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Raatikainen Mika

Lähettäjä: Hoffren Esa (ELY) <esa.hoffren@ely-keskus.fi>
Lähetetty: tiistai, 9. helmikuuta 2021 16:45
Vastaanottaja: PIR Kirjaamo
Kopio: Raatikainen Mika; Pirkanmaan maakuntamuseo
Aihe: ELYn kommentit kaavaluonnoksesta, Killon asemakaavan muutos, kaava nro 256,

Pirkkala

Viite: Lausuntopyyntönne  Killon asemakaavan muutosluonnoksesta kaava nro 256, Pirkkala, PIR/651/1103/2019

PIRELY/1747/2020

Paikallisia rakennetun kulttuuriympäristön arvoja käsittävänä asemakaavamuutoksena Killo ei kuulu ELY-keskuksen
MRL 18.2 § mukaisen valvontatehtävän piiriin.
ELY- keskus esittää yleisen kaavoituksen edistämistehtävänsä kannalta seuraavat huomiot kaavan
jatkosuunnitteluun:

Taajamayleiskaavassa 2020 suunnittelualue on osoitettu merkinnällä AP/s- pientalovaltainen asuntoalue, jolla
ympäristö säilytetään. Yleiskaavamääräyksen mukaan ”Alueen suunnittelussa on otettava huomioon, että
rakentaminen soveltuu sekä rakennustavaltaan että sijainniltaan olemassa olevaan rakennuskantaan ja
ympäristöön ja että olemassa olevat rakennukset ja rakenteet säilyvät”. Tämän tavoitteen toteutumisen kannalta
asemakaavan jatkosuunnittelussa alkuperäisen luonteensa säilyttäneissä AO- kortteleissa tulisi selvittää niiden
osoittamista  /s merkinnällä (AO/s).

Alueen vanhimman rakennuskannan kohdalla kaavaluonnoksen rakennusalakohtaisesti osoitetut maltilliset
rakennusoikeudet vaikuttavat soveltuvan pääosin alueelle ja tukevat alueen luonteen säilymistä. Myönteisenä
voidaan pitää myös kaavan yhteydessä laadittua sitovaa rakentamistapaohjetta. Rakennustapaohjeen
täydentämistarpeiden osalta ELY-keskus viittaa Pirkanmaan maakuntamuseon asiassa 7.1.2021 antamaan
lausuntoon.

II- kerroksisen rakentamisen soveltuvuutta alueelle tulee vielä arvioida jatkossa. Erityisesti Killontorin rajautuvalle
tontille muista tonteista poiketen osoitettu kerrosluku II -tulee vielä ottaa uudelleen arviointiin. Myös muilla osin
nuoremman rakennuskannan kohdalla muusta naapurustosta poikkeavien toteutusten kohdalta tulisi vielä arvioida
mahdollisuutta ohjata kaavalla tilanteita, jossa rakennuskanta uudistuu. Näissä tapauksissa kaavamuutoksella voisi
ohjata mahdollista korvaavaa rakentamista siten, että se soveltuu paremmin ympäristöönsä ja alueella vallitsevaan
rakentamistapaan.

Kaavan vaikutusten arvioinnissa on tarpeen käsitellä alueen hulevesiratkaisu. Kaavamääräyksiin on tarpeen
sisällyttää hulevesien käsittelyn kannalta tarpeelliset määräykset.

Kaava pyydetään toimittamaan ELY-keskukseen ehdotusvaiheessa siten, että varataan mahdollisuus lausunnon
antamiseen tarvittaessa.

____________________________________
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)
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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

Pirkanmaan ELY-keskuksen alueidenkäytön uutisia ja tapahtumia https://twitter.com/PIRELY_ALU

Paikkatietoa Pirkanmaalta

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. 
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Lähettäjä: Djupsjöbacka Hanna <hanna.djupsjobacka@pirkanmaa.fi>
Lähetetty: maanantai, 14. joulukuuta 2020 15:58
Vastaanottaja: PIR Kirjaamo; Raatikainen Mika
Kopio: Scarpellini Elisabet
Aihe: Pirkkala / Killon asemakaavan muutos (nro 256)

Seurantamerkintä: Seuranta
Merkinnän tila: Merkitty

Pirkkalan kunta
Kirjaamo
PL 1001
33961 Pirkkala

Viite:                  Lausuntopyyntö asemakaavan muutoksen valmisteluaineistosta
Asia:                 Pirkkala, Killon asemakaavan muutos (nro 256)

Pirkanmaan liitolle on 2.12.2020 toimitettu lausuntopyyntö koskien Pirkkalan Killon asemakaavan muutoksen (nro
256) valmisteluaineistoa (luonnos), joka on nähtävänä 2.12.2020 –9.1.2021.
Alustavan lausunnon antamiselle ei lausuntopyynnössä ole ilmoitettu takarajaa.

Aineistoon tutustumisen jälkeen totean, että Pirkanmaan liitto ei anna lausuntoa ko. kaavan valmisteluaineistosta.

Pirkanmaan liiton puolesta
Tampereella 14.12.2020

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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Lähettäjä: Laakkonen Sanna
Lähetetty: torstai, 7. tammikuuta 2021 7:50
Vastaanottaja: PIR Kirjaamo
Aihe: VL: Lausunto Vanhusneuvostolta  Killon asemakaavan muutokseen 4.1.2021 

mennessä

Seurantamerkintä: Seuranta
Merkinnän tila: Merkitty

Hei, 
 
vanhusneuvostolla ei ole lausuttavaa Killon asemakaavan muutokseen. 
 
Terveisin, 
Sanna Laakkonen 
Vanhusneuvoston sihteeri 
 

Lähettäjä: Laakkonen Sanna  
Lähetetty: tiistai, 15. joulukuuta 2020 7:53 
Vastaanottaja: 'reino.jussila@gmail.com' <reino.jussila@gmail.com>; 'amo.lahtinen@gmail.com' 
<amo.lahtinen@gmail.com>; Ahlstedt Heikki <ahlstedt.heikki@gmail.com>; 'leena.hulkkonen@kolumbus.fi' 
<leena.hulkkonen@kolumbus.fi>; 'matti.lassinaro@luukku.com' <matti.lassinaro@luukku.com>; 
'lea.rastas@hotmail.com' <lea.rastas@hotmail.com> 
Aihe: Lausunto Vanhusneuvostolta Killon asemakaavan muutokseen 4.1.2021 mennessä 
 
Hei kaikki, 
 
Vanhusneuvoston lausuntoa toivotaan Killon asemakaavan muutokseen (nro 256).  
En laittanut kaavaa teille sähköpostiin, jotta ne isot tiedostot eivät tukkisi teidän sähköpostejanne. Laitan tähän 
linkin, kuinka löydätte kaavavalmistelun asiakirjat Pirkkala.fi‐nettisivuiltamme.  
 
Killon asemakaavan laajennus 256 ‐ Pirkkalan kunta 
 
 
Lausuntonne tulisi olla minulla 4.1.2021 mennessä 
 
Terveisin, 
Sanna Laakkonen 
 




















































































































































