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Kurikan asemakaavan laajennus nro 261

Pirkkalan ympäristöyhdistys kiittää mahdollisuudesta lausua OAS vaiheessa kaavasta nro 261.
Kaava-alue sijaitsee Kurikan asuinalueen ja moottoritien välissä. Idässä alue rajautuu Linnakallion rakennettuun
alueeseen. Alue on pääosin lähivirkistyskäytössä olevaa metsämaata, jonka eteläosassa kulkee Vähä-Naistenjärvestä
Vähäjärveen laskeva noro. Pohjois-eteläsuunnassa alueen poikki kulkee erittäin suosittu ulkoilureitti. Kaava-alueen
länsireunassa on harvinainen saniaiskorpi. Luontoselvityksessä todetaan itä-länsisuuntaisen yhteyden puuttuminen
liito-oraville.
Huomautamme, että vesilain (pintavedet ja luonnontilaiset uomat 2 § ja 11 § ) mukainen Vähä-Naistenjärveltä johtava
noro/puro tulee säästää suojavyöhykkeiden kera maankäytöltä ja kaikelta sellaiselta toiminnalta, joka voi uhata sen
nykytilaa. Maanpinnan tasojen muokkaus tai pintavesien ohjaus ei saa vaikuttaa puroon kuten ei muukaan
rakentamisen aikainen toiminta.
Lisäksi kaava-alueen länsireunassa oleva saniaiskorpi on luontotyyppinä huomioitava luonnonsuojelulain 29 §:n
mukaisesti asemakaavassa. Toimimattomaksi todettu ekologinen käytävä tulee palauttaa liito-oravan kannalta
toimivaksi istuttamalla puustoa turvaamaan niiden itä-länsi suuntainen kulkuyhteys luontoselvityksen mukaisesti ja
välittömästi, vaikka tätä kaavaa ei koskaan toteutettaisikaan.
Kaavan myötä menetetään osa kuntamme lähivirkistysmetsistä erityisesti Vähäjärven, Takamaan ja Kurikkalaisten
näkökulmasta. Pidämme tätä kehitystä vakavana ongelmana, joka ei saisi enää jatkua. Kunnalla on
asuinrakentamiseen kaavoitettua maa-alaa jo huomattavan paljon reservissä, jotka yhdessä kuntakeskuksen
laajenemissuunnitelman kanssa takaavat asuntotuotannon jatkumisen jo kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Tämän
vuoksi esitämme, että aktiivisessa virkistyskäytössä olevia luonnonmetsiä ei enää rakentamisella tuhottaisi.
Luonnontilaisena alue palvelee laajasti asukkaiden lähivirkistyksen ja luontoretkeilyn tarpeita, jotka ovat kunnalle
edullisinta terveydenhoitopalvelua.
Kaava-alue sijaitsee lähellä valtatie 3:a ja on sen melu- ja pienhiukkaspäästöjen välittömässä vaikutuspiirissä.
Erityisesti ELY -keskuksen suunnitelma VT3 perusparannuksesta ja Puskiaisten oikaisusta vaikuttaisivat alueeseen.
Puskiaisten oikaisun ja nykyisen moottoritien liittymäkohdassa melu ja liikenteen päästöt kulkeutuisivat pitkälle
korkeiden eritasoramppien ja lukuisten kaistojen myötä. Pirkkalan ympäristöyhdistys näkee alueella olevan
suuremman arvon lähialueen asukkaiden lähivirkistyskäytössä kuin asuinalueena.
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Lausuntopyyntönne 4.11.2020

PIRKKALA, KURIKAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS (NRO 261), OSALLISTUMIS- JA
ARVIOINTISUUNNITELMA
Pirkanmaan maakuntamuseolta on pyydetty lausuntoa otsikossa mainitusta hankkeesta. Maakuntamuseo toteaa, että suunnittelualueelta ei ole tunnistettu erityisiä arkeologiseen kulttuuriperintöön, rakennettuun kulttuuriympäristöön tai maisemaan liittyviä arvoja, eikä hankkeesta siten ole huomautettavaa näiden osalta. Pirkanmaan
maakuntamuseolla ei jatkossa ole tarvetta olla osallisena hankkeessa.

Vs. yksikön päällikkö

Vadim Adel

Tutkija

Piritta Häkälä

Tiedoksi: Pirkanmaan liitto; Pirkanmaan ELY-keskus/Y-vastuualue/Yhdyskunnat ja luonto;
Museovirasto/Kulttuuriympäristöpalvelut
PH/ph/al-s

PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEO Museokeskus Vapriikki,
Alaverstaanraitti 5, 33101 Tampere. Puh. 040 6730784. Fax: 03 5656 5141
Sähköposti: pirkanmaan.maakuntamuseo@tampere.fi www.vapriikki.fi

Raatikainen Mika
Lähettäjä:
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Vastaanottaja:
Kopio:
Aihe:

Djupsjöbacka Hanna <hanna.djupsjobacka@pirkanmaa.fi>
tiistai, 24. marraskuuta 2020 16:37
PIR Kirjaamo; Raatikainen Mika
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Pirkkala / Kurikan asemakaavan laajennus (nro 261)
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Tiedote osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta
Pirkkala / Kurikan asemakaavan laajennus (nro 261)

Pirkanmaan liitolle on toimitettu tiedotekirje koskien Pirkkalan Kurikan asemakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaa, joka on nähtävänä 4.11.–4.12.2020.
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 24.11.2020

Hanna Djupsjöbacka
Maakunta-arkkitehti
+358 50 598 4134
hanna.djupsjobacka@pirkanmaa.fi
PIRKANMAAN LIITTO
Maankäyttö ja liikenne
Kelloportinkatu 1 B
PL 1002
33101 TAMPERE
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Mielipide Kurikan asemakaavan laajennuksen (nro 261) osallistumisja arviointisuunnitelmasta
Yleiskaavassa alueen merkintä on PK (kerrostalovaltainen asuinalue) ja AK (pientalovaltainen
asuinalue). Pirkkala-Seura ehdottaa, että nyt asemakaavoitettava alue varattaisiin
kokonaisuudessaan pientaloasumiseen. Ympäristöministeriön käsikirjan mukaan yleiskaavan
yleispiirteisyys mahdollistaa tarkoituksenmukaisen joustavuuden. Näin ollen esimerkiksi
yksityiskohtaisempien luonto- ja kulttuuriympäristöselvitysten perusteella maankäyttö voi
edelleen tarkentua asemakaavaa laadittaessa. Asemakaavan tulee kuitenkin tukea yleiskaavan
tavoitteita. Kaava-alueen luonne asumiseen varattuna alueena ei näin ollen muuttuisi.
Muutoksella vastattaisiin pientalotonttien kasvavaan kysyntään Pirkkalan alueella.
Pirkkala-Seura on havainnut alueella ainakin yhden mahdollisen arkeologisen kohteen:
rajapyykin, jonka sijainti näkyy alla olevassa karttakuvassa. Tämä kohde tulisi tutkia
asianmukaisesti. Seura ehdottaa, että Pirkanmaan maakuntamuseo/Museovirasto liitetään
osallisiin ja siltä pyydetään lausunnon lisäksi arkeologinen inventointi alueelta. Kylien rajapyykit
ovat lailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Mikäli kyse on muinaismuistosta, tulisi
pohtia, miten se voitaisiin suojata ilkivallalta ja kuitenkin saada kiinnostavaksi osaksi aluetta
kertomaan aiemmasta asumisesta ja historiasta.

Kuvat 1. ja 2. Rajapyykki maastossa

Kuva 3. Rajapyykin sijainti kartalla
Alueen läpi kulkevalla ulkoilureitillä Vähänaistenjärvelle tulee olla keskeinen asema kaavassa. ja
sen tienoo tulee suunnitella erityisen huolellisesti, luontoa säilyttäen. Vähä Naistenjärveltä
Vähäjärveen laskevan korpinotkon noron ympäristö tulee jättää riittävän laajasti kokonaan
rakentamisen ulkopuolelle, luontoselvityksen suosituksen mukaisesti. Erityistä huomiota
luontoarvoihin tulee kiinnittää luontoselvityksen osa-alueilla 1, 2, 4, 5 ja 6.
Pirkkala-Seura ehdottaa kaava-alueen laajentamista siten, että se sisältää kokonaisuudessaan
nyt pääosin kaava-alueen ulkopuolelle jäävän uhanalaisen saniaiskorven. Tämä laajennus
mahdollistaa paremmin noron ja sen lähiluonnon säilymisen luonnonsuojelulain 29 §:n ja
vesilain (2011/587) 2 luvun 11§:n mukaisesti.

Luontoselvitys suosittaa, että kaava-alueen viereisen virkistysaluereitin varrelle istutetaan puita
(puistolehmuksia), jotta se toimisi yleiskaavassa kuvattuna ekologisena käytävänä. Kuten
selvitys toteaa, nykyisellään luonnonmukaista yhteyttä Kurikantien ylitse ei ole.
Pirkkala-Seuran hallitus
Petri Laiho
Puheenjohtaja
P. 0400 915 012
pirkkalaseura@gmail.com
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Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Laakkonen Sanna
torstai, 3. joulukuuta 2020 17:52
PIR Kirjaamo
VL: Lausunto Vanhusneuvostolta Kurikan asemakaavan laajennukseen 1.12.
mennessä

Seurantamerkintä:
Merkinnän tila:

Seuranta
Merkitty

Hei,
Vanhusneuvostolla ei ole lausuttavaa Kurikan asemakaavan laajennukseen (261).
Terveisin,
Sanna Laakkonen
vanhusneuvoston sihteeri
Lähettäjä: Laakkonen Sanna
Lähetetty: perjantai, 6. marraskuuta 2020 13:43
Vastaanottaja: reino.jussila@gmail.com; amo.lahtinen@gmail.com; Ahlstedt Heikki <ahlstedt.heikki@gmail.com>;
leena.hulkkonen@kolumbus.fi; matti.lassinaro@luukku.com; lea.rastas@hotmail.com; pulkhele@gmail.com
Aihe: Lausunto Vanhusneuvostolta Kurikan asemakaavan laajennukseen 1.12. mennessä
Hei kaikki,
Vanhusneuvoston lausuntoa toivotaan Kurikan asemakaavan laajennukseen (nro 261).
En laittanut kaavaa teille sähköpostiin, jotta ne isot tiedostot eivät tukkisi teidän sähköpostejanne. Laitan tähän
linkin, kuinka löydätte kaavavalmistelun asiakirjat Pirkkala.fi‐nettisivuiltamme.

https://www.pirkkala.fi/kurikan‐asemakaavan‐laajennus‐261

Lausuntonne tulisi olla minulla 1.12.2020 mennessä
Mukavaa viikonloppua toivotellen,
Sanna Laakkonen
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Pirkkalan Järvenpään omakotiyhdistyksen lausunto koskien Kurikan asemakaavan
laajennusta (nro 261)

Kaava-alueelle tulisi ehdottomasti sijoittaa parkkipaikka frisbeegolfin käyttäjille ja järjestää
opastus sinne. Frisbeegolfin suosio on kasvanut viime vuosina roimasti, eikä kasvulle näy
loppua. Pirkkalan frisbeegolfradalla tämä suosion kasvu on näkynyt. Etenkin sen jälkeen kun
rata kasvoi 18 väyläiseksi. Sienimetsäntien päässä oleva parkkialue on auttamatta liian pieni
näin laajalle harrastajajoukolle. Alueen tiestöä ei myöskään ole suunniteltu näin mittavalle
liikenteelle.
Ruuhka-aikoina Erämiehentien ja Sienimetsäntien varret ovat täynnä frisbeegolffareiden
autoja. Kapeilla kaduilla tämä aiheuttaa monenmoisia ongelmia. Suurimpana ongelmana on
se, että jos molemmin puolin on parkkeerattu autoja, niin välistä ei mahdu hälytysajoneuvot.
Liitteenä kuva viime kesältä.
Valitettavasti jotkut frisbeegolfin käyttäjät eivät kunniota nopeusrajoituksia ja alueen
asukkaat ovatkin olleet kauhuissaan ylinopeuksista, joita Sienimetsäntiellä ja Erämiehentiellä
nähdään. On vain ajan kysymys, kun sattuu vahinko.
Sijoittamalla Kurikantien puolelle parkkialue, vähennettäisiin Sienimetsäntien parkkipaikan
käyttöä. Pirkkalan rata kerää käyttäjiä paljon myös muualta, kun Pirkkalasta, joten
Kurikantien parkkialue olisi huomattavasti helpommin saavutettavissa autolla. Kunta voisi
neuvotella, paikallisen frisbeeseuran kanssa, josko väylän numerointia muutettaisiin siten,
että lähtö olisi nykyiseltä 11 väylältä. Tällöin kävelymatka Kurikantien puolelta olisi lyhyempi
ja kyseinen parkkialue olisi houkuttelevampi. Ehkä myös herkemmän kaasujalan omaavat,
voisivat mieluummin käyttää Kurikantien puoleista parkkipaikkaa.
Toinen asia, johon haluamme lausua, on alueelle suunnitellut kerrostalot. Mielestämme
alueen luonteelle sopisi paljon paremmin omakoti- ja rivitalot. Alueelle on helppo tulla
moottoritieltä, joten se sopisi hyvin lapsiperheille, kenelle auto on usein välttämättömyys.

Terveisin
Pirkkalan Järvenpään omakotiyhdistyksen johtokunta
Ville Suomela
Aki Hepokorpi
Tero Saari
Seppo Vuoristo
Jukka Lahti

