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1. Perus- ja tunnistetiedot
Asemakaavaselostus, joka koskee 25.5.2022 päivättyä asemakaavaluonnosta.
• Vireille tulo kaavoituskatsauksessa 2019, KH 26.4.2021 § 120,
• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, YLa 13.10.2021 § 118,
• Valmisteluaineisto (Luonnos): YLa xxx
• Asemakaavaehdotus: YLa xxx, KH xxx
• Kunnanvaltuuston hyväksyminen xxx
• Lainvoimaisuuskuulutus xxx
1.2 Tunnistetiedot
TURRIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ja LAAJENNUS
ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA muutetaan 15.2.1963 vahvistettua rakennuskaavaa
nro 4 ja 13.8.2008 vahvistettua asemakaavaa nro 157
ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA muodostuu TURRIN korttelin 123 tontit 1 ja 2, katualuetta, uimaranta-aluetta, vesialuetta ja puistoaluetta.
ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSELLA muodostuu TURRIN korttelin 123 tontit 3 ja 4, katualuetta, vesialuetta ja puistoaluetta.
1.3 Kaava-alueen sijainti
Asemakaavan muutosalue sijoittuu Turrin kunnanosaan ja se rajautuu eteläosastaan
Turrin vanhaan omakotialueeseen, idässä ja lännessä vanhoihin Pyhäjärven
rantakiinteistöihin ja pohjoisessa Pyhäjärveen.
Muutos koskee kiinteistöjä
604-1-9903-1
604-408-2-23
604-408-2-387
604-408-876-2
604-408-878-1
604-418-1-76
604-876-4-2

Turrin puistot
Suviniemi
Kyösti
Turrin osakaskunnan vedet
Yhteiset maa-alueet
Kotimäki
Sikoisten osakaskunta

Laajennus koskee kiinteistöjä
604-418-1-14
Soukko
604-418-1-15
Korkee
604-418-1-75
Porkkala

Kunta
Kunta
Kunta

Yksityinen

Yksityinen
Yksityinen
Yksityinen

Alueen maapinta-ala on n. 9,84 ha ja vesialueineen koko kaava-aluerajaus on n. 12,61.
ha.
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Kuva 2, kiinteistöjako, MML 2022.

1.4 Kaavan tarkoitus
Aloite asemakaavamuutoksen laatimiseksi on tullut 2019 Kotimäki -tilan omistajan taholta. Maanomistajan tavoitteena on saada kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle ja sellaiseksi myös Taajamaosayleiskaavassa osoitetulle kiinteistölle kaksi asemakaavatonttia. Asemakaavaprosessin aikana tutkitaan rakentamisen määrä. Kunnan tavoitteena
on säilyttää Pyhäjärven rantametsä asemakaavallisesti mahdollisimman laajana yleisenä puistoalueena sekä osoittaa rantareittijärjestelyt alueella Taajamaosayleiskaavan
periaatteiden mukaan.
OAS vaiheessa mukaan on liitetty kaksi kaavoittamatonta rantakiinteistöä, joiden taholta on tullut aloite päästä mukaan asemakaavaan. Kiinteistöjen tavoitteena on saada
olemassa oleville, asuinkäytössä oleville rakennuksille asemakaavatontit.
Asemakaavamuutoksen niiltä osilta, kun kyseessä on muu kuin kunnan omistus ja tontille osoitetaan lisärakennusoikeutta ja/tai muuta arvonnousua, edellyttää asemakaavanmuutoksen laatiminen asemakaavoituksen käynnistämissopimusta sekä mikäli arvonnousu on merkittävää, maankäyttösopimusta.
1.5 Luettelo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

selostuksen liitteistä
Sijaintikartta, Pirkkalan taajama yleiskaava 2020,
Ote voimassa olevista asemakaavoista
Rakennettu ympäristö ja luonnonympäristö, pystyilmakuva 2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tarkistettu 25.5.2022
Asemakaavakartta a4-pienennös, luonnos
Asemakaavan havainnekuva
Lausunnot OAS:sta
Inventointiraportti, Pirkkalan maankäyttö 2022

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista
• Tekniset verkostot ja katusuunnitelmat, kunnallistekniikan osasto, alueen energiayritykset,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maarekisteritiedot, maanmittaustoimiston aineisto 2021,
Viisto- ja pystyilmakuvat, 2000-2018, Lentokuva Vallas Oy, sekä BlomKartta Oy,
Naistenmatkantien (mt 3022) liikenneselvitys, Sito Oy, 2007-09,
Liikenneselvitys Sito Oy 2015,
Väestötiedot, Tilastokeskus 2021,
Yleiskaava 2020 luontoselvitys, Ramboll Oy, 2010,
Pirkkalan taajama-alueen liito-oravaselvitys, Rintamäki, 2019
Pirkkalan valuma-alueselvitys, FCG Oy, 2013,
Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, Heiskanen 2002.

1.7 Kaavaprosessin vaiheet
Alueen kaavoitus on tullut vireille vuoden 2021 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.
Rakennukset
Alueen rakennukset on inventoitu 2022 toukokuussa. Raportti on liitteenä.

Kuva 3, 4. Kotimäki vanha huvila
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Kuva 5, 6. Korkee, uusi asuinrakennus. Soukko, vanha huvila1

Kuva 7, 8. Soukko, vanha huvila2 ja sauna rannassa.

Kuva 9, 10. Suviniemi, vanha huvila ja sauna.

Alueelle sijoittuva rakennuskanta on juureva ja autenttinen pala, aikanaan kauas
Suupalta, Rajaniemeen sijoittunutta huvilarakentamista. Osa alkuperäisestä
rakennuksista on korvautunut uudemmalla ja rakennukset peilaavat oman aikansa
kohtuullista rakentamiskulttuuria. Alueella ei ole varsinaisesti merkittävää
rakennnettua kulttuuriympäristöä. Huviloista Kotimäki (1927) on kuitenkin aiemmassa
rakennetun ympäristön inventoinnissa (heiskanen, 2002) dokumentoitu ja todettu
rakennusperinteen ja kultturihistorian näkökulmista arvokohteeksi. Päärakennus on
edelleen säilynyt hyvässä kunnossa.
Kiinteistöjen Korkee ja Soukko sijoittuminen rannasta melko jyrkästi nousevaan
rinnemaastoon ja näkösälle Soukonlahden rantamaisemassa tekee niistä
merkityksellisiä maisemassa varsinkin järven suunnasta. Näistä Soukko on kaksine
huviloineen ja piharakennuksineen viehättävä ja juureva, kertoen 50-luvun
rakentamisen tavasta.
2022 inventoinnissa huomio kiinnittyi myös Suviniemi -kiinteistöön ja sen
vaatimattomaan, hyvin autenttisessa asussaan säilyneeseen lomarakennukseen ja
saunaan pihapiireineen.
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Luonnonolot
Kaavamuutosalue on topologialtaan pohjoiseen ja luoteeseen, Pyhäjärven rantaan
viettävää metsäaluetta. Alueen korkein maastonkohta on kaakkoisosan eteläreunoiltaan avokallioinen metsäkumpare, +99,7 m merenpinnasta. Korkeuseroa Pyhäjärven
keskivedenkorkeudesta on siis n. 22 m. Alue on nuorehkoa kuusikkoa, jossa joukossa
muutamia järeämpiä kuusia sekä haaparyhmiä. Alueen keskiosasta löytyy liito-oravan
elinpiiriä ja alue on kokonaisuudessaan liito-oravalle soveltuvaa ympäristöä, (Rintamäki, 2019). Alueen rannat ovat selväpiirteiset ja osittain jyrkähkötkin. Myös Kotimäen
kiinteistön pihapiiriympäristöineen on hyvin puustoinen. Pihapiiriä rajaa aivan alueen
lounaisrajalla puolittain avokallioinen kumpare (+96.8m).
Asuminen, palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta
Kaavoitettavalle alueelle sijoittuu Kotimäki -niminen vanha huvila, 2019 rakennettu
uusi omakotitalo vanhoine piharakennuksineen sekä huvilakiinteistö, jolla on kaksi eri
aikoina asuttuna ollutta rakennusta piharakennuksineen. Kunnan puistoalueelle sijoittuu virkistyspalveluja; alueen läpikulkeva rantareitti sekä uimaranta paikoitusalueineen. Alueen asemakaavassa osoitettuja yleisten saunojen rakennusoikeutta ei ole
käytetty.
Väestön rakenne ja kehitys
Varsinaisella kaavamuutosalueella on kolme asukasta.
Tilastot Turri
Turrin osa-alue 334 asukasta.
1-6 v
21
7-17 v
83
18-29v
21
30-65
159
6553
Liikenne
Alue kytkeytyy katuverkkoon länsiosastaan Rakenteilla olevan Soukonlahden tonttikadun, Soukontien kautta, josta on kulku Kotimäki kiinteistölle ja itäosastaan Turrintien
kautta, josta on kulku uimarannalle.

Kuva 10, liikenneverkko alueella.

Tekninen huolto
Kortteli 123 on liitettävissä Soukontien runkovesijohtoon ja jätevesiviemäriin (rakennetaan 2022). Alueella ei ole kunnan vesihuoltoputkia eikä hulevesiverkostoa.
Sähköverkkoyhtiönä toimii Elenia Oy, tietoliikenneverkot ovat Elisalla ja Pirkanmaan
Jätehuolto Oy vastaa alueella jätehuollosta. Kaukolämpö- ja kaasulinjoja ei ole alueen
välittömässä läheisyydessä.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Turrin asemakaavan muutos nro 264 - asemakaavaluonnos
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Suunnittelualueella ei ole ympäristönsuojelukohteita. Osalle aluetta kohdistuu VT3:n
liikenteen aiheuttama melu, ks. kohta 4.4.
Maanomistus
Kunta omistaa kaavamuutosalueen kiinteistöt lukuun ottamatta yksityisiä kiinteistöjä
604-408-1-76, 604-418-1-75, 604-418-1-14, 604-418-1-15, Sikoisten osakaskunnan vesialuetta 604-876-4-2 ja Turrin osakaskunnan vedet 604-408-876-2. Kunnan omistuksen
osuus koko maapinta-alasta on 75 % ja yksityisiä alueita on 25 %.
2.2 Suunnittelutilanne
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:
Yleismääräys
Suunnittelualuetta koskee maakuntakaavan Yleismääräyksen kappale: ”Taajamien rakentamattomat ranta-alueet tulee säilyttää pääsääntöisesti rakentamattomina ja varata yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa yleiseen virkistyskäyttöön.”
Taajamatoimintojen alue
Merkinnällä osoitetaan asumisen, kaupan ja muiden palvelujen, työpaikkojen sekä muiden taajamatoimintojen rakentamisalueet. Merkintä sisältää niihin liittyvät pääväyliä pienemmät liikennealueet, yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikallisesti merkittävät ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat teollisuusalueet sekä
paikallisesti merkittävät virkistyksen ja suojelun alueet ja ulkoilureitit.

Pyhäjärven ympäristön kehittämisvyöhyke
Merkinnällä osoitetaan Tampereen ydinkaupunkiseudulla Pyhäjärveen kytkeytyvä kaupunkimaisen asumisen ja virkistyksen laatuvyöhyke.
Kehittämissuositus:

Turrin asemakaavan muutos nro 264 - asemakaavaluonnos
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Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edistää järvinäkymiä hyödyntäviä ratkaisuja
ja laadukasta rakentamista, yleisessä käytössä olevan rantavyöhykkeen säilymistä ja toteutumista sekä sujuvaa ja esteetöntä liikkumista alueella. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota kulttuuriarvojen säilymiseen. Alueen maankäyttöä tulee kehittää yhtenä kokonaisuutena tiiviissä yhteistyössä kuntien ja muiden viranomaisten
kanssa.
Viheryhteys.
Merkinnällä osoitetaan taajamiin liittyvät olemassa olevat tai tavoitteelliset viheryhteydet, joilla on erityistä merkitystä alueellisen virkistysverkoston ja/tai ekologisten yhteyksien kannalta.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee määrittää viheryhteyden tarkempi sijainti
sekä varmistaa maastokäytävän riittävä leveys, jotta seudullisten viheralueiden ja ulkoilureittien muodostama verkosto voidaan toteuttaa riittävän yhtenäisenä kokonaisuutena.
Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota ympäristön laatuun, alueen ominaisuuksiin ekologisen verkoston osana sekä merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Kuva 11, maakuntakaava.

Taajamayleiskaava 2020
Voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaava 2020:n aluetta koskevat merkinnät:
AP Pientalovaltainen asuinalue. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
VU Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi,
Turrin asemakaavan muutos nro 264 - asemakaavaluonnos
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V Virkistysalue,
• ra Olemassa oleva asuinrakennus. Rakennukset voidaan säilyttää. Rakennusten perusparantaminen, korjaaminen ja vähäinen laajentaminen sallitaan sekä tuhoutuneen
rakennuksen uudelleenrakentaminen sallitaan.
51 Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde. Kotimäki (605-415-1-76) Hyvin säilynyt huvilarakennus Pyhäjärven rannalla 1920-luvulta.
Edustaa historiallista huvila-asutusta.

Uimaranta.

Lisäksi Pyhäjärven rannassa kulkee ohjeellinen ulkoilureittimerkintä.

Kuva 12. Ote taajama yleiskaavasta 2020.

Asemakaava
Alueella on asemakaavat vuodelta 1962 ja 1986.
Alue on asemakaavassa merkitty puistoalueeksi (P), lähivirkistysalueeksi (VL) ja uimaranta-alueeksi (VV). Osa Pyhäjärven alueesta on asemakaavassa vesialuetta (W).
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Kuva 13. Asemakaavayhdistelmä.

Rakennusjärjestys
Pirkkalan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.6.2016.
Rakennuskiellot
Aluetta koskien ei ole rakennuskieltoja.
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 alueelle, jolla ei ole rakennesuunnitelmassa täydennysaluemerkintää.
MAL-aiesopimus 2020-2023
Nykyinen sopimuskausi on jo neljäs. Valtioneuvosto hyväksyi neljännen MAL-sopimuksen
8.10.2020. Sopimus hyväksyttiin kaupunkiseudun kuntien valtuustoissa aiemmin syksyllä
2020.
Pirkkalan kunnan uudistettu asunto- ja maapoliittinen ohjelma 2022.
Kunnan asunto- ja maapoliittinen ohjelma on päivitetty ja hyväksytty valtuustossa
21.3.2022. Asemakaavaan voidaan ottaa mukaan yksittäinen olemassa oleva rakennuspaikka laadittaessa ensimmäistä asemakaavaa alueelle, jos rakennuspaikalle ei osoiteta MRL:n mukaista merkittävää rakennusoikeuden lisäystä eikä kaavoitus näin ollen
johda maankäyttösopimuksen laatimistarpeeseen.
Kaavoituskatsaus
Asemakaavamuutos on Pirkkalan kunnan vuoden 2021 kaavoituskatsauksen kohde numero 264.
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 20.11.2021 maanmittausinsinööri Jouko Lehto.
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3. Suunnittelun vaiheet
3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kunnanhallitus on laittanut asemakaavan vireille kaavoituskatsauksella 2021. Yhdyskuntalautakunta käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa kokouksessaan
13.10.2021 ja hyväksyi sen jatkovalmistelujen pohjaksi sekä asetti sen nähtäville.
3.3 Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset
Osallisia asiassa ovat 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 Ely-keskus
• Pirkanmaan liitto
• Pirkanmaan maakuntamuseo
• Pirkanmaan pelastuslaitos
• Elenia Oy
• Tampereen sähkölaitos ja kaukolämpötoiminta
• Tampereen vesi liikelaitos
• Pirkkalan vanhus- ja vammaisneuvostot
• Seniorifoorumi
• Pirkkala-seura Ry
• Muut ilmoituksen mukaan
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan saadut palautteet nähtävillä oloajalta 27.10.26.11.2021:
Palautteen OAS:sta jätti Prkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan liitto, Pirkkala-seura sekä kolme naapurikiinteistöä. Lausunnot ovat selostuksen liitteenä.
Alustavat lausunnot Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan:
Pirkanmaan ELY-keskus, Esa Hoffren, 21.12.2021
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ELY-keskus pitää hyvänä alueen suunnittelun lähtökohtana voimassa olevan yleiskaavan maankäyttötavoitetta ja kunnan tavoitetta säilyttää Pyhäjärveen rajautuva rantametsä asemakaavallisesti mahdollisimman laajana yleisenä puistoalueena sekä osoittaa rantareittijärjestelyt alueella Taajamaosayleiskaavan periaatteiden mukaan.
Alueen asemakaavasuunnittelun pohjaksi on tarpeen päivittää yleiskaavan selvityksiä
asemakaavatasolle soveltuvaan tarkkuuteen. Alueelle on tarpeen laatia ajantasainen
asemakaavatasoinen luontoselvitys. Myös rakennusinventointi on tarpeen päivittää.
Rakennetun kulttuuriympäristön osalta ja arkeologisen kulttuuriperinnön inventointitarpeiden ja huomioon ottamisen osalta ELY-keskus viittaa Pirkanmaan maakuntamuseon 10.12.2021 antamaan lausuntoon.
Kaava pyydetään toimittamaan luonnosvaiheessa ELY-keskukseen siten, että varataan
mahdollisuus lausunnon antamiseen.
Kaavoittajan vastine:
Merkitään tiedoksi ja huomioidaan.
Pirkanmaan liitto, Djupsjobacka Hanna, 19.11.2021
Teknisluontoisia tarkennuksia selostuksen Maakuntakaava -osioon.
Kaavoittajan vastine:
Merkitään tiedoksi ja huomioidaan.
Pirkanmaan maakuntamuseo, Anna Lyyra-Seppänen, 10.12.2021
Koska aiempi rakennetun ympäristön selvitys on jo hyvin vanha ja yleispiirteinen eikä
kata koko suunnittelualuetta, tulee asemakaavan suunnittelun tueksi laatia aiempia
tietoja päivittävä ja täydentävä asemakaavatasoinen (rakennuskohtainen) rakennetun ympäristön selvitys. Lisäksi, koska suunnittelualueella sijaitsee ainakin yksi kulttuurihistoriallisesti arvokas pihapiiri, tulee vaikutusten arviointia täydentää kattamaan
maiseman lisäksi myös vaikutukset rakennusperintöön.
Kaava-alueen itäosasta tunnetaan ennestään kaksi historiallisen ajan arkeologista kohdetta: kiinteä muinaisjäännös Turri (hakkauksia maakivessä, mj-rekisteritunnus
1000007511) ja muu kulttuuriperintökohde Turrin uimala (kivirakenteita, mj-tunnus
1000007513). Kohteiden tarkemmat tiedot ovat saatavilla Pirkanmaan maakunta-museon tietojärjestelmästä siiri.tampere.fi ja Museoviraston kulttuuriympäristön palveluikkunasta www.kyppi.fi. Kohteet tulee merkitä kaavaan sm- ja s-osa-aluemerkinnöillä, joihin liitetään asianmukaiset suojelumääräykset. Sm-rajaukseen tulisi sisällyttää muinaismuistolain edellyttämä suoja-alue, joka on vähintään 2 m kiven ulkoreunoista mitattuna.
Suunnittelualueella ei ole aikaisemmin suoritettu asemakaavatasoiseen suunnitteluun riittävää, kattavaa arkeologista inventointia. Alueella on kuitenkin tehty maastotarkastus Pirkkalan kunnan perusinventoinnin yhteydessä v. 1998, jolloin em. kohteet
tulivat tietoon. Historiallisen kartta-aineiston perusteella kaava-alueen länsiosan
kautta on kulkenut Naistenmatkan historiallisen kylän ja Sikoisten jakokunnan välinen
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raja, johon saattaa liittyä muinaisjäännöksinä tai muina kulttuuriperintökohteina suojeltavia vanhoja rajamerkkejä. Lähes välittömästi kaava-alueen eteläpuolella on ollut
asutusta viimeistään 1700- ja 1800-luvun taitteessa, ja itse suunnittelualueelle, sen länsilaidalle asutusta on syntynyt todennäköisesti viimeistään 1900-luvun alussa.
Edellä todetun sekä alueella jo tiedossa olevien kohteiden perusteella on pidettävä
mahdollisena, että kaava-alueelta löytyisi vielä tuntemattomia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita erityisesti historialliselta ajalta.
Niiden huomioonottaminen kaavassa edellyttää arkeologisen tarkkuusinventoinnin
suorittamista MRL 9 §:n mukaisesti. Inventoinnissa tulee tarkastaa erityisesti v. 1998
tutkimatta jäänyt kaava-alueen osa ja historiallisille rajamerkeille potentiaaliset kohdat
sekä muuttuvan maankäytön alueet. Lisäksi on tarkastettava ennestään tunnettujen
kohteiden kunto ja tarvittaessa täsmennettävä niiden paikkatiedot siten, että kohteiden merkitseminen kaavaan sen vaatimalla tarkkuudella on mahdollista. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tulee täydentää arkeologisen tarkkuusinventointitarpeen ja arkeologiseen kulttuuriperintöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnin osalta.
Asemakaavan luonnosvaiheen aineisto pyydetään toimittamaan Pirkanmaan maakuntamuseolle lausuntoa varten.
Kaavoittajan vastine:
Merkitään tiedoksi ja huomioidaan. Teetetään arkeologinen tarkkuusinventointi.
Pirkkala-seura, Petri Laiho, 4.11.2021
Koska taajamayleiskaavan selvityksistä on jo kulunut jonkin verran aikaa, olisi hyvä tarkistaa niiden ajantasaisuus. (Luontoselvitys on vuodelta 2012, lepakkoselvitys 2009, rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002).
Seura pitää erityisen tärkeänä yleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi määritellyn Kotimäki huvilan kaavamerkintöjen täsmentämistä yhteistyössä kiinteistön
omistajan kanssa siten, että rakennuksen vanhojen ominaispiirteiden säilyttäminen on
mahdollista. Pirkkalassa on jäljellä enää vain muutamia viime vuosituhannen alun huvilakulttuurista muistuttavia kiinteistöjä.
Kaava-alueen reunalle sijoittuu yleiskaavan mukaan myös yksi muinaismuistokohde:
SM 6 Turri RL II historiallisen ajan hakkaus maakivessä. Kyseessä on kivi, johon on hakattu pyöreä ja jyrkkäreunainen kuoppa ja rengaskuvio. Onko tämä kohde edelleen säilynyt vahingoittumattomana? Maakuntamuseolta tulee pyytää ehdotus, millaisen etäisyyden päähän ulkoilureitti on hyvä sijoittaa tästä kohteesta.
Kaavoittajan vastine:
Merkitään tiedoksi ja huomioidaan.
Makkonen Juha, (604-418-1-15), 26.11.2021:
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Koskien Turrin asemakaavamuutosta toivoisin huomioitavan myös minun kiinteistöni
(kiinteistötunnus 604-418-1-15) tässä muutoksessa. Minun ja naapurini kiinteistöt jäävät tänne asemakaavoituksen ympäröimiksi, joten olisi selkeyden ja yhdenvertaisuuden vuoksi hyvä tässä samalla liittää meidät siihen mukaan.
Itselläni on tavoitteena saada laajennettua asuinrakennusta sekä autotallia lähitulevaisuudessa. Kiinteistöt, joita toivoisin huomioitavan: Korkee, Soukko ja Porkkala.
Kaavoittajan vastine:
Kunnan päivitetty asunto- ja maapoliittinen ohjelma (valtuuston hyväksymä 21.3.2022)
linjaa, että asemakaavaan voidaan ottaa mukaan yksittäinen olemassa oleva rakennuspaikka laadittaessa ensimmäistä asemakaavaa alueelle, jos rakennuspaikalle ei osoiteta MRL:n mukaista merkittävää rakennusoikeuden lisäystä, eikä kaavoitus näin ollen
johda maankäyttösopimuksen laatimistarpeeseen. Periaate tulee sovellettavaksi tämänkaltaisessa kohteessa. Ao. kiinteistö 604-418-1-15 otetaan mukaan asemakaavaan, jolloin saadaan laadittua tarkoituksenmukainen asemakaava ennestään kaavoittamattomalle rantakiinteistölle, jonka ympäristö on asemakaavoitettu.
Mäki-Kivistö Susa, (604-418-1-14, 604-418-1-75), 22.11.2021:
Kiinteistömme jäisi asemakaavan ympäröimäksi kaavoittamattomaksi alueeksi. Kiinteistöille sijoittuu kaksi huvilarakennusta, joissa on aikanaan asuttu. Haluaisimme
saada kiinteistömme mukaan asemakaavaan ja kiinteistöt asemakaavatonteiksi (AO).
Kaavoittajan vastine:
Kunnan päivitetty asunto- ja maapoliittinen ohjelma (valtuuston hyväksymä 21.3.2022)
linjaa, että asemakaavaan voidaan ottaa mukaan yksittäinen olemassa oleva rakennuspaikka laadittaessa ensimmäistä asemakaavaa alueelle, jos rakennuspaikalle ei osoiteta MRL:n mukaista merkittävää rakennusoikeuden lisäystä, eikä kaavoitus näin ollen
johda maankäyttösopimuksen laatimistarpeeseen. Periaate tulee sovellettavaksi tämänkaltaisessa kohteessa. Ao. kiinteistöt 604-418-1-14 ja 604-418-1-75 otetaan mukaan asemakaavaan, jolloin saadaan laadittua tarkoituksenmukainen asemakaava ennestään kaavoittamattomalle rantakiinteistölle, jonka ympäristö on asemakaavoitettu.
Hotakainen Kari T., 25.11.2021:
Näkökulmia:
- Rantapuuston arvo Turrin asuinalueen melun (vt3) vähentäjänä,
- Laadittava meluselvitys,
- Omakotitalo(jen) rakentaminen ei saisi heikentää tätä alueen puuston suojausvaikutusta melulta ja pienhiukkasilta,
- Kotimäen rakennuksen lähiympäristön säilyminen rakentamattomana tärkeää,
- Pirkkalan kunnan monimuotoisuusohjelman huomioiminen
- Alueelle sijoittuvan liito-oravien elinpiirin säilyminen,
- yleisesti alueen eliöstön ja kasvilajiston säilymistä edistettävä
Kaavoittajan vastine:
Merkitään tiedoksi ja huomioidaan.
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Viranomaisyhteistyö
Maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n mukaista aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua ei
tarvitse järjestää, sillä asemakaavan laajennus on maakuntakaavan ja Pirkkalan kunnan
yleiskaavan mukainen. Maakuntamuseolta on pyydetty ja saatu alustava lausunto liittyen rakennussuojelukysymyksiin. Viranomaisia kuullaan valmistelu- ja ehdotusvaiheissa lausuntopyynnöin.

4. Asemakaava
4.1 Asemakaavan tavoitteet
Aloite asemakaavamuutoksen laatimiseksi on tullut 2019 Kotimäki -tilan omistajan taholta. Maanomistajan tavoitteena on saada kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle ja sellaiseksi myös taajamaosayleiskaavassa osoitetulle kiinteistölle kaksi AO-tonttia. Asemakaavaprosessin aikana tutkitaan rakentamisen määrä. Kunnan tavoitteena on säilyttää Pyhäjärven rantametsä asemakaavallisesti mahdollisimman laajana yleisenä
puistoalueena sekä osoittaa rantareittijärjestelyt alueella taajamaosayleiskaavan periaatteiden mukaan.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan saadun palautteen jälkeen asemakaavaan on
liittynyt kaksi, muutosalueeseen välittömästi liittyvää asemakaavoittamatonta rantakiinteistöä. Tämän on mahdollistanut prosessin aikana valmistunut asunto- ja maapoliittisen ohjelman päivittäminen. Näin ollen prosessin kuluessa on syntynyt uusi tavoite
kaavoittaa AO-tonteiksi myös alueen kaksi muuta, vielä asemakaavoittamatonta
asuinkiinteistöä.
Asemakaavamuutoksen niiltä osilta, kun kyseessä on muu kuin kunnan omistus ja tontille osoitetaan lisärakennusoikeutta ja/tai muuta arvonnousua, edellyttää asemakaavanmuutoksen laatiminen asemakaavoituksen käynnistämissopimusta sekä mikäli arvonnousu on merkittävää, maankäyttösopimusta.
4.2 Asemakaavan kuvaus
Asemakaavaluonnos
Asemakaavamuutoksella osoitetaan Kotimäen kiinteistön osalle kaksi rakennuspaikkaa. Kahdelle muulle rantakiinteistölle osoitetaan kummallekin yksi rakennuspaikka.
Puistoalueen osalta rantareitin kulku osoitetaan rakennetun tilanteen mukaisena, samoin uimaranta sekä siihen liittyvät toiminnot. Lisäksi osoitetaan vesialueeksi riittävä
osa Pyhäjärvestä.
Mitoitus
Asemakaavamuutoksella muodostuvien aluevarausten pinta-alat ovat seuraavassa
taulukossa:
Alue/Tontti

Käyttötarkoitus

Pinta-ala

Rakennusoikeus (k-m2)

123-1
123-2
123-3
123-4

AO
AO
AO
AO

9865 m2
2804 m2
6529 m2
5200 m2

300 asuinrakennus + 40 sauna
200 asuinrakennus + 40 sauna
300 asuinrakennus + 100 talousrakennukset
300 asuinrakennus + 100 talousrakennukset
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Vesialue
Puisto
Uimaranta
Katualue
Vesialue
yhteensä

W
VL
VV
W

17112 m2
64696 m2
9031 m2
263 m2
27709 m2
126097 m2

140 huolto- ja rantatoiminnot

1520 k-m2

Kuva 15. Asemakaavaluonnos.

Rakentamisen määrä
Kaavan mahdollistaa neljälle omakotitontille AO rakennusoikeutta yhteensä 1100 k-m2
sekä sauna ja talousrakennuksille 280 k-m2. Uimaranta-alueelle (VV) on osoitettu rakennusoikeutta saunarakentamiselle sekä uimarantaa palveleville huoltotiloille ja rantapaviljongille sekä muille uimarantaan liittyville toiminnoille 140 k-m2.
Liikenne ja ulkoiluyhteydet
Ajo tonteille sekä uimarantaan noudattaa nykyisiä ajoyhteyksiä ja uusia katuja ei tarvitse rakentaa. Korttelialueet liittyvät välittömästi alueen olevaan kevyenliikenteen
verkostoon.
Asuinpientalojen korttelialue (AO)
Kotimäki -kiinteistö on kaavassa jaettu kahdeksi erillispientalotontiksi. Tonttijaolla
sekä rakennusalojen mitoituksella on ohjattu rakentamista niin, että vanhan huvilan pihapiiri sekä rannan AO-tonteiksi muuttuvat vanhat lomarakennuskiinteistöt säilyvät
väljinä. Tontti 2 on muodostettu siten, että kulku tontille on ulkoilureittiä pitkin puiston
kautta ja tontti ulottuu kapeana rantaan. Tontille 1 jäävä vanha huvila on kaavassa merkitty suojeltavaksi. Tonteille 3 ja 4 sijoittuvat asuinrakennusalat on muodostettu nykyisten rakennusten kohdalle niin, että uudisrakentaminen edellyttää mahdollisimman vähän rantapuuston poistamista. Rantasaunoille on erilliset rakennusalat ja rakennusoikeudet olemassa olevien rakennusten mukaisilla sijainneilla.
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Puisto (VL, VV)
Alueen nykyiset puistoalueet on yksityistä Kotimäki-kiinteistöä lukuun ottamatta asemakaavassa osoitettu kokonaisuudessaan lähivirkistysalueeksi, jolla puusto tulee säilyttää. Lähivirkistysalueeksi osoitettu alue säilyy nykyisellään ja se mahdollistaa luonnontilaisen sankan metsän säilymisen rantareitin helminauhassa.
Nykyisen uimarannan alue on osoitettu uimaranta-alueeksi, ja sille on osoitettu rakennusala sekä rakennusoikeutta toimintoja tukevaan rakentamiseen sekä tarvittava aluevaraus pysäköinnille, maksimissaan n. 40 autopaikkaa.
Vesialue (W)
Asemakaava osoittaa Pyhäjärven rantaviivan osoittaa vesialueeksi. Kaavalla turvataan
rantaviivan säilyminen muokkaamattomana ja luonnontilaisena.

Kuva 16. Alueen asemakaavamuutos hahmottuu havainnekuvasta hyvin. Kotimäen pihapiiri täydentyy yhdellä uudella
omakotitontilla, Sokko ja korkee kiinteistoistä muodostuu omakotitontit, uimarannan kohdalla saunojen rakennusala
siirtyy idemmäs ja valtaosa puistoalueesta säilyy luonnontilaisena nykyisellään.

4.3 Kaavan vaikutukset
Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava. Asemakaava toteuttaa yleiskaavaa.
4.3.1 Vaikutukset kaupunkirakenteeseen
Ei merkittäviä vaikutuksia.
4.3.2 Vaikutukset taajama- ja kaupunkikuvaan
Ei merkittäviä vaikutuksia.
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4.3.3 Vaikutukset kulttuuriympäristöarvoihin
Asemakaavan myötä kotimäen huvila saa suojelustatuksen ja näin asemakaavamuutos
turvaa säilynyttä rakennusperintöä.
4.3.4 Vaikutukset asumiseen
Asemakaavassa ei osoitetulla yhdellä uudella omakotitontilla ei ole merkittäviä vaikutuksia asumiseen.
4.3.5 Työpaikat, elinkeinotoiminta ja vaikutukset palveluihin
Ei merkittäviä vaikutuksia.
4.3.6 Vaikutukset liikkumiseen
Kaava mahdollistaa ja vahvistaa olemassa olevaa virkistysaluereitistöä, Pyhäjärven rantareittiä sekä rantavyöhykkeen virkistysarvoja.
4.3.7 Vaikutukset luontoon
Alueen vähäisellä täydennysrakentamisella ei ole merkittäviä välittömiä vaikutuksia
luontoon.
4.3.8 Vaikutukset hulevesien hallintaan
Asemakaavan toteuttaminen ei vaikuta merkittävästi alueen hydrologiaan.
4.4 Ympäristön häiriötekijät
Osalle kaavamuutosaluetta kohdistuu vt3:n aiheuttamaa liikennemelua. Kotimäki kiinteistö ja sen osalle muodostuvat tontit 1 ja 2 ovat melunäkökulmasta suojassa. Lännen puolelle rantaan sijoittuvat AO-tontit 3 ja 4 altistuvat liikennemelulle. Sen huomioimiseksi tonteilla on hyvin vaikea tehdä mitään. Tontilla 4 on olemassa oleva uusi
asuinrakennus, joten asemakaava ai senkään osalta lisää melulle altistuvia asuinpaikkoja. Tontti 3 on myös ympärivuotisessa käytössä ja sen osalta uudisrakennuksen suunnittelulla pystytään vaikuttamaan pihan meluolosuhteisiin jonkin verran.

Kuva 17. Vt3:n melutaso (päivä o7-22), Kotimäki kiinteistön länsiosalla melutaso on 55dB
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Kuva 18. Vt3:n melutaso (yö 22-07), Kotimäki kiinteistön länsiosalla melutaso on 50dB

4.5 Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavamerkinnät ja -määräykset ovat liitteenä olevassa asemakaavakartassa.
4.6 Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavamuutoksen toteuttaminen voidaan aloittaa välittömästi asemakaavan
saatua lainvoiman.

Pirkkalassa 25.5.2022
Arkkitehti Santeri Kortelahti
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