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1.1 Tunnistetiedot
KURIKAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS, joka koskee Kurikan osa-alueen tiloja 2:387, 1:177,
1:211, 1:435, 1:211.
ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSELLA muodostuu korttelit 853-863, retkeily- ja ulkoilualuetta ja
katualuetta.

1.2 Kaava-alueen sijainti
Asemakaavan laajennus koskee Kurikantien länsipuolista, Kurikan asemakaavan eteläpuolista
rakentamatonta aluetta. Kaava-alueen pinta-ala on noin 18 ha. Alueen omistaa Pirkkalan kunta.
Kaava-alueen sijainti selviää myös liitteestä 1 ja etusivun ilmakuvasta.

1.3 Kaavan tarkoitus
Kunnan tavoitteena on, että alueesta rakentuu kaupunkikuvallisesti laadukas asuinalue sekä
osittain suojeltava lähivirkistysalue. Asemakaavan tavoitteena asuinrakennusten rakentaminen
Kurikan kaavan laajennusalueille. Tavoitteena on päästä rakentamaan aloituskortteleita alueella vuosien 2024-2025 aikana.

1.4 Selostuksen sisällysluettelo
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1.5 Luettelo selostuksen liitteistä
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sijaintikartta, Pirkanmaan maakuntakaava (v.2008), Pirkkalan yleiskaava 1995.
Ote voimassa olevista asemakaavoista
Rakennettu ympäristö ja luonnonympäristö, pystyilmakuva 2017
Asemakaavakartta
Asemakaavan luonnoksen havainnekuva
Oas, päivitetty
Oas mielipiteet ja lausunnot
Luontoselvitys, Pekka Rintamäki 2020
Rakennettavuusselvitys, Taratest 2020

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista





Tekniset verkostot ja katusuunnitelmat, kunnallistekniikan osasto, alueen energiayritykset
Maaperätiedot, Tampereen seudun GeoTIETO –aineisto, GTK 2009
Maarekisteritiedot, maanmittaustoimiston aineisto 2008.
Viisto- ja pystyilmakuvat, 2000-2017, Lentokuva Vallas Oy sekä BlomKartta Oy

1.7 Kaavaprosessin vaiheet
Alueen kaavoitus on aloitettu kaavoituskatsauksella 2020. Pirkkalan kunta on voimakkaasti kehittyvä kunta ja uusille rakennuspaikoille kunnassa on edelleen jatkuvaa kysyntää. Kurikan alue
on myös ollut erittäin suosittu asuinalue keskeisen sijaintinsa ja toisaalta hyvien kulkuyhteyksien johdosta.
Kaavaluonnos käsitellään lautakunnassa, joka asettaa luonnoksen nähtäville. Tavoitteena on,
että kaavaluonnos pidetään julkisesti nähtävänä 2019 aikana. Kaavaluonnoksesta saadut muistutukset käsitellään ennen kaavaehdotusvaihetta. Tällöin on osallisilla mahdollista antaa ehdotuksesta muistutus. Ehdotusvaiheen muistutusten ja lausuntojen johdosta tehtävien tarkistusten jälkeen kaavan hyväksyy valtuusto. Valtuuston päätös on lainvoimainen 30 vrk kuluttua
päätöksen julkistamisesta kuulutuksella (MRA 93§), mikäli siitä ei ole valitettu Hämeen hallintooikeuteen.
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2. Lähtökohdat
2.1Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1.1 Kokonaisrakenne
Nykyinen kokonaisrakenne on esitetty selostuksen etusivulla v.2020 otetussa alueen ilmakuvassa sekä liitteessä "rakennettu- ja luonnonympäristö".
2.1.2 Luonnonolot
Kaavoitettava alue sijaitsee Kurikantien länsipuolella ja Vähäjärven kuntoiluradan eteläpuolella.
Selvitysalueen kokonaispinta-ala on noin 18 ha. Alue on matalimmillaan sen läntisellä reunalla,
jossa korkeutta on noin 123 mpy ja korkeimmillaan Kurikantien varrella olevalla rakennetulla
täyttömaasta rakennetulla mäellä, jossa korkeutta on noin 154 mpy eli korkeuseroa alueen sisällä muodostuu noin 30 metriä. Pyhäjärven pinta on 77 metriä merenpinnan yläpuolella (mpy).
Alueella kasvaa monentyyppistä metsää. Osalla aluetta sijaitsee myös lehtomaisempia ja kosteampia alueita. Alue on pääosin voimakkaasti käsiteltyä talousmetsää. Direktiivilajeja ei alueelta löydetty kesän 2020 tutkimuksissa. Liito-oravalle jokseenkin soveltuvia elinalueita alueelta
löydettiin muttei varsinaisia liito-oravalöydöksiä.

kuva 1. Kurikan luontoselvityksen osa-alueet.
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Kuva 2. näkymä Kurikan osa-alueelta 2. (Luontoselvitys 2020, Pekka Rintamäki)
alle 10 vuotta sitten hakattua aluetta.

Kuva 3. näkymä Kurikan osa-alueelta 4 (Luontoselvitys 2020, Pekka Rintamäki)
nuorta istutuskoivikkoa
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Kuva 4. Osa-alueen 6 kuusikkoa (Luontoselvitys 2020, Pekka Rintamäki)

2.1.3 Taajamakuva
Keskeiset tiedot alueen rakennuskannasta käy ilmi liitteestä rakennettu- ja luonnonympäristö.
Kurikantien suunnasta alue hahmottuu melko yhtenäisenä, rakentamattomana kallioalueena.

2.1.4 Asuminen, palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta
Kaavoitettava alue on täysin rakentamatonta lukuun ottamatta alueella sijaitsevia metsäautoteitä.

2.1.5 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Suunnittelualueelta on tiedossa yksi muinaismuistoksi mahdollisesti luokiteltava kivistä rakennettu rajapyykki. Kyseinen rajapyykki suojellaan asemakaavassa asianmukaisin suojelumerkinnöin.

2.1.6 Liikenne
Kaavoitettavan alueen syöttöliikenteestä huolehtii Kurikantie.

2.1.7 Tekninen huolto
Suunnittelualueella ei ole kunnallistekniikkaa.
Kaava-alue on Elenia Oy:n sähköverkoston piirissä ja se on alueellisen jätehuollon piirissä.
2.1.8 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Alueen eteläpuolella oleva vt3 tuottaa alueelle liikennemelua. Luontainen kalliomuoto alueella
suojaa aluetta sekä alueen pohjoispuolisia asuinalueita kyseiseltä liikennemelulta. Etenkin
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luontaisten maastonmuotojen mahdollisimman hyvään säilymiseen alueella tulee kiinnittää
huomiota.

2.1.9 Maanomistus
Kaava-alueen maanomistajat:

Omistaja

tilan nimi

r:no

Pirkkalan kunta
Pirkkalan kunta
Pirkkalan kunta
Pirkkalan kunta

SANKILA
OLLINAHONMETSÄ
Kyösti
Ollilan palstat

604-418-1-435
604-408-1-177
604-408-2-387
604-408-1-211

2.2 Suunnittelutilanne
Uudet tarkastetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös
14.12.2017) tulivat voimaan 1.4.2018.
Tavoitteet:
1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
2. Tehokas liikennejärjestelmä
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto
Kaavaluonnoksessa on pyritty kyseisiä kohtia mahdollisuuksien mukaan huomioimaan siten,
että lopputuloksena olisi alueiden käyttötavoitteet täyttävä asuinalue. Lisäksi on huomioitava
jo olemassa olevan infran hyödyntäminen.

Maakuntakaava 2040
Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 27.3.2017 uuden maakuntakaava 2040:n joka
on 2. kokonaismaakuntakaava Pirkanmaalla. Pirkanmaan maakuntahallitus päätti kokouksessaan
29.5.2017 (§71) määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 201§:n nojalla Pirkanmaan maakuntakaavan
2040 tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maakuntakaavasta valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen joka ei kieltänyt päätöksen täytäntöönpanoa. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa
käsitellään yksittäisiä maakuntakaavan merkintöjä koskevia valituksia jotka eivät liity nyt kaavoituksessa
käsiteltäviin asioihin.
Voimaan tullut Pirkanmaan maakuntakaava 2040 kumoaa Pirkanmaan 1.maakuntakaavan, turvetuotantoa koskevan Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan, liikennettä ja logistiikkaa koskevan Pirkanmaan 2.
vaihemaakuntakaavan sekä lisäksi entisen Kiikoisten kunnan alueen osalta Satakunnan maakuntakaavan.
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Kuva 5. Ote maakuntakaava 2040:sta. Kaavoitettava alue nuolen kohdalla.
Maakuntakaavassa suunnittelualueen itäosa on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi.
Merkinnällä osoitetaan asumisen, kaupan ja muiden palvelujen, työpaikkojen sekä muiden
taajamatoimintojen rakentamisalueet. Merkintä sisältää niihin liittyvät pääväyliä pienemmät
liikennealueet, yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikalliset merkittävät ympäristöhäiriöitä
aiheuttamattomat teollisuusalueet sekä paikallisesti merkittävät virkistyksen ja suojelun alueet
ja ulkoilureitit.
Suunnittelumääräys:
Aluetta tulee suunnitella asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekoittuneena alueena.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on edistettävä julkisten ja kaupallisten palveluiden saavutettavuutta
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn avulla.
Länsiosa on osoitettu Virkistysalueeksi. Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävät taajamiin liittyvät virkistysalueet ja/tai taajamien ekologisen verkoston
kannalta erityisen tärkeät alueet. Alueella voi sijaita olemassa olevia vakituisia tai
lomarakennuspaikkoja. Suunnittelumääräys: "Alue varataan yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava virkistyskäyttöedellytyksien säilyminen ja kehittäminen, alueen hyvä saavutettavuus sekä osoitettava maakuntakaavakartalle
merkittyjen ulkoilureittien jatkuvuus virkistysalueella. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä
huomiota ympäristön laatuun, alueen ominaisuuksiin ekologisen verkoston osana sekä merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta. Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät ohjeelliset ulkoilureitit. Merkintä osoittaa ensisijaisesti tarpeen reitille.
Suunnittelumääräys: "Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava ulkoilureitin toteuttamisedellytykset osana maa-kunnallisesti ja seudullisesti toimivaa reitistöä. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota luonnonarvojen säilymiseen suuntaamalla reitit kulutusta kestäville alueille."
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Kuva 6. Maakuntakaava, kaavarajaus merkittynä

Yleiskaava, osayleiskaava
Alueella on voimassa Pirkkalan taajamayleiskaava vuodelta 2016

Kuva 7. Ote taajamayleiskaavasta (2016). Kaavoitettava alue merkitty rajauksella.
Asemakaava
Alueella ei ole asemakaavaa.
Rakennusjärjestys
Pirkkalan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.6.2016.
Rakennuskiellot
Alueella on voimassa rakennuskielto kaavoituksen ajan.
Päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat
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Alueella ei ole muita suunnitelmia. Koko Pirkkalan kuntaa koskeva strateginen yleiskaavoitus
on valmistunut vuonna 2020.
Pohjakartta
Pohjakarttakuvaus on suoritettu 22.4.2007. Kehätien osalta on tehty täydennyskuvaus 2009.
Em. aineistosta on laadittu pohjakartta vuosina 2007 – 2010. Asemakaavan pohjakartan hyväksyi täydennettynä 27.9.2021 maanmittausinsinööri Jouko Lehto.

3. Asemakaava
3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Asemakaavoitettavalla alueella on tehty pitkäjänteisesti kunnan maanhankintaa. Alueella toteutuneiden maakauppojen johdosta kunnan omistukseen on siirtynyt alueita ja niin sen kaavoittaminen, yleiskaavojen hengessä, myytäväksi tonttivarannoksi yhtenä kokonaisuutena on tullut
mahdolliseksi.

3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Asemakaava on laitettu vireille kaavoituskatsaus 2020:n yhteydessä. Vuoden 2020 aikana on
alueella teetetty erilaisia selvityksiä kuten luontoselvitys sekä rakennettavuusselvitys.

3.3 Osallistuminen ja yhteistyö
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on käsitelty ympäristölautakunnassa. Ks. Liitteenä oleva
osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

3.3.1 Osalliset












Pirkkalan kunta
Naapuritonttien omistajat
Pirkkalan yhdyskuntalautakunta
Pirkanmaan pelastuslaitos
Pirkanmaan Ely-keskus
Pirkanmaan liitto
Pirkanmaan maakuntamuseo
Pirkkalan ympäristöyhdistys ry
Pirkkala-seura ry
Elenia Oy
Elisa oyj

3.3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Asemakaavan valmisteluasiakirjat on päivätty 23.11.2021. Ne käsitellään yhdyskuntalautakunnassa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty osallisille mielipiteitä varten. Valmisteluasiakirjat pidetään nähtävillä joulu-tammikuussa 2021-22 kuntalaisten ja muiden osallisten mielipiteitä varten. Viranomaisilta on pyydetty lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Palautteen huomioon ottaminen:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet otetaan huomioon kaavan jatkosuunnittelun yhteydessä.
Lausunnot Oas/Luonnos päivitetystä Oasista (4.11.2020- 4.12.2020) on kirjattu erilliseen vastineluetteloon, jossa myös kaavoittajan vastineet.
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3.4 Asemakaavan tavoitteet
Suunnittelualue sijoittuu kaupunkiseudun kokonaisuuteen keskeisesti. Ohitustie vt 3 sijaitsee
lyhyellä etäisyydellä kaavoitettavasta alueesta. Myös Pirkkalan kunnan merkittävät yritysalueet
sijaitsevat kävelyetäisyydellä kaava-alueesta. Alueelta on erittäin hyvät liikenneyhteydet joka
suuntaan ja myös kunnan keskusta on lyhyen matkan etäisyydellä.
Kunnan tavoitteena on, että alueesta rakentuu kaupunkikuvallisesti laadukas ja monimuotoinen
asuinalue. Asemakaavan tavoitteena on saada alueelle sekä laadukasta kerrostalorakentamista että jo hyväksi Pirkkalassa koettua yhdistettyjen omakotitalojen aluetta. Osa kerrostalokortteleista/tonteista varataan puukerrostalorakentamiseen. Vireille tuleva alue on rajattu siten,
että se sijaitsee jo rakennetun Kurikan alueen eteläpuolelle. Tavoitteena on päästä alueen pohjarakentamiseen vuosien 2022-23 aikana. Aluetta täytyy esirakentaa kunnan toimesta ennen
kuin tontteja aletaan luovuttaa.
Kuntatalouden näkökulmasta tärkeänä tavoitteena on saada asemakaavoitettua alue myytäväksi asuintonttialueeksi, jotta päästään realisoimaan alueen maanhankintaan käytettyjä euroja. Kunnassa on puute asuinalueiden tonteista ja etenkin pientalo/omakotitonteista kysyntää
on huomattavasti enemmän kuin tarjontaa.
Asemakaava ja asemakaavan sisällölliset tavoitteet ovat sopusoinnussa Pirkkalan kuntastrategian kanssa.
4.4.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
Vireilletulo kaavoituskatsauksella 2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 4.11.-4.12.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty osallisille mielipiteitä varten. Valmisteluasiakirjat pidetään nähtävillä 2021 kuntalaisten ja muiden osallisten mielipiteitä varten. Viranomaisilta on pyydetty lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Lausunnot ja mielipiteet löytyvät erillisestä vastineraportista.

4.Asemakaavan kuvaus
4.1 Kaavan rakenne
Kaavaa varten on laadittu useampia vaihtoehtoja, joista on nyt toteuttamiskelpoisin luonnos
valittu esitettäväksi jatkosuunnittelun pohjaksi.
Asemakaava rakentuu Kurikantien syöttöliikenteen varaan.
Asemakaavan perusrungon muodostaa Kurikantieltä lähtevä tieyhteys Hieskoivuntie sekä Kalliokuja. Kurikantie yhdistää alueen pohjoispuoliseen taajama-alueeseen ja etelänpuolella sijaitseviin yritysalueisiin sekä laajemmat kulkuyhteydet tarjoavaan vt3:seen. Paikallisliikenteen
bussit kulkevat Kurikantiellä, joten julkinen liikenne on jo tarjolla asuinalueelle.
Kaava-alue on nykyisellään virkistysaluetta ja sen rakentuminen tarkoittaa mm. nykyisen kuntoradan osalta esim. kevyen siltayhteyden rakentamista kaavatien yli. Virkistysalue pienenee
rakennettavien alueiden verran.
Kaavan yhteydessä suunnitellaan laajemmin ulkoilu- sekä kevyen liikenteen reittejä konsultin
toimesta. Liikennesuunnitelmat laaditaan ehdotusvaiheeseen.
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4.1.1 Mitoitus
Kaava-alueen kokonaispinta-ala on alustavan luonnoksen mukaan n. 18 ha. Korttelialueet jakautuvat käyttötarkoituksiltaan siten, että Kerrostalojen korttelialueiden (AK) pinta-ala on 4,5 ha
ja rakennusoikeutta niissä on 27950 m2. Rivi- ja pientalojen korttelialueiden (A/AO) pinta-ala
on n.4,2 ha ja rakennusoikeutta niissä on n. 11000 krs-m2. Katualueiden yhteenlaskettu pintaala on n. 11570 m2, viheralueita (VL/VP) alueella on n.105000 m2.
Asemakaavan mahdollistama rakentaminen tuo kuntaan 800-1000 uutta asukasta.
4.1.2 Liikenne
Liikenne kulkee pääosin Kurikantietä, joka on yksi tärkeimmistä kunnan läpäisevistä kokoojateistä. Osa liikenteestä suuntautuu vt3:n suuntaan ja osa Pirkkalan kuntakeskuksen suuntaan.

4.2 Kaavan vaikutukset
Kaavan vaikutukset arvioidaan ennen ehdotusvaihetta.

4.3 Ympäristön häiriötekijät
Alueen eteläpuolella kulkee vt3. Väyläviraston 2017 päivitettyjen meluselvityskarttojen mukaan
melu ei ylitä valtioneuvoston säätämiä ohjearvoja päivä tai yöaikaan kaava-alueella. 2011 laaditun Rambollin katumeluselvityksen mukaan Kurikantien liikenteen aiheuttama melu ei myöskään näytä estävän alueen toteuttamista. Kaavaratkaisun toteutus lisäksi Kurikantien varren
kerrostalojen muurimaisena rakenteena suojaa sisemmällä alueella olevia pientaloalueita, joten
toteutuksen voi sanoa jopa parantavan olemassa olevaa tilannetta.

4.4 Kaavamerkinnät ja määräykset
Alustavat kaavamerkinnät ja -määräykset ovat liitteenä olevassa asemakaavakartassa. Yksityiskohtaisemmat kaavamerkinnät sekä kattavampi rakennustapaohje laaditaan kaavaehdotusvaiheessa.

4.5 Selvitystarve
Luontoselvitys alueella teetettiin vuoden 2020 aikana Pekka Rintamäen (Agriborealis) toimesta.
Hulevesien käsittelystä tehdään kaavoituksen edetessä selvitys tarvittavassa
laajuudessa. Tavoitteena on, että asemakaava antaa perusteet hulevesien käsittelyn järjestämiseksi korttelialueilla.
Alue vaatii korkotasojensa sekä maaperän vaihtelun vuoksi melko mittavia maanrakennustoimenpiteitä, josta johtuen alueella on teetetty alustava rakennettavuusselvitys Taratest oy:n
toimesta. Varsinainen rakentaminen tarvitsee vielä tarkemmat tonttikohtaiset maaperätutkimukset sekä erillisen tasausselvityksen, joka laaditaan ehdotusvaiheeseen. Melusta ja liikenteestä teetetään tarkemmat selvitykset myös ehdotusvaiheeseen.

5. Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan laajennuksen toteuttaminen aloitetaan heti kaavan saatua lainvoiman. Tavoitteena on saada asemakaava hyväksymiskäsittelyihin vuoden 2022 aikana. Arvioitu rakentamisen aloittamisajankohta kunnallistekniikan osalta on 2024-25. Tavoitteena on, että asemakaavan kunnallistekniikan toteutuksesta sekä osin tonttien esirakentamisesta vastaa kunta. Hulevesien viivytysrakenteet sekä maanrakennus muilta osin tonteilla kuuluu rakentajalle. Tarkemmat asemakaavan toteutusta ohjaavat periaatteet laaditaan ehdotusvaiheessa.
5.1.1. Rakennustapaohje RTO-853-863
13

Dnro PIR 1084/1103/2020

Rakentamistapaohjeen tarkoituksena on asemakaavamääräysten ja havainnekuvien lisäksi
ohjata rakentamista siten, että Kurikan laajennuksen asemakaava-alueelle syntyy viimeistelty
ja kiinnostava alueen jo toteutettuun henkeen sopiva asuinalue. Rakentamistapaohjeet ovat
lähtökohtana rakennuslupaa edeltävässä lupatarkastuksessa ja ne sitovat tontin toteuttajaa.
Kaava-alue sijoittuu Kurikan jo toteutettujen alueiden jatkeeksi. Pätevän arkkitehtisuunnittelijan ohella tulee suunnittelutyössä käyttää myös ammattitaitoista vihersuunnittelijaa.
Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee liittää erillinen tontin käyttösuunnitelma. Siinä tulee esittää
rakennusten sijoittelu tontille/kortteliin, mahdollisten myöhempien laajennusten sijoittelu tontilla, sovittaminen muihin rakennuksiin, kerrosluku, kerrosala, rakennuksen käyttötarkoitus,
autopaikoituksen järjestelyt, ajoyhteydet tontin sisällä, istutukset ja viheralueet, tontin rajaus ja
aidat, jätehuolto, pihan pintamateriaalit, rakennusten ja piha-alueiden korkeusasemat, pintavesien kuivatus, lumenkasausalueet, tontille tulevat teknisen huollon verkostot, huoltoliikenteen alueet, pelastusreitit sekä tontin mahdollinen muu käyttö. Tontin käyttösuunnitelmalla voidaan arvioida toteutuksen laatua sekä jatkorakentamista.
Kaupunkikuvalliset tavoitteet ja muut rakentamistapaohjeet
Korttelit
Kortteleiden viihtyisyyden kannalta keskeisiä keinoja on rakennusten massoittelu ja viherrakentamisen toimenpiteet.
Pihajärjestelyt kuten ajoväylät, jalankulkuväylät sekä istutukset sijoitetaan havainnekuvan periaatteita soveltaen siten, että piha-alue jäsentyy selkeästi erilaisiin osa-alueisiin.
Maastoon sovitus
Pysäköintialueiden ja kulkureittien korkeusasemat sovitetaan yhteen korkojen kanssa. Tontin
korot suhteessa Kurikantiehen sekä muihin alueen sisäisiin teihin tulee sovittaa siten, että hulevesien johtaminen myös tulvatilanteessa on mahdollista. Alueen vesitasapainon toteutuminen siten, ettei nykyinen vesitasapaino häiriinny on olennaisen tärkeää.
Liikenne
Alueen sisäiset liikennejärjestelyt sovitetaan yhteen ympäröivien katualueiden
katusuunnitelmien kanssa.
Lähelle sisäänkäyntejä tulee sijoittaa riittävästi liikuntaesteisille varattuja
pysäköimispaikkoja. Sisäänkäynnit tulee suunnitella siten, että niihin on luonteva ja
turvallinen yhteys pysäköintipaikoilta. Myös ympäröivästä kevyen liikenteen reitistöstä ja
bussipysäkeiltä tulee olla lyhyt ja turvallinen kulkureitti jollekin sisäänkäynnille.
Arkkitehtuuri
Rakennusten tulee olla arkkitehtuuriltaan laadukkaita asuinrakennuksia. Laadukkaalla tarkoitetaan viimeisteltyä julkisivumaailmaa sekä massoittelua. ju-1-määräyksellä varustetuilla tonteilla
pääasiallisena julkisivumateriaalina sekä runkorakenteena tulee käyttää puuta. ju-2-määräys
mahdollistaa lisäksi myös paikalla muurattavan tai rapatun julkisivun mutta puu on mahdollinen
ja suositeltava ratkaisu myös näille tonteille. Ratkaisuilla on pyritty nostamaan erityisesti Kurikantielle välittömästi sijoittuvien rakennusten kaupunkikuvallista näkymää ja saavuttamaan laadukkaan sekä mielenkiintoisen asuinalueen maisemanäkymä.
Toteuttamisjärjestys
Alueen toteuttaminen on korkotasojen puolesta haastavaa. Kunta toteuttaa alueella esirakentamista.

Pirkkalassa 2.12.2021

Kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen

Toimistoarkkitehti Mika Raatikainen
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