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Kuva 1, Näkymä Lentoasemantieltä kortteliin 730 



  PIR/780/1103/2021 

 
Naistenmatkan asemakaavan muutos nro 266 - osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3 

   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 

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 jälkeen asuinkerrostalokortteliin. Lännessä alue 
rajautuu Lentoasemantiehen ja sen toisella puolella olevaan puistoalueeseen. 
 

 
Kuva 1, Suunnittelualueen rajaus ja yksityinen maanomistus (keltaisella). MML 2021. 

 
Alue käsittää kiinteistön 604-408-4-265 
 
Alueen pinta-ala on 0,7740. 

2. Vireilletulo 

Alueen kaavoitus on tullut vireille vuoden 2021 kaavoituskatsauksella KH 26.4.2021. 

3. Taustaa 

Alueella voimassa oleva asemakaava nro 121 (alkujaan rakennuskaava) on peruja 1970-luvulta, 
jolloin alueelle on laadittu Naistenmatkan kunnanosan kokonaiskaava. 
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4. Alustavat tavoitteet 

Alue sijoittuu Pirkkalan keskustarakenteessa optimaaliselle etäisyydelle suhteessa 
joukkoliikennekäytävään ja palveluidenkin osalta se tukeutuu hyvin Pirkkalan keskustan (n. 0,2 km) 
lisäksi Partolan (n. 5 km) palveluihin. 
 
Tavoitteena on laatia alueelle asemakaavamuutos, joka mahdollistaa kaupunkirakenteen 
tiivistämistä ja laadukasta kaupunkiympäristöä. Samalla tarkastellaan olemassa olevien 
rakennusten mahdolliset lisärakentamiset ja julkisivumuutokset.  Kuitenkin alueen yleiskaava 
2020:n ja maakuntakaava 2040:n tavoitteiden mukaisesti. 
 
Sopimukset 
 
Asemakaavasta laadittu kunnan ja hankeosapuolen välinen yhteisesti hyväksytty kaavoituksen 
käynnistyssopimus ennen asemakaavahankkeen varsinaista aloitusta. Asemakaavan 
toteuttamisesta tehdään maankäyttösopimus ennen asemakaavan hyväksymistä. 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 2, Naistenmatkan rakennuskaava nro 121 (ote), vahvistettu kuulutuksella 19.8.1998 
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5. Kaavatilanne, suunnitelmat, selvitykset ja päätökset 

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

 
Tiivis joukkoliikennevyöhyke 
Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntarakenteeltaan tiiviit, tiivistettävät tai tiiviinä toteu-
tettavat alueet, jotka tukeutuvat tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään. 

Suunnittelumääräys: 
Alueen tulee tukeutua tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään sekä laadukkaisiin kävelyn ja 
pyöräilyn yhteyksiin.  Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on pyrittävä tiiviiseen rakenteeseen, 
joka mahdollistaa tehokkaan joukkoliikenteen järjestämisen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 
pysäkkijärjestelyjen toimivuuteen  
ja saavutettavuuteen, liikenneturvallisuuteen sekä liityntäpysäköinnin tarpeisiin. Alueen suunnitte-
lussa tulee liikenneväylien läheisyydessä kiinnittää erityistä huomiota liikenteen melun, tärinän ja 
ilman laadun haittojen hallintaan. 
 

 
Viheryhteys. 

Kuva 3, Maakuntakaava 2040 
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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. 

 
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. 
 
Yleiskaava  

 
Voimassa olevan oikeusvaikutteisen 
yleiskaava 2020:n aluetta 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.  
 
 

Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon kulttuuri-ympäristöselvityksissä luokkaan I ja II 
arvotetut rakennetut kulttuuriympäristön kohteet. Kohteet on lueteltu kaavaselostuksen liitteessä 
6. 
 

Seututie/pääkatu. 
 

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

 
Virkistysalue. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alueella suoritettavat 
toimenpiteet vaativat MRL 128 § mukaisen maisematyöluvan. Alueella on vesilain 
1. luvun 15a §:n ja 17a §:n mukaisia luontotyyppejä, metsälain 10 §:n mukaisia 

erityisen tärkeitä elinympäristöjä, liito-oravan ja lepakon elinympäristöjä, EU:n lintudirektiivin 
uhanalaisten lintulajien elinympäristöjä ja ekologisia käytäviä. Toimenpiteiden yhteydessä 
luontoarvojen tulee säilyä alueella. Tarkemmat kohdemerkinnät löytyvät yleiskaavan 
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liiteselvityksistä (Keskustan yleiskaavan luontoselvitys, Pirkkalan kaava-alueen lepakkoselvitys 
2009, Pirkkalan Komperinmäen linnustoselvitys). 
Ohjeellinen ulkoilureitti. Ulkoilureitit on sovitettava maisemaan tarkemman 
suunnittelun yhteydessä. 

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

 
Kuva 5, Asemakaava 121.  

 
Korttelin 703 tontti 1 on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty asuinkerrostalojen 
korttelialueeksi (AK).  
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Tampereen kaupungin rakennesuunnitelma 
 

 

 
Kuva 6. kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 

 
Selvitykset 
Alueelta on olemassa mm. 

• Taajamayleiskaava 2020 liikenneselvitys 2013, 

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

• Palveluverkkoselvitys, Pirkkalan sivistyspalvelut, 2015  
Suunnittelun kuluessa selvityksiä täydennetään mm. liikenteen, luonnonympäristön sekä rakennet-
tavuuden osalta. 

 

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 Naistenmatkan 
ja Lentoasemantien ympäristössä. Olennaisia arviointikohteita tällä suunnittelualueella on: 

• täydennysrakentamisen vaikutukset (asuminen) 

• ympäristövaikutukset (lähialueen asutus, melusuojaus) 

• liikenteelliset vaikutukset (liikenneturvallisuus, kevyt liikenne, liittymät) 

• yhdyskuntarakenteen ja kunnallistekniikan muutokset 
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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 muutoksesta tiedotetaan seuraaville osapuolille: 
 

• Alueen maanomistajat 

• Naapuritonttien omistajat 

• Kunnan hallintokunnat 

• Tampereen aluepelastuslaitos 

• Tampereen Sähkölaitos ja kau-
kolämpötoiminta 

• Elenia Oy 

• Alueella toimivat tietoliikenne-
operaattorit 

• Pirkanmaan Ely-keskus 

• Pirkanmaan liitto 

• Pirkanmaan maakuntamuseo 

• Pirkkala-Seura ry 

• Tampereen seudun pyöräilijät ry 

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

 
Osallisille tiedottaminen on varsinaisesti alkanut jo kaavoituskatsauksen kuuluttamisella. Paikalli-
sessa lehdessä kaavoituskatsauksesta on ollut myös kirjoitus 28.4.2021. Asemakaavan edetessä val-
mistelusta tiedotetaan sekä kunnan internet- sivuilla että paikallislehdessä. Edellä mainituille osalli-
sille tieto eri vaiheissa tulee kirjeitse tai sähköpostilla. Osallistaminen toteutetaan pääosin asema-
kaavaprosessin kuulemismenettelyin luonnos ja ehdotusvaiheissa. Suorat yhteenotot kaavan laati-
jaan ovat hedelmällisimpiä tapoja konkreettiseen vaikuttamiseen.  

 
Suunnitteluvaihe 
Tavoiteaika-taulu 

Työstäminen Käsittely Osallistuminen  Tiedottaminen 

 
Aloitusvaihe 
3-5/2021 

Yleisten 
tavoitteiden 
asettelu, 
lähtötietojen 
kokoaminen 
OAS:n laadinta 
 

Viranomaisneuvottelut 
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 
6/2021 – 11/2022 

Kaavaluonnoksen 
laadinta 

Kaavaluonnos käsitellään 
yhdyskuntalautakunnassa 
ja kunnanhallituksessa. 
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 
12/2022-4/2023 

Kaavaluonnoksesta 
saatujen 
mielipiteiden ja 
lausuntojen jälkeen 
luonnos työstetään 
kaavaehdotukseksi 

Kaavaehdotus asetetaan 
nähtäville 30 pv. 
2. Viranomaisneuvottelu 
tarvittaessa (MRA 26§) 

Mahdolliset muistutukset 
kirjallisesti nähtävilläolon 
aikana 

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

 
Hyväksymisvaihe 
5-6/2023 

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. 

 
 
 

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. 
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10. Asemakaavaprosessi 

 

 

Kuka valmistelee kaavaa ja mistä saa li-
sätietoa? 
 
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

