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1. Perus- ja tunnistetiedot 

Asemakaavaselostus, joka koskee 12.10.2022 päivättyä asemakaavaluonnosta. 

Vireille tulo kaavoituskatsauksessa 2020, KH 9.3.2020 § 47 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, YLa 10.6.2020 § 79 
Valmisteluaineisto (Luonnos): YLa xxx 
Asemakaavaehdotus: YLa xxx, KH xxx 
Kunnanvaltuuston hyväksyminen xxx 
Lainvoimaisuuskuulutus xxx 

 

1.2 Tunnistetiedot 
 

PEREEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, PEREENTIE 27:N ASEMAKAAVAN MUUTOS  
 

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA muutetaan 5.5.2000 vahvistettua asemakaavaa nro 014. 
 

 

1.3 Kaava-alueen sijainti 
 

Alue käsittää yksityisen omistaman AL-tontin. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Pereentiehen ja kahteen AL-tonttiin, 
idässä katuun, etelässä kahteen AO-tonttiin ja puistoon sekä lännessä AO-tonttiin. 

 

Alue käsittää kiinteistön 604-410-3-269. Alueen pinta-ala on 3097 m2. 
 

     

 
 

1.4 Kaavan tarkoitus 
 

Alue sijoittuu taajamarakenteessa Naistenmatkantien joukkoliikennekäytävään ja palveluiden osalta se tukeutuu Partolan 
palveluihin. Tavoitteena on laatia alueelle asemakaavamuutos, joka mahdollistaa tontilla olevan työpaikkarakennuksen 
muuttamisen asuin-, majoitus- ja liikerakennukseksi sekä rakennuksen ullakkotilan käyttöönoton ja korottamisen. 
Asemakaavan tavoitteet ovat yleiskaava 2020:n ja maakuntakaava 2040:n tavoitteiden mukaisia. Taajamayleiskaavassa 
Pereentien eteläpuoli on määritelty omakotitalojen alueeksi. Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. 
Voimassa olevassa asemakaavassa Pereentien varteen on kaavoitettu asuinliiketalojen korttelialuetta.  

Kuva 1: Suunnittelualueen rajaus (keltaisella) 
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Asemakaavan viitesuunnitelmassa on kaavamuutostontille sijoitettu 1200 - 1300 k-m
2 

(tonttitehokkuudella e=0,42) 
kokonaisrakennusoikeutta (AL-1). Alueen sijainti maakunnallisesti merkittävässä rakennetussa ympäristössä asettaa 
rakentamiselle erityisiä kaupunkikuvallisia ja laadullisia tavoitteita. 

 

Asemakaavamuutoksen niiltä osilta, kun kyseessä on muu kuin kunnan omistus ja tontille osoitetaan lisärakennusoikeutta 
ja/tai muuta arvonnousua, edellyttää asemakaavanmuutoksen laatiminen asemakaavoituksen käynnistämissopimusta 
sekä maankäyttösopimusta. Kyseessä on kunnan sekä osin yksityisten yhteinen kaavahanke, joka laaditaan kunnan 
toimesta. 

 

1.5 Luettelo selostuksen liitteistä 
 

• Sijaintikartta, Pirkkalan taajama yleiskaava 2020, 

• Ote voimassa olevista asemakaavoista 

• Rakennettu ympäristö ja luonnonympäristö, pystyilmakuva 2018 

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

• Asemakaavakartta a4-pienennös, luonnos 

• Pereentie 27:n viitesuunnitelma 

• Lausunnot OAS:sta 

 

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista 
 

• Pirkkalan taajamaosayleiskaavan perusselvitykset (mm. liikenne, luonto, kulttuuriympäristö) 

• Palveluverkkoselvitys, Pirkkalan sivistyspalvelut, 2015 

 

1.7 Kaavaprosessin vaiheet 
 

Alueen kaavoitus on tullut vireille kaavoituksen käynnistämissopimuksen solmimisella vuoden 2021 alussa. 
Yhdyskuntalautakunta asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville, minkä jälkeen laaditaan 
asemakaavaluonnos. Valmisteluaineisto (asemakaavaluonnos) käsitellään yhdyskuntalautakunnassa, joka asettaa sen 
nähtäville, jolloin osallisilla on mahdollisuus jättää valmisteluaineistosta mielipide. Valmisteluaineisto pidetään julkisesti 
nähtävänä. Valmisteluaineistosta saadut mielipiteet käsitellään ennen kaavaehdotusvaihetta. Yhdyskuntalautakunta 
esittää, että kunnanhallitus käsittelee asemakaavaehdotuksen ja laittaa sen nähtäville. Tällöin on osallisilla mahdollista 
antaa asemakaavaehdotuksesta muistutus. Ehdotusvaiheen muistutusten ja lausuntojen johdosta tehtävien tarkistusten 
jälkeen kunnanhallitus ottaa asian uudelleen käsittelyyn, jonka esityksestä asemakaavan hyväksyy valtuusto. Valtuuston 
päätös on lainvoimainen 30 vrk kuluttua päätöksen julkistamisesta kuulutuksella (MRA 93§), mikäli siitä ei ole valitettu 
Hämeen hallinto-oikeuteen. 

 

2. Lähtökohdat 
 

2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

Kokonaisrakenne, taajamakuva ja luonnonolot 
 

Nykyinen tontin ja sillä olevan rakennuksen sijainti on esitetty liitteessä ”rakennettu ympäristö”. Kuvasta käy ilmi myös 
suunnittelualueen sekä ympäristön nykyinen rakennuskanta. Suunnittelualue sijaitsee Pereentien varressa, n. 3,8 km 
etäisyydellä Pirkkalan keskustasta ja n. 1,6 km:n päässä Partolan liikekeskuksesta. Alue rajautuu pohjoisessa 
Pereentiehen ja idässä Sahatiehen, etelässä AO-tontteihin ja puistoon sekä lännessä AO-tonttiin. 

 

Rakennukset 
 

Kiinteistöllä 604-410-3-269 on tällä hetkellä vuonna 1951 rakennettu punatiilinen, harjakattoinen, 2-kerroksinen liike- ja 
toimitilarakennus. Rakennus on alun perin rakennettu Suojärven liikenne Oy:n linja-autohalli- ja huoltovarikoksi. 
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Uusi linja-autohalli rakennettiin vanhan linja-autohallin länsipuolelle vuonna 1951. 
Rakennuksen rakennesuunnitelmat on laatinut tamperelainen P. Leppänen, joka oletettavasti on vastannut myös kohteen 
rakennussuunnittelusta, koska muuta tietoa rakennuksen suunnittelijasta ei ole. Työmaan mestarina oli Aukusti Nieminen 
naapurista. Rakennus on betonirunkoinen ja ulkoseinät on muurattu paikalla muuraten kolmikerroksisella tiilimuurauksella. 
Rakennuksessa on kaksi maanpäällistä kerrosta ja täysikorkea kellarikerros. 
Alun perin 1. kerroksessa oli Pereentien puolella pariovet, josta linja-autot ajettiin sisään. Rakennuksen käyttötarkoituksen 
muutoksen yhteydessä ovet on korvattu ikkunoilla.  
 
Rakennuksen toisessa kerroksessa oli erilaisia pieniä metalliverstaita mm. metalliverstas Paitula, kelloverstas Kiuru ja 
myöhemmin eteistilojen mattoja valmistava Loskari. 
Tuotteiden ja raskaiden raaka-aineiden nostamista varten rakennuksen eteläpäädyssä on säilynyt nosturivinssin 
kiskorakenne. 
Viime aikoina toisen kerroksen tilat ovat olleet toimistokäytössä ja hammaslääkärin vastaanottotiloina. Rakennuksen 
pohjoispäätyyn on asennettu kierreporras toiseksi poistumistieksi.  
Kellarikerroksessa pidettiin alkujaan varaosia, öljyjä ja muita pientarvikkeita autojen huoltoa varten. Kellarissa sijaitsee 
myös talon lämpö- ja sähkökeskus. 
Nykyisin kellarissa on irtaimistovarastoja pientavaroiden säilytykseen. Kiinteistössä oli alun perin öljylämmitys. Nykyisin 
kiinteistöä lämmitetään ilmalämpöpumpulla ja varalämmönlähteenä on öljylämmitys. 
 
Rakennukseen tehdyt muutokset 
 
Julkisivuiltaan punatiilestä muurattu, satulakattoinen ja 2,5 kerroksinen teollisuusrakennus on nykyisin toimi- ja liiketiloina. 
Rakennuksen ikkunat on uusittu alumiini-ikkunoilla, puitejako edustaa vanhaa jakoa. Rakennuksen teollisuus- ja ajan 
rakentamisen piirteet on hyvin nähtävissä puhtaaksimuuratuissa julkisivuissa, neliömäisissä ja suurissa ikkunarivissä ja 
rakennuksen eteläpäätyyn sijoittuvassa teräsrakenteisessa nosturirakenteessa sekä sisäänkäyntejä suojaavissa kapeissa 
tai lippamaisissa katoksissa. 
Rakennuksen muutostöille on haettu ja myönnetty rakennuslupa ensin vuonna 1997. Muutossuunnitelmat on toteutettu 
vain osittain tai soveltaen.  
Merkittävimmät rakennukseen kohdistuneet muutokset ovat ensimmäisen ja toisen kerroksen uusi, alkuperäisestä 
poikkeava tilajako ja tilojen käyttötarkoituksen muutokset. Alun perin yhtenäinen ensimmäisen kerroksen linja-autohalli on 
käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä jaettu kahdeksi liiketilaksi. Samoin toisen kerroksen varastotila on jaettu 

Kuva 2: Suojärven liikenteen kuljettajia ja linja-auto 
1950-luvulla 

Kuva 3: Suojärvi, kuljettajia ja linja-autoja 1970-luvulla 

Kuva 5: Autohallin pohjapiirustus vuodelta 1951 Kuva 4: Rakenneleikkaus vuodelta 1951 
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pienemmiksi yritystiloiksi, joihin johtaa keskikäytävä. 
Käyttötarkoituksen muutos on vaatinut toisen kerroksen varustamisen toisella poistumistieportaalla, joka on lisätty 
rakennuksen pohjoispäätyyn.   

 

Kuva 6: Pereentie 21 - 27 nykytilassa Kuva 9: Rakennuksen pohjoispääty 

Kuva 8: Rakennuksen itäsivu Kuva 7: Toimitila rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa 



PIR/230/1103/ 2020 

Pereen asemakaavan muutos, Pereentie 27:n asemakaavan muutos nro 259 7 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toinen rakennuksen muutoslupa on haettu vuonna 1997, jonka mukaisia muutoksia on tehty rakennuksen ensimmäiseen 
kerrokseen. 
 

 
 

 

Luonnonolot 
 

Suunnittelualueella oleva kiinteistö rajautuu ympäröivistä alueista puilla ja pensastutuksilla. Tontin alueella ei käytännössä 
ole kasvillisuutta. Viereisillä asuin- ja liikerakennusten tonteilla on tyypilliset puutarhat puineen ja pensaineen. Tontti on 
rakennuksen ympärillä noin metrin Pereentietä korkeammalla, jonka vuoksi rakennuksen ja tien välissä oleva 
pysäköintialue on hyvin kalteva.  Tontin itäpää on yli metrin korkeammalla kuin rakennuksen ympäristö. 

 
 

Kuva 10: Kellarikerros vuoden 1995 rakennuslupa-
asiakirjoista 

Kuva 11: 1. kerros vuoden 1995 rakennuslupapiirustuksista 

Kuva 13: 1. kerros nykymuodossaan 

Kuva 12: Julkisivu länteen vuoden 1995 lupakuvista 
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Asuminen, palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta 
 

Kaavamuutosalue sijoittuu dynaamisesti rakentuvan Pereen alueelle, jossa on monipuolista asumista, palveluja ja 
liiketoimintaa. Itse kaava- alueella sijaitsevassa rakennuksessa toimii erilaisten yritysten toimistotiloja ja palveluyrityksiä.  
 
Väestön rakenne ja kehitys 

 

Varsinaisella kaavamuutosalueella ei ole asukkaita. Suunnittelualueen 
ympäristöön ja Pereen alueelle on kaavoitettu viime aikoina runsaasti 
asumista Pere onkin kunnan voimakkaimmin kasvaneita kunnan osia. 
Oletettavaa on, että kasvu jatkuu edelleen. 

 

Liikenne 
 

Kaavamuutosalueelta on hyvät yhteydet mm. palveluihin 
henkilöautolla sekä kävellen ja pyöräillen. Joukkoliikenteen 
saavutettavuus on erinomainen Pirkkalan siirryttyä 2014 vaiheittain 
Tampereen joukkoliikenteen järjestämän liikennöinnin piiriin. Alueen 
kevyenliikenteen verkosto on kattava. 

 

Tekninen huolto 

 
Nykyiset Tampereen Kaukolämpö Oy:n kaukolämpöverkko kulkee Pereentien varressa ja päättyy Sahatien liittymän 
kohdalla. Sähköverkkoyhtiönä toimii Tampereen sähkölaitos Oy ja alueella on Elisa Oyj:n ja Telia Finland Oyj:n 
tietoliikenneverkkoja. Pirkanmaan Jätehuolto Oy vastaa alueella jätehuollosta. 
Käyttötarkoituksen muutoksen kohteena oleva rakennus on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon, eikä liittymien 
suhteen ole tarvetta muutoksiin tai lisäyksiin. 

 
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Suunnittelualueella ei ole ympäristönsuojelukohteita. 

Maanomistus 

Kaava-alue on osin yksityisessä omistuksessa. 
 

2.2 Suunnittelutilanne 
 

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 siten, että edistetään niiden toteuttamista. 



PIR/230/1103/ 2020 

Pereen asemakaavan muutos, Pereentie 27:n asemakaavan muutos nro 259 9 

 

 

 

 
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. 

 

   Kaupunkiseudun keskusakselin kehittämisvyöhyke. 

Merkinnällä osoitetaan Tampereen ydinkaupunkiseudun ja eteläisen Pirkanmaan pohjois- 
eteläsuuntainen kehittämisvyöhyke, joka ulottuu Tampereen kaupunkikeskustan ja Lielahden 
alakeskuksen alueelta Rautaharkko-Lakalaivan alakeskuksen ja henkilöliikenteen aseman sekä 
Sääksjärven alakeskuksen kautta Lempäälän keskustaan. Etelä-Pirkanmaalla vyöhyke jatkuu Akaan 
taajamassa. 

 

Suunnittelumääräys: 
 

Aluekokonaisuutta kehitetään hyvin saavutettavana ja monipuolisena yritystoiminnan, asumisen sekä 
kaupallisten ja julkisten palvelujen alueena. Kehittämisvyöhykkeen kunta- ja alakeskukset toimivat 
merkittävinä asumisen, palveluiden ja työpaikkojen keskittyminä sekä seudullisesti merkittävinä 
liikenteellisinä solmukohtina. 

 

Tampereen keskustan asemaa valtakunnallisesti merkittävänä kaupunkikeskuksena vahvistetaan. 
Tampereen eteläisen alakeskuksen, siihen liittyvän henkilöliikenteen aseman, Sarankulman, 
Härmälän ja Partolan ympäristöä kehitetään vetovoimaisena messukeskusalueena sekä 
monipuolisena kaupallisten ja muiden palveluiden, työpaikkojen ja asumisen kasvualueena. Alueen 
liikennejärjestelyjen toimivuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Sääksjärven alakeskusta 
kehitetään tiiviinä alakeskuksena ja joukkoliikenteen terminaalina, joka kytkee vaiheittain toteutuvan 2- 
kehän välityksellä läntistä ja itäistä kaupunkiseutua keskusakselin kehittämisvyöhykkeeseen. Akaassa 
tiivistetään asemanseutuja sekä Viialan ja Toijalan keskusten välisen alueen yhdyskuntarakennetta 
sekä kehitetään Yritys-Konhon aluetta hyvin saavutettavana työpaikka-alueena. 

 

Aluetta tulee kehittää tiiviissä yhteistyössä kuntien ja muiden viranomaisten kanssa. Maankäytön 
suunnittelussa tulee tavoitella tiivistä ja sekoittunutta yhdyskuntarakennetta sekä edistää toimintojen 
saavutettavuutta kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä. 

 
 

Merkinnällä osoitetaan Tampereen ydinkaupunkiseudulla Pyhäjärveen kytkeytyvä 
kaupunkimaisen asumisen ja virkistyksen laatuvyöhyke. 

 

Kehittämissuositus: Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edistää järvinäkymiä hyödyntäviä 
ratkaisuja ja laadukasta rakentamista, yleisessä käytössä olevan rantavyöhykkeen säilymistä ja 
toteutumista sekä sujuvaa 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. 

 

Kuva 14: Maakuntakaava, suunnittelualue osoitettu nuolella 
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Tiivis joukkoliikennevyöhyke 
Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntarakenteeltaan tiiviit, tiivistettävät tai tiiviinä toteutettavat 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 suunnittelussa tulee liikenneväylien läheisyydessä kiinnittää 
erityistä huomiota liikenteen melun, tärinän ja ilman laadun haittojen hallintaan. 

 

Punainen 
katkoviiva (j) 

 

Merkinnällä osoitetaan tärkeimmät seudullisesti merkittävät viemäriyhteydet. 

 

Kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. 
Merkinnällä osoitetaan keskustojen ulkopuoliset vähittäiskaupan alueet ja keskittymät, jotka 
yhdyskuntarakenteellisen sijaintinsa perusteella soveltuvat seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan 
alueiksi. Alueelle voi sijoittua merkittävässä määrin myös asumista, mikäli alue sijoittuu 
maakuntakaavassa osoitetulle tiiviille joukkoliikennevyöhykkeelle tai tiivistettävälle asemanseudulle. 

 

 

Yleiskaava 
 

Voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaava 2020:n 
aluetta koskevat merkinnät: 

 

AP Pientalovaltainen asuinalue. Alue on tarkoitettu 
asemakaavoitettavaksi. 

 
Lisäksi aluetta sivuavat Pyöräilyn kehittämiskäytävä-, 
Viheryhteystarve- sekä ohjeellinen ulkoilureitti-merkinnät. 

 

 

Pereentien varressa on meluntorjuntatarvemerkintä. 
Alueelle on laadittava asemakaava, jolla ratkaistaan 
alueen rakennusten ja pihojen riittävä suojaus melulta. 

Kuva 15: Taajamayleiskaava 2020, suunnittelualue osoitettu 
nuolella 
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Asemakaava 
 

Alueella on asemakaava vuodelta 2000 
 

 

Rakennusjärjestys 
 

Pirkkalan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.6.2016. 
 

Rakennuskiellot 
 

Aluetta koskien ei ole rakennuskieltoja. 
 
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 tähtäimellä ohjaava strateginen suunnitelma. Siinä tarkastellaan seudun taajamarakennetta 
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 rakennesuunnitelman kaavoissaan, liikenteen ja palveluverkon suunnitelmissaan sekä 
asuntotuotannossaan. Rakennesuunnitelmassa varaudutaan 2000-luvulla toteutuneen väestönkasvun jatkumiseen, eli 
hieman yli 4000 asukkaan vuotuiseen kasvuun. Seudulla arvioidaan olevan noin 480 000 asukasta vuonna 2040. Uusia 

Kuva 16: Voimassa oleva asemakaava 
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asuntoja tarvitaan noin 91 000 kappaletta. Asuntorakentamisen painopistealueet ovat hyvien joukkoliikenneyhteyksien 
varrella. Pääosa uusista asunnoista sijoittuu kuntien keskustoihin ja muihin vahvoihin alueellisiin keskuksiin, mukaan lukien 
lähijunan asemanseuduille sekä seudullisten raitiotie- ja bussiyhteyksien varrelle. Asuinympäristöistä tehdään 
houkuttelevia monipuoisella asuntotuotannolla. Yhdyskuntarakenteen täydentyminen parantaa myös kävelyn ja pyöräilyn 
olosuhteita. 

 

 

Suunnittelualue sijoittuu rakennesuunnitelmassa aluekeskuksen alueelle sekä numerolla 40 merkityn rajauksen alueelle, 
jolla on merkintä uusi/merkittävästi kehitettävä alue.  

 

MAL-aiesopimus 2016-2019 
 

Kuntien ja valtion solmimaa maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusta toteutetaan sovituin toimenpitein. 
Aiesopimuksen kärkiä ovat elinvoimainen seutu, vahvat yhdyskunnat ja sujuva arki. Sopimusosapuolet laativat yhdessä 
edellisvuotta koskevan seurantaraportin ja valmistelevat seuraavan aiesopimuksen. 

 

Kaavoituskatsaus 
 

Asemakaavamuutos on Pirkkalan kunnan vuoden 2020 kaavoituskatsauksen kohde numero 259. 
 

Pohjakartta 
 

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 a §:n vaatimukset ja sen on hyväksynyt 19.5.2022 
maanmittausinsinööri Jouko Lehto. 

 

Maankäyttösopimukset 
 

Asemakaavanmuutokseen liittyen on laadittu asemakaavoituksen käynnistämissopimus 12.2.2021. Maankäyttösopimus 
allekirjoitetaan ennen kuin asemakaava viedään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 
2.3 Kaava-aluetta koskevat selvitykset 

 
Liikenne 

 

Liikenneverkko alueella on olemassa ja toimiva perusperiaatteiltaan. Pereentie-Nuolialantie risteys on 2019 
perusparannettu ja se on kapasiteetiltaan mitoitettu Pereen alueen yleiskaavan mukaiseen asukasmäärän kasvuun.  

 

Melu 

 
Pereen nykyisessä asemakaavassa ei ole meluntorjuntaa koskevaa kaavamerkintää tai -määräystä. Tällä perusteella ei 
niitä sisällytetä myöskään asemakaavamuutoksen kohteena olevalle alueelle. Meluselvitys 2013 ennuste 2030 

 
Hulevedet 

Kuva 17: Rakennesuunnitelma 2040, suunnittelualue osoitettu nuolella 
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Alueen nykytilanteessa koko tontin alue on pinnoitettu pääosin asfaltilla. Rakennuksen käyttötarkoituksen myötä tontille 
tehdään nurmialueita, joilla voidaan parantaa hulevesien imeytymistä maaperään. Alueen pintavesien ja hallitsemattoman 
valunnan ja rankkasateiden aiheuttaman mahdollisen tulvimisen estämiseksi alueen hulevesien toimiva johtaminen ja 
viivyttäminen tulee varmistaa.  

 

Arkeologia ja rakennettu ympäristö 
 

Maakuntamuseo on todennut lausunnossaan, että alueen arkeologista tarkkuusinventointia ei ole tarvetta tehdä. 
Rakennetun ympäristön osalta tarpeellinen tieto on koottu selostuksen kohtaan rakennukset. 

 
3. Suunnittelun vaiheet 

 

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Kaavamuutoskohdetta ympäröivä aluerakenne ja rakennuskanta on Pereentien eteläpuolella peräisin 1900-luvun 
alkupuolelta ja on yleiskaavassa arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Tuota kulttuuriympäristöä 
edustaa kaavoitettavan kohteen lähiympäristössä – se mukaan lukien - kolmen rakennuksen rivi ja suojelumerkinnällä 
Pereen asemakaavassa merkitty punatiilinen tornimuuntamo. 

 

Yleiskaavan laatimisajankohdan jälkeen kaupunkiseudulla, ja laajemmin koko yhteiskunnassa on nähty entistä selvemmin 
olemassa olevan rakenteen sisään täydentämisen kestävimmäksi tavaksi pienentää yhdyskunnan energiankulutusta. 
Tästä esimerkkinä on ko. alueen merkintä tuoreessa maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueeksi. 

 

Pirkkalan kunnassa viime aikoina tehdyissä linjauksissa, liittyen yhdyskuntarakenteen kehittämiseen ja kasvusuuntiin, on 
päädytty tavoitteeseen kohdistaa täydennysrakentaminen taajamarakenteen sisään. Läheisen Partolan alueen 
asemakaavassa on myös toteutettu tuota tavoitetta. 

 

Aloite asemakaavan laatimiseksi on tullut yksityiseltä maanomistajalta. Kunnan intressinä on edistää edellä todetun 
perusteella yksityisiä kaavamuutoshankkeita.  

 

3.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Asemakaavoitus on tullut vireille kaavoituskatsaus 2020:llä kh:n päätöksellä §47 9.3.2020. Yhdyskuntalautakunta käsitteli 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa kokouksessaan 10.6.2020 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 osallistuminen ja vuorovaikutus asemakaavoituksen yhteydessä tapahtuvat 
etupäässä neuvotteluiden ja lausuntojen kautta sekä kaavoituksesta tiedottamalla eri vaiheissa. Asemakaavan 
muutoksesta tiedotetaan seuraaville osapuolille: 

 

• Alueen maanomistajat 

• Naapuritonttien omistajat 

• Kunnan hallintokunnat 

• Pirkanmaan pelastuslaitos 

• Tampereen sähkölaitos ja kaukolämpötoiminta 

• Pirkanmaan Ely-keskus 

• Pirkanmaan maakuntamuseo 

• Pirkkala-seura Ry 

• Muut ilmoituksen mukaan 
 

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 
Asemakaavamuutoksen MRL 63§ mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 2.6.2021–2.7.2021 
kauppakeskus Veskassa ja kunnan kotisivuilla. 

 
Palautteen OAS:sta jätti Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan pelastuslaitos, Telia Finland Oyj, 
Elisa Oyj, Tampereen Sähköverkko Oy, Pirkkalan ympäristöyhdistys ry. ja Vanhusneuvosto. 

 
Alustavat lausunnot osallistumis- ja arvointisuunnitelmaan 

 
Pirkanmaanmaan maakuntamuseo, Jari Heiskanen, Vilhelmiina Mäkelä 2.7.2021: 
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Asemakaavamuutos perustuu ajantasaiseen yleiskaavaan, joten maakuntamuseolla ei muutokseen siltä osin ole 
huomauttamista. Rakennuksen ja ympäristön piirteet sekä historiatiedot olisi hyvä kirjata osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan. Rakennuksesta ja sen ympäristöstä tulee laatia asemakaavatasoinen rakennetun ympäristön 
inventointi. Asemakaavan vaikutukset kulttuuriympäristöön tulee arvioida huolellisesti ja tuoda riittävän selkeästi esiin 
kaavaselostuksessa. 
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta maakuntamuseolla ei ole hankkeesta huomautettavaa. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Selostukseen on lisätty alueen rakennuksen tiedot lausunnon mukaisesti. 

 
Pirkanmaan liitto, Hanna Djupsjöbacka, Elisabet Scarpellini 9.6.2021: 
Pirkanmaan liitto ei anna lausuntoa. 

 
Pirkanmaan Pelastuslaitos 

 
Telia Finland Oyj 

 

Elisa Oyj 

 
Tampereen Sähköverkko Oy 

 
Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

 

Pirkkalan ympäristöyhdistys ry 
 

Vanhusneuvosto 
Vanhusneuvostalla ei ole lausuttavaa Pereen (nro 259) kaavaan. 

 
Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

 

Viranomaisyhteistyö 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n mukaista aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua ei tarvitse järjestää, sillä 
asemakaavanmuutos on maakuntakaavan ja Pirkkalan kunnan yleiskaavan mukainen. Viranomaisia kuullaan valmistelu- 
ja ehdotusvaiheissa lausuntopyynnöin. 

 
4. Asemakaava 

 

4.1. Asemakaavan tavoitteet 
 

Tavoitteena on laatia alueelle asemakaavamuutos, joka mahdollistaa kohteena olevalla tontilla olevan 
toimitilarakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisen monitoiminnalliseksi asuin-, majoitus-, liike- ja 
toimitilarakennukseksi. Lisäksi kaavamuutoksella sallitaan nykyisen ullakkokerroksen korottaminen täydeksi kerrokseksi 
ja siten kerrosluvun kasvattaminen kahdesta kolmeen. Näin tontin rakennusoikeutta korotetaan 950 kem”:stä 1300 
kem2:iin.  
Kaavamuutoksen kohteena olevalla tontilla sijaitsevan rakennuksen sijainnin johdosta rakennuksen korotuksen 
sovittamiselle rakennuksen arkkitehtuuriin ja rakennuksen ympäristöön asetetaan erityisiä laatuvaatimuksia. 

 

4.2 Asemakaavan kuvaus 
 

Asemakaavaluonnos 
 

Asemakaavaluonnoksessa määritellään kaava-alueelle tavoitteiden mukainen uusi käyttötarkoitusmerkintä ja ullakon 
käyttöönoton edellyttämä uusi, isompi rakennusoikeuden määrä.  
Asemakaavan muutos ei oleellisesti muuta tontinkäyttöä, koska esimerkiksi autopaikkoja on tontilla jo nykyisen 
käyttötarkoituksen vuoksi riittävä määrä. Autopaikat myös sijaitsevat samoissa kohdissa, kuin nykyisessä asemakaavassa. 
Asemakaavaluonnoksessa on määrätty polkupyöräpaikkojen määräksi 1 paikka / 40 kem2. 
Asemakaavassa määritellään rakennuksen korotusta koskevat reunaehdot ja tavoitteet siten, että rakennus 
käyttötarkoituksen muutosten ja korotuksen jälkeen säilyy tasapainoisesti osana vanhaa miljöötä.  
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Kuva 18: Viitesuunnitelman asemapiirros 

Kuva 19: Julkisivu itään Kuva 20: Julkisivu pohjoiseen 
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Mitoitus 

 
 

Kaavan mukaisella ratkaisulla alueen asuntojen määrä lisääntyy 23:lla ja asukasmäärä 28:lla. Liike- ja toimitilojen määrä 
vähenee, koska toisen kerroksen toimitilat muutetaan asunnoiksi. 

 

Kuva 21: Ote asemakaavaluonnoksesta 

Kuva 22: Näkymä pohjoisesta 
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  Rakentamisen määrä 
 

Kaava mahdollistaa tontille rakennusoikeutta yhteensä 1300 k-m2. Nykyisen kaavan mukainen rakennusoikeus on 950 k-m2, joten 
rakennusoikeuden lisäys on 350 k-m2. Rakennusoikeuden suhteellista jakautumista asunnoille ja liike- tai toimitiloille ei 
asemakaavaluonnoksessa määritellä. 

 

Asuin-, majoitus-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL-1) 

 
Korttelialueelle on osoitettu nykyisen kaavan mukaiselle rakennusalalle 1300 k-m2:n rakennusoikeus. Olemassa olevan 
rakennuksen käyttötarkoitus on monipuolinen: rakennukseen voidaan sijoittaa normaalia ja lyhytaikaista omistus- tai vuokra-
asumista sekä erilaisia liike- ja toimitiloja.  

 

Kevyt liikenne 
 

Kaava-alue liittyy uuden kevyenliikenteen väylän kautta alueella jo olemassa olevaan kevyenliikenteen verkostoon.  
 

4.3 Kaavan vaikutukset 
 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja kaupunkikuvaan 
 

Kaava-alueen käyttötarkoitus muuttuu työpaikkarakennusten alueesta asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi 
ja kerrosluku kahdesta kolmeksi. Rakennusoikeuden määrä kasvaa 350 k-m2:llä. Asemakaavamuutoksen sallima 
rakennuksen ullakkokerroksen korotus muuttaa rakennuksen massallista muotoa ympäristön mittakaavaan nähden 
kohtuullisesti.  

 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 

Rakennuksen korotuksella ja käyttötarkoituksen muutoksella ei ole vaikutusta tontin piha-alueiden pintarakenteisiin tai 
kasvillisuuteen, joten sen osalta kaavalla ei ole vaikutuksia luonnonympäristöön.  

 

Vaikutukset asumiseen ja elinympäristöön 

 
Asemakaavanmuutos lisää asumista Partolan palveluiden läheisyydessä ja hyvien kulkuyhteyksien varrella. Rakennuksen 
muutoksilla ei ole vaikutusta elinympäristöön.  
 

Vaikutukset liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen 

 
Liikennemäärät korttelialueelle lisääntyvät uusien asuntojen myötä verrattuna nykytilanteeseen. Liikennemäärien 
lisääntyminen ei heikennä alueen liikenneturvallisuutta. Asunnoilta on hyvät yhteydet kävely- ja pyörätieverkkoon sekä 
joukkoliikennepysäkeille. 

 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 
 
Kaavaratkaisu täydentää ja tehostaa Pirkkalan Pereen alueen yhdyskuntarakennetta mahdollistamalla 
asuntorakentamisen valmiin infrastruktuurin varaan. Sijainti on liikenteellisesti erinomainen.  

 
Vaikutukset kunnallistekniikkaan 

 
Kaava-alue sijoittuu valmiiseen kunnallistekniikan ja katujen verkostoon. Olemassa olevat liittymät kunnallistekniikkaan ja 
muuhun infraan pysyvät entisellään. 

 
Ympäristön häiriötekijät 

 
Pereentien liikenne aiheuttaa vähäistä liikennemelua. Suunnittelualueen pohjoispuolelle on asemakaavoitettu (kaava-alue 
014) asumista ja lasten päiväkoti ja siinä yhteydessä on liikennemelua mallinnettu. Po. selvitykseen perustuen ei 
Pereentien puoleisille tonttien sivuille ole määrätty meluntorjuntavaatimuksia, joten sen perusteella ei myöskään ko. kaava-
alueelle sitä tarvinne asettaa.  

 
4.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

 
Kaavamerkinnät ja -määräykset ovat liitteenä olevassa asemakaavakartassa. 

 

4.6 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Kohteeseen tehtävät muutokset eivät edellytä muutoksia alueen katu- tai kunnallisteknisiin verkostoihin, joten kohteen 
toteutussuunnittelu voi alkaa heti kaavan saatua lainvoiman. Suunnitteluun ja rakennustöihin voidaan arvioida kuluvan n. 
1 vuosi.  
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Tampereella 7.11.2022 

  

Juha Luoma, arkkitehti SAFA 


