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1.1 Tunnistetiedot

HUOVIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, joka koskee
Huovin osa-alueen tiloja 604-422-2-71 ja 604-422-2-70.

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUKSELLA muodostuu korttelit 305, 306 ja 308, ret-
keily- ja ulkoilualuetta ja katualuetta.

1.2 Kaava-alueen sijainti
Asemakaavan muutos ja laajennus koskee Ahvenistontien länsipuolista Lastenojanvuoren alu-
etta. Kaava-alueen pinta-ala on noin 27 ha. Alueen omistaa pääosin Pirkkalan kunta ja yksityi-
set maanomistajat/yritykset teollisuusalueen osalta. Kaava-alueen sijainti selviää myös liit-
teestä 1 ja etusivun ilmakuvasta.

1.3 Kaavan tarkoitus
Kunnan tavoitteena on, että alueesta muodostuu lähivirkistysalue, jossa on maakuntakaavan
osoittama virkistysyhteys. Teollisuusalueen kaavaa päivitetään samalla hieman.

1.4 Selostuksen sisällysluettelo
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1.5 Luettelo selostuksen liitteistä
1. Sijaintikartta, Pirkanmaan maakuntakaava (v.2008), Pirkkalan yleiskaava 1995.
2. Ote voimassa olevista asemakaavoista
3. Rakennettu ympäristö ja luonnonympäristö, pystyilmakuva 2017
4. Asemakaavakartta luonnos, a4
5. Asemakaavan luonnoksen havainnekuva
6. Oas, päivitetty
7. Oas:in vastineluettelo
8. Oas mielipiteet ja lausunnot
9. Luontoselvitys, Turkka Korvenpää Envibio 2021

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista
 Tekniset verkostot ja katusuunnitelmat, kunnallistekniikan osasto, alueen energiayritykset
 Maaperätiedot, Tampereen seudun GeoTIETO –aineisto, GTK 2009
 Maarekisteritiedot, maanmittaustoimiston aineisto 2008.
 Viisto- ja pystyilmakuvat, 2000-2017, Lentokuva Vallas Oy sekä BlomKartta Oy

1.7 Kaavaprosessin vaiheet
Alueen kaavoitus on aloitettu kaavoituskatsauksella 2021. Alueen kaavan ajanmukaistaminen
on nähty tarpeellisena toimenpiteenä, joka palvelee sekä yksityistä että yleistä etua.
Kaavaluonnos käsitellään lautakunnassa, joka asettaa luonnoksen nähtäville. Tavoitteena on,
että kaavaluonnos pidetään julkisesti nähtävänä 2023 aikana. Kaavaluonnoksesta saadut muis-
tutukset käsitellään ennen kaavaehdotusvaihetta. Tällöin on osallisilla mahdollista antaa ehdo-
tuksesta muistutus.  Ehdotusvaiheen muistutusten ja lausuntojen johdosta tehtävien tarkistus-
ten jälkeen kaavan hyväksyy valtuusto. Valtuuston päätös on lainvoimainen 30 vrk kuluttua
päätöksen julkistamisesta kuulutuksella (MRA 93§), mikäli siitä ei ole valitettu Hämeen hallinto-
oikeuteen.

2. Lähtökohdat

2.1Selvitys suunnittelualueen oloista



Dnro PIR 859/1103/2021

5

2.1.1 Kokonaisrakenne
Nykyinen kokonaisrakenne on esitetty selostuksen etusivulla v.2020 otetussa alueen ilmaku-
vassa sekä liitteessä "rakennettu- ja luonnonympäristö".

2.1.2 Luonnonolot

Kaavoitettava alue sijaitsee Ahvenistontien länsipuolella ja Lastenojanvuoren kuntoiluradan
alueella. Selvitysalueen kokonaispinta-ala on noin 25 ha. Alue on matalimmillaan sen koillis-
reunalla, jossa korkeutta on noin 85 mpy ja korkeimmillaan luoteisreunan Lastenojanvuorella,
jossa korkeutta on noin 123 mpy eli korkeuseroa alueen sisällä muodostuu noin 38 metriä.
Pyhäjärven pinta on 77 metriä merenpinnan yläpuolella (mpy).

Alueella kasvaa hyvin suurikokoista metsää. Pääosin alueen puulaji on suurikokoista kuusta.
Direktiivilajeista alueella varmuudella pesii ainakin liito-orava. Liito-oravalle soveltuvia elinalu-
eita alueelta on löydetty ja liito-oravan jälkiä.

kuva 1. Lastenojanvuoren luontoselvityksen osa-alueet.
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Kuva 2. näkymä Lastenojanvuoren osa-alueelta 1. (Luontoselvitys 2021, Turkka Korvenpää/En-
vibio Oy)

Kuva 3. näkymä Lastenojanvuoren osa-alueelta 3. (Luontoselvitys 2021, Turkka Korvenpää/En-
vibio Oy)
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Kuva 4. Osa-alueen 4 männikköä (Luontoselvitys 2021, Turkka Korvenpää/Envibio Oy)

2.1.3 Taajamakuva
Keskeiset tiedot alueen rakennuskannasta käy ilmi liitteestä rakennettu- ja luonnonympäristö.
Ahvenistontien suunnasta alue hahmottuu melko yhtenäisenä, rakentamattomana metsäalu-
eena virkistysalueen osalla ja toisaalta teollisuusalue on pitkälti jo rakentunut.

2.1.4 Asuminen, palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta
Kaavoitettava alue on virkistysalueen osalta rakentamatonta. Kaavaan mukaan otetuilla teolli-
suusalueilla on teollisuuskiinteistörakennuksia ja työpaikkarakennuksia.

2.1.5 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Suunnittelualueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja.

2.1.6 Liikenne
Alueen liikenne on työpaikkaliikennettä teollisuusalueen osalla ja virkistysalueella liikkuu lä-
hinnä kuntoilijat. Teollisuusalueella ei varsinaista asiakasliikennettä ole.

2.1.7 Tekninen huolto
Suunnittelualueella on kunnallistekniikka.
 Kaava-alue on Elenia Oy:n sähköverkoston piirissä ja se on alueellisen jätehuollon piirissä.
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2.1.8 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Alueen pohjoispuolella oleva vt3 tuottaa alueelle jonkin verran liikennemelua.

2.1.9 Maanomistus
Kaava-alueen maanomistajat:

Omistaja tilan nimi r:no

Pirkkalan kunta LASTENOJANVUORI 604-422-2-70
Pirkkalan kunta                                  TANIMAA   604-422-2-71
yksityinen                                TUKIKOHTA   604-418-1-166
yksityinen                                PELUNITTY   604-418-1-123
yksityinen                                LISÄMAA   604-418-1-250
yksityinen                                KIRJAPAINO                   604-418-5-0
yksityinen                                PAJANOTKO   604-418-6-0
yksityinen                                TAKOMO   604-422-2-69
yksityinen                                SULIN   604-422-2-68
yksityinen                                KAARNIAHO   604-422-2-67

2.2 Suunnittelutilanne

Uudet tarkastetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös
14.12.2017) tulivat voimaan 1.4.2018.

Tavoitteet:

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
2. Tehokas liikennejärjestelmä
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Kaavaluonnoksessa on pyritty kyseisiä kohtia mahdollisuuksien mukaan huomioimaan siten,
että lopputuloksena olisi alueiden käyttötavoitteet täyttävä asuinalue. Lisäksi on huomioitava
jo olemassa olevan infran hyödyntäminen.

Maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 27.3.2017 uuden maakuntakaava 2040:n, joka
on 2. kokonaismaakuntakaava Pirkanmaalla. Pirkanmaan maakuntahallitus päätti kokouksessaan
29.5.2017 (§71) määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 201§:n nojalla Pirkanmaan maakuntakaavan
2040 tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maakuntakaavasta valitettiin Hämeenlin-
nan hallinto-oikeuteen, joka ei kieltänyt päätöksen täytäntöönpanoa. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa
käsitellään yksittäisiä maakuntakaavan merkintöjä koskevia valituksia, jotka eivät liity nyt kaavoituksessa
käsiteltäviin asioihin.

Voimaan tullut Pirkanmaan maakuntakaava 2040 kumoaa Pirkanmaan 1.maakuntakaavan, turvetuotan-
toa koskevan Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan, liikennettä ja logistiikkaa koskevan Pirkanmaan 2.
vaihemaakuntakaavan sekä lisäksi entisen Kiikoisten kunnan alueen osalta Satakunnan maakuntakaa-
van.
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Kuva 5. Ote maakuntakaava 2040:sta. Kaavoitettava alue nuolen kohdalla.

                        Maakuntakaavassa suunnittelualueen itäosa on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi.
Merkinnällä osoitetaan asumisen, kaupan ja muiden palvelujen, työpaikkojen sekä muiden
taajamatoimintojen rakentamisalueet. Merkintä sisältää niihin liittyvät pääväyliä pienemmät
liikennealueet, yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikalliset merkittävät ympäristöhäiriöitä
aiheuttamattomat teollisuusalueet sekä paikallisesti merkittävät virkistyksen ja suojelun alueet
ja ulkoilureitit.
Suunnittelumääräys:
Aluetta tulee suunnitella asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekoittuneena alueena.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa on edistettävä julkisten ja kaupallisten palveluiden saavutettavuutta
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn avulla.

Länsiosa on osoitettu Virkistysalueeksi. Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävät taaja-
miin liittyvät virkistysalueet ja/tai taajamien ekologisen verkoston

                        kannalta erityisen tärkeät alueet. Alueella voi sijaita olemassa olevia vakituisia tai
lomarakennuspaikkoja. Suunnittelumääräys: "Alue varataan yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava virkistyskäyttöedellytyksien säily-
minen ja kehittäminen, alueen hyvä saavutettavuus sekä osoitettava maakuntakaavakartalle
merkittyjen ulkoilureittien jatkuvuus virkistysalueella. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä
huomiota ympäristön laatuun, alueen ominaisuuksiin ekologisen verkoston osana sekä merki-
tykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta. Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seu-
dullisesti merkittävät ohjeelliset ulkoilureitit. Merkintä osoittaa ensisijaisesti tarpeen reitille.
Suunnittelumääräys: "Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava ulkoilureitin toteut-
tamisedellytykset osana maa-kunnallisesti ja seudullisesti toimivaa reitistöä. Suunnittelussa tu-
lee kiinnittää huomiota luonnonarvojen säilymiseen suuntaamalla reitit kulutusta kestäville alu-
eille."



Dnro PIR 859/1103/2021

10

Kuva 6. Maakuntakaava

Yleiskaava, osayleiskaava
Alueella on voimassa Pirkkalan oikeisvaikutukseton yleiskaava vuodelta 1995

Kuva 7. Ote yleiskaavasta (1995). Kaavoitettava alue merkitty rajauksella.

Asemakaava
Alueella on olemassa osittain voimassa asemakaava nro .

Rakennusjärjestys
Pirkkalan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.6.2016.

Rakennuskiellot
Alueella on voimassa rakennuskielto kaavoituksen ajan.

Päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat
Alueella ei ole muita suunnitelmia. Koko Pirkkalan kuntaa koskeva strateginen yleiskaavoitus
on valmistunut vuonna 2020.

Pohjakartta
Pohjakarttakuvaus on suoritettu 22.4.2007. Kehätien osalta on tehty täydennyskuvaus 2009.
Em. aineistosta on laadittu pohjakartta vuosina 2007 – 2010. Asemakaavan pohjakartan hyväk-
syi täydennettynä 20.12.2022 maanmittausinsinööri Jouko Lehto.
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3. Asemakaava

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Alueen yrittäjien tilantarpeet sekä toisaalta alueen osin toteutumaton sekä vanhentunut kaava-
tilanne sekä kuntoiluradan sijainti luonnoltaan arvokkaassa maisemassa vaativat kaavallista
tarkastelua alueella. Lastenojanvuoren luonnoltaan arvokas alue on syytä suojella asemakaa-
vassa riittävin merkinnöin.

3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Asemakaava on laitettu vireille kaavoituskatsaus 2021:n yhteydessä. Vuoden 2021 aikana on
alueella teetetty luontoselvitys.

3.3 Osallistuminen ja yhteistyö
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on käsitelty yhdyskuntalautakunnassa. Ks. Liitteenä oleva
osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Oas on päivitetty luonnoksen yhteydessä aluerajauksen
osalta.

3.3.1 Osalliset

 Pirkkalan kunta
 Alueen maanomistajat
 Naapuritonttien omistajat
 Pirkkalan yhdyskuntalautakunta
 Pirkanmaan pelastuslaitos
 Pirkanmaan Ely-keskus
 Pirkanmaan liitto
 Pirkanmaan maakuntamuseo
 Pirkkalan ympäristöyhdistys ry
 Pirkkala-seura ry
 Elenia Oy
 Elisa oyj
 Väylävirasto

3.3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Asemakaavan valmisteluasiakirjat on päivätty 1.2.2023. Ne käsitellään yhdyskuntalautakun-
nassa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty osallisille mielipiteitä varten. Valmis-
teluasiakirjat pidetään nähtävillä 2023 alkuvuodesta kuntalaisten ja muiden osallisten mielipi-
teitä varten. Viranomaisilta on pyydetty lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Palautteen huomioon ottaminen:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet otetaan huomioon kaavan jatko-
suunnittelun yhteydessä.

Lausunnot Oasista:

19.11.2021 Pirkanmaan maakuntamuseo/Yksikön päällikkö Anna-Lyyra Seppänen ja tutkija
Vadim Adel

Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lausuntoa otsikon mukaisesta hankkeesta.
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Suunnittelualue sijoittuu taajaman lounaiskulmalle, taajaman sekä metsä- ja maaseutumaisen
haja-asutusalueen rajalle. Suunnittelualueen koillispuolella on ohitustie Pyhäjärventien var-
relle 1990-luvulla rakentunutta Huovin teollisuusaluetta. Suunnittelualue on pääosin mäkistä ja
kallioista Lastenvuoren metsäaluetta, jonka nykyrakentamista edustaa 1990-luvulla raken-
nettu ja kaavamuutosalueen ulkopuolelle jatkuva kuntorata. Suunnittelualueen eteläkulmalla
on Heikkiläntien varressa eri-ikäistä omakotiasutusta.

Tavoitteena on laatia alueelle asemakaavamuutos, joka tutkii alueen virkistys- ja paikoitus-
aluerajauksia vastaamaan paremmin alueen käyttöä sekä toimivuutta. Lisäksi tutkitaan mah-
dollisuutta osoittaa alueella oleva kuntorata ja itä-länsisuuntainen virkistysreitti.

Yleiskaavassa (1995) suunnittelualue on pääosin virkistysaluetta (VU), eteläkulmalla
on pientaloalue (AP). Asemakaavoitettua (1983) aluetta ovat vain entisen hyppyrimäen
alue (VU) sekä rinteen alla pieni pysäköintialue (LP). Lastenvuoren alue on ollut liikunta- ja
virkistyskäytössä jo 1950-luvulta alkaen, jolloin suunnittelualueen pohjoisrajalle
rakennettiin hyppyrimäki. Se purettiin 1990-luvulla.

Asemakaavamuutosalueelta tai sen ympäristöstä ei tunneta erityisiä rakennetun ympäristön
tai maiseman arvoja. Niiden osalta maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa hankkeesta.
Alueen liikunta- ja virkistyspainotteisen käyttöhistorian vahvistamista ja jatkamista maakunta-
museo pitää hyvänä asiana.

Kaava-alueelta ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä muita arkeologisia kohteita.
Alue on kuitenkin rakentamaton, eikä sitä ole aikaisemmin arkeologisesti tutkittu.
Alueen arkeologisen potentiaalin ja inventointitarpeen arvioimiseksi maakuntamuseo
suorittaa kuluvan vuoden loppuun mennessä tai viimeistään seuraavan kenttäkauden
alussa maastokatselmuksen, jonka tuloksista informoidaan kaavoittajaa.

20.10.2021 Pirkanmaan liitto/Maakuntakaava-arkkitehti Hanna Djupsjöbacka

Pirkanmaan liitolle on toimitettu tiedotekirje koskien Pirkkalan Huovin teollisuusalueen asema-
kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, joka on nähtävänä 6.10.-5.11.2021.

Palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voidaan esittää kaavaprosessin kuluessa
milloin tahansa.

Aineistoon tutustumisen jälkeen totean, että Pirkanmaan liitto ei anna virallista lausuntoa ko.
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Teknisluonteisena tarkistuksena osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa olisi kuitenkin tarpeen
täydentää seuraavasti:

� (s.5) Maakuntakaava / Suunnittelualueelle on Pirkanmaan maakuntakaavassa osoitettu
kehittämisperiaatemerkintä ”Kaupunkiseudun läntinen yritysalueiden kehittämisvyöhyke” (kk2)
– Linkki kaavamääräykseen: https://tieto.pirkanmaa.fi/data/MKK2040/kaavamerkin-
nat.pdf#page=6

� (s.5) Maakuntakaava / Asemakaavoitettavan alueen länsipuolelle on maakuntakaavassa
osoitettu ”Ohjeellinen päärata” -merkintä (Tampereen läntinen ratayhteys, Pirkkala-Ylöjärvi) )
– Linkki kaavamääräykseen: https://tieto.pirkanmaa.fi/data/MKK2040/kaavamerkin-
nat.pdf#page=36
� (s.5) Yleiskaava / Suunnittelualueen yleiskaavatilanteen kuvaus
� (s.7) Osalliset ja sidosryhmät / Suunnittelualueen länsipuolelle osoitettujen ratavarausten
vuoksi kaavahankkeen osallisiin tulisi lisätä myös Väylävirasto

29.10.2021 Pirkkalan vanhusneuvosto/vanhusneuvoston sihteeri, kotihoitopäällikkö Sanna
Laakkonen
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Vanhusneuvoston lausunto Huovin teollisuusalueen asemakaavan muutokseen ja laajennuk-
seen (nro 265):

Alueella korkeuserot ovat suuret. Vanhusneuvosto toivoo, että suunnitelmassa huomioidaan
ikääntyneet ja liikuntaesteiset ulkoilijat ja, että heille suunnitellaan esteetön reitti, jossa voi
myös apuvälineillä liikkua luonnon keskellä.

4.11.2021 Pirkkala-Seura/Puheenjohtaja Petri Laiho

Pirkkala-Seura kiittää mahdollisuudesta antaa mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta. Asemakaava-alue ympäristöineen käsittää varsin laajan virkistysalueen, jonne on
mahdollista sijoittaa myös pysäköintipaikka kauempaa tuleville. Kaava-alueen rajauksen pe-
rusteet eivät käy OAS:sista selville. Miksi tarkastellaan vain osaa potentiaalisesta Lastenojan
vuoren virkistysalueesta? Olisi ollut mielekkäämpää tarkastella kerralla laajempaa kokonai-
suutta ja ottaa mukaan koko metsäalueen halki kulkeva virkistysreitistö ja tutkia sen kehittämi-
sen mahdollisuuksia aina Anian rantatielle saakka.

On myös hyvä tutkia, millaisia erilaisia liikuntamuotoja alueelle voitaisiin mahdollistaa ja miten
ne voitaisiin sovittaa yhteen: esimerkiksi kuntoilupiste, hiihtoladut, kävelypolut, maastopyöräily-
reitti, ratsastusreitti, koirapuisto ja/tai frisbee golf rata. On tärkeää kannustaa erilaisia asukas-
ryhmiä liikkumiseen ja varmistaa, että alueen monipuolinen käyttö onnistuu turvallisuudesta ja
viihtyisyydestä tinkimättä.

5.11.2021/ Leena ja Esa Haimilahti

Hei, suunniteltu alue on ihan meidän rajanaapurissa. Pyydämme ystävällisesti huomioimaan
kaavaehdotuksessa, että naapurustossa on vakituista asumista. Toivomme, että melua/pölyä
tms asumiselle haittaa aiheuttavaa toimintaa ei ihan asutuksen lähelle tule.
Lenkkimaastojen parantaminen on positiivista, käyttöä varmasti on ja tulee jatkossakin ole-
maan.

3.4 Asemakaavan tavoitteet
Suunnittelualue sijoittuu kaupunkiseudun kokonaisuuteen keskeisesti. Ohitustie vt 3 sijaitsee
lyhyellä etäisyydellä kaavoitettavasta alueesta. Myös Pirkkalan kunnan merkittävät yritysalueet
sijaitsevat kävelyetäisyydellä kaava-alueesta. Alueelta on erittäin hyvät liikenneyhteydet joka
suuntaan ja myös kunnan keskusta on lyhyen matkan etäisyydellä.

Kunnan tavoitteena on, että alueen luonnonsuojelulliset arvot saadaan säilymään samalla kun
kaava päivittyy vastaamaan alueen todellista tarvetta ja kuntoradan alue pystytään osoittamaan
kaavaan kunnallisena virkistysreittinä.

Asemakaava ja asemakaavan sisällölliset tavoitteet ovat sopusoinnussa Pirkkalan kuntastrate-
gian kanssa.

4.4.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset

�Vireilletulo kaavoituskatsauksella 2021

�Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 6.10-5.11.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty osallisille mielipiteitä varten. Valmistelu-
asiakirjat pidetään nähtävillä 2023 kuntalaisten ja muiden osallisten mielipiteitä varten. Viran-
omaisilta on pyydetty lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Lausunnot ja mielipi-
teet löytyvät joko selostuksesta tai erillisestä vastineraportista.
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4.Asemakaavan kuvaus

4.1 Kaavan rakenne

Asemakaava muodostuu Lastenojanvuoren suojeltavasta ulkoiluvirkistysalueesta sekä sitä ra-
jaavista teollisuustonteista.

Kaava-alue on nykyisellään virkistysaluetta ja virkistysalue säilyy pitkälti entisellään. Teollisuus-
alue säilyy myös lähes entisellään niin kaavamääräysten, rakennusoikeuksien ja rakennusalo-
jen osalta. Teollisuusalue laajenee hieman vanhan kaavan LPA-alueen suuntaan.

4.1.1 Mitoitus
Kaava-alueen kokonaispinta-ala on alustavan luonnoksen mukaan n. 27 ha. Korttelialueet ja-
kautuvat käyttötarkoituksiltaan siten, että Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiden (T)
pinta-ala on 8,26 ha ja rakennusoikeutta niissä on 39791 m2. Katualueiden yhteenlaskettu
pinta-ala on n. 3640 m2, viheralueita (VL/s) alueella on n. 177 175 m2.

4.1.2 Liikenne

Liikenne kulkee pääosin Teollisuustietä, josta haarautuu kaava-alueelle Takojantie. Vanhassa
kaavassa on ollut merkittynä Kisällinpolku, joka nyt on tarkoitus muuttaa kaavassa hieman ly-
hyemmäksi.

4.2 Kaavan vaikutukset
Kaavan vaikutukset arvioidaan ennen ehdotusvaihetta.

4.3 Ympäristön häiriötekijät
Alueen pohjoispuolella kulkee vt3.

4.4 Kaavamerkinnät ja määräykset
Alustavat kaavamerkinnät ja -määräykset ovat liitteenä olevassa asemakaavakartassa. Yksi-
tyiskohtaisemmat kaavamerkinnät laaditaan kaavaehdotusvaiheessa.

4.5 Selvitystarve

Luontoselvitys alueella teetettiin vuoden 2021 aikana Turkka Mastomäen/Envibio Oy:n toi-
mesta.

5. Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen toteuttaminen aloitetaan heti kaavan saatua lainvoi-
man. Tavoitteena on saada asemakaava hyväksymiskäsittelyihin vuoden 2023 aikana. Asema-
kaavan kunnallistekniikan toteutuksesta vastaa kunta. Hulevesien viivytysrakenteet sekä maan-
rakennus muilta osin tonteilla kuuluu rakentajalle.
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Pirkkalassa 1.2.2023

Kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen Toimistoarkkitehti Mika Raatikainen


