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1. Perus- ja tunnistetiedot 

Asemakaavaselostus, joka koskee 7.10.2022 päivättyä asemakaavaluonnosta. 

• Vireille tulo kaavoituskatsauksessa 2021, KH 26.4.2021 § 120, 

•  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, YLa 15.12.2021 § 151, 

• Valmisteluaineisto (Luonnos): YLa … 

• Asemakaavaehdotus: YLa …, KH … 

• Kunnanvaltuuston hyväksyminen … 

• Lainvoimaisuuskuulutus … 

1.2 Tunnistetiedot 

NAISTENMATKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 
 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA muutetaan 19.8.1998 vahvistettua asemakaavaa 
nro 121  
 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA muodostuu NAISTENMATKAN korttelin 703 tontti 
3. 

1.3 Kaava-alueen sijainti  

Alue käsittää asuinkerrostalo tontin korttelin 703- tontti 1 . Pohjoisesta alue rajoittuu 
Suupantiehen asuinkerrostalotonttiin 703-3. Idässä Suupankujaan ja sitä rajaaviin 
asuinkerrostalo tonttiin 704-3.  Etelässä Pyhäojan puistoalueeseen ja heti puiston jäl-
keen asuinkerrostalokortteliin. Lännessä alue rajautuu Lentoasemantiehen ja sen toi-
sella puolella olevaan puistoalueeseen. 
Alueen pinta-ala on n. 0,7740 ha. 
 

 
Kuva 2. Suunnittelualueen rajaus sinisellä, kiinteistöjako ja yksityinen maanomistus (keltaisella), MML 2021. 
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1.4 Kaavan tarkoitus 

Alue sijoittuu Pirkkalan keskustarakenteessa optimaaliselle etäisyydelle suhteessa 
joukkoliikennekäytävään ja palveluidenkin osalta se tukeutuu hyvin Pirkkalan keskus-
tan (n. 0,2 km) lisäksi Partolan (n. 5 km) palveluihin. 

 
Tavoitteena on laatia alueelle asemakaavamuutos, joka mahdollistaa kaupunkiraken-
teen tiivistämistä ja laadukasta kaupunkiympäristöä. Samalla tarkastellaan olemassa 
olevien rakennusten mahdolliset lisärakentamiset ja julkisivumuutokset, kuitenkin alu-
een yleiskaava 2020:n ja maakuntakaava 2040 tavoitteiden mukaisesti. 

1.5 Luettelo selostuksen liitteistä 

1. Sijaintikartta, Pirkkalan taajama yleiskaava 2020 
2. Ote voimassa olevista asemakaavoista  
3. Rakennettu ympäristö ja luonnonympäristö, pystyilmakuva 2018 
4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tarkistettu 3.12.2019 ja 13.10.2022 
5. Asemakaavakartta a4-pienennös 1:2000, luonnos 
6. Asemakaavan havainnekuvat, viistokuva kaakosta 
7. Maakuntamuseon lausunto, oas 2021 
8. Meluselvitys 2022 
9. Perustiedot ja ajantasaiset valokuvat suunnittelualueen kerrostaloista 2022 

 

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista 

• Tekniset verkostot ja katusuunnitelmat, kunnallistekniikan osasto, alueen energia-
yritykset, 

• Maarekisteritiedot, maanmittaustoimiston aineisto 2019, 

• Viisto- ja pystyilmakuvat, 2000-2018, Lentokuva Vallas Oy, sekä BlomKartta Oy, 

• Väestötiedot, Tilastokeskus 2019, 

• Yleiskaava 2020 luontoselvitys, Ramboll Oy, 2010, 

• Pirkkalan valuma-alueselvitys, FCG Oy, 2013, 

• Pirkkalan moderni rakennusperintö, Rakennetun ympäristön selvitys 2008 (Pirkan-
maan maakuntamuseo / Hinnerichsen, Miia). 

1.7 Kaavaprosessin vaiheet 

Alueen kaavoitus on tullut vireille vuoden 2021 kaavoituskatsauksella. Yhdyskuntalau-
takunta asetti osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville, minkä jälkeen on laa-
dittu asemakaavaluonnos. Valmisteluaineisto (asemakaavaluonnos) käsitellään yhdys-
kuntalautakunnassa, joka asettaa sen nähtäville, jolloin osallisilla on mahdollisuus jät-
tää valmisteluaineistosta mielipide. Valmisteluaineisto pidetään julkisesti nähtävänä. 
Valmisteluaineistosta saadut mielipiteet käsitellään ennen kaavaehdotusvaihetta. Yh-
dyskuntalautakunta esittää, että kunnanhallitus käsittelee asemakaavaehdotuksen ja 
laittaa sen nähtäville. Tällöin on osallisilla mahdollista antaa asemakaavaehdotuksesta 
muistutus.  Ehdotusvaiheen muistutusten ja lausuntojen johdosta tehtävien tarkistus-
ten jälkeen kunnanhallitus ottaa asian uudelleen käsittelyyn, jonka esityksestä asema-
kaavan hyväksyy valtuusto. Valtuuston päätös on lainvoimainen 30 vrk kuluttua pää-
töksen julkistamisesta kuulutuksella (MRA 93§), mikäli siitä ei ole valitettu Hämeen hal-
linto-oikeuteen. 
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2. Lähtökohdat 

2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

Kokonaisrakenne, taajamakuva ja luonnonolot 
Nykyinen kokonaisrakenne on esitetty liitteessä 3. rakennettu ympäristö ja luonnon-
ympäristö, pystyilmakuva 2018 ja alla Pirkkalan keskustaajaman rakeisuuskartassa. Ku-
vasta käy ilmi myös suunnittelualueen sekä ympäristön nykyinen rakennuskanta. Kes-
kustaajaman tiheämpi rakennettu ympäristö suhteessa maisematiloihin ja ympäröi-
vään harvemmin rakennettuun taajamaan noudattaa harkittua kokonaisuutta keskus-
tassa suhteessa maisemaan ja ympäristön kulttuuriarvoihin. Näin on muodostunut 
Pirkkalan historiassa Suupan kantatilan kohdalle nykyinen kehittyvä keskustaajama.  
 

 
Suupankujan varren rakennukset sijoittuvat Pirkkalan keskustaan rajautuen etelässä 
Pyhäojan puistoon, idässä Suupankujaan ja lännessä Lentoasemantiehen sekä pohjoi-
sessa vanhan kirjaston tonttiin ja Naistenmatkantiehen. 

Kuva 3. Rakeisuuskartta, kohde punaisella rakenteessa, Arkkitehdit Ekman Oy 
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Asuinkerrostalojen kortteli 703 on kiinteä osa keskustaa. Tontin 703-1 miljöö koostuu 
avarien piha-alueiden, kahden asuinkerrostalorakennuksen ja talousrakennuksen sekä 
pihaistutusten ja pysäköintialueiden muodostamasta kokonaisuudesta. 
 
Rakennukset 
Taloyhtiön, asunto Oy Pirkkalan Suuppa, kaksi elementtirakenteista kerrostaloa on 
rakennettu 1970-luvulla. Korjauksia ei ole laajemmin tehty ja asuinrakennukset ovat 
perusparannusiässä. Rakennukset on suunnitellut arkkitehti n.n. 
 
Modernin rakennusperinnön selvitys 2008 
Pirkkalan modernin rakennusperinnön selvityksen mukaan suunnittelualue sijoittuu 
osaksi 1960-1970-luvuilla rakentunutta Pirkkalan kuntakeskuksen kokonaisuutta. Ky-
seinen aikakausi on ollut keskeinen Pirkkalan taajaman kehityksessä. Tuolloin on kaa-
voitettu ja rakennettu kuntakeskuksen lisäksi mm. Loukonlahden, Huovin, Kyöstin ja 
Turrin asuinalueet. Kortteli 703 muodostaa ympäröivien kortteleiden kanssa ajallisesti 
yhtenäisen kokonaisuuden. 
 
Suunnittelualueen ympäristön arvoja 
 
Modernin rakennusperinnön selvityksen mukaan kulttuurihistoriallisia arvoja alueella 
ovat rakennushistorialliset, historialliset, ympäristöarvot ja rakennusperinteiden arvot. 
Perusteluina ovat 1950 – 1980 lukujen aikana syntynyt Suupan keskusta-alueen raken-
nettu ympäristö, joka edustaa pääosin tyypillistä sotienjälkeistä modernismia ja maa-
seututaajaman suunnittelua.  
 
Toimenpidesuosituksina ja lisätietoina selvityksessä on mainittu seuraavaa. ”Keskus-
tan voimakas uudistaminen ja täydentäminen ovat käynnissä. Muutosten yhteydessä 
tulisi pyrkiä säilyttämään olemassa olevan rakennuskannan arkkitehtoniset ominais-
piirteet ja sopeuttaa uudisrakennukset niihin. ” 
 
”Keskustan rakennetun ympäristön moni-ilmeisyys ja ajalliset kerrostumat ovat sen 
keskeinen ominaispiirre, jonka tulisi säilyä myös tulevaisuudessa.” 
 
Suunnittelualueen etelä- ja itäpuolilla sijaitsevat Suupankujan kerrostalot, joiden on 
em. selvityksessä arvioitu säilyneen esimerkillisesti alkuperäisessä asussaan ja kertovan 
siksi hyvin aikansa rakennustekniikasta ja asuinaluesuunnittelusta. Suupankuja 8-10 ja 
12-14 rakennusten suunnittelusta vastasi arkkitehti SAFA Pekka Ilveskoski ja Suupan-
kuja 16-18 kerrostalot on suunnitellut arkkitehti SAFA Olavi Suvitie. Kaikki rakennuk-
set, mutta erityisesti arkkitehti Taito Uusitalon suunnittelema Suupankuja 1, sijaitsevat 
näkyvillä paikoilla. Suupankujan rakennuksilla on selvityksen mukaan rakennushistori-
allisia ja kaupunkikuvallisia arvoja, ja ne ovat merkittävä osa kuntakeskuksen rakennet-
tua ympäristöä. 
 
Asemakaavan suunnittelualuetta vastapäätä luoteessa Metsäisen kukkulan rinteellä si-
jaitsee ratsutilana toiminut Ollilan kantatila 1500-luvulta, joka on suojeltu lailla raken-
nusperinnön suojelemisesta Museovirastossa.  
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Suupankujan rakennuksilla on selvityksen mukaan rakennushistoriallisia ja kaupunki-
kuvallisia arvoja, ja ne ovat merkittävä osa kuntakeskuksen rakennettua ympäristöä.  
 
Ollilan tilan kuvaus 
 
Teksti ja kuva lainattu Pirkkala-seura ry:n sivuilta: 
 
”Ollilan tilan historia voidaan jäljittää 1500-luvulle. Ollila on alun perin sijainnut (nyt jo 
puretun) kunnantalon parkkipaikan kohdalla. Paikan valinta viittaa siihen, että talo talo 
olisi rakennettu kenties kylän ensimmäisenä. Lähekkäin nykyisen kuntakeskuksen alueella 
olivat myös talot Kyösti, Suuppa, Kurikka. Isäntänä Ollilassa oli vuoteen 1556 Olavi Ku-
ningas. 
 
Ollila oli vauras talo, sillä veroluetteloiden mukaan Ollilassa oli kotieläimiä yli neljä kertaa 
enemmän kuin tiloilla keskimäärin. Pelto- ja karjatalouden lisäksi erätaloudella oli tärkeä 
merkitys. Ollilan erämaat sijaitsivat Virtain Vaskivedellä. 
1600-luvulla Ollila oli ratsutilana ja silloin se, verovapautta vastaan, varusti sotaan mie-
hen ja hevosen. 
 
Savupirteistä siirryttiin uloslämpiäviin huoneisiin 1700-luvulla. Samaan aikaan taloihin 
alettiin tehdä ikkunoita. Ikkunat olivat ylellisyyttä ja siksi niitä verotettiin. Ollilassa oli 11 
ikkunaa. 
 
1880-luvulla Sikojärven tilan isäntä Antti Sikojärvi osti Ollilan tilan ja otti sukunimekseen 
ajan tavan mukaan Ollilan. Antin vanhin tytär Wilhelmiina palasi Ollilaan leskeksi jääty-
ään. Hänen tyttärensä Ida peri tilan, koska tilan perijäksi ajateltu poika kuoli. Naimisiin 
mentyään Ida halusi jatkaa kotitilansa hoitoa ja hänen aviopuolisonsa K.E. Liuttu otti ni-
mekseen Ollilan. 
 
1800-luvulla luotettavat ja vakavaraiset isännät hoitivat kirkonisännän eli kirkkoväärtin 
tehtävää. Ollilan isäntä K.E. Ollila hoiti tätä kirkon varojenhoitajan tointa ja piti huolta 
ehtoollisvälineistä. 
 
Kaarlo Edvard Ollila kehitti maataloutta monin tavoin ja oli mukana monissa luottamus-
toimissa, muun muassa 50 vuotta lautamiehenä. Emäntä Ida Ollila järjesti tilalla erilaisia 
ruuanlaittoon, puutarhanhoitoon ja karjanhoitoon liittyviä kursseja. Perinnönjaossa Olli-
lasta lohkottiin Ollinaho ja Järviniitty. 
 
Ollilan tilan pidosta on vastannut vuodesta 1977 sisarusten muodostama tilayhtymä. 
 
Suupanmäellä sijainnut Ollilan talo tuhoutui vuonna 1858 Naistenmatkan kylän pa-
lossa.  Ollilan tilan nykyinen pihapiiri on saanut muotonsa 1800-luvun loppupuolella. Pää-
rakennuksen kaksi lasiverantaa on muutettu yhdeksi myöhemmin. 
Ollilan päärakennusta vastapäätä oleva syytinkirakennus on valmistunut 1860-luvulla. 
Aittarakennus ja ruokakello ovat 1800-luvun lopulta. Ollilan tilan rakennukset  
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lähiympäristöineen on suojeltu rakennussuojelulain nojalla.  
 
Ollilan tilan nykyinen emäntä Anja Ollila otti tilan hallintaansa 28-vuotiaana vuonna 
1978. Siihen aikaan karjatiloja oli Pirkkalassa 25, nykyisin vain muutama. Tilayhtymä on 
säilynyt karjatilana ja päärakennuksen alakerrassa palveli pitkään myös suosittu Maalais-
kauppa. Tilalla on hevostalli ja mahdollisuus harrastaa ratsastusta.” 

Kuva 4. Ollilan 1880-luvulla rakennettu ja 1926 kaksikerroksiseksi korotettu päärakennus. Kuva: Antti Jokinen 

Kuva 5.  Ote Pirkkalaisesta 15.4.1992, kansijuttu 
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Kuva 6. Ote Pirkkalaisesta 15.4.1992, koko juttu 



PIR/780/1103/2021 

 
 Naistenmatkan asemakaavan muutos nro 266   10 

Luonnonolot 
Kaavamuutosalue on topologialtaan tasainen. Alueen korkeus on koko alueella n. + 
95,5 – 96,3 metriä merenpinnasta. Alue on lähes kokonaisuudessaan rakennettu ja is-
tutetut osat tonttia on muokattuja. Maaperä on koko alueella savimaata. Kallioperä on 
Biotiittistä paragneissiä. 
 

 
Kuva 7.  GTK/MML korkeusmalli ja maaperätiedot 2022, sininen on savea. 

 
Asuminen, palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta 
Kaavamuutosalue sijoittuu Pirkkalan kuntakeskukseen jossa on monipuolisesti palve-
luja, asumista sekä liiketoimintaa. Alueen lähelle sijoittuvat Naistenmatkan ja Suupan-
niityn koulut, liikunta- ja vapaa-aikakeskus sekä keskusta yleisurheilukenttä. 
Naistenmatkan koulu on suurin kunnan alakouluista. Oppilasmäärä on ollut viime vuo-
sina yli 600 oppilasta ja henkilökuntaan kuuluu lähes 80 työntekijää. Suupanniityn koulu 
käsittää 7-9 luokka-asteet ja vuosiluokilla 2018-19 on 714 oppilasta. 
 
Väestön rakenne ja kehitys 
Kaavan muutosalueella on asukkaita kahdessa kerrostalossa 62 asunnossa 90 – 120 
henkilöä. 
Osa-alueen väestö, Naistenmatka 2002-2018.  
Asukasluku on kasvanut 651 asukkaalla; 866:sta 1517:een (Tilastokeskus, 31.12.2018). 
Ajanjaksolla 2002-2018 kunnan väkiluku on noussut n. 5984 hengellä 13684:sta 
19368:een.  
 
 
 
Väestötietoja 24.5.2022 
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Naistenmatka osa-alue väestö ikäryhmittäin:                              
0-6 72 
7-16 148 
17-30 187 
31-65 585 
66-105 511 
yhteensä 1503 

Näyttää siltä, että Naistenmatkan ikärakenne on muuttumassa 2018 tilanteesta vähe-
ten hieman 2022 tilanteeseen. On hyvin perusteltua saada lisää asukkaita Naistenmat-
kan alueen elinvoimaisuuden turvaamiseksi. Tämä puoltaa lisärakentamisen tarvetta 
Naistenmatkalla kuntakeskuksessa. 
 
Liikenne 
Pirkkalan kuntakeskus on hyvin saavutettavissa henkilöautolla, lähiseudulta kävellen ja 
pyöräillen. Joukkoliikenteellä saavutettavuus on suunnasta riippuen vähintään kohta-
laista, ja se parani kesällä 2014 Pirkkalan siirryttyä vaiheittain Tampereen joukkoliiken-
teen järjestämän liikennöinnin piiriin. 
Pirkkalan keskustassa on hyvät edellytykset kävellen ja pyörällä kulkemiseen. Kevyen 
liikenteen verkosto on kattava eikä keskusta-alueella ole epäjatkuvuuskohtia. Kulku-
muotojen toisistaan erottelussa on kuitenkin parantamisen varaa. Nykyisin keskus-
tassa Naistenmatkantiellä ja Lentoasemantiellä on yhdistetyt kevyen liikenteen väylät. 
Suupantiellä on erotettu kevyen liikenteen väylä tien molemmin puolin.  
 
Liikennelaskentojen 2013 marraskuussa mukaan suurimmat liikennemäärät olivat kes-
kustan pohjoispuolella olevalla Naistenmatkantiellä (8 800–12 200 ajo./vrk). joka toimii 
alueellisena pääväylänä ja vaihtoehtoisena reittinä kehätielle. Keskustan pääkadulla 
Suupantiellä kulkee noin 4800–5300 ajon./vrk ja huipputunnin osuus liikenteestä on 
noin 10 %. Suupankuja on rauhallinen päättyvä asuntokatu. 
 
Tekninen huolto 
Nykyiset Tampereen Kaukolämpö Oy:n kaukolämpö- ja maakaasuverkot kulkevat Ur-
heilutien varressa. Sähköverkkoyhtiönä toimii Elenia Verkko Oy, tietoliikenneverkot 
ovat Elisalla ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy vastaa alueella jätehuollosta. Alueen etelä-
osassa, Ollikantien varressa on Tampereen sähkölaitoksen kaukolämpölaitos. Laitok-
sen teho on 8 MW ja polttoaineena on maakaasu. Kaava-alueen eteläosassa on tontilla 
kunnallisteknisiä johtoja, jotka pitää huomioida joko siirrettävinä tai muuten suunnitel-
missa. 
 
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Suunnittelualueella ei ole ympäristönsuojelukohteita. 
 
Maanomistus 
Asunto Oy Pirkkalan Suuppa omistaa kaavamuutosalueen kiinteistön.  
 

2.2 Suunnittelutilanne 
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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 si-
ten, että edistetään niiden toteuttamista. 

 
Maakuntakaava 
Alueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavassa alueella 
on seuraavat merkinnät: 
 

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

 Pyhäjärven ympäristön kehittämisvyöhyke   
Merkinnällä osoitetaan Tampereen ydinkaupunkiseudulla Pyhäjärveen kytkeytyvä kau-
punkimaisen asumisen ja virkistyksen laatuvyöhyke. 
Kehittämissuositus:  
Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edistää järvinäkymiä hyödyntäviä ratkaisuja 
ja laadukasta rakentamista, yleisessä käytössä olevan rantavyöhykkeen säilymistä ja to-
teutumista sekä sujuvaa ja esteetöntä liikkumista alueella. Alueen suunnittelussa on kiin-
nitettävä erityistä huomiota kulttuuriarvojen säilymiseen. Alueen maankäyttöä tulee ke-
hittää yhtenä kokonaisuutena tiiviissä yhteistyössä kuntien ja muiden viranomaisten 
kanssa. 
 

Tärkeä seutu- tai yhdystie.  
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät seututiet ja yhdystiet sekä niihin 
kuuluvat katuosuudet ja yhdystieluonteiset kadut. Tärkeät seutu- ja yhdystiet yhdistävät 
maakuntakaavan taajamatoimintojen alueita ja kyläkeskuksia kuntakeskuksiin tai ovat 
verkostollisesti merkittäviä korkeampiluokkaisia väyliä täydentäviä yhteyksiä. 
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Taajamayleiskaava 2020 
Voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa yleiskaava 2020:ssä alue on osoitettu merkin-
nöillä:  
 
C Keskustatoimintojen alue. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alueelle saa 
osoittaa palveluja, hallintoa, keskustaan soveltuvaa asumista, keskustaan soveltuvaa 
ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta työpaikkatoimintaa, näihin liittyvää liikennettä ja vir-
kistystä sekä yhdyskuntateknistä huoltoa. Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
kulttuuriympäristöselvityksissä luokkaan I ja II arvotetut rakennetut kulttuuriympäristön 
kohteet. Kohteet on lueteltu kaavaselostuksen liitteessä 6. 
 

Kuva 8. Maakuntakaava 
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Meluntorjuntatarve. Alueelle on laadittava asemakaava, jolla ratkaistaan alueen raken-
nusten ja pihojen riittävä suojaus melulta. 
 
Yleismääräykset: Alueiden tarkemman suunnittelun yhteydessä on tehtävä riittävän laa-
jat hulevesiselvitykset. Pää- ja kokoojakatujen yhteydessä alueidenkäyttöratkaisujen tu-
lee olla sellaisia, että joukkoliikenteen saavutettavuus ja muut edellytykset joukkoliiken-
teen ja kevyen liikenteen kehittämiseksi ovat hyvät. 
 
Lisäksi Pyhäojan varrella kulkee ohjeellinen ulkoilureitti. 
 
 
 

 
Kuva 9. Ote taajamayleiskaavasta 2020.  

 
 

Asemakaava 
Alueella on asemakaavoja vuosilta 1970 luvulta 2020 luvulle. Suunnittelualueen asema-
kaava on osa 1998 vahvistunutta Suupan alueen asemakaavaa (nro 121), jolla on käy-
tännössä muodostunut laajemmin koko Naistenmatkan osa-alue. Naistenmatkan osa-
alueella on ollut 10 rakennus- ja asemakaavan muutosta. 
 
. 
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Kuva 10. Asemakaavayhdistelmä, otteet. 

 
 
Rakennusjärjestys 
Pirkkalan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.6.2016. 
 
Rakennuskiellot 
Aluetta koskien ei ole rakennuskieltoja.  
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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 täh-
täimellä ohjaava strateginen suunnitelma. Siinä tarkastellaan seudun taajamaraken-
netta 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 rakennesuunnitel-
man kaavoissaan, liikenteen ja palveluverkon suunnitelmissaan sekä asuntotuotannos-
saan. 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 kap-
paletta. Asuntorakentamisen painopistealueet ovat hyvien joukkoliikenneyhteyksien 
varrella. Pääosa uusista asunnoista sijoittuu kuntien keskustoihin ja muihin vahvoihin 
alueellisiin keskuksiin, mukaan lukien lähijunan asemanseuduille sekä seudullisten rai-
tiotie- ja bussiyhteyksien varrelle. Asuinympäristöistä tehdään houkuttelevia monipuo-
lisella asuntotuotannolla. Yhdyskuntarakenteen täydentyminen parantaa myös käve-
lyn ja pyöräilyn olosuhteita.  
 
 

 
 
Kuva 11. Rakennesuunnitelma 2040. 
  

Ko. suunnittelualue sijoittuu rakennesuunnitelmassa numerolla 11 merkityn rajauksen 
(Pirkkalan kuntakeskus) ytimeen, jolla on merkintä keskukset. Lisäksi rakennesuunni-
telman merkinnät kehäbussit 1 ja 2 sivuavat suunnittelualuetta. 
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MAL-aiesopimus 2016-2019 
Kuntien ja valtion solmimaa maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusta toteu-
tetaan sovituin toimenpitein. Aiesopimuksen kärkiä ovat elinvoimainen seutu, vahvat 
yhdyskunnat ja sujuva arki. Sopimusosapuolet laativat yhdessä edellisvuotta koskeva 
seurantaraportin ja valmistelevat seuraavan aiesopimuksen. 
 
Kaavoituskatsaus 
Asemakaavamuutos on Pirkkalan kunnan vuoden 2021 kaavoituskatsauksen kohde nu-
mero 266. 
 
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 hyväk-
synyt 20.11.2019 maanmittausinsinööri Jouko Lehto.  

3. Suunnittelun vaiheet 

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Alue sijoittuu Pirkkalan keskustarakenteessa optimaaliselle etäisyydelle suhteessa 
joukkoliikennekäytävään ja palveluidenkin osalta se tukeutuu hyvin Pirkkalan keskus-
tan (n. 0,2 km) lisäksi Partolan (n. 5 km) palveluihin. 

3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kunnanhallitus on laittanut asemakaavan vireille kaavoituskatsauksessa 2021. Yhdys-
kuntalautakunta käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa kokouksessaan 
15.12.2021 § 151 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 osallistumi-
nen ja vuorovaikutus asemakaavoituksen yhteydessä tapahtuvat etupäässä neuvotte-
luiden ja lausuntojen kautta sekä kaavoituksesta tiedottamalla eri vaiheissa. Asema-
kaavan laajennuksesta tiedotetaan seuraaville osapuolille: 

• Alueen maanomistajat 

• Naapuritonttien omistajat 

• Kunnan hallintokunnat 

• Tampereen aluepelastuslaitos 

• Tampereen Sähkölaitos ja kaukolämpötoiminta 

• Elenia Oy 

• Alueella toimivat tietoliikenneoperaattorit 

• Pirkanmaan Ely-keskus 

• Pirkanmaan liitto 

• Pirkanmaan maakuntamuseo 

• Pirkkala-Seura ry 

• Tampereen seudun pyöräilijät ry 
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• Muut ilmoituksensa mukaan 
 

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan saadut palautteet nähtävillä oloajalta 5.1.- 
4.2.2022: 
 
Palautteen OAS:sta jätti Pirkanmaan maakuntamuseo. Mielipiteitä ei jätetty. 

 
Alustavat lausunnot Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan: 
 
Pirkanmaan maakuntamuseo, Lehto, Lyyra-Seppänen, 4.2.2022 
 
Lausunnossa mainitaan mm., että voimassa oleva asemakaava pohjaa kortteliin alun 
perin 1970-luvulla laadittuun Naistenmatkan kunnanosan kokonaiskaavaan. Alueen 
kaavasuunnittelusta vastasi tuolloin Pirkkalan ensimmäinen kunnanjohtaja Ensio Leh-
tinen. 
 
Lausunnossa todetaan mm., että OAS:issa tulee mainita kulttuuriympäristöselvityk-
senä Pirkkalan moderni rakennusperintö, Rakennetun ympäristön selvitys 2008 (Pir-
kanmaan maakuntamuseo /Hinnerichsen, Miia). Korttelin 703 rakennuksia ei ole inven-
toitu osana kyseistä, nopealla aikataululla tehtyä ja siksi suppeaa selvitystä. Luonnos-
vaiheessa kaavaselostukseen tulee sisällyttää perustiedot ja ajantasaiset valokuvat 
suunnittelualueen kerrostaloista kaavasuunnittelun ja vaikutustenarvioinnin pohjaksi.  
 
Viistosti suunnittelualuetta vastapäätä sijaitsee ratsutilanakin toiminut Ollilan kanta-
tila, joka on suojeltu lailla rakennusperinnön suojelemisesta. Tilakeskus tulee mainita 
kaavaselostuksessa. 
 
OAS:n mukaan kaavamuutosalueen kaupunkikuvallisia vaikutuksia arvioidaan asema-
kaavarajausta laajempana kokonaisuutena Naistenmatkan ja Lentoasemantien ympä-
ristössä.  Tässä yhteydessä on arvioitava ja kirjattava vaikutukset kulttuuriympäristöön, 
mm. edellä mainittuihin kulttuurihistoriallisia arvoja sisältäviin kohteisiin. 
 
Mahdollisista julkisivumuutoksista todetaan, että Pirkkalan modernin rakennusperin-
nön selvityksessä annettujen yleisten toimenpidesuositusten mukaan rakennusten ul-
koasun merkittäviä muutoksia tulisi välttää. Vaikka korttelin 703 rakennuksia ei ole in-
ventoitu osana vuoden 2008 selvitystä, samojen periaatteiden voidaan tulkita pätevän 
niidenkin kohdalla. Parhaaseen tulokseen päästään huomioimalla rakennusten arkki-
tehtoniset ominaispiirteet.  
 
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta maakuntamuseolla ei ole hankkeesta huo-
mautettavaa. 
 
Kaavaluonnos pyydetään toimittamaan Pirkanmaan maakuntamuseoon lausunto var-
ten. 
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Kaavoittajan vastine: 
Lausunnon pohjalta asemakaavaluonnosta ja aineistoja on kehitetty. Selostukseen on 
lisätty Pirkkalan moderni rakennusperintö, Rakennetun ympäristön selvitys 2008 (Pir-
kanmaan maakuntamuseo /Hinnerichsen, Miia) luetteloon kaavan muista asiakirjoista. 
Asemakaavan liitteeksi on lisätty perustiedot ja ajantasaiset valokuvat olevista kerros-
taloista (liite 9) 
 
Vaikutusten arvioinnissa kohta 4.3.3) on kerrottu kulttuuriympäristöön kohdistuva vai-
kutusten arviointi. 
 
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 liit-
tyen rakennussuojelukysymyksiin. Viranomaisia kuullaan valmistelu- ja ehdotusvai-
heissa lausuntopyynnöin. 

4. Asemakaava 

4.1 Asemakaavan tavoitteet 

Tavoitteena on laatia alueelle asemakaavamuutos, joka mahdollistaa kaupunkiraken-
teen tiivistämistä ja laadukasta kaupunkiympäristöä. Samalla tarkastellaan olemassa 
olevien rakennusten mahdolliset lisärakentamiset ja julkisivumuutokset.  Kuitenkin alu-
een yleiskaava 2020:n ja maakuntakaava 2040:n tavoitteiden mukaisesti. 

 

4.2 Asemakaavan kuvaus 

Asemakaavaluonnos 
Asemakaavalla muodostetaan viitesuunnitelman mukaiselle asuinkerrostalolle tontti, 
joka on tarkoitus muodostaa tontista 703-1.  Samalla muodostetaan tontti olemassa 
olevalle kahdelle As Oy Pirkkalan Suupan kerrostalolle. Asemakaavan pääkäyttötarkoi-
tus on asuinkerrostalojen korttelialue (AK-1). 
  
Mitoitus 
Asemakaavamuutoksella muodostuvien aluevarausten pinta-alat ovat seuraavassa 
taulukossa:  
 
Tontti Käyttötarkoitus Pinta-ala Rakennusoikeus Autopaikat 

703/4 AK-1 4275 m2 5100 n. 18 kpl 1ap/283 kem2 
703/5 AK-1 3465 m2 5200+p840 n. 87 kpl 1ap/59 kem2 

yhteensä  7740 m2 11 140 k-m2 n. 105 kpl 
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Rakentamisen määrä 
Kaavan mahdollistaa 5200 kerrosneliömetrin asuinkerrostalon rakentamisen viitesuun-
nitelman pohjalta noin 93:lle asunnolle. Asukkaita tulee arviolta noin 170 – 186 lisää. 
Tonttitehokkuudet ovat vanhalla osalla e=1,2 ja uudisosalla e=1,5 (asuntoalasta). 

 

Kuva 12. Ote asemakaavakartasta 
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Liikenne ja paikoitus (p-ma) 
Tonteille ajo tapahtuu Suupankujan kautta osoitteessa Suupankuja 3 ja 5. Pysäköinti on 
tonteilla kannella, kannen alla ja pihamaalla. Suupantien ja lentoasemantien puolella 
on merkitty liittymäkielto asemakaavassa hakamerkinnällä. 
 
Kevyt liikenne ja ulkoiluyhteydet 
Tontit liittyvät välittömästi alueen ympärillä olevaan kevyenliikenteen verkostoon.  
 
Asuinkerrostalojen korttelialue AK-1 
Kantatontille varataan asemakaavassa rakennusalat oleville kahdelle kerrostalolle, joi-
den kerrosluku on VI ja rakennusoikeudet á 2550 kem2. Uudisrakennukselle merkitään 
rakennusalat VIII ja X kerrosta ja rakennusoikeudeksi 5200 kem2.  
 
Pysäköinnille varataan pihakannen alle rakennusalalla merkinnällä p-ma 840 kem2. Pi-
hakannen päälle on merkitty autopaikat (a) ja talousrakennusalat (t, I). Rakennusten 
välille ja kannen päälle on merkitty leikki- ja oleskelualueet ohjeellisena (le).  Piha- ja 
kansialueilla on merkitty lisäksi autopaikkojen alueet (a), autokatosten alueet (kt), py-
säköimispaikkojen varaukset merkinnällä (p) ja istutusalueet rasterilla sekä viherkattoi-
set katokset on merkitty istutusrasterilla. 
 
Tontin 703-3 eteläreunaa vasten olevaa puuriviä autopaikkojen (a) alueella säilytetään 
tai istutetaan puita mahdollisuuksien mukaan pysäköintipaikkojen väleissä. Asemakaa-
vassa on myös merkitty näkemäalue (nä) ja johtorasite aluemerkinnällä. 
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Kuva 13. Havainneilmakuvasovite kaakosta 

4.3 Asemakaavan vaikutukset 

Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava. Asemakaava toteuttaa yleiskaa-
vaa. 

4.3.1 Täydennysrakentamisen vaikutukset 

Olemassa olevat hyvät julkisen-, henkilöauto- ja kevyenliikenteen yhteydet sekä kun-
nallistekniikka luovat hyvät edellytykset alueen täydennysrakentamiselle taloudelli-
sesti ja ekologisesti. Kortteli sijaitsee keskeisesti kuntarakenteessa ja se liittyy lähei-
sesti kuntakeskukseen. Lisärakentamisella on kaupunkirakennetta eheyttävä vaikutus. 

4.3.2 Ympäristövaikutukset 

Uudis- ja täydennysrakentamisen mahdollistamisella alueelle ei ole suurta vaikutusta 
taajamarakenteeseen. Asemakaavamuutos tukee alueella jo olemassa olevia 
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toimintoja. Kaupunkikuvallisesti täydennysrakentaminen tuo kortteliin tehokkuutta 
korkeamman rakentamisen kautta. 

4.3.3 Vaikutukset kulttuuriympäristöarvoihin 

Pirkkalan modernin rakennusperinnön selvityksen mukaan suunnittelualue sijoittuu 
osaksi 1960-1970-luvuilla rakentunutta Pirkkalan kuntakeskuksen kokonaisuutta. Ky-
seinen aikakausi on ollut keskeinen Pirkkalan taajaman kehityksessä. Tuolloin on kaa-
voitettu ja rakennettu kuntakeskuksen lisäksi mm. Loukonlahden, Huovin, Kyöstin ja 
Turrin asuinalueet. Kortteli 703 muodostaa ympäröivien kortteleiden kanssa ajallisesti 
yhtenäisen kokonaisuuden.  
 
Pirkkalan modernin rakennusperinnön selvityksessä määriteltyjen kuntakeskusta kos-
kevien toimenpidesuositusten mukaan muutosten yhteydessä tulisi pyrkiä säilyttä-
mään olemassa olevan rakennuskannan arkkitehtoniset ominaispiirteet ja sopeutta-
maan uudisrakennukset niihin.  
 
Selvityksessä:  
”Keskustan voimakas uudistaminen ja täydentäminen ovat käynnissä. Muutosten yh-
teydessä tulisi pyrkiä säilyttämään olemassa olevan rakennuskannan arkkitehtoniset 
ominaispiirteet ja sopeuttaa uudisrakennukset niihin. ” 
 
”Keskustan rakennetun ympäristön moni-ilmeisyys ja ajalliset kerrostumat ovat sen 
keskeinen ominaispiirre, jonka tulisi säilyä myös tulevaisuudessa.” 
 
Asemakaava sallii tontin vähäarvoisten tallirakennusten purkamisen. Olevat Asunto 
OY Pirkkalan Suupan kaksi kerrostaloa on määritelty asemakaavaan säilyttämisen ar-
voisiksi modernin rakennusperinnön kohteiksi. Rakennuksia ei saa purkaa ilman paina-
vaa syytä. Rakennuksien ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää. Ra-
kennukseen tehtävien muutos- ja korjaustöiden yhteydessä on kuultava museoviran-
omaista (ju-3 määräys). 
 
 
Muutos korttelin ilmeeseen ja maisemaan on merkittävä. Uusi rakennusmassoittelu 
noudattaa Suupan keskustan ajallista vaihtelevaa rakennetta, jolla myös samalla turva-
taan modernia kulttuuriperintöä ja muodostetaan uutta kontrastia Pyhäojanlaakson ja 
Vähäjärven ympäristön maisematilaan. Suunnittelualueen toiminnan pysyessä nykyi-
sellään Suupan kuntakeskuksen modernit kulttuuriarvot säilyvät uudistuvassa ja kes-
kuksen ajallisessa kaupunkirakenteessa asemakaavaratkaisun myötä. Asemakaavalla 
vahvistetaan Suupan kuntakeskuksen ajallisia kulttuuriympäristöarvoja. (kuva 1, 3 ja 
11).   
 
Vaikutukset metsäisen kukkulan sisällä luoteispuolella suojellun Ollilan tilan kokonai-
suuteen ei ole havaittavissa, koska etäisyyttä 10 kerroksiseen uudisrakennusosaan Ol-
lilan tilan eteläisemmästä piharakennuksesta on 140 m ja korkeustaso Ollilan pihalla on 
noin +103.6 ja korkein uudisrakennus on maan pinnalla 96,2 ja kattokorko noin +127-
128. Ollilan pihan korkoon suhteutettuna noin 24 m korkeudella 140 m päässä. Välissä 
on noin 20 m korkeaa metsää, joka peittää näkymän Ollilasta kaakkoon päin. 
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Ollilan piha ja päärakennus ovat kauempana n. 150 m päässä, joten pihalle eivät uudet 
rakennukset näy.  

Kuva 14. Lentoasemantie pohjoisen suuntaan kohti suunnittelualuetta. 

 

4.3.4 Vaikutukset liikenteeseen 

Vaikutukset liikenteeseen ovat vähäisiä, uudisrakentaminen luo noin 87 uutta autopaik-
kaa Suupankujan ja Suupantien vaikutusalueelle, jolloin liikennemäärä voi olla noin 180 
autoa vuorokaudessa Suupantielle lisäyksenä. Hyvät kevyen liikenteen verkostot ja 
joukkoliikenteen saavutettavuus vähentävät tarvetta yksityisautoilulle. 

4.3.5 Yhdyskuntarakenteen ja kunnallistekniikan vaikutukset 

Uudisrakentamisen kohdalta siirretään vesijohtoa ja viemäriä. Yhdyskuntarakenne 
vahvistuu. 

4.4 Ympäristön häiriötekijät 

Meluselvityksen pohjalta on merkitty asemakaavan yleismääräykseen melusuojaus-
vaatimukset ja uudisrakennukselle lasitusmääräykset parvekkeille ja terasseille poh-
jois-, länsi- ja eteläsivuille. 

4.5 Kaavamerkinnät ja määräykset 

Kaavamerkinnät ja -määräykset ovat liitteenä olevassa asemakaavakartassa. 
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4.6 Asemakaavan toteuttaminen 

Kaavamuutos sijoittuu olemassa olevaan infrastruktuuriin, eikä edellytä uutta katura-
kentamista. Asemakaavan muutoksen toteuttaminen voidaan aloittaa välittömästi 
asemakaavan saatua lainvoiman. 
Huomioitavia asioita toteutuksen ajoittamiselle on välillisesti Suupan muut täydennys-
rakentamiskohteet. Samaan kortteliin sijoittuva viereinen tontti 703/3 on rakentamis-
vaiheessa todennäköisesti 2023-24. Torikorttelin asemakaavamuutos nro 268 on laa-
dinnassa ja sen toteutusvaihe on aikaisintaan 2024 mutta todennäköisemmin 2025 al-
kaen. Näillä keskustahankkeilla on seurannaisvaikutuksia myös tähän hankkeeseen ja 
ne on syytä huomioida rakentamisen ajoitusta mietittäessä. 
 
 
Selostuksen on laatinut Arkkitehdit Ekman Oy 
 
Pirkkalassa 7.10.2022 
 
Arkkitehti Santeri Kortelahti 
 


