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Kortelahti Santeri

Lähettäjä: Hoffren Esa (ELY) <esa.hoffren@ely-keskus.fi>
Lähetetty: tiistai, 21. joulukuuta 2021 17:25
Vastaanottaja: PIR Kirjaamo; Kortelahti Santeri
Aihe: ELYn kommentit, Turrin asemakaavan muutos, OAS-vaihe, kaava nro 264, Pirkkala

Viite: lausuntopyyntönne  Turrin asemakaavan muutos, OAS-vaihe, kaava nro 264, Pirkkala

ELY-keskus esittää seuraavat kommentit  OAS -vaiheen asiakirjojen perusteella:

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.

____________________________________
Esa Hoffrén
Ylitarkastaja
esa.hoffren@ely-keskus.fi
+358295036370
Rakennetun ympäristön yksikkö
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 297, 33101 Tampere
Yliopistonkatu 38 (Attila)

___________________________________
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

Pirkanmaan ELY-keskuksen alueidenkäytön uutisia ja tapahtumia https://twitter.com/PIRELY_ALU

Paikkatietoa Pirkanmaalta

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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Pirkkalan kunta
Kirjaamo
PL 1001

33961 Pirkkala

kirjaamo@pirkkala.fi

Lausuntopyyntönne 26.10.2021
PIRKKALA, TURRIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (NRO 264), OSALLISTUMIS- JA
ARVIOINTISUUNNITELMA

Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lausuntoa otsikossa mainitusta hank-
keesta. Suunnittelualue sijoittuu Pyhäjärven rantaan Turrin omakotialueen tuntu-
maan. Kaavamuutoksen tavoitteena on jakaa Kotimäki -niminen tila kahdeksi asema-
kaavatontiksi ja osoittaa niille rakennusoikeutta sekä säilyttää Pyhäjärven rantametsä
mahdollisimman laajana yleisenä puistoalueena ja osoittaa rantareittijärjestelyt alu-
eella. Maakuntamuseo on tutustunut sille toimitettuun aineistoon ja toteaa seuraavaa.

Rakennettu ympäristö ja maisema

Suunnittelualueelle sijoittuu muutamia Pyhäjärven ranta-alueille leimallisia 1900-lu-
vun alun huvila-asutusta edustavia rakennuksia ja pihapiirejä. Suunnittelualueella
ovat voimassa asemakaavat vuosilta 1962 ja 1986. Niissä alue on merkitty puistoalu-
eeksi (P), lähivirkistysalueeksi (VL) ja uimaranta-alueeksi (VV). Ikääntyneiden kaavo-
jen käyttötarkoitusmerkinnät eivät vastaa alueen maankäyttöä, eivätkä huomioi alu-
een rakennetun ympäristön tai maiseman arvoja. Kaavojen uudistaminen on siten
alueen kulttuuriympäristölle eduksi.

Alueella on lisäksi voimassa vuonna 2013 hyväksytty Pirkkalan taajamaosayleiskaa-
va 2020, jossa Kotimäki (kohde 51) on osoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi ra-
kennetun kulttuuriympäristön kohteeksi. Edellä mainittu merkintä perustuu 19 vuotta
sitten laadittuun Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitykseen (Pirkanmaan
maakuntamuseo 2002) sekä osayleiskaavaa varten laadittuun Pirkkalan kulttuuriym-
päristöjen selvitystiedot kokoavaan yhteenvetoon (taajamayleiskaavan liite 6, Pirkka-
lan kunta, maankäyttö 2013). Kiinteistöjen Kyösti (604-408-2-387) ja Turrin puistot
(604-1-9903-1) alueilla sijaitsevia rakennuksia ei ole huomioitu aiemmassa selvityk-
sessä.

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) rakenne-
tun ympäristön selvitys. Lisäksi, koska suunnittelualueella sijaitsee ainakin yksi kult-
tuurihistoriallisesti arvokas pihapiiri, tulee vaikutusten arviointia täydentää kattamaan
maiseman lisäksi myös vaikutukset rakennusperintöön.

PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEO Museokeskus Vapriikki,

Alaverstaanraitti 5, 33101 Tampere. Puh. 040 6730784. Fax: 03 5656 5141

Sähköposti: pirkanmaan.maakuntamuseo@tampere.fi www.vapriikki.fi

mailto:pirkanmaan.maakuntamuseo@tampere.fi
http://vapriikki.fi/


2

Arkeologinen kulttuuriperintö

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 pal-
veluikkunasta www.kyppi.fi. Kohteet tulee merkitä kaavaan sm- ja s-osa-aluemerkin-
nöillä, joihin liitetään asianmukaiset suojelumääräykset. Sm-rajaukseen tulisi sisällyt-
tää muinaismuistolain edellyttämä suoja-alue, joka on vähintään 2 m kiven ulkoreu-
noista mitattuna.

Suunnittelualueella ei ole aikaisemmin suoritettu asemakaavatasoiseen suunnitte-
luun riittävää, kattavaa arkeologista inventointia. Alueella on kuitenkin tehty maas-
totarkastus Pirkkalan kunnan perusinventoinnin yhteydessä v. 1998, jolloin em. koh-
teet tulivat tietoon. Historiallisen kartta-aineiston perusteella kaava-alueen länsiosan
kautta on kulkenut Naistenmatkan historiallisen kylän ja Sikoisten jakokunnan välinen
raja, johon saattaa liittyä muinaisjäännöksinä tai muina kulttuuriperintökohteina suo-
jeltavia 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 pidettä-
vä mahdollisena, että kaava-alueelta löytyisi vielä tuntemattomia kiinteitä muinais-
jäännöksiä tai muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita erityisesti historialliselta ajal-
ta. Niiden huomioonottaminen kaavassa edellyttää arkeologisen tarkkuusinventoin-
nin 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 tun-
nettujen kohteiden kunto ja tarvittaessa täsmennettävä niiden paikkatiedot siten, että
kohteiden merkitseminen kaavaan sen vaatimalla tarkkuudella on mahdollista. Kaa-
van osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tulee täydentää arkeologisen tarkkuusin-
ventointitarpeen ja arkeologiseen kulttuuriperintöön kohdistuvien vaikutusten arvioin-
nin osalta.

Arkeologisia inventointeja voidaan tehdä vain lumettomissa olosuhteissa, sulan
maan aikana. Tutkimuksissa tulee noudattaa Suomen arkeologisten kenttätöiden
laatuohjeita (2020) ja muita Museoviraston ohjeita. Inventoinnin tekijän tulee toimit-
taa raportti digitaalisena arviointia varten maakuntamuseolle (pirkanmaan.maakunta-
museo@tampere.fi). Arvioinnissa varmistetaan, että selvitys vastaa sille asetettuja ta-
voitteita ja laatuvaatimuksia. Raportti toimitetaan arvioinnin jälkeen Museovirastoon,
jossa se tallennetaan sähköiseen asianhallintajärjestelmään ja julkaistaan palvelussa
https://asiat.museovirasto.fi/. Tutkimusraporttien tiedot tallennetaan myös muinais-
jäännösrekisteriin, jonka tietoja voi selata kaikille avoimessa Kulttuuriympäristön pal-
veluikkunassa www.kyppi.fi. Verkossa julkaistava tutkimusraportti ei saa sisältää yk-
sityishenkilöiden henkilötietoja, esim. maanomistajan nimiä tai osoitteita. Raportin li-
säksi museolle on toimitettava kohteiden sijaintitiedot ja rajaukset digitaalisena paik-
katietomuodossa.
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Asemakaavan luonnosvaiheen aineisto pyydetään toimittamaan Pirkanmaan maa-
kuntamuseolle lausuntoa varten.

Yksikön päällikkö Anna Lyyra-Seppänen

Tutkija Miia Hinnerichsen

Tiedoksi: Pirkanmaan liitto; Pirkanmaan ELY-keskus/Y-vastuualue/Yhdyskunnat ja luonto;
Museovirasto/Kulttuuriympäristöpalvelut

MH/va/mm/a-ll/mh
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Mielipide Turrin asemakaavan muutoksesta (nro 264)  

 
Pirkkala-Seura kiittää mahdollisuudesta antaa mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

Koska taajamayleiskaavan selvityksistä on jo kulunut jonkin verran aikaa, olisi hyvä tarkistaa 

niiden ajantasaisuus. (Luontoselvitys on vuodelta 2012, lepakkkoselvitys 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.   

 

 

Pirkkala-Seuran hallitus 

Petri Laiho    

Puheenjohtaja  

P. 0400 915 012 

pirkkalaseura@gmail.com 
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From: Djupsjöbacka Hanna <hanna.djupsjobacka@pirkanmaa.fi>
Sent: perjantai, 19. marraskuuta 2021 15:31
To: PIR Kirjaamo; Kortelahti Santeri
Cc: Scarpellini Elisabet
Subject: Pirkkala / Turrin asemakaavan muutos (nro 264)

Follow Up Flag: Follow up 
Flag Status: Flagged

Pirkkalan kunta
Kirjaamo
PL 1001
33961 Pirkkala

Viite:                  Tiedote osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta
Asia:                   Pirkkala / Turrin asemakaavan muutos (nro 264)

Pirkanmaan liitolle on 27.10.2021 toimitettu tiedotekirje koskien Pirkkalan Turrin asemakaavan muutoksen
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, joka on nähtävänä 27.10.–26.11.2021.
Mielipiteet ja lausunnot on pyydetty toimittamaan 26.11.2021 mennessä.

Aineistoon tutustumisen jälkeen totean, että Pirkanmaan liitto ei anna virallista lausuntoa ko. osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta.

Teknisluonteisena tarkistuksena osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa olisi kuitenkin tarpeen korjata/täydentää
seuraavasti:

 (s.5) Maakuntakaava / Pirkanmaan maakuntakaavan Taajamatoimintojen alue -kaavamääräyksen
kuvausteksti tulee korjata (nyt tekstiote Keskustatoimintojen alue -määräyksestä)

 Linkki kaavamääräykseen: https://tieto.pirkanmaa.fi/data/MKK2040/kaavamerkinnat.pdf#page=13
 (s.5) Maakuntakaava / Suunnittelualuetta koskee maakuntakaavan Yleismääräyksen kappale:  ”Taajamien

rakentamattomat ranta-alueet tulee säilyttää pääsääntöisesti rakentamattomina ja varata
yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa yleiseen virkistyskäyttöön.”

 Linkki
kaavamääräykseen: https://tieto.pirkanmaa.fi/data/MKK2040/kaavamerkinnat.pdf#page=5

 (s.8) Osalliset ja sidosryhmät / Pirkanmaan liitto tulee nimetä kaavahankkeen osallisiin

Pirkanmaan liiton puolesta
Tampereella 19.11.2021

Hanna Djupsjöbacka
Maakunta-arkkitehti
+358 50 598 4134
hanna.djupsjobacka@pirkanmaa.fi

PIRKANMAAN LIITTO
Maankäyttö ja liikenne
Kelloportinkatu 1 B
PL 1002
33101 TAMPERE
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Lähettäjä: Laakkonen Sanna
Lähetetty: perjantai, 26. marraskuuta 2021 15:29
Vastaanottaja: PIR Kirjaamo
Aihe: Vanhusneuvoston lausunto: Turrin asemakaavan muutos (nro 264).

Seurantamerkintä: Seuranta
Merkinnän tila: Merkitty

Hei,

Vanhusneuvostolla ei ole huomautettavaa Turrin asemakaavan muutokseen ( nro 264).

Terveisin,

Sanna Laakkonen
vanhusneuvoston sihteeri
kotihoitopäällikkö
050 360 3557
sanna.laakkonen@pirkkala.fi

PIRKKALAN KUNTA
PL 1001
33961 Pirkkala
www.pirkkala.fi


