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1. Perus- ja tunnistetiedot
Asemakaavaselostus, joka koskee 19.1.2022 päivättyä asemakaavaluonnosta.







Vireille tulo kaavoituskatsauksessa 2020, KH 9.3.2019 § 47,
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Yla 20.5.2020 § 63,
Valmisteluaineisto (Luonnos): Yla xxx
Asemakaavaehdotus: Yla xxx, KH xxx
Kunnanvaltuuston hyväksyminen xxx
Lainvoimaisuuskuulutus xxx

1.2 Tunnistetiedot
LINNAKORVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS
ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA muutetaan 2016 vahvistettua asemakaavaa nro 237
ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA muodostuu Linnakorven korttelin 2903 tontti 4

1.3 Kaava-alueen sijainti
Alue käsittää Linnakorven liiketila-aluetta

Kuva 2, alueen ilmakuva, MML 2019.

1.4 Kaavan tarkoitus
Alueen asemakaavamuutoksen tavoitteena on laatia Linnakorven yritys- ja työpaikka-alueen profiiliin sopiva asemakaava, joka täydentää alueen kaupallista profiilia sekä mahdollistaa myös liikuntatiloja alueelle.

1.5 Luettelo selostuksen liitteistä
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sijaintikartta, Pirkkalan taajama yleiskaava 2020,
Ote voimassa olevista asemakaavoista
Rakennettu ympäristö ja luonnonympäristö, pystyilmakuva 2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma,
Asemakaavakartta, luonnos
Asemakaavan havainnekuva
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7.
8.
9.
10.

Lausunnot OAS:sta
Kaupallinen selvitys, FCG 2020
Hulevesiselvitys alustava, Ramboll 2020
Rakennettavuusselvitys alustava, Ramboll 2020

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista





Tekniset verkostot ja katusuunnitelmat, kunnallistekniikan osasto
Maarekisteritiedot, maanmittaustoimiston aineisto 2019,
Viisto- ja pystyilmakuvat, 2000-2018, Lentokuva Vallas Oy, sekä BlomKartta Oy,
Väestötiedot, Tilastokeskus 2019

1.7 Kaavaprosessin vaiheet
Alueen kaavoitus on tullut vireille vuoden 2020 kaavoituskatsauksella. Yhdyskuntalautakunta asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville, minkä jälkeen laaditaan asemakaavaluonnos. Valmisteluaineisto (asemakaavaluonnos) käsitellään yhdyskuntalautakunnassa, joka asettaa sen nähtäville, jolloin osallisilla on mahdollisuus jättää valmisteluaineistosta mielipide. Valmisteluaineisto pidetään julkisesti nähtävänä. Valmisteluaineistosta saadut mielipiteet käsitellään ennen kaavaehdotusvaihetta. Yhdyskuntalautakunta esittää, että kunnanhallitus käsittelee asemakaavaehdotuksen ja laittaa sen nähtäville. Tällöin on osallisilla mahdollista antaa asemakaavaehdotuksesta muistutus. Ehdotusvaiheen muistutusten ja lausuntojen
johdosta tehtävien tarkistusten jälkeen kunnanhallitus ottaa asian uudelleen käsittelyyn, jonka esityksestä
asemakaavan hyväksyy valtuusto. Valtuuston päätös on lainvoimainen 30 vrk kuluttua päätöksen julkistamisesta kuulutuksella (MRA 93§), mikäli siitä ei ole valitettu Hämeen hallinto-oikeuteen.

2. Lähtökohdat
2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
Kokonaisrakenne, taajamakuva ja luonnonolot
Nykyinen kokonaisrakenne on esitetty liitteessä ”rakennettu ympäristö”. Kuvasta käy ilmi myös suunnittelualueen sekä ympäristön nykyinen rakennuskanta.

Kokonaisrakenne
Linnakorven yritysalue on rakentunut alla olevan ilmakuvan mukaisesti. Kuvassa näkyy yritykset Posti,
Also ja Promart Oy, lisäksi kuvan oton jälkeen etualalle on noussut Postnord Oy:n logistiikkakeskus.
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Kuva 3, Ilmakuva 2020, Vesa Ylitapio/Pirkkalan kunta

Rakennukset
Linnakorpi on rakentunut pitkälti 2016-2021 aikana Linnakallion läheisyyteen logististen palvelujen alueeksi.
Luonnonolot
Kaavamuutosalue on topologialtaan tasainen ja matalasti rakennettu 1-2 kerroksisesti. Alueen korkeus on
koko alueella n. + 124-135 metriä merenpinnasta. Alue on rakentamaton. Maaperä on vaihteleva.
Asuminen, palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta
Linnakorpi on toistaiseksi pääosin logististen palvelujen aluetta.
Väestön rakenne ja kehitys
Kaavamuutosalueella ei ole asukkaita.
Liikenne
Linnakorven alue sijaitsee keskeisellä alueella ja alue alkaa olla myös joukkoliikennealueella, kun enenevässä määrin on alettu alueelle ohjata bussivuoroja

Tekninen huolto
Sähköverkkoyhtiönä toimii Elenia Verkko Oy, tietoliikenneverkot ovat Elisalla ja Pirkanmaan Jätehuolto
Oy vastaa alueella jätehuollosta.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Suunnittelualueella ei ole ympäristönsuojelukohteita.
Maanomistus
Pirkkalan kunta omistaa kaavamuutoksen kohteena olevat maa-alueet.

2.2 Suunnittelutilanne
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Valtioneuvoston alueidenkäyttötavoitteet
Tarkastetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan 1.4.2018.
Uuden VAT:n tavoitteet on ryhmitelty viiteen ryhmään:
1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
2. Tehokas liikennejärjestelmä
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto
Maankäyttö- ja rakennuslain 24 § 2. mom. mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.
Maakuntakaava
Alueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavassa alueella on seuraavat merkinnät:

Työpaikka-alue.
Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävät ja toimialarakenteeltaan monipuoliset liike- ja
toimistorakentamisen tai tuotantotoimintaan varatut alueet.
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon, etteivät vähittäiskaupan suuryksiköt aiheuta merkittäviä
haitallisia vaikutuksia seudun palveluverkon tasapainoiselle kehittämiselle.

Kaupunkiseudun läntinen yritysalueiden kehittämisvyöhyke.
Merkinnällä osoitetaan Tampereen ydinkaupunkiseudun länsi-eteläsuuntainen
yritysaluevyöhyke. Vyöhyke ulottuu Ylöjärven Elovainiosta Kolmenkulman, Pitkäniemen,
lentoaseman ja kehäteiden palvelu- ja yritysalueiden kautta Lempäälän
Marjamäkeen. Marjamäestä vyöhyke jatkuu edelleen tien 130 suunnassa Valkeakoskelle.

Kuva 11, maakuntakaava.
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Taajamayleiskaava 2020
Voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa yleiskaava 2020:ssä alue on osoitettu merkinnällä:
TP Työpaikka-alue.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alueelle voi sijoittua toimisto- ja palvelutyöpaikkoja, ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja siihen liittyvää myymälätilaa sekä varastointia.

Kuva xx. Ote taajama yleiskaavasta 2020.

Asemakaava
Alueelle on vahvistunut asemakaava nro 237 vuonna 2016

8

PIR/333/1103/2020

Kuva 13. Asemakaavayhdistelmä.

Rakennusjärjestys
Pirkkalan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.6.2016.
Rakennuskiellot
Kaavamuutosaluetta koskien on kaavoituksen ajaksi asetettu rakennuskielto.
Päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat
Seutuhallitus hyväksyi osaltaan rakennesuunnitelman 2040 joulukuussa 2014. Pirkkalan kunnanvaltuusto
hyväksyi rakennesuunnitelman 16.2.2015 § 3. Rakennesuunnitelma 2040 on Tampereen kaupunkiseudun
yhdyskuntarakenteen kehitystä pitkällä tähtäimellä ohjaava strateginen suunnitelma. Siinä tarkastellaan
seudun taajamarakennetta taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävänä sekä arjen sujuvuutta
edistävänä kokonaisuutena.
Tärkeitä osia ovat esimerkiksi raideliikennettä ja palveluverkkoa koskevat seudulliset ratkaisut sekä monipuolinen asuntotuotanto. Kunnat huomioivat rakennesuunnitelman kaavoissaan, liikenteen ja palveluverkon suunnitelmissaan sekä asuntotuotannossaan. Rakennesuunnitelmassa varaudutaan 2000-luvulla toteutuneen väestönkasvun jatkumiseen, eli hieman yli 4000 asukkaan vuotuiseen kasvuun. Seudulla arvioidaan
olevan noin 480 000 asukasta vuonna 2040. Uusia asuntoja tarvitaan noin 91 000 kappaletta. Asuntorakentamisen painopistealueet ovat hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Pääosa uusista asunnoista sijoittuu
kuntien keskustoihin ja muihin vahvoihin alueellisiin keskuksiin, mukaan lukien lähijunan asemanseuduille
sekä seudullisten raitiotie- ja bussiyhteyksien varrelle. Asuinympäristöistä tehdään houkuttelevia monipuolisella asuntotuotannolla. Yhdyskuntarakenteen täydentyminen parantaa myös kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita.
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Kuva 14. Rakennesuunnitelma 2040.

Ko. suunnittelualue sijoittuu rakennesuunnitelmassa numerolla 40 merkitylle alueelle.
MAL-aiesopimus 2020-2023
Kuntien ja valtion solmimaa maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusta toteutetaan sovituin toimenpitein. Aiesopimuksen kärkiä ovat elinvoimainen seutu, ilmastonmuutoksen hillintä, vahvat yhdyskunnat
ja sujuva arki. Sopimusosapuolet laativat yhdessä edellisvuotta koskevan seurantaraportin ja valmistelevat
seuraavan aiesopimuksen.

Kaavoituskatsaus
Asemakaavamuutos on Pirkkalan kunnan vuoden 2020 kaavoituskatsauksen kohde numero 263.
Pohjakartta
Asemakaavan pohjakartta on ilmakuvakartoitettu vuosina 2007, 2009, 2013 ja 2018 sekä kartta on täydennysmitattu ajantasaiseksi maastomittauskartoituksena, joten pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 a §:n vaatimukset ja sen on hyväksynyt 27.9.2021 maanmittausinsinööri Jouko Lehto.

3. Suunnittelun vaiheet
3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Alue on asemakaavoitettu kokonaisuudessaan. Kyseinen asemakaavan muutos koskee alueella voimassa
olevaa asemakaavaa, joiden merkinnät on tarpeen päivittää vastaamaan nykylain mukaisia merkintöjä ja
määräyksiä kaupan osalta. Lisäksi alueen itäosa on maapohjaltaan epävakaa sekä vaatii lisäksi merkittäviä
täyttöjä, joten sen muuttaminen rakennusalojen sekä tonttirajojen osalta on tarpeen, jotta alueen taloudellisempi rakentaminen mahdollistetaan toimijalle.

3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kunnanhallitus on laittanut asemakaavan vireille kaavoituskatsauksella 2020. Yhdyskuntalautakunta käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa kokouksessaan 20.5.2020 ja hyväksyi sen jatkovalmistelujen
pohjaksi sekä asetti sen nähtäville.
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3.3 Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset
Osallisia asiassa ovat erityisesti suunnittelualueen lähiasukkaat sekä toimijat, joiden olosuhteisiin kaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa. Viranomaisten ja yhteisöjen osalta osallistuminen ja vuorovaikutus asemakaavoituksen yhteydessä tapahtuvat etupäässä neuvotteluiden ja lausuntojen kautta sekä kaavoituksesta tiedottamalla eri vaiheissa. Asemakaavan laajennuksesta tiedotetaan seuraaville osapuolille:














Alueen maanomistajat
Naapuritonttien omistajat
Kunnan hallintokunnat
Pirkanmaan maakuntamuseo
Pirkanmaan pelastuslaitos
Elenia Oy
Tampereen sähkölaitos ja kaukolämpötoiminta
Tampereen vesi liikelaitos
Pirkanmaan Ely-keskus
Pirkkalan vanhus- ja vammaisneuvostot
Seniorifoorumi
Pirkkala-seura Ry
Muut ilmoituksen mukaan

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan saadut palautteet nähtävillä oloajalta 3.6.- 7.8.2020:
Palautteen OAS:sta jätti Pirkanmaan Ely-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan liitto, PirkkalaSeura ja Pirkkalan vanhusneuvosto
Alustavat lausunnot Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan: erillisessä vastineluettelossa kirjattuna sekä
lausunnot, mielipiteet että vastineet niihin

Viranomaisyhteistyö
Maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n mukaista aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua ei tarvitse järjestää,
sillä asemakaavan laajennus on maakuntakaavan ja Pirkkalan kunnan yleiskaavan mukainen. Viranomaisia
kuullaan valmistelu- ja ehdotusvaiheissa lausuntopyynnöin.

4. Asemakaava
4.1 Asemakaavan tavoitteet
Kunnassa on valmisteltu Linnakorven asemakaavamuutosta.
Tavoitteena on päivittää kaavan kaupan määräyksiä ja toisaalta täsmentää rakennusalaa ja esim. hulevesimääräyksiä alueella.

4.2 Asemakaavan kuvaus
Asemakaavaluonnos
Mitoitus
Asemakaavamuutoksella muodostuvien aluevarausten pinta-alat ovat:
Tontti

Käyttötarkoitus

Pinta-ala

Rakennusoikeus

Autopaikat

4

KM/TY

50515 m2

28000 k-m2

x

Suojaviheralue

EV

77264 m2

-
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Katualueet
yhteensä

- m2
127779 m2

28000 k-m2

Rakentamisen määrä
Kaava mahdollistaa rakennusoikeutta yhteensä 28000 k-m2.
Liikenne ja paikoitus
Autopaikkoja on rakennettava yksi kutakin liikekerrosalan 50 m2 kohti ja yksi kutakin toimistokerrosalan
60 m2 kohti.

Kevyt liikenne ja ulkoiluyhteydet
Korttelialueet liittyvät välittömästi alueen olevaan kevyenliikenteen verkostoon.

Puisto (VP)

4.3 Kaavan vaikutukset
Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava. Asemakaava toteuttaa pääosin yleiskaavaa.
4.3.1 Vaikutukset kaupunkirakenteeseen
Olemassa olevat hyvät julkisen-, henkilöauto- ja kevyenliikenteen yhteydet sekä kunnallistekniikka luovat
hyvät edellytykset alueen täydennysrakentamiselle taloudellisesti ja ekologisesti. Kortteli sijaitsee keskeisesti kuntarakenteessa ja se liittyy läheisesti kuntakeskukseen.
4.3.2 Vaikutukset taajama- ja kaupunkikuvaan
Uudis- ja täydennysrakentamisen mahdollistamisella alueelle ei ole suurta vaikutusta taajamarakenteeseen.
Asemakaavamuutos tukee alueella jo olemassa olevia toimintoja. Kaupunkikuvallisesti täydennysrakentaminen tuo kortteliin tehokkuutta hieman korkeamman rakentamisen kautta.
4.3.3 Vaikutukset kulttuuriympäristöarvoihin
Ei vaikutuksia
4.3.4 Vaikutukset asumiseen
Asemakaavassa alue kaupan ja toimitilarakennusten sekoittunut korttelialue. Alueelle tulossa kaupallisia
toimintoja ja palveluja, jotka tukevat olemassa olevaa läheistä asutusta etenkin Kurikan lähiaikoina laajenevaa asuinaluetta.
4.3.5 Työpaikat, elinkeinotoiminta ja vaikutukset palveluihin
Alue tukeutuu keskustan sekä Partolan palveluihin ja ylläpitää keskustan palvelutarjontaa sekä luo lisäpotentiaalia keskustan kehittämiseen. Alueen ylläpitäminen vaikuttaa välillisesti kunnan elinkeinotoimintaan
positiivisesti.
4.3.6 Vaikutukset liikkumiseen
Vaikutukset vähäiset
4.3.7 Vaikutukset luontoon
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Alue on tällä hetkellä jo osin rakennettua ja sisältää luonnontilaisia puistoalueita. Alueen rakentamisella ei
ole merkittäviä vaikutuksia luontoon. Alueen kosteikko-osalla on suoritettu viitasammakkokatselmus keväällä 2021. Alueella ei havaittu katselmuksessa viitasammakoita. Alueella suoritettiin samalla myös muiden luontoarvojen osalta selvitys joka kaavan liitteenä. Alueen kosteikko-osaa on tarkoitus kehittää mahdollisimman luontaisena viivytysallas-alueena ja toisaalta osittain puhtaiden ylijäämämaiden läjitysalueena.
4.3.8 Vaikutukset hulevesien hallintaan
Asemakaavan toteuttaminen lisää alueen vettä läpäisemätöntä pintaa, joten hulevesien viivyttäminen alueella on olennaisen tärkeää. Alueen hulevesien käsittelyä tullaan parantamaan lähitulevaisuudessa ohessa
olevan Rambollin laatiman hulevesiselvityksen mukaisesti. Keskitetyistä hulevesialtaista laaditaan tarkempi suunnitelma ehdotusvaiheeseen.

4.4 Ympäristön häiriötekijät
Kaavamuutosalueelle ei kohdistu ympäristöhäiriöitä.

4.5 Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavamerkinnät ja -määräykset ovat liitteenä olevassa asemakaavakartassa.

4.6 Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan muutoksen toteuttaminen voidaan aloittaa välittömästi asemakaavan saatua lainvoiman.
Pirkkalassa 22.3.2022
Arkkitehti Mika Raatikainen
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