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

1. Suunnittelualue
Suunnittelualue sijoittuu Huovin teollisuusalueen kunnanosaan ja se rajautuu pääosin Lastenojan
vuoren kuntoilualueelle siten että pohjoispuolta rajaa Huovin teollisuusalueen kiinteistöt 604-4222-67, 68 ja 69, 604-422-5-0, 604-418-1-123 ja 604-418-1-166 ja itäpuolta Ahvenistontie ja kiinteistö
604-422-2-83. Eteläpuolella rajaavat kiinteistöt 604-422-1-84, 604-419-5-19, 604-419-5-20 ja 604422-1-116 sekä 604-422-2-46.

Kuva 1, Suunnittelualueen rajaus (sinisellä). MML 2021.

Alue käsittää osan kiinteistöstä 604-422-2-70 sekä kiinteistön 604-422-2-71.
Alueen pinta-ala on n. 100250 m2

2. Vireilletulo
Alueen kaavoitus on tullut vireille kaavoituskatsaus 2021:llä kh:n päätöksellä 26.4.2021.

Huovin asemakaavan muutos - osallistumis- ja arviointisuunnitelma

3

PIR/859/1103/2021

3. Taustaa
Alueella voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1983. Tontin käyttötarkoitukseksi on tuolloin
määritelty LP, yleinen pysäköintialue sekä VU, urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.
Suunnittelu-alue sijaitsee teollisuusalueen
viereisellä
pysäköintialueella
sekä
puistoalueella.

Kuva 2, Asemakaavaote

4. Alustavat tavoitteet

Kuva 4, Ilmakuva alueesta

Kohde sijoittuu taajamarakenteessa hyvälle etäisyydelle suhteessa joukkoliikennekäytävään ja
palveluidenkin osalta se tukeutuu hyvin keskustan (n. 2 km) palveluihin.
Tavoitteena on laatia alueelle asemakaavamuutos, joka tutkii alueen virkistys- ja
paikoitusaluerajauksia vastaamaan paremmin alueen käyttöä sekä toimivuutta nykyhetkessä.
Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta osoittaa alueella oleva kuntorata ja itä-länsisuuntainen
virkistysreitti.
Alueella ei ole rakennusoikeutta.
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5. Kaavatilanne, suunnitelmat, selvitykset ja päätökset
Maakuntakaava
Alueella
on
voimassa
Pirkanmaan
maakuntakaava 2040. Maakuntakaava on
hyväksytty
27.3.2017.
Maakuntakaavassa
alueella on seuraavat merkinnät:
Työpaikka-alue.

Merkinnällä osoitetaan
seudullisesti merkittävät ja
toimialarakenteeltaan monipuoliset liike- ja
toimistorakentamisen tai tuotantotoimintaan
varatut alueet.
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon,
etteivät vähittäiskaupan suuryksiköt aiheuta
merkittäviä haitallisia vaikutuksia seudun
palveluverkon tasapainoiselle kehittämiselle.

Kuva 3, Ote maakuntakaavasta 2040

Virkistysalue
Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävät taajamiin liittyvät virkistysalueet ja/tai
taajamien ekologisen verkoston kannalta erityisen tärkeät alueet.
Suunnittelumääräys:
Alue varataan yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
turvattava virkistyskäyttöedellytyksien säilyminen ja kehittäminen, alueen hyvä saavutettavuus
sekä osoitettava maakuntakaavakartalle merkittyjen ulkoilureittien jatkuvuus virkistysalueella.
Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota ympäristön laatuun, alueen ominaisuuksiin
ekologisen verkoston osana sekä merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Asemakaava
Alueella on vuonna 1983 vahvistettu asemakaava nro 57.

Huovin asemakaavan muutos - osallistumis- ja arviointisuunnitelma

5

PIR/859/1103/2021

Kuva 5, Asemakaava.

Tontti on asemakaavassa merkitty urheilupalvelujen alueeksi (VU) sekä pysäköintialueeksi (LP).
Alueen pohjoispuoliset tontit ovat teollisuus- ja varastoalueitten kortteleita (T).

Tampereen kaupungin rakennesuunnitelma
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Kuva 6. kaupunkiseudun rakennesuunnitelma

Selvitykset
Alueelta on olemassa mm.
 Taajamayleiskaava 2020 liikenneselvitys 2013,
 Pirkkalan taajamayleiskaavan perusselvitykset, (mm. luonto, kulttuuriympäristö)
Suunnittelun kuluessa selvityksiä täydennetään mm. luontoarvojen osalta.

6. Vaikutukset ja niiden arviointi
Asemakaavamuutoksen välittömään vaikutusalueeseen kuuluu naapurikiinteistöt. Kaavoitustyön
aikana arvioidaan asemakaavan muutoksen vaikutuksia. Muutosalueen liikenteellisiä ja kaupunkikuvallisia vaikutuksia arvioidaan asemakaavarajausta laajempana kokonaisuutena, joka käsittää Pereentien ja sen ympäristön. Olennaisia arviointikohteita tällä suunnittelualueella on:
 ympäristövaikutukset (luontoarvot alueella)
 liikenteelliset vaikutukset (liikenneturvallisuus, parkkipaikkojen riittävyys alueella)

7. Ketkä ovat osalliset ja sidosryhmät?
Osallisia asiassa ovat suunnittelualueen lähiasukkaat sekä toimijat, joiden olosuhteisiin kaava saattaa
huomattavasti vaikuttaa. Viranomaisten ja yhteisöjen osalta osallistuminen ja vuorovaikutus asemakaavoituksen yhteydessä tapahtuvat etupäässä neuvotteluiden ja lausuntojen kautta sekä kaavoituksesta tiedottamalla eri vaiheissa. Asemakaavan muutoksesta tiedotetaan seuraaville osapuolille:






Alueen maanomistajat
Naapuritonttien omistajat
Kunnan hallintokunnat
Tampereen aluepelastuslaitos
Tampereen Sähkölaitos ja kaukolämpötoiminta
 Alueella toimivat tietoliikenneoperaattorit
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8. Miten voi osallistua – miten suunnittelusta tiedotetaan?
Osallisille tiedottaminen on varsinaisesti alkanut jo kaavoituskatsauksen kuuluttamisella. Paikallisessa lehdessä kaavoituskatsauksesta on ollut kirjoitus 28.4.2021. Asemakaavan edetessä valmistelusta tiedotetaan sekä kunnan internet- sivuilla että paikallislehdessä. Edellä mainituille osallisille
tieto eri vaiheissa tulee kirjeitse tai sähköpostilla. Osallistaminen toteutetaan pääosin asemakaavaprosessin kuulemismenettelyin luonnos ja ehdotusvaiheissa. Suorat yhteenotot kaavan laatijaan
ovat hedelmällisimpiä tapoja konkreettiseen vaikuttamiseen.

Suunnitteluvaihe
Tavoiteaika-taulu
Aloitusvaihe
8-10/2021

Valmisteluvaihe
11-01/2021/2022

Ehdotusvaihe
02-05/2022

Hyväksymisvaihe
06-08/2022

Työstäminen

Käsittely

Osallistuminen ja
vuorovaikutus

Tiedottaminen

Yleisten
tavoitteiden
asettelu,
lähtötietojen
kokoaminen
OAS:n laadinta

Viranomaisneuvottel
ut tarvittaessa (MRA
26§).

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

Kaavaluonnoksen
laadinta

Kaavaluonnos
käsitellään
yhdyskuntalautakun
nassa.
Valmisteluaineisto
nähtävillä 30 pv.

Mielipiteen
esittäminen
valmistuneesta
aineistosta kirjallisesti
ja suullisesti
nähtävilläolon aikana.

Kaavaluonnoksesta
saatujen
mielipiteiden ja
lausuntojen jälkeen
luonnos työstetään
kaavaehdotukseksi

Kaavaehdotus
käsitellään
yhdyskuntalautakun
nassa ja
kunnanhallituksessa
ja asetetaan
nähtäville 30 pv.
2.
Viranomaisneuvottel
u (MRA 26§)
Kunnanhallitus
esittää
kunnanvaltuustolle
kaavan
hyväksymistä.

Mahdolliset
muistutukset
kirjallisesti
nähtävilläolon aikana

OAS nähtävillä
Kuulutus kaavan vireille
tulosta ja OAS:n
nähtävilläolosta
Kaavan vireille tulosta
tiedotetaan Pirkkalainen –
lehdessä, virallisilla
ilmoitustauluilla kunnan
www-sivuilla sekä kirjeitse
muulla paikkakunnalla
asuville maanomistajille.
Luonnos nähtävillä
kunnanvirastossa ja wwwsivuilla.
Tiedottaminen Pirkkalainen –
lehdessä, virallisilla
ilmoitustauluilla ja wwwsivuilla.
Ehdotus nähtävillä
kunnanvirastossa ja wwwsivuilla
Tiedottaminen Pirkkalainen –
lehdessä, virallisilla
ilmoitustauluilla ja wwwsivuilla.

Ehdotusvaiheen
palautteen
vastineiden
laatiminen. Kaavan
hyväksymisen
päätöksenteko
(kunnanhallitus,
valtuusto).

Mahdolliset valitukset
Hämeenlinnan
hallinto-oikeudelle.

Kuulutus
hyväksymispäätöksestä
lehdessä ja virallisilla
ilmoitustauluilla.
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9. Miten mielipide tai muistutus annetaan?
Mielipiteen tai muistutuksen voi jättää postitse vapaamuotoisella kirjeellä, sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi tai käymällä henkilökohtaisesti maankäytön palvelupisteessä. Kommentointi sähköisessä muodossa on suositeltavin vaihtoehto, koska se helpottaa viestien käsittelyssä
prosessin eri vaiheissa.

10.

Asemakaavaprosessi
Kuka valmistelee kaavaa ja mistä saa lisätietoa?
Kaavan laajennusta valmistellaan Pirkkalan
kunnan maankäytössä.
Lisätiedot:
Kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen
050 3034966
arkkitehti

Mika Raatikainen
050 436 3968

Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

Käyntiosoite

Pirkkalan kunta
Maankäyttö
Saapastie 2
33950 PIRKKALA

Suunnittelun etenemistä voi seurata netissä
osoitteessa www.pirkkala.fi
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