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1.  Perus- ja tunnistetiedot 

Asemakaavaselostus, joka koskee 27.10.2021 päivättyä asemakaavaluonnosta. 
 
 

• Vireille tulo kaavoituskatsauksessa 2020, KH 9.3.2020 § 47 

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, YLa 20.5.2020 § 62 

• Valmisteluaineisto (Luonnos): YLa xxx 

• Asemakaavaehdotus: YLa xxx, KH xxx 

• Kunnanvaltuuston hyväksyminen xxx  

• Lainvoimaisuuskuulutus xxx 

1.2 Tunnistetiedot 

LOUKONLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 
 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA muutetaan 13.2.1970 vahvistettua rakennuskaavaa 
nro 8, 29.6.1983 vahvistettua asemakaavaa nro 56 ja 15.10.1986 vahvistettua asema-
kaavaa nro 71  
 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA kumotaan 16.2.1973 vahvistettu rakennuskaava nro 
20 
 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA muodostuu LOUKONLAHDEN asemakaavan  
A-1, A-2, A-3, AR, AK -korttelialueet, LPA-alueet, Palvelurakennusten korttelialueet P, 
Yleistä aluetta YU, Liikerakennusten korttelialuetta KL, Puistoalueet V, VL, VL/s, VU, 
ET-aluetta, EMT-aluetta, EV-aluetta, Vesialuetta W-1 sekä katualueet. 

1.3 Kaava-alueen sijainti  

Suunnittelualue sijoittuu Loukonlahden kunnanosaan ja se rajautuu eteläosastaan Kirk-
kokatuun, Kreetantiehen ja Eskonpolkuun, idässä Pereentiehen, pohjoisessa Loukon-
lahdentiehen ja sen varren asuintontteihin sekä Pyhäjärveen ja lännessä Haikan karta-
non puistoon. Lisäksi alueeseen sisältyy Kreetantien eteläpuolinen korttelin 1311 liike-
tontti 3 (K). 
Alue käsittää kiinteistöt 604-13-9901-1, 604-402-1-464, 604-402-1-476 (y), 604-402-1-
481 (y), 604-402-1-482 (y), 604-402-1-483, 604-402-1-493, 604-402-1-501, 604-402-1-
526, 604-402-1-529, 604-402-1-530 (y), 604-402-1-531 (y), 604-402-1-532 (y), 604-402-
1-554 (y), 604-402-1-555, 604-402-1-579 (y), 604-402-1-580 (y), 604-402-1-586, 604-
402-1-587, 604-402-1-665, 604-402-1-702, 604-402-1-743 ja 604-412-1-596, joista yksi-
tyiset kiinteistöt on merkitty y:llä. Lisäksi aluerajaukseen kuuluu yhteistä vesialuetta 
604-876-5-1, Naistenmatkan osakaskunta. 
 
Alueen pinta-ala on n. 50,22 ha josta maapinta-alaa n. 40,38 ha.  
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Kuva 2, kiinteistöjako, MML 2020. Yksityinen maanomistus suunnittelurajauksen sisällä on merkattu kel-
taisella. 

 

1.4 Kaavan tarkoitus 

Alue sijoittuu taajamarakenteessa optimaaliselle etäisyydelle suhteessa joukkoliiken-
nekäytävään ja palveluidenkin osalta se tukeutuu hyvin Partolan (n. 2 km) ja keskustan 
(n. 2 km) palveluihin. 
Tavoitteena on laatia alueelle asemakaavamuutos, joka mahdollistaa uuden kaupunki-
pientalojen alueen sekä urheilupuiston yleiskaava 2020:n ja maakuntakaava 2040:n ta-
voitteiden mukaisesti. 
Yleiskaavan mukainen asuinpientalovaraus mahdollistaa alueelle laskennallisesti ra-
kennusoikeutta 60 000-70 000 k-m2. Asuntoina se merkitsee 300-400 pientaloa. Yleis-
kaavan mukainen urheilu- ja virkistyspalveluiden aluevaraus mahdollistaa alueelle 
yleisurheilukentän, useamman ulkokentän, katettua liikuntatilaa sekä näitä tukevien 
sekä liikuntapaikkojen kaavoittamisen alueelle.  
Vanhan alueen osalta tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia osoittaa täydennysraken-
tamista olemassa oleville korttelialueille sekä päivittää alueen liike- ja toimistorakenta-
misen mahdollistavat tontit. Rantareitin sekä pohjois-eteläsuuntaisen virkistysyhtey-
den linjaaminen ja lomittuminen asumisen ja liikuntapuiston kanssa on keskeinen ase-
makaavoituksen tavoite. Lisäksi tavoitteena on esittää aluevaraukset alueen uudisra-
kentamisen mahdollistavalle katuverkolle, alueen virkistysalueille sekä Pyhäjärven ran-
nan käsittely satama- ja uimarantatoimintoineen. 



PIR/394/1103/2020 

Loukonlahden asemakaavan muutos ja laajennus nro 260 6 

Asemakaavamuutoksen niiltä osilta, kun kyseessä on muu kuin kunnan omistus ja ton-
tille osoitetaan lisärakennusoikeutta ja/tai muuta arvonnousua, edellyttää asemakaa-
vanmuutoksen laatiminen asemakaavoituksen käynnistämissopimusta sekä maankäyt-
tösopimusta. Kyseessä on kunnan sekä osin yksityisten yhteinen kaavahanke, joka laa-
ditaan kunnan toimesta. 
 

1.5 Luettelo selostuksen liitteistä 

1. Sijaintikartta, Pirkkalan taajama yleiskaava 2020, 
2. Ote voimassa olevista asemakaavoista  
3. Rakennettu ympäristö ja luonnonympäristö, pystyilmakuva 2017 
4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tarkistettu 3.12.2019 
5. Lausunnot OAS:sta 
6. Asemakaavan havainnekuva 
7. Arkeologinen tarkkuusinventointi, Heiskanen&Luoto Oy 2020. 
8. Rakennetun ympäristön historiaselvitys, Heiskanen&Luoto Oy 2020, 
9. Liikenneselvitys, WSP Oy 2020-21 
10. Luontoselvitys, Pekka Rintamäki, 2020 
11. Rakennettavuusselvitys, Sitowise oy 2020 
12. Asemakaavakartta a4-pienennös, luonnos 

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista 

• Tekniset verkostot ja katusuunnitelmat, kunnallistekniikan osasto, alueen energia-
yritykset, 

• Maarekisteritiedot, maanmittaustoimiston aineisto 2019, 

• Viisto- ja pystyilmakuvat, 2000-2018, Lentokuva Vallas Oy, sekä BlomKartta Oy, 

• Naistenmatkantien (mt 3022) liikenneselvitys, Sito Oy, 2007-09, 

• Väestötiedot, Tilastokeskus 2020, 

• Yleiskaava 2020 luontoselvitys, Ramboll Oy, 2010, 

• Pirkkalan valuma-alueselvitys, FCG Oy, 2013, 

• Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, Heiskanen 2002, 

• Moderni rakennusperintö, Hinnerichsen 2008. 
 

1.7 Kaavaprosessin vaiheet 

Alueen kaavoitus on tullut vireille vuoden 2020 kaavoituskatsauksella. Yhdyskuntalau-
takunta asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville, minkä jälkeen laadi-
taan asemakaavaluonnos. Valmisteluaineisto (asemakaavaluonnos) käsitellään yhdys-
kuntalautakunnassa, joka asettaa sen nähtäville, jolloin osallisilla on mahdollisuus jät-
tää valmisteluaineistosta mielipide. Valmisteluaineisto pidetään julkisesti nähtävänä. 
Valmisteluaineistosta saadut mielipiteet käsitellään ennen kaavaehdotusvaihetta. Yh-
dyskuntalautakunta esittää, että kunnanhallitus käsittelee asemakaavaehdotuksen ja 
laittaa sen nähtäville. Tällöin on osallisilla mahdollista antaa asemakaavaehdotuksesta 
muistutus.  Ehdotusvaiheen muistutusten ja lausuntojen johdosta tehtävien tarkistus-
ten jälkeen kunnanhallitus ottaa asian uudelleen käsittelyyn, jonka esityksestä asema-
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kaavan hyväksyy valtuusto. Valtuuston päätös on lainvoimainen 30 vrk kuluttua pää-
töksen julkistamisesta kuulutuksella (MRA 93§), mikäli siitä ei ole valitettu Hämeenlin-
nan hallinto-oikeuteen. 
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2. Lähtökohdat 

2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

 

Kokonaisrakenne ja taajamakuva 

Nykyinen kokonaisrakenne on esitetty liitteessä ”rakennettu ympäristö”. Kuvasta käy 
ilmi myös suunnittelualueen sekä ympäristön nykyinen rakennuskanta. 
 

 
Kuva 3. Ilmakuva alueelta. Lentokuva Vallas Oy.  

 

Maisemarakenne 

Alueen maisemarakenteessa on kolme pääelementtiä: vesistömaisema, alavat ranta-
pellot ja asutettu rinnevyöhyke.  
Tarkastelualue sijaitsee Pyhäjärven etelärannan ja Naistenmatkantien välisellä ensin 
jyrkästi ja sitten loivasti pohjoiseen viettävällä rinteellä. Alue kuuluu suurmaisemassa 
Pyhäjärveen, johon kuuluvat näkymät Tampereelle Epilänharjulle ja Pyynikinharjulle. 
Matkaa koillisessa näkyvälle Pyynikinharjulle on vesistön yli 3 km. Harjun takaa kohoaa 
maamerkkinä Loukonlahden pääsuunnittelijan Pekka Ilveskosken päätyö, Näsinneula 
5 km päässä. Alueen maisemalle on tyypillistä näkymä järvelle saarineen, jossa koilli-
sessa maisemaa rajaavat Nikkilänniemi ja lännessä Haikanniemi. Lännessä maisema-
aluetta rajaa laskuoja sekä Haikan pientaloalue. Idässä urheilukentän laidalta ja pelto-
jen keskellä rannan tuntumassa yhdistyvät laskuojat Loukonlahteen läpi Loukonvai-
nion muodostaen rantareitille puustoisen maisemaa sulkevan kosteikon. 
 
Avoimet maisematilat ovat alarinteen vanhoja Haikan kartanon peltoja. Viheralueiksi 
merkityt pellot eivät enää muodosta maisemallisesti yhtä laajaa kokonaisuutta, sillä 

Nikkilänniemi 

Venesatama 

Haikan pelto 

Kreetantie 
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pitkiä aukeita rajaavat istutettu metsävyöhyke, laskuojien pensoittuneet varret ja pai-
koin umpeenkasvanut rantavyöhyke. Myös urheilukentän tuntumassa sijaitseva täyt-
tömaakumpu mäntyineen katkaisee pitkiä näkymiä.  
 
Asutus on sijoittunut maisemassa pohjoiseen laskeville moreenirinteille ja läntiselle kal-
liovyöhykkeelle, uusimmat kerrokset rinteen alaville osille ja osin savikoille. Alueen ete-
läiset korkeimmat kalliot ovat säilyneet rakentamattomina metsäisinä maiseman ra-
jaajina. Alueen rakennuskorttelit muodostavat maisemassa erillisiä kokonaisuuksia. 
Kunkin rakennusvaiheen sijoittaminen maisemaan on kortteleittain yhtenäinen ja pää-
osa rakennuksista on porrastettu topografiaa seuraten. 
Erityisen kohdan maisemallisesti muodostavat vanhat tielinjat, Haikan kartanon rau-
niot ja vanha kartanopuiston iäkäs puusto sekä Haikan kartanon laiturirakenteet sekä 
reitti kartanon ja rannan välillä. Kulttuurihistoriallisia maisemaan liittyviä ominaispiir-
teitä ovat pitkään jatkunut rantojen veneily ja virkistyskäyttö, rantapeltojen viljely sekä 
asutus peltojen äärellä ylärinteen moreenimailla. 
 

Luonnonmaisema 

Luonnonmaiseman osalta alue kuuluu Pirkkalan lehtokeskukseen, mikä näkyy alueen 
kasvillisuudessa mm. Haikan metsäsaarekkeessa sekä metsäsaarekkeiden lajistossa ja 
mm. rantojen kynäjalavan esiintyminä. Myös Pyhäjärven saaret kuuluvat lehtokeskuk-
seen. Idässä Loukonlahteen laskee kaksi laskuojaa peltojen keskellä ja urheilukentän 
laidalla. Rannan tuntumassa ojat yhdistyvät ja niiden varrella on luonnon monimuotoi-
suuden kannalta rikas pensaikkoinen ja puustoinen kosteikko.  
 
Alueen luonnonmaisemasta viitteitä on alueen suhteellisen vähän muokattu topogra-
fia, osin muokkaamaton kivikkoinen ja puustoinen rantavyöhyke. Ylärinteessä ja kor-
keakallion lakialueella on säilynyt lähes luonnontilaisia pieniä metsäsaarekkeita, joissa 
puusto on erirakenteista lehti- ja havupuuta.  Luonnonmaisema on kuitenkin pääsoin 
ihmisen voimakkaasti muokkaamaa: peltoalueet, rantaan johtavat laskuojat, veden-
puhdistamon alue sekä pellolle istutettu mäntymetsä. 
 

Aluerakenne 

Loukonlahden lähiö jakautuu kolmeen kerros- ja rivitaloja käsittävään asumalähiöön, 
joita yhdistää ja erottaa Haikan vanhat rantapellot, jotka merkittiin metsäisten lakialu-
eiden ohella 1970 hyväksytyssä rakennuskaavassa puistoksi. Varsinaisia puistoja ei kui-
tenkaan ole rakennettu, vaan puistot ovat pääosin metsäalueita, metsittyviä peltoja tai 
edelleen maatalouskäytössä olevia peltoja. Puistoalueille sijoittuvat pallokenttä ja ve-
nesatama on rakennettu.  
Asumalähiöt sijoittuvat Metsämäkien rinteisiin sekä pellon reunoille, Kirkkoveräjän-
tien, Loukonlahdentien ja Kreetankujan varrelle. aavassa varatut liikerakentamisen 
tontit ja korttelit, kuten pääosa julkisen rakentamisen tonteista eivät toteutuneet, vaan 
ne muutetiin 1980-luvulla asuinkortteleiksi. Suunnitelman liikerakennuksista toteutui 
vain pieni ja matala liikerakennus Kreetantien ja Kirkkoveräjäntien risteyksessä, se 
muodostaa liikenteen maisemassa pienen keskustan asuinkortteleiden väliin.  
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Loukonlahden palveluita edustavat vain tarkastelualueen eteläpuolelle sijoittuvat 
koulu ja seurakuntatalo, jotka sijoittuvat suunnittelualueen eteläpuolelle Naistenma-
tantien varteen.  Lisätietoa alueen kulttuurihistoriasta, taajamarakenteen kehittymistä 
sekä rakennettua ympäristöstä on kattavasti teetetyssä Rakennetun ympäristön selvi-
tyksessä; Heiskanen, Luoto 2021, selostuksen liitteessä 8.   
 

Rakennukset 

Suunnittelualueen kunnan omistuksessa olevilla kiinteistöillä on kunnan kolme yhdys-
kuntapalveluiden huolto- ja varastorakennusta sekä Telia Finland Oy:n tietoliikenne-
masto ja sen huoltotila. Kaavamuutosalueella on lisäksi rivitalokorttelit 214, 218, 1312 
Kreetantien ja Kirkkokadun varressa, joissa on 23 rivitaloa sekä talousrakennuksia, Kirk-
kokadun varressa asuin- ja liikerakentamisen korttelialueella (AL) yksi omakotitalo ja 
liikerakennusten korttelialueella (K) liikerakennus Kreetantien varressa. Alueen raken-
nustiedot on selostuksen liitteessä 8. 
 

  
Kuva 4. Alueen olemassa olevat rakennukset ja rakennelmat. Ilmakuva 2013, Lentokuva Vallas Oy. 

Rakennettu kulttuuriympäristö 

Tarkastelualueen kulttuuriympäristön historiallisia ominaispiirteitä ja arvoja ovat Hai-
kan kartanon pihapiirin ja puiston rauniot kallio- ja moreeniharjanteen länsipäädyssä 
sekä sen Pyhäjärven rantapeltojen avoimet osat.  Toisen ominaispiirteen ja arvon muo-
dostavat Loukonlahden asuinalueet, Pirkkalan ensimmäiset aluerakentamista toteut-
tavat kerros- ja rivitalolähiöt. Ne sovitettiin, porrastettiin vuonna 1970 hyväksytyssä 
Nuolialan rakennuskaavassa taitavasti vanhaan maisemaan, pääosin saman harjanteen 
rinteeseen kuin kartano. Rantapeltojen koilliskulmalle rakennettiin toinen asuinlähiö, 
rivitaloja käsittävä alue matalan moreenialueen alarinteeseen samoin periaattein. Kol-
mas lähiö rakennettiin tarkastelualueen kaakkoispuolella olevalle mäkialueelle.  Lähiö-
suunnittelussa maisemarakenne jäi pitkälti ennalleen ja vanhemman kulttuuriympäris-
tön, maatalousmaiseman pellot säilyivät pääosin ennallaan, pääosin viheralueiksi osoi- 

Varastorakennus 

Huoltorakennus 

Tietoliikennemasto 

Rivitalokortteli 1312 

Rivitalokortteli 214 

Rivitalokortteli 218 

Omakotitalo 

Liikerakennus 



PIR/394/1103/2020 

Loukonlahden asemakaavan muutos ja laajennus nro 260 11 

tettuina. Kulttuuriympäristöjä yhdistää maisemarakenteen ohella sitä 1700-luvulta al-
kaen seurannut tielinja. Suunnittelualueen rakennetusta kulttuuriympäristöstä on kat-
tava kuvaus teetetyssä Rakennetun ympäristön selvityksessä; Heiskanen, Luoto 2021, 
selostuksen liitteessä 8.  

Rakennettavuus 

Alueen rakennettavuuden selvittämiseksi keväällä 2020 tehtiin alueella maaperä-
kairaukset ja laadittiin rakennettavuusselvitys, Sitowise Oy, Taratest Oy. Suunnittelu-
alue, jolle osoitetaan uudisrakentamista, on maastonmuodoiltaan suhteellisen tasaista 
maanpinnan topografian vaihdellessa noin +79 ja +87 metrin välillä merenpinnan ta-
sosta. Maaperän pintaosa on suurimmaksi osaksi humusta paksuudeltaan noin 0,2 – 
0,4m. Pintakerroksen alla alueella on savikerros, jonka paksuus vaihtelee 2 ja 7 metrin 
välillä. Savikerroksen alapuolella on moreenikerros. Paikoitellen savi ja moreenikerrok-
sen välissä on näytteissä havaittu ohut siltti- tai hiekkakerros. Kalliopinta alueella on 
melko tasaista ja se sijoittuu porakonekairausten ja seismisten luotausten perusteella 
tasolle +63m… +79m.  
Alueen savikko on tutkimusten perusteella sitkeää ja kuivaa. Savikon pinnassa on luja 
kuivakuorikerros. Kuivakuorikerroksen alapuolella on pehmeämpi savikerros.  
Alueen pohjavesi on lähellä maan pintaa tai osassa pohjavesiputkia pohjavesi on pai-
neellista. Alueen eteläpuolella on harjumainen muodostelma, josta sadanta imeytyy 
maastoon pohjavedeksi. Pohjavesi virtaa vettä läpäisevissä kitkamaakerroksissa ja kul-
keutuu etelästä pohjoiseen, kohti Pyhäjärveä. 
Yleisesti alue soveltuu hyvin rakennettavaksi. Alue on pinnanmuodoiltaan tasaista ja 
näin ollen helposti hyödynnettävissä rakentamiseen.  Paineellisen pohjaveden takia 
alueelle tulee välttää savikerroksen puhkaisemista. Mikäli savi joudutaan puhkaise-
maan tai kaivutyötä ulottamaan moreenikerrokseen, tulee varautua pohjaveden pur-
kautumiseen ja pohjaveden eristämiseen suojarakenteella. Tarkempia suosituksia ra-
kennusten perustamistavasta on rakennettavuusselvityksessä, liitteessä 11.  
 

Asuminen, palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta 

Alue on Loukonlahden kunnanosan täydennysrakentamisen mahdollistava asemakaa-
vahanke ja näin ollen välittömässä läheisyydessä on Loukonlahden asuntokortteleita.  
Varsinaiselle suunnittelualueelle sijoittuu kaksi asuinrivitalokorttelia. Muuten suunnit-
telualue on rakentamatonta puistoaluetta. Alueelle sijoittuu Loukonlahden pesäpallo-
kenttä, kunnan varikko sekä kaksi varsinaisesti rakentumatonta yleisten alueiden kort-
telia. Lähipalveluista Nuolialan yhtenäiskoulu sijaitsee alueen välittömässä läheisyy-
dessä, samoin päiväkoti. Lähipalvelut sijaitsevat Suupalla (1,8 km) ja Partolassa (2,5 
km). Alueella, Pyhäjärven rannassa sijaitsee Loukonlahden venesatama ja uimaranta. 
Alueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu työpaikka-alueita tai elinkeinotoi-
mintaa.  

Väestön rakenne ja kehitys 

Suunnittelualueelle sijoittuvissa rivitalokortteleissa Kreetantien ja Kirkkokadun var-
ressa asuu 268 asukasta vuoden 2020 alussa. Loukonlahden Pereentien länsipuolisella 
alueella asukkaita on 1136. Koko Loukonlahden tilastoalue käsittää lisäksi Pereetien ja 
Pirjolantien välisen alueen ja asukkaita on yhteensä 1799 (31.12.2018). Loukonlahden 
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väestö on 20 vuoden trendinä laskusuuntainen (-200 asukasta, -12%) kun samaan ai-
kaan kunnan väestö on kasvanut 5684 asukkaalla (+42%). Jos tarkastellaan alle 18 vuo-
tiaiden määrää, niin se on myös laskenut 23%, eli 98 nuorella.  

   
Kuva 6. Väestön muutoksen trendejä 2002-2019. 

 

Liikenne 

Loukonlahden alue sijoittuu keskeisesti taajama-alueen liikenneverkolle. Naistenmat-
kantien joukkoliikennekäytävä on kävelyetäisyydellä (400 m) suunnittelualueen reu-
nalta.  Varsinaiselle uudisalueelle rannan ja asutuksen väliin on nykyisellä katuverkolla 
yhteydet Kirkkoveräjäntien, Pereentien ja Perttulantien kautta. Kirkkokatu Haikan 
suuntaan on merkitty läpiajokiellolla. Samoin Kreetantien päästä Eskonpolulle on läpi-
ajo kielletty.  Kreetantien, Kirkkoveräjäntien ja Kirkkokadun ajoratoja reunustaa vaih-
televasti kapeat jalkakäytävät. Ranta-alueella ei ole varsinaisesti ajoneuvoliikennettä. 
Loukonlahden satamaan pääsee autolla samoin Perttulantien kautta kunnan varikolle. 
Rannassa kulkee ulkoilureitistöä. 
 
Pirkkalan kunta on mukana Tampereen kaupunkiseudun raideliikenteen 2. vaiheen 
suunnittelussa. Hatanpäälle jatkuva raitiotieyhteys on optionaalisesti jatkettavissa Par-
tolaan ja edelleen Pirkkalan keskustan suuntaan. Toteutuessaan raideliikenne muuttaa 
radikaalisti Pirkkalan joukkoliikennejärjestelmää. Loukonlahteen se tuo nopeat yhtey-
det Tampereelle ja luo Naistenmatkan kehityskäytävälle potentiaalista täydennysra-
kentamiskapasiteettia.  

Kuva 5. Suunnittelualue (pun), lähialue (sin) ja tilastoalue (vihr). 
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Liikenneselvitys 2020-21 
Liikennemäärien selvittämiseksi alueella tehtiin liikennelaskenta syys-lokakuun aikana 
seuraaviin liittymiin: 

• Naistenmatkantie-Kirkkoveräjäntie 

• Naistenmatkantie-Killontorintie 

• Naistenmatkantie-Killonvainiontie 

• Naistenmatkantie-Pereentie 

• Pereentie-Kreetankuja. 
Naistenmatkantien keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) on liikennelaskennan pe-
rusteella noin 7 100 ajon./vrk ja Pereentien 2300 ajon./vrk. 
Liikenneturvallisuustilanne on suunnittelualueella näin ollen kohtalaisen hyvä. Naisten-
matkantielläkään ei ole merkittäviä onnettomuuskasaumia. 
 
Ennuste ja uusi maankäyttö 
Liikenne-ennuste määritettiin kahdesta lähtökohdasta; arvioimalla uuden maankäytön 
liikennetuotos sekä hyödyntämällä TALLI-mallin 2040 ennusteita, jotka on päivitetty 
Tampereen seudullisen raitiotien yhteydessä vuonna 2020. 
TALLI-mallin ennusteessa on jo pääosin mukana Pirkkalan maankäytön kasvu. Näin ol-
len Loukonlahden alueen ei oleteta kasvattavan TALLI –mallin ennusteen liikennemää-
riä, kun huomioidaan Naistenmatkantielle suunniteltu raitiotielinjaus. 
Naistenmatkantielle ennustetaan noin 10 000 -12 200 ajon./vrk, mikä on lähellä nykyti-
lanteen liikennemääriä. 
Loukonlahden asemakaava-alueen arvioidaan tuottavan liikennettä noin 1400-1900 
ajon./vrk.  Liikennemäärän arvioidaan suuntautuvan lähes tasan (55/45) Kirkkoveräjän-
tien ja Pereentien liittymiin Naistenmatkantiellä. Pereentietä pitkin Nuolialantielle ei 
arvioida liikennettä juurikaan siirtyvän. 
Pirkkalan tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen käyttöä, mitä tukee hyvin Loukon-
lahden alueen sijainti ja luonne sekä raitiotien tuleminen Naistenmatkantielle.  Näin lii-
kennemäärienkään ei arvioida kasvavan merkittävästi nykytilanteeseen verrattuna,  
vaikka asutus alueella lisääntyy.  Liikenteen kasvua vähentää osin myös nykyisten asuk-
kaiden siirtyminen ajoneuvoliikenteestä joukkoliikenteeseen. 
Tampereen seudun liikennemallissa Naistenmatkantien liikenteen ei ennusteta kasva-
van merkittävästi, vaikka alueelle tulee uutta asutusta. 
 
Tarkastelussa lähtökohtana syöttää uusi alue olemassa olevalle liikenneverkolle kah-
della liittymällä: 

• Naistenmatkantien Kirkkoveräjäntien liittymä sekä  

• Pereentien suunniteltu kiertoliittymä. 
 
Uuden maankäytön mukainen kaava-alue toimii kohtalaisen hyvin kahdella liittymällä. 
Kokonaisuudessaan Loukonlahden asemakaavan muutos ei edellytä merkittäviä muu-
toksia Naistenmatkantien liittymiin, vaan ne toimivat kohtalaisen hyvin nykyisillä kais-
tajärjestelyillä / raitiotien suunnitelmissa esitetyillä kaistajärjestelyillä. Tarkemmat tie-
dot on teetetyssä liikenneselvityksessä, WSP Oy 2021, selostuksen liitteessä 12.  
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Kuva 7, liikenneverkko alueella.  

 

Tekninen huolto 

Alueella on kunnan vesi- ja viemäriverkkoa, Tampereen sähkölaitoksen kaukolämpö-
verkkoa, Elenia Oy:n sähköverkkoa sekä Telian Elisan ja DNA:n tietoliikennekaapeleita. 
Merkittäviä kunnallistekniikan siirtotarpeita on Kreetantien asuinrivitalojen pohjois-
puolella, jossa rivitalokorttelien vesi- ja viemärilinjat kulkevat puiston puolella. Samoin 
kunnan varikon kupeessa sijaitsevan tietoliikennemaston siirto on tarpeen asuinalueen 
keskeltä sivummalle. 
Alue on liitettävissä verkostoihin taloudellisesti kustannustehokkaasti. 
 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Suunnittelualueella ei ole ympäristönsuojelukohteita. 

Maanomistus 

Kunta omistaa kaavamuutosalueen kiinteistöt pois lukien suunnittelualueeseen kuulu-
vat asuinkorttelit sekä AL -korttelin Kreetantie 9, AL-korttelin Kirkkokatu 12 ja KL-kort-
teli Kirkkokatu 12. 
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2.2 Suunnittelutilanne 

Valtioneuvoston alueidenkäyttötavoitteet 

Tarkastetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan 1.4.2018.  
 
Uuden VAT:n tavoitteet on ryhmitelty viiteen ryhmään: 
1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
2. Tehokas liikennejärjestelmä 
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 24 § 2. mom. mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on 
huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta si-
ten, että edistetään niiden toteuttamista. 
 

Maakuntakaava 

Alueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakunta kaava on hyväk-
sytty 27.3.2017. 

 

Kuva 8, maakuntakaava. 

 
Maakuntakaavassa alueella on seuraavat merkinnät:  
 
Taajamatoimintojen alue 

Merkinnällä osoitetaan valtakunnan osakeskus, kaupunkitasoiset kes-
kukset ja Tampereen ydinkaupunkiseudun alakeskukset. Merkintä sisäl-
tää niihin liittyvät keskustamaisen asumisen ja keskustahakuisten pal-

velu-, työpaikka- ja muiden toimintojen alueet liikennealueineen ja puistoineen. 
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Pyhäjärven ympäristön kehittämisvyöhyke   
Merkinnällä osoitetaan Tampereen ydinkaupunkiseudulla Pyhäjärveen 

kytkeytyvä kaupunkimaisen asumisen ja virkistyksen laatuvyöhyke. 
Kehittämissuositus:  
Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edistää järvinäkymiä hyödyntäviä ratkai-
suja ja laadukasta rakentamista, yleisessä käytössä olevan rantavyöhykkeen säilymistä 
ja toteutumista sekä sujuvaa ja esteetöntä liikkumista alueella. Alueen suunnittelussa 
on kiinnitettävä erityistä huomiota kulttuuriarvojen säilymiseen. Alueen maankäyttöä 
tulee kehittää yhtenä kokonaisuutena tiiviissä yhteistyössä kuntien ja muiden viran-
omaisten kanssa. 
 

Tiivis joukkoliikennevyöhyke 
Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntarakenteeltaan tiiviit, tiivistettävät tai 
tiiviinä toteutettavat alueet, jotka tukeutuvat tehokkaaseen joukkolii-

kennejärjestelmään. 
Suunnittelumääräys: 
Alueen tulee tukeutua tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään sekä laadukkaisiin 
kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiin.  Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on pyrittävä tii-
viiseen rakenteeseen, joka mahdollistaa tehokkaan joukkoliikenteen järjestämisen. Eri-
tyistä huomiota tulee kiinnittää pysäkkijärjestelyjen toimivuuteen  
ja saavutettavuuteen, liikenneturvallisuuteen sekä liityntäpysäköinnin tarpeisiin. Alu-
een suunnittelussa tulee liikenneväylien läheisyydessä kiinnittää erityistä huomiota lii-
kenteen melun, tärinän ja ilman laadun haittojen hallintaan. 
 

 
Viheryhteys. 
Merkinnällä osoitetaan taajamiin liittyvät olemassa olevat tai tavoit-

teelliset viheryhteydet, joilla on erityistä merkitystä alueellisen virkistysverkoston ja/tai 
ekologisten yhteyksien kannalta. 
Suunnittelumääräys:  
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee määrittää viheryhteyden tarkempi si-
jainti sekä varmistaa maastokäytävän riittävä leveys, jotta seudullisten viheralueiden ja 
ulkoilureittien muodostama verkosto voidaan toteuttaa riittävän yhtenäisenä kokonai-
suutena. 
Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota ympäristön laatuun, alueen ominai-
suuksiin ekologisen verkoston osana sekä merkitykseen luonnon monimuotoisuuden 
kannalta. 
 
 
 

Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
Merkinnöillä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät rakennetun 
kulttuuri-ympäristön alueet.  
Kohdemerkinnällä osoitetaan sellaiset alueet, joiden osoittamiseen ei 
maakunta-kaavan mittakaavan vuoksi ole tarkoituksen mukaista käyttää 
aluevarausmerkintää. RK-merkinnällä osoitetaan karttateknisistä syistä 

erillisillä kartoilla esitetyt arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt. 
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Suunnittelumääräys: 
Alueen 
yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa, 
rakentamisessa ja käytössä 
tulee turvata ja edistää 
alueen kaupunkikuvan ja 
rakennusperinnön arvojen 
säilymistä ja edelleen 
kehittämistä. uusi 
rakentaminen on 
sopeutettava alueen 
kulttuuriympäristön 
ominaispiirteisiin ja 
ajalliseen kerroksellisuuteen. 
 

 
Kuva 10. Asemakaavarajaus (punainen viiva) ja Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kult-
tuuriympäristöt 2016 –selvityksen rajaukset (sininen viiva); Haikka ja Pere-Nuoliala.  

Kuva 9, Maakuntakaava 2040:n kulttuuriympäristörajaukset. 
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Taajamayleiskaava 2020 

Kuva 11, Taajamayleiskaava 2020 osoittaa merkittävän asuntorakentamisen laajennusvarauksen nykyi-
sen korttelirakenteen ja Pyhäjärven väliin. 

 
Voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaava 2020:n aluetta koskevat merkinnät: 
 
AP-1 Pientalovaltainen asuinalue. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alueen 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että rakentaminen soveltuu olemassa olevaan ra-
kennuskantaan ja ympäristöön. 
 
AP/s Pientalovaltainen asuntoalue, jolla ympäristö säilytetään. Alue on tarkoitettu ase-
makaavoitettavaksi. Alueen suunnittelussa on otettava huomioon, että rakentaminen so-
veltuu sekä rakennustavaltaan että sijainniltaan olemassa olevaan rakennuskantaan ja 
ympäristöön ja että olemassa olevat rakennukset ja rakenteet säilyvät.  
 
AK/s Kerrostalovaltainen asuntoalue, jolla ympäristö säilytetään. Alue on tarkoitettu ase-
makaavoitettavaksi. Alueen suunnittelussa on otettava huomioon, että rakentaminen so-
veltuu sekä rakennustavaltaan että sijainniltaan olemassa olevaan rakennuskantaan ja 
ympäristöön ja että olemassa olevat rakennukset ja rakenteet säilyvät. 
 
PY Julkisten palveluiden ja hallinnon alue. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi, 
 
VU Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi, 
 
V Virkistysalue, 
 
MAK 3 Haikan kartanoalue. Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö. Alueen suunnit-
telussa, rakenta-misessa ja käytössä on edistettävä kulttuuriympäristön arvojen säily-
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mistä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon kulttuuriympäris-
töjen kokonaisuus ja ominaislaatu. Alueen käyttö ja rakentaminen tulee sopeuttaa kunkin 
alueen kulttuuriperintöön ja ominaislaatuun. Numerointi viittaa kaavaselostuksen ja kult-
tuuriympäristöliitteen selostukseen. 
 
 
Venesatama/venevalkama. 
 
 
Uimaranta. 
 
 
Lisäksi Pyhäjärven rannassa kulkee Pyöräilyn kehittämiskäytävä-, Viheryhteystarve- 
sekä ohjeellinen ulkoilureittimerkinnät. Pereentien varressa on meluntorjuntatarvemer-
kintä. Alueelle on laadittava asemakaava, jolla ratkaistaan alueen rakennusten ja pihojen 
riittävä suojaus melulta. 

 

Asemakaava 

Alueella on asemakaavoja vuosilta 1970-1986. Alueen perusrunko on 1970 asemakaa-
vasta (nro 8), jolla on käytännössä muodostunut laajemmin koko Loukonlahden alue. 
Vuosina -73, -83 ja -86 alkuperäistä asemakaavaa on muutettu vaiheissa, joissa kortte-
leita 214, 218 ja 1312 on raken-
nettu. 
Alueella voimassa oleva Lou-
konlahden ranta-alueen ase-
makaava (alkujaan rakennus-
kaava, kuva 12) on peruja 
1970-luvulta, jolloin alueelle 
on laadittu Loukonlahden 
kunnanosan kokonaiskaava. 
Rakennuskaavan laajuutta ku-
vaa hyvin silloisen rakennus-
kaavan tilastotiedot. Suunnit-
telualueen laajuus oli 78 ha, 
asuinkorttelien pinta-ala yh-
teensä 38 ha, rakennusoi-
keutta 111 635 k-m2 ja asukas-
lukuarvio silloin oli 2854 asu-
kasta. 
 
 
Alue on asuinrakennusten korttelialueiden osalta toteutunut. Asemakaavassa Kunnal-
listeknillisten rakennusten (YT, 17 918 m2) ja Huvi – ja viihdepalveluiden (YV, 9 275 m2) 
korttelialueiksi osoitetut alueet eivät ole toteutuneet. YT-korttelialueella on rakennus-
oikeutta asemakaavan mukaan 5375 k-m2 ja vastaavasti YV-korttelialueella 2318 k-m2. 

Kuva 12, Loukonlahden rakennuskaava 13.2.1970 
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Puistoalueiksi (P) osoitetut alueet on aikakauden kaavoille tyypillisesti jätetty luonnon-
tilaisiksi; varsinaisina rakennettuina puistoina ne eivät ole kokonaisuudessaan toteutu-
neet. 

  
Kuva 13. Asemakaavayhdistelmä. 

Katu- ja puistosuunnitelmat 

Pyhäjärven rantareitin yleissuunnitelma 
 

 
Kuva 14.  Rantareittisuunnitelma ote, Loukonlahti. Pirkkalan kunta, 2018 
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Rakennusjärjestys 

Pirkkalan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.6.2016. 
 

Rakennuskiellot 

Alueella on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimisen ajaksi. 
 

Päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat 

 
Seutuhallitus hyväksyi osaltaan rakennesuunnitelman 2040 joulukuussa 2014. Pirkkalan 
kunnanvaltuusto hyväksyi rakennesuunnitelman 16.2.2015 § 3. Rakennesuunnitelma 
2040 on Tampereen kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen kehitystä pitkällä täh-
täimellä ohjaava strateginen suunnitelma. Siinä tarkastellaan seudun taajamaraken-
netta taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävänä sekä arjen sujuvuutta 
edistävänä kokonaisuutena. 
Tärkeitä osia ovat esimerkiksi raideliikennettä ja palveluverkkoa koskevat seudulliset 
ratkaisut sekä monipuolinen asuntotuotanto. Kunnat huomioivat rakennesuunnitel-
man kaavoissaan, liikenteen ja palveluverkon suunnitelmissaan sekä asuntotuotannos-
saan. Rakennesuunnitelmassa varaudutaan 2000-luvulla toteutuneen väestönkasvun 
jatkumiseen, eli hieman yli 4000 asukkaan vuotuiseen kasvuun. Seudulla arvioidaan 
olevan noin 480 000 asukasta vuonna 2040. Uusia asuntoja tarvitaan noin 91 000 kap-
paletta. Asuntorakentamisen painopistealueet ovat hyvien joukkoliikenneyhteyksien 
varrella. Pääosa uusista asunnoista sijoittuu kuntien keskustoihin ja muihin vahvoihin 
alueellisiin keskuksiin, mukaan lukien lähijunan asemanseuduille sekä seudullisten rai-
tiotie- ja bussiyhteyksien varrelle. Asuinympäristöistä tehdään houkuttelevia monipuo-
lisella asuntotuotannolla. Yhdyskuntarakenteen täydentyminen parantaa myös käve-
lyn ja pyöräilyn olosuhteita.  
 

 

 
Kuva 15. Rakennesuunnitelma 2040. 
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Ko. suunnittelualue sijoittuu rakennesuunnitelmassa numerolla 40 merkitylle rajauk-
selle, jolla on merkintä uusi/merkittävästi kehitettävä asuinalue. Lisäksi rakennesuunni-
telman merkinnät kehäbussit 1 ja 2 sivuavat suunnittelualuetta. 
 

MAL-aiesopimus 2020-2023 

Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset (MAL) ovat valtion ja Tampereen kau-
punkiseudun kuntien välisiä yhteistyösopimuksia. MAL-sopimuksessa sovitaan kau-
punkiseudun pitkäjänteisestä kehittämisestä ja rahoituksesta neljän vuoden ajaksi. Ny-
kyinen sopimuskausi on jo neljäs. Ensimmäinen MAL-sopimus solmittiin vuonna 2011. 
Sopimus on jatkoa 2019 päättyneelle MAL-sopimukselle. Sen päätavoitteena on edis-
tää eheää ja toimivaa yhdyskuntarakennetta, riittävää asuntotuotantoa ja kestäviä kul-
kumuotoja kaupunkiseudulla.  Sopimus vahvistaa kuntien keskinäistä yhteistyötä myös 
kansallisten tavoitteiden, kuten Hiilineutraali Suomi –tavoitteen saavuttamisessa.  
Valtioneuvosto hyväksyi neljännen MAL-sopimuksen 8.10.2020. Sopimus hyväksyttiin 
kaupunkiseudun kuntien valtuustoissa aiemmin syksyllä 2020. 
 
Nostoja MAL-sopimuksesta: 

• Tampere ja Pirkkala käynnistävät kohti toteuttamista tähtäävän hankesuunnitel-
man laatimisen vuoden 2021 aikana ja mahdollisesti toteuttamissuunnitelman laa-
timisen vuonna 2023 osuuksilla Tays keskussairaala - Koilliskeskus ja Tampereen 
linja-autoasema - Härmälä - Pirkkala. 

• Kunnat lisäävät rahoitusta kävelyn ja pyöräilyn kehittämistoimiin kävelyn ja pyöräi-
lyn palvelutason parantamisen ja kulkutapaosuuden lisäämiseksi. 

• Seudulle valmistuu 13 400 asuntoa kauden 2020-2023 aikana. Asuntotuotannosta 
80 % sijoittuu keskustoihin, aluekeskuksiin ja joukkoliikennevyöhykkeelle. 

• Asuinalueiden viihtyisyys, toiminnallinen ja sosiaalinen monimuotoisuus sekä tasa-
laatuisuus nostetaan kilpailutekijäksi seudullisessa asuntopolitiikassa. 

• Kunnat kehittävät rakentamisen laadunohjausta ja asumisen innovaatioita sekä 
monipuolistavat asuntokantaa täydennysrakentamisella. 

 

Kaavoituskatsaus 

Asemakaavamuutos on Pirkkalan kunnan vuoden 2021 kaavoituskatsauksen kohde nu-
mero 260. 
 

Pohjakartta 

Asemakaavan pohjakartta on ilmakuvakartoitettu vuosina 2007, 2009, 2013 ja 2018 
sekä kartta on täydennysmitattu ajantasaiseksi maastomittauskartoituksena, joten 
pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 a §:n vaatimukset ja sen on hyväk-
synyt 20.11.2019 maanmittausinsinööri Jouko Lehto.  
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

 
Taajamayleiskaava 2020:n laadinnan punaisena lankana oli asuntorakentamisen täy-
dennyskohteiden osoittaminen taajama-alueen sisältä. Loukonlahden puistot, käsit-
täen käytännössä rakentamattomana säilyneet pelto- ja metsäalueet asuinkorttelien ja 
Pyhäjärven välissä nähtiin yleiskaavatyössä potentiaalisena taajamarakenteen täyden-
nyskohteena. Alueelle osoitettiinkin merkittävä asuinaluevaraus sekä lisäksi varaus vir-
kistys- ja urheilupalveluille. Oikeusvaikutteisena yleiskaava käynnisti alueen kaavoituk-
sen pohjatyön; kunnan aktiivisen maanhankinnan alueen asemakaavan muutta-
miseksi. 
 
Yleiskaavan laatimisajankohdan jälkeen kaupunkiseudulla - ja laajemmin koko 
yhteiskunnassa - on nähty entistä selvemmin olemassa olevan rakenteen sisään 
täydentämisen kestävimmäksi tavaksi pienentää yhdyskunnan energiankulutusta. 
Tästä esimerkkinä on ko. alueen merkintä tuoreessa maakuntakaavassa tiivistettäväksi 
alueeksi. 
60- ja 70 -lukujen lähiörakentamisen periaatteet tuottivat kansallisesti tyypillisen 
yhdyskuntarakenteen; satelliittilähiösaariston. Yksityisille maille rakennusliikkeiden 
vetäminä aluerakennushankkeina syntyneet asuinalueet ovat nykymittapuulla 
hyvinkin väljiä ja usein yhdyskuntarakenteeltaan tuhlailevia. Kun nyt uudisalueiden 
kaavoitus on hyvin paljon tehokkaampaa ja tiiviimpää, on perusteltua ja luontevaa 
avata myös lähiövuosikymmenien rakennuskaavojen puistoalueita 
asemakaavamuutoksille taajamayleiskaava 2020:n mukaan. Näin on tehty myös 
Pirkkalassa, esimerkkinä Niemenmaan alueella Soljan uudisalue. 
Pirkkalan kunnassa viime aikoina tehdyissä linjauksissa, liittyen yhdyskuntarakenteen 
kehittämiseen ja kasvusuuntiin, on päädytty tavoitteeseen kohdistaa 
täydennysrakentaminen taajamarakenteen sisään. Tästä esimerkkinä Kaakkois-
Pirkkalan yleiskaavatyön keskeyttäminen, jonka loppupäätelmänä poliittisella tasolla 
oli tulevien asuinrakentamisen kaavojen keskittäminen tukemaan Naistenmatkantien 
joukkoliikennekäytävää. 

3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kunnanhallitus on laittanut asemakaavan vireille kaavoituskatsauksella 2020. Yhdys-
kuntalautakunta käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa kokouksessaan 
20.5.2020 ja hyväksyi sen jatkovalmistelujen pohjaksi sekä asetti sen nähtäville. 

3.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

Osalliset 

Osallisia asiassa ovat suunnittelualueen lähiasukkaat sekä toimijat, joiden olosuhteisiin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Viranomaisten ja yhteisöjen osalta osallistumi-
nen ja vuorovaikutus asemakaavoituksen yhteydessä tapahtuvat etupäässä neuvotte-
luiden ja lausuntojen kautta sekä kaavoituksesta tiedottamalla eri vaiheissa. Asema-
kaavan laajennuksesta tiedotetaan seuraaville osapuolille: 

• Alueen maanomistajat 
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• Naapuritonttien omistajat 

• Kunnan hallintokunnat 

• Pirkanmaan maakuntamuseo 

• Pirkanmaan pelastuslaitos 

• Elenia Oy 

• Tampereen sähkölaitos ja kaukolämpötoiminta 

• Tampereen vesi liikelaitos 

• Pirkanmaan Ely-keskus 

• Pirkkalan vanhus- ja vammaisneuvostot 

• Seniorifoorumi 

• Pirkkala-seura Ry 

• Muut ilmoituksen mukaan 
 

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 
Yleisötilaisuus Nuolialan koululla 5.8.2020 
Paikalla oli n. 80 henkeä; pääosin loukonlahtelaisia. Tilaisuus oli kaksiosainen. Koulun 
salissa esteltiin laaditun OAS:n kautta alueen suunnittelun tavoitteita. OAS-esittelyn ja 
keskusteluosuuden jälkeen jatkettiin maastossa kiertokävelyllä. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan saadut palautteet nähtävillä oloajalta 3.6.- 
7.8.2020: 
 
Palautteen OAS:sta jätti Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirk-
kala-seura, Pirkanmaan pelastuslaitos, Pirkkalan ympäristöyhdistys, PJK, Tampereen 
sähkölaitos, vanhusneuvosto, hyvinvointitoimiala, sekä 14 yksityistä kuntalais -ja talo-
yhtiömielipidettä. 
 
Alustavat lausunnot Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan: 
 
Pirkanmaan maakuntamuseo, Soininen, Lyyra-Seppänen, 20.8.2020 
Suunnittelualueen länsiosasta merkittävä osa, nk. Haikan kartanon alue, kuuluu maa-
kunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön Haikan asuinalue, tans-
silava ja kartanon alue. Alueen inventointikuvauksessa (Pirkanmaan maakunnallisesti 
arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt, Pirkanmaan liitto 2016) todetaan, että alu-
een yleisilme on säilynyt vehreänä, ja jonkin verran on häiritsevää uudisrakentamista. 
Kuvauksen mukaan arvoalueen ominaispiirteet muodostuvat väljistä tonteista, ja niemi 
ja kartanon pelto toimivat vastapainona rakennetulle ympäristölle. Edelleen todetaan, 
että etelän ja pohjoisen asuinalueet erottuvat ympäröivästä rakenteesta ja muodosta-
vat yhtenäisiä katunäkymiä ja aluekokonaisuuksia. 
Koilliskulmastaan suunnittelualue rajautuu toiseen maakunnallisesti arvokkaaseen ra-
kennettuun kulttuuriympäristöön, Pereen-Nuolialan kulttuurimaisemaan. Alueen inven-
tointikuvauksen mukaan (Pirkanmaan liitto 2016) alueen keskeisiä piirteitä ovat kanta-
talojen pihapiirit lähipeltoineen ja tilakeskusten näkyvyys maisemassa. Edelleen tode-
taan, että Pereen-Nuolialan alue muodostaa kokonaisuuden Haikan ja Loukon- vainion 
avoimen maisematilan kanssa. 
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Pirkkalan taajamayleiskaavan 2020 valmistelua varten laaditussa liitteessä Kulttuu-
riympäristöt (liite 6, Pirkkalan kunta 2013) Haikan kartanoalue mainitaan maakunnalli-
sesti arvokkaaksi ja todetaan, että asutus muodostaa kerroksellisen miljöönsä vuoksi 
arvokkaan ympäristön. Vanhat Haikan tilan rakennukset on pääosin purettu, mutta ki-
vijalat ja vanhaa puustoa on kuitenkin yhä havaittavissa. Rakennetun ympäristön koh-
teiden luettelossa Haikka (kiint. tunnus 604-402-1-574) huomioidaan vanhana kartanon 
paikkana 1800-luvun alkupuolelta. Kuvauksen mukaan kokonaisuudesta on säilynyt 
makasiini ja kivijalkoja ja myös vanhasta puustosta ja tiestöstä on jälkiä ympäristössä. 
Maakuntamuseo toteaa, että vaikka varsinainen Haikan tilan tontti jää suunnittelualu-
een ulkopuolelle, vanha kartanonpaikka on ympäristön maisemakuvan ja sen historial-
lisen kehityksen kannalta merkittävä ja siten huomioitava suunnittelussa. 
Pirkkalan taajamayleiskaavaan on merkitty neljä arvoaluetta (Loukonlahti, Killo, 
Haikka ja Turri), joiden kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne tulee säilyttää. Haikan 
arvoa- lue sijaitsee suurimmalta osaltaan suunnittelualueen länsipuolella, mutta Haikan 
kartanon vanha tontti ja sitä ympäröivä pelto kuuluvat kuitenkin arvoalueeseen ja mai-
nitaan sen kuvauksessa. Loukonlahden arvoalueesta todetaan seuraavaa: "Yhtenäinen 
ja lyhyessä ajassa rakennettu Loukonlahden asuinalue kertoo esimerkillisesti ai- kansa 
laadukkaasta suomalaisesta asuinaluesuunnittelusta ja –rakentamisesta. Alueen yhte-
näisyys syntyy ajallisesti yhtenäisyydestä ja yhtenäisistä rakennusmateriaaleista sekä 
ennen kaikkea arkkitehti Pekka Ilveskosken alueelle suunnittelemista rakennuksista. 
Rakennuksilla on selkeää arkkitehtonista arvoa. Rakennuskannan yhtenäisyyden ja on-
nistuneesti toteutetun rakennuskaavan vuoksi aluetta on pidettävä arvoalueena, joka 
muodostaa merkittävän maisemakokonaisuuden." 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetty tiivistetty rakentaminen muokkaisi 
Loukonlahden alueen maisemakuvaa merkittävästi. Erityisesti arvokkaiden ympäristö-
jen perusteina esitetyt alueiden yhtenäisyys sekä avoimen peltomaiseman ja rakenta-
misen vuoropuheluun perustuva maisemakokonaisuus vaarantuisivat esitetyn rakenta-
misen toteutuessa. Lisäksi 1970-luvun aluerakentamista kuvastava asuinalueiden saa-
rekemainen rakenne ja sen myötä alueen ajallinen kertovuus heikentyisivät. 
Pirkkalan kunta on viime vuosina voimakkaasti kehittänyt Pyhäjärven etelärantaa myö-
täilevää rantareittiä yleisenä kevyen liikenteen- ja virkistysreittinä, ja maisema on yksi 
reitin laatutekijöistä. Maisemakuvaltaan vaihteleva reitti sivuaa myös kulttuurihistori-
allisesti merkittäviä kohteita ja kulttuurimaisemia. Loukonlahden kohdalla rantareitiltä 
avautuu näkymiä niin järvelle pohjoiseen kuin vanhojen rantapeltojen tai -niittyjen yli 
etelään kohti asutusta. Mikäli rantaan rajautuvat alueet täyttyvät rakentamisesta, kult-
tuurimaiseman historiallinen kertovuus heikentyy merkittävästi. 
Maakuntamuseo esittää, että suunnittelussa turvataan Haikan kartanon alueen avoi-
men peltomaiseman säilyminen maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriym-
päristön rajauksen osalta. Samoin suunnittelualueen koillisosassa tulee turvata pelto-
alueiden yhtenäisyys ja maisemakuvan jatkuvuus viereisen maakunnallisesti arvokkaan 
rakennetun kulttuuriympäristön arvot huomioiden. Lisäksi tulee huomioida Pyhäjärven 
rantareitin kulttuurimaisemaan painottuva luonne ja siihen liittyvät kulttuurimaiseman 
arvot. Koko suunnittelualueen arkkitehtoniset arvot tulee huomioida myös rakennus-
kantaa täydennettäessä.  Loukonlahden arvoalueen osalta maakunta- museo esittää 
rakennetun ympäristön selvityksen laatimista. Alueen ominaispiirteitä kuvaavan selvi-
tyksen perusteella on siten mahdollista tarkentaa jo taajamayleiskaavassa esitettyjen 
suojelutavoitteiden (esimerkiksi merkinnät AK/s ja AP/s) sisältöä. 
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Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta maakuntamuseo toteaa, että kaava-alue on jää- 
nyt pääosin tutkimatta aikaisemmissa inventoinneissa. Historiallisten lähteiden perus-
teella tiedetään kuitenkin, että alueella on ollut torppa-asutusta 1700-luvulta lähtien 
(Haikka Nytt Torp Loukonlahden etelärannalla). 1800-luvulla torppa- ja kartanoasutusta 
syntyy alueen eteläosaan, maantien varrelle. Tämän vuoksi on pidettävä mahdollisena, 
että kaava-alueelta löytyisi vielä tuntemattomia historiallisen ajan asutukseen ja elin-
keinoihin liittyviä kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kulttuuriperintö-
kohteita. Esimerkiksi edellä mainittuja Haikan kartanon rakennusten jäännöksiä voi-
daan tulkita kulttuuriperintökohteiksi. Niiden huomioonottaminen kaavassa edellyttää 
arkeologisen tarkkuusinventoinnin suorittamista MRL 9 §:n mukaisesti. 
Arkeologisessa inventoinnissa on otettava huomioon myös kaava-alueen itäosassa kul-
kenut historiallinen Haikan ja Nuolialan kylien välinen raja sekä em. maantien linja. Ky-
seessä on 1700-luvun lopulta alkaen kartoissa esiintyvä tie, joka on kuitenkin yhdistänyt 
toisiinsa jo keskiajalla syntyneet kohteet: Pirkkalan kirkon, Hiidentien (Hämeenlinna-
Akaa-Tammerkoski) ja Pyhäjärven etelärannan kylät. Tielinjan käytöstä jääneet osat 
ovat tulkittavissa kiinteiksi muinaisjäännöksiksi tai muiksi kulttuuriperintökohteiksi. 
Alueen sijainnin, korkeusaseman, topografian ja lähikohteiden perusteella myös esihis-
toriallisten muinaisjäännösten löytymistä voidaan pitää mahdollisena. 
Arkeologisia tutkimuksia voidaan tehdä pääsääntöisesti vain lumettomissa olosuh-
teissa, sulan maan aikana. Tutkimuksissa tulee noudattaa Suomen arkeologisten kent-
tätöiden laatuohjeita (2020) ja muita Museoviraston ohjeita. 
Kaavaluonnos ja selvitysaineisto tulee toimittaa Pirkanmaan maakuntamuseon lausun-
toa varten. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Asemakaavatasoinen rakennetun ympäristön selvitys ja arkeologinen tarkkuusinven-
tointi laaditaan ennen luonnoksen käsittelyä. 
 
Pirkanmaan ELY-keskus, Hoffren, 18.8.2020 
Kaavamuutos noudattaa tavoiteasettelultaan alueella voimassa olevan yleiskaa-
van lähtökohtia.  
  
ELY‐keskus esittää OAS‐vaiheen lausuntopyyntöaineiston perusteella seuraavat kom-
mentit:  
 
1. Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmaan on tarpeen täydentää siten, että yhtenä 

kaavan laatimisen lähtökohtana huomioon otettavat maakuntakaavan mukaiset 
maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt huomioidaan. Suunnit-
telualueen länsireunaan ulottuu osin Haikan asuinalue, tanssilava ja kartanon alue 
sekä alueen itäpuolelle sijoittuva Pereen‐Nuolialan kulttuurimaisema. Em. arvo‐
aluerajaukset tulisi esittää OAS:n karttaotteella. Myös niitä koskevat maakuntakaa-
van mukaiset suunnittelumääräykset on tarpeen täydentää jatkossa OAS:n. 

2. Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmassa mainittujen selvitysten ohella alueelle on 
tarpeen laatia asemakaavatasolle soveltuva rakennusinventointi.   

3. Myös alueen luontoselvitys on tarpeen jatkossa päivittää.  
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Kaavan osallistamis‐ ja arviointisuunnitelmassa mainitaan, että alueelta on olemassa 
mm. Pirkkalan taajamaosayleiskaavan perusselvitykset (esim. luontoselvitys), ja että 
kaavasuunnittelun kuluessa luontoympäristöä koskevia selvityksiä tullaan päivittä-
mään. ELY‐keskus pitää tärkeänä vuodelta 2012 olevan yleiskaavan luontoselvityksen 
riittävää päivittämistä ja tarkentamista nyt laadittavan asemakaavan suunnittelutyön 
pohjaksi.   
Esimerkiksi uhanalaisuusluokituksessa vaarantuneeksi (VU) luokitellulla sekä luonnon-
suojelulain (1096/1996) 42 §:n nojalla rauhoitetulla kynäjalavalla on tunnettuja kasvu-
paikkoja kaavoitettavalla alueella Pyhäjärven rantavyöhykkeellä (Hertta‐eliölajit 1996, 
yleiskaavan luontoselvitys 2012). ELY‐keskus katsoo, että lajin nykyesiintyminen 
kaava‐alueella tulee selvittää ja lajin esiintymät turvata kaavaa laadittaessa.  
Pirkkalan kaava‐alueen lepakkoselvitys on tehty vuonna 2009, ja se kattaa nyt kaavoi‐
tettavan alueen. Selvityksessä on tunnistettu Loukonlahden ranta‐alueen ja venesata‐
man alueet lepakoille tärkeiksi ruokailualueiksi, joille selvityksen mukaan saattaa joh-
taa lepakoiden siirtymäreitti etelästä männikön sekä puhdistamon tuntumassa olevan 
lehtipuualueen kautta. ELY‐keskus katsoo, että vuonna 2009 tehty lepakkoselvitys ei 
ole enää ajantasainen, ja se tuleekin päivittää asemakaavoituksen pohjaksi.  
Vaikka kaavoitettavan alueen kattaa vuonna 2019 laadittu Pirkkalan taajama‐alueen 
liito‐oravaselvitys, katsoo ELY‐keskus, että se tulisi päivittää, mikäli liito‐oravalle tär‐
keille ja/ tai soveliaille alueille suunnitellaan muuttuvaa maankäyttöä. Vuoden 2019 
liito‐oravaselvityksessä on todettu mm. Haikan kartanonpuiston alueen soveltuvan 
erittäin hyvin liito‐oravan elinympäristöksi, vaikka jätöksiä tai risupesiä ei alueelta sel‐
vityksessä tavattukaan. Jätöshavaintoja on kuitenkin alueelta tehty vuoden 2009 yleis-
kaavan luontoselvityksen mukaan. Koloihin, jotka voivat toimia liito‐oravan lisäänty‐
mispaikkoina vuoden 2019 liito‐oravaselvityksen käynnillä Haikan puistossa ei ole kiin‐
nitetty huomiota, mikä heikentää selvityksen luotettavuutta. Lisäksi puistoalueen voi-
daan katsoa toimivan väylänä lajin leviämisessä mm. Komperinmäen suuntaan, jossa 
vuonna 2019 on tavattu liito‐oravan elinpiiri (Pirkkalan taajama‐alueen liito‐oravaselvi‐
tys 2019). Sekä lepakot että liito‐orava kuuluvat EU:n luontodirektiivin (92/43/ETY) liit‐
teen IV a‐lajeihin, joiden lisääntymis‐ ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentä‐
minen on kielletty luonnonsuojelulain (1096/1996) 49 §:n mukaisesti.  Myös riittävien 
lajien kulkuyhteyksien turvaaminen tulee huomioida kaavoituksessa.  
Haikan kartanon ympäristöstä on tunnistettu mahdollisen liito‐oravan lisäksi mm. 
yleiskaavan luontoselvityksessä (2012) sekä erillisessä Haikan kartanopuiston luonto-
selvityksessä (2018) muitakin merkittäviä luonnonsuojelullisia arvoja. Niihin lukeutuvat 
mm. iäkäs ja monipuolinen, lehtipuuvaltainen sekä useiden eri lajin jalopuiden lei-
maama sekä elävä‐ että lahopuusto, lehtomainen ja rehevä kasvillisuus, kulttuurikasvil‐
lisuus sekä rikas linnusto. Alueen  
sienilajistosta on löydetty erittäin uhanalaista (EN) ja erityisesti suojeltavaa oliivikieli‐
sientä (Hertta‐eliölajit 1988, Haikan kartanopuiston luontoselvitys 2018). ELY‐keskus 
katsookin, että Haikan kartanonpuiston merkittävät arvot tulee turvata kaavoituk-
sessa. 
 
Kaava pyydetään toimittamaan ELY‐keskukseen luonnosvaiheessa siten, että varataan 
tarvittaessa mahdollisuus lausunnon antamiseen. 
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Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 
 
Pirkkalan kunta hyvinvointi toimiala, Rönnholm, 4.8.2020 
Sivistyspalveluiden palveluverkkoselvityksessä (hyväksytty kunnanhallituksessa 
14.12.2015) on esitetty Loukonlahteen sijoitettavaa urheilupuistoa. Loukonlahden alu-
een ja Vähäjärven mahdollinen Sporttikampus tulee liikuntapaikkasuunnittelun osalta 
liittyä yh- teen.   
  
Loukonlahden urheilupuisto  
Toteutuessaan Loukonlahden urheilupuisto lisää merkittävästi seurojen toimintamah-
dollisuuksia ja tukisi koulujen ja päiväkotien liikkumismahdollisuuksia. Puisto parantaa 
kunta- laisten mahdollisuuksia monipuolisen liikunnan harrastamiseen ja lisää asukkai-
den viihtyvyyttä ja paikkakunnan vetovoimaisuutta. Mahdollisten yksityisten toimijoi-
den palvelut ja kunnan toiminnat tulee suunnitella toisiaan täydentävänä kokonaisuu-
tena. Liikuntapaikka- suunnittelua tulee pystyä priorisoimaan siten, että kokonaissuun-
nittelussa huomioidaan akuutit tarpeet ja myös laajempi hyöty kunnan liikunnan edis-
tämisen näkökulmasta. Hyvällä saavutettavuudella, yhteisellä suunnittelulla ja esteet-
tömyyden vaatimusten huomioon ottamiselle voidaan varmistaa urheilupuiston hyvä 
käyttöaste. Alue liittyy välittömästi Pyhäjärven rantareittiin ja läheisesti myös Naisten-
matkantien varren kevyenliikenteen verkkoon.  Loukonlahden alue tarjoaa hyvän si-
jaintinsa ansiosta merkittävän lisän myös seudulliseen liikuntapaikkatarjontaan.   
  
Seuraparlamentti on käsitellyt vuosina 2017 ja 2020 Loukonlahdelle suunnitteilla ole-
van urheilupuiston suunnittelutilannetta ja olosuhdetarpeita sekä listannut seuraken-
tän ehdotukset alueensuunnittelun pohjaksi. Seurojen näkökulmasta Loukonlahden 
alue voitaisiin profiloida siten, että alueella olisi em. jalkapallo- ja salibandyhallit ja 
yleisurheilumahdollisuudet oheistoimintoineen ja rakennuksineen. Kaava-alueelle tu-
lee itse liikuntapaikkojen lisäksi mahtua mm. riittävä parkkialue ja huoltorakennukset. 
Syöttöliikenteeseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lisäksi alueella olisi hyvä olla 
tilaa perheliikunnalle ja muulle eri-ikäisten vapaalle liikuntatoiminnalle. Alueen kaikilla 
toiminnoilla voisi hyvin olla yhteiset puku-  ja varastotilat. Loukonlahden alueella tulee 
huomioida myös saattoliikenteeseen liittyvät asiat viereinen asuinalue huomioiden.  
Koulujen ja päiväkotien näkökulmasta urheilupuisto mahdollistaa koulun pihan laajen-
tumisen monipuoliseksi leikki- liikunta- ja välituntialueeksi. Tämän edellytyksenä on, 
että alueen suunnittelussa otetaan huomioon monipuoliset eri ikäryhmiä palvelevat lii-
kuntamahdollisuudet ja tarpeet. Kouluopetuksen näkökulmasta tärkeää on huolehtia 
myös talviurheilu- mahdollisuuksista jääkentistä ja hiihdon perustaitojen harjoittelu-
alueista.  
  
Esimerkkejä urheilupuistoon mahdollisesti sijoittuvista toiminnoista:  

• Koripallo, minifutis, pingispöydät  

• Yleisurheilutarpeet, uudenlainen suunnittelu kunnan nykyiset ja uudet mahdolli-
suudet huomioiden  

• Ulkosalibandy- ja koripallokenttä  

• Jalkapallokenttä, 95 x 55 m  

• Beachvolley-kenttä 8 x 16 m + 3 m kentän ympäröivä vapaa-alue  
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• Crossfit, kiipeily, parkour, streetworkout, trampoliini  

• Lasten aidattu liikunta- ja leikkipuisto, pieni peliareena  

• Talviolosuhteet (jääkenttä, kaukalo), 2 x 60 x 30 m  

• Varaus yksityiselle sisäliikuntahallille n. 70 x 50 m kenttä + 2 x 40 x 20 m kenttä  
  
Loukonlahden alueen varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut  
Yleiskaavan mukainen asuinpientalovaraus mahdollistaa alueelle laskennallisesti ra-
kennus- oikeutta 60 000 - 70 000 k-m2.  Kaavassa esitettävä tavoitteen mukainen asun-
torakentaminen (300 - 400 pientaloa) lisää alueen asukasmäärää arvion mukaan noin 
1400 asukkaalla.  Päiväkoti- ja kouluikäisten lasten määrää edellyttää arvion mukaan 
laskennallisesti n. 80- 100 päiväkotipaikkaa. Oppilasennusteen mukaan alueelta tulee 
noin 120-150 koululaista.  Lukumääriin vaikuttaa alueen valmistumisen jaksotus ja 
asuntoprofiilit. Asemakaavan toteuttamisessa tulee huomioida, että se jaksotetaan 
muiden tontinluovutusten kanssa, jotta kunnan kasvu pysyy hallittuna.  
  
Varhaiskasvatukseen ohjaus tapahtuu keskitettynä palveluohjauksena ilman erillistä 
aluejakoa. Päiväkotipaikkojen riittävyys kasvavaan palvelutarpeeseen edellyttää päivä-
kotitarjonnan jatkuvaa arviointia. Loukonlahden alueen päiväkotipaikkatarpeeseen 
vastaisivat lähipalveluina Nuolialan ja Pereen päiväkodit sekä Pereen yksityinen palve-
lusetelipäiväkoti.   
  
Loukonlahden alueen esi- ja perusopetuksen oppilaat ohjataan Nuolialan kouluun, 
jossa järjestetään opetusta luokilla 0-9. Nuolialan koulu on tällä hetkellä täynnä, joten 
alueen lapsi- ja oppilasmäärän kasvun tarpeen mukaiseen tasapainottamiseen on pal-
veluverkkoselvityksessä varauduttu Kalliomäen (Silvonvainio) lastentalolla, kattaen 
sekä varhaiskasvatus- että opetuspalvelut. Palveluverkkoselvityksen mukainen raken-
tamisen tavoiteaikataulu olisi aikaisintaan vuonna 2025 ja on toteutettavissa vaiheit-
tain. Koulumatkat Loukonlahdesta Nuolialan kouluun ovat pituudeltaan n. 0,5-1 kilo-
metriä ja kouluikäisten kuljettavissa turvallisesti jalan sekä pyörällä. Kalliomäen han-
ketta tulee valmistella maankäytön ja kaavoituksen osalta samassa aikataulussa Lou-
konlahden asemakaavoituksen kanssa.   
  
Nuolialan koulun yhteydessä toimivat lähipalveluina nuorisotila ja kirjastopalvelut.  
Saavutettavuus Loukonlahden alueelta Suupalle lukiokoulutukseen ja vapaa-aikapal-
veluihin, liikunta-, kulttuuri- ja kirjastopalveluihin ja terveyskeskukseen on hyvä. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 
 
Tampereen sähköverkko Oy, Mihail Suontaus 4.6.2020 
Muutoksen alla oleva alue sijoittuu Elenian ja Tampereen Sähköverkon raja‐alueelle. 
Verkkojen raja kulkee Kirkkoveräjäntiessä. Kirkkoveräjäntien länsipuoli on Tampereen 
Sähköverkon aluetta. Huomasin ettei Eleniaa ole mainittu kaavaan sidosryhmäluette-
lossa.  
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Koska tavoitteena on kaavoittaa uusia alueita ja mahdollistaa vanhojen alueiden täy-
dennysrakentamista, täytyy Tampereen Sähköverkon alueelle varata yksi muuntamo-
paikka. Uuden muuntamon avulla turvataan alueen kasvava sähkön tarve. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 
 
Pirkkalan ympäristöyhdistys ry, Veikko Hahmo, Kristiina Kaila, 27.5.2020 
 
Kaavaseloste kertoo kaavan olevan täydennyskaava olemassa olevaan asemakaavaan, 
jolla pyritään tiivistämään taajamarakennetta ja tuomaan lisää käyttäjiä valmiin jouk-
koliikennekäytävän varteen. Eniten uutta rakennuskantaa ja asukkaita esitetään nyt 
vielä vapaina oleville Haikan pelloille. Kaavan itälaitaan osoitetaan tilaa urheilu- ja va-
paa-ajan toiminnoille. Ranta-alueet esitetään säilyviksi lähivirkistysalueina.  
  
Kaavan myötä menetetään osa kuntamme Pyhäjärven maisemapelloista, mutta nä-
emme että kaavoittaminen olemassa olevan joukkoliikennekäytävän varteen peltoalu-
eille on kokonaisuuden kannalta ekologisempaa kuin esim. syrjempään luonnonmetsiin 
suuntautuva rakentaminen.  
  
Uusi asuinalue tulisi liittää olemassa olevaan asuinalueeseen saumattomasti minimoi-
den aiheutettu rakennusaikainen haitta. Tarkasteltavia asioita ovat mm. tiet, polut, vir-
kistysalueet, sekä maisemakäytävät järvelle. Maakuntakaava 2040:n osoittama lähivir-
kistysalue kaava-alueen länsireunassa tulisi säilyttää maakuntakaavan esittämässä laa-
juudessa.   
  
Esitämme huolemme länsipuolen AP-1 alueesta, jonka läpi kulkee läheisen rivitaloalu-
een pohjoispuolella olevalta kosteikolta alkunsa saava puro. Näin syksyllä tarkasteltuna 
sen itä-länsisuuntainen osuus oli kuiva, mutta keväällä ja kesällä se syöttänee suuren 
osan purovedestä. Tämä puroalue on paikallisesti merkittävä luonnon monimuotoi-
suuskohde ja puron varren lehtoalue tarjoaa linnustolle hyvät  
pesintä- ja ruokailupaikat. Puron varren itäpuoli on aikoinaan ojitettu ja siihen on istu-
tettu männikkö.  Länsipuolella on avoimempaa aluetta, jossa kasvaa lehtipuustoa. 
Tammen taimia tällä alueella oli paljon. Puro sekä siihen veden tuova norouoma tulee 
kaavassa suojella kokonaan ja sen ympärille tulee  
jättää riittävän laaja suojavyöhyke.  
 
Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 
 
Pirkkala-Seura, Petri laiho 7.8.2020 
Asemakaavan muutos mahdollistaa täydennysrakentamisen 1970-luvulla kaavoite-
tulle, taajamayleiskaavassa suojellulle asuinalueelle (arkkitehti Pekka Ilveskosken ja 
kaava-arkkitehti Aulis Hartikaisen suunnittelemalle rakennusperinnön kannalta mer-
kittävälle arvoalueelle). Kaava- alue sisältää myös maakunnallisesti arvokkaan kulttuu-
riympäristön: Haikan kartanoalueen. Tämän johdosta arkkitehtonisten ja kaupunkiku-
vallisten ratkaisujen tulee olla linjassa olemassa olevan rakennetun ympäristön kanssa. 
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Vaikka kaavamuutoksella tavoitellaankin rakennustehokkuutta, rakentamisen tulee 
olla matalaa, jotta alkuperäinen idea rantaa kohti portaittain madaltuvasta rakennus-
kannasta säilyy. Paikoitustilaa sekä asukkaille että rannan virkistysalueella kävijöille tu-
lee myös olla riittävästi ja se tulee piilottaa maisemaan, esimerkiksi maanalaisiin pysä-
köintihalleihin.    
Kaava-alueen länsipuoli ja Pyhäjärven ranta-alue ovat osa taajamayleiskaavassa mai-
nittua ekologista käytävää. Uuden ja vanhan rakennusalueen väliin tulee jättää riittä-
västi  
viheraluetta. Ranta-alueen luonnonmukaisuus tulee säilyttää ja asuinrakennukset tulee 
sijoittaa riittävän etäälle rannasta. Uimarannan ja venesataman laajentamiseen sekä 
näihin liittyvien palveluiden kehittämiseen on toisaalta hyvä varautua kaavassa.   
Pirkkala-Seura pitää erittäin tärkeänä, että liikennejärjestelyt suunnitellaan huolelli-
sesti sekä kaava-alueen sisällä, että koko Loukonlahden-Pereen-Haikan-Partolan-Pak-
kalankulman alueella.  Täydennysrakentaminen kasvattaa alueen liikennemääriä ja jo 
ennestään vilkkaat Naistenmatkantien risteysalueet kuormittuvat lisää. Näin ollen 
koko itäisen kunnanosan liikennejärjestelyitä tulee miettiä kokonaisvaltaisesti asema-
kaavan muutoksen yhteydessä.  Liikkumisen tulee olla turvallista ja sujuvaa kaikille.  
   
Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 
 
Pirkkalan jalkapalloklubi (PJK), johtokunta, 8.3.2020 
PJK on jo vuosia pyrkinyt löytämään yhteistyössä Pirkkalan kunnan kanssa ratkaisua 
jalkapallohallin rakentamiseksi ja talviharjoitteluolosuhteiden parantamiseksi. 
PJK tukee vahvasti esillä olevaa Loukonlahden asemakaavan muutosta ja laajennusta 
ja erityisesti siinä esitettyä urheilu- ja virkistyspalveluiden aluevarausta (VU). 
Kaavan aikanaan voimaan tullessa toivotaan Pirkkalan kunnan ja PJK:n yhdessä löytä-
vän hallin toteuttsamiselle ratkaisun, joka mahdollistaa kuntalaisille ympärivuotisen 
jalkapallon harrastamisen mahdollisimman edullisesti, joko yhteistyössä Pirkkala Sport 
Oy:n tai muun kunnan valitseman halliyhtiön kanssa. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 
 
Kuntalaismielipiteissä tulleita huomioita: 
 
-rantareitin linjaus Loukonlahdentien asuntojen ja rannan välissä, 
-huoli nykyisen lajiston (kasvit ja eläimet) monimuotoisuuden menettämisestä, 
-virkistysyhteyksien ja ekologisten yhteyksien jatkuvuus, 
-pelko lisääntyvästä liikenteestä johtuvasta rikollisuuden kasvusta, 
-asuntojen arvon lasku alueella asemakaavoituksesta johtuen, 
-palveluiden riittäminen asukasmäärän johdosta (koulut, pk), 
-asukkaiden kuuleminen tärkeää, 
-Halutaan viherkaistale vanhojen rivitalojen ja uudisrakentamisen välissä, 
-halutaan säilyttää erikseen mainittuja puita alueella, 
-halutaan säilyttää venepaikkaoikeusrannassa, 
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-uusi alue uhkaa Loukonlahden alueen 1960-luvun konstruktiivistä suuntausta edusta-
vaa arkkitehtonisesti merkittävää kokonaisuutta, 
-Haikan kartanon alueen säilyminen, 
-urheilupalveluiden mahduttaminen alueelle heikentää viihtyvyyttä, toisaalta liikunta-
palvelut ovat myös tervetulleita, 
-Miten uusi ”värikäs” rakentaminen sopii vanhan Loukonlahden alueen rakentamiseen, 
-venepaikkojen riittävyys, 
-Satama-alueelle on tervetulleita palvelut; mm. kahvila, baari, yleinen sauna, lähi-
kauppa, kioski,  
-rantaa ei saa yksityistää, 
-VU –alueelle tulisi sallia vain 1-2 krs rakentaminen, 
 
Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi.  
 
 
Viranomaisyhteistyö 
Maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n mukaista aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua ei 
tarvitse järjestää, sillä asemakaavan laajennus on maakuntakaavan ja Pirkkalan kunnan 
yleiskaavan mukainen. Maakuntamuseolta on pyydetty ja saatu alustava lausunto liit-
tyen rakennussuojelukysymyksiin. Viranomaisia kuullaan valmistelu- ja ehdotusvai-
heissa lausuntopyynnöin. 
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4. Asemakaava 

4.1 Taustaa 

Yleiskaava 2020 

Yleiskaava antaa oikeusvaikutteisena kaavana perustelut 
alueen suunnittelulle pientalovaltaisena asuinalueena. Var-
sinainen uudisrakennettava laajennusalue on yleiskaava-
merkinnällä AP-1. Merkinnän mukaan ”Alueen suunnitte-
lussa tulee ottaa huomioon, että rakentaminen soveltuu ole-
massa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöön”. 

 
Asemakaavamuutoksen erityispiirteenä on asemakaavalla 
(1970) virkistysalueeksi (V) osoitetun alueen muuttaminen 
asumiseen (A). Yleiskaavassa on osoitettu taajama-alueen 
virkistysalueiden määrän riittävyys huomioiden ko. kaa-
vassa esitetyt uuden asumisen maankäyttövaraukset. Täy-
dennysrakentamisen haasteellisuus perustuu konkreetti-
sesti käsillä olevassa tilanteessa. Alueen tontti- ja 
aluetehokkuus ovat pitkälti 1970-luvun yhdyskuntasuunnit-
telukäsitysten mukaisia. Alue rakentui nykyiseen muo-
toonsa luonnon keskelle tyhjään ja rakentamattomaan Lou-
konlahden peltomaisemaan. Silloin oltiin Pirkkalassa vielä 
henkisesti kaukana kaupungista. Ajalle tyypillistä oli asumislähiöiden levittäytyminen 
keskuskaupungin (Tampere) lievealueille jokaiseen ilmansuuntaan. Kuvatun alueraken-
teen täydennysrakentaminen on sittemmin osoittautunut ongelmalliseksi. Tarve ja 
myös potentiaali tiivistämiselle kuitenkin on, sillä maankäytön tehottomuus aiheuttaa 
suuret infrakustannukset asukasta kohti laskettuna. 
Hankala kysymys täydennysrakentamisen ja -kaavoituksen näkökulmasta on Loukon-
lahden nykyisten asuntotonttien suuntautuminen. Asumismukavuuden olennainen li-
säarvo koetaan tulevan ympäröivästä laajasta maisemasta – näkymästä - jonka koske-
mattomuus on asukkaille itseisarvo ja koetaan elimelliseksi osaksi asumisen laatua. 
Voidaan hyvinkin todeta, että Loukonlahden alkuperäiseen asemakaavaan ei ole sisäl-
lytetty suunniteltua laajennusvaraa. 
 

Loukonlahtivisio- Rantakaupunki 2030 

Alueen suunnittelua ei ole paitsi mielekästä myöskään tarkoituksenmukaista tehdä pel-
kästään suunnittelua ohjaavien kriteerien ja taustaselvitysten mukaan ilman visiota 
siitä, millaista uutta asuinaluetta halutaan. Kun siis puhutaan 1000 asukkaan uudisalu-
eesta, ei ole ollut mielekästä lähteä ”sovittamaan” rakentamista ympäristöön alistei-
sesti tai kopioimalla ympäristön rakentamistapaa tai typologiaa. Suunnittelun keski-
össä onkin uuden asumisen laatu siinä missä alueeseen rajoittuvien vanhojen kiinteis-
töjen muuttuvat olosuhteet. 
Lähtökohta suunniteltavalle täydennysrakentamiselle on tarve asunnoille. On tarve 
yhä niukkenevien resurssien säästämisestä, liikkumisen vähentämisestä, etäisyyksien 

Nykyinen asema-
kaava 

 
YV-1 Huvi- ja viihde-
tarkoituksia palvele-
vien rakennusten alue. 
e=0,25 
rakennusoikeus 2318 
k-m2 

 
YT-1 Kunnallisteknil-
listen rakennusten ja 
laitosten alue. 
e= 0,3 
rakennusoikeus 5375 
k-m2 
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pienentämisestä, tehokkuuden lisäämisestä, kaupungistumisesta, arjen helpottami-
sesta. On luotava tiivistyvään kaupunkirakenteeseen uusia asuntoja uusille ihmisille. 
On luotava uutta kaupunkirakennustaidetta. 
 
Suomalainen kaupunkiasumisen historia on kovin lyhyt. Pirkkalan tyyppisessä maaseu-
tukunnassa, jossa keskustaajaman rakennukset ovat vanhimmillaankin 1900-luvun lop-
pupuoliskolta, kaupungin rakentamiselle ei ole mielekästä rakennettua kontekstia var-
sinaisesti olemassa. Ei ole Kruunun 1600-luvulla määrittelemää vanhaa kaupunkia tai 
keskiajan linnoituskaupunkia muureineen, johon kunnan laajentuessa voisi asukkaana 
identifioitua. Kuvaavaa on, että Pirkkalan keskustan vanhin kivirakenteinen rakennus, 
kunnanviraston tontin virkailijatalo, oli rakennettu 1950-luvulla. Se on nyt purettu kes-
kustakorttelin uudisrakentamisen yhteydessä. Maaseutupitäjän, jollainen Pirkkalakin 
aina viimevuosiin asti on ollut, kaavoituksen keskeinen periaate on ollut väljyys ja uu-
sien tonttien palstoittaminen mahdollisimman etäälle olemassa olevista. Kaupunkia 
taas on traditionaalisesti kaavoitettu tiiviinä kortteleina, joissa varaudutaan liikenteen 
eli yleisten väylien ja yksityisten korttelipihojen erottamiseen suunnitelmallisesti. Par-
haassa tapauksessa korttelirakennetta jäsennellään tilallisesti pyrkimyksenä kiinnosta-
vaan jäsenneltyyn yleiseen julkiseen katutilaan. 
 
Tyypillinen asumisen kaavoitus on ollut viime vuosikymmeninä pitkälti asuntolähiöra-
kentamista. Aluerakenne on siinä yleensä orgaaninen tai mustekalamainen tonttikatu-
rihmasto, jonka varsiin rajoittuvat asuntotontit rajoittuvat puistoalueisiin. Malli toistuu 
eri mittakaavaisina omakotialueista kerrostalovaltaisiin taajamien ympärillä läpi koko 
Suomen. Kun lähdetään suunnittelemaan käsillä olevaa Loukonlahden täydennysasu-
mista yleiskaavan viitoittamalla tiellä, tilaa väljälle rihmastolle ei ole. Jos siis vanha alue 
eristetään puistometsällä uudesta ja rantavyöhykkeelle sijoitetaan niin ikään leveä 
puisto, käytännön johtopäätös olisikin se, mitä loukonlahtelaiset yleiskaava 2020 eh-
dotukseen keräämässään adressissa aikanaan esittivät: Alueelle ei sovi täydennysra-
kentaminen. 
 
Näistä lähtökohdista käsin on syntynyt alueen asemakaavaluonnoksen pohjaksi Lou-
konlahtivisio – Rantakaupunki 2030. 

4.2 Asemakaavan kuvaus 

Asemakaavaluonnos 

 
Loukonlahti – asuinalueen visio 
Yleissuunnitelma aukeaa parhaiten kuvittelemalla vesirajan venelaitureiden taakse 
rantakäytävän, korttelirakenteen Pyhäjärven puoleisen rakennusnauhan ja kujat, jotka 
leikkautuvat talojen välistä kohti etelää ja alueen sisäosia. Ranta-alueelle sijoittuu yh-
tenäisen rantareitin varteen helminauhaksi satamatori palveluineen, pieniä metsäsaa-
rekkeita, veneen laskupaikka, venesatama ja rannan venepaikkoja, uimaranta, yleinen 
sauna ja aallonmurtaja. Ranta-alue on urbaani, luonnonmukaisilla elementeillä höys-
tettynä. 
Suomalaisen puutalokaupungin tavoin rakennusten kerroskorkeus on 1-3. Yksittäisinä 
noppina siellä täällä saattaisi olla huoneisto 3. kerroksessa. Poikkeuksena perinteestä 
alueella on traditionaalisen umpikorttelin sijaan perustyyppinä kytketty omakotitalo. 
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Alueella on laajuutta siinä määrin riittävästi, että alueelle syntyy sokkelomainen katu-
verkosto. Itä-länsisuunnassa kulkee alueen läpi kokoojakatu, jonka varteen syntyy vi-
vahteikas aukiosarja. Pohjois-eteläsuunnassa alueen poikki kulkee useita kujia, jotka 
kaikki päätyvät rantareitille ja näkymän päättää Pyhäjärvi. Lännessä alue päättyy Hai-
kan kartanonpuistoon ja idässä Pereentien varteen rakennettavaan urheilu- ja liikunta 
keskukseen. Etelässä korttelialueet rajautuvat kiinni Loukonlahden vanhan alueen 
tontteihin. 
 
Liikenne 
 
 

 
Kuva 16. Liikenneverkko. 

 
Syöttöliikenne alueelle tulee kahdesta suunnasta, Naistenmatkantieltä Kirkkoveräjän-
tien kautta ja Pereentieltä uuden kiertoliittymän kautta. Lisäksi vanhalla alueella Kree-
tantie, Kirkkokatu ja Perttulantie jakavat liikennettä alueelle. Nykyinen Eskonpolun liit-
tymä Pereentieltä siirtyy uuden kokoojakadun alkupäähän.  
Uusi Pereentieltä alueen läpi itä-länsisuunnassa kulkeva pääkokoojakatu on linjattu 
niin, että sen ja vanhan alueen väliin jää asuinkorttelivyöhyke. Näin kokoojakadun lii-
kenne ei suoraan häiritse vanhan Loukonlahden asuinrivitalokortteleita. Yhteys pääko-
koojakadulta Kreetantien päähän on mahdollista toteuttaa joko läpiajettavana katuyh-
teytenä, vain bussi- ja huoltoyhteyden mahdollistavana tai sitten ainoastaan kevyen lii-
kenteen yhteytenä. 
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Uudisalueen sisäinen katu-
verkko koostuu kahdesta itä-
länsisuuntaisesta kokoojaka-
dusta ja niiden suhteen poi-
kittaisista kujista. Alueen si-
sällä katuverkko muodostaa 
rakennusten rajaaman pieni-
mittakaavaisen katujen ja au-
kioiden verkoston. Katupoik-
kileikkaukset suunnitellaan 
tarkasti luonnosvaiheen jäl-
keen. Tavoitteena on luoda 
alueelle hyvin omaleimainen 
pikkukaupungin tunnelma, 
jossa kevyt liikenne on keskiössä.  
 
Korttelit 
Alueella toistuva asuinkort-
teli on kytketyistä omakoti-
taloista koostuva, jossa 
asuinrakennukset sijoittu-
vat kadun reunaan ja pienet 
asuntokohtaiset pihat si-
joittuvat kortteleiden sisä-
osaan. Tontin perälle voi 
pääsääntöisesti rakentaa 
pihavajan tai -rakennuksen. 
Tonttien takaosassa kulkee 
huoltokuja tai sitten pihat 
ovat vastakkain niin, että 
kulku takapihalle on vain 
asunnon kautta. Lisäksi alu-
eella on korttelityyppinä umpikortteli vanhan suomalaisen 
puutalokaupungin hengessä. Kaupunkipientalokortteli voi-
daan toteuttaa myös rivitaloyhtiönä tai ryhmärakentamisen 
keinoin. Pääsääntöisesti asunnot sijoittuvat kuitenkin omille 
tonteilleen.  
 
Asuntokoko alueella voi vaihdella joko kaavalla ohjaten tai 
vapaasti asukkaan mieltymysten mukaan. Rakennusten kor-
keutta on rajattu yhteen tai kahteen osalla aluetta, niiden 
liittyessä Loukonlahden vanhoihin kortteleihin. Keskeisillä 
osilla kokoojakatujen varsilla on mahdollistettu rakenta-
mista kolmeen tasoon. Suurimmalle osalle tonteista on 
mahdollista toteuttaa 1-2 ¾ kerroksisen talon. Toisin sanoen 

Alueen perusasunto: 
 

• Oma ovi, 

• oma piha, 

• osittain yhteispihoja, 

• 1-3 kerroksisia taloja, 

• ullakot käyttöön, 

• katutilat ja aukiot, 

• julkinen ranta, 

• hyvät ulkoiluyhtey-
det, 

• pohjoisrannan tuuli-
suus huomioitu 

 

Kuva 17. Katuverkko muodostaa alueen julkisen tilan. 

Kuva 18. Alueen erilaisia korttelitypologioita. Kytketty omakoti-
talo, erillispientalot, umpikortteli. 
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tontille voi rakentaa joko 180 m2 perheasunnon, 70 m2 kokoisen minitalon tai sitten 
jotakin siltä väliltä. Kaava määrää ainoastaan julkisivulinjasta kadun puolella ja kiinni 
naapuriin rakentamisesta. 
Näillä yksinkertaisilla periaatteilla on synnytettävissä alueesta moni-ilmeinen, omalei-
mainen ja rikas pikkukaupunki.  
 
Kreetantie ja Kirkkokatu 

 
Kuva 19. Kreetantien ja Kirkkokadun uusi täydennysrakentaminen. 

 
Vanhan alueen rakentumattomalle Kirkkokadun varren AL ja KL-tonteille on luonnok-
sessa esitetty tontit neljälle asuinpientalolle. Kreetantien varteen on yksityisen maan-
omistajan asemakaava-aloitteesta tutkittu ja mahdollistettu täydennyskerrostalo-
tontti. Olemassa olevan Liikerakennuskorttelin (K) tilalle on esitetty neljä nelikerrok-
sista pienkerrostaloa (AK) sekä Kirkkoveräjäntien risteykseen tontti kaksikerroksiselle 
liikerakennukselle (AL).  
 
Virkistys 

Rantareitti 

Alue sijoittuu Pyhäjärven rantaan ja rantoja kiertävän rantareitin varrelle. Yleiskaavan 
yleispiirteisissä maankäyttövarausmerkinnöissä asumisvaraus (AP) on irrotettu ranta-
viivasta 50-100 metrin puistokaistaleella. Suunnitelmassa rakentaminen on tuotu lähes 
rantaviivaan niin, että vesiraja olemassa olevine puustoineen säilyy mutta leveää raken-
tamatonta puistokaistaletta ei rantavyöhykkeelle jää.  Rantareitin kiemurrellessa koko 
taajamarakenteen matkan Rajasalmen silloilta Härmälänrantaan, matkan varrelle si-
joittuu monenlaisia ympäristöjä. Tavoitteena on, että Loukonlahdessa rantareitti – vir-
kistysalue – pujahtaa poikkeuksellisesti pienen urbaanin kaupungin satamaan ja kujille. 
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Kuva 20. Rantareitti liittyy alueen järven rannan asuinkortteleihin ja ranta-alueen toimintoihin. 

 
Pyhäjärvi 
Pyhäjärven selkä on virkistysaluetta ja koko alueen keuhkot. Järven avaruus ja pitkät 
näkymät ovat koko suunnitelman keskeisin perustelu ja kantava voima.  Järvi tuo uima-
rannan, rantareitin, potentiaaliset rannan palvelut, venepaikat ja rakennetun järven-
rantaan rajautuvan satamatorin ja ne luontevasti liittävät alueen koko kunnan ja sen 
asukkaitten yhteiseksi asiaksi. 
 
Haikan kartanonpuisto 
Haikan kartanonpuisto sekä sen 
pohjoispuolinen pelto ovat yleis-
kaavan mukaan osa Pyhäjärven 
vt3:n eteläpuolisiin metsäaluei-
siin yhdistävää viherverkkoa. 
Kartanon puisto jää, siltä osin, 
kun se on asemakaava-aluetta, 
kokonaisuudessaan rakennettu-
jen korttelien ulkopuolelle. Pel-
toalue rajautuu uuteen raken-
nettuun korttelistoon, sen välit-
tömäksi jatkeeksi. 
 
 
 
Loukonlahden liikuntapuisto 
Loukonlahden liikuntapuisto on keskustan liikuntakampuksen ohella kunnan keskeisin 
uusi, kehitettävä liikunta- ja urheilupalveluiden alue. Asemakaavaluonnoksessa on mi-
toitettu alue siten, että alueelle mahtuu: 

• 1 x 8-ratainen urheilukenttä + juoksusuoran katsomo 

• 1 x luonnonnurmikenttä 64x104 m 

• 1 x keinonurmikenttä 64x100 m 

• 1 x hiekkakenttä 60x100 m 

Kuva 21. Haikan kartanon puisto säilyy nykyisen kaltai-
sena. 
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• 1 x sisäkenttä 50x100 m 

• 2 x nurmikenttä 20x40 m 

• huoltorakennus sisältäen puku- pesu, yms tilat 

• Huoltorakennus traktori- ja hlöautotalleineen. 

• paikoitusalue n. 220 henkilöautolle ja 6 bussille. 

• rakennusoikeutta edellisille rakennuksille 9500 k-m2 
 

 
Kuva 22. Liikunta- ja urheilupuiston toimintojen yleissuunnitelmavaihtoehto, jossa runkona on yleisur-
heilukenttä ja jalkapallon mahdollistava sisähalli. 

 
Liikunta- ja urheilupaikkarakentamisessa on mitoituskenttinä esitetty hyvin perintei-
nen kenttävalikoima. Liikuntapuisto -aluevaraukset ovat toteutettavissa havainneku-
van mukaan mutta myös toisenlaiset ratkaisut ovat mahdollisia.  Perinteiset kentät pal-
velevat monipuolisesti ja joustavasti eri käyttötarkoituksiin. Mikäli aluetta halutaan ke-
hittää epäsovinnaisemmin ja perinteisten liikuntapaikojen sijaan halutaan alueelle 
muunlaisia toimintoja, kuten liikennepuistoa, pumptrack-rataa tai erilaisia pienempiä 
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kenttäratkaisuita, kuten padel- tai tenniskenttiä, ei kaava sitä estä. Rakennusten sijoit-
tuminen alueella on sidottu rakennusaloin, mutta avoimia alueita voidaan toteuttaa 
myös havainnekuvasta poikkeavalla tavalla. 
 

 
Kuva 23. Alueen 3D-malli. 

Mitoitus 

Asemakaavamuutoksella muodostuvien aluevarausten pinta-alat ovat seuraavassa 
taulukossa: 
 
Käyttö- Kaava- Pinta-ala Rakennusoikeus 
tarkoitus merkintä (m2) (K-m2)   

Asuminen  A, AO 80 366 68 000 
Asuminen AL 3 662 5 150 
Asuminen*  AR 69 550 15 340 
Pysäköinti LPA 12 900    
Palvelut P 6 090 3050   
Urheilu ja  YU 13 770 10 000 
Liikunta VU 55 960 1 500 
Puistot VP, VK, VL 93 270 
Vesialue W-1 75 183 
Katualueet      
Satama LV 21 298 
Muut  11 915 

yhteensä  502 184 103 040 
*) Alueen olemassa oleva asuminen 

 
Taulukko 24. aluevarausten mitoitusluvut. 
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Kuva 25. Aluevarausten osuudet suhteessa koko alueeseen. 
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Kuva 26. Asemakaavakartta, luonnos. 
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Rakentamisen määrä 
Kaavan mahdollistaa uusina maankäyttövarauksina asuinrakentamista alueelle yh-
teensä n. 72 500 k-m2. Luonnoksen mukaisessa ratkaisussa se tarkoittaa n. 350 kytket-
tyä ja erillispientalotonttia, n. 70 kerrostaloasuntoa sekä n. 100-150 rivitaloon verratta-
vaa asuntoa. Asumiseen käytettävä rakennusoikeudellinen kerrosala voi vaihdella pal-
jonkin. Asuntotontit mahdollistavat maksimirakennusoikeutta pienemmän talotyypin 
toteutuksessa. Pienien omakotitalojen kysyntä on tulevaisuudessa kasvamassa ja 
kaava mahdollistaakin tonteille pienien asuinrakennusten rakentamisen. Tonttien le-
veys on asemakaavaluonnoksessa esitetty toistuvan saman levyisenä koko alueella. Ja-
kosuunnittelussa tavoitteena on pyrkiä mahdollistamaan tontin leveyden varioiminen 
niin, että tontin leveys voisi vaihdella kortteleissa. Periaatteessa tontteja voisi luovuttaa 
kadun varresta metriperusteisesti 5-9 metrin vaihteluvälillä tai tonttijakoa voisi varioida 
niin, että asukas voisi mahdollisuuksien mukaan valita tontinluovutuksissa haluamansa 
levyisen tontin vaihtoehdoista.   
Urheilu ja liikuntapaikkarakentamista alueelle on osoitettu 11500 k-m2. Palveluita 
kauppaa ja liiketiloja niille erityisesti osoitetuille alueille on osoitettu 3 050 k-m2. 

 
Autopaikoitus 
Kun pyritään luomaan tiiviin urbaania asuinaluetta, 
on autopaikoitusratkaisuihin kiinnitettävä erityis-
huomiota. Alueella on osoitettu pysäköinti kolmella 
tavalla. Kujille ja pienemmille kaduille rajautuvilla 
tonteilla autopaikkoja voi sijoittaa tontille niin, että 
ajo on kadulta. Jos autopaikoitusta ei voi osoittaa 
tontille (kokoojakadun varret), ne on osoitettu erik-
seen LPA-tonteille, joita on kortteleiden välissä.  
Vieraspaikoitus on pitkälti osoitettu kadunvarsi-
pysäköintinä. Ajatuksena on, että alueen LPA-alu-
eet ja kadunvarsipaikat voisivat toimia myöhemmin 
ns. älykkään pysäköinnin periaatteella. Alueen au-
topaikat olisivat rekisteröity yleiseen appiin, jolla 
asukaspysäköintiä hallittaisiin.  Silloin, kun ajoliitty-
män tontille voi saada, on asukaan/rakentajan pää-
tettävissä, miten monta autopaikkaa haluaa raken-
taa tontille tai rakennuksen maantasokerrokseen.  
  
Autopaikkojen minimivaatimus A-tonteilla on peri-
aatteella yksi autopaikka asuntoa kohti ja AK-kort-
telissa 1ap/100 k-m2. Yleissuunnitelmassa autopai-
kat on esitetty koko alueella periaatteellisesti ja 
niitä on alueella n. 750 kpl. Lisäksi on Urheilu- ja lii-
kuntapuiston paikoitusalue, jolle mahtuu n. 200 au-
topaikkaa. Autopaikkojen sijoittumista tonteittain 
tullaan ohjaamaan kaavamääräyksin, jotka laadi-
taan varsinaisesti kaavaehdotukseen. 
 

Kuva 27. Autopaikoituksen sijoittu-
misen periaatteita, katu, tontti, 
LPA. 
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Asuntotonttien autopaikkojen sijoittuminen asemakaavan yleissuunnitelmaluonnok-
sessa 
 
   kpl % 
LPA  319 43 
Tontit  305 41 
Kadunvarsipysäköinti 124 16 

Yhteensä  748 100 

 
Kuva 18, autopaikkojen sijoittuminen. 

 
Palvelut ja liikerakentaminen (P, AL) 
Alueella on kolme Palvelurakennusten (P) korttelialuetta. Sataman yhteydessä on P-
tontti, jolla on rakennusoikeutta 500 k-m2. Se on tarkoitettu satamapaviljongin/huol-
torakennuksen mahdollistamiseksi. Lisäksi Sataman yhteydessä on rantaviivaan sijoit-
tuva P-kortteli, joka mahdollistaa rantatoiminnat, kuten vuokra- tai yhteissaunat, ve-
nevajat ja erilaiset pienimuotoiset palvelut. Korttelissa on 11 kpl tontteja, joissa kussa-
kin on rakennusoikeutta 50 k-m2. Asuinalueen ja liikuntapuiston liitoksessa on P-kort-
teli, jolla on rakennusoikeutta 2000 k-m2. kortteli mahdollistaa yhdessä VU-alueelle 
osoitetun rakennusalan kanssa julkisen rakentamisen Asuinalueen sisääntulon yhtey-
teen. 
Kreetantien varteen sijoittuu AL-korttelialue. Kaavalla muutetaan nykyistä liikeraken-
nusten korttelialuetta kerrostalovaltaiseksi kortteliksi, jossa on lisäksi osoitettu raken-
nusoikeutta liikerakentamiselle. Tontin kokonaisrakennusoikeus on 5150 k-m2 josta 
vähintään 500 k-m2 tulee käyttää liikerakentamiseen. 
Alueella sallitaan yleisesti lisäksi (a-1, A-3 -kortteleissa) pienimuotoinen liiketilaraken-
taminen asuinkortteleissa. Tällöin kyseessä saattaa olla esimerkiksi asunnon yhtey-
dessä sijaitseva kotitoimisto, käsityöläisverstas, parturiliike tai muu vastaava asumi-
seen verrattavissa oleva ympäristöhäiriötä tuottamaton toiminta. 
 
Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YU) 

Liikuntapuiston varsinainen rakennuksia käsittävä alue on osoitettu merkinnällä YU. 
Alueelle voi sijoittaa urheiluhallirakentamista sekä toimintaan tukeutuvaa Liike-, toi-
misto- ja palvelurakentamista. Rakennusoikeutta näille on 10 000 k-m2. Korttelialu-
eelle sijoittuu lisäksi paikoitusalue (p), joka kattaa noin puolet liikuntapuiston paikoitus-
tarpeista. 

 
Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue (VU) 

Aluevarauksella on merkitty liikuntapuiston kentille tarkoitettu alue. Lisäksi VU-alueen 
eteläosassa on erillinen rakennusala, jolle on osoitettu rakennusoikeutta puiston huol-
torakennuksille ja toimintaan välittömästi liittyville palveluille 1500 k-m2. Rakennukset 
liittävät liikuntapuiston uuteen asuinalueeseen ja sen kokoojakadun aukioon. Pereen-
tien varteen on osoitettu paikoitusvyöhyke, jolle voi toteuttaa autopaikkoja sen lisäksi 
mitä YU-alueelle on mahdollista toteuttaa. 
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Vesialue (W) ja Satama-alue (LV) 

Asemakaava mahdollistaa vesialueelle virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja. Satama-alue 
mahdollistaa nykyisen venesataman aallonmurtajineen ja rannan veneenlaskupaikkoi-
neen. Aallonmurtajalle on osoitettu erikseen rakennusoikeutta ja rakennusala uima-
huoneelle/saunalle. 

 

Yhdyskuntatekninen huolto (EN, EMT, ET) 

Alueelle on osoitettu erityisalueita alueen tietoliikennekojeita sekä jätehuoltoa kos-
kien. Haikan Kartanonpuiston VL/s alueelle, Kirkkokadun varteen on sijoitettu EMT-
alue alueen keskellä nykyisin sijaitsevan maston uudelleen sijoittamiseksi. 

 

Jätehuolto 

Alueen jätehuollon järjestäminen toteutetaan keskitetysti siten, että useamman asun-
non muodostama ryhmä jakaa yhteisen jätteenkeräyspisteen. Ryhmiä on alueella 5-10 
ja pisteet sijoitetaan alueen LPA-tonteille tai ET-alueille. Ryhmitys tarkentuu ehdotus-
vaiheessa. 

 

Hulevesien käsittely (hule-1) 

Alueelle on suunniteltu toteutettavaksi kaksi hulevesien viivytys ja kokoamisaluetta 
(hule-1), ennen hulevesien päätymistä Pyhäjärveen. Alueellisella hulevesiviemärillä 
kootaan alueen hulevedet VL-alueella sijaitsevaa koontialueeseen. Alueet toteutetaan 
virkistysalueelle vesiaiheena luonnonmukaisesti ja korkeatasoisesti. 

 

4.3 Kaavan vaikutukset 

Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava. Asemakaava toteuttaa olennai-
silta osiltaan yleiskaavaa. Ranta-alueelle on merkitty Yleiskaavassa asemakaavassa esi-
tettyä leveämpänä aluevarauksena virkistysaluetta. Siltä osin kaavan vaikutuksia arvi-
oidaan yleiskaavatasolla. 
 

Vaikutukset kaupunkirakenteeseen 

 
Olemassa olevat hyvät julkisen-, henkilöauto- ja kevyenliikenteen yhteydet sekä kun-
nallistekniikka luovat hyvät edellytykset alueen täydennysrakentamiselle taloudelli-
sesti ja ekologisesti. Alue sijaitsee keskeisesti kuntarakenteessa. Asuin- ja liikuntapaik-
karakennusten lisärakentamisella on kaupunkirakennetta eheyttävä vaikutus. 
 

Vaikutukset taajama- ja kaupunkikuvaan 

 
Uudis- ja täydennysrakentamisella on paikallisesti merkittävä vaikutus kaupunkiku-
vaan. Uusi asuinalue ei varsinaisesti näy muutoksena kaupunkikuvassa muutoin kuin 
Pyhäjärven suunnasta katsottuna sekä Pereentieltä aluetta lähestyttäessä. Samoin 
Loukonlahden alueen tonttikaduilta; Perttulantien jatkeelta Kreetantien maisemassa 
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ja Kirkkoveräjäntien jatkeelta tai Eskonpolulta muutos kaupunkikuvassa on paikallisesti 
merkittävä. Samoin Loukonlahdentieltä ja Haikan suunnasta kaukonäkymässä ranta-
alueen pelto- ja metsämaisema Pyhäjärven ja Loukonlahden rakennettujen korttelien 
välissä muuttuu melkoisesti. 
 

Vaikutukset kulttuuriympäristöarvoihin 

 
Vaikutuksia rakennuskulttuuriin ja ympäristöön arvioidaan referensseinä kaavan mu-
kainen ratkaisu ja teetetyn selvityksen (Pirkkalan taajamarakentamisen alku, Loukon-
lahden 1970-luvun kerrostalo- ja rivitalokortteleita; Heiskanen & Luoto Oy, 2020-21, se-
lostuksen liite 8) tiedot alueen ominaisuuksista. 
Selvityksessä on nostettu alueen kulttuurihistorialliset arvot ja esitetty ne arvokartalla.  
 
Arvot listattuna ovat: 

• Haikan kartano, puutarha ja pellot, 1800-luku   

• Loukonlahden lähiöt, rakennuskaava 1970, rakennukset 1968-1981 

• Haikan ja taajaman rakennuskerrostumat 
 

 
Kuva 28. Kulttuuriympäristön arvokartta. Kohteet numeroituna, selvityksen mukaan. 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty kaavan vaikutuksia kohdekohtaisesti, numeroituna 
selvityksen mukaan. 

 

 



PIR/394/1103/2020 

Loukonlahden asemakaavan muutos ja laajennus nro 260 47 

nro Kohde Suositus (selvitys) Kaavan vaikutukset 
1 Haikan kartanon 1800-luvun asuin- ja ta-

louspihan, puiston, laiturin rauniot ja 
jäänteet sekä tieyhteys rantaan. Karta-
non portilla talvi- ja jatkosotiin lähdön 
paikka ja sen muistomerkki. Asutus- ja 
puistohistoriallinen. 

Säilytetään, rauniot ja yhteys ran-
taan. Puistoinventointi, puistosuun-
nitelma, esim. opastaulu, raunio-
puisto.   Kartanopihan itäreuna kes-
tää jossain määrin muutoksia, täy-
dennysrakentamista. Selkeä raja-
pinta säilytettävä. 

Ei merkittävää vaikutusta. Merki-
tään asemakaavaan kuuluvilta 
osiltaan kokonaisuudessaan puis-
toalueeksi. Tieyhteys rantaan to-
teutuu asemakaavassa uutta lin-
jausta myöden. 

2 Haikan talouskeskuksen vanhoja, <1750-
luvun peltoja. Maisemahistoriallinen 

Säilytetään avoimena. Itäreuna kes-
tää jossain määrin muutoksia, täy-
dennysrakentamista. Selkeä raja-
pinta säilytettävä. 

Pellon itäreuna muuttuu metsän-
reunasta rakennetuksi kortteliksi. 
Selkeä rajapinta säilyy. 

3 Vanha, maisemarakennetta seuraava 
Pirkkalan maantie, nyk. Kirkkokatu-Kree-
tantie-Pereentie, tielinjana jo 1700-luvun 
kartoissa. Haikan kartano siirtyi sen var-
teen 1800-luvun alkupuolella. 1960-lu-
vulla tie oli Kirkkoveräjäntien lähiön ra-
kentamisen lähtökohta, sen poikittainen 
runkotie. Tielinja muutettu kevyen lii-
kenteen väyläksi korttelien ulkopuolella, 
säilynyt hiekkapintaisena ja perinteisenä 
Haikan kartanon rauniomaisemassa. His-
toriallinen. 

Historiallinen tielinjaus. Tielinjan 
nauhamainen luonne ja suhde 
harju/peltomaisemaan tulisi huomi-
oida tietä ja ympäristöä koskevissa 
suunnitelmissa. Vanhempi asu näh-
tävissä Haikan kartanomaiseman yh-
teydessä. 

Tielinjaus säilyy tunnistettavana 
läpi koko alueen. 

4 Haikan/Nuolialan kylän vanhoja niitty-
alueita 1750-luvulla, 1970 rakennuskaa-
van rakentamattomia puistoalueita ja ur-
heilukenttä. Historiallinen, maisemahis-
toriallinen, 1970 rakennuskaava.  

Historiallisen avoimen tilan ja puis-
tokäytön huomiointi, täydennysra-
kentamisessa selkeä rajapinta 1970-
luvun kortteleihin 200-202 ja 212, 
täydennysrakentamisen ohella esim. 
urheilupuisto ja sitä palvelevia ra-
kenteita. Mahdollisesti rakennus- 
kaavan rakentamattomien rivitalo-
kortteleiden toteuttaminen.  

Avoimia näkymiä säilyy urheilu-
paikkarakentamisen yli koilliseen 
(Pereen suuntaan) ja vastaavasti 
Pereentieltä Loukonlahden suun-
taan. Yleiskaavan mukainen AP 
aluevaraus pohjoispuolella Lou-
konlahden kortteleita estää 1-2 
kerrostasoilta pitkiä näkymiä poh-
joiseen (Pyhäjärven suuntaan). 

5 Nuolialan koulun vanha tontti, koulura-
kennukset 1910- ja 1920-luvuilta, koulun 
asuntola 1950-luku. Sivistys- ja raken-
nushistoria, rakennuskerrostumat, Lou-
konlahden vanhin rakennettu ympäristö. 

Rakennukset ja pihapiiri tulisi säilyt-
tää  

Asemakaavan ulkopuolella. Ei vai-
kutusta. 

6 Kirkkoveräjäntie, linjaus 1950-luku, tie 
vanhalta maantieltä Killon asuin- 
alueelle. Historiallinen, aluerakentami-
sen lähtökohta. 

Ei suosituksia Kirkkoveräjäntien linjaus alueella 
säilyy. 

7 Rivitalokortteli 212, 1969-1970, raken-
nuskaava 1970, ark. Pekka Ilveskoski, 
Noppa oy, Asemakaavallinen, rakennus- 
ja arkkitehtuuriarvoja, maisemallinen. 
Osa kokonaisuutta. 

Alueen korttelirakenteen, viherym-
päristön ja rakennusten ominaispiir-
teet ja maisemallinen asema tulee 
pyrkiä säilyttämään. Selkeä rajapinta 
mahdolliseen ympäristön täyden-
nysrakentamiseen.   

Leveää puistovyöhykettä kortte-
liin liittyen ei osoiteta ja suora yh-
teys laajaan avoimeen virkistys-
alueeseen poistuu. Yleisen sup-
pean virkistysalueen sijoittaminen 
yksityispihojen viereen ei ole tar-
koituksenmukaista. Kortteli liittyy 
uuden alueen A-kortteliin ns. pa-
lokujan välityksellä. Kulku tontin 
perältä katuverkkoon säilyy. 
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8 Kerrostalokortteli 211, liikerakennus, 
lämpökeskus, 1968-1970, ark. Pekka Il-
veskoski, Noppa Oy, rakennuskaava 
1970.  Asemakaavallinen ja maisemalli-
nen. Osa kokonaisuutta. 

Alueen korttelirakenteen, viherym-
päristön ja rakennusten ominaispiir-
teet tulee pyrkiä säilyttämään. 

Korttelin liiketontille osoitetaan li-
särakennusoikeutta kerrostalora-
kentamiseen sekä liikerakentami-
seen Kreetantien varteen korttelin 
matalimpaan osaan. Uudisraken-
taminen vaikuttaa jonkin verran 
osaan asuinkerrostalojen näky-
mistä. Sovittaminen vanhaan ra-
kennuskantaan siten, että täyden-
nysrakentaminen erottuu alkupe-
räisestä tunnistettavasti. 

9 Kerrostalokortteli 212, 1969-1971, ark. 
Pekka Ilveskoski, Noppa Oy, rakennus-
kaava 1970. Asemakaavallinen ja maise-
mallinen. Osa kokonaisuutta. Lounaiskul-
man kalliomäki, maiseman vanha kiinne-
kohta, Korkeakallio näkyy nimenä jo 
1750-luvun isojakokartassa.  

Alueen korttelirakenteen, viherym-
päristön ja rakennusten ominaispiir-
teet tulee pyrkiä säilyttämään.  

Asemakaavan ulkopuolella. Ei vai-
kutusta. Liikenteellisiä vaikutuk-
sia, Kirkkokadun liikenteen lisään-
tyessä.  

10 Loukonlahdentien rivitalolähiö. Rivitalo-
korttelit 200-202, 1972-1982, ark. Pekka 
Ilveskoski, Noppa Oy, rakennuskaava 
1970. Asemakaavallinen, rakennus- ja 
arkkitehtuuriarvoja. Oma kokonaisuus, 
rivitalolähiö. 

Alueen korttelirakenteen, viherym-
päristön ja rakennusten ominaispiir-
teet tulee pyrkiä säilyttämään. Kort-
telia rajaavaa puistovyöhykettä säi-
lytettävä riittävänä rajapintana.   

Alue liittyy kaavamuutosalueen 
urheilu- ja liikuntapuistoon. Puis-
toalueen toiminnot, kuten peli-
kentät sekä rantareitti lisäävät ri-
vitalolähiön eteläpuolen maise-
mapellolle vapaa-ajan kevyttä lii-
kennettä sekä liikunta- ja urheilu-
tapahtumiin liittyviä aktiviteet-
tejä.  

11 Rivitalokortteli 214, rak. 1972-1978, ark. 
Pentti Neva, maisemallinen, kaavamuu-
tos 1972, jossa v. 1970 rakennuskaavan 
kerros- ja rivitalokortteli muutettiin tii-
viiksi rivitalokortteliksi. 

Ei suosituksia  Puistovyöhykettä kortteliin liittyen 
ei osoiteta ja suora yhteys laajaan 
avoimeen virkistysalueeseen pois-
tuu. Yleisen suppean virkistysalu-
een sijoittaminen yksityispihojen 
viereen ei ole tarkoituksenmu-
kaista. Kortteli liittyy uuden alu-
een A-kortteliin. 

12 Rivitalokorttelit 216-218, 1980-luku. Kaa-
vamuutos 1982, jossa v. 1967 kerros- ja 
rivitalokorttelit muutettiin rivitalokortte-
leiksi. Maisemaan sulautuvalla korttelilla 
oma koordinaatisto, ei vastaa alkupe-
räistä suunnitelmaa. Muodostavat oman 
kerrostuman Loukonlahden lähiöön. 

Ei suosituksia  Puistovyöhykettä kortteliin liittyen 
ei osoiteta ja suora yhteys laajaan 
avoimeen virkistysalueeseen pois-
tuu. Yleisen suppean virkistysalu-
een sijoittaminen yksityispihojen 
viereen ei ole tarkoituksenmu-
kaista. Kortteli liittyy uuden alu-
een A-kortteliin. 

13 Rivitalokorttelit 216-218, 1980-luku. Kaa-
vamuutos 1982, jossa v. 1967 kerros- ja 
rivitalokorttelit muutettiin rivitalokortte-
leiksi. Maisemaan sulautuvalla korttelilla 
oma koordinaatisto, ei vastaa alkupe-
räistä suunnitelmaa. Muodostavat oman 
kerrostuman Loukonlahden lähiöön. 

Ei suosituksia  Pääosin asemakaavarajauksen ul-
kopuolella. Liikenteellisiä vaiku-
tuksia, Kirkkokadun liikenteen li-
sääntyessä.  

14 Metsittyneitä, entisiä 1800-luvun pelto-
alueita, 1970 rakennuskaavassa puistoja 
ja julkisen rakentamisen kortteleita. Vain 
infran (vedenpuhdistuslaitos) kortteli to-
teutui, nykyisin paikalla on linkkimasto. 

Täydennysrakennusalueet, huomioi-
daan alueen historiallinen, korkean 
ja matalan rakentamisen periaat-
teet, porrastuminen rinteeseen. Uu-
disrakentamisen tulee muodostaa 
oma kerrostumansa Loukonlahden 
asutushistoriaan.  

Nykytilanne; metsittynyt vanha 
pelto sekä kunnan varikko muut-
tuu uuden alueen asuinkortte-
leiksi. Puuston poistuminen lisää 
pitkiä näkymiä ylemmistä kerrok-
sista Loukonlahden rakennetuista 
kortteleista.  
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15 Asuinkorttelit 1980- ja 2000-luku. Maise-
maan sulautuvia omakotitaloja ja  
pienkerrostaloja, kaavamuutos 1986, 
jossa v. 1967 julkisen rakentamisen,  
puiston ja liikekorttelit muutettiin asuin-
kortteleiksi. Tyyppitalot, yhtenäinen ko-
konaisuus, muodostavat oman ajallisen 
kerrostuman Loukonlahden lähiöön.   

Ei suosituksia  Puistovyöhykettä kortteliin liittyen 
ei osoiteta ja suora yhteus laajaan 
avoimeen virkistysalueeseen pois-
tuu. Yleisen suppean virkistysalu-
een sijoittaminen yksityispihojen 
viereen ei ole tarkoituksenmu-
kaista. Kortteli liittyy uuden alu-
een A-kortteliin. Liikennejärjestely 
muutoksia. 

 
 

Vaikutukset asumiseen 

 
Asemakaavassa osoitetaan merkittävä määrä asumista toteutettavaksi kaupunkipien-
talorakenteena. Edellä mainittu, myös townhouse –rakentamiseksi kutsuttu talo-
tyyppi, on verrattain uutta asumisen saralla. Kaupunkipientalolla (kpt) Pirkkalan kon-
tekstissa tarkoitetaan kapeaa, kadussa ja naapurirakennuksissa kiinni olevaa omatont-
tista omakotitaloa. Kokemusta talotyypistä Pirkkalassa on, kunta on luovuttanut 45 
omarakenteista kpt-tonttia Ratsutilan alueelta vuosina 2014-16. Vahvistuneissa ase-
makaavoissa on n. 60 kpl luovuttamattomia kpt-tontteja.  
Kaavoitettavana oleva alue luo mainittujen kpt-tonttien merkittävän tarjouman kau-
punkiseudun tonttimarkkinoille. Vastaavaa tuotetta on tontinluovutuksissa ollut myös 
mm. Kangasalla vuonna 2020 30 kpl (Keskusta) ja vuonna 2021 45 kpl (Lamminrahka). 
Tuotteen on ajateltu olevan perinteisen omakotitalon korvaava vaihtoehto tiivistyvässä 
taajamarakenteessa. 
Alueen asuntomassan toteutuminen tavoitteissa olevalla aikataululla alueen (asunto-
tontit luovutetaan 30-40 kpl/v. 10-15 vuodessa) tulee vaikuttamaan merkittävästi asun-
tomarkkinoihin Pirkkalassa ja laajemminkin kaupunkiseudulla, kun vastaavia kaupun-
kipientaloasemakaavahankkeita on vireillä useita (Kangasala, Lempäälä, Tampere). 
Yleistyessään talotyyppi tuo uskottavan työkalun ihmisen mittakaavaisen mutta urbaa-
nin täydennysrakentamisen palettiin kerrostalo- ja rivitalorakentamisen rinnalle. Yh-
täältä omakotimainen mutta samalla myös tiivis ja kaupunkimainen korttelisto, lyödes-
sään läpi laajemmin, avaa mahdollisuuksia kaupunkiseudun uudenlaiseen sisäänpäin 
kasvamiseen myös kerrostalokorttelistoa pienimittakaavaisemmalla tavalla. Vaikutuk-
set asuntotyyppien kirjoon on merkittävä.  
 
Muutoksen vaikutukset alueen arvoon 
Oman asunnon tai kiinteistöjen arvon lasku on usein esitetty argumentti täydennysra-
kentamisen negatiivisena vaikutuksena. Arvio uudisalueen vaikutuksista on pitkälti 
sama riippumatta siitä, onko tietoa uuden alueen visiosta 
tai uuden alueen vaikutuksista ympäröivän alueen statuk-
seen, palveluiden tarjontaan, liikenteeseen, väestöja-
kauman kehitykseen tai yleiseen kiinnostavuuteen. Muu-
tosta, silloin kun kyseessä on rakentaminen naapurustoon, 
ei nähdä miltei koskaan mahdollisuutena, tervetulleena, in-
nostavana tai kiinnostavana. 
 

Kysymys: 
 

Saako pellolle rakentaa 
mitään? 
Jos näköyhteys järvelle 
katkeaa, onko raken-
nuksien korkeudella 
merkitystä? 
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Kiinteistön arvon määrittely ylipäätään on hyvin spekulatiivista ja ajassa muuttuvaa. Se 
kuvaa toisaalta myös aikaamme; näkymällä olohuoneen ikkunasta on markkinoilla mi-
tattavissa oleva arvo. Ajatus, että yksilön osakehuoneiston ikkunoista tai pihalta avau-
tuva maisema on asunnon luovuttamaton osa, on perusteltavissa markkinatalouden 
kuplan sisällä. Maankäyttö ja rakennuslaki tarkentavat perustuslain yksilönsuojaa, oi-
keuksia ja velvollisuuksia. Sen piirtämä kuva avaa toisenlaisen näkökulman puhutta-
essa kaavoituksen aiheuttamista mahdollisista muutoksista. MRL:n mukaan radikaalit-
kin muutokset omistuksiin ja asemakaavojen sisältöihin on mahdollisia ja yhteiskunnan 
kehityksen kannalta jopa välttämättömiä.  
 
 

Työpaikat, elinkeinotoiminta ja vaikutukset palveluihin  

 
Alue tukeutuu keskustan (1,8 km) ja Partolan (2,5 km) palveluihin, lisää kysyntää kes-
kustan palvelutarjontaa sekä luo lisäpotentiaalia keskustan sekä laajemmin Naisten-
matkan kehityskäytävän kehittämiseen. Alueen rakentuminen vaikuttaa välillisesti 
kunnan elinkeinotoimintaan positiivisesti. 
Työpaikka-alueet sijoittuvat merkittäviltä osin nykyisin joukkoliikennekäytävän var-
teen Tampereen suuntaan, sekä vt3:n varren yritysalueille. Niiden näkökulmasta saa-
vutettavuus alueelta on kohtuullinen. Asiaan vaikuttaa tulevaisuudessa paljon hyvien 
joukkoliikenneketjujen muodostuminen. 
Alueen asemakaava mahdollistaa etätyön sekä asuntoihin sijoittuvien kotitoimistojen 
ja pienien liiketilojen rakentumisen. Työelämän uudistuessa ja muotoutuessa alue luo 
potentiaalisen toiminnoiltaan sekoitetun alueen. Alueen asukasmäärä luo merkittävän 
lisän Pirkkalan taajama-alueen palveluille. Asukaslisäys lakaisee viimeistään lähikau-
pan rakentamisen Loukonlahteen (Kreetantie) ja mahdollisesti myös virkistyspalvelu-
yrittäjille toimintaedellytyksiä loukonlahden satamaan. 
 

Vaikutukset liikkumiseen 

 
Asuminen sijoittuu taajama-alueen sisään ja hyvien joukko- ja kevyenliikenteen verk-
kojen välittömään läheisyyteen ja tukee niiden käytön lisäämistä. Myös autolla liikku-
van kannalta alue on toki hyvin saavutettavissa. Liikuntapalveluiden lisäksi ulkoilu-
maastot, Pyhäjärvi ja rantareitti on erinomaisesti saavutettavissa.  
 
Urheilukampus sijoittuu taajama-alueen ytimeen keskelle asutusta. Alue on saavutet-
tavissa laajasti koko kunnan alueelta autolla, joukkoliikennevälinein ja kevyenliiken-
teen verkon kautta. Alue on myös tulevaisuudensuunnitelmissa olevan raitiotieliiken-
neväylän välittömällä vaikutusalueella. Liikuntapalveluihin päivittäin tai viikoittain tu-
levan asiakkaan ei tarvitse välttämättä tulla henkilöautolla. 
 
Negatiivisina vaikutuksina on mahdollisesti autoliikenteen palvelutason heikentymi-
nen Kirkkoveräjäntien ja Pereentien liittymissä ja Naistenmatkantiellä. Näihin vaiku-
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tuksiin on mahdollista vaikuttaa tontinluovutuksen ajoituksella joukkoliikennepalvelui-
den muotoutuessa tulevaisuudessa. Alue on kokonaisuudessaan kunnan omaa tontti-
varantoa. 
 

Vaikutukset luontoon 

 
Alue on tällä hetkellä suurimmaksi osaksi muokattua peltomaisemaa ja metsittynyttä 
peltoa eikä sisällä luontoarvoiltaan merkittäviä kohteita, pois lukien Pyhäjärven ranta-
viiva ja Haikan kartanonpuisto. Vaikka luotoselvityksen tietojen perusteella asemakaa-
valuonnoksen ratkaisu ei ole ristiriidassa luonnonsuojelulain kanssa, muutos luonnon-
ympäristössä on toki merkittävä alueen muuttuessa rakennetuksi asuinkorttelistoksi. 
Rakentamattomat metsittyneet peltoalueet sekä viljelypellot alueelta poistuvat ja nii-
den lajisto poistuu. sen sijaan viherverkon olennaiset yhteydet, Haikan kartanonpuis-
ton pohjois- eteläsuuntainen ekologinen yhteys sekä rannan puuston itä-länsisuuntai-
nen latvusyhteys säilyvät. Alueen luontoarvoista on kattavasti selostuksen liitteessä 10.  

Vaikutukset hulevesien hallintaan 

 
Asemakaavan toteuttaminen vaikuttaa merkittävästi alueen hydrologiaan. Hulevesi-
virtaama rakennettavalta alueelta kasvaa merkittävästi vettä imevien pintojen vähen-
tyessä. Alueen sijoittuessa rantaan vaikutukset kohdistuvat Pyhäjärveen sekä uuden ra-
kennettavan alueen rakennuksille sekä tonteille. Alapuolisia alueita, joille rakentami-
sen vaikutukset kohdistuisivat ei sen sijaan ole. Alueen asemakaavaluonnoksen käsit-
telyn jälkeen laaditaan alueen hulevesisuunnitelma ja täydennetään vaikutusten arvi-
ointi. 

4.4 Ympäristön häiriötekijät 

Kaavamuutosalueelle ei kohdistu ympäristöhäiriöitä. 

4.5 Kaavamerkinnät ja määräykset 

Kaavamerkinnät ja -määräykset ovat liitteenä olevassa asemakaavakartassa. Luonnos-
vaiheessa asemakaavamerkinnät ja määräykset ovat vielä monin osin viitteellisiä. Kaa-
vakartan merkinnöistä olennaisia tässä vaiheessa ovat maankäyttövaraukset, mitoitus 
ja maankäytön yleissuunnitelma. Luonnosvaiheen jälkeen laaditaan lopulliset asema-
kaavamääräykset. 



PIR/394/1103/2020 

Loukonlahden asemakaavan muutos ja laajennus nro 260 52 

4.6 Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa välittömästi asemakaavan saatua lain-
voiman. Alueen toteutuksesta vastaa yhdyskuntapalvelut. Tavoitteena on saada ase-
makaava ehdotusvaiheeseen talvella 2021-22 ja valtuuston hyväksymäksi keväällä 
2022. Kunnallistekniikan suunnittelu vie kaavan hyväksymisen jälkeen n. vuoden. Alu-
een rakentaminen on ajateltu tapahtuvan useammassa vaiheessa. Aloituskorttelien 
kunnallistekniikan rakentaminen vie vuoden. Aikaisintaan alueen asuinkorttelien to-
teutus, eli talon rakentaminen, on mahdollista aloittaa kesällä 2024. Tämä edellyttää 
myös sitä, että tonttien luovutus on ajoitettu samaan aikaikkunaan kunnallistekniikan 
rakentamisen kanssa. Kun vielä huomioidaan, että omakotirakentajan suunnittelu vie 
oman aikansa, alueen ensimmäisten rakennusten peruskivien muuraus ajoittuu käytän-
nössä aikaisintaan loppuvuoteen 2024. 

Kuva 29, prosessin aikatauluarvio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pirkkalassa 8.11.2021 
Arkkitehti Santeri Kortelahti 
 


