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   Mikä on OAS? 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoitustyön alkaessa osana kaavatyön ohjelmointia. Siinä 
esitetään suunnitelma osallistumisen ja muun vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä vaikutusten arvioinnista. OAS:n 
laatiminen perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 63 §). 
OAS tehdään ennen muuta osallisia varten. Osallisia ovat mm. asukkaat, kiinteistöjen omistajat, yhteisöt sekä 
kunnan ja valtion viranomaisia tai muut joiden asumiseen, työtekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti 
vaikuttaa (MRL 62 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tulisi antaa osallisille perustiedot kaavahankkeesta ja sen 
valmisteluprosessista niin, että osalliset voivat arvioida omalta kannaltaan hankkeen merkitystä sekä tarvetta 
osallistua kaavan valmisteluun. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarvittaessa tarkentaa kaavoitushankkeen aikana aina 
ehdotusvaiheeseen asti. Suunnitelman tarkistuksesta tiedotetaan osallisille esim. kuulutuksella.  

 

1. Suunnittelualue 

Asemakaavan muutosalue sijoittuu Turrin kunnanosaan ja se rajautuu eteläosastaan Turrin vanhaan 
omakotialueeseen, idässä vanhoihin Pyhäjärven rantakiinteistöihin, lännessä ja pohjoisessa 
Pyhäjärveen.  

 
Kuva 1, Suunnittelualueen rajaus ja yksityinen maanomistus (kelt). MML 2020. 

 
Alue käsittää kiinteistöt 
604-1-9903-1  Turrin puistot Kunta 
604-408-2-23  Suviniemi  Kunta   
604-408-2-387 Kyösti  Kunta 
604-408-876-2 Turrin osakaskunnan vedet 
604-408-878-1 Yhteiset maa-alueet 
604-418-1-76  Kotimäki  Yksityinen 
604-876-4-2  Sikoisten osakaskunta 
Laajennus koskee kiinteistöjä 
604-418-1-14  Soukko  Yksityinen 
604-418-1-15  Korkee  Yksityinen 
604-418-1-75  Porkkala  Yksityinen 
Alueen maapinta-ala on n. 9,84 ha ja vesialueineen koko kaava-aluerajaus on n. 12,61. ha. 
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2. Vireilletulo 

Alueen kaavoitus on tullut vireille vuoden 2021 kaavoituskatsauksella, KH 26.4.2021. 

3. Alustavat tavoitteet 

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, asuin-
käytössä 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.  
 

4. Kaavatilanne, suunnitelmat, selvitykset ja päätökset 

 
 
 
Maakuntakaava 

Kuva 2, Maakuntakaava 2040 
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Alueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakunta kaava on hyväksytty 27.3.2017. 
Maakuntakaavassa alueella on seuraavat merkinnät:  
 

Taajamatoimintojen alue 

Merkinnällä osoitetaan asumisen, kaupan ja muiden palvelujen, työpaikkojen sekä  
muiden taajamatoimintojen rakentamisalueet. Merkintä sisältää niihin liittyvät pää- 

väyliä 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:  
Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edistää järvinäkymiä hyödyntäviä ratkaisuja ja laadu-
kasta rakentamista, yleisessä käytössä olevan rantavyöhykkeen säilymistä ja toteutumista sekä su-
juvaa 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. 
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Yleiskaava  
 

 
Kuva 3, 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, 
 
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.  
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Asemakaava 
Alueella on asemakaavat vuodelta 1962 ja 1986.  
 

 
Kuva 4, Asemakaava.  

 
Alue on asemakaavassa merkitty puistoalueeksi (P), lähivirkistysalueeksi (VL) ja uimaranta-alueeksi 
(VV). Osa Pyhäjärven alueesta on asemakaavassa vesialuetta (W). 
 
Tampereen kaupungin rakennesuunnitelma 

 

 
Kuva 5. kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 
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Selvitykset 
Alueelta on olemassa mm. 

• liikenneselvitys 2013 ja 2015 

• Pirkkalan taajamayleiskaavan perusselvitykset, (mm. luonto, kulttuuriympäristö) 

• Palveluverkkoselvitys, Pirkkalan sivistyspalvelut, 2015  

• Luontoselvitys, 2022, laadinnassa 

• Arkeologinen tarkkuusinventointi, 2022, laadinnassa 
Suunnittelun kuluessa selvityksiä täydennetään tarpeen mukaan luonnonympäristön osalta. 

 

5. Vaikutukset ja niiden arviointi 

Asemakaavamuutoksen välittömään vaikutusalueeseen kuuluu naapurikiinteistöt sekä Pyhäjärven 
rantavyöhyke rantareitteineen. Kaavoitustyön aikana arvioidaan asemakaavan muutoksen vaiku-
tuksia, jotka kaavan laajuus huomioiden ovat vähäisiä. Olennaisia arviointikohteita tällä suunnitte-
lualueella on: 

• Täydennysrakentamisen vaikutukset (asuminen) 

• Virkistysverkko ja luonnonympäristö 

• Maisema 
 

6. Ketkä ovat osalliset ja sidosryhmät? 

 
Osallisia asiassa ovat suunnittelualueen lähiasukkaat sekä toimijat, joiden olosuhteisiin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa. Viranomaisten ja yhteisöjen osalta osallistuminen ja vuorovaikutus asema-
kaavoituksen yhteydessä tapahtuvat etupäässä neuvotteluiden ja lausuntojen kautta sekä kaavoituk-
sesta tiedottamalla eri vaiheissa. Asemakaavan laajennuksesta tiedotetaan seuraaville osapuolille: 
 

• Alueen maanomistajat 

• Naapuritonttien omistajat 

• Tampereen Sähkölaitos ja kau-
kolämpötoiminta 

• Elenia Oy 

• Alueella toimivat tietoliikenne 
operaattorit 

• Pirkanmaan Ely-keskus 

• Pirkanmaan maakuntamuseo 

• Pirkkala-Seura ry 

• Muut ilmoituksensa mukaan 
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7. Miten voi osallistua – miten suunnittelusta tiedotetaan? 

 
Osallisille tiedottaminen on varsinaisesti alkanut jo kaavoituskatsauksen kuuluttamisella. Asema-
kaavan edetessä valmistelusta tiedotetaan sekä kunnan internet- sivuilla että paikallislehdessä. 
Edellä mainituille osallisille tieto eri vaiheissa tulee kirjeitse tai sähköpostilla. Osallistaminen toteu-
tetaan pääosin asemakaavaprosessin kuulemismenettelyin luonnos ja ehdotusvaiheissa. Suorat yh-
teenotot kaavan laatijaan ovat hedelmällisimpiä tapoja konkreettiseen vaikuttamiseen.  

 
Suunnitteluvaihe 
Tavoiteaikataulu 

Työstäminen Käsittely Osallistuminen 
ja 
vuorovaikutus 

Tiedottaminen 

 
Aloitusvaihe 
5-9/2021 

Yleisten tavoitteiden 
asettelu, 
lähtötietojen 
kokoaminen 
OAS:n laadinta 
 

OAS käsitellään 
yhdyskuntalauta-
kunnassa ja laitetaan 
nähtäville. 

OAS:n 
riittävyyden 
arviointi. 
Suunnitelman 
riittävyydestä voi 
jättää kirjallisen 
mielipiteen. 

OAS nähtävillä 
Kuulutus kaavan vireille tulosta ja 
OAS:n nähtävilläolosta 
Kaavan vireille tulosta tiedotetaan 
Pirkkalainen –lehdessä, virallisilla 
ilmoitustauluilla kunnan www-
sivuilla sekä kirjeitse muulla 
paikkakunnalla asuville 
maanomistajille. 

 
Valmisteluvaihe 
9/2021-6/2022 

Kaavaluonnoksen 
laadinta 

Kaavaluonnos 
käsitellään 
yhdyskuntalauta-
kunnassa. 
Valmisteluaineisto 
nähtävillä 30 pv.  

Mielipiteen 
esittäminen 
valmistuneesta 
aineistosta 
kirjallisesti ja 
suullisesti 
nähtävilläolon 
aikana. 

Luonnos nähtävillä 
kunnanvirastossa ja www-sivuilla. 
Tiedottaminen Pirkkalainen –
lehdessä, virallisilla 
ilmoitustauluilla ja www-sivuilla. 

 
Ehdotusvaihe 
7-12/2022 

Kaavaluonnoksesta 
saatujen 
mielipiteiden ja 
lausuntojen jälkeen 
luonnos työstetään 
kaavaehdotukseksi 

Kaavaehdotus 
käsitellään 
yhdyskuntalauta-
kunnassa ja 
kunnanhallituksessa 
ja asetetaan 
nähtäville 30 pv. 

Mahdolliset 
muistutukset 
kirjallisesti 
nähtävilläolon 
aikana 

Ehdotus nähtävillä 
kunnanvirastossa ja www-sivuilla 
Tiedottaminen Pirkkalainen –
lehdessä, virallisilla 
ilmoitustauluilla ja www-sivuilla. 

Hyväksymisvaihe 
1-2/2023 

Ehdotusvaiheen 
palautteen 
vastineiden 
laatiminen. Kaavan 
hyväksymisen 
päätöksenteko 
(kunnanhallitus, 
valtuusto). 

Kunnanhallitus 
esittää 
kunnanvaltuustolle 
kaavan 
hyväksymistä. 

Mahdolliset 
valitukset 
Hämeenlinnan 
hallinto-
oikeudelle. 

Kuulutus hyväksymispäätöksestä 
lehdessä ja virallisilla 
ilmoitustauluilla. 

 
 
 

8. Miten mielipide tai muistutus annetaan? 

 
Mielipiteen tai muistutuksen voi jättää postitse vapaamuotoisella kirjeellä, sähköpostilla osoittee-
seen kirjaamo@pirkkala.fi tai käymällä henkilökohtaisesti maankäytön palvelupisteessä. Kommen-
tointi sähköisessä muodossa on suositeltavin vaihtoehto, koska se helpottaa viestien käsittelyssä 
prosessin eri vaiheissa. 
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9. Asemakaavaprosessi 

 

 

Kuka valmistelee kaavaa ja mistä saa lisä-
tietoa? 
 
Kaavan laajennusta valmistellaan Pirkkalan kunnan 
maankäytössä. 
 
Lisätiedot: 
 
Kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen 
 050 3034966 
 
arkkitehti Santeri Kortelahti 
 050 435 5109 
 
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@pirkkala.fi 
 
Käyntiosoite Pirkkalan kunta 
 Maankäyttö 
 Saapastie 2 
 33950 PIRKKALA 
 
Suunnittelun etenemistä voi seurata netissä 
osoitteessa https://www.pirkkala.fi/vireilla-olevat-
asemakaavat 

https://www.pirkkala.fi/vireilla-olevat-asemakaavat
https://www.pirkkala.fi/vireilla-olevat-asemakaavat

