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Kortteli 122
Kortteli 119

• Asemakaava 2017

• Katu- ja 
puistosuunnitelmat 
2021; 
>toteutusvaiheessa

• Asumista 43 000 k-m2

• 900-1100 asukasta
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Tontinluovutus – prosessi 1/4
• Tavoitteena vuosina 2022 - 23 on 

luovuttaa Turrin asemakaavan n:o 241 
mukainen AK-1 kortteli 122 
rakennusoikeus on 8000 k-m2 ja 
kortteli 119 rakennusoikeus on 7200 k-
m2, 

• 2022 (122) AK-1 tontti; vuokrataan 
4000 k-m2 ja

• myydään 4000 k-m2 kunnanhallituksen 
määrittämällä 193 euroa/k-m2,

• ARA-osuus 2000 k-m2

• Korttelin tonttijakoa on mahdollista 
muuttaa rakentamista ajatellen 
tarkoituksenmukaisemmaksi,

• Tontin vuosivuokra (AK) on 5 % 
kunnanhallituksen päättämästä 
myyntihinnasta.



Tontinluovutus – prosessi 2/4 Tontti myydään parhaan 
yleissuunnitelman laatineelle 

• Suunnitelmassa tulee esittää korttelin 122 
rakennukset ja niiden julkisivut 
materiaaleineen ja toteutustapa sekä 
huoneistojakauma

• Viitteellinen hahmotelma korttelin 
yleissuunnitelmasta, huomioiden KPT:t

• Suunnitelma esitetään A3 kokoisella 
nidotulla tulosteella, sama pdf -kopiona ja 
se toimitetaan tikulla nimettömänä,

• Suunnitelma tulee olla 
toteuttamiskelpoinen ilman poikkeamista,

• Toivomme massasta erottuvaa 
innovatiivisuutta. Havainnekuvien 
mukaista ratkaisua ei tarvitse kopioida 1:1!

• Valitun/valittujen rakennusliikkeiden 
pidetään selonotto tontin luovutuksesta, 
kokonaisuuksista ja aikatauluista.
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Tontinluovutus – prosessi 3/4
• Suunnitelmien sisäänjättö 

31.8.2022 klo 15

• Suunnitelmat nimimerkillä ilman 
tunnistetietoja

• Yhteystiedot eri kuorissa, päällä 
nimimerkki (hakemuksen hylkäys)

• Suunnitelmien toimitus: Satu 
Naskali, Saapastie 2, 33950 
Pirkkala, nimettömässä kuoressa ja 
rakennusliikkeen yhteystiedot 
erillisessä nimettömässä kuoressa

• Kysymykset sähköpostilla 20.4.2022 
klo 12 mennessä
• santeri.kortelahti@pirkkala.fi
• satu.naskali@pirkkala.fi

• Vastaukset toimitetaan kaikille 
osallistujille 2.5.2022 sähköpostitse. 
Kysymykset ja vastaukset nettisivuilla 
sitä mukaa kun niitä tulee.
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Tontinluovutus – prosessi 4/4
• Tontti 122/5 luovutetaan 

parhaan ehdotuksen tekijälle

• Optiona voittajalle 121/7 osa

• Kilpailuehdotuksista valitaan 
toteuttaja(t) tontille 119/8
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Ohjaavat 
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Asemakaava ja
Rakentamistapaohje
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Katu- ja 
puistosuunnitelma
Tero Vesanto
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Katu- ja 
puistosuunnitelma
Tero Vesanto

Tilanne vuoden 2022 lopussa:

• Soukonlahdenkaari on 
viimeistelyjä vaille valmis

• Linnapihan, kujien ja 
pysäköintialueiden rakenteet 
tehty

• Naistenmatkantien liittymien 
ja kl-väylien muutokset tehty

• Alueen vesihuolto 
rakennettu 

Tulevien vuosien töitä:

• Linnanpihan ja kujien pinnat, 
istutukset, kalusteet ja 
valaistus.

• Torninjuuren pintatyöt, kun 
paikoitushalli on rakennettu

• Puistojen maisemointityöt ja 
reitit 
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Alueen 
yleisesittely
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Kokonaisrakenne

Kauppa (2024)

Vihreät 
istutetut 
sisäpihat

Linnanpiha
Alue kätkeytyy 
muurin sisään

Paikoitus 
ulkopuolella



”Pirkkalan riemunkirjava erilainen lapsi”



Alueen ja paikan henki Heikkoudet vahvuuksiksi

• Porttiaihe

• Järven ranta

• Rakennettavan 
kortteliston oma vahva 
identiteetti

• Autoton korttelien sisäosa

• Monimuotoisuus



Teemat -
rakennustapa

• Värit

• Metallijulkisivu 

järjestelmät muurissa ja 

torneissa

+ 4 tiilitaloa

+ 1 puutalo

+ Monenkirjavat 

townhouset

122

119



lopetuskuva



Korttelit
119
122
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Asemakaava
✓Kerrosluku V,

✓Meluntorjunta; me→
✓Kpt korttelissa (kaupunkipientaloja, oma 

ovi)

✓Nuolimerkintä (katutilan ja aukion rajaus)

✓Rakennusalat (umpikortteli, suojaisa 
sisäpiha)

✓Ro (joustava, tasainen jakautuminen)

✓AK; 20% liiketiloja mahdollista

✓Monitoimi-/liiketila katutasossa

✓As-5-85 (perheasunnot)

✓a-II Rakenteellista pysäköintiä (119)

✓Ju-1 (metallikasettijärjestelmä väriteemoin)

✓Pysäköintiä LPA-alueella (122, 5 kpl)

✓Yleissuunnitelma (kortteli)



Suunnitelmien arviointi

Arvostelukriteerit

• Arkkitehtuurin omaleimaisuus

• Laadukkaat julkisivumateriaalit

• Monipuolinen asuntojakauma, 

asumisen innovaatiot, perheasuntojen 

määrä

• Innovatiivisuus energiatehokkuudessa

• Liiketilaoption toteutustapa

• Kaavan mukaisuus

• Toteutuskelpoisuus

Havainnekuva visualisoi asemakaavan 

tavoitetta ja on yksi mahdollinen ratkaisu



Aikataulu - 2022 
tontinluovutus
• Tiedotus 9.3.2022

• Info 23.3.2022

• Aineistot 28.3.2022 (Tilattava)

• Kysymykset 20.4.2022

• Vastaukset 2.5.2022

• Sisäänjättö 31.8.2022

• Ratkaisu 9/2022

• 9-10/2022: Neuvottelut 
toimijoiden kesken

• 10/2022: Toimijoilta päätös 
sitoutumisesta

• 12/2022: Kh, päätös tonttien 
myynnistä/vuokraus

• 1/2023: Kaupanteko

• 2023: Suunnittelu, luvat

➢2023: Rakentaminen


