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PIR/656/1103/2019

41 § Pereen asemakaavan muutos (nro 255)

Ylä 15.4.2020

Arkkitehti Raatikainen 3.4.2020

As Oy Pirkkalan Partolanhovi c/o rakennusliike T2H Pirkanmaa Oy ja 
Pirkkalan kunta ovat sopineet kaavoituksen käynnistämissopimuksen 
asemakaavan muuttamiseksi joka on allekirjoitettu 30.3.2020.

Sopimus koskee Pirkkalan kunnassa kiinteistöä 604-412-1-471 KENKÄ- 
PARTOLA jonka pinta-ala on 2,138 ha. Alue vastaa asemakaavan n:o 126 
korttelia 1419 ja tonttia 2.

Asemakaavamuutoksen ja laajennuksen suunnittelualue sijaitsee Pereen 
alueella. Matkaa Partolaan on n. 0,5 km . Suunnittelualue käsittää tontin 604- 
412-1-471. Tontit rajoittuvat pohjoisreunaltaan tonttiin nro 1, länsireunaltaan 
Partolantiehen ja itäreunaltaan kunnan puistoalueeseen.

Tontilla sijaitsee tällä hetkellä vanhan Partolan kenkätehtaan asuinkiinteistö.

Tontti 604-412-1-471 on As Oy Pirkkalan Partolanhovin omistuksessa.

Pirkkalan taajamayleiskaava 2020:ssä alue on osoitettu kerrostalovaltaiseksi 
alueeksi, jolla edellytetään asemakaavaa. Alueella on voimassa asemakaava 
n:o 126, joka on vahvistettu 2.7.1999 ja tullut voimaan 25.8.1999. Kortteli 
1419 on kaavassa osoitettu asuntokerrostalorakennusten korttelialueeksi.

Kunnan yleisenä tavoitteena on tehostaa maankäyttöratkaisuja 
Naistenmatkantien joukkoliikennekäytävän alueella (300 m 
Naistenmatkantiestä) taajamayleiskaavan määräyksen mukaisesti. Tontin 
omistajan ja kunnan tavoitteena
asemakaavamuutoksessa on edellisen linjauksen mukaisesti saada tontille 
yhdistetty kerrostalo- sekä rivitalokaava, mikä mahdollistaisi tehokkaan, 
vaiheittain toteutettavissa olevan lopputuloksen. Tavoitteelliset 
kerrosalamäärät tarkentuvat kaavoituksen edetessä.

Alueen keskeinen sijainti yhdyskuntarakenteessa sekä joukkoliikenteen 
kehittämisväylän läheisyydessä tekevät siitä kiinnostavan ja haastavan, sekä 
kaupunkikuvan kannalta merkittävän kiinteistökehityskohteen. Tavoitteena on 
että uudisrakentaminen täydentää kaupunkikuvaa ja lähiympäristöä 
arkkitehtuuriltaan laadukkaalla rakentamisella. Pääosa pysäköinnistä tulee 
toteuttaa rakenteellisena pysäköintinä.

Mikäli asemakaavamuutos toteutuu kaavoituksen käynnistämissopimuksessa 
esitettyjen tavoitteiden mukaisesti, saa maanomistaja maankäyttö-ja 
rakennuslain 12a luvun mukaista merkittävää hyötyä, joka edellyttää 
maankäyttösopimusta. Kunta ja maaomistaja pyrkivät neuvottelemaan 
asemakaavaluonnoksen
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lautakuntakäsittelyn jälkeen maankäyttösopimuksen sopimusalueen 
asemakaavan toteuttamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta 
kunnalle.

Kaavoituskonsulttina asemakaavan muutoksessa toimii Arkkitehtitoimisto 
Helamaa & Heiskanen Oy ja Pirkkalan kunta ohjaa asemakaavamuutoksen 
suunnittelua.

Pereen asemakaavan korttelin 1419 tontti 2 muutos (nro 255) on tullut vireille 
kaavoituskatsaus 2019:llä.

Asemakaavamuutosta varten on laadittu osallistumis-ja a rv i o in t i s uu nn itel ma 
(MRL 63 §).

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma liitteineen (sijaintikartat) ovat liitteenä. 

Yhdyskunta)ohtaja Korhosen ehdotus 7.4.2020 

Yhdyskuntalautakunta päättää

1) hyväksyä Pereen asemakaavan korttelin 1419 tontti 2 muutos
(nro 255) osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteineen (MRL 63 §),

2) asettaa em. osallistumis-ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Yhdyskuntalautakunnan päätös 15.4.2020

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet Osallistumis-ja arviointisuunnitelma, sijaintikartat

Lisätietoja Arkkitehti Mika Raatikainen puh. 050 4363 968
etunimi. sukunimi@pirkkala. ti

Täytäntöönpanovastuu Arkkitehti Raatikainen

Ylä 26.8.2020

Arkkitehti Raatikainen 18.8.2020

Pereen asemakaavan muutoksen (nro 255) osallistumis-ja 
arviointisuunnitelma oli MRL 63§:n mukaisesti nähtävillä 29.4.-29.5.2020. 
Oasista lausunnon antoivat Pirkanmaan Ely-keskus, Pirkanmaan liitto, 
Pirkanmaan maakuntamuseo, Elisa Oyj, Pirkkala-Seura ry, Tampereen 
sähköverkko, Telia Oy ja Pirkkalan vanhusneuvosto. Mielipiteen antoi As Oy 
Tavastinpuisto.

Konsultti on laatinut asemakaavaluonnoksen, jossa on pyritty kunnan 
asettamia kaavamuutostavoitteita ja neuvotteluissa todettuja yleisiä 
laatutavoitteita toteuttamaan.



Kaavaluonnoksen mukaan kaavamuutosalueelle muodostuu kaksi 
kerrostalotonttia (AK) joista toinen on nykyisen kenkätehtaan suojeltava tontti, 
jonka rakennusoikeus on nykyinen olemassa oleva 4200 krs-m2. Toiselle 
kerrostalotontille mahdollistetaan yhden tai kahden erillisen7-kerroksisen 
kerrostalon rakentaminen, yhteensä enintään 5000 krs-m2. Kerrostalojen 
korkeus jää nykyisen kenkätehtaan korkeuden alle ja niiden kattoja on 
käsitelty siten, että massavaikutelma kevenee yläkerroksia kohden. Julkisivut 
ovat paikalla muurattua punatiiltä mahdollisilla rappaustehosteilla. Lisäksi 
muodostuu yksi asuinrakennustontti (A) jolle ollaan sijoittamassa 1-2 
kerroksisia rivitaloja yhteensä 1200 krs-m2. Rivitalojen julkisivumateriaalina 
käytetään maalattua puuta.

Asemakaavaluonnos käsitellään yhdyskuntalautakunnassa ennen kaavan 
osallistumis-ja arviointisuunnitelman mukaista (MRA 30§) vuorovaikutusta 
osallisten kesken. 17.8.2020 päivätyt asemakaavaluonnos sekä 
kaavaselostusluonnos liitteineen ovat liitteenä.
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Yhdyskuntajohtaja Korhosen ehdotus 18.8.2020 

Yhdyskuntalautakunta päättää

1) hyväksyä Pereen asemakaavan muutoksen (nro 255) valmisteluasiakirjat 
maankäyttö-ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisen kuulemismenettelyn 
ja muun jatkotyön pohjaksi,

2) asettaa asemakaavaluonnoksen liitteineen nähtäville,

3) pyytää keskeisiltä viranomaisilta alustavat lausunnot.

Yhdyskuntalautakunnan päätös 26.8.2020

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet Asemakaavaluonnos ja kaavaselostusluonnos liitteineen

Lisätietoja Arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 4363 968
etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

Tiedoksi Mika Raatikainen

Ylä 24.2.2021

Arkkitehti Raatikainen 16.2.2021

Pereen asemakaavan muutos (nro 255) oli maankäyttö-ja rakennusasetuksen 
30 §:n mukaisesti nähtävillä 9.9.-9.10.2020 ja siitä antoivat virallisen 
alustavan lausunnon Pirkanmaan Ely-keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan 
maakuntamuseo ja Elisa Oyj. Vanhusneuvosto totesi, ettei sillä ole lausuttavaa 
kaavasta. Mielipiteen jätti 16 yksityistä henkilöä.

mailto:etunimi.sukunimi@pirkkala.fi


Pirkanmaan liitto toteaa, että asemakaavamuutoksen tiivistämistavoite on 
linjassa maakuntakaavan kehittämistavoitteiden ja niihin liittyvien 
kaavamerkintöjen kanssa. Naistenmatkantien joukkoliikennekäytävän alueen 
tehostuva maankäyttö tukee tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään 
tukeutuvan tiiviin
yhdyskuntarakenteen muodostamista sekä alueen kehittämistä monipuolisen 
asumisen kasvualueena.

Pirkanmaan liitto esittää kuitenkin, että asemakaavan laadinnassa tulee ottaa 
huomioon maakuntakaavassa osoitettu itä-länsi -suuntainen 
viheryhteysmerkintä. Virkistysaluevarauksen osoittaminen pienialaisessa 
asemakaavan
muutoskohteessa on haasteellista, ja siksi olisikin hyvä pyrkiä ratkaisemaan 
virkistysverkon tarpeet laajemmassa asemakaavakokonaisuudessa. Nyt 
laadittavana olevan asemakaavamuutoksen korttelialueen kaavamääräyksissä 
voidaan kuitenkin alueen ekologisen verkoston säilymistä edistää esimerkiksi 
asuinkorttclialueelle osoitettavia istutettavia tontinosia lisäämällä ja 
laajentamalla. Kaavaselostuksessa tulee arvioida kaavasuunnitelman 
vaikutuksia alueen ekologiseen verkostoon.

Lisäksi liitto korostaa, että tiivistettävällä joukkoliikennevyöhykkcellä tulee 
pyrkiä edistämään myös pyöräilyn houkuttelevuutta ja laadukkuutta; tätä on 
mahdollista tukea mm. kerrostalokorttelin pyöräsäilytystiloihin liittyvillä 
ohjeistuksilla.

Pirkanmaan Ely-keskus toteaa, että kaavaratkaisussa on huomioitu 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen säilyminen osoittamalla 
Partolan
entisen kenkätehtaan rakennus sr-2 merkinnällä.

Yleiskaavaa koskevissa lähtötiedoissa on kuitenkin edelleen puute. Näiltä osin 
ELY-keskus viittaa OAS vaiheessa antamaansa kommenttiin; OAS:n on 
tarpeen täydentää kaavan lähtötietoja käsittelevään kohtaan yleiskaavassa 
kohdemerkinnällä esitetyn kohteen kaavamääräys. Samoin em. 
kohdemerkinnän osalta yleiskaavamääräys on tarpeen täydentää 
asemakaavaselostukseen.

Alueelle on laadittu kaavamuutoksen liittyen Pima- selvitys johtuen 
kiinteistöllä toimineesta kenkätehtaasta sekä liimatehtaasta. Kaavaselostukseen 
on tarpeen täydentää vaikutusten arviointi maaperän osalta. Aluetta 
suunniteltaessa ja toteutettaessa tulee ottaa huomioon selvityksessä todettu 
kunnostustarve sekä maa-ainesten käyttörajoitteet.

Kaavamuutoksen yhteydessä on tarpeen käsitellä hulevesivaikutukset ja 
kaavan on tarpeen sisällyttää hulevesien käsittelyn kannalta tarpeelliset 
määräykset.

Kaava pyydetään toimittamaan ehdotusvaiheessa tiedoksi ELY-keskukseen.

Maakuntamuseo on tutustunut sille toimitettuun aineistoon ja toteaa seuraavaa. 
Asemakaavan suunnittelu on edennyt osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa 
esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Maakuntamuseo on osallistumis-ja
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arviointisuunnitelmasta 29.4.2020 antamassaan lausunnossa (diar. 269/2020) 
todennut, että kulttuurihistoriallisesti arvokas entinen Partalan kenkätehtaan 
rakennus on säilytettävä ja sille on osoitettava suojelumerkintä, jossa 
huomioidaan rakennuksen julkisivupiirteet ja maisemallinen asema korttelin 
maamerkkinä.

Maakuntamuseo pitää kaavaluonnoksen suojelumerkintää sr-2 asianmukaisena 
ja riittävänä turvaamaan entisen Partolan kenkätehtaan rakennukseen ja tontin 
maisemaan liittyvät arvot.

Kaavaselostuksen osalta maakuntamuseo esittää, että luvun 2.1. Selvitys 
suunnittelualueen oloista alakohtaa Rakennettu ympäristö tarkennetaan 
siten, että lähiympäristön huomionarvoisten pientalokohteiden Partolankatu 4 
ja Partolankatu 8 mainintaperusteena käytetään Pirkkalan kulttuuriympäristöt 
taajamaylciskaavassa -asiakirjaa (Pirkkalan taajamayleiskaava 2020, Liite 6 
Kulttuuriympäristöt/Pirkkalan kunta 2013) luonnoksessa käytetyn 
"Pirkanmaan rakennetun ympäristön kohde" tai "Pirkanmaan rakennetun 
ympäristön kohdeluettelo" -ilmausten sijaan.

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta maakuntamuseolla ei ole hankkeesta 
huomautettavaa. Mikäli hanke etenee luonnoksessa esitettyjen 
suunnitteluperiaatteiden ja edellä kuvattujen tarkistusten mukaisesti, 
maakuntamuseolla ei ole tarvetta osallistua ehdotusvaiheeseen 
lausunnonantajana.

Elisa Oyj toteaa lausunnossaan, että alueella on Elisa Oyj:n 
tietoliikcnnekaapeleita, joiden olemassaolo tarvitsee alueella toimijoiden 
tiedostaa ja huolehtia niiden riittävästä suojauksesta.

Mikäli kaapeleita joudutaan siirtämään pitää siirron tarvitsijan olla hyvissä 
ajoin yhteydessä Elisaan ja tilata ao. siirto. Siirrot ovat maksullisia.

Yksityisten henkilöiden jättämissä mielipiteissä suurin osa kritisoi 
kaavaluonnoksen esittämää ajoyhteyttä. Vanha ajoyhteys halutaan säilyttää 
Varsikujan kautta ja Partolantien kautta syntyvää uutta liittymää vastustetaan 
sen aiheuttamien ongelmien mm. vähenevien autopaikkojen ja 
turvallisuusseikkoihin vedoten. Lisäksi osassa mielipiteitä kritisoidaan uusien 
kerrostalojen korkeuksia ja ylipäänsä rakentamisen määrää.

Lausuntoihin ja mielipiteisiin on annettu vastineet erillisessä 
vastineluettelossa.

Kaavaehdotusta varten on hakija teettänyt erillisen liikenneselvityksen ja sen 
pohjalta on tarkennettu kaavaluonnosta. Edelleenkin kaavan pääkulkuyhteys 
on esitetty Partolantien kautta, koska uusien suunniteltujen talojen pihan 
kautta liikennöinti koetaan maankäytössä liian turvattomaksi sekä häiriötä 
aiheuttavaksi uusien talojen suuntaan. Tarkemmin suunniteltu liittymä 
Partolantielle on osoitettavissa toimivaksi ja aiheuttaa vähiten häiriötä sekä 
vanhoille että uusille asukkaille. Varsikujan kautta kulkeva liikenne jätetään 
pääasiallisesti kevyelle liikenteelle sekä huoltoliikenteelle mutta varsinainen 
ajoyhteys sieltä katkaistaan. Talojen korkeus on pidetty kaavaluonnoksen
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esittämällä tasolla sekä rakentamistalouden perusteella ja toisaalta rakennukset 
sopivat esitettyinä maisemaan eivätkä aiheuta kellekään varsinaista haittaa.

Ehdotusvaiheen kaavamerkintöjä ja määräyksiä on muutettu tai tarkennettu 
seuraavasti:
Uudisrakennusten AK-1 sekä AR julkisivumääräyksiä täsmennettyjä 
tarkennettu, istutusmääräystä täsmennetty sekä ajoyhteyttä tonteille muutettu 
hieman luonnoksesta. Rakennusoikeudet ovat pysyneet asuntorakennusten 
osalta samoina, autohallin rakennusoikeus lisätty kaavakarttaan.

Asemakaavaehdotus ja selostus (päivätty 17.2.2021) liitteineen ovat liitteenä.

MRA 28§:n mukaiset viranomaislausunnot pyydetään ehdotuksen nähtävillä 
olon yhteydessä.

Yhdyskuntajohtaja Korhosen ehdotus 17.2.2021

Yhdyskuntalautakunta päättää esittää, että kunnanhallitus päättää

1) asettaa kaava-asiakirjojen mukaisen Pereen asemakaavan 
laajennuksen (nro 255) maankäyttö-ja rakennusasetuksen 27§:n 
mukaisesti asemakaavaehdotuksena julkisesti nähtäville,

2) pyytää keskeisiltä viranomaisilta lausunnot asemakaavaehdotuksesta,

3) ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi nähtävillä pidon jälkeen. 

Yhdyskuntalautakunnan päätös 24.2.2021

Yhdyskuntalautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

Liitteet Asemakaavaehdotus ja selostus (päivätty 17.2.2.2021) liitteineen, liite
säilytetään sähköisessä arkistossa.

Lisätietoja arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 4363968
etunimi, sukunimi@pirkkala.fi

Tiedoksi Arkkitehti Raatikainen

Ylä 19.5.2021

Arkkitehti Raatikainen 4.5.2021

Pereen asemakaavan muutos palautettiin valmisteluun pääasiallisesti 
liikenneturvallisuuteen ja liittymän turvallisuuteen liittyviin asioihin 
perustellen. Taloyhtiötä velvoitettiin tutkimaan liikenneselvittäjän tutkimista 
vaihtoehdoista sellaista, joka täyttäisi lautakunnan edellyttämän turvallisen 
liittymävaihtoehdon.

Taloyhtiön hallitus on erillisellä kirjeellä esittänyt hallituksen näkemyksenä, 
että ensisijainen toive heillä on liikenneselvityksen vaihtoehto 2 ja toissijainen 
vaihtoehto 3. Vaihtoehto 2 on nykyinen Varsikujan liittymävaihtoehto, joka ei

mailto:sukunimi@pirkkala.fi
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maankäytöllisesti ole mahdollinen ottaen huomioon Pereen ja Pereentien 
tulevaisuus ja kevyen liikenteen tulevat järjestelyt alueella. Vaihtoehto 3 on 
Partolantien kautta kulkeva liittymä, joka liittyy As Oy Kenkäpartolan 
alapuolelta tontille ja vaatii ajorasitteen perustamista Kenkäpartolan tontin 
kautta. Kyseinen ajoyhteys vaatii ajoliikenteen sallimista tulevien 
kerrostalojen piha-alueelle, mutta ottaen huomioon muiden vaihtoehtojen 
haasteet se on kompromissiratkaisu, joka on hyväksyttävissä myös 
kaavoituksen puolesta.

Kaavaehdotusta on hieman päivitetty vastaamaan nyt esitettyä vaihtoehtoa.

Asemakaavaehdotus ja selostus (päivätty 10.5.2021) liitteineen ovat liitteenä. 
MRA 28§:n mukaiset viranomaislausunnot pyydetään ehdotuksen nähtävillä 
olon yhteydessä.

Yhdyskuntajohtaja Korhosen ehdotus 12.5.2021

Yhdyskuntalautakunta päättää esittää, että kunnanhallitus päättää

1) asettaa kaava-asiakirjojen mukaisen Pereen asemakaavan 
laajennuksen (nro 255) maankäyttö-ja rakennusasetuksen 27§:n 
mukaisesti asemakaavaehdotuksena julkisesti nähtäville,

2) pyytää keskeisiltä viranomaisilta lausunnot asemakaavaehdotuksesta,

3) ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi nähtävillä pidon jälkeen. 

Yhdyskuntalautakunnan päätös 19.5.2021

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet Asemakaavaehdotus ja selostus (päivätty 10.5.2021) liitteineen, liite
säilytetään sähköisessä arkistossa.

Lisätietoja arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 4363968
etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

Kh 31.5.2021

Pormestari Jarvan ehdotus 27.5.2021 

Kunnanhallitus päättää

1) asettaa kaava-asiakirjojen mukaisen Pereen asemakaavan 
laajennuksen (nro 255) maankäyttö-ja rakennusasetuksen 27§:n 
mukaisesti asemakaavaehdotuksena julkisesti nähtäville,

2) pyytää keskeisiltä viranomaisilta lausunnot asemakaavaehdotuksesta,

3) ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi nähtävillä pidon jälkeen.

Kunnanhallituksen päätös 31.5.2021

mailto:etunimi.sukunimi@pirkkala.fi
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Kunnanhallitus hyväksyi pormestarin ehdotuksen.

Pöytäkirjamerkintä 31.5.2021

Kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen oli asiantuntijana läsnä asian käsittelyn 
ajan.

Liitteet Asemakaavaehdotus ja selostus (päivätty 10.5.2021) liitteineen, liite
säilytetään sähköisessä arkistossa.

Lisätietoja arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 4363968
etunimi. sukunimi@pirkkala.fi

T äytäntöönpano vastuu kaavo itusj ohtaj a

Kh 14.3.2022

Arkkitehti Raatikainen 16.2.2022

Pereen asemakaavan muutoksen asemakaavaehdotus (nro 255) oli MRA 27§:n 
mukaisesti nähtävillä 9.6-9.7.2021.

Lausunnon ehdotuksesta jättivät Pirkanmaan Ely-keskus, Pirkanmaan 
maakuntamuseo, Elisa Oyj ja Pirkkalan vanhusneuvosto. Yksi osallinen 
naapuritaloyhtiö jätti ehdotuksesta muistutuksen. Pirkanmaan liitto totesi, ettei 
se lausu ko. kaavahankkeesta.

Pirkanmaan Ely-keskus esittää kaavaan seuraavia täydennystarpeita: 

maaperän haitta-aineet

Kaavaselostuksen mukaan alueella todettiin (Sitowise, raportti 2019) alemman 
ohjearvon ylittävä sinkkipitoisuus. Kaavan vaikutusten arvioinnin mukaan 
aluetta suunniteltaessa ja toteutettaessa tulee ottaa huomioon selvityksessä 
todettu kunnostustarve sekä maa-ainesten käyttörajoitteet. Tämä selvityksessä 
todettu maaperän kunnostustarve ja käyttörajoite on tarpeen täydentää kaavan 
määräyksiin.

Hulevedet

Uudisrakennusten kattopinnat ja kulkuväylien päällysteet sekä uudet 
pysäköintialueet tuleva lisäämään vettä läpäisemättömien pintojen määrääjä 
alueelta johtuvien hulevesien määrää. Hulevesivaikutusten hallinta edellyttää, 
että alueen pinnantasaukset suunnitellaan siten, että hulevesiä viivytetään 
luontaisesti ja estetään tulvareittien ylikuormittuminen. Kaavaselostuksen 
mukaan uudisrakennusten ja pysäköintialueen hulevedet ohjautuvat avo-ojaan 
ja purkautuvat Pereentien ali Pyhäjärveen. Kaavaehdotukseen ei ole 
sisällytetty hulevesien käsittelyä koskevia määräyksiä. Hulevesien käsittelyn 
yleiset periaatteet (imeyttäminen tontilla ja viivytys niiltä osin kuin hulevesiä 
ei johdeta hulevesiviemäriverkostoon) on tarpeen täydentää kaavaan ennen 
hyväksymismenettelyyn viemistä.

mailto:sukunimi@pirkkala.fi
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Pirkanmaan maakuntamuseo on tutustunut hankkeen aineistoon ja toteaa, ettei 
sillä ole asiasta huomautettavaa.

Elisa Oyj toteaa, että alueella on Elisa Oyj:n tietoliikennekaapeleita, joiden 
olemassaolo tarvitsee alueella toimijoiden tiedostaa ja huolehtia niiden 
riittävästä suojauksesta.

Mikäli kaapeleita joudutaan siirtämään pitää siirron tarvitsijan olla hyvissä 
ajoin yhteydessä Elisaan ja tilata ao. siirto.
Siirrot ovat maksullisia (Maankäyttö-ja Rakennuslaki 89§).

Pirkkalan vanhusneuvosto toteaa, ettei sillä ole lausuttavaa asemakaavan 
muutokseen.

Kaavaan on tehty teknisiä tarkistuksia ehdotusvaiheesta mm. seuraavasti: 
Elykeskuksen toteamat puutteet on lisätty kaavamääräyksiin. Ajorasitteita on 
täsmennetty. Lisätty rasite mm. kaukolämpöputkelle ja samalla pienennetty 
hieman autohallin rakennusalaa.

Asemakaavaehdotus on yllä mainittuja muutoksia lukuun ottamatta 
ehdotuksen mukainen. Tehdyt muutokset asemakaavaan ovat vähäisiä, eikä 
asemakaavaehdotusta ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Asemakaavaehdotus ja selostus, suunnitelmaa havainnollistavat 
viitesuunnitelmat sekä muut selostuksen liitteet ovat liitteenä.

Kaavaan liittyvä maankäyttösopimus on allekirjoitettu 10.2.2022.

Pormestari Jarvan ehdotus 9.3.2022

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy Pereen asemakaavan 
muutoksen (nro 255).

Kunnanhallituksen päätös 14.3.2022

Kunnanhallitus hyväksyi pormestarin ehdotuksen.

Pöytäkirjamerkintä 14.3.2022

Arkkitehti Mika Raatikainen oli asiantuntijana läsnä asian käsittelyn ajan.

Valtuusto 21.3.2022

Kokousseloste 21.3.2022

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana valtuutettu Mika Hakkarainen oli 
tehnyt valtuutettu Riitta Kuismasen kannattamana seuraavan ehdotuksen:

Ehdotan kaavan palauttamista valmisteluun rivitalojen autopaikkamitoituksen 
muuttamiseksi.
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Koska asiassa oli tehty kannatettu valmisteluun palauttamisehdotus, jonka 
hyväksyminen keskeyttäisi asian asiallisen käsittelyn, kehotti puheenjohtaja 
seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa koskemaan vain tätä 
ehdotusta. Puheenjohtaja totesi myös, että siitä on tehtävä päätös ennen kuin 
keskustelua itse asiasta jatketaan. Jos ehdotus hyväksytään, puheenjohtaja 
keskeyttää asian käsittelyn; jos se hylätään, jatkuu käsittely.

Äänestys 21.3.2022

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi 
äänestyksen valmisteluun palauttamisehdotuksen hyväksymisen ja 
hylkäämisen välillä. Tämän jälkeen puheenjohtaja ehdotti, että äänestys 
toimitettaisiin äänestyskonetta käyttäen ja teki seuraavan äänestysesityksen: 
Ne, jotka kannattavat valmisteluun palauttamisehdotuksen hylkäämistä, 
äänestävät "Jaa", ja ne, jotka kannattavat valmisteluun palauttamisehdotuksen 
hyväksymistä, äänestävät "Ei". Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin. 
Toimitetussa äänestyksessä annettiin 6 Jaa-ääntä sekä 37 Ei-ääntä. 
Äänestysluettelo on liitteenä.

Valtuuston päätös 21.3.2022

Valtuusto päätti äänestyksen perusteella palauttaa asemakaavan 
valmisteltavaksi rivitalojen autopaikkamitoituksen muuttamiseksi.

Liitteet äänestysluettelo

Lisätietoja arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 4363968
etunimi. sukunimi@pirkkala. fi

Valmisteluun arkkitehti Raatikainen

Kh 4.4.2022

Arkkitehti Raatikainen 25.3.2022

Pereen asemakaavan muutos nro 255 palautettiin valmisteluun rivitalojen 
autopaikkamitoituksen muuttamiseksi. Kaavakonsultti on muuttanut rivitalojen 
korttelialueen mitoitusperiaatteeksi toivotun 1,5 ap/as. Kaavaan ei ole tehty 
muita muutoksia.

Pormestari Jarvan ehdotus 31.3.2022

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy Pereen asemakaavan 
muutoksen (nro 255).

Kunnanhallituksen päätös 4.4.2022

Kunnanhallitus hyväksyi pormestarin ehdotuksen.

Pöytäkirjamerkintä 4.4.2022

Yhdyskuntajohtaja Jouni Korhonen oli asiantuntijana läsnä asian käsittelyn 
ajan.
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Liitteet Asemakaavaehdotus liitteineen

Lisätietoja arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 4363968
etunimi. sukunimi@pirkkala. fi

Valtuusto 25.4.2022

Valtuuston päätös 25.4.2022

Valtuusto hyväksyi Pereen asemakaavan muutoksen (nro 255).

Liitteet Asemakaavaehdotus liitteineen

Lisätietoja arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 4363968
etunimi, sukunimi@pirkkala.fi

Tiedoksi Pirkanmaan ELY-keskus (ote + liite + valitusosoitus)
kaavoitusjohtaja 
toimialasihteeri Pirjo Giltig

Tästä päätöksestä ei ole jätetty valituksia 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamoon

">v-so

HUHTV

päivän kuluessa as. _päivästä

___________ kuuta aoa-.TK lukien: todistaa
Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa ^ / \o 20 -AA

Kaisa Lanlrt-a

Todistusmaksu:
€

Apulaiskirjaaja

Otteen oikeaksi todistaa, virallisesti: 
Pirkkalassa 09.06.2022 
Olli Niemi, hallintojohtaja

mailto:sukunimi@pirkkala.fi
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Valitusosoitus

Valitusviranomainen 
ja sen yhteystiedot

Valitusaika

Tiedoksisaanti

Valituksen
toimittaminen

Oikeudenkäyntimaks

Valtuuston päätökseen, mikäli se ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, 
saa muutosta hakea se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valtuuston päätökseen toimittaa 
kunnallinen kansanäänestys ei saa hakea muutosta valittamalla.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta,
Osoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.
Puhelin: 029 56 42200 (vaihde)
Telekopio 029 56 422 69 
Virastoposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto-ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitus on tehtävä 3 0 p ä i v ä n kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen 
päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Maankäyttö-ja rakennuslain § 188.3 mukaan §:n katsotaan tulleen asianomaisten tietoon 
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on kuntalain 63 §:n mukaisesti asetettu 
nähtäville yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirja on ollut nähtävillä yleisessä tietoverkossa 28.4.2022 
Päätös on annettu postin kuljetettavaksi 
Päätös on lähetetty sähköpostilla 
(nimi) vastaanottanut pöytäkirjanotteen

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos 
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on 
keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjassa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- valittajan nimi ja yhteystiedot
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirja on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan 
ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä selvitys 
siitä päivästä, josta valitusaika alkaa.

Omalla vastuulla valituskirjan voi lähettää postitse tai sähköisesti. Valituksen on oltava perillä 
valitusajan viimeisenä päivänä klo 16:15 mennessä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus 
postitse vai sähköisesti.

Oikeudenkäyntimaksun 260,- € suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään 
tuomioistuinmaksulaissa.u

mailto:hameenlinna.hao@oikeus.fi
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