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PIRKKALA, LOUKONLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (NRO 260),
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lausuntoa otsikon mukaisesta hankkeesta. Maakuntamuseo on tutustunut sille toimitettuun aineistoon ja toteaa lausuntonaan
seuraavaa.
Suunnittelualueen länsiosasta merkittävä osa, nk. Haikan kartanon alue, kuuluu
maakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön Haikan asuinalue,
tanssilava ja kartanon alue. Alueen inventointikuvauksessa (Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt, Pirkanmaan liitto 2016) todetaan, että
alueen 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
muodostavat yhtenäisiä katunäkymiä ja aluekokonaisuuksia.
Koilliskulmastaan suunnittelualue rajautuu toiseen maakunnallisesti arvokkaaseen
rakennettuun kulttuuriympäristöön, Pereen-Nuolialan kulttuurimaisemaan. Alueen inventointikuvauksen mukaan (Pirkanmaan liitto 2016) alueen keskeisiä piirteitä ovat
kantatalojen pihapiirit lähipeltoineen ja tilakeskusten näkyvyys maisemassa. Edelleen
todetaan, että Pereen-Nuolialan alue muodostaa kokonaisuuden Haikan ja Loukonvainion avoimen maisematilan kanssa.
Pirkkalan taajamayleiskaavan 2020 valmistelua varten laaditussa liitteessä Kulttuuriympäristöt (liite 6, Pirkkalan kunta 2013) Haikan kartanoalue mainitaan maakunnallisesti arvokkaaksi ja todetaan, että asutus muodostaa kerroksellisen miljöönsä vuoksi arvokkaan ympäristön. Vanhat Haikan tilan rakennukset on pääosin purettu, mutta kivijalat ja vanhaa puustoa on kuitenkin yhä havaittavissa. Rakennetun ympäristön kohteiden 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
suunnittelualueen ulkopuolelle, vanha kartanonpaikka on ympäristön maisemakuvan
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ja sen historiallisen kehityksen kannalta merkittävä ja siten huomioitava suunnittelussa.
Pirkkalan taajamyleiskaavaan on merkitty neljä arvoaluetta (Loukonlahti, Killo, Haikka
ja Turri), joiden kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne tulee säilyttää. Haikan arvoalue sijaitsee suurimmalta osaltaan suunnittelualueen länsipuolella, mutta Haikan kartanon vanha tontti ja sitä ympäröivä pelto kuuluvat kuitenkin arvoalueeseen ja mainitaan sen kuvauksessa. Loukonlahden arvoalueesta todetaan seuraavaa: "Yhtenäinen ja lyhyessä ajassa rakennettu Loukonlahden asuinalue kertoo esimerkillisesti aikansa laadukkaasta suomalaisesta asuinaluesuunnittelusta ja –rakentamisesta. Alueen yhtenäisyys syntyy ajallisesti yhtenäisyydestä ja yhtenäisistä rakennusmateriaaleista sekä ennen kaikkea arkkitehti Pekka Ilveskosken alueelle suunnittelemista rakennuksista. Rakennuksilla on selkeää arkkitehtonista arvoa. Rakennuskannan yhtenäisyyden ja onnistuneesti toteutetun rakennuskaavan vuoksi aluetta on pidettävä
arvoalueena, joka muodostaa merkittävän maisemakokonaisuuden."
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetty tiivistetty rakentaminen muokkaisi
Loukonlahden alueen maisemakuvaa merkittävästi. Erityisesti arvokkaiden ympäristöjen perusteina esitetyt alueiden yhtenäisyys sekä avoimen peltomaiseman ja rakentamisen vuoropuheluun perustuva maisemakokonaisuus vaarantantuisivat esitetyn rakentamisen toteutuessa. Lisäksi 1970-luvun aluerakentamista kuvastava asuinalueiden saarekemainen rakenne ja sen myötä alueen ajallinen kertovuus heikentyisivät.
Pirkkalan kunta on viime vuosina voimakkaasti kehittänyt Pyhäjärven etelärantaa
myötäilevää rantareittiä yleisenä kevyen liikenteen- ja virkistysreittinä, ja maisema on
yksi reitin laatutekijöistä. Maisemakuvaltaan vaihteleva reitti sivuaa myös kulttuurihistoriallisesti 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,
kulttuurimaiseman historiallinen kertovuus heikentyy merkittävästi.
Maakuntamuseo esittää, että suunnittelussa turvataan Haikan kartanon alueen avoimen peltomaiseman säilyminen maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön rajauksen osalta. Samoin suunnittelualueen koillisosassa tulee turvata peltoalueiden 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 rakennuskantaa täydennettäessä. Loukonlahden arvoalueen osalta maakuntamuseo esittää rakennetun ympäristön selvityksen laatimista. Alueen ominaispiirteitä
kuvaavan selvityksen perusteella on siten mahdollista tarkentaa jo taajamayleiskaavassa esitettyjen suojelutavoitteiden (esimerkiksi merkinnät AK/s ja AP/s) sisältöä.
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta maakuntamuseo toteaa, että kaava-alue on jäänyt pääosin tutkimatta aikaisemmissa inventoinneissa. Historiallisten lähteiden perusteella 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 mahPIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEO Museokeskus Vapriikki,
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dollisena, että kaava-alueelta löytyisi vielä tuntemattomia historiallisen ajan asutukseen ja elinkeinoihin liittyviä kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita. Esimerkiksi edellä mainittuja Haikan kartanon rakennusten jäännöksiä voidaan tulkita kulttuuriperintökohteiksi. Niiden huomioonottaminen kaavassa
edellyttää arkeologisen tarkkuusinventoinnin suorittamista MRL 9 §:n mukaisesti.
Arkeologisessa inventoinnissa on otettava huomioon myös kaava-alueen itäosassa
kulkenut historiallinen Haikan ja Nuolialan kylien välinen raja sekä em. maantien linja. Kyseessä 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 esihistoriallisten muinaisjäännösten löytymistä voidaan pitää mahdollisena.
Arkeologisia tutkimuksia voidaan tehdä pääsääntöisesti vain lumettomissa olosuhteissa, sulan maan aikana. Tutkimuksissa tulee noudattaa Suomen arkeologisten
kenttätöiden laatuohjeita (2020) ja muita Museoviraston ohjeita.
Kaavaluonnos ja selvitysaineisto tulee toimittaa Pirkanmaan maakuntamuseon
lausuntoa varten.

Yksikön päällikkö

Tuija-Liisa Soininen

Tutkija

Anna Lyyra-Seppänen
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Viite: Lausuntopyyntönne, Loukonlahden asemakaavan muutos ja laajennus, kaava nro 260, Pirkkala
PIRELY/4551/2020
ELY‐ keskuksen 14.8.2020 toimittamaan kommentointiin liittyen ELY‐keskus esittää täydennyksenä vielä seuraavat
luonnonsuojeluun liittyvät seikat huomioon otettavaksi kaavaa laadittaessa:
Kaavan osallistamis‐ ja arviointisuunnitelmassa mainitaan, että alueelta on olemassa mm. Pirkkalan
taajamaosayleiskaavan perusselvitykset (esim. luontoselvitys), ja että kaavasuunnittelun kuluessa luontoympäristöä
koskevia selvityksiä tullaan päivittämään. ELY‐keskus pitää tärkeänä vuodelta 2012 olevan yleiskaavan
luontoselvityksen riittävää päivittämistä ja tarkentamista nyt laadittavan asemakaavan suunnittelutyön pohjaksi.
Esimerkiksi uhanalaisuusluokituksessa vaarantuneeksi (VU) luokitellulla sekä luonnonsuojelulain (1096/1996) 42 §:n
nojalla rauhoitetulla kynäjalavalla on tunnettuja kasvupaikkoja 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 kaavoitettavan alueen. Selvityksessä
on tunnistettu Loukonlahden ranta‐alueen ja venesataman alueet lepakoille tärkeiksi ruokailualueiksi, joille
selvityksen mukaan saattaa johtaa 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 tärkeille 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 selvityksessä tavattukaan.
Jätöshavaintoja on kuitenkin alueelta tehty vuoden 2009 yleiskaavan luontoselvityksen mukaan. Koloihin, jotka
voivat toimia liito‐oravan lisääntymispaikkoina vuoden 2019 liito‐oravaselvityksen käynnillä Haikan puistossa ei ole
kiinnitetty huomiota, mikä heikentää selvityksen luotettavuutta. Lisäksi puistoalueen voidaan katsoa toimivan
väylänä lajin leviämisessä mm. Komperinmäen suuntaan, jossa vuonna 2019 on tavattu liito‐oravan elinpiiri
(Pirkkalan taajama‐alueen liito‐oravaselvitys 2019). Sekä lepakot että liito‐orava kuuluvat EU:n luontodirektiivin
(92/43/ETY) liitteen IV a‐lajeihin, joiden lisääntymis‐ ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen 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 luontoselvityksessä (2018) muitakin merkittäviä luonnonsuojelullisia
arvoja. Niihin lukeutuvat mm. iäkäs ja monipuolinen, lehtipuuvaltainen sekä useiden eri lajin jalopuiden leimaama
sekä elävä‐ että lahopuusto, lehtomainen ja rehevä kasvillisuus, kulttuurikasvillisuus 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 kaavoituksessa.
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Esa Hoffrén
Ylitarkastaja
esa.hoffren@ely‐keskus.fi
+358295036370
Yhdyskunnat ja luonto -yksikkö
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 297, 33101 Tampere
Yliopistonkatu 38 (Attila)
www.ely-keskus.fi

____________________________________
ELY-keskukseen voit toimittaa asiakirjat turvallisesti verkossa Sähköiset asiointilomakkeet ja niiden
käyttöohjeet
Tilaa uutiskirjeemme ja seuraa ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/pirkanmaa ja
Twitter-tilillä @PirkanmaanELY
Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan henkilölle tai yhteisölle, jolle se kuuluu. Viesti saattaa sisältää luottamuksellista
tietoa. Jos olet saanut viestin erehdyksessä, sinulla ei ole siihen käyttöoikeutta. Tässä tapauksessa ilmoita siitä
lähettäjälle ja poista viesti postilaatikostasi.

Lähettäjä: Hoffren Esa (ELY)
Lähetetty: perjantai 14. elokuuta 2020 13.44
Vastaanottaja: Kortelahti Santeri <Santeri.Kortelahti@pirkkala.fi>
Aihe: ELYn kommentit, Loukonlahden asemakaavan muutos ja laajennus, OAS vaihekaava nro 260, Pirkkala
Viite: Lausuntopyyntönne, Loukonlahden asemakaavan muutos ja laajennus, kaava nro 260, Pirkkala
Kaavamuutos noudattaa tavoiteasettelultaan alueella voimassa olevan yleiskaavan lähtökohtia.
ELY‐keskus esittää OAS‐vaiheen lausuntopyyntöaineiston perusteella seuraavat kommentit:
Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmaan on tarpeen täydentää siten, että yhtenä kaavan laatimisen lähtökohtana
huomioon otettavat maakuntakaavan mukaiset maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt
huomioidaan. Suunnittelualueen länsireunaan ulottuu osin Haikan asuinalue, tanssilava ja kartanon alue sekä alueen
itäpuolelle sijoittuva Pereen‐Nuolialan kulttuurimaisema.
Em. arvoaluerajaukset tulisi esittää OAS:n karttaotteella. Myös niitä koskevat maakuntakaavan mukaiset
suunnittelumääräykset on tarpeen täydentää jatkossa OAS:n.
Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmassa mainittujen selvitysten ohella alueelle on tarpeen laatia asemakaavatasolle
soveltuva rakennusinventointi.
Myös alueen luontoselvitys on tarpeen jatkossa päivittää.
Kaava pyydetään toimittamaan ELY‐keskukseen luonnosvaiheessa siten, että varataan tarvittaessa mahdollisuus
lausunnon antamiseen.
____________________________________
Esa Hoffrén
Ylitarkastaja
esa.hoffren@ely‐keskus.fi
+358295036370
Yhdyskunnat ja luonto -yksikkö
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Pirkkalan ympäristöyhdistys ry.
LAUSUNTO
Hermannintie 33
25.7.2020
33960 PIRKKALA
puh 0400 630 275
Email: pirkkalanymparistoyhdistys@gmail.com
Yhdyskuntalautakunta, Pirkkala
kirjaamo@pirkkala.fi

Loukonlahden asemakaavan muutos ja laajennus (260)

Pirkkalan ympäristöyhdistys kiittää mahdollisuudesta lausua kaavasta nro 260.
Kaavaseloste kertoo kaavan olevan täydennyskaava olemassa olevaan asemakaavaan, jolla pyritään
tiivistämään taajamarakennetta ja tuomaan lisää käyttäjiä valmiin joukkoliikennekäytävän varteen. Eniten uutta rakennuskantaa ja asukkaita esitetään nyt vielä vapaina oleville Haikan pelloille. Kaavan itälaitaan osoitetaan tilaa urheilu- ja vapaa-ajan toiminnoille. Ranta-alueet esitetään säilyviksi lähivirkistysalueina.
Kaavan myötä menetetään osa kuntamme Pyhäjärven maisemapelloista, mutta näemme että kaavoittaminen olemassa olevan joukkoliikennekäytävän varteen peltoalueille on kokonaisuuden kannalta
ekologisempaa kuin esim. syrjempään luonnonmetsiin suuntautuva rakentaminen.
Uusi asuinalue tulisi liittää olemassa olevaan asuinalueeseen saumattomasti minimoiden aiheutettu
rakennusaikainen haitta. Tarkasteltavia asioita ovat mm. tiet, polut, virkistysalueet, sekä maisemakäytävät järvelle. Maakuntakaava 2040:n osoittama lähivirkistysalue kaava-alueen länsireunassa tulisi säilyttää maakuntakaavan esittämässä laajuudessa.
Esitämme huolemme länsipuolen AP-1 alueesta, jonka läpi kulkee läheisen rivitaloalueen 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 monimuotoisuuskohde ja puron varren lehtoalue tarjoaa linnustolle hyvät
pesintä- ja ruokailupaikat. Puron varren itäpuoli on aikoinaan ojitettu ja siihen on istutettu 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.

Veikko Hahmo
Veikko Hahmo
puheenjohtaja

Kristiina Kaila
Kristiina Kaila
sihteeri

Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Mutikainen Pekka
torstai, 6. elokuuta 2020 15:07
PIR Kirjaamo
VS: Loukonlahden asemakaavan muutos- ja laajennus (nro 260) oas-vaiheen
tiedotus

Seurantamerkintä:
Merkinnän tila:

Seuranta
Merkitty

Hei.
Pyydän korjaamaan kaavan osallistumis‐ ja arviointisuunnitelman osallisten luettelossa Tampereen
Aluepelastuslaitoksen Pirkanmaan pelastuslaitoksesi. Pelastuslaitoksella ei ole muutoin huomautettavaa OAS:n
suhteen.
yt.
Pekka Mutikainen
johtava palotarkastaja
Pirkanmaan pelastuslaitos
Satakunnankatu 16, 33100 Tampere
p. 040 5698981
pekka.mutikainen@tampere.fi
www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi
www.facebook.com/pirkanmaanpelastuslaitos

‐‐‐‐‐Alkuperäinen viesti‐‐‐‐‐
Lähettäjä: kirjaamo@pirkkala.fi <kirjaamo@pirkkala.fi>
Lähetetty: keskiviikko, 3. kesäkuuta 2020 10:09
Vastaanottaja: Pelastuslaitos lausunnot <Pelastuslaitos.lausunnot@tampere.fi>
Aihe: Loukonlahden asemakaavan muutos‐ ja laajennus (nro 260) oas‐vaiheen tiedotus

Asia: Loukonlahden asemakaavan muutos‐ ja laajennus (nro 260)
Asianumero: PIR/394/1103/2020
Käsittelijä: Åhlman Eija
Käsittelijän puhelinnumero: 050 435 5102
Hei, ohessa Loukonlahden asemakaavan muutos‐ ja laajennus (nro 260) oas‐vaihe lausuntoanne varten. Lisätietoja
antaa arkkitehti Santeri Kortelahti puhelin 050 435 5109.
Terveisin toimialasihteeri Eija Åhlman
Tämä viesti on lähetetty Pirkkalan kunnan asiankäsittelyjärjestelmästä.
Lisätietoja voi tiedustella yllämainitulta asiaa hoitavalta käsittelijältä sähköpostitse etunimi.sukunimi@pirkkala.fi tai
puhelinnumerosta.
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Kortelahti Santeri
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Kopio:
Aihe:

Djupsjöbacka Hanna <hanna.djupsjobacka@pirkanmaa.fi>
torstai, 11. kesäkuuta 2020 17:33
PIR Kirjaamo; Kortelahti Santeri
Scarpellini Elisabet
Pirkkala / Loukonlahden asemakaavan muutos ja laajennus (nro 260)

Pirkkalan kunta
Kirjaamo
PL 1001
33961 Pirkkala

Viite:
Asia:

Tiedote osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta
Pirkkala / Loukonlahden asemakaavan muutos ja laajennus (nro 260)

Pirkanmaan liitolle on toimitettu tiedotekirje koskien Pirkkalan Loukonlahden asemakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaa, joka on nähtävänä 3.6.–7.8.2020.
Palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voidaan esittää kaavaprosessin kuluessa milloin tahansa.
Aineistoon tutustumisen jälkeen totean, että Pirkanmaan liitto ei anna lausuntoa ko. suunnitelmasta.

Pirkanmaan liiton puolesta
Tampereella 11.6.2020

Hanna Djupsjöbacka
Maakunta-arkkitehti
+358 50 598 4134
hanna.djupsjobacka@pirkanmaa.fi
PIRKANMAAN LIITTO
Maankäyttö ja liikenne
Kelloportinkatu 1 B
PL 1002
33101 TAMPERE

1

1 (2)
HyvinvointitoimialaKonsernihallinto
Rönnholm Harri

Dnro

15.06.2020

PIR/394/1103/2020

Pirkkalan kunta
PL 1001
33961 Pirkkala
kirjaamo@pirkkala.fi

Hyvinvointitoimialan lausunto Loukonlahden asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta (nro
260)
Pirkkalan kunnan maankäyttö pyytää hyvinvointitoimialan lausuntoa Loukonlahden asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta (nro 260). Suunnittelualue sijoittuu Loukonlahden
kunnanosaan ja se rajautuu eteläosastaan Kirkkokatuun, Kreetantiehen ja Eskonpolkuun,
idässä Pereentiehen, pohjoisessa Loukonlahdentiehen ja sen varren asuintontteihin sekä Pyhäjärveen ja lännessä Haikan kartanon puistoon. Lisäksi alueeseen sisältyy Kreetantien eteläpuolinen korttelin 1311 liiketontti 3 (K).
Sivistyspalveluiden palveluverkkoselvityksessä (hyväksytty kunnanhallituksessa
14.12.2015) on esitetty Loukonlahteen sijoitettavaa urheilupuistoa. Loukonlahden alueen ja
Vähäjärven mahdollinen Sporttikampus tulee liikuntapaikkasuunnittelun osalta liittyä yhteen.
Loukonlahden urheilupuisto
Toteutuessaan Loukonlahden urheilupuisto lisää merkittävästi seurojen toimintamahdollisuuksia ja tukisi koulujen ja päiväkotien liikkumismahdollisuuksia. Puisto parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia monipuolisen liikunnan harrastamiseen ja lisää asukkaiden viihtyvyyttä ja paikkakunnan vetovoimaisuutta. Mahdollisten yksityisten toimijoiden palvelut ja
kunnan toiminnat tulee suunnitella toisiaan täydentävänä kokonaisuutena. Liikuntapaikkasuunnittelua tulee pystyä priorisoimaan siten, että kokonaissuunnittelussa huomioidaan
akuutit tarpeet ja myös laajempi hyöty kunnan liikunnan edistämisen näkökulmasta. Hyvällä
saavutettavuudella, yhteisellä suunnittelulla ja esteettömyyden vaatimusten huomioon ottamiselle voidaan varmistaa urheilupuiston hyvä käyttöaste. Alue liittyy välittömästi Pyhäjärven rantareittiin ja läheisesti myös Naistenmatkantien varren kevyenliikenteen verkkoon.
Loukonlahden alue tarjoaa hyvän sijaintinsa ansiosta merkittävän lisän myös seudulliseen
liikuntapaikkatarjontaan.
Seuraparlamentti on käsitellyt vuosina 2017 ja 2020 Loukonlahdelle suunnitteilla olevan
urheilupuiston suunnittelutilannetta ja olosuhdetarpeita sekä listannut seurakentän ehdotukset alueensuunnittelun pohjaksi. Seurojen näkökulmasta Loukonlahden alue voitaisiin profiloida siten, että alueella olisi em. jalkapallo- ja salibandyhallit ja yleisurheilumahdollisuudet
oheistoimintoineen ja rakennuksineen. Kaava-alueelle tulee 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 pukuja varastotilat. Loukonlahden alueella tulee huomioida myös saattoliikenteeseen liittyvät
asiat viereinen asuinalue huomioiden.
id: 2912061
Pirkkalan kunta
Hyvinvointi
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33961 Pirkkala
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Koulujen ja päiväkotien näkökulmasta urheilupuisto mahdollistaa koulun pihan laajentumisen monipuoliseksi leikki- liikunta- ja välituntialueeksi. Tämän edellytyksenä on, että alueen suunnittelussa otetaan huomioon monipuoliset eri ikäryhmiä palvelevat liikuntamahdollisuudet ja tarpeet. Kouluopetuksen näkökulmasta tärkeää on huolehtia myös talviurheilumahdollisuuksista jääkentistä ja hiihdon perustaitojen harjoittelualueista.
Esimerkkejä urheilupuistoon mahdollisesti sijoittuvista toiminnoista:
 Koripallo, minifutis, pingispöydät
 Yleisurheilutarpeet, uudenlainen suunnittelu kunnan nykyiset ja uudet mahdollisuudet huomioiden
 Ulkosalibandy- ja koripallokenttä
 Jalkapallokenttä, 95 x 55 m
 Beachvolley-kenttä 8 x 16 m + 3 m kentän ympäröivä vapaa-alue
 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 rakennusoikeutta 60 000 - 70 000 k-m2. Kaavassa esitettävä tavoitteen mukainen asuntorakentaminen (300 - 400 pientaloa) lisää alueen asukasmäärää arvion mukaan noin 1400 asukkaalla.
Päiväkoti- ja kouluikäisten lasten määrää edellyttää arvion mukaan laskennallisesti n. 80100 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 päiväkotitarjonnan jatkuvaa arviointia. Loukonlahden alueen päiväkotipaikkatarpeeseen vastaisivat lähipalveluina Nuolialan ja Pereen päiväkodit sekä Pereen yksityinen palvelusetelipäiväkoti.
Loukonlahden alueen esi- ja perusopetuksen oppilaat ohjataan Nuolialan kouluun, jossa järjestetään opetusta luokilla 0-9. Nuolialan koulu on tällä hetkellä täynnä, joten alueen lapsija oppilasmäärän kasvun tarpeen mukaiseen tasapainottamiseen on palveluverkkoselvityksessä varauduttu Kalliomäen (Silvonvainio) lastentalolla, kattaen sekä varhaiskasvatus- että
opetuspalvelut. Palveluverkkoselvityksen mukainen rakentamisen tavoiteaikataulu olisi aikaisintaan vuonna 2025 ja on toteutettavissa vaiheittain. Koulumatkat Loukonlahdesta Nuolialan kouluun ovat pituudeltaan n. 0,5-1 kilometriä ja kouluikäisten kuljettavissa turvallisesti jalan sekä pyörällä. Kalliomäen hanketta tulee valmistella maankäytön ja kaavoituksen
osalta samassa aikataulussa Loukonlahden asemakaavoituksen kanssa.
Nuolialan koulun yhteydessä toimivat lähipalveluina nuorisotila ja kirjastopalvelut.
Saavutettavuus Loukonlahden alueelta Suupalle lukiokoulutukseen ja vapaa-aikapalveluihin, liikunta-, kulttuuri- ja kirjastopalveluihin ja terveyskeskukseen on hyvä.
Pirkkalassa 4.8.2020
Harri Rönnholm
Hyvinvointijohtaja

Pirkkala, 7.8.2020

Pirkkala-Seuran mielipide ̶ Loukonlahden asemakaavan muutos ja laajennus (nro 260)
Asemakaavan muutos mahdollistaa täydennysrakentamisen 1970-luvulla kaavoitetulle,
taajamayleiskaavassa suojellulle asuinalueelle (arkkitehti Pekka Ilveskosken ja kaava-arkkitehti
Aulis Hartikaisen suunnittelemalle rakennusperinnön kannalta merkittävälle arvoalueelle). Kaavaalue sisältää myös maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön: Haikan kartanoalueen. Tämän
johdosta arkkitehtonisten ja kaupunkikuvallisten ratkaisujen tulee olla linjassa olemassa olevan
rakennetun ympäristön kanssa. Vaikka kaavamuutoksella tavoitellaankin rakennustehokkuutta,
rakentamisen tulee olla matalaa, jotta alkuperäinen idea rantaa kohti portaittain madaltuvasta
rakennuskannasta säilyy. Paikoitustilaa sekä asukkaille että rannan virkistysalueella kävijöille tulee
myös olla riittävästi ja se tulee piilottaa maisemaan, esimerkiksi maanalaisiin pysäköintihalleihin.
Kaava-alueen länsipuoli ja Pyhäjärven ranta-alue ovat osa taajamayleiskaavassa mainittua
ekologista käytävää. Uuden ja vanhan rakennusalueen väliin tulee jättää riittävästi
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 huolellisesti sekä
kaava-alueen sisällä että koko Loukonlahden-Pereen-Haikan-Partolan-Pakkalankulman alueella.
Täydennysrakentaminen kasvattaa alueen liikennemääriä ja jo ennestään vilkkaat
Naistenmatkantien risteysalueet kuormittuvat lisää. Näin ollen koko itäisen kunnanosan
liikennejärjestelyitä tulee miettiä kokonaisvaltaisesti asemakaavan muutoksen yhteydessä.
Liikkumisen tulee olla turvallista ja sujuvaa kaikille.
Pirkkala‐Seuran hallitus
Petri Laiho
Puheenjohtaja
P. 0400 915 012
pirkkalaseura@gmail.com

Saarihuhta Johanna
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Suontaus Mihail <mihail.suontaus@sahkolaitos.fi>
torstai, 4. kesäkuuta 2020 9:31
PIR Kirjaamo
VL: Lausunto, Loukonlahden asemakaavan muutos- ja laajennus (nro 260)

Seurantamerkintä:
Merkinnän tila:

Seuranta
Merkitty

Ja laitetaan heti korjaus. Tampereen Sähköverkon alue on Kirkkoveräjäntien itäpuolella, eikä länsipuolella.
Pahoittelut sekaannuksesta.
T. Mihail
Lähettäjä: Suontaus Mihail
Lähetetty: torstai, 4. kesäkuuta 2020 9:28
Vastaanottaja: kirjaamo@pirkkala.fi
Aihe: Lausunto, Loukonlahden asemakaavan muutos‐ ja laajennus (nro 260)
Hei!
Tampereen Sähköverkon lausunto koskien Loukonlahden asemakaavan muutosta:
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 sidosryhmäluettelossa.
Koska tavoitteena on kaavoittaa uusia alueita ja mahdollistaa vanhojen alueiden täydennysrakentamista, täytyy
Tampereen Sähköverkon alueelle varata yksi muuntamopaikka. Uuden muuntamon avulla turvataan alueen kasvava
sähkön tarve.
Ystävällisin terveisin,
Mihail Suontaus
Verkonsuunnittelija
Tampereen Sähköverkko Oy
Voimakatu 17, 33100 Tampere
Puh. 040 180 0815
etunimi.sukunimi@sahkolaitos.fi
www.tampereensahkolaitos.fi
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Pirkkalan kunta

Vanhusneuvoston lausunto Loukonlahden asemakaavan muutokseen ja laajennukseen
(nro 260)

Pirkkalan kunta laatii asemakaavan muutosta ja laajennusta suunnittelualueelle joka, sijoittuu
Loukonlahden kunnanosaan ja se rajautuu eteläosastaan Kirkkokatuun, Kreetantiehen ja Eskonpolkuun, idässä Pereentiehen, pohjoisessa Loukonlahdentiehen ja sen varren asuintontteihin sekä Pyhäjärveen ja lännessä Haikan kartanon puistoon. Lisäksi alueeseen sisältyy Kreetantien
eteläpuolinen korttelin 1311 liiketontti 3 (K).
Asemakaavamuutoksen MRL 63§ mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 3.6.–7.8.2020 Veskan toimipisteessä osoitteessa Saapastie 2 sekä kunnan kotisivuilla
http://www.pirkkala.fi/palvelut/asuminen/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti
yhdyskuntalautakunnalle tai ajan varauksella suullisesti Partolan toimipisteessä maankäytön
osastolla.
Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL
1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaa-mo@pirkkala.fi. Kaava-asiaa hoitaa
arkkitehti Santeri Kortelahti, puh. 050 4355109.

Vanhusneuvostolta sähköisesti kerätty lausunto Loukonlahden asemakaavamuutos ja laajennus (nro 260):
Vanhusneuvoston kanssa sovittuun käsittelyn määräaikaan 3.8.2020 mennessä jäsenien vastauksissa ei tullut lausuttavaa kaavaan.

Lisätietoja

kotihoitopäällikkö Sanna Laakkonen, puh. 050 360 3557
etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

