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Kannen kuva, ortoilmakuva 2022, jossa suunnittelualueen alustava rajaus on osoitettu punaisella. 
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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, työntekoon 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 

Suunnittelualue sijoittuu Suupalle Naistenmatkantien ja Suupantien rajaamalle alueelle. Alueen 
pinta-ala on n. 1,18 ha. Suunnittelualue rajautuu eteläpuolelta Suupantiehen, pohjoispuolelta 
Naistenmatkantiehen, itäpuolelta Suupantie 6 rakennuskortteliin, jossa sijaitsee mm. kunnan 
kirjasto sekä lännessä Suupantie 10 liikekiinteistöön ja Lentoasemantien varren asuinkerrostalojen 
kiinteistöihin.  Alue käsittää yksityisen omistamat kiinteistöt 604-408-1-119, 604-408-1-121, 604-
408-1-37, 604-408-3-322 sekä kunnanhallinnoimat kiinteistöt 604-007-9901-0001, 604-408-0001-
0132, 604-408-0003-0321, 604-408-0001-0145, 604-408-0001-0146, 604-408-0001-0140, 604-408-
0001-0141 Lisäksi Naistenmatkan tiealueen (kiinteistön 604-895-0002-0002) osalta rajausta 
tarkennetaan tarvittaessa suunnitelmien ja mahdollisen raitiotien suunnitelmien edetessä. 
 

 
Kuva 1: Suunnittelualueen rajaus ilmakuvapohjalla 2022. 

Suunnittelualue 

 

Laajempi 

tarkastelualue 
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2. Vireilletulo 

Alueen kaavoitus on tullut vireille vuoden 2022 kaavoituskatsauksella, jonka kunnanhallitus hyväksyi 
30.5.2022 §139. 

3. Taustaa 

Kunnanhallitus on käynnistänyt kaavoituskatsauksen yhteydessä 30.5. 
kumppanuuskaavoitushankkeen Suupantorille uuden asunto- ja maapoliittisen ohjelman 
mukaisesti. Kyseessä on kunnan sekä yksityisten yhteinen asemakaavamuutoshanke, jonka 
yhteydessä laaditaan kumppanuussopimus kunnan ja yksityisen toimijan välille. Suunnittelualueen 
maanomistajina on kunnan lisäksi Kiinteistö Oy Suupantori. Kiinteistö Oy Suupantori on sopinut 
yhteistyösopimuksen rakennusliike Lapti Oy:n kanssa alueen kehittämisestä.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maankäyttösopimus tehdään kunnan ja 
maanomistajan/rakennusliikkeen välille. Sopimus on kunnan ja maanomistajan/rakennusliikkeen 
välinen, kaavoitukseen ja kaavaan liittyvä sopimus. Siinä sovitaan mm. kustannusten 
jakautumisesta. Sopimuksella ei voida lyödä lukkoon kaavan sisältöä eikä sopimus syrjäytä 
kaavoitukselle laissa asetettuja tavoitteita tai sisältövaatimuksia. 
 

4. Alustavat tavoitteet 

Kuntakeskuksen tiivistäminen ja kehittäminen erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien ytimessä on 
kunnan kuntastrategian sekä maankäyttöä ohjaavien linjausten mukainen kunnan tavoite. 
Kuntakeskuksen asukasmäärän merkittävä lisääminen on lisäksi yleiskaavassa asetettu tavoite. 
Alueelle on tavoitteena osoittaa laadukasta ja tehokasta kerrostalorakentamista varmistaen 
asuinkerrostalojen osalta monipuolinen huoneistojakauma. Alueen sijoittuessa kuntakeskuksen 
ydinalueelle tavoitteena on elinvoiman lisäämiseksi parantaa palvelutarjontaa erityisesti 
kaupallisten palveluiden osalta. Pysäköinti on tavoitteena osoittaa lähtökohtaisesti rakenteellisena 
pysäköintinä. Asemakaavamuutoksen laadinnan yhteydessä huomioidaan myös keskusta-alueen 
tarvittavat yleisten alueiden tarpeet sekä kevyen- ja julkisen liikenteen verkon toteuttamisen 
vaatimat tilavaraukset sekä varaudutaan mahdollisen raitiotien tilavarauksiin. Tavoitteena on 
erityisesti kiinnittää alueen julkisien ulkotilojen laatuun ja viihtyisyyteen sekä vahvistaa virikkeellisen 
kävely-ympäristön muodostumista erilaisten aukiosarjojen kautta. Kunnan yleisten linjausten 
mukaisesti edellytetään korttelirakenteelta rakennetun ympäristön ja rakentamisen osalta korkeita 
laatutavoitteita. Huomioiden erityisesti rakentamisen sijainti kuntakeskuksen ytimessä kunnan 
keskeisemmällä paikalla, tavoitteena on edellyttää asemakaavassa laadukkaita 
rakennusmateriaaleja ja rakentamisen tapaa sekä korkeatasoista arkkitehtuuria. 
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5. Kaavatilanne, suunnitelmat, selvitykset ja päätökset 

Maakuntakaava 

Alueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaava on hyväksytty 27.3.2017.  
 

 
Kuva 2: Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040 kaavakartasta, jossa suunnittelualueen sijainti on osoitettu mustalla 
nuolella. 

 
Maakuntakaavassa alueella on seuraavat merkinnät:  

 Keskustatoimintojen alue. 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnan osakeskus, kaupunkitasoiset keskukset ja Tampereen 
ydinkaupunkiseudun alakeskukset. Merkintä sisältää niihin liittyvät keskustamaisen asumisen ja 
keskustahakuisten palvelu-, työpaikka- ja muiden toimintojen alueet liikennealueineen ja 
puistoineen. 
 

 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. 
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Yleiskaava  

Alueella on voimassa Pirkkalan taajamayleiskaava 2020, joka on hyväksytty 19.12.2013. 
 

  
Kuva 3: Karttaote Pirkkalan taajamayleiskaavan 2020 kaavakartasta suunnittelualueelta ja sen ympäristöstä. 

 
Voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaava 2020:n suunnittelualuetta koskevat merkinnät: 
 

  Keskustatoimintojen alue. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alueelle saa 
osoittaa palveluja, hallintoa, keskustaan soveltuvaa asumista, keskustaan soveltuvaa 
ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta työpaikkatoimintaa, näihin liittyvää liikennettä ja virkistystä 
sekä yhdyskuntateknistä huoltoa. 
 

 Joukkoliikenteen kehittämiskäytävä. Maankäyttöä tulee tehostaa 300 metrin 
etäisyydellä joukkoliikennereitin varressa. Alueidenkäyttöratkaisujen tulee olla sellaisia, että 
joukkoliikenteen saavutettavuus ja muut edellytykset joukkoliikenteen kehittämiseksi ovat hyvät. 

 Meluntorjuntatarve. Alueelle on laadittava asemakaava, jolla ratkaistaan alueen 
rakennusten ja pihojen riittävä suojaus melulta. 
 

 Ohjeellinen ulkoilureitti. Ulkoilureitit on sovitettava maisemaan tarkemman 
suunnittelun yhteydessä. 
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Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa asemakaavat nro 127 (vuodelta 1999), nro 188 (vuodelta 2007) ja 
nro 212 (vuodelta 2010) sekä Suupantiehen rajautuvan katualueen kaava nro 007 vuodelta 1998. 
 

 
Kuva 4: Suunnittelualueen asemakaavayhdistelmä.  

 
Asemakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu enintään kaksikerroksille rakennuksille 
rakennusoikeutta kulttuuritoimintaa palvelevien rakennuksille (YY) 2000 k-m2 ja asuin-, liike- ja 
toimistorakennuksille (AL-1) aluetehokkuuteen 0,4 perustuvaa rakennusoikeutta n. 1265 k-m2. 
Lisäksi autopaikkojen korttelialueelle (LPA) ja torialueelle on osoitettu pienet rakennusoikeudet 100 
k-m2 myymälä sekä toritoimintaa palveleville yksikerroksisille rakennuksille. Suunnittelualueelle 
sijoittuu myös aluevarauksia asemakaavan katu- ja torialueille.  
 
Alueelle sijoittuu Suupantorin katualue sekä etelä-pohjoissuuntainen jalankululle ja polkupyöräilylle 
varattua katualue. Asemakaavassa on osoitettu ajoyhteys korttelin 702 tontille 2 sekä korttelin 7oo 
autopaikkoja korttelin 701 LPA alueelle.  
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Muut suunnitelmat 

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa suunnittelualue on Pirkkalan keskustan, alue-
keskus 11 alueella. Naistenmatkantiellä on raitiotien 2. vaiheen linja ja Nokialta Koilliskeskukseen 
johtavan kehäbussin linja. 
 

 
Kuva 5: Ote Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmasta Pirkkalan alueelta. 

Tampereen seudullinen raitiotie 

Tampereen raitiotielinjalle suunnitellaan jatkoa linja-autoasemalta Pirkkalaan ja keskussairaalta Lin-
nainmaalle. Suunnittelu tehdään Tampereen kaupungin, Pirkkalan kunnan ja Tampereen Raitiotie 
Oy:n yhteistyönä. Tampereen ja Pirkkalan valtuustot hyväksyivät loka-marraskuussa 2020 raitiotien 
ratavarausten sijainnit raitiotien seudullisen yleissuunnitelman perusteella. Parhaillaan ollaan laati-
massa raitiotien hankesuunnitelmaa Pirkkalan kuntakeskuksesta Tampereen Linnainmaalle, jossa 
tarkennetaan myös raitiotien vaatimaa aluevarausta. Tampereen ja Pirkkalan kunnanvaltuustot 
päättävät raitiotielinjan mahdollisesta toteutussuunnitteluun ryhtymisestä keväällä 2023. 
 

 
Kuva 6: Ote Raitiontien yleissuunnitelmasta 2020. 
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Selvitykset 

Alueelta on olemassa mm. 

• Taajamayleiskaava 2020 liikenneselvitys 2013, 

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

• Palveluverkkoselvitys, Pirkkalan sivistyspalvelut, 2015  
Suunnittelussa hyödynnetään aiemmin laadittuja selvityksiä ja muita selvityksiä laaditaan kaava-
työn aikana tarpeen mukaan. 

6. Vaikutukset ja niiden arviointi 

Asemakaavamuutoksen välittömään vaikutusalueeseen kuuluu naapurikiinteistöt. Kaavoitustyön 
aikana arvioidaan asemakaavan muutoksen vaikutuksia.  Muutosalueen liikenteellisiä ja kaupunki-
kuvallisia vaikutuksia arvioidaan asemakaavarajausta laajempana kokonaisuutena, joka käsittää ko-
konaisuutena kuntakeskuksen. Olennaisia arviointikohteita tällä suunnittelualueella on: 

• Täydennysrakentamisen vaikutukset (asuminen ja palvelut) 

• Liikenteelliset vaikutukset (liittymät, melu ja tärinä) 

• Kuntakeskuksen taajamakuvalliset vaikutukset 

• Yhdyskuntarakenteen ja kunnallistekniikan muutokset 

7. 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 

• Kunnan hallintokunnat 

• Pirkanmaan pelastuslaitos 

• Tampereen Sähkölaitos ja kau-
kolämpötoiminta 

• Elenia Oy 

• Alueella toimivat tietoliikenne 
operaattorit 

• Pirkanmaan Ely-keskus 

• Pirkanmaan liitto 

• Pirkanmaan maakuntamuseo 

• Pirkkala-Seura ry 

• Muut ilmoituksensa mukaan 
 
 

8. 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.  
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Suunnitteluvaihe 
Tavoiteaika-taulu 

Työstäminen Käsittely Osallistuminen ja 
vuorovaikutus 

Tiedottaminen 

 
Aloitusvaihe 
8-11/2022 

Yleisten 
tavoitteiden 
asettelu, 
lähtötietojen 
kokoaminen 
OAS:n laadinta 
 

Viranomaisneuvottel
ut tarvittaessa (MRA 
26§). 

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 
11/2022 – 6/2023 

Kaavaluonnoksen 
laadinta 

Kaavaluonnos 
käsitellään 
yhdyskuntalautakun
nassa. 
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 
8-11/2023 

Kaavaluonnoksesta 
saatujen 
mielipiteiden ja 
lausuntojen jälkeen 
luonnos työstetään 
kaavaehdotukseksi 

Kaavaehdotus 
käsitellään 
yhdyskuntalautakun
nassa ja 
kunnanhallituksessa 
ja asetetaan 
nähtäville 30 pv. 
Viranomaisneuvottel
u (MRA 26§) 
 

Mahdolliset 
muistutukset 
kirjallisesti 
nähtävilläolon aikana 

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

Hyväksymisvaihe 
12/2023 

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. 
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9. 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. 

10. Asemakaavaprosessi 

 

Kuka valmistelee kaavaa ja mistä saa li-
sätietoa? 
 
Kaavamuutosta valmistellaan Pirkkalan kunnan 
maankäytössä. 
 
Lisätiedot: 
 
Kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen 
 050 3034 966 
 
arkkitehti Vesa Ylitapio 
 040 1335 646 
 
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 

mailto:etunimi.sukunimi@pirkkala.fi
https://www.pirkkala.fi/vireilla-olevat-asemakaavat
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