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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 vaikut-
taa (MRL 62 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tulisi antaa osallisille perustiedot kaavahankkeesta ja sen val-
misteluprosessista niin, että osalliset voivat arvioida omalta kannaltaan hankkeen merkitystä sekä tarvetta osallistua 
kaavan valmisteluun. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarvittaessa tarkentaa kaavoitushankkeen aikana aina ehdotusvaihee-
seen asti. Suunnitelman tarkistuksesta tiedotetaan osallisille esim. kuulutuksella.  

 

 
Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijoittuu Pakkalankulman kunnanosaan ja se rajautuu etelä- ja itäosastaan Pakkalankulmantien 
varren asuinpientaloihin, pohjoisessa Naistenmatkantiehen ja länsiosastaan Kalliomäen-Silvonvainion 
taajamametsään. 
 

 
Kuva 2, Suunnittelualueen rajaus. MML 2022. 

 
Alue käsittää kiinteistöt tai osia kiinteistöistä 604-410-3-3, 604-410-3-4, 604-410-3-5, 604-410-3-25, 604-410-3-
117, 604-410-3-226, 604-410-3-227, 604-410-3-276, 604-412-32-50 ja 604-895-2-2. Kunta omistaa koko 
alueen. 
 
Alueen pinta-ala on n. 7,98 ha. 

 
Vireilletulo 

Alueen kaavoitus on tullut vireille vuoden 2022 kaavoituskatsauksella KH 30.5.2022 § 139. 
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Alustavat tavoitteet 

 
Alue sijoittuu taajamarakenteessa optimaaliselle etäisyydelle suhteessa joukkoliikennekäytävään. Palveluiden 
osalta se tukeutuu Partolan (n. 700 m) palveluihin. Keskustaan Suupalle on etäisyyttä n. 3 km. Alue sijoittuu 
alustavissa raitiotiesuunnitelmissa pysäkin kohdalle. 
Tavoitteena on laatia alueelle yleiskaavaa noudattaen asemakaava, joka mahdollistaa uuden kuusisarjaisen 
koulun rakentamisen laajentumisvaroineen sekä asumista. Koulurakentamiseen liittyen osatarpeita on 
päiväkotipalveluiden rakentaminen, kirjasto- ja nuorisotilojen sekä lähiliikuntapaikkojen mahdollistaminen sekä 
edellisten toteutus vaiheittain. Asumisen osalta tarkasteluun tulee yleiskaavan mukaisen pientalovaltaisen 
asumisen (AP) asumisratkaisun tutkiminen. Lisäksi tutkitaan mm. seniori- ja ikäihmisten asumisen liittäminen 
koulurakentamisen yhteyteen sekä pienimuotoisen liiketilarakentamisen mahdollistaminen. Alueen 
asemakaavassa tulee huomioida virkistysyhteyksiä sekä kevyenliikenteen yhteyksiä kaavarajausta laajempana 
kokonaisuutena. 
Yleiskaavan mukainen asuinpientalovaraus (AP) mahdollistaa alueelle laskennallisesti rakennusoikeutta n. 
9500 k-m2. 
 

Kaavatilanne, suunnitelmat, selvitykset ja päätökset 

 

Maakuntakaava 
Alueella on voimassa Pirkanmaan 
maakuntakaava 2040. Maakunta kaava on 
hyväksytty 27.3.2017. Maakuntakaavassa 
alueella on seuraavat merkinnät:  
 

Taajamatoimintojen 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 laadukasta raken-
tamista, yleisessä käytössä olevan rantavyöhykkeen säilymistä ja toteutumista sekä sujuvaa ja esteetöntä liik-
kumista alueella. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota kulttuuriarvojen säilymiseen. Alueen 
maankäyttöä tulee kehittää yhtenä kokonaisuutena tiiviissä yhteistyössä kuntien ja muiden viranomaisten 
kanssa. 

 
Kaupunkiseudun keskusakselin kehittämisvyöhyke.  
Merkinnällä osoitetaan Tampereen ydinkaupunkiseudun ja eteläisen Pirkanmaan pohjois-ete-
läsuuntainen kehittämisvyöhyke, joka ulottuu Tampereen kaupunkikeskustan ja Lielahden ala-
keskuksen alueelta Rautaharkko-Lakalaivan alakeskuksen ja henkilöliikenteen aseman sekä 

Sääksjärven alakeskuksen kautta Lempäälän keskustaan. Etelä-Pirkanmaalla vyöhyke jatkuu Akaan taaja-
massa. 
 
Suunnittelumääräys: 
Aluekokonaisuutta kehitetään hyvin saavutettavana ja monipuolisena yritystoiminnan, asumisen sekä kaupal-
listen ja julkisten palvelujen alueena. Kehittämisvyöhykkeen kunta- ja alakeskukset toimivat merkittävinä asu-
misen, palveluiden ja työpaikkojen keskittyminä sekä seudullisesti merkittävinä liikenteellisinä solmukohtina.  
 

Kuva 3, Maakuntakaava 2040 
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Siirtoviemäri, ohjeellinen linjaus. 
Merkinnällä osoitetaan vesihuollon kehittämisen kannalta tärkeät uudet seudullisesti merkittävät 
viemäriyhteydet, joiden sijaintiin tai toteuttamiseen liittyy epävarmuutta. 

 
Suunnittelumääräys:   
Maankäytön suunnittelulla on turvattava siirtoviemärin toteuttamismahdollisuus. 
 

 
Tiivis joukkoliikennevyöhyke 
Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntarakenteeltaan tiiviit, tiivistettävät tai tiiviinä toteutettavat alu-
eet, jotka tukeutuvat tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään. 

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

Viheryhteys. 
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. 
 

Yleiskaava  

 
Kuva 4, Taajamayleiskaava 2020 osoittaa Julkisen palveluiden ja hallinnon sekä asuntorakentamisen laajennusvarauksen 
Naistenmatkan joukkoliikennekehittämiskäytävän varteen. 
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Voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaava 2020:n aluetta koskevat merkinnät: 
 
AP Pientalovaltainen asuinalue. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. 
 
PY Julkisten palveluiden ja hallinnon alue. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi, 
 
V Virkistysalue, 
 
Lisäksi alueella on tai aluetta sivuaa Joukkoliikenteen kehittämiskäytävä-, Pyöräilyn kehittämiskäytävä-, 
Viheryhteystarve- sekä ohjeellinen ulkoilureittimerkintä. Naistenmatkantien varressa on 
meluntorjuntatarvemerkintä. Alueelle on laadittava asemakaava, jolla ratkaistaan alueen rakennusten ja pihojen 
riittävä suojaus melulta. 
Virkistysalueelle sijoittuu lisäksi Luo-merkintä, Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. 
Merkinnällä on osoitettu metsälain 10 §:n mukaiset erityisen arvokkaat elinympäristöt sekä muut luonnon 
monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet, mm. lehdot ja liito-oravien havaitut esiintymisalueet. Alueen käyttöä 
suunniteltaessa ja toteutettaessa on huomioitava luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden 
elinympäristöjen ja eliölajiesiintymien säilyttämisedellytykset. 
Alueella ei tule harjoittaa sellaisia metsätaloustoimia, joilla vaarannetaan kohteen suojeluarvojen säilyminen. 
Alueella on voimassa MRL 43,2 §:ssä tarkoitettu toimenpiderajoitus. 

 
Asemakaava 
Alueella ei ole asemakaavaa pois lukien Pakkalantien alkuosaa, joka on asemakaavassa (nro 91) katualuetta 
sekä Naistenmatkantien osaa, joka on asemakaavassa (nro 242) katualuetta.  
 

 
Kuva 5, Alue on pääosin asemakaavoittamatonta. 
 

 
 

17.10.1990 

91 
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Tampereen kaupungin rakennesuunnitelma 

 

 
Kuva 6, kaupunkiseudun rakennesuunnitelma. Suunnitelman päivitystyö on käynnissä. 

 

Selvitykset ja suunnitelmat 
Alueelta on olemassa mm. 

• Taajamayleiskaava 2020 liikenneselvitys 2013, 

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

• Palveluverkkoselvitys, Pirkkalan sivistyspalvelut, 2015-22 

• Raitiotieverkon esisuunnittelu 2022. Tampereen raitiotielinjalle suunnitellaan jatkoa linja-autoasemalta 
Pirkkalaan ja keskussairaalta Linnainmaalle. 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 laatimassa raitiotien hankesuunnitelmaa Pirkkalan kuntakeskuksesta Tampereen 
Linnainmaalle, jossa tarkennetaan myös raitiotien vaatimaa aluevarausta. Tampereen ja Pirkkalan kun-
nanvaltuustot päättävät raitiotielinjan mahdollisesta toteutussuunnitteluun ryhtymisestä keväällä 2023. 
  

Suunnittelun kuluessa selvityksiä täydennetään mm. liikenteen ja luonnonympäristön osalta. 

 
Vaikutukset ja niiden arviointi 

 
Asemakaavamuutoksen välittömään vaikutusalueeseen kuuluu naapurikiinteistöt. Kaavoitustyön aikana arvioi-
daan asemakaavan muutoksen vaikutuksia.  
Olennaisia arviointikohteita tällä suunnittelualueella on: 

• Täydennysrakentamisen vaikutukset (asuminen, palveluverkko) 

• ympäristövaikutukset (Virkistysalueet ja luonto) 

• liikenteelliset vaikutukset (liikenneturvallisuus, kevyt liikenne, liittymät) 

• yhdyskuntarakenne ja kunnallistekniikka 
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Ketkä ovat osalliset ja sidosryhmät? 

 
Osallisia asiassa ovat suunnittelualueen lähiasukkaat sekä toimijat, joiden olosuhteisiin kaava saattaa huomat-
tavasti vaikuttaa. Viranomaisten ja yhteisöjen osalta osallistuminen ja vuorovaikutus asemakaavoituksen yhtey-
dessä tapahtuvat etupäässä neuvotteluiden ja lausuntojen kautta sekä kaavoituksesta tiedottamalla eri vaiheissa. 
Asemakaavan laajennuksesta tiedotetaan seuraaville osapuolille: 
 

• Alueen maanomistajat 

• Naapurikiinteistöjen omistajat 

• Kunnan hallintokunnat 

• Pirkanmaan pelastuslaitos 

• Tampereen Sähkölaitos ja kaukolämpötoi-
minta 

• Elenia Oyj 

• Alueella toimivat tietoliikenne operaattorit 

• Pirkanmaan Ely-keskus 

• Pirkanmaan liitto 

• Pirkanmaan maakuntamuseo 

• Pirkkala-Seura ry 

• Muut ilmoituksensa mukaan 
 
 

 
Miten voi osallistua – miten suunnittelusta tiedotetaan? 

 
Osallisille tiedottaminen on alkanut kaavoituskatsauksen kuuluttamisella. Asemakaavan edetessä valmistelusta 
tiedotetaan sekä kunnan internet-sivuilla että paikallislehdessä. Edellä mainituille osallisille tieto eri vaiheissa 
tulee kirjeitse tai sähköpostilla. Osallistaminen toteutetaan pääosin asemakaavaprosessin kuulemismenettelyin 
luonnos ja ehdotusvaiheissa. 

 
Suunnitteluvaihe 
Tavoiteaika-taulu 

Työstäminen Käsittely Osallistuminen ja 
vuorovaikutus 

Tiedottaminen 

 
Aloitusvaihe 
5-11/2022 

Yleisten tavoitteiden 
asettelu, lähtötieto-
jen kokoaminen 
OAS:n laadinta 
 

Viranomaisneuvottelut 
tarvittaessa (MRA 
26§). 

OAS:n riittävyyden ar-
viointi. Suunnitelman 
riittävyydestä voi jättää 
kirjallisen mielipiteen.  

OAS nähtävillä. Kuulutus kaa-
van vireille tulosta ja OAS:n 
nähtävilläolosta. Kaavan vi-
reille tulosta tiedotetaan Pirkka-
lainen –lehdessä, virallisilla il-
moitustauluilla kunnan www-si-
vuilla sekä kirjeitse muulla paik-
kakunnalla asuville maanomista-
jille. 

 
Valmisteluvaihe 
11/2022-4/2023 

Kaavaluonnoksen 
laadinta 

Kaavaluonnos käsitel-
lään yhdyskuntalauta-
kunnassa. Valmistelu-
aineisto nähtävillä 30 
pv.  

Mielipiteen esittäminen 
valmistuneesta aineis-
tosta kirjallisesti ja suul-
lisesti nähtävilläolon ai-
kana. 

Luonnos nähtävillä kunnanvi-
rastossa ja www-sivuilla. 
Tiedottaminen Pirkkalainen –
lehdessä, virallisilla ilmoitustau-
luilla ja www-sivuilla. 

 
Ehdotusvaihe 
4-10/2023 

Kaavaluonnoksesta 
saatujen mielipitei-
den ja lausuntojen 
jälkeen luonnos 
työstetään kaavaeh-
dotukseksi 

Kaavaehdotus käsitel-
lään yhdyskuntalauta-
kunnassa ja kunnan-
hallituksessa ja asete-
taan nähtäville 30 pv. 
2. Viranomaisneuvot-
telu (MRA 26§) 

Mahdolliset muistutuk-
set kirjallisesti nähtävil-
läolon aikana 

Ehdotus nähtävillä kunnanvi-
rastossa ja www-sivuilla 
Tiedottaminen Pirkkalainen –
lehdessä, virallisilla ilmoitustau-
luilla ja www-sivuilla. 

Hyväksymis-
vaihe 
10-12/2023 

Ehdotusvaiheen pa-
lautteen vastineiden 
laatiminen. Kaavan 
hyväksymisen pää-
töksenteko (kunnan-
hallitus, valtuusto). 

Kunnanhallitus esittää 
kunnanvaltuustolle 
kaavan hyväksymistä. 

Mahdolliset valitukset 
Hämeenlinnan hallinto-
oikeudelle. 

Kuulutus hyväksymispäätök-
sestä lehdessä ja virallisilla il-
moitustauluilla. 

 
Miten mielipide tai muistutus annetaan? 

 
Mielipiteen tai muistutuksen voi jättää postitse vapaamuotoisella kirjeellä, sähköpostilla osoitteeseen kir-
jaamo@pirkkala.fi tai käymällä henkilökohtaisesti maankäytön palvelupisteessä. Kommentointi sähköisessä 
muodossa on suositeltavin vaihtoehto, koska se helpottaa viestien käsittelyssä prosessin eri vaiheissa. 
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Asemakaavaprosessi 

 

 

 

Kuka valmistelee kaavaa ja 
mistä saa lisätietoa? 
 
Kaavan laajennusta valmistellaan Pirkkalan kunnan 
maankäytössä. 
 
Lisätiedot: 
 
Kaavoitusjohtaja  Matti Jääskeläinen 
 050 303 4966 
 
arkkitehti  Santeri Kortelahti 
  050 435 5109 
 
Sähköpostiosoite:  etunimi.sukunimi@pirkkala.fi 
 
Käyntiosoite:  Pirkkalan kunta 
  Maankäyttö 
  Saapastie 2 
  33950 PIRKKALA 
5.12.alk.  Viistokuja 3 
  33960 PIRKKALA 
 
Suunnittelun etenemistä voi seurata netissä osoit-
teessa www.pirkkala.fi/asuminen_ja_ympa-
risto/maankaytto/kaavoitus/nahtavilla_olevat_kaa-
vat_ja_rake/  

 
 

mailto:etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

