uuden asutuksen myötä kasvaisi merkittävästi aiheuttaen vaaraa
alueen asukkaille. Tontin lounaiskulmasta on lisäksi polku Pereen päiväkotiin,
jota lähes päivittäin päiväkodin lapset käyttävät.

Lisäksi liittymä on suunniteltu jyrkkään mäkeen ja mutkaan jossa on heikko
näkyvyys, aiheuttaen liittymän käyttäjille, liikenteelle ja koko liittymän yläpuolisen
asutuksen liikenteelle erittäin vaarallisen kohdan. Myös mahdollinen kulku tontin
pohjoisosasta Partolantie 3 kiinteistön länsipuolta pitkin tuottaisi merkittävää
haittaa ja vaaraa Partolantie 3 asukkaille, liikenteen kulkiessa välittömästi
pääsisäänkäynnin edestä.

Kulku tulee säilyttää Varsikujan kautta, joka minimoi vaaran ja haitan alueen
asukkaille. Vaihtoehtoisesti kulku uusien rakennusten pysäköintihalliin
Isomäentien kautta.

2. Suunniteltujen kerrostalojen korkeus.

Aineistossa toimitettujen havainnekuvien ja suunnitelmien uudet kerrostalot ovat
korkeampia kuin pääosa Partolantie 3 kiinteistöä ja pimentäen Partolantie 3
asuinsiiven sekä ainoan jäljelle jäävän piha-alueen.

Asemakaavaluonnoksen mukana toimitetussa materiaalissa "Lausunnot ja
mielipiteet oasista" Pirkanmaan Maakuntamuseo (DIAR 269/2020) toteaa
"Kulttuurihistoriallisesti arvokas entinen Partolan kenkätehtaan rakennus on
säilytettävä ja sille on osoitettava suojelumerkintä, jossa huomioidaan
rakennuksen julkisivupiirteet ja maisemallinen asema korttelin maamerkkinä.".
Suunnitellun uuden rakennuskannan mukaan tämä ei täyty, uusien kerrostalojen
harjalinjan ylettyessä korkeammalle kuin Partolantie 3 rakennuksen harjalinjan
korko, peittäen maisemallisen aseman korttelin maamerkkinä.

Samassa aineistossa Pirkkala-Seura ry kertoo mielipiteensä
"Täydennysrakentaminen tulee sovittaa yhteen punatiilisen kenkätehtaan
rakennustyyliin ja väritykseen. Rakennukset tulisi myös sijoittaa kaava-alueelle
siten, että tehdas näkyy säilyy alueen hallitsevalla paikalla.

Näkymää kenkätehtaaseen voisi avata puustoa karsimalla. Alueen
rakennustehokkuuden on hyvä olla maltillinen ja rakentamisen tiivistä. Alueelle
voisi sovittaa esimerkiksi kaksi nelikerroksista kerrostaloa ja maan alle
sijoitettavan pysäköintilaitoksen, joka palvelisi myös alueen nykyisiä asukkaita.".

Tämä ei toteudu suunnitelmassa esitettyjen materiaalien mukaan, ensin mainittu

Varsinaiset kaavavalitukset voi jättää vasta asemakaavan hyväksymisen jälkeen
(valtuustokäsittelyn jälkeen), tässä luonnosvaiheessa kerätään vasta mielipiteitä.
Ehdotusvaiheesta voi jättää edelleen muistutuksen, mikäli mielipiteessä osoitettuja
asioita ei ole muistuttajan mielestä riittävästi huomioitu ehdotuksessa. Vähäisiä
muutoksia tai lisäselvityksiä on mahdollista tehdä vielä ennen hyväksymiskäsittelyä.

1. Autoliikenne siirtyy kaavamuutoksessa kyseisen kiinteistön kohdalta
Partolantielle, jonka näkymät ja kallistukset ovat riittävät autoilevien
tarpeisiin. Pysäköintipaikat kyllä tulevat riittämään sekä vanhan taloyhtiön
että uusien yhtiöiden tarpeisiin. Isomäentien kautta kulku ei ole mahdollista
koska yhteys kunnan puiston kohdalla on niin kapea.

2. Suunniteltujen kerrostalojen korkeus jää Kenkäpartolan rakennuksen
alapuolelle havainnekuvissa esitetyn leikkauspiirroksen mukaisesti.
Kenkäpartolan harjakorkeus on +117,136 ja suunnitellun uuden kerrostalon
harjakorkeus on +116,050 ja lisäksi ylimmät kerrokset on massaltaan vedetty
sisäänpäin, joten massavaikutelma kevenee yläkerroksissa. On myös
huomioitava, että as oy Partolanhovin taloyhtiö on sitoutunut rakennusyhtiön
kanssa laadittuun esisopimukseen, joka velvoittaa taloyhtiötä sallimaan
tietyn rakennusoikeuden, jota nyt on pyritty kaavoituksella alueelle
sovittamaan mahdollisimman hyvin.

3. Maakuntamuseon kommentit on huomioitu ja myös muut Oasin
lausunnot/mielipiteet siltä osin kuin on mahdollista. Mielipiteiden antajien
kommentit huomioidaan niiltä osin kuin on tarkoituksenmukaista ja kaavan
luonne sekä tarkoitus huomioon ottaen järkevää. Nyt mielipiteen esittäjinä
toimivat lähes yksinomaan Kenkäpartolan asukkaat, jotka ovat tottuneet
kulkemaan autoillaan Varsikujaa ja kokevat vaikeaksi/mahdottomaksi, kun
tämä totuttu reitti muutetaan erilaiseksi. Suojelumerkintä kaavaan on lisätty
ja korkeutta on pyritty kaavassa huomioimaan kuitenkin myös
rakentamistalous huomioiden. Lisäksi kaavamerkinnöin on pyritty
varmistamaan rakentamisen sopivuus alueelle. Liikenne on pyritty
järjestämään alueelle turvalliseksi kokonaisuus huomioiden.

Mielipide on kirjattu
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tehdas ei näy suunniteltujen uusien kerrostalojen takaa, toiseksi ehdotetut
nelikerroksiset rakennukset ovat suunnitelmassa seitsen (7) kerroksisia
kerrostaloja. Samassa mielipiteessä ilmaistu "Eteläosaan lähelle rivi- ja
kerrostaloja olisi hyvä jättää puistomaisesti rakennettu suojaviheralue." ei toteutu
alueelle suunniteltujen viiden rivitalon takia ja tontilta katoaa viherympäristö
täysin.

Suunniteltavia uudiskerrostaloja on madallettava ainakin kerroksella Partolantie
3 kiinteistön luoteis-kaakko suuntaisen harjalinjan alapuolelle.

3. OASista annettujen kommenttien ja mielipiteiden huomiointi.

OASista annetut kommentit tulee huomioida. Suunnitelmaa tarkasteltaessa käy
ilmi että kommentteja Pirkkala-Seura ry:n puolesta, Pirkanmaan
Maakuntamuseon puolesta ja As Oy Tavastinpuisto puolesta ei ole huomioitu.
Pirkanmaan Maakuntamuseo (DIAR 269/2020) toteaa "Kulttuurihistoriallisesti
arvokas entinen Partolan kenkätehtaan rakennus on säilytettävä ja sille on
osoitettava suojelumerkintä, jossa huomioidaan rakennuksen julkisivupiirteet ja
maisemallinen asema korttelin maamerkkinä.".

Suunnitellun uuden rakennuskannan mukaan tämä ei täyty, uusien kerrostalojen
harjalinjan ylettyessä korkeammalle kuin Partolantie 3 rakennuksen harjalinjan
korko, peittäen maisemallisen aseman korttelin maamerkkinä.

Pirkkala-Seura ry kertoo mielipiteensä "Täydennysrakentaminen tulee sovittaa
yhteen punatiilisen kenkätehtaan rakennustyyliin ja väritykseen. Rakennukset
tulisi myös sijoittaa kaava-alueelle siten, että tehdas säilyy alueen hallitsevalla
paikalla. Näkymää kenkätehtaaseen voisi avata puustoa karsimalla. Alueen
rakennustehokkuuden on hyvä olla maltillinen ja rakentamisen tiivistä. Alueelle
voisi sovittaa esimerkiksi kaksi nelikerroksista kerrostaloa ja maan alle
sijoitettavan pysäköintilaitoksen, joka palvelisi myös alueen nykyisiä
asukkaita.". Tämä ei toteudu suunnitelmassa esitettyjen materiaalien mukaan,
ensin mainittu tehdas ei näy suunniteltujen uusien kerrostalojen takaa, toiseksi
ehdotetut nelikerroksiset rakennukset ovat suunnitelmassa seitsen (7)
kerroksisia kerrostaloja. Samassa mielipiteessä
ilmaistu "Eteläosaan lähelle rivi- ja kerrostaloja olisi hyvä jättää puistomaisesti
rakennettu suojaviheralue." ei toteudu alueelle suunniteltujen viiden rivitalon
takia ja tontilta katoaa viherympäristö täysin.

As Oy Tavastinpuisto on toimitetussa aineistossa muistuttanut "Asemakaava nro
126 on kaavamuutokseen alaiselta, muutoin kuin As Oy Partolanhovin kohdalla
merkitty pientalovaltaiseksi asuinalueeksi AP. Vaadimme, että tämä säilytetään,
jolloin rakennukset noudattaisivat samaa korkeutta, kuin Isomäentien parillisen
puolen muiden rivitaloasuntojen. Korkeiden asuinrakennusten rakentaminen
tontille muuttaisi alueen puistomaisuuden, joka alkaa jo Isomäentien alkupäästä.

Perustelut: Partolan kenkätehtaan säilyttäminen maisemassa on tärkeää.
Naistenmatkantieltä katsottaessa, tämän Pirkkalan historian kannalta
merkittävän rakennuksen säilyminen on tärkeää alueen visuaalisen ilmeen
ylläpitämiseksi.".

Annetut kommentit tulee huomioida asemakaavamuutos 255:n suunnittelussa.
Vaadin että 1. uutta liittymää ei toteuteta ja kulku tulee säilyttää Varsikujan
kautta, joka minimoi vaaran ja haitan alueen asukkaille, 2. Suunniteltavia
uudiskerrostaloja on madallettava ainakin kerroksella Partolantie 3 kiinteistön
luoteis-kaakko suuntaisen harjalinjan alapuolelle ja 3. Annetut kommentit tulee
huomioida asemakaavamuutos 255:n suunnittelussa.

8. Mielipide 4/
21.9.2020

Yksityinen henkilö

Asemakaavaluonnoksessa on Partolantien tielinjaus merkitty kulkemaan
nurmikkomme, puistokävelytiemme ja pysäköintialueemme läpi.
En missään tapauksessa hyväksy tätä uutta tielinjausta.

Liikenne on mentävä Varsikujan kautta, kuten se menee nykyäänkin.

Viitataan edellä esitettyihin vastauksiin. Erillinen liikennesuunnitelma kaava-aineiston
liitteenä.

Ajoneuvoliikenne ei voi kulkea Varsikujan kautta jatkossa koska se on tulevien
rakennuksien piha-aluetta ja varattu ensisijaisesti kävelijöiden sekä pyöräliikenteen
tarpeisiin. Kevyt liikenne voi jatkossa kulkea edelleen Varsikujan kautta.

Mielipide on kirjattu
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9. Mielipide 5
21.9.2020

Yksityinen henkilö

Hei,
ohessa muutama ajatus ja mielipide Partolanhovin (asemakaava muutos nro
255) asemapiirroksesta.
Vastustan liikenteenohjausta Partolantieltä Partolanhovin
parkkipaikalle/parkkihalliin ja myös uudiskohteen parkkihalliin.

Partolanhovin asukkaat ovat suunnitelmien alusta alkaen vastustaneet
liikenneliittymää Partolantieltä parkkipaikalle.

- Liikenteen ohjaaminen Partolantien pihan kautta vähentää pihassa olevien
parkkipaikkojen määrää huomattavasti. Nyt autoille on parkkipaikkoja pihassa
kolmessa rivissä (parkkihallin seinustalla, keskellä pihaa ja pihan reunalla.)
Nämäkin parkkipaikat ovat nyt jatkuvasti täynnä (Partolanhovin asukkaiden
käytössä). Suunnitelman mukaan liikenne menee pihan poikki, jolloin
parkkipaikoille jää tilaa vain reunoille ja liittymän/ajoluiska Partolantiellä vie
myöskin useamman parkkipaikan tilan. Arviolta noin 10 autopaikkaa
häviää tämän takia. Paikkojen määrän vähentyminen pihasta lisää tienvarsi-
parkkeerausta Partolantielle, joka tulee tukkimaan kapean tien.

- Jos liikenteen ajo toteutetaan suunnitelman mukaan myös muut kuin
Partolanhovin asukkaat tulisivat jatkossa myös käyttämään hyväkseen pihan
ilmaisia parkkipaikkoja. Ja tämä vähentää taas Partolanhovin asukkaiden
mahdollisuutta saada autonsa omaan pihaan parkkiin. Partolanhovin asukkaat
kustantaisivat muiden talojen asukkaiden pysäköinnit.Tämän uudisrakentamisen
ei pitäisi aiheuttaa Partolanhovin asukkaille uusia ongelmia tai haittaa!

- Liikeenteenohjaus Partolantien kautta aiheuttaa Partolanhovin asukkaille
uudenlaista liikennemelua ja häiriötä. Uudisrakentamisen ei pitäisi aiheuttaa
Partolanhovin asukkaille uusia ongelmia tai haittaa!

- Partolantie on kovin jyrkkä. Tie jyrkkenee ensimmäisen mutkan jälkeen, ja on
talvisin hyvin haasteellinen. Tiellä on nähty monta epäonnistunutta ajoa
talviaikaan, kun jäätä ja/tai sohjoa on kerääntynyt tielle. Autot jäävät jumiin
juurikin suunnitellulle risteysalueelle. Liikennemassa tulee lisääntymään hurjasti
ja vaaratilanteita syntyy varmasti. Partolantie on kapea ja mutkainen, siinä on
paljon näköesteitä (mutkia, ja kasvillisuutta). Ylhäältä Partolantietä tullaan aika
vauhdilla ja suunniteltu risteysalue tulisi olemaan hyvin vaarallinen pihaan ajajille
ja sieltä pois lähteville. Mutkan takaa ei näe tuleeko autoa ylhäältäpäin. Myöskin
lasten liikkuminen tiellä ja risteysalueella olisi vaarallista, tie on kapea ja siinä ei
ole tilaa jalankulkijoille.

Liikennemäärän kasvaessa tämä tulee ottaa vakavasti huomioon.

-Pihassa kasvavat hopeakuuset tulisi säilyttää sellaisenaan, ne rajaavat piha-
aluetta parkkipaikasta ja lisäävät
alueen viihtyisyyttä ja kuuluvat alueen miljööseen. Liittymän/ajotien rakentamisen
takia kuusia ei tulisi
kaataa.

Ehdotan autoliikenteen pitämistä nykyisellä tavalla, eli Partolanhoviin ja
uudiskohteisiin liikennöitäisiin Varsikujalta. Tien nopeusrajoitus tulisi
kuitenkin laskea piha-alueen rajoituksiin.

Viitataan edellä esitettyihin vastauksiin.

Partolantien kautta kulkeva liikenne todennäköisesti on hieman haastava jatkossakin
ja vaatinee autoilijoilta ajotaitoa erityisesti liukkailla keleillä.

Taloyhtiö on kaavamuutokseen sitoutunut esisopimuksen muodossa ja
kaavamuutosta ollaan laatimassa kokonaisuutta ajatellen siten, että saavutetaan
tavoitteita vastaava uudisrakentamisen määrä, joka toimii liikenteellisesti
mahdollisimman hyvin ja on myös kaupunkikuvallisesti mahdollisimman laadukas
kokonaisuus. Kaavassa esitetty lisärakentaminen on ollut As Oy Partolanhovin
tavoitteena.

Taloyhtiön parkkipaikkoja ei ilmaiseksi ulkopuoliset voi jatkossa käyttää, jos taloyhtiö
näin päättää, tämä ei vaatine kuin numeroidut paikat ja taloyhtiölle tai isännöitsijälle
hallinnointivastuu parkkipaikoista.  Partolantielle on myös mahdollista lisätä erillinen
pysäköintikielto, jolloin ongelmaa kulkua haittaavasta pysäköinnistä ei pitäisi esiintyä.

Liikennemelua ei Partolantien kautta kulkeminen aiheuta enempää kuin nykyinen
Varsikujan kautta liikennöinti.

Mielipide on kirjattu

Mielipide 6/
27.9.2020

Yksityinen henkilö

Vastustan tielinjausta Partolantien kautta asemakaavan muutoksessa
kaavaillulla tavalla. Muutos heikentää kiinteistön asukkaiden turvallisuutta kun
autoliikenne kasvaa takapihan puolella ja parkkipaikka-alueen lävitse.

Viitataan edellä esitettyihin vastauksiin. Mielipide on kirjattu
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Mielestäni nykyinen tielinjaus Varsikujan kautta on turvallisempi ja kiinteistön
asukkaiden viihtyvyyden kannalta parempi. Varsikujan ja Pereentien risteys on
myös turvallisempi Pereentielle liittymisen kannalta kuin Partolantien ja
Pereentien risteys. Partolantieltä tultaessa ylämäkeen on huonompi näkyvyys ja
erityisesti kevyen liikenteen pystyy huomioimaan kauempaa.

Muuten ei huomautettavaa kaavamuutoksesta.

Mielipide 7/
27.9.2020
yksityinen henkilö

Suunnitellut uudiskerrostalot poikkeavat massiivisuudellaan ympäröivästä
rakennuskannasta merkittävästi ja näin muuttavat alueen puistomaisuutta
huomattavasti. Maltillisemman ja matalamman uudisrakentamisen
myötä historiallinen miljöö säilyisi alkuperäisempänä, eikä muuttaisi nykyistä
maisemaa liiaksi.

Ajoväylä 1419, joka on suunniteltu Partolantieltä tontille tulisi haittaamaan
nykyisten Partolanhovin asukkaiden pysäköintiä, sekä pihan turvallisuutta.
Liikenne nykyisen parkkipaikan läpi uudisrakennusten pihoille ja parkkipaikoille
toisi huomattavan turvallisuusriskin sekä liikenteen kasvun. Partolantien
liikennemäärät tulisivat moninkertaistumaan, josta aiheutuisi vaaraa
kevyenliikenteen kulkijoille. Mielestäni Varsikuja palvelisi kaikkia alueen
asukkaita erinomaisesti pysäköintiliikenteessä, eikä aiheuttaisi
riskiä/vaaratilanteita. Varsikujalta on liittymät erillisille pysäköintipaikoille, eikä
varsinaista läpikulkuliikennettä synny.

Viitataan edellä esitettyihin vastauksiin. Mielipide on kirjattu

Mielipide 8/
27.9.2020

Yksityinen henkilö

Haluan valittaa Pirkkalan kunnan vireillä olevasta kaava 255. Toivon että liikenne
tulisi säilymään Varsikujan kautta.

Viitataan edellä esitettyihin vastauksiin. Mielipide on kirjattu

Mielipide 9/
27.9.2020

Yksityinen henkilö

Hei,
Alla mielipide kaavalle 255:

Suunnitellut uudiskerrostalot poikkeavat massiivisuudellaan ympäröivästä
rakennuskannasta merkittävästi ja näin muuttavat alueen puistomaisuutta
huomattavasti. Maltillisemman ja matalamman uudisrakentamisen myötä
historiallinen miljöö säilyisi alkuperäisempänä, eikä muuttaisi nykyistä maisemaa
liiaksi.

Ajoväylä 1419, joka on suunniteltu Partolantieltä tontille tulisi haittaamaan
nykyisten Partolanhovin asukkaiden pysäköintiä, sekä pihan turvallisuutta.
Liikenne nykyisen parkkipaikan läpi uudisrakennusten pihoille ja
parkkipaikoille toisi huomattavan turvallisuusriskin sekä liikenteen kasvun.
Partolantien liikennemäärät tulisivat moninkertaistumaan, josta aiheutuisi vaaraa
kevyenliikenteen kulkijoille. Mielestäni Varsikuja palvelisi kaikkia alueen
asukkaita erinomaisesti pysäköintiliikenteessä, eikä aiheuttaisi
riskiä/vaaratilanteita. Varsikujalta on liittymät erillisille pysäköintipaikoille, eikä
varsinaista läpikulkuliikennettä synny.

Viitataan edellä esitettyihin vastauksiin. Mielipide on kirjattu

Mielipide 10/
27.9.2020

Yksityinen henkilö

Pirkkalan Partolanhovi on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus ja keskeinen
maamerkki, joka liittyy vahvasti Pirkkalan historiaan. Sen maisemallinen asema
ja visuaalinen ilme alueen maamerkkinä on säilytettävä. Alueen turvallisuus ja
liikenteen sujuminen ei myöskään saisi häiriintyä.

Uudisrakentamisen sijoittaminen

Täydennysrakentamisen rakennukset tulisi sijoittaa kaava-alueelle siten, että
Partolanhovi näkyy ja säilyy alueen paikalla hallitsevana.

� Uusien rakennusten tulisi siis olla merkittävästi matalampia kuin Partolanhovi,
eikä niiden tulisi myöskään ylittää naapurustossa olevia muita rakennuksia.

� Partolanhovin tulisi pysyä myös näkyvissä Pereentietä kuljettaessa, joten

Viitataan edellä esitettyihin vastauksiin. Mielipide on kirjattu
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uusien rakennusten linjaus tulisi olla riittävän kaukana Pereentiestä,
mahdollistaen sujuvat liikenneratkaisut nykyisen Varsikujan kautta.

� Tutkittava ja suositeltava vaihtoehto on kahden kerrostalon sijaan yksi, joka
voisi olla hieman pidempi.

Liittymät ja tiet

Alueen liittymien ja tiestön kannalta on huomioitava turvallisuus sekä sujuva
liikkuminen. Alueella on jo hyvin toimiva liittymä Pereentieltä Varsikujalle ja tämä
tulisi säilyttää pääliittymänä.

� Jos pääväylä kulkisi Partolantien kautta se aiheuttaisi merkittävää haittaa ja
lisääntyneen turvallisuusriskin Partolanhovin ja naapuruston asukkaille.

Esimerkiksi Partolanhovin roska-astioille kulku edellyttäisi kulkua uuden
pääväylän yli.
� Korkeuseroista johtuen pääväylän sijoittaminen Partolantien kautta ei ole
myöskään hyvä ja luonnollinen ratkaisu. Korkoeroista johtuen uusi pääväylä
vaatisi suuret pengerrykset, joka taas pienentää Partolanhovin pihamaan aluetta
merkittävästi.

� Partolantiellä on runsaasti lapsiperheitä ja tie on mäkinen ilman
kevyenliikenteen väylää. Mahdollinen uusi liittymä Partolantien kautta aiheuttaa
kasvavaa turvallisuusriskiä, johtuen merkittävästi lisääntyvästä liikenteestä.

� Vaihtoehtoisena liittymäväylänä (Varsikujalle) ehdotamme kulun järjestämistä
Isomäentien kautta.

Mahdollisen uuden Partolantien liittymän vuoksi Partolanhovista tulisi autoteiden
ympäröimä.

� Tällä hetkellä Partolantien puoleinen sivu on Partolanhovin pihan osalta
rauhallinen ja ihmiset viettävät runsaasti aikaa sivustalla (puutarhapöydät/penkit,
uusitut kukkaistutukset omenapuineen). Alue toimii myös aktiivisena peli- ja
leikkikenttänä. Liikenteen mahdollinen ohjaaminen nykyisen Partolanhovin
takaparkkialueen läpi aiheuttaa merkittävää haittaa viihtyvyydelle ja
turvallisuudelle.

Mahdolliset alueiden kavennukset on korvattava ja oleskelu -ja pelialueiden
säilyvyys taattava.

� Mahdollinen ajoväylä Partolanhovin pääparkkialueen läpi aiheuttaisi
merkittävän haitan mm. vähentyneiden parkkipaikkojen suhteen. Jo nyt
parkkialueet ovat täysiä. Lisäksi mahdollisesti lisääntyvä liikenne parkkialueen
läpi lisää merkittävästi riskiä ajoneuvovahingoille. Mahdolliset parkkialueiden ja -
paikkojen vähennykset on korvattava.

� Vastaavasti kerrostalojen ja asuinpientalojen sijoittuminen pääasiallisesti
Varsikujan varrelle ja läheisyyteen lisää joka tapauksessa liikennettä Varsikujalla
(muuttokuormat, kauppakassit, autojen pakkaaminen/purkaminen ja muut
raskaammat kuljetukset lähemmäksi niiden ovia), joten pääliittymän sijaintina
Varsikuja on huomattavasti loogisempi ja turvallisempi kuin Partolantien
kautta.

Pereentien turvallisuus

Varsikujan säilyttäminen pääliittymänä ja asianmukaiset liittymäratkaisut
auttaisivat myös Pereentien nopeuksien hillitsemiseen ja lisäisi turvallisuutta mm.
Pereentien ympäristössä ja ylityksissä.

� Varsikujan ympäristössä runsaasti tilaa eri vaihtoehdoille.

� Partolantien liittymä on puolestaan huomattavasti haasteellisempi lisääntyvälle
liikenteelle.
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Kapeampi alue ja huonompi näkyvyys.

Mielipide 11/
28.9.2020

Yksityinen henkilö

Hei,
huomauttaisin kyseisessä kaavamuutoksessa tehdystä tielinjauksesta, jonka
mukaan liikenne Partolantie 3 rakennuksen asuntoihin sekä suunniteltuihin
uusiin rakennuksiin kulkisi Partolantien ja siihen tehtävän muutoksen kautta.

Kyseinen muutos lisäisi Partolantiellä kulkevaa liikennettä saamani alustavan
arvion mukaan noin 100 autolla vuorokaudessa. Tästä seuraisi merkittävä
liikenneturvallisuuden heikennys Partolantien asukkaille.

Liikennemäärän lisääntyminen heikentäisi viheryhteyttä ja ulkoilumaastojen
äärelle pääsemistä, kun huomioidaan Partolantien varrelta kohti Nuolialan
toimintapuistoa kulkeva kevyen liikenteen väylä puistomaisessa ympäristössä.
Alueella on runsaasti pieneläimiä, kuten jäniksiä, oravia ja kettuja, joiden
elämää viheryhteyden katkeaminen haittaisi.

Partolantien kautta kulkeva liikenne heikentää Partolanhovin Partolantien
puolella olevien asuntojen asumismukavuutta, kun rakennus jää suhteessa
tiehen alemmas ja tieltä syntyy suora näköyhteys Partolanhovin asuntoihin. Tie
heikentää Partolantien puolella olevien asuntojen maisemaa.

Partolanhovin asukkaiden yhteinen virkistysalue (marjapensaat, kukkapenkit ja
yrttimaa) sijaitsevat Partolantien puolella. Kyseessä on asukkaille tärkeä alue
asumisviihtyvyyden kannalta.

Liikenne jo olemassa olevan tieväylän eli Varsikujan kautta ei heikentäisi näin
merkittävästi alueen nykyisten asukkaiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta, minkä
vuoksi toivon kyseistä reittiä harkittavan tielinjauksena.

Muuten ei huomautettavaa kaavasta.

Viitataan edellä esitettyihin vastauksiin. Mielipide on kirjattu

Mielipide 12/
2.10.2020

Yksityinen henkilö

Moite Pereen asemakaavan 255 muutokseen.

Asemakaavan muutos esitetyllä tavalla, ei pidä toteutuman esitetyllä tavalla.
Tielinjaus läpi As Oy Partolanhovin tontin lävitse Partolantielle on ehdottomasti
hylättävä.

Mainittu tielinjaus on merkattu Varsikujan päästä läpi ed mainitun As Oy:n
parkkipaikan sekä pihan lävitse. Ajateltu tielinjaus poistaa taloyhtiön
parkkipaikkoja vähintään 25kpl, eikä niitä ole korvattavissa. Luonnoksessa
mainittu parkkihalli on osakeyhtiömuotoinen, autopaikat ovat yks omistuksessa
eikä suoraan taloyhtiön käytössä. Uusi tielinjaus myös poistaa arvokkaan
suojellun kiinteistön piha-alueen, sekä alentaa talon päädyssä olevan osakkeen
arvoa huomattavasti. Taloyhtiössä asuu lapsiperheitä n20 ja heillä alle
kouluikäisiä lapsia n25kpl. Kyseinen tielinja vaarantaa huomattavasti lasten
turvallista liikkumista pihaalueella.

Uudelle tielinjaukselle ei myöskään ole mitään juridisia perusteita, tieyhteys
Varsikujan kautta on säilytettävissä erittäin helposti, mikä tarkoituksena
uudisrakentamisessa olikin. Uudelle tierasitukselle As Oy Partolanhovin tontille ei
ole olemassa mitään perusteita. Lisäksi tuo mainittu tieyhteys Partolantielle,
nostaa ko. tien liikennöintiä huomattavasti. Partolantie on erittäin jyrkkä, eikä sen
käyttökyky nykyiselläänkään ole talvisin mitenkään turvallinen. Talvikunnossapito
ko tiellä luokkaa surkea ja useita vaaratilanteita päivittäin. Mikäli välttämättä
uutta tielinjaa tarvitaan, sen linjaaminen Isomäentien kautta on helposti
toteutettavissa.

Nyt ehdotettu tielinjaus aiheuttaa valituskierteen kaikissa oikeusasteissa, kaavan
255 muuttamiseksi.

Viitataan edellä esitettyihin vastauksiin.
Mielipide on kirjattu ja sitä
on huomioidu.
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Uudelle kaavoitettavalle tontille suunnitellut kerrostalot ovat ehdottomasti liian
korkeita. Tärkeä suojeltu Partolan kenkätehdas jää ko talojen pimentoon, eikä
vastaa tarkoitettua arvokohteen näkyvyyttä.

Edellä mainittuihin seikkoihin perustuen, moitin ehdotettua Pereen asemakaavan
255 muutosta.

Mielipide 13/
2.10.2020

As Oy Pirkkalan Partolan
Paronin hallitus

lisäksi yksityisiä henkilöitä

Asunto Oy Pirkkalan Partolan Paronin puolesta toteamme yleisesti, että luonnos
Pereen asemakaavan muutoksesta (nro 255) ei kokonaisuudessaan vastaa
alueen puistomaista rakentamista, vaan on liian korkeaa ja tiivistä ympäröivään
olemassa olevaan rakennuskantaan nähden.

Taloyhtiömme kannalta seuraavat alla olevat asiat tulisi ottaa huomioon
uudisrakentamisessa. Mikäli kaavaluonnoksen havainnekuvissa esitetty
autopaikkakokonaisuus rakennetaan suunniteltuun sijaintiin, tulisi rakennuksen
olla korkeusaseman puolesta mahdollisimman matalalla, lähellä olevat
asuinrakennukset huomioiden. Lisäksi parkkipaikan liikenteen tulisi ensisijaisesti
olla kiertävä, jotta liikenteen aiheuttama valohaitta taloyhtiömme suuntaan
pimeän aikaan olisi mahdollisimman vähäinen. Lisäksi koko rakennettavan
alueen liikennejärjestelyt tulisi suunnitella niin, että niistä on mahdollisimman
vähän haittaa melun, valohaitan ja liikenteen aiheuttaman tärinän suhteen.

Uudisrakentamiseen liittyvien huomautusten lisäksi taloyhtiömme pitää
ensisijaisen tärkeänä, että taloyhtiömme ja suunnitellun
autopaikkakokonaisuuden välissä olevalla Pirkkalan kunnan omistamalla
maakaistaleella (Liitekartta 1) säilytetään näkösuojana n. 15 vuotta sitten
istutettu koivu/hopeapaju puulinja.

Viitataan edellä esitettyihin vastauksiin.

Parkkihalliin tai pysäköintialueelle ajo tuskin aiheuttaa kovin merkittävää haittaa
naapuritaloyhtiöön päin. Mahdollisia vähäisiä haittoja pystytään kasvillisuudella ja
esim. autohallin seinärakenteilla vähentämään.

Pirkkalan kunnan omistamalle maakaistaleelle (puisto) ei ole suunniteltu toimenpiteitä
tämän kaavan yhteydessä.

Mielipide on kirjattu

Mielipide 14
6.10.2020

Yksityinen henkilö

Terve,
kannatan kaavamuutosta, mutta seuraavin muutoksin

- tielinjaus lännen puolelta; Partolantie jätettävä ennalleen ja liikenne
uudisrakennuksille ohjattava Varsikujan kautta. Vaihtoehtoinen tie voisi tulla
etelästä Isomäentieltä.

- kerrostalojen korkeus ja sijainti; Partolanhovin erotuttava selkeästi mäen päältä,
nykyisessä kaavaluonnoksessa uudisrakennettavat kerrostalot pitää madaltaa ja
siirtää mahdollisimman kauas Partolanhovista.

Viitataan edellä esitettyihin vastauksiin. Isomäentie ei ole mahdollinen
liikenneyhteysvaihtoehto kuten ei jatkossa Varsikujakaan.

Mielipide on kirjattu

Mielipide 15
22.4.2021

As Oy Pirkkalan
Partolanhovin hallitus

Asunto Oy Pirkkalan Partolanhoville on esitetty asemakaavamuutos-
hankkeeseen liittyvää liikennetarkastelua, missä on esitetty vaihtoehtoisia
malleja alueen liikenneliittymille, ajoreiteille ja pysäköintiratkaisuille.
Liikennetarkastelun eri vaihtoehtoja on esitelty yhtiön hallitukselle ja hallitus on
järjestänyt liikennetarkasteluun liittyen erillisen osakasinfotilaisuuden, missä on
kuultu yhtiön osakkaiden mielipiteitä ja kehitysehdotuksia, mm. liikenneliittymän
sijaintiin ja suunnitteluun liittyen.

Asunto Oy Pirkkalan Partolanhovi on allekirjoittanut, asemakaavamuutos-
hankkeeseen liittyvän, kiinteistökaupan esisopimuksen T2H Pirkanmaan Oy:n
kanssa. Esisopimuksen liitteenä on esitetty viitesuunnitelma, missä on kuvattu
hankkeen tavoitteet mm. liikenneliittymien ja pysäköinnin osalta. Yhtiön
ensisijainen lähtökohta kaikille suunnitteluratkaisuille, on noudattaa allekirjoitetun
esisopimuksen mukaista viitesuunnitelmaa. Esisopimuksen viitesuunnitelmasta
merkittävästi poikkeavat suunnitteluratkaisut vaativat sopijaosapuolten yhteisen
hyväksynnän.

Yhtiön hallitukselle on toimitettu viimeisin Ramboll Finland Oy:n laatima
liikennetarkastelu sähköpostilla ti 20.4.2021 ja liikennetarkastelussa on esitetty
neljä eri vaihtoehtoa alueen liikennejärjestelyistä. Esitetyistä vaihtoehdoista VE2
(”Ajon ohjaaminen Varsikujan kautta”) vastaa parhaiten Asunto Oy Pirkkalan
Partolanhovin ja T2H Pirkanmaan Oy:n allekirjoittaman esisopimuksen

Kyseinen taloyhtiön kanta on pyynnöstä saapunut varsinaisen kaavan nähtävillä
oloajan ulkopuolella ja sen mukaisesti on kaavaehdotusta työstetty vastaamaan
VE3:a eli Partolantieltä liittymä ja

Mielipide on kirjattu ja sitä
on huomioitu.
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viitesuunnitelmaa ja on yhtiön osakkailta saadun palautteen perusteella paras
vaihtoehto alueen liikennejärjestelyille. Mikäli VE2 mukaista ratkaisua ei voida
suunnitella, VE3 (”Ajoyhteys Partolantieltä Partolanhovin itäkautta”) on jäljellä
olevista vaihtoehdoista lähimpänä esisopimuksen mukaista viitesuunnitelmaa ja
yhtiön osakkailta saadun palautteen perusteella seuraavaksi paras vaihtoehto.

Esitämme, että hankkeen suunnittelua jatketaan ja asemakaavaehdotus
laaditaan Ramboll Finland Oy:n laatiman liikennetarkastelun VE2 (”Ajon
ohjaaminen Varsikujan kautta”) tai VE3 (”Ajoyhteys Partolantieltä Partolanhovin
itäkautta”) mukaisilla liikennejärjestelyillä.


