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Viite: Lausuntopyyntönne, Linnakorven asemakaavan muutos (nro 263) osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma
ELY‐ keskus esittää OAS ‐vaiheen aineiston perusteella aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun järjestämistä.
Asemakaavamuutoksen tavoitteet OAS:n perusteella tarkasteltuna vaikuttavat ELY‐keskuksen näkemyksen mukaan
alueen yksityiskohtaisempaa suunnittelua ohjaavan yleiskaavaan nähden sekä maakuntakaavan kaupan
sijoittumisen ohjauksen kannalta ristiriitaisilta.
____________________________________
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)
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
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:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Mutikainen Pekka
torstai, 6. elokuuta 2020 13:53
PIR Kirjaamo
VS: Oas tiedotus, Linnakorven asemakaavan muutos (nro 263)

Seurantamerkintä:
Merkinnän tila:

Seuranta
Merkitty

Hei.
Pyydän korjaamaan OAS:n osallisten luetteloon Tampereen Aluepelastuslaitoksen tilalle Pirkanmaan pelastuslaitos.
Pelastuslaitoksella ei ole muutoin huomautettavaa OAS:n suhteen.
yt.
Pekka Mutikainen
johtava palotarkastaja
Pirkanmaan pelastuslaitos
Satakunnankatu 16, 33100 Tampere
p. 040 5698981
pekka.mutikainen@tampere.fi
www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi
www.facebook.com/pirkanmaanpelastuslaitos

‐‐‐‐‐Alkuperäinen viesti‐‐‐‐‐
Lähettäjä: kirjaamo@pirkkala.fi <kirjaamo@pirkkala.fi>
Lähetetty: keskiviikko, 3. kesäkuuta 2020 8:35
Vastaanottaja: Pelastuslaitos lausunnot <Pelastuslaitos.lausunnot@tampere.fi>
Aihe: Oas tiedotus, Linnakorven asemakaavan muutos (nro 263)

Asia: Linnakorven asemakaavan muutos (nro 263)
Asianumero: PIR/333/1103/2020
Käsittelijä: Åhlman Eija
Käsittelijän puhelinnumero: 050 435 5102
Hei, ohessa Linnakorven asemakaavan muutos (nro 263) osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma lausuntoanne varten.
Lisätietoja antaa arkkitehti Mika Raatikainen puhelin 050 436 3968. Terveisin toimialasihteeri Eija Åhlman
Tämä viesti on lähetetty Pirkkalan kunnan asiankäsittelyjärjestelmästä.
Lisätietoja voi tiedustella yllämainitulta asiaa hoitavalta käsittelijältä sähköpostitse etunimi.sukunimi@pirkkala.fi tai
puhelinnumerosta.
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122/2020
LAUSUNTO PIRKKALAN LINNAKORVEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN (NRO 263)
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA
Pirkkalan kunta ilmoittaa 5.6.2020 Pirkanmaan liittoon saapuneella tiedotekirjeellä
Linnakorven asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman
nähtävillä olosta. Mahdollisen palautteen antamiselle ei ole annettu määräaikaa,
vaan se voidaan antaa milloin tahansa kaavan laadinnan aikana.
Kaavan kuvaus, tavoitteet ja aikataulu
Kaava‐alue sijaitsee valtatien 3 varressa, Linnakorven eritasoliittymän
pohjoispuolella, n.3 km kunnan keskustasta kaakkoon. Suunnittelualue käsittää
osan vielä toteutumatonta Linnakorven työpaikka-aluetta. Alueen pinta-ala on
n.12,5 ha.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan asemakaavan laadinnan alustavat
tavoitteet liittyvät tilaa koskevaa kaupan merkintää koskevaan kaavamerkintään.
Tilaa vievää kauppaa koskeva merkintä on tarkoitus poistaa kaava-alueelta,
koska sen katsotaan olevan nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaan
vanhentunut merkintä. Alueesta on tarkoitus muodostua kaupan aluetta.
Asemahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 3.6.–
7.8.2020. Tavoiteaikataulun mukaan kaavan hyväksymisvaihe olisi 3-4/2021.
Kaavatilanne
Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Pirkanmaan maakuntakaavan 2040
kokouksessaan 27.3.2017. Maakuntakaava tuli voimaan kuulutuksella 8.6.2017.
Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt hyväksymispäätöstä sekä sitä koskenutta
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisua koskeneet valitukset ja 24.4.2019
antamallaan päätöksellä pitänyt Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 voimassa
sellaisena, kuin siitä maakuntavaltuustossa päätettiin.
Maakuntakaavassa alueelle on osoitettu Työpaikka-alue ja Virkistysaluemerkinnät. Suunnittelualue sijoittuu Kaupunkiseudun läntiselle yritysalueiden
kehittämisvyöhykkeelle (kk2).
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Maakuntakaavan kaavaselostuksessa todetaan, että maakuntakaavassa
osoitetuille työpaikka-alueille voidaan sijoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta
teollisuutta, ja että alueille voi sijoittua myös pienimuotoisia kaupan palveluita,
mutta päivittäis- ja erikoistavarakaupan suuryksikköjä niille ei voida toteuttaa.
Työpaikka-alueet profiloituvat ensisijaisesti monipuolisina yritysalueina.
Maakuntakaavan työpaikka-aluetta koskevassa kaavamääräyksessä on
määritetty seudullisten vähittäiskaupan suuryksikköjen koon alarajat. Paljon tilaa
vaativan erikoistavaran kaupan osalta koon alaraja on mm. Pirkkalan
keskustaajaman alueella 15 000 k-m². Kaavamääräys edellyttää, että alueen
suunnittelussa on otettava huomioon, etteivät vähittäiskaupan suuryksiköt aiheuta
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merkittäviä haitallisia vaikutuksia seudun palveluverkon tasapainoiselle
kehittämiselle.
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Maakuntakaavan yleismääräyksessä todetaan lisäksi, että seudullisesti
merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja on 2 000 k-m², ellei
selvitysten perusteella toisin osoiteta ja ellei suunnittelumääräyksissä muuta
määrätä.
Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Taajamayleiskaava 2020,
jossa alueelle on osoitettu työpaikka- ja suojaviheralue -merkinnät (TP, EV).
Lisäksi alueelle on osoitettu meluntorjuntatarve-, ohjeellinen ulkoilureitti- sekä
alikulku -merkinnät.
Alueella on voimassa 23.3.2016 vahvistunut asemakaava, jossa alueelle on
osoitettu toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY) sekä suojaviheraluetta (EV).
Toimitilojen KTY-alueella on sallittu vain tilaa vievän kaupan myymälärakennukset
ja kielletty vähittäiskaupan suuryksiköt.
Selvityksistä
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainitaan alueelta laadituiksi selvityksiksi
Pirkkalan taajamayleiskaavan perusselvitykset.

Liitteet:

- Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040
- Ote maakuntakaavamerkinnöistä ja –määräyksistä

Päätös:

Pirkanmaan liitto on tutustunut Pirkkalan Linnakorven asemakaavan muutoksen
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.
Pirkanmaan liitto toteaa, että asemakaavamuutoksen valmistelussa suunnittelun
lähtökohtana on suunnittelualueella voimassa oleva oikeusvaikutteinen
yleiskaava. Mikäli asemakaavan laadinnassa yleiskaavan sisällöstä poiketaan,
tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti huolehtia siitä, että asemakaava
sopeutuu yleiskaavan kokonaisuuteen ja ottaa huomioon, mitä yleiskaavan
sisältövaatimuksista säädetään. Tämä tarkoittaa, että MRL 39 §:n mukaisesti
Linnakorven asemakaavaa laadittaessa tehdään yleiskaavallinen tarkastelu.
Asemakaavan suunnittelussa tulee myös ottaa huomioon maakuntakaavan
työpaikka-alueille määritetty paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa koskeva
seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja. Lisäksi tulee ottaa
huomioon maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset vähittäiskaupan suuryksikköjen
säännökset.
Pirkanmaan liitto tuo esiin, että Ympäristöministeriön näkemyksen mukaan v.2017
voimaan astuneesta maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta (MRL71§)
huolimatta lain määrittämät asemakaavan sisältövaatimukset voivat kuitenkin
edelleen edellyttää, että asemakaavassa tarkastellaan myös kaupan laatuun ja
kokoon liittyviä kysymyksiä esimerkiksi päivittäistavarakaupan palvelujen
saatavuuden ja toimivan kilpailun kehittymisen turvaamiseksi. Lisäksi
maakuntakaavan ohjaavuuden osalta ministeriö toteaa, että asemakaavassa
voidaan suunnittelualueelle sijoittaa alle 4000 kerrosneliömetrin suuruinen
vähittäiskaupan myymälä maakuntakaavassa määritetystä pienemmästä
suuryksikön koon alarajasta poiketen, mikäli maakuntakaavassa esitetyt keskeiset
ratkaisut ja tavoitteet eivät vaarannu. Pirkanmaan liitto näkee tärkeänä, että tämä
otetaan huomioon Linnakorven asemakaavaa laadittaessa. Kooste em.
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lakimuutoksen keskeisistä vaikutuksista on luettavissa ympäristöministeriön
nettisivulta:
https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/
Maankaytto_ja_rakennuslaki/
Kysymyksia_ja_vastauksia_muutoksista_maankaytto_ja_rakennuslakiin

Pirkanmaan liitto esittää lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman lähtötietoja
täydennettäväksi maakuntakaavan Virkistysalue-merkinnän osalta. Myös
osallistumis- ja arviointisuunnitelman selvitysluettelossa tulee todeta mahdolliset
kaupan kysymyksiin liittyvät selvitystarpeet.

Esa Halme
Maakuntajohtaja

Hanna Djupsjöbacka
Maakunta-arkkitehti

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU

Maakuntajohtaja Halme Esa 22.06.2020

Maakunta-arkkitehti Djupsjöbacka Hanna 17.06.2020

Liite 1. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040 (MKV 27.3.2017) 1:100 000
Linnakorven asemakaavan muutos, OAS, Pirkkala
Alue on merkitty tummansinisellä viivalla / ympyrällä
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Liite 2. Maakuntakaavamerkinnät ja –määräykset / Pirkkalan Linnakorven asemakaavamuutos

Pirkkala, 7.8.2020

Pirkkala-Seuran mielipide ̶ Linnakorven asemakaavan muutos (nro 263)
Asemakaavan muutoksella on tarkoitus päivittää asemakaavamerkintä vastaamaan voimassa
olevaa maankäyttö- ja rakennuslakia. Vanhentunut tilaa vievän kaupan merkintä poistetaan ja
korvataan kaupan merkinnällä. Uusi asemakaava mahdollistanee tällöin myös vähittäiskaupan
suuryksikön sijoittumisen Linnakallion yritysalueelle. Voimassa olevan taajamayleiskaavan mukaan
alue on määritelty työpaikka-alueeksi (TP), jolla voi sijaita toimisto- ja palvelutyöpaikkoja,
ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta sekä siihen liittyvää myymälätilaa ja varastointia.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei käy selkeästi ilmi, onko kaavamuutos tältä osin linjassa
oikeusvaikutteisen yleiskaavan kanssa, vai tuleeko maankäyttö poikkeamaan siitä.
Pirkkala-Seura ei näe estettä kaavamuutokselle, mutta kannattaa ensisijaisesti yleiskaavan
mukaista rakentamista ja toimintaa alueella. Naapurissa jo sijaitsevilla logistiikka-alan yrityksillä on
paljon raskasta liikennettä. Liikenneturvallisuussyistä vähittäiskaupan suuryksiköiden olisi hyvä
sijoittua Partolan yritysalueelle. Vaihtoehtoisesti kevyelle liikenteelle tulisi rakentaa ali- tai ylikulku
villkkaasti liikennöidylle risteysalueelle. Liikennevalot eivät ole toimiva ratkaisu.
Pirkkala‐Seuran hallitus
Petri Laiho
Puheenjohtaja
P. 0400 915 012
pirkkalaseura@gmail.com

Pirkkalan kunta

Vanhusneuvoston osallistumis- ja arviointisuunnitelmalausunto Linnakorven asemakaavan muutokseen (nro 263)

Pirkkalan kunta laatii asemakaavan muutosta suunnittelualueelle joka, sijoittuu
Linnakorven kaava-alueelle kortteliin 2903 sekä tähän välittömästi liittyvälle
EV-alueelle.
Asemakaavamuutoksen MRL 63§ mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma
pidetään nähtävillä 3.6.–7.8.2020 Veskan toimipisteessä osoitteessa
Saapastie 2 sekä kunnan kotisivuilla
http://www.pirkkala.fi/palvelut/asuminen/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin
tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle tai ajan varauksella suullisesti
Partolan toimipisteessä maankäytön osastolla.
Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan osoitteeseen Pirkkalan kunta,
kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@
pirkkala.fi. Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050
4363 968.
Vanhusneuvostolta sähköisesti kerätty osallistumis- ja arviointisuunnitelmalausunto Linnakorven asemakaavamuutos (nro 263):
Vanhusneuvoston kanssa sovittuun käsittelyn määräaikaan 3.8.2020 mennessä jäsenien vastauksissa ei tullut lausuttavaa kaavaan.

Lisätietoja

kotihoitopäällikkö Sanna Laakkonen, puh. 050 360 3557
etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

