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1. JOHDANTO 

1.1 Osayleiskaavan tarkoitus, sisältö 
ja oikeusvaikutukset 

Yleiskaavoituksen päämääränä on kunnan yhdyskuntara-
kenteen ja maankäytön ohjaaminen. Tärkeänä tehtävänä 
on tulevaisuuden muutoksiin varautuminen sekä edellytys-
ten luominen tavoitellulle kehitykselle. 
 
Kaavoituksen avulla on tarkoitus suunnitella tulevaisuutta, 
ohjata ympäristömuutoksia sekä säilyttää ympäristön ar-
vokkaat ominaispiirteet. Yleiskaava on kunnan yleispiirtei-
nen maankäytön suunnitelma, joka osoittaa kunnan oman 
tahdon alueiden käytön järjestämiseksi sovittaen yhteen 
paikallisia, maakunnallisia ja valtakunnallisia intressejä. 
Yleiskaavassa osoitetaan yhdyskunnan eri toimintojen, 
kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistys-
alueiden sijoittuminen ja niiden välisten yhteyksien järjes-
täminen. Yleiskaava voidaan laatia myös kunnan osa-
alueelle, kuten Partolan osayleiskaavan kohdalla on tehty. 
 
Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asema-
kaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden 
käytön järjestämiseksi. Kunta vastaa yleiskaavan laatimises-
ta ja kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Yleiskaavan tarkoi-
tuksena on tukea ja mahdollistaa Partolan aluekeskuksen 
kehittyminen. Tampereen kaupunkiseutu on valtakunnan 
toiseksi suurin kaupunkiseutu ja kasvukeskus. Yleiskaavassa 
on tarkoitus esittää tavoitellun maankäytön kehityksen 
periaatteet ja alueidenkäyttö yleispiirteisesti. Partolan 
osayleiskaavalla varaudutaan osaltaan alueen kehittymi-
seen ja kasvuun. Samalla yleiskaava turvaa maankäyttöön 
liittyvien päätösten kautta vuorovaikutteisuutta ja demo-
kraattisuutta. Yleiskaavoitus korostaa yleistä etua ja yhteis-
vastuuta sekä kestävää kehitystä. 

 
Partolan osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena yleis-
kaavana, jota ei voida käyttää rakennusluvan myöntämisen 
perusteena. Sen tärkeimpänä oikeusvaikutuksena on ase-
makaavojen ohjaaminen. Oikeusvaikutteisuudesta seuraa 
myös, että viranomaisten on suunnitellessaan alueiden 
käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden to-
teuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta 
osayleiskaavan toteutumista.  
 

1.2 Osayleiskaava-alue ja sijainti 

Partolan osayleiskaavan alue sijaitsee Pirkkalan ja Tampe-
reen kaupungin rajalla. Partolan osayleiskaavan alustava 
aluerajaus rajautuu itäpuolella Tampereen rajaan, eteläpuo-
lella kehätiehen (valtatie 3), pohjoisessa Naistenmatkan-
tiehen ja lännessä Pirkkalan taajamaosayleiskaavan rajauk-
seen. Alue on noin 70 hehtaaria.  
 
Partolan alue on kehittynyt seudullisesti merkittäväksi kau-
pallisten palveluiden alueeksi. Alue on hyvin saavutettavissa 
hyvien liikenneyhteyksien kautta niin paikallisesti kuin seu-
dullisesti. 
 

1.3 Vaikutusalue 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti vaikutukset arvioi-
daan koko siltä alueelta, johon laadittavalla yleiskaavalla 
voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Luonnon-
ympäristöön liittyvät vaikutukset kohdistuvat suurelta osin 
kaava-alueelle tai välittömään lähiympäristöön. Välittömät 
liikenteelliset vaikutukset kohdistuvat pääosin lähiympäris-
töön, mutta kokonaisuudessa liikennejärjestelmän vaiku-
tukset koskevat laajemmin seutukuntaa. Vaikutukset ihmi-
siin koskevat niin kaava-alueen nykyisiä kuin tulevia asuk-
kaita sekä lähialueiden asukkaita. Kaupallisten palveluiden 
osalta vaikutukset ovat seudullisia ja lähipalveluidenkin 
osalta kuntarajan ylittäviä. 
 
 

1.4 Suunnitteluorganisaatio 

Osayleiskaavatyötä ohjaa yhdyskuntalautakunta.  Osayleis-
kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. 
 
Pirkkalan kunnasta kaavoitustyöstä ovat vastanneet kaavoi-
tusjohtaja Matti Jääskeläinen ja arkkitehti Vesa Ylitapio 
sekä avustavan suunnittelijana tekninen avustaja Satu Nas-
kali.  
 
Suunnittelutyötä on lisäksi ohjannut kunnan osalta työryh-
mä, johon on kuulunut arkkitehti Santeri Kortelahti, arkki-
tehti Mika Raatikainen, ympäristöpäällikkö Vesa Vanninen, 
suunnitteluinsinööri Tero Vesanto.  
 
 
 

1.5 Keskeiset päätökset ja työvaiheet 

27.5.2019 Pirkkalan kunnanhallitus teki päätöksen osayleis-

kaavan vireille panemisesta Partolaan vuoden 2019 kaavoi-

tuskatsauksen yhteydessä. 

 
23.10.2019 Yhdyskuntalautakunta hyväksyi osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman. 
 
6.11.–9.12.2019 Selain pohjainen asukaskysely 
 
6.11.–9.12.2019 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma näh-
tävillä 
 
30.6.–31.8.2021 Osayleiskaavaluonnos- ja valmistelu näh-
tävillä 
 

 

Viranomaisyhteistyö 

17.1.2020 Viranomaisneuvottelu 
29.9.2021 Työneuvottelu Pirkanmaan ELY-keskus ja Pir-
kanmaan liitto 
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1.6 Osayleiskaavaan liittyvät selvityk-
set: 

Maisema ja luonto 

Luontoarvojen edistäminen osana suunnittelua, Ramboll 
Finland Oy 2020 
 
Viherverkkoa ja viheralueita koskevia tavoitteita, Ramboll 
Finland Oy 2020 
 

Kulttuuriympäristö 

Partola, Arkeologinen inventointi, Kulttuuriympäristöpalve-
lut Heiskanen & Luoto Oy 
 

Elinkeino ja palvelu 

Elinkeino- ja palveluverkkoselvitys, FCG Consulting Group 
Oy 2021 
 

Liikenne 

Liikenneselvitys, WSP Finland Oy 2023 
 

Hulevesiselvitys 

Hulevesien hallinta selvitys 2020, Ramboll Finland Oy 2020 
 

Ympäristöhäiriöt 

Melu-, runkomelu ja ilmanlaatuselvitys, WSP Finland Oy 
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teemakartat 

 
Liite 1  Liikenneverkko 
Liite 2  Virkistysympäristö 
Liite 3  Yhdyskuntatekninen huolto 
Liite 4  Arvio maankäytön potentiaalista 
Liite 5  Havainnekuva maankäytönvisiosta 

 

Selvitysliitteet 

 
Liite 6  Arkeologinen inventointi 
Liite 7  Elinkeino- ja palveluverkkoselvitys 
Liite 8 Luontoarvojen edistäminen osana suunnit-

telua 
Liite 9 Viherverkkoa ja viheralueita koskevia ta-

voitteita 
Liite 10 Hulevesien hallinta selvitys 
Liite 11 Hulevesien hallinta selvityksen liitteet 
Liite 12 Liikenneselvitys 
Liite 13 Melu-, runkomelu ja ilmanlaatuselvitys 
 

Palauteliitteet 

Liite 14 Valmisteluvaiheen (OAS) palautekooste 
Liite 15 e-haravakyselyn raportti 
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2. LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Suunnittelualueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Pirkkalan kunnan ja Tampereen 
kaupungin rajalla, hyvin keskeisellä paikalla Tampereen 
kaupunkiseutua. Alue sijoittuu vajaan 5 km:n säteelle Tam-
pereen keskustorilta katsottuna, sijoittuen 5-7 kilometrin 
etäisyysvyöhykkeelle. Samalla etäisyysvyöhykkeellä Tam-
pereella keskustorista sijaitsevat mm. Lielahti, Epilä, Turtola 
ja Takahuhti.  
 

 
 
Liikenteellisesti alue on hyvin saavutettavissa eri kulkumuo-
doilla. Alue kytkeytyy seudulliseen kehätiehen sekä hyvään 
joukkoliikenteen palvelutasoon. Tampereen raitiotielle 
ollaan suunnittelemassa jatkoa Hatanpään ja Partolan kaut-
ta Pirkkalan keskustaan.  Lisäksi maakuntakaava 2040:ssa 
Tampereelle puolelle suunnittelualueen läheisyyteen Rau-
taharkko-Lakalaiva alueelle on suunniteltu uutta raidelii-
kenneasemaa. 
 
Suunnittelualueelle sijoittuu merkittävä työpaikka- ja kau-
pallisten palvelujen alue.  Partolassa on seudullisesti merkit-
tävä vähittäiskaupan keskittymä. 
 
Alueen länsiosassa sijaitsee Pakkalankulman omakotitalo-
alue, joka on rakentunut suurimmaksi osaksi 1990-luvulla. 
Pakkalankulman noin 500 asukkaan asuinalueesta kaava-
alueelle sijoittuu noin 100 asukasta.  Rajaus perustuu vuon-
na 2013 hyväksyttyyn taajamayleiskaavan rajaukseen, jossa 
Pakkalankulman länsiosa on osoitettu pientalovaltaiseksi 
asuntoalueeksi. 

   

Lähialueista voimakkaimmin on kasvanut Tampereen puo-
leinen Härmälänranta, johon valmistuu 2020-luvun puolivä-
liin mennessä asunnot noin 3000 asukkaalle. Myös Pirkkalan 
Pereen alue on kasvanut voimakkaasti viimeisten vuosien 
aikana.  Lähiympäristö tulee todennäköisesti täydentymään 
lähitulevaisuudessa myös useilla pienemmillä täydennysra-
kennushankkeilla. 
 

 
Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus 

 

2.2 Suunnittelutilanne 

Kaavajärjestelmä 

Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus määrittelevät kaavajär-
jestelmän ja kaavatasojen sisältövaatimukset. Lisäksi valtakun-
nallisissa alueiden käyttötavoitteissa on annettu yleisiä ja erityis-
tavoitteita alueiden käytössä noudatettavissa periaatteista. 

 
Kaavajärjestelmässä kunnat vastaavat yleis- ja asemakaa-
voista ja niiden hyväksymisestä. Maakuntakaava ja kuntien 
yhteinen yleiskaava vahvistetaan ympäristöministeriössä. 
Maakuntaliiton laatima maakuntakaava sisältää yleispiirtei-
sen suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa. Maa-
kuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleis-
kaavaa. Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa 
asemakaavaa tai ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin 
alueiden käytön järjestämiseksi. 
 
 

 
Kuva 2. Kaavajärjestelmä 
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Maakuntakaava 

Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, 
jonka Pirkanmaan maakuntavaltuusto on hyväksynyt 27.3.2017. 
Maakuntakaava tuli voimaan kuulutuksella 8.6.2017.  

 
Alueelle on voimassa 2017 hyväksytty Pirkanmaan maakun-
takaava 2040. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa tai 
muutettaessa yleiskaavaa. Maakuntakaavassa Partolan 
osayleiskaavan aluerajauksen sisällä on KM-alueita eli kau-
pallistenpalveluiden alueita ja taajamatoimintojen aluetta.   
 
Maakuntakaavassa osayleiskaava-alueelle on osoitettu 
aluevarauksia kaupallisten palveluiden alueiksi ( KM ) ja 
taajamatoimintojen alueiksi (  ).  
 

 
Kuva 3 Ote maakuntakaavasta 

 
 
Maakuntakaavan KM -merkinnällä on osoitettu keskustojen 
ulkopuoliset vähittäiskaupan alueet.  Alueelle voi sijoittaa 
merkittävässä määrin myös asumista, mikäli alue sijoittuu 
Partolan alueen tapaisesti maakuntakaavassa osoitetulle 
tiiviille joukkoliikennevyöhykkeelle. 
 
Maakuntakaavan taajamatoimintojen alueiksi on osoitettu 
asumisen, kaupan ja muiden palvelujen, työpaikkojen sekä 
muiden taajamatoimintojen rakentamisalueet. 
 
Lisäksi alue kuuluu kaupunkiseudun keskusakselin kehittä-
misvyöhykkeeseen. Kehittämisvyöhykkeen alakeskukset 
toimivat merkittävinä asumisen, palveluiden ja työpaikko-
jen keskittyminä sekä seudullisesti merkittävinä liikenteelli-
sinä solmukohtina. Suunnitteluohjeessa Sarankulman, 
Härmälän ja Partolan ympäristöä kehitetään vetovoimaise-
na messukeskusalueena sekä monipuolisena kaupallisten ja 

muiden palveluiden, työpaikkojen ja asumisen kasvualuee-
na. Alue on osoitettu myös liityntäpysäköintipaikaksi. 
   
Lisäksi suunnittelualue rajautuu kaava-alueen pohjoisosassa 
Pyhäjärven ympäristön kehittämisvyöhykkeeseen sekä 
vesihuollon kehittämisen kannalta tärkeään uuteen siirto-
viemäriin. 
 
Lisätietoa Pirkanmaan maakuntakaavasta löytyy osoittees-
ta: maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi 

 
 
   KM    Kaupallisten palvelujen aluevarausmerkinnällä 
osoitetaan keskustojen ulkopuoliset vähittäiskaupan alueet 
ja keskittymät, jotka yhdyskuntarakenteellisen sijaintinsa 
perusteella soveltuvat seudullisesti merkittävän vähittäis-
kaupan alueiksi. Alueelle voi sijoittua merkittävässä määrin 
myös asumista, mikäli alue sijoittuu maakuntakaavassa 
osoitetulle tiiviille joukkoliikennevyöhykkeelle tai tiivistet-
tävälle asemanseudulle. 
Suunnittelumääräys: Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan 
alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa merki-
tykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä. Ne on mitoi-
tettava ja niiden toteutus on ajoitettava yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa siten, etteivät ne aiheuta merkittäviä haitallisia 
vaikutuksia seudun palveluverkon tasapainoiselle kehittämiselle. 
Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä tar-
koitetaan myös useasta myymälästä koostuvaa vähittäiskaupan 
keskittymää, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa merkityksel-
tään seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön. Alueen suun-
nittelussa on otettava huomioon joukko -liikenteen, kävelyn ja 
pyöräilyn toimintaedellytykset. 
 

Kaupallisten palvelujen alueiden vähittäiskaupan kerrosalan 
enimmäismitoitus Partolan KM-alueella on 120 000 k-m2, 
josta keskustahakuista kauppaa enintään 60 000 k-m2 ja 
päivittäistavarakauppaa enintään 10 000 k-m2. 
 

    Taajamatoimintojen aluevarausmerkinnällä osoi-
tetaan asumisen, kaupan ja muiden palvelujen, työpaikko-
jen sekä muiden taajamatoimintojen rakentamisalueet.  
Suunnittelumääräys: Aluetta tulee suunnitella asumisen, palvelu-
jen ja työpaikkojen sekoittuneena alueena. Erityistä huomiota 
tulee kiinnittää yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa on edistettävä julkisten ja kau-
pallisten palveluiden saavutettavuutta joukkoliikenteen, kävelyn 
ja pyöräilyn avulla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on 
sovitettava ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa alueen oma-
leimaisuutta. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota kulttuuriympäristön, maiseman ja luontoarvojen säily-
miseen. Alueen kytkeytyvyys seudullisille virkistysalueille ja ulkoi-
lureiteille tulee ottaa huomioon. 

 
Merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksikkö-
jen koon alarajat ovat keskustaajamien alueella 15 000 k-m²; 
Keskustahakuisen kaupan eli päivittäistavarakaupan ja 
muun erikoistavaran kaupan osalta koon alaraja on keskus-
taajamien alueella 10 000 k-m², kuitenkin siten, että pelkän 
päivittäistavarakaupan koon alaraja on 5 000 k-m². 
 
Maakuntakaavassa on seuraavia keskustaosayleiskaa-
vaan vaikuttavia kohdemerkintöjä: 
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 Tiivis joukkoliikennevyöhyke merkinnällä osoite-
taan yhdyskuntarakenteeltaan tiiviit, tiivistettävät tai tiivii-
nä toteutettavat alueet, jotka tukeutuvat tehokkaaseen 
joukkoliikennejärjestelmään. 
Suunnittelumääräys: Alueen tulee tukeutua tehokkaaseen jouk-
koliikennejärjestelmään sekä laadukkaisiin kävelyn ja pyöräilyn 
yhteyksiin. Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on pyrittävä 
tiiviiseen rakenteeseen, joka mahdollistaa tehokkaan joukkolii-
kenteen järjestämisen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää pysäk-
kijärjestelyjen toimivuuteen ja saavutettavuuteen, liikenneturval-
lisuuteen sekä liityntäpysäköinnin tarpeisiin. Alueen suunnittelus-
sa tulee liikenneväylien läheisyydessä kiinnittää erityistä huomio-
ta liikenteen melun, tärinän ja ilman laadun haittojen hallintaan. 

Kaupunkiseudun keskusakselin kehittämis-
vyöhyke 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.  
Suunnittelumääräys: Aluekokonaisuutta kehitetään hyvin saavu-
tettavana ja monipuolisena yritystoiminnan, asumisen sekä kau-
pallisten ja julkisten palvelujen alueena. Kehittämisvyöhykkeen 
kunta- ja alakeskukset toimivat merkittävinä asumisen, palvelui-
den ja työpaikkojen keskittyminä sekä seudullisesti merkittävinä 
liikenteellisinä solmukohtina. Tampereen keskustan asemaa 
valtakunnallisesti merkittävänä kaupunkikeskuksena vahviste-
taan. Tampereen eteläisen alakeskuksen, siihen liittyvän henkilö-
liikenteen aseman, Sarankulman, Härmälän ja Partolan ympäris-
töä kehitetään vetovoimaisena messukeskusalueena sekä moni-
puolisena kaupallisten ja muiden palveluiden, työpaikkojen ja 
asumisen kasvualueena. Alueen liikennejärjestelyjen toimivuu-
teen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Aluetta tulee kehittää 
tiiviissä yhteistyössä kuntien ja muiden viranomaisten kanssa. 
Maankäytön suunnittelussa tulee tavoitella tiivistä ja sekoittu-
nutta yhdyskuntarakennetta sekä edistää toimintojen saavutet-
tavuutta kävellen, pyöräillen ja joukko-liikenteellä. 

 

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 liikkumista alueella. 
Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota kult-
tuuriympäristön arvojen säilymiseen. Alueen maankäyttöä tulee 
kehittää yhtenäisenä kokonaisuutena tiiviissä yhteistyössä kun-
tien ja muiden viranomaisten kanssa. 
 

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. 

 

 Liityntäpysäköinti kohdemerkinnällä osoitetaan vä-
hintään seudullisesti merkittävät keskustatoimintojen alu-

eiden tai maakuntakaavassa esitettyjen asemien ulkopuoli-
set liityntäpysäköintipaikat.  
Suunnittelumääräys: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa tulee varata riittävä tila liityntäpysäköinnin tarpeisiin sekä 
varmistaa kulkureittien liikenneturvallisuus ja esteettömyys. 
Alueella tulee tarpeen mukaan kiinnittää huomiota myös saatto-
liikenteen järjestelyihin. 
 

Moottoriväylä merkinnällä osoitetaan maa-
kuntakaavan tieverkolla sijaitsevat moottori- ja moottorilii-
kennetiet. 
 

Eritasoliittymä merkinnällä osoitetaan 
olemassa olevat eritasoliittymät, jotka sijaitsevat 
maakuntakaavassa esitetyllä tieverkolla. 
 
 

Vaihemaakuntakaava, vireillä oleva maakuntakaa-
van päivitys 

Pirkanmaan maakuntavaltuusto on kokouksessaan 6.9.2021 
päättänyt käynnistää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (§ 
25 ja § 27) maakuntakaavan laatimisen. Samalla päätettiin, että 
maakuntakaava laaditaan kaikki Pirkanmaan kunnat kattavana.  

 
Laadittavana olevan vaihemaakuntakaavan tavoitteena on  
− tukea pirkanmaalaisen luonnon monimuotoisuutta ja 

elonkirjoa, sekä 
− vahvistaa edellytyksiä kestävälle energiantuotannolle 

maakunnan alueella. 
 
Lisäksi maakuntahallitus päätti 16.1.2023 käynnissä olevan 
Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan päivittämisen siten, että 
vaihemaakuntakaavassa käsitellään kaupan ohjauksen 
muutokset liittyen keskusta-alueiden enimmäismitoituksen 
poistamiseen sekä vähittäiskaupan suuryksikön alarajan 
nostamiseen voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaisesti.   
 
Elonkirjon ja energian vaihemaakuntakaavan osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 12.5.-23.6.2022. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon jäl-
keen laaditaan tarvittavat taustaselvitykset ja varmistetaan 
näihin liittyvä yhteistyö viranomaisten sekä muiden sidos-
ryhmien kanssa. Suunnittelu tähtää kaavaluonnokseen, joka 
on tavoitteena asettaa nähtäville kevätkaudella 2023. 
Luonnoksesta saadun palautteen perusteella ratkaisuja 
tarvittaessa muokataan ja täydennetään, ja kaavaehdotus 
on määrä asettaa nähtäville syyskaudella 2023. Kaavaehdo-
tuksesta järjestetään maankäyttö- ja rakennuslain mukai-
sesti ensin viranomaisille suunnattu lausuntokierros, jonka 
jälkeen kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Tavoit-
teena on, että maakuntavaltuusto voi hyväksyä vaihemaa-
kuntakaavan kesällä 2024. 
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Kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040 

Kuntien valtuustot hyväksyivät Rakennesuunnitelman 2040 
vuoden 2015 alussa. Se on kuntien yhteinen tavoite kaupunkiseu-
dun yhdyskuntarakenteen kehityksestä strategisella tasolla ja 
pitkällä tähtäimellä. Rakennesuunnitelman päivittäminen on 
käynnistynyt. Päivityksen on tarkoitus valmistua kesällä 2023. 
 
Tampereen kaupunkiseudun kuntien - Tampere, Kangasala, 
Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi - 
yhteistyössä laatima rakennesuunnitelma 2040 on ratkaisu 
kaupunkiseudun vahvan kasvun ylläpitämiseksi ja ohjaa-
miseksi edistämään seudun kilpailukykyä ja kestävää kehi-
tystä. Rakennesuunnitelma on Tampereen kaupunkiseudun 
kuntien yhteinen ratkaisu alueen kasvun ja elinvoiman yllä-
pitämiseksi. Suunnitelma pohjautuu arvioon, jonka mukaan 
kaupunkiseudun asukasmäärä kasvaa 110 000 asukkaalla ja 
asukkaita on 480 000 vuonna 2040. Suunnitelmassa nykyi-
set taajama-alueet tiivistyvät ja joukkoliikenneväylät vah-
vistuvat. Rakennesuunnitelmassa esitetään seudullisen 
raideliikenteen kokonaisuus ja joukkoliikennejärjestelmä. 
 

 
Kuva 4. Ote rakennesuunnitelman karttaosiosta 

 
Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma on hyväk-
sytty seutuhallituksessa ja valtuustoissa, Pirkkalan kunnan 
valtuustossa 16.2.2015. Rakennesuunnitelma ei ole oikeus-
vaikutteinen. Alue sijoittuu Lakalaiva-Partola-Härmälä 
aluekeskuskokonaisuuteen. Alueella on myös osoitettu 
raitiotie sekä kehän suuntainen linja-autoliikenne.  
 
Lisätietoa Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitel-
masta löytyy osoitteesta: www.tampereenseutu2040.fi 
 
 
 
 
 

Strateginen yleiskaava, ei oikeusvaikutteinen 

Valtuusto hyväksyi 8.6.2020 Pirkkalan kunnan strategisen yleis-
kaavan (kaava nro 1003, ei oikeusvaikutteinen) 
 

Pirkkalan strateginen yleiskaava ei ole maankäyttö- ja ra-
kennuslainmukainen oikeusvaikutteinen kaava. Strateginen 
yleiskaava muodostaa valtuuston näkemyksen kunnan 
maankäytön kehittämisen painopisteistä ja suunnista. Stra-
teginen yleiskaava ei ole maankäyttö- ja rakennuslainmu-
kainen oikeusvaikutteinen kaava Strateginen yleiskaava luo 
keskeiset linjaukset tulevalle maankäytölle koko kunnan 
alueelle sekä esittää erityisiä teemoja ja painopisteitä, joita 
halutaan oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen laadinnassa 
ja kunnan kehittämisessä huomioitaviksi. 
 

 
Kuva 5. Ote strategisesta yleiskaavasta 

 
Strategisessa yleiskaavassa Partola on osoitettu keskusta-
toimintojen alueena. Alueiden suunnittelussa tavoitellaan 
toimintojen monipuolisuutta ja vahvistetaan alueiden oma-
leimaisuutta. Alueilla varaudutaan raitiotien toteuttami-
seen. Partolaa kehitetään kaupan, palvelujen ja asumisen 
alueena. Alueen kaupunkikuvaa kehitetään keskusta-
maiseksi kiinnittämällä huomiota kaupunkikuvan laatuun ja 
kestävyyteen. Yhtenäisen kaupunkirakenteen jatkuminen 
Tampereelle huomioidaan alueen suunnittelussa. Saavutet-
tavuuteen eri kulkumuodoin ja miellyttävien jalankulkuym-
päristöjen muodostamiseen kiinnitetään huomiota. Kaavoi-
tusta tehdään jatkuvasti useilla aikajänteillä painottaen 0-5 
vuoden aikajännettä. 
 

http://www.tampereenseutu2040.fi/


 

Pirkkalan kunta   Partolan osayleiskaava | 7   

Yleiskaavakaava 

Alueella on voimassa Partolan osayleiskaava, jonka valtuusto 
hyväksyi 2001 ja se kuulutettiin voimaan 2002.  

 
Yleiskaavassa alueella on KM -aluevarauksia (kaupallisten 
palveluiden alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryk-
sikön), K -aluevarauksia (kaupallisten palveluiden alue), AP -
aluevarauksia (pientalovaltainen asuntoalue) TP -aluevaraus 
(työpaikka-alue), TY -aluevaraus (teollisuusalue, jolle ympä-
ristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia), VL -
aluevarauksia (lähivirkistysalue) ja EV -aluevaraus (suojavi-
heralue). Lisäksi alueelle on osoitettu liikennealueita sekä 
katu-, tie- ja reittivarauksia. 
 

 
Kuva 6. Voimassa oleva Partolan yleiskaava. 

 
 
 

Asemakaavakaava 

Alueella on voimassa eri vuosikymmeninä valmistuneita asema-
kaavoja. 

 
Suunnittelualueesta suurin osa on asemakaavoitettu, alu-
een lounasosassa on pieni asemakaavoittamaton alue.  
Asemakaavoja alueelta löytyy vuodesta 1983 vuoteen 2019.  
Viimeisenä vuonna 2019 hyväksyttiin Veskan alueen ase-
makaavamuutos ns. hotellikaava. Partolan alueen kortte-
lialuevaraukset on osoitettu voimassa olevan yleiskaavan 
mukaisesti asemakaavassa pääasiassa liikerakentamiselle  
ja Pakkalankulman alueella pääosin erillispientalojen kortte-
lialueiksi. 
 

 
 

Kuva 7. Voimassa olevien asemakaavojen ajallinen kerrostuma 
vuosikymmenittäin. 

 
Asemakaavayhdistelmään voi tutustua kaupungin kotisivuil-
la. 
 

2.3 Maanomistus 

Osayleiskaava-alue on kunnan sekä yksityisten maa 
omistuksessa.   Kunnan maaomaisuus kohdistuu pääosin 
puistoihin ja katualueisiin. 
 
 

 
Kuva 8. Kunnan maanomistus sinisellä. 
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2.4 Suunnittelualueen historia 

Partolan osayleiskaavoituksessa hyödynnetään aikaisemmin 
laadittuja selvityksiä kulttuurihistoriasta.  

 
Osayleiskaava-alue on ollut pitkää melko rakentamatonta 
takamaata. Ilmeisesti alue on otettu laajempaan peltovilje-
lyyn vasta 1900-luvun alkupuolella. Vanhojen karttojen 
perusteella alueella ei ole ollut asutusta ennen 1900-luvun 
alkua. 1990-luvulle asti alue on ollut lähes kokonaisuudessa 
maanviljely- ja metsäaluetta. Alueen viljely liittyi Partolan 
kartanon alueisiin. 1930-luvulla lähialueella Pyhäjärven ran-
noilla alkoi teollista toimintaa ja rantojen maanviljelysaluei-
ta muuttui teollisen toiminnan ja asutuksen pohjaksi. Lisäksi 
viljelysalueet laajenivat hiljalleen osayleiskaava alueelle.  
Lentokoneteollisuus ja erityisesti Valmet muuttivat myös 
Pirkkalan kunnan maisemaa Toivion, Killon ja Haikan alueil-
la. Partolassa kaava-alueen pohjoispuolella teollisen toi-
minnan, kenkien valmistuksen alkoi vuonna 1929.  
 
 

 
Kuva 9. Pitäjän kartta 1903 

 
Asutusta vanhojen karttojen perusteella alueella ei sijaitse. 
Alue sivuaa itäosaltaan Pirkkalan ja Tampereen välistä rajaa 
useassa kohdin. Vanhoiksi rajamerkeiksi tulkittuja jäännök-
siä alueelta ei ole havaittu. Tärkeimmät rajapisteet jäivät 
alueen kaakkois- ja eteläpuolelle.   
 
 
 

 
Kuva 10. Ilmakuva vuodelta 1946 
 

 
Kuva 11. Ilmakuva vuodelta 1956 
 

 
Kuva 12. Ilmakuva vuodelta 1966 
 

 
Kuva 13. Ilmakuva vuodelta 1974 

 
Kuva 14. Ilmakuva vuodelta 1987 
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Kuva 15. Ilmakuva vuodelta 1995 
 

 
Kuva 16. Ilmakuva vuodelta 2011 
 

 
Kuva 17. Ilmakuva vuodelta 2018 
 
 

Arkeologin inventointi 

Partolan osayleiskaava-alueelle on laadittu arkeologinen inven-
tointi. PIRKKALA, Partola arkeologinen inventointi 2020, Kulttuu-
riympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy. 

 
Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy suoritti 
toukokuussa 2020 arkeologisen inventoinnin Partolan 
osayleiskaavan suunnittelualueella Pirkkalan ja Tampereen 
kaupungin rajalla. Pirkkalassa on suoritettu arkeologisia 
inventointeja aiemminkin, on Partolan alue jäänyt inven-
toinneissa vähemmälle huomiolle. Työn toteutus perustui 
Pirkanmaan maakuntamuseon lausuntoon 724/2018 
(12.12.2019). Inventoinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota 

lausunnossa mainittuihin kohteisiin, tielinjoihin, torppa-
asutuksen ja rajamerkkeihin. Jäänteistä näistä ei kuitenkaan 
inventoinnissa havaittu. Alueen viimevuosikymmeninä ta-
pahtunut rakentaminen on saattanut tuhota jäännöksiä. 
 
Inventoinnin tuloksena paikannettiin kolme kohdetta, joista 
kaksi on todennäköisesti 1900-luvulla syntyneitä kiviraken-
teita. Mielenkiintoisena voidaan pitää metallinilmaisimella 
löytynyttä kohdetta 3 (srapnellikuula), joka voisi liittyä sisäl-
lissodan taisteluihin. Tähän löytöön ei kuitenkaan liittynyt 
erityisiä rakenteita ja se luokiteltiin löytöpaikaksi. 
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2.5 Rakennettu ympäristö 

Väestö ja asuminen 

Tampereen kaupunkiseutu on valtakunnan toiseksi suurin 
kaupunkiseutu ja kasvukeskus. Kaupunkiseudulla asuu lähes 
400 000 asukasta ja Pirkkalassa noin 20 400 (Tilastokeskus 
2022). Partolan osayleiskaava-alueella asuu noin 80 asukas-
ta. Asukkaat sijoittuvat suunnittelualueen länsiosaan Pakka-
lankulman alueelle. Osayleiskaava-alueen asuinrakennus-
kanta on erillispientaloja. 
 
Vuonna 2019 asuntokuntien keskikoko Pirkkalassa oli 2,3 
henkilöä, joka on merkittävästi suurempi kuin Tampereen 
1,8 henkilöä. Yli kolmen henkilön asuntokuntien määrä oli 
Pirkkalassa vuonna 2019 vähän yli 30 prosenttia, kun Tam-
pereella. Vastaavasti yhden henkilön asuntokuntien suh-
teellinen osuus on Tamperetta pienempi.  
 

 
Kuva 18. Asuntokunnat koon mukaan Pirkkalassa (2019). 

 
Pirkkalassa yhden ja kahden henkilön asuntokuntien määrä 
on kasvanut jo usean vuosikymmenen ajan ollen lähes 70 
prosenttia kaikista asuntokunnista vuoden 2021 lopulla. 
Kaikkiaan asuntokuntia oli vuoden 2021 lopulla 9 014, joista 
yhden henkilön asuntokuntia oli 3 187 eli 35 prosenttia. 
Asuntokunnan keskikoko oli 2,2 henkilöä vuonna 2021, kun 
se vielä vuonna 1985 oli 2,9 henkilöä. 

 

 
Kuva 19. Pirkkalan asuntokunnat koon mukaan 1985-2019. 

 
Partolan osayleiskaava alueelle asunnot ovat pientaloja. 
Osayleiskaavan ympäristössä asuntotyyppien jakauma on 
vaihteleva, kerrostaloasunnoista erillispientaloihin.  
 

Alueen ikärakenne 

Pirkkalan ikärakenne on suhteellisen tasapainoinen. Työ-
ikäisten osuus on suuri. Ikärakenteessa näkyy opiskeli-
jaikäisten suhteellisen pudotus sekä aivan nuorimpien 
osuuden putoaminen. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan 
seuraavien vuosikymmenien aikana kasvaa ikääntyneiden 
asukkaiden määrä ja väestöosuus.  
 
 

 
Kuva 20. Pirkkalan ikärakenne (2019). 

 
Asumisväljyys 

Asumisväljyys Pirkanmaalla on noin 42 neliömetriä henkilöä 
kohti. Tampereen seudun asumisväljyys on pienempi noin 
39,5 m2 /henkilö. Asumisväljyys on Pirkanmaalla pienin 
Tampereella. Pirkkalassa asumisväljyys vastaa seudun kes-
kiarvoa. Asumisväljyys on kasvanut 8 m2 /henkilö viimeisen 
20 vuoden aikana. Asumisväljyyden kasvu on hidastunut 
viimeisten vuosien aikana. Tasaantuva asumisväljyyden 
kehittyminen on kytköksissä kaupungistumiseen, kerrosta-
loasumiseen ja väljyyden arvostuksen vähentymiseen. Kau-
punkimainen asuminen suosii tiivistä asumista niin asuinra-
kennusten sijoittelun kuin henkilön käytössä olevan asunto-
pinta-alan suhteen. Asumisväljyyden ennakoidaan kasvavan 
koko maassa 44 neliömetriin/asukas vuoteen 2025 mennes-
sä. 
 

 
Kuva 21. Omakotiasuntojen  asuntokuntajakauma (2019) 
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Osayleiskaavassa arvioidaan keskusta-alueen vuoden 2040 
laskennalliseksi asumisväljyydeksi noin 50 neliömetriä. 
Kaupunkiasunnoissa kaksiota asuttaa yhä useammin yksi 
henkilö, kolmiota kaksi henkilöä. Kerrostaloasuminen on 
yleisintä pariskuntien ja yksiasuvien keskuudessa, jotka 
arvostavat väljää asuntoa. Perheet arvostavat väljempää 
asuntorakennetta ja omaa pihaa. Asumisen väljyyden kas-
vua lisäävät asuntokuntien koon pieneneminen, kaksois-
asumisen yleistyminen, parisuhteiden purkautumisen ylei-
syys ja suurten ikäluokkien ikääntyessä tarve väljiin kaupun-
kiasuntoihin. 

Asuntojen koko 

Suurin muutos uudisasuntojen keskimääräisissä neliöissä on 
tapahtunut omakotitalorakentamisessa. Kun 1990-luvun 
alussa uusien omakotitalojen keskikoko koko maassa oli 122 
neliötä, vuonna 2010 uudet omakotitalot olivat kooltaan 
keskimäärin 144 neliötä. Uusien rivi- ja kerrostaloasuntojen 
keskikoon kehitys ei ole ollut yhtä suoraviivaista. Uusien 
rivitaloasuntojen keskikoko on vaihdellut 63 neliöstä 81 
neliöön. Kerrostaloasuntojen keskikoko on vaihdellut uudis-
tuotannossa vähiten, 55 neliöstä 63 neliöön. Vuonna 2010 
valmistuneiden asuntojen keskikoko pieneni kuitenkin kai-
kissa asuinrakennusten talotyypeissä edellisvuoteen verrat-
tuna.  
 
Pirkkalassa keskimääräinen asuntokoko oli vuonna 2021 
noin 88,5 m2. Pirkkalassa omakoti- tai paritalossa asuvia oli 
n. 9150, rivitalossa n. 3900 ja kerrostalossa 5600. Erillispien-
talojen keskikoko oli noin 115 m2, rivi- ja muiden kytketty-
jentalojen noin 69 m2 ja kerrostaloasuntojen noin 58 m2. 
Vaikka lapsiperheet suosivat Tampereen kehyskuntia asuin-
alueena niiden hyvän saavutettavuuden, palveluiden ja 
asumisväljyyden houkuttelemina, on kuitenkin huomioita-
vaa, että kehyskunnissakin nopeimmin kasvava ikäryhmä 
on eläkeläiset. Yksin asumisen ennustetaan yleistyvän, jo-
ten uusien asuntojen tarve on suurin pienissä asunnoissa.  
Pirkkalassa lapsiasuntokuntien lukumäärä vuonna 2021 oli 
2658 eli n. 30 prosenttia asuntokunnista. 

 

Asunnon omistussuhde 

Pirkkalassa suurin osa asuinnoista on omistusasuntoja.  
Vuokra-asuntojen on noin 15% prosenttia asuntokannasta. 
 

 
Kuva 22. Asunnon omistussuhde 2019. 

 

 
 

Väestöennuste 

 
Partolan osayleiskaavassa on varauduttu Pirkkalan 1,5 pro-
sentin vuotuiseen asukasluvun kasvuun. Tämä tarkoittaa 
koko Pirkkalan osalta noin 7 200 asukkaan lisäystä vuoteen 
2040. Ennuste on merkittävästi Tilastokeskuksen väestöen-
nustetta suurempi. Tilastokeskus osoittaa noin 635 asuk-
kaan väestön lisäystä vuoteen 2040 mennessä. 
 
Tampereen seutuhallituksen hyväksymien tavoitteiden 
mukaisesti rakennesuunnitelmassa Tampereen seudulla on 
vuoteen 2040 mennessä varauduttu noin 110 000 asukkaan 
väestönkasvuun ja Pirkkalan 9 500 asukkaan väestönkas-
vuun. Tampereen osuutta kaupunkiseudun väestönkasvusta 
on korostettu seutuhallituksen päälinjaratkaisun mukaisesti.  
 
Pirkkalan väestö on kasvanut viimeisten vuosikymmenten 
aikana voimakkaasti. Kasvulle on ollut tyypillistä voimakas 
vuosittainen vaihtelu 0,4 % kasvusta aina 4,5 % vuosikas-
vuun. 
 

Pirkkala Väestö Kasvu % As. lisäys 

2000 12 736 2,97 % 378 

2001 13 280 4,10 % 544 

2002 13 684 2,95 % 404 

2003 14 322 4,45 % 638 

2004 14 560 1,63 % 238 

2005 14 875 2,12 % 315 

2006 15 268 2,57 % 393 

2007 15 788 3,29 % 520 

2008 16 154 2,27 % 366 

2009 16 515 2,19 % 361 

2010 17 237 4,19 % 722 

2011 17 763 2,96 % 526 

2012 18 128 2,01 % 365 

2013 18 369 1,31 % 241 

2014 18 689 1,71 % 320 

2015 18 913 1,18 % 224 

2016 19 163 1,30 % 250 

2017 19 237 0,38 % 74 

2018 19 368 0,68 % 131 

2019 19 623 1,30 % 255 

2020 19 803 0,91 % 180 

2021 20 207 2,00 % 404 

Kuva 23. Väestökasvu 2000-luvulla 
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Keskimäärin väestö on kasvanut 2000-luvulla noin 1,6 %. 
Talousarvion mukainen 1,5 prosentin vuotuinen kasvu tukee 
Tampereen kaupunkiseudun tavoitteita. 
 
Kunnan asukasmäärän kasvu on ollut 2000-luvun alkupuo-
lelle asti alle 2 % tasolla ja 1990 luvun laman aikoihin lähes 
nollassa. 2000- luvun alun jälkeen kasvu on ollut keskimää-
rin 3 % vuodessa, ollen huippuvuosina (2001, 2003, 2010) yli 
4 %. 2000–2010 lukujen kasvu selittyy mm. kerrostalotuo-
tannon voimakkaalla kasvulla ja aikakaudella tapahtuneella 
yksityisen maan kaavoituksella ja sen ennakoimattomuu-
della. Hallitsematon kasvu johtui osin ajankohdalla olleiden 
uhkien torjumisesta ja se on saatu taittumaan hyvin hoide-
tulla maapolitiikalla ja kasvu onkin ollut hallittua 2012– 2019 
välillä keskimäärin n. 1,6 %. Kunnan jatkuva kasvu kertoo 
myös suoraan kunnan vetovoimasta ja haluttavuudesta 
asuinpaikkana. 
 

 

 
Kuva 24. Pirkkalan vuosittainen kasvuprosentti 

 

 
Kuva 25. Väestöennusteet 

 
Pirkkalan kunnan asuntotuotannon kasvutavoitteesta MAL-
sopimuksen mukaisesti asuinkerrosalasta vähintään 80 % 
sijoittuu keskeisele joukkoliikennevyöhykkeelle. Vuoteen 
2040 mennessä suurin kasvu kohdistuu Suupan ympäris-
töön, mutta myös merkittävää kasvua kohdistuu Partolan 
alueelle. Myös kehätien ulkopuolella varaudutaan hienoi-

seen väkimäärän kasvuun niin Sankilaan kuin Kaakkois-
Pirkkalan osalta. Asuinalueiden mitoituksessa on otettu 
huomioon oletettu asuntokuntien keskikoon pienenemises-
tä johtuva väljyyskehitys, minkä suuruus on merkittävä 
etenkin vanhoilla asuinalueilla. 
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Taajamakuva 

Partolan taajamakuva on muovautunut tyypilliseksi auto-
markettialueeksi, jota hallitsevat suuret laatikkomaiset 
rakennusmassat laajoine pysäköintialueineen. Partolan 
kaupallisen keskuksen synty ja muutos on hyvin lyhyen ajan 
tulos, mutta kokonaisuutena seudullisesti alueen kehittymi-
nen on pitkään jatkuneen kehityskulun tulos. Liikkumista 
koskeneet rakennemuutokset erityisesti 1960-luvulta läh-
tien ovat muovanneet voimakkaasti ympäristöä.  Kaupun-
gistuminen ja autoilun yleistyminen johtivat kaupunkialuei-
den yhdyskuntarakenteen voimakkaaseen laajenemiseen, 
yhdyskuntarakenteen hajautumiseen ja perinteisten tiivii-
den keskustojen kaupallisen aseman heikkenemiseen. Alu-
eiden elinvoimaisuus nähtiin usein riippuvan autoliikenteen 
sujuvuudesta. Viimeisten vuosikymmenten aikana ongel-
mana on alettu pitää liian hajanaisia ja väljiä alueita keskus-
tan ulkopuolella ja entistä pidempiä etäisyyksiä eri toimin-
tojen välillä sekä alueiden autoriippuvuutta. Tämän lisäksi 
kaupalliset toiminnot muuttuvat rakenteita nopeammin- 
Tähän vaikuttaa monet sijainnista riippumattomatkin asiat.  
 
Huomioitavaa on kuitenkin, että olemassa olevan keskustan 
sijainti muuttuu erittäin harvoin, vaikka fyysisetkin raken-
teet uudistuvat keskustan olemassaolon aikoina useam-
paankin kertaan. 
 
Partolan antaa itsestään kokonaisuutena hieman hajanaisen 
mielikuvan. Aluetta vaivaa mielikuva, että ympäristöä on 
suunniteltu vahvasti juuri autoliikenteen ehdoilla ja fyysinen 
ympäristö jäänyt kehityksessä jälkeen. Kaupallisen keskuk-
sen rajapinnat kohti asutusta, liikenneväyliä ja luontoalueita 
kohtaan ovat osin jäsentymättömiä.  
 

Alueen rakeisuus 

Partolan alueen kaupallisen keskuksen rakennukset ovat 
mittakaavaltaan suuria ja samoin etäisyydet rakennuksien 
välillä. Verrattuna perinteisiin keskuksiin alue on hyvin väl-
jää.  
 
 
 

 
Kuva 26. Partolan alueen rakeisuuskartta 

 
 

 
Kuva 27. Espoon Iso Omena ostoskeskusalueen rakeisuuskartta 
(punaisella mittakaavassa Partolan OYK kaava-alueen rajaus) 

 

 
Kuva 28. Tampereen keskusta alueen rakeisuuskartta (punaisella 
mittakaavassa Partolan OYK kaava-alueen rajaus) 

 

 
Kuva 29. Tallinnan vanhan kaupungin rakeisuuskartta (punaisella 
mittakaavassa Partolan OYK kaava-alueen rajaus) 
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Keskustabarometri 

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo 
(barometri), Tampereen kaupunkiseutu 2019.  

 
Tampereen kaupunkiseudun kuntien alakeskusten kehittä-
minen on yksi keskeinen Rakennesuunnitelmassa 2040 
määritelty lähivuosien seudullisen maankäytön tavoite. 
Tätä työtä syventämään ja tavoitteiden saavuttamista hel-
pottamaan on kehitetty seudun yhteinen keskusten suun-
nittelua ja kehittämistä palveleva keskusta-alueiden seuran-
tamittaristo. Keskustabarometri on selkeä, yhteneväinen ja 
helposti toistettava työkalu. Barometrin tulokset ovat ver-
tailukelpoisia: yhden keskuksen kehittymistä voidaan tar-
kastella vertailemalla tuloksia aikaisempien barometrien 
tuloksiin, ja keskuksia voidaan vertailla keskenään seudulli-
sen kokonaiskuvan saamiseksi. Seudullista vertailua helpot-
taa etenkin tässä barometrissa esiteltävä keskusten profi-
lointi. 
 
Keskustabarometrissa olivat tällä kertaa mukana Tampe-
reen seitsemän kehyskunnan kuntakeskukset sekä yhdek-
sän alakeskustaa Tampereelta ja kehyskunnista: Kangas-
alan keskusta ja Lentola, Lempäälän keskusta, Marjamäki-
Ideapark ja Sääksjärvi, Nokian keskusta, Oriveden keskusta, 
Pirkkalan keskusta ja Partola, Tampereen Hervanta, Koillis-
keskus, Lakalaiva, Lielahti ja Tesoma, Vesilahden kirkonkylä 
sekä Ylöjärven keskusta ja Elovainio. 
 

Asukaskyselyn tulokset 

 
Partola sijaitsee Pirkkalan ja Tampereen rajalla ja se näkyy 
vastaajatilastoissa: Partolan osalta vastanneista noin 60 
prosenttia asuu Pirkkalassa ja noin 30 prosenttia Tampereel-
la. Vain kaksi prosenttia vastaajista määrittelee asuvansa 
Partolan keskustassa, mutta peräti 77 prosenttia vastaajista 
asuu alle kahden kilometrin etäisyydellä siitä. Nämä kaksi 
tilastoa kuvaavat hyvin Partolan luonnetta kahden kunnan 
asukkaiden yhteisenä asiointialueena, joka on kuitenkin 
selvästi ympäröivistä asuinalueista erillinen keskittymä. 
 
Suurin osa vastaajista sijoittaa Partolan keskeisimmän pai-
kan kauppakeskus Veskan edustalle sen tarjoamien palve-
luiden vuoksi. Kauppakeskus on myös yksi vastaajien mieli-
paikoista, koska siellä saa hoidettua monta asiaa yhdellä 
kertaa.. Kaikki keskustan alueelle merkityt kohtaamis- ja 
ajanviettopaikat on merkitty kauppakeskus Veskaan. Siellä 
vastaajia houkuttavat ravintolat ja ilmaiset parkkipaikat. 
Keskusta-alueen ulkopuolelta vastaajat nimeävät mielipai-
koikseen Pereensaaren, Loukonlahden ja Pereen alueet. 
 
Vastaajat merkitsevät monia kauppoja viihtyisiksi, koska ne 
tarjoavat palveluita ja aktiviteetteja, mutta muuten aluetta 
pidetään pääasiassa epäviihtyisänä runsaan liikenteen ja 
laatikkomaisten liikerakennusten vuoksi. Kenkätielle yhtyvä 
kevyenliikenteenväylä on vastaajan mielestä viihtyisä, mut-
ta hyvin pieni pala luontoa. Partolankin alueelle merkitään 
turvattomia paikkoja lähinnä kevyenliikenteen kulkijoille 
vaarallisiin kohtiin. Esimerkiksi liikekeskustasta itään asuin-
alueille toivotaan parempia kulkureittejä. Myös autoilijoiden 
liikennejärjestelyitä voitaisiin vastaajien mukaan parantaa 
esimerkiksi Nuolialantien ja Naistenmatkantien risteyksessä 
ja K-Citymarketin bensa-aseman läheisyydessä. 

 
Vastaajilla on monia Partolan viihtyisyyttä lisääviä kehittä-
misehdotuksia. Keskusta-alueelle toivotaan istutuksia, ka-
tutaidetta ja leikkipuistoa. Kauppakeskus Veskaan toivo-
taan kirjastoa ja näyttelytilaa. Veskan tai S-Marketin park-
kipaikalla voisi järjestää kesätoria tai toripäiviä. Alueelle 
toivotaan kahvilaa, josta saa laadukasta kahvia ja leivoksia. 
Keskustan ulkopuolelle luonnonläheisemmille alueille ehdo-
tetaan terassillista ympärivuotista kahvilaa, teatteria ja 
tapahtumia. Liikealueelle toivotaan vielä urheilutarvike- ja 
harrastusvälinekauppoja. Vastaajat toivovat Partolaan lisää 
asuntoja korkeisiin taloihin liikekeskustan reunalle, sekä 
omakotitontteja. 
 
Asukaskyselyn tulosten perusteella Partolasta on saatavilla 
jo lähes kaikki tarvittavat palvelut ja niin lähellä kuin kau-
empanakin asuvat ihmiset käyttävät niitä mielellään myös 
päivittäiseen asiointiin. Viihtyisyyteen olisi kuitenkin vielä 
panostettava huomattavasti ja lisättävä keskuksen puisto-
maisuutta ja oleskelumahdollisuuksia. Vastaajat eivät halua 
asuntoja itse liikekeskustaan vaan sen reunoille, mutta kes-
kustaa voidaan silti kehittää vielä enemmän mukavan asi-
oinnin, harrastamisen ja oleskelun alueeksi. Liikennejärjes-
telyitä on vielä parannettava etenkin kevyenliikenteen käyt-
täjien näkökulmasta, koska alue on suunniteltu pitkälti yksi-
tyisautoille, vaikka kyselyn mukaan suurin osa vastaajista 
asioi keskuksessa ilman autoa. Kuitenkin myös moottori-
ajoneuvojen kulkua on sujuvoitettava ja selkeytettävä alu-
eella. Partolankin välittömässä läheisyydessä on paljon 
viihtyisiä asuinalueita ja luontoa, joita kannattaa käyttää 
uusien asukkaiden houkuttelussa siinä missä keskuksen 
viihtyisää ja kerta-asioinnin mahdollistavaa liikekeskustaa-
kin. 
 

Julkiset palvelut 

Varhaiskasvatus 

 
Varhaiskasvatuksen päivittäinen toiminta rakentuu valta-
kunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sekä 
Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen linjauksille.  

 
Pirkkalan varhaiskasvatus on osa hyvinvointipalveluita, 
joihin kuuluvat myös lasten ja nuorten koulutus sekä hyvin-
vointia edistävät palvelut. Hyvinvointipalveluiden kehittä-
missuunnitelman painopisteitä ovat yhtenäinen kasvun ja 
opin polku, monialainen työskentely ja ennaltaehkäisevät 
toimintatavat, osallisuus ja yhteisöllisyys sekä elinikäinen 
oppiminen ja kestävä hyvinvointi.  
 
Varhaiskasvatus pyritään järjestämään lähellä palvelun 
käyttäjiä ja paikallisia tarpeita vastaavina aukioloaikoina. 
Varhaiskasvatusta voidaan varhaiskasvatuslain mukaan 
toteuttaa päiväkotitoimintana, perhepäivähoitona tai avoi-
mena varhaiskasvatustoimintana. Laissa säädetty lapsen 
oikeus varhaiskasvatukseen koskee päiväkodissa tai perhe-
päivähoidossa annettavaa varhaiskasvatusta. Esiopetukses-
sa olevalla lapsella tulee olla mahdollisuus osallistua var-
haiskasvatukseen lain oikeuttamalla tavalla. 

 
Partolan alueen lähin kunnallinen päiväkoti sijaitsee Pakka-
lankulmassa, Päiväkoti Pakkalanlyhty osoitteessa Kaartotie 
5. Päiväkodissa toimii kolme ryhmää.   
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Koulutoimi 

Pirkkalan kunta tarjoaa lapsilleen ja nuorilleen kasvatusta ja 
opetusta seitsemässä koulussa ja kahdeksassa toimipistees-
sä. Pirkkalan tiiviiseen esi- ja perusopetuksen palveluverk-
koon kuuluu neljä alakoulua, yksi yhtenäiskoulu ja yksi ylä-
koulu. Nämä koulut tarjoavat päivittäisen oppimisympäris-
tön n. 3000 lapselle ja nuorelle. Palveluverkko uudistuu ko-
vaa tahtia, Soljan lastentalo (varhaiskasvatus, esi- ja al-
kuopetus) otettiin käyttöön vuonna 2021 sekä Kirkonkylän 
ja Suupan alueen koulujen laajennus- ja perusparannus-
hankkeet ovat käynnissä. 
 
Partolan alueen lähimmät koulut ovat Nuolialan koulu (0-9 
luokat) ja Toivion koulu (0-6 luokat).  Suunnitelmissa on 
uuden koulun rakentaminen Kalliomäen alueelle Naisten-
matkantien ja Pakkalantien kulmaukseen. Asemakaavan 
laatiminen alueelle on aloitettu 2022. Uusi koulu tulisi palve-
lemaan Partolan alueen asukkaita. 
 

Työpaikat 

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan Pirkkalassa 
oli vuoden 2018 lopussa 7 840 työpaikkaa, joka on 480 työ-
paikkaa edellisvuotta enemmän. Koko vaikutusalueen 
(Pirkkala, Lempäälä sekä Tampereen eteläinen ja kaakkoi-
nen palvelualue) työpaikkamäärä oli vuoden 2017 lopussa 39 
723 työpaikkaa. Työpaikkamäärä on lisääntynyt vuosina 
2010-2017 Pirkkalassa 2 148 työpaikkaa (+41 %) ja koko 
vaikutusalueella 5 100 työpaikkaa  (+15 %).  
 
Pirkkalan työpaikat ovat keskittyneet Partolan alueelle, 
Pirkkalan kuntakeskukseen sekä Huovin ja Vaitin yritysalu-
eille. Pirkkalan keskustassa on paljon erityisesti palvelualan 
työpaikkoja. Huovin ja Vaitin yritysalueilla on erityisesti 
jalostuksen työpaikkoja, joista suurin osa on teollisuuden ja 
rakentamisen aloilla. 
 

 
Kuva 30. Työpaikkojen sijoittuminen vuoden 2016 lopussa (Tilas-
tokeskus 2017) Tummimmat ja suurimmat ympyrät kuvaavat 
ruutuja, joissa työpaikkoja on eniten. 

 

Partolan osayleiskaava-alueella ja sen läheisyydessä sijait-
see runsaasti työpaikkoja niin Pirkkalan kuin Tampereenkin 
puolella. Vuoden 2016 lopussa työpaikkamäärä alle 1 kilo-

metrin etäisyydellä oli noin 1 600 työpaikkaa ja alle 3 kilo-
metrin etäisyydellä noin 7 800 työpaikkaa. Suunnittelualuet-
ta lähimmät työpaikka-alueet ovat Pirkkalassa Linnakallion 
alue ja Tampereen puolella Lakalaivan yritysalue. Partolan 
lounaispuolella sijaitseva Linnakallion alue on kehittynyt 
voimakkaasti tilastoajankohdan (2016) jälkeen.  Partolan 
osayleiskaava-alueella oli vuoden 2016 lopussa noin 680 
työpaikkaa. 
 

 
Kuva 31. Työpaikkojen sijoittuminen Partolan osayleiskaava-
alueen lähiympäristössä vuoden 2016 lopussa (Tilastokeskus 
2017). 

 

Partolan osayleiskaava-alueen työpaikoista (noin 680 työ-
paikkaa) 95 % on kaupan ja yksityisten palvelujen toimialoil-
la (LIIKE), 2 % rakentamisen toimialoilla, 2 % toimistotyyp-
pisillä toimialoilla ja 1 % kuljetuksen ja varastoinnin toi-
mialoilla. Partolan kaupan ja yksityisten palvelujen työpai-
koista valtaosa on vähittäiskaupan toimialoilla ja pienempi 
osa ravitsemispalveluissa ja muun palvelutoiminnan toi-
mialoilla. Pirkkalan kunnanviraston Partolan toimipiste on 
aloittanut toimintansa kesällä 2017. Käytetty tilasto on vuo-
delta 2016, joten julkisen hallinnon työpaikat eivät näy vielä 
Partolan tiedoissa. 

Kaupalliset palvelut 

kaupan palveluverkkoselvityksen päivitys, FCG Finnish Consul-
ting Group Oy 2021 

 

Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan Pirkkalassa 
oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 120 kaupallisten palvelu-
jen toimipaikkaa, joista 5 oli majoituspalvelujen, 29 ravitse-
mispalvelujen, 32 kulttuuri-, urheilu- ja virkistyspalveluiden 
ja 54 muiden palvelujen toimipaikkoja. Hotellitason majoi-
tuspalvelut keskittyvät Tampereelle. Pirkkalan ja Lempää-
län majoituspalvelut ovat pääosin lomamökkien vuokrauk-
seen liittyviä palveluja.   

Yhtä kaupallisten palvelujen toimipaikkaa kohti oli Pirkka-
lassa keskimäärin 160 asukasta/toimipaikka, Lempäälässä 
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keskimäärin 140 asukasta/toimipaikka ja Tampereella kes-
kimäärin 110 asukasta/toimipaikka. Samaan aikaan koko 
maassa oli keskimäärin 127 asukasta yhtä kaupallisten pal-
velujen toimipaikkaa kohti. Väestöpohjaan suhteutettuna 
kaupallisten palvelujen palveluverkon kattavuus oli Pirkka-
lassa ja Lempäälässä heikompi ja Tampereella parempi kuin 
koko maassa keskimäärin. 

Partolan alue on merkitykseltään seudullinen kaupallisten 
palveluiden alue, jossa Pirkkalan asukkaiden lisäksi asioivat 
laajalti myös Tampereen ja muiden lähikuntien asukkaat. 
Pirkanmaan maakuntakaavan mukaisella Partolan kaupal-
listen palvelujen alueella on tällä hetkellä 12 liikerakennusta. 
Näiden lisäksi Partolan osayleiskaava-alueen koilliskulmas-
sa on Partolakeskus ja luoteiskulmassa puutarha-alan liike-
rakennus. Osayleiskaava-alueen liikerakennusten kerrosala 
on yhteensä noin 101 900 k-m2, josta valtaosa (98 200 k-
m2) on Pirkanmaan maakuntakaavan mukaisella Partolan 
kaupallisten palvelujen alueella.  

Partolan alueen kaupallinen rakenne on väljä. Aluetta luon-
nehtivat suuret laatikkomaiset myymälärakennukset sekä 
niitä ympäröivät laajat pysäköintialueet ja leveät katualu-
eet. Alueella asioidaan pääosin henkilöautolla. Koska väljäs-
tä ja hajanaisesta rakenteesta johtuen myymälöiden väliset 
etäisyydet ovat pitkiä, liikkuminen myös alueen sisällä ta-
pahtuu pääosin henkilöautolla.  

 
Päivittäistavarakaupan palveluverkko 

Pirkkalassa oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 13 päivittäis-
tavaroita myyvää myymälää. Myymälöistä 7 oli koko päivit-
täistavaravalikoimaa myyviä myymälöitä ja 6 erikois-, hal-
pahinta- ja huoltoasemamyymälöitä, joissa on vain osa 
päivittäistavaravalikoimaa. Pirkkalan päivittäistavaramyy-
mälöistä 6 kpl (46 %) toimi Partolan alueella. Vaikutusalu-
een päivittäistavaramyymälöistä 13 kpl (15 %) oli Pirkkalas-
sa, 27 kpl (30 %) Lempäälässä ja 49 kpl (55 %) Tampereen 
eteläisellä ja kaakkoisella palvelualueella.   

Vuosina 2011-2018 koko päivittäistavaravalikoimaa myyvien 
myymälöiden määrä on vähentynyt Pirkkalassa yhdellä 
myymälällä. Supermarket-kokoluokan myymälöiden määrä 
on lisääntynyt yhdellä ja valintamyymälä kokoluokan myy-
mälöiden määrä on vähentynyt kahdella myymälällä.   

 
Yhtä päivittäistavaramyymälää kohti oli vuoden 2018 lopus-
sa Pirkkalassa keskimäärin 2 770 asukasta/myymälä ja koko 
vaikutusalueella keskimäärin 2 450 asukasta/myymälä, kun 
mukaan otetaan vain koko päivittäistavaravalikoimaa myy-
vät myymälät. Koko Suomen vastaava tunnusluku vuonna 
2018 oli keskimäärin 1 970 asukasta yhtä päivittäistavara-
myymälää kohti. Näin ollen Pirkkalan ja koko vaikutusalu-
een päivittäistavarakaupan palveluverkon kattavuus suh-
teessa väestömäärään on koko maan keskitasoa heikompi.   

Pirkkalan päivittäistavarakaupan palvelut ovat vetovoimai-
sia ja saavat ostovoimaa myös kunnan ulkopuolelta. Vuonna 
2018 päivittäistavarakaupan ostovoiman nettosiirtymä oli 
Pirkkalassa positiivinen, noin 43 %. Vaikutusalueella (Pirkka-
lan ja Lempäälän kunnat sekä Tampereen eteläinen ja kaak-
koinen palvelualue) päivittäistavarakaupan kysyntä ja tar-
jonta ovat tasapainossa, ostovoiman nettosiirtymä 0 %. 

Vähittäiskauppaa ohjaavan lainsäädännön keskeisenä ta-
voitteena on edistää kaupan palveluiden sijoittumista kes-
kusta-alueille sekä turvata eri kulkumuodoin saavutettavis-
sa olevan vähittäiskaupan palveluverkon säilymisen ja kehit-
tymisen edellytykset.  

 

Erikoiskaupan palveluverkko 

Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan Pirkkalassa 
oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 86 erikoiskaupan myymä-
lää, joista 12 toimi tilaa vaativan erikoistavaran kaupan, 22 
autokaupan ja polttoaineen myynnin ja 52 muun erikois-
kaupan toimialoilla. Yhtä erikoiskaupan myymälää kohti oli 
vuoden 2017 lopussa Pirkkalassa keskimäärin 300 asukas-
ta/myymälä, Lempäälässä keskimäärin 183 asukas-
ta/myymälä ja Tampereella keskimäärin 310 asukas-
ta/myymälä. Koko maan vastaava tunnusluku oli vuonna 
2017 keskimäärin 320 asukasta yhtä erikoiskaupan myymä-
lää kohti. Näin ollen asukaslukuun suhteutettuna Pirkkalan, 
Lempäälän ja Tampereen erikoiskaupan myymäläverkko on 
koko maan keskitasoa kattavampi.   

 

Liikenne 

Partolan osayleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu Liikenne-
selvitys, WSP Finland Oy 2021, päivitetty 2023 
 

 
Jalankulku 

Partolan alueella on nykyisellään kattava jalankulun verkos-
to. Pääkulkureittien kävely-ympäristö itsessään ei kuiten-
kaan ole kovin viihtyisä; jalankulkutiet ovat suurimmaksi 
osaksi yhdistettyjä jalankulku- ja pyöräteitä ja ajoneuvolii-
kenne on erotettu väylistä pääasiassa ainoastaan reunaki-
vien avulla. Kenkätien itäpuolella ja Saapastien eteläpuolel-
la sijaitsevat alueen ainoat erilliset jalkakäytävät. 

 

 
Kuva 32. Alueen jalankulkuyhteydet 

 



 

Pirkkala kunta  Partolan osayleiskaava | 17   

Pyöräily 

Partolan alueella on nykyisellään kattava pyöräilyn verkos-
to. Pyöräilyn seudulliset pääreitit (Tampere-Pirkkala ja 
Lempäälä-Pirkkala) kulkevat Naistenmatkantiellä. Pyöräilyn 
pääreitit alueella kulkevat Lestitien, Kenkätien, Saapastien 
sekä Linnakalliontien kautta. Alueella on lisäksi kattavasti 
paikallisreittejä, jotka kytkevät alueen seudullisiin pääreit-
teihin sekä muuhun pyöräilyverkkoon. Kaikki Partolan alu-
een pyörätiet ovat nykyisellään yhdistettyjä jalankulku- ja 
pyöräilyväyliä, joten ne eivät täytä ohjeen (Pyöräliikenteen 
suunnittelu, Väyläviraston ohjeita 18/2020) mukaista suosi-
tusta. Ohjeen mukaan jalankulku ja pyöräily tulisi lähtökoh-
taisesti erottaa toisistaan erityisesti pyöräilyn pääverkolla ja 
alueilla, joissa on paljon lapsia, iäkkäitä sekä toimintarajoit-
teisia henkilöitä. 

 

 
Kuva 33. Alueen pyöräilyreitit 

 

Joukkoliikenne 

Suunnittelualue on hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä. 
Partolan alueen sisällä ja Naistenmatkantiellä kulkee nykyi-
sin seuraavat joukkoliikenteen linjat: 1 (A, B) Pirkkala-
Vatiala, 11 (B, C) Rahola-Kyösti, 14 (T) Pere-Reuharinniemi, 
27 Partola-Keskustori ja 67 Linnakorpi-Partola. Alueen jouk-
koliikenteen pysäkit sijaitsevat Kenkätiellä sekä Saapastiel-
lä. 
 
Tampereen joukkoliikenteen vuoden 2021 laajassa linjasto-
uudistuksessa varauduttiin raitiotielinjojen käyttöönottoon. 
Linjasto uudistus vaikuttaa laajasti myös Pirkkalan ja Parto-
lan joukkoliikenteeseen. Linjasto 2021 -uudistuksen myötä 
alueella kulkee seuraavat linjat: 8 Kyösti-Haukiluoma, 11 
Suupantori-Tays, 12 Vaitti-Reuharinniemi, 34 Suuppa-Takk, 
31 Nuoliala-Ranta-Tampella, 36 Pirkkala-Hermia. 
       
Linjaston periaatteena on hyvä Tampereen keskustan saa-
vutettavuus, päällekkäisten linjojen minimointi ja toimivat 
vaihtoyhteydet. Linjasto kehittyy edelleen, 
kun raitiotieverkostoa laajennetaan. 

 

 
Kuva 34. Joukkoliikenteen pysäkit alueella (Nysse Reittiopas,  

© Tampere 2021) 

Raitiotie 

Tampereen raitiotien seudullisen yleissuunnitelma valmistui 
keväällä 2021. Yleissuunnitelmassa kuvataan rakenteilla 
olevan raitiotien jatkolinjojen ratavarausten sijainnit Tam-
pereen Hatanpäältä Härmälän kautta Pirkkalaan, Tays Kes-
kussairaalalta Koilliskeskuksen kautta Kangasalan Lammin-
rahkaan ja Tampereen Lielahdesta Ylöjärvelle sekä ratava-
raukset Kangasalan Saarenmaalla. Tampereen raitiotiejär-
jestelmää suunnitellaan laajennettavaksi vaiheittain seudul-
liseksi aina 2040-luvulle asti. 
 
Raitiotiejärjestelmän ensimmäisen toteutusosan Hervanta-
Pyynikintori-Tays sekä Hatanpään alkuosan raitiotieliiken-
nöinti alkaa elokuussa 2021. Raitiotien toisen toteutusosan 
Pyynikintori-Santalahti-Lentävänniemi rakennustyöt alkoi-
vat vuoden 2020 loppupuolella. Raitiotien osa 2 on tavoite 
ottaa käyttöön vaiheittain vuosina 2023 ja 2024. 

Tampereen raitiotien seudullisessa yleissuunnitelmassa 
tarkasteltiin toteutusosan 2 jälkeisten raitiotielinjojen rata-
varauksia. Yleissuunnitelmassa määritettiin varaukset Tam-
pereen kuntarajat ylittäville raitiotieradoille. Suunnitelmas-
sa oli tavoite määrittää millä kadulla ja missä kohtaa katu-
poikkileikkausta on tarvetta jatkossa varautua raitiotieradan 
mahdolliseen toteuttamiseen. Raitiotien seudullisen yleis-
suunnitelman ratavaraukset palvelevat kuntien yleis- ja 
asemakaavoitusta sekä liikennejärjestelmän ja kunnallis-
tekniikan verkoston suunnittelua. 

 

 

https://www.nysse.fi/linjasto2021.html
https://www.nysse.fi/linjasto2021.html
https://www.nysse.fi/linjasto2021.html
https://www.nysse.fi/linjasto2021.html
https://www.nysse.fi/linjasto2021.html
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Kuva 35. Raitiotien yleissuunnitelma Partolan kohdalta 

 
Tampereen kaupunki ja Pirkkalan kunta käynnistivät 2021 
hankesuunnitelman laatimisen Pirkkalasta Linnainmaalle. 
Hankesuunnitelmassa raitiotien suunnitelmat laaditaan 
alustavan katusuunnitelman tarkkuudella ja tarkennetaan 
vaikutusten arviointeja raitiotiesuunnitelmasta. Hanke-
suunnitelmassa laaditaan raitiotien Pirkkala - Linnainmaa 
hankearviointi valtion ohjeiden ja kuntatalouden näkökul-
masta. Hankesuunnitelma laaditaan Pirkkalan kuntakeskuk-
selta, Suupan pysäkiltä, Tampereen Linnainmaan pysäkille 
Koilliskeskukseen. Hankesuunnitelman perusteella ei pääte-
tä raitiotien rakentamisesta vaan mahdolliseen toteutus-
suunnitteluun ryhtymisestä. Hankesuunnitteluvaihe syven-
tää yleissuunnitelmavaiheen suunnitelmia ja vaikutusten 
arviointia jatkosuunnittelusta tehtävän kuntien päätöksen-
teon tueksi. Tavoitteena on, että hankesuunnitelma valmis-
tuu keväällä 2023. Hankesuunnitelman perusteella Tampe-
reen ja Pirkkalan kunnanvaltuustot voivat päättää rai-
tiotielinjan mahdollisesta toteutussuunnitteluun ryhtymi-
sestä keväällä 2023. Toteutussuunnittelu voisi ajoittua vuo-
sille 2023–2024, jolloin Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien radan 
rakentaminen olisi mahdollista vuosina 2025–2028. 
 

Ajoneuvoliikenne 

Partolan alueen sisäisen liikenneverkon muodostavat Ken-
kätie, Lestitie, Saapastie, Palmrothintie sekä Linnakallion-
tie. Lisäksi Kaartotie palvelee Lidlin ja Rustan tontteja sekä  
asutusta alueen luoteisosassa. Kenkätie on alueen pääko-
koojakatu ja se kulkee pohjois-eteläsuuntaisesti alueen läpi  
Naistenmatkantieltä Palmrothintielle. Saapastie ja Palm-
rothintie kulkevat itä-länsisuuntaisesti alueen eteläosassa, 
ja molemmat yhdistyvät sekä Naistenmatkantiehen että 
Kenkätiehen. Linnakalliontie syöttää liikennettä alueelle  
pääasiassa Pakkalankulman ja Kurikan asuinalueilta. 
 
Alueen pohjois- ja itäpuolella kulkee Naistenmatkantie, joka 
on osa maantietä 3022 ja kulkee koko Pirkkalan läpi. Parto-
lan alue kytkeytyy Naistenmatkantiehen Kaartotien, Kenkä-
tien ja Palmrothintien valo-ohjattujen liittymien sekä Saa-
pastien kiertoliittymän kautta. Eteläosastaan Partolan oyk-
alue rajautuu vt 3:een. 
 
Naistenmatkantien liikennemäärä Partolan kohdalla on 
nykyään noin 10 000 - 12 000 ajon./vrk (KVL 2020, Väylävi-
raston tierekisteri). Osayleiskaava-alueen sisäisellä verkolla 
vilkasliikenteisimpiä katuja ovat Kenkätie, Palmrothintie ja 
Saapastie. Alueen liikenneverkko ja Naistenmatkantien 
liittymät alueelle ovat nykyisellään kohtalaisen kuormittu-
neita huipputunnin aikana. Erityisesti Naistenmatkantien ja 

Saapastien kiertoliittymässä on ajoittain toimivuushaastei-
ta. Kohtaan on suunniteltu turbokiertoliittymää, joka paran-
taisi liittymän toimivuutta. 
 

 
Kuva 36. Suunnittelualueen nykytilanteen (v. 2020) liikennemää-
rät 

 

Valtatie 3 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käyn-
nistänyt yleissuunnitelman laatimisen valtatie 3:n paranta-
miseksi välillä Lempäälä-Pirkkala. 
 

Valtatie 3 kuuluu Suomen päätieverkkoon ja on osa Euroo-
pan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T). Hankkeella pyritään 
parantamaan valtatie 3 liikenteen välityskykyä Tampereen 
kaupunkiseudulla. Liikenteessä on sujuvuusongelmia aamu- 
ja iltaruuhkan aikaan sekä viikonloppuisin. Liikenne tulee 
tulevaisuudessa lisääntymään lähialueen muuta liikenne-
verkkoa nopeammin Tampereen seudun hyvin vahvasti 
kasvavan maankäytön vuoksi. Yhteyden parantaminen 
sisältyy maakunnan ja kaupunkiseudun tavoitteisiin 
 
Yleissuunnitelma on käynnistynyt ympäristövaikutus arvi-
oinnin (YVA) kautta. Suunnittelussa laaditaan vaihtoehtoja 
sellaiseen tarkkuuteen, että vaihtoehtojen todennäköiset 
merkittävät ympäristövaikutukset voidaan arvioida vertai-
lukelpoisesti. YVA-menettelyssä tuotettaan tietoa päätök-
senteon pohjaksi. YVA-selostus oli nähtävillä 12.1.–
28.2.2022. Syyskuussa 2022 Pirkanmaan ELY-keskus linjasi, 
että jatkosuunnitteluun edetään vaihtoehdon 1 pohjalta. 
Ratkaisuun kuuluu valtatien 3 uusi tielinjaus sekä 2-kehän 
toteuttaminen Pulkajärven eteläpuolelta. Tähän päädyttiin 
YVA-menettelyn, lausuntojen ja hankkeen ohjausryhmässä 
käydyn keskustelun pohjalta. Keskeiset perusteet vaihtoeh-
don 1 valinnalle ovat seuraavat: Valittu ratkaisu tukee valta-
kunnallisen päätieverkon kehittämistä ja Pirkanmaan maa-
kuntakaavan toteuttamista. Tampereen kaupunkiseudun 
maankäytön, asumisen ja liikenteen hyväksytyt tavoitteet 
puoltavat selkeästi vaihtoehtoa 1. Liikenteellisistä vaikutuk-
siltaan vaihtoehto 1 osoittautui tehdyssä hankearvioinnissa 
selvästi parhaaksi etenkin liikenteen sujuvuuden ja koko-
naistaloudellisuuden osalta. Valittu ratkaisu on paras vaih-
toehto myös elinkeinoelämän kuljetusten näkökulmasta 
sekä seudullisesti että valtakunnallisesti. 



 

Pirkkala kunta  Partolan osayleiskaava | 19   

 

 

Kuva 37. YVA vaiheessa tutkitut vaihtoehdot, josta VE1 valittiin 
jatkosuunnittelun pohjaksi 

 

Pysäköinti 

Partolan ostoskeskittymässä on nykyisin laajat maanpäälli-
set pysäköintialueet, jotka sijoittuvat kaupallisten palvelui-
den yhteyteen. Jokaisella erillisellä liikerakennuksella on 
oma suhteellisen iso pysäköintialue, jolloin asioidessa tulee 
yleensä useampi pysäköintikerta ja sisäistä liikennettä. 

 

Muinaismuistot 

Partolan osayleiskaava-alueelle on laadittu arkeologinen inven-
tointi. PIRKKALA, Partola arkeologinen inventointi 2020, Kulttuu-
riympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy. 
 

Suunnittelualueella ei sijaitse ennestään tunnettuja mui-
naisjäännöksiä. Inventoinnin tuloksena paikannettuja kol-
mea kohdetta kahta todennäköisesti 1900-luvulla syntynei-
tä kivirakennetta ja yksittäistä mahdollista sisällissodan 
aikaista srapnellikuula löydöstä ei voida luokitella sellaisiksi 
kiinteiksi kohteiksi, joilla olisi sellaisia erityisiä arvoja, joita 
olisi tarvetta esittää osayleiskaavakartassa. 
 

Kulttuuriympäristö  

 
Suunnittelualueen keskeiset maisemahistorialliset arvot 
ovat nopean taajamoitumisen ja liikennerakentamisen myö-
tä lähes kadonneet, ja jäänteet vanhasta peltomaisesta 
miljööstä ovat kadonneet. 
 
Alueen rakennuskanta on suhteellisen uutta ja edustavat 
niin liikerakentamisen ja Pakkalankulman pientaloasutuk-
sen osalta oman aikansa perusrakentamista eikä niiden 
suojelulle ole perusteita. Yksittäisten rakennusten raken-
nushistorialliset arvot on määriteltävissä ajan kuluessa. 
 
Maisemallisesti mielenkiintoinen on vanha Valmetin teolli-
suusraiteen ratalinja, joka näkyy alueella erityisesti ilmaku-
vissa. Purettu ratalinja toimi niin Pereen kuin Toivion alueel-
la merkittävänä kevyenliikenteen väylänä. Partolan alueella 

kaava-alueen pohjoisosassa linja vielä näkyy, kun taas ete-
läosassa vanha linjaus on kadonnut. 
 

Yhdyskuntatekninen huolto 

Vesijohtoverkosto 

 
Pirkkalan kunnalla ei ole omia talousvedentuotantolaitok-
sia. Tampereen Vesi hoitaa yhteistyösopimuksella Pirkkalan 
vesihuollon operointia. Operointisopimus Tampereen Ve-
den kanssa vuoteen 2041 asti. Tampereen Vesi toimittaa 
lähes kaiken talousveden Pirkkalan kunnassa käytettävän 
talousveden. Lempäälästä johdetaan talousvettä osalle 
vesihuolto-osuuskunnista. Pirkkalaan talousvesi tulee Sa-
rankulman 200 mm ja Pereen 315 mm vesijohtojen kautta 
sekä Keskisentien (Lempäälän) 300 mm vesijohdon kautta 
 
Pirkkala omistaa vesihuoltoverkostot ja tekee tarvittavat 
investoinnit. Pirkkalaan johdettiin vuonna 2017 vettä yh-
teensä noin 1,3 milj. m3, josta Lempäälästä johdettiin noin 
60 000 m3. Vedentarve mallinnuksen mukaan maksimipäi-
vänä 5 300 m3/vrk. 
 
Vedenhankinnan seudullisen toimintavarmuuden paranta-
miseksi on perustettu vuonna 2002 Tavase Oy. Viiden kun-
nan (Tampereen, Akaan, Kangasalan, Lempäälän ja Vesi-
lahden) omistaman Tavase Oy:n tavoitteena on tekopohja-
vesilaitoksen käyttöönotto Kangasalla ja Pälkäneellä sijait-
sevalla Vehoniemen–Isokankaan harjualueella 2020-luvun 
puolivälistä eteenpäin. Hankkeessa on välillisesti mukana 
myös Pirkkala, joka ostaa valtaosan talousvedestään Tam-
pereelta, sekä Nokia ja Ylöjärvi, joihin voidaan tarvittaessa 
johtaa vettä Tampereelta. Tekopohjavesilaitos on lupakäsit-
telyvaiheessa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
myönsi 13.12.2019 päätöksellään Tavase Oy:lle vesilain 
mukaisen luvan tekopohjavesilaitokselle Kangasalan alueel-
le ja 4.6.2020 päätöksellään vesilain mukaisen luvan teko-
pohjavesilaitokselle Pälkäneen alueelle. Lupapäätösten 
mukaan tekopohjavettä voidaan tuottaa Kangasalan alueel-
la 50 000 m3/vrk ja Pälkäneen alueella 12 000 m3/vrk. Alue-
hallintoviraston päätöksistä on valitettu hallinto-oikeuteen. 
 
Partolan osayleiskaava-alueella vesihuoltolinjasto kulkee 
pääsääntöisesti nykyisillä katualueilla. Tärkeinä reitteinä 
ovat Naistenmatkantie, Linnakalliontien ja Kenkätien poh-
jois-etelä suuntaiset johtolinjat. Mahdollisen raitiotien ra-
kentamisen yhteydessä putkilinjoja joudutaan uusimaan. 
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Kuva 38. Vesijohtoverkosto Partolan alueella. 

Viemäriverkosto 

Pirkkalan kunnalla ei ole omaa jätevedenkäsittelylaitosta. 
Pirkkalassa syntyvät jätevedet käsitellään pääosin Raholan 
jätevedenpuhdistamolla, jonka lisäksi itäosien jätevesiä 
johdetaan käsittelyyn Viinikanlahden jätevedenpuhdista-
molle. Sakokaivolietteiden vastaanottamisesta on tehty 
sopimus Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolle. Pirkkala 
omistaa vesihuoltoverkostot ja tekee tarvittavat investoin-
nit.  
 
Tampereelle, Sulkavuoreen rakennetaan uusimpia puhdis-
tustekniikoita hyödyntävä jätevedenpuhdistamo kallion 
sisään. Tavoitteena on, että Pyhäjärveen – ja siitä edelleen 
alapuoliseen vesistöön – päätyvä jätevesien aiheuttama 
vesistökuormitus pienenee, vaikka käsiteltävän jäteveden 
määrä kasvaa. Uuden keskuspuhdistamon toteutus on use-
an kunnan yhteishanke. Tampereen Seudun Keskuspuhdis-
tamo Oy:n osakaskuntia ovat Kangasala, Lempäälä, Pirkka-
la, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.  
 
Rakentaminen aloitettiin Sulkavuoressa vuonna 2018 ja 
vuoden 2019 alkupuoliskolla alkoivat ensimmäiset siirto-
viemäreiden rakennustyöt. Puhdistamo otetaan käyttöön 
vuonna 2025.  
 
Jätevesien siirtoviemäri vedetään Pyhäjärven ali Raholan 
puhdistamolta Haikkaan Satamakadulle. Siirtoviemäri kul-
kee Pirkkalan osalta Satamakadulta Naistenmatkantien 
vartta pitkin Partolaan. Tämä rakennusvaihe on tarkoitus 
tehdä vuosina 2021-2022. Partolan alueella siirtoviemäri 
sijoittuu osayleiskaavan pohjoisosaan Naistenmatkantien 
varteen. Siirtoviemärin on suunniteltu kulkevan Naisten-
matkantien pohjoispuolta Tampereen suunnalta Partolan 
kevyenliikenteen sillan kohdalle, josta siirtoviemäri siirtyy 
kulkemaan Naistenmatkantien eteläpuolta.  
 
 

 
Kuva 39. Keskuspuhdistamon siirtolinja Partolan kohdalla. 

 
Partolan alueelle viemäriverkko tukeutuu pohjoisen suun-
taan Naistenmatkantietä ja Kenkätietä pitkin. Raitiotien 
osalta on tarvetta verkoston uusimis- ja siirtotarpeita erityi-
sesti kaava-alueen luoteisosassa. 
 

 
Kuva 40. Jätevesiviemäriverkosto Partolan alueella. 

 

Ympäristö häiriöt 

Osayleiskaavatyön yhteydessä laadittiin Partolan osalta melu-, 
runkomelu ja ilmanlaatuselvitys, WSP Finland Oy 2023 
 

Melu 

 
Suurimmat ympäristön häiriötekijät aiheutuvat liikenteen 
melusta ja erityisesti kehätien (valtatie 3) liikenteestä. Nyky-
tilanteessa päivä- ja yöajan ohjearvotasot eivät ylity ole-
massa olevien asuinrakennusten piha-alueilla, kun lasken-
tamallin epävarmuus huomioidaan. 
 
 
 



 

Pirkkala kunta  Partolan osayleiskaava | 21   

 

 
 

Kuva 41. Päiväajan laskennallinen keskiäänitaso nykytilanteessa. 

 
 

 
 
 

 
Kuva 42. Yöajan laskennallinen keskiäänitaso nykytilanteessa. 

 

Runkomelu 

 
Runkomelulle ei ole asetettu varsinaisia ohje- tai raja-arvoja, 
mutta VTT:n esiselvityksessä (2009) on esitetty suositukset 
maaperäisen runkomelun ohjearvoiksi.  
 
Suunnitellun raitiotien aiheuttama runkomelu tulee huomi-
oida tarkemmin raitiotien jatkosuunnittelussa ja mahdolli-
sessa rakennusvaiheessa. Toteutuessaan raitiotie ja/ tai 
suunnitellut rakennukset tulee toteuttaa niin, että raitiotien 
aiheuttama tärinä ja runkomelu ei pääse vapaasti etene-
mään maaperässä.  Raitiotien nopeudella ja maaperän 
pehmeydellä/ kovuudella on suuri vaikutus runkomeluta-
sojen muodostumiseen.   
 

Ilmanlaatu 

Ilmanlaadun keskeisin päästökomponentti on hiilimonoksi-
di, jonka pääasiallisena lähteenä on liikenne. Liikenteen 
päästöissä laskua on tapahtunut koko 2000 -luvun ajan 
huolimatta liikennemäärien ja polttoaineenkulutuksen kas-
vusta. Osayleiskaavassa ilmansaasteiden vaikutuksia on 
arvioitu HSY:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mää-
rittelemien ilmanlaatuvyöhykkeiden avulla (HSY 2015). 
Aineistossa esitetyt minimi- ja suositusetäisyydet määritte-
levät vyöhykkeet, joita lähemmäksi ei suositella asutusta tai 
herkkiä kohteita. Partolan alue sijoittuu liikenteen kannalta 
keskeiselle alueelle ja taajamakuvallisten tavoitteiden osalta 
väljä hajanainen rakentaminen ei sovellu alueelle. Tällöin 
suunniteltujen rakennusten etäisyys lähimmistä merkittä-
vistä teistä on pienempi kuin suositusetäisyys. Tämä tulee 
ottaa huomioon rakennusten myöhemmässä suunnittelu-
vaiheessa. Mikäli asuinrakentamista suunnitellaan suositu-
setäisyyttä pienemmälle etäisyydelle, tulee asia huomioida 
rakennuksen ilmanvaihdon toteutuksessa. 

 
 
2.6 Luonnonympäristö 

 
Partolan osayleiskaavan yhteydessä on laadittu erillinen luonto-
arvojen edistämisselvitys: Partola OYK, Luontoarvojen edistämi-
nen osana suunnittelua, Ramboll Finland Oy, 2020. 

 
Maastokäynnillä 18.3.2020 alueelta selvitettiin liito-oravan 
esiintyminen, kasvupaikkatyypit, sekä alueen lepakkopo-
tentiaali. Maastokäynnistä vastasi FM ekologi Elviira Ritari 
Ramboll Finland Oy:sta. 
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Kaavoitettava alue on lähes kokonaisuudessaan ihmisten 
muokkaamaan aluetta. Luonnontilaisimmillakin alueilla, 
kuten alueen metsäisillä alueilla on selvästi havaittavissa 
ihmisen vaikutus. Luontoselvityksessä alueelta ei havaittu 
huomionarvoisia lajeja tai luontotyyppejä.  
 
Tärkeää selvityksen perusteella on turvata viheryhteydet  
ympäröiviin laajempiin viheralueisiin sekä luonnonmoni-
muotoisuuden huomioiminen alueen kehittämisessä.  Pirk-
kalan taajamayleiskaavan 2020 viheryhteystarpeen -, sekä 
Tampereen kantakaupungin yleiskaavan 2040 ohjeellisen 
ekologisen yhteyden toteutumisen ja turvaamisen lisäksi 
tärkeää on luoda itä-länsi suuntainen ekologinen yhteys.  
 

Geologia 

 
Selvitysalueen kallioperä muodostuu pääosin gabrosta ja 
granodioriittistä. Granodioriitit ovat yleensä harmaita, 
tummanharmaita, punertavanharmaita, keski- ja karkea-
hkorakeisia ja tasarakeisia kiviä. Granodioriitit ovat periaat-
teessa samanlaisia kiviä kuin graniitit, mutta mineraalikoos-
tumus on erilainen. Gabrot ovat yleensä tasarakeisia, kohta-
laisen tasalaatuisia ja raekooltaan keskirakeisia. Väriltään ne 
ovat tummanharmaita tai mustia. 
 

 

 
Kuva 43. Kallioperäkartta © GTK 2021 

 
 
Alueen maaperä on alueen korkeammilta kohdin kalliota ja 
hiekkamoreenia ja osittain alueella kallionpinta on hyvinkin 
lähellä maata. Alavimmalla alueilla maaperä on savivaltaista 
ja kalliopinta hyvinkin syvällä. Varsinkin alavilla alueilla paa-
luperustus on tarpeen ja kallioalueilla kalliopinnan leikkaa-
minen. 
  
 
 

 
Kuva 44. Maaperäkartta © GTK 2021 

 
 
Alue on pinnanmuodoiltaan muutoin melko tasaista, mutta 
eteläosan harjuselänne kohoaa ympäristöstään tasolle 
+160, kun Härmälänoja on tasossa +114.  
 

 
Kuva 45. Alueen pinnanmuodot 

 
 

Vesisuhteet 

Kaava-aleeen itäreunassa on Härmälänoja. Härmälänojan 
varsi muodostaa merkittävän ekologisen yhteyden Pyhäjär-
venrantaan. Härmälänoja toimii myös merkittävän huleve-
sien purkureittinä. 
 

Pohjavedet 

Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä ei ole veden-
oton kannalta merkittäviä pohjavesialueita. Lähin pohjave-
sialue on Tampereen kaupungin puolelle sijoittuvat Epilän-
harju-Villilä (n.4 km pohjoiseen, vedenhankintaa varten 
tärkeä pohjavesialue). 
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Hulevedet 

Partolan osayleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu erillinen 
hulevesiselvitys: Hulevesien hallinta selvitys 2020, Ramboll Fin-
land Oy 2020 
 
Partolan liikekeskittymässä on laajat kaupallisen palvelun 
rakennukset sekä näiden laajat maanpäälliset pysäköinti-
alueet, jotka luovat haasteita hulevesien hallintaan. Huleve-
sien hallinnan tavoitteena on, että rankkasateiden aikaiset 
virtaamat Partolan osayleiskaava-alueelta Härmälänojaan 
eivät kasva tulevaisuudessa ja Härmälänojaan johtuvien 
hulevesien laatu on parempi kuin nykytilanteessa. 
 
Nykytilanteessa Partolan kohdalta hulevesiä johdetaan 
kahdesta kohtaa Härmälänojaan. Partolankeskuksen poh-
joispuolelta ja Veskan itäpuolelta. Hulevesiverkostona toi-
mii maanalainen hulevesiverkosto sekä avo-ojat. 
 

 
Kuva 46. Alueen Hulevesiverkosto 

 

Luonnonsuojelu 

Maastokäynnillä 18.3.2020 alueelta selvitettiin liito-oravan 
esiintyminen, kasvupaikkatyypit, sekä alueen lepakkopo-

tentiaali. Maastokäynnistä vastasi FM ekologi Elviira Ritari 
Ramboll Finland Oy:sta. 
 

Luonnonsuojelualueet  

Osayleiskaava-alueella ei ole luonnonsuojelualueita. Suun-
nittelualueen läheisyydessä Härmälänojan itäpuolella Vähä-
järvi on Tampereen luonnonsuojeluohjelman kohde ja sitä 
on suunniteltu perustettavan luonnonsuojelualueeksi lähitu-
levaisuudessa.  
 

EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) mukaisten 
lajien lisääntymis- ja levähdyspaikat  

Kaava-alueella ei ole tavattiin luontodirektiivin mukaisia 
lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.  
 
Alueen länsiosan metsäalueet ovat osin potentiaalisia liito-
oravalle ja lepakoille. Alueelta ei ole kuitenkaan havaittu laji 
esiintymiä. 
 
Vähäjärven alueella Tampereen puolella on ollut viitasam-
makkoa ja alue on edelleen viitasammakolle soveltuvaa 
elin- lisääntymisympäristöä. 
 

Metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympä-
ristöt  

Suunnittelualueella ei ole metsälain 10§ tarkoittamia arvok-
kaita elinympäristöjä.  
 

Muut luonnonsuojelukohteet 

 
Alueelta ei ole havaittu huomionarvoisia lajeja tai luonto-
tyyppejä, vesilain 11§ mukaisia kohteita tai luonnonsuojelu-
lain 29§ tarkoittamia suojeltuja luontotyyppejä 

 

Paikallisesti merkittävät kohteet  

Paikallisesti merkittävä luontoarvon omaava kohde on 
Härmälänoja ja sen varsi.  
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3. TAVOITTEET 

3.1 Yleistavoitteet 

 
Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa kaavojen vuorovaikutus-
ta sekä kohdistaa vaatimuksia kaavan sisältöön ja asiakirjoi-
hin. Näiden pohjalta yleiskaavoituksen sisältöä, laatua ja 
tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 39 §) asetetuilla yleis-
kaavan sisältövaatimuksilla on konkretisoitu lain yleistä 
tavoitetta, joilla on erityinen merkitys yleiskaavan laatimi-
sessa. Sisältövaatimukset ohjaavat yhdessä maakuntakaa-
van kanssa yleiskaavan laatimista. Sisältövaatimukset mää-
rittelevät osaltaan sen, mitä kysymyksiä yleiskaavassa tulee 
käsitellä ja ratkaista. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaan yleiskaavaa 
laadittaessa on otettava huomioon: 
− yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja eko-

loginen kestävyys 
− olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö 
− asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus 
− mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen 

ja kevyen liikenteen, sekä 
− energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen 

järjestämiseen ympäristön, 
− luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla 
− mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestö-

ryhmien kannalta 
− tasapainoiseen elinympäristöön 
− kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset 
− ympäristöhaittojen vähentäminen 
− rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen 

vaaliminen 
− virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. 

 
Edelliset seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä 
määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tark-
kuus sitä edellyttävät. Lisäksi yleiskaava ei saa aiheuttaa 
maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta 
haittaa. 
 
 

3.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet 

Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla tarkennetaan maan-
käyttö- ja rakennuslain yleistavoitetta.  
Uudet valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet tulivat voimaan 
1.4. 2018. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyt-
tötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvaa 
valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman 
päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. 
 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja 
hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri 
alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luo-
daan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämi-

selle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja 
monipuoliselle asuntotuotannolle. 
 
Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle 
yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti ole-
massa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla 
vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä. 
 
Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden 
hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta. Ediste-
tään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, 
liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä.  
 
Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen 
alueet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, käve-
lyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. 
 

Tehokas liikennejärjestelmä 

Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuut-
ta ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti 
olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmis-
tamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen 
yhteiskäyttöön perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä 
tavara- ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle. 
 
Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien 
liikenne- ja viestintäyhteyksien jatkuvuus ja kehittämis-
mahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja valtakunnallisesti 
merkittävien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikko-
jen kehittämismahdollisuudet. 
 

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmaston-
muutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoitetaan 
tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta 
varmistetaan muutoin. 
 
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta 
aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. 
 
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä ai-
heuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen 
välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai riskit hallitaan 
muulla tavoin. 
 
Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaalira-
tapihat ja vaarallisten aineiden kuljetusten järjestelyratapi-
hat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toi-
mintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista. 
 
Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden 
tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja rajavalvonnan 
tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittä-
misedellytykset ja toimintamahdollisuudet. 
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Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä 
luonnonvarat 

 
Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympä-
ristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta. 
 
Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkai-
den alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 
 
Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittä-
vyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 
 
Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä ediste-
tään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. Huolehdi-
taan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhte-
näisten viljely- ja metsäalueiden sekä saamelaiskulttuurin ja 
-elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä. 
 

Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyt-
tämien logististen ratkaisujen tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoi-
tetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin. 
 
Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkit-
tävien voimajohtojen ja kaukokuljettamiseen tarvittavien 
kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuu-
det. Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti 
olemassa olevia johtokäytäviä. 
 
 

3.3 Maakuntakaavan tavoitteet 

Maakuntakaavan tehtävänä on sovittaa yhteen valta-
kunnantason ja maakunnan omat tarpeet sekä useampaa 
kuntaa yhteisesti koskevia maankäytön asioita.  
 
Pirkanmaalla on voimassa vuonna 2017 hyväksytty Pirkan-
maan maakuntakaava 2040, joka on maankäyttö- ja raken-
nuslain mukainen kokonaismaakuntakaava. 
Maakuntakaavan tavoitteet ovat tuoreessa maakuntakaa-
vassa. Maakuntakaavassa on varattu maakunnan mittakaa-
vassa asumisen, liikenteen, teknisen huollon, suojelun, vir-
kistyksen, palveluiden ja yritystoiminnan kannalta pitkällä 
tähtäimellä tarpeelliset maa-alueet. Myös seudullisesti 
merkittävien vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja 
sijoittuminen on esitetty maakuntakaavassa.  
 
Maakuntakaavan voimaan tulon jälkeen Pirkanmaan liitto 
edistetään maakuntakaavan mukaisia strategisen maankäy-
tön kehittämishankkeita. 
 

3.4 Tampereen kaupunkiseudun tavoitteet 

 

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 
2040 tavoitteet 

Rakennesuunnitelma 2040 on Tampereen kaupunkiseudun 
kuntien ratkaisu alueen kasvun ja elinvoiman ylläpitämisek-
si. Se perustuu kaupunkiseudun kokonaisetuun ja voimava-
rojen tasapainoiseen käyttöön.  
 
 

Tavoitteet pohjautuvat valtuustojen vuonna 2010 hyväksy-
mään rakennesuunnitelman 2030 tavoitekokonaisuuteen, 
joka kuvaa millaista kaupunkiseutua haluamme rakentaa. 
Seutuhallitus asetti vuonna 2013 uudistettavalle rakenne-
suunnitelmalle seuraavat tavoitteet tarkempine sisältöi-
neen: 
1.  Varaudumme väestön kasvuun 
2.  Tiivistämme yhdyskuntarakennetta 
3.  Kehitämme keskustoja ja keskuksia 
4.  Parannamme asuinympäristön laatua ja monipuolisuut-

ta 
5.  Vahvistamme elinkeinoelämän kasvua 
6.  Uudistamme liikkumisen tapoja 
7.  Parannamme palvelujen saavutettavuutta 
8.  Edistämme seudullisesti merkittävien hankkeiden toteu-

tusta 
9.  Parannamme suunnitelman sitovuutta ja toteuttamisen 

ohjelmointia 
 
Suunnitelma pohjautuu arvioon, jonka mukaan kaupunki-
seudulla on 480 000 asukasta vuonna 2040. Kasvu ohjataan 
täydentämään nykyistä yhdyskuntarakennetta ja vahvista-
maan joukkoliikenneväyliä. Tämä mahdollistaa liikkumisen 
tapojen uudistamisen. Suunnitelmassa esitetään raidelii-
kenteen seudullinen kokonaisuus ja joukkoliikennejärjes-
telmän kytkemä keskusverkko. Kasvuun varaudutaan noin 
91 000 asunnon rakentamisella. Asumisen monipuolisuu-
teen ja asuinympäristöjen laatuun kiinnitetään huomiota. 
Noin 70 prosenttia asunnoista sijoittuu alueille, jotka tukeu-
tuvat raitiotiehen ja lähi- tai taajamajunaan. Loput sijoittu-
vat keskusten välisiin nauhoihin ja alueille, jonne on järjes-
tettävissä hyvät joukkoliikennepalvelut.  
 

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 

Seutuhallitus hyväksyi 2010 Tampereen kaupunkiseudun ilmas-
tostrategia 2030.  
 

Ilmastostrategian päätavoitteena on kaupunkiseudun kas-
vihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Päästöjen vähennys 
tavoite vuonna 2030 on vähintään 40 % vuoden 1990 tasos-
ta asukasta kohden laskettuna, jonka lisäksi tavoitteena on 
pyrkiä 30 % kokonaisvähennykseen.  
 
Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä on tavoitteena vähen-
tää ainakin 20 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 ta-
sosta. Liikenteen ja maankäytön ratkaisut sovitetaan yh-
teen. Joukkoliikenteen kulkutapaosuus on 25 %. Jalankulun 
ja pyöräilyn kulkutapaosuus on 25 %. 
 
Maankäytön osalta tavoitteena on, että uusi asutus sijoittuu 
ensisijaisesti kävely- ja joukkoliikennevyöhykkeille. Ei mer-
kittävää rakentamista autoriippuvaisille alueille. Keskimää-
räinen matkatuotos laskee. Päivittäiskaupan ja julkiset pe-
ruspalvelut sijoitetaan yhdyskuntarakenteen sisälle ja ne 
ovat saavutettavissa ilman omaa autoa. 
 
Uudet rakennukset ovat energiatehokkuudeltaan A-
luokkaa. Matalaenergiarakentaminen yleistyy. Seudulla on 
määritelty yhteinen laatutaso uudis- ja korjausrakentami-
sessa.  
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Sähkönkulutus asukasta kohti on kääntynyt laskuun. Ener-
giatehokkuus on parantunut nykytilasta 30 % vuoteen 2020 
mennessä. 
 
Seudun jätehuolto- ja jätevesiratkaisuissa valitaan ilmastol-
lisesti tehokkaat ratkaisut. Energiatehokkuus ja vähäpääs-
töisyys ovat tärkeitä hankintakriteerejä kaikissa hankinnois-
sa 2015 mennessä.  
 
Seutu on edelläkävijä uusiutuvan energian hyödyntämises-
sä. Kuntien ostamasta sähköstä on vuonna 2015 vähintään 
60 % uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. 
 
Elinkeinon osalta tavoitteena on, että Tampereen seutu on 
edelläkävijä energiatehokkuuden kehittäjänä, valmistajana 
ja hyödyntäjänä. 
 

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjel-
ma 2030 

Seutuhallitus hyväksyi 2010 Tampereen kaupunkiseudun asunto-
poliittinen ohjelman 2030. 

 
Asuntopoliittisen ohjelman tavoitteena on, että yli puolet 
seudun uusista asukkaista sijoittuisi Tampereelle ja loput 
kehyskuntiin. Tampereen suuren olemassa olevan asunto-
kannan takia väljyyskasvun vaikutus on suurempi. Jotta 
puolet seudun uusista asukkaista voidaan tavoitteen mukai-
sesti sijoittaa Tampereelle, tulee Tampereelle rakennetta-
vien asuntojen osuus olla 60 prosenttia koko seudun asunto-
tuotannosta. 
 
 

Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn 
kehittämisohjelma 2030 

Seutuhallitus hyväksyi 23.5.2012 Tampereen kaupunkiseudun 
kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman 2030 

 
Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman keskeinen tavoite 
on, että kaupunkiseudulla kävellään ja pyöräillään merkittä-
västi nykyistä enemmän. 
 
Kaupunkiseudulla omaksutaan valtakunnalliset linjaukset 
kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseksi ja nostetaan kaupunki-
seutu yhdeksi kävelyn ja pyöräilyn valtakunnalliseksi malli-
alueeksi. Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn lisääminen 
on keskeinen keino ilmastomuutoksen hillitsemiseksi liiken-
nejärjestelmätasolla. 
 
Tavoitteena on joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn yhtei-
sen kulkutapaosuuden kasvattaminen vuoden 2005 40 pro-
sentista 50–60 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Kävelyn 
ja pyöräilyn arvostusta omina liikkumismuotoina kasvate-
taan ihmisten liikkumistottumuksissa, asenteissa ja päätök-
senteossa, mikä samalla vaikuttaa rahoituksen jakaantumi-
seen kävelyn ja pyöräilyn eduksi.  
 
Strategisina tavoitteina ovat: 
− Asenteet ja liikkumistottumukset – Yhteinen halu kä-

velyn ja pyöräilyn aseman kohottamiseksi näkyy kaik-
kien hallinnonalojen toiminnassa.  

− Yhdyskuntarakenne sekä maankäytön ja liikennejär-
jestelmän yhteensovittaminen – Yhdyskuntarakenteen 

tiivistämisen sekä maankäytön ja liikennejärjestelmän 
yhteensovittamisen avulla palvelut ja työpaikat tuo-
daan kävellen ja pyöräillen paremmin saavutettaviksi.  

− Infrastruktuuri – Kaupunkiseudulla on rakennetun alu-
een kattava, korkeatasoinen ja kaikkia käyttäjäryhmiä 
palveleva kävelyn ja pyöräilyn verkko. 

 
 

3.5 Pirkkalan kunnan tavoitteet 

Kuntastrategia 

Pirkkalan kuntastrategian VIIDEN TÄHDEN PIRKKALA vuosille 
2021–2025 hyväksyi valtuusto kokouksessaan 23.5.2022.  
 

Pirkkalan kuntastrategian visiona on viiden tähden kunta.  
Pirkkala kuntana haluaa tehdä asiat hyvin ja tähdätä korke-
aan laatuun. Samalla olemme uteliaita kokeilemaan uusia  
ideoita ja kehitämme rohkeasti toimintatapojamme, jotta 
voimme vastata asiakkaiden tarpeisiin huomenna parem-
min kuin tänään. Strategian päämääränä on turvata nykyi-
sille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. 
Huomioida päätöksenteossa ja toiminnassa sekä ympäris-
tön, ihmiset, ihmisoikeudet että talouden näkökulmat. Pirk-
kala haluaa tehdä asiat hyvin ja tähdätä korkeaan laatuun. 
Korkea laatu edellyttää hyvää yhteistyötä kuntaorganisaa-
tion sisällä ja kumppaniemme kanssa. Pirkkalan kuntastra-
tegiassa yhtenä painopistealueena on ympäristö. Tämän 
saavuttaminen edellyttää, että toteutamme kestävää ja 
laadukasta yhdyskuntarakennetta, edistetään luonnon mo-
nimuotoisuutta sekä kehitetään viisasta ja turvallista liik-
kumisesta. 
 
Strategia sisältää Pirkkalan valtuuston keskeiset kunnan 
toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat linjaukset. 
 

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2018 – 2022 

Pirkkalan kunnan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 
vuosille 2018 – 2022 noudattaa Pirkkalan kuntastrategian 
rakennetta. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma tukee 
Pirkkalan kuntastrategian toteutumista ja siinä painottuu 
tulevaisuuden kunnan tehtävät. Turvallinen ja terveellinen 
elinympäristö ja arki ovat kuntalaisen perusoikeus, ja luovat 
hyvinvoinnin perustaa. Kunnan peruspalvelut tukevat ennal-
taehkäisevällä ja korjaavalla työllä kuntalaisten hyvinvointia 
ja turvallisuutta. Kunnan hyvinvointityössä painopisteitä 
ovat yhteisöllisyyden vahvistaminen, kuntalaisten kohtaa-
misen mahdollistaminen ja vuoropuhelun lisääminen eri 
toimijoiden välillä. Tavoitteena on muun muassa yksinäi-
syyden torjuminen, vanhemmuuden tukeminen ja omatoi-
misuuden lisääminen. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitte-
lua täydentävät erillissuunnitelmat 
 

Pirkkalan luonnon monimuotoisuusohjelma 

Pirkkalan kunnan luonnon monimuotoisuusohjelman pää-
määränä on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyh-
tyminen ja ekosysteemipalvelujen heikkeneminen Pirkka-
lassa vuoteen 2030 mennessä. Ohjelma hyväksyttiin val-
tuustossa 19.10.2020 
 
Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen, luontokato, 
etenee niin maailmanlaajuisesti kuin kansallisesti-
kin. Luonnon monimuotoisuutta on suojeltava ja ylläpidet-
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tävä, jotta elämän edellytykset maapallolla voidaan turvata. 
Suojelua tarvitaan, sillä monet eliöt ja elinympäristöt ovat 
uhanalaistuneet ihmisen aiheuttamien haitallisten muutos-
ten vuoksi. 
 
Rakentaminen on yksi suurimmista uhista luonnon moni-
muotoisuudelle Suomessa. Kasvavassa kunnassa kaavoitus 
ja kaavoitusprosessin aikana tehdyt selvitykset ovat avain-
asemassa. Pirkkalassa kaavoitus toimii yhteistyössä ympä-
ristönsuojelun ja viheryksikön kanssa.  
 

Pirkkalan ilmastotiekartta 2030 

Pirkkalan valtuusto hyväksyi kunnan ilmastotiekartan kokouk-
sessaan 15.2.2021. Tiekartassa on määritetty tavoitteet ja toi-
menpiteet, joilla asetettuun 80 % Hinku-päästö-
vähennystavoitteeseen päästään vuoteen 2030 mennessä.  
 
Tavoitteen mukaan Pirkkala panostaa ilmastokestävään, 
vähäpäästöiseen yhdyskuntarakenteeseen ja suunnittelee 
yhdyskuntarakennetta vahvasti myös ilmastonäkökulmas-
ta. Sekoittunut ja tiivis yhdyskuntarakenne vähentää liik-
kumisen tarvetta ja helpottaa kestäviä valintoja. Tavoittee-
na on sijoittaa asuntotuotannosta vähintään 80 % keskeisel-
le joukkoliikennevyöhykkeelle sekä palvelut asukkaisiin 
nähden kestävästi. Näin pyritään luomaan taloudelliset 
edellytykset tehokkaalle palvelurakenteelle ja energia- ja 
joukkoliikennejärjestelmälle, vähentämään tarvetta omis-
taa tai käyttää yksityisautoa, vähentämään liikkumisesta 
aiheutuvia päästöjä, tukemaan kävelyä ja pyöräliikennettä 
arjen matkoilla sekä säästämään luontoa ja luonnonvaroja. 
Tavoitteena on kestävien vähäpäästöisten kulkumuotojen 
yleistyminen ja monipuolistuminen. Pirkkalassa vuonna 
2016 tehtiin matkoista kävellen 21 %, pyörällä 7 % ja joukko-
liikenteellä 5 %. Tavoitteena on, että vuonna 2030 pirkkala-
laiset tekevät seudun matkoista vähintään 60% kestävillä 
kulkumuodoilla: kävellen 30 %, pyörällä 15 %, joukkoliiken-
teellä 15 %. 
 

Alustavat tavoitteet 

Pirkkalan hyväksyi 23.10.2019 osallistumis- ja arviointisuunni-
telman yhteydessä kaavatyön tavoitteet  

 
Osayleiskaavan tavoitteena on ratkaista alueen maankäy-
tön yleiset suuntaviivat asemakaavoituksen pohjaksi. Ta-
voitteena on löytää kaavalliset periaatteet ja visio alueen 
kehittämiseksi monipuoliseksi työn, kaupan, palveluiden, 
vapaa-ajan ja asumisen alueeksi. Alueen rakentamisessa 
edistetään toimintojen monipuolisuutta sekä kestävän ja 
viihtyisän kaupunkiympäristön muodostumista. 
 
Tavoitteena on eheyttää yhdyskuntarakennetta ja suunni-
tella alue palvelemaan osaksi seudun monikeskuksellista 
rakennetta. Tavoitteena edistää yhdyskuntarakenteen toi-
mivuutta, rakennetun ympäristön laatua ja ihmisten arjen 
sujuvuutta. 
 
Tavoitteena on luoda toimintaedellytykset elinkeinoelämän 
kehittymiselle sekä luoda elinkeinoelämän kannalta kestä-
vää aluerakennetta lain uusien tavoitteiden mukaisesti. 
Tavoitteena on, että alueen vetovoima paranee myös yksi-
tyisten palveluntarjoajien ja yritysten näkökulmasta. Alue 

tulisi olemaan tulevaisuudessa merkittävä Pirkkalan kunnan 
kaupallisten palveluiden ja asumisen alue maakuntakaava 
2040:n mukaisesti. Tavoitteena on omaleimainen, hyvin 
tunnettu ja vetovoimainen alue. 
 
Tavoitteena on edistää aluerakennetta, joka tukee luonnon-
varojen ja maa-alueiden kestävää hallintaa ja käyttöä. Re-
surssitehokkuudella lisätään alueen elinvoimaisuutta ja 
ympäristön kestävyyttä. Toimivayhdyskuntarakenne on 
merkittävä keino vähentää liikkumisen tarvetta ja sitä kaut-
ta myös hillitä ilmastonmuutosta. 
 
Tavoitteena on kehittää yhdyskuntarakennetta kohti kestä-
viä kulkumuotoja. Joukkoliikenteelle, jalankululle ja pyöräi-
lylle mahdollistetaan toimivia, turvallisia ja laadukkaita 
liikkumisympäristöjä. Alueella varaudutaan kaupunkiraitio-
liikenteeseen ja tavoitteena on, että tulevaisuudessa Parto-
lan aluekeskuksen vetovoima ja saavutettavuus tulevat 
kasvamaan entisestään raitiotien myötä. Raitiotiehen tu-
keutuvana keskuksena alueen rakennetta ja identiteettiä 
kehitetään kohti toiminnoiltaan sekoittunutta keskusta-
maista rakennetta.  
 
Raja-alueesta johtuen tavoitteena on tehdä tiivistä kuntayh-
teistyötä.  
 

Prosessin aikana syntyneet tavoitteet 

Prosessin aikana on  Tampereen seudullisen raitiotien yleis-
suunnitelmaa, joka on asettanut tavoitteita niin radan si-
jainnin kuin tulevan maakäytön osalta. Jokaisella raitiotie-
pysäkillä tulee olla riittävästi käyttäjiä, jotta on perusteltua, 
että kaikki raitiotievaunut pysähtyvät siinä ja liikennöinti on 
tehokasta ja kannattavaa. Tavoitteena Tampereen rai-
tiotien seudullisessa yleissuunnitelmassa on ollut 2500-3000 
nykyistä tai uutta asukasta tai työpaikkaa pysäkin saavutet-
tavuusalueelle. Pysäkillä voi olla 600 metrin saavutetta-
vuusalueen ulkopuolelta lisää käyttäjiä, mikäli se sijaitsee 
ala- tai aluekeskuksessa, palveluiden läheisyydessä tai py-
säkillä on liityntäpysäköintiä. 
 

Osallisten tavoitteet 

Partolan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä 
olon yhteydessä järjestetty kysely on osa osayleiskaavan 
aloitusvaiheen selvityksiä. 
 
Alueen asukkaille ja muille toimijoille suunnattu kysely poh-
jautuu osayleiskaavan tavoitteiden arviointiin, mutta samal-
la kerättiin osallisten tavoitteita ja kehittämisideoita. Kysely 
toteutettiin verkossa karttapohjaisella e-haravalla. Vastaa-
jat pystyivät lisäämään kommenttinsa paikkatietopohjaisel-
le kartalle, arvioimaan väittämiä ja antamaan lisäksi vapaata 
palautetta.   Kysely oli avoinna aikavälillä 6.11. - 9.12.2019. 
Kyselyyn vastasi yhteensä 160 vastaajaa. Saatujen vastaus-
ten määrä osoittaa, että alueella on paljon kiinnostusta 
alueeseen ja sen kehittämiseen. 
 
Kyselystä saatiin laajasti vastaajien tavoitteita, mielipiteitä 
ja kehittämisideoita. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin 
osayleiskaavaa työstettäessä. Partolan verkkokysely on 
tehty Pirkkalan kunnan maankäytössä. 

 

https://www.pirkkala.fi/tampereen-raitiotien-seudullinen-yleissuunnitelma-on-valmistunut-raitiotien-kehittaminen-jatkuu
https://www.pirkkala.fi/tampereen-raitiotien-seudullinen-yleissuunnitelma-on-valmistunut-raitiotien-kehittaminen-jatkuu
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4. VAIHTOEHTOJEN TARKASTELU 

 

4.1 Vaihtoehtojen vertailu 

 
Osayleiskaavan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen 
vaihtoehtotarkastelu tehtiin suurelta osin raitiotielinjauk-
sien maankäytöllisten vaihtoehtovertailujen yhteydessä. 
 

 
Kuva 47. Esiselvitysvaiheessa oli useampia tutkittuja linjausvaih-
toehtoja  

 
Pirkkalan kunnanhallitus teki 18.11.2019 päätöksen, että 
Raitiotien kulkee Partolan läpi ja vaihtoehdoista poistetaan 
Naistenmatkantien vaihtoehto Partolassa. Partolaan tulevi-
na raitiotielinjaus vaihtoehtoina tarkasteltiin Nuolialatien 
suunnasta ja Ilmailukadun suunnasta tulevia vaihtoehtoja.  
 

 
Tarkemman maankäytön ja raitiotiesuunnittelun pohjalta 
luotiin kaksi erilaista maankäytönvaihtoehtoja Partolaan, 
kuitenkin niin, että tavoiteltu pysäkkikohtainen käyttäjä-
määrä toteutuisi.   
 

 
Kuva 48. Raitiotie linjausvaihtoehdot Partolan alueella  

 
Nuolialantien vaihtoehdossa raitiotielinjauksen ympäristös-
tä muodostu Ilmailukadun vaihtoehtoa urbaanimpi keskus-
tamaisempi. Vaihtoehdossa raitiotielinjaus kulkee keskellä 
tiivistyvää rakennetta, jota rakennukset rajaavat. Raitiotie-
linjaus kulkisi kävelykeskustamaisella katualueella. 
 

 
Kuva 49. Esimerkkikuva Ranskasta  

 

 
Kuva 50. Raitiotien Nuolialantien linjausvaihtoehto  

 
Ilmailukadun vaihtoehdossa raitiotielinja kulkisi enemmän 
puistomaisessa ympäristössä ja kytkeytyminen urbaanim-
paan kävely-ympäristöön sijoittuisi pysäkin kohdalle. Raitio-
tielinjaus tulisi Härmänojan varresta Veskan liikekeskuksen-
suuntaisesti sekä sijoittuisi Pakkalankulman nykyisen asu-
tuksen ja Partolan liikekeskuksen väliin. 
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Kuva 51. Esimerkkikuva Tallinnasta 

 

 
Kuva 52. Raitiotien Ilmailunkadun linjausvaihtoehto  

 

4.2 Vaihtoehtojen vertailu 

Raitiotie yleissuunnittelun yhteydessä tehtiin laaja vaihto-
ehtojen vaikutusten arviointi, jonka perusteella esitettiin 
Nuolialantien linjausvaihtoehtoa jatkosuunnittelun pohjak-
si. Tampereen kaupunginvaltuusto ja Pirkkalan kunnanval-
tuusto päättivät valita Härmälässä VE Nuolialantien jatko-
suunnitteluun. Perusteluina olivat suoruus ja nopeus sekä 
suuri nykyinen asukasmäärä linjauksen varrella, mikä mah-
dollistaa muita vaihtoehtoja nopeamman toteutumisen. 
Lakalaivan asemaa palvelee mahdollisesti Vuoreksen rata-
haara. Laadukas ja viihtyisä kävely-yhteys Härmälänrannan 
pysäkiltä toteutetaan parantamaan yhteyksiä messu- ja 
urheilukeskukselle. 
 
 

4.3 Visio 

Valitun Nuolialantien vaihtoehdon pohjalta työstettiin 
maankäytönvisio, joka täyttäisi suunnittelulle asetetut ta-
voitteet.  Partolan visio havainnollistaa yhtä mahdollista 
kehityspolkua havainnollisessa muodossa. Maankäytön 
visio on toisaalta myös kuvaus tavoitellusta tulevaisuuden 
tilasta. Samalla se virittää keskusteluja ja luo pohjan arvi-
oinneille. 
Tavoitteena on, että alueen elinvoima säilyy ja parantuu. 
Osalla alueilla luonteva kehitys on maankäytön uusiutumi-

nen kokonaan. Uusi sekoittunut asumisen ja työskentelyn 
kokonaisuus voi muodostaa uudenlaisesta yritystoimintaa. 
Osalla alueista on mahdollista nykyisten toimintojen säily-
minen tai jatkuminen tiiviimmässä muodossa siten, että 
toimintojen yhteyteen sijoittuu uusia yritystiloja ja asumis-
ta. Yritystoimintaan liittyvien muutosten ajoittumista on 
vaikea ennustaa, mutta osayleiskaavalla on tarkoitus luoda 
mahdollisuuksia kehittymiselle.  
 
Keskeinen alue on tiivistä ja urbaania kävelykeskustaa. Vi-
heralueet on tuotu nauhamaisesti alueen läpi muodostaen 
viherrakennetta rakennetun ympäristön lomaan sekä yhdis-
tävät eri suunnilla olevia laajempia viheralueita toisiinsa. 
Eteläosa on nykyisen kaltaisempaa kaupallista toimintaa 
laajennusmahdollisuuksin. Tavoitteena on ollut luoda alu-
een eri toimijoille mahdollisuuksia alueittensa kehittämi-
seen sekä muodostaa taajamakuvallisesti laadukasta ja 
viihtyisää ympäristöä. 
 

 
Kuva 53. Maankäytön visio luonnosvaiheessa 

 

 
Kuva 54. Maankäytön visiossa tavoitteena luoda taajamakuvalli-
sesti laadukasta ja viihtyisää ympäristöä 
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4.4 Osayleiskaavaluonnos 

 
Kuva 55. Osayleiskaavaluonnoksen kaavakartta 

 
 
Partolan osayleiskaavaluonnoksen kokonaisrakenteen rat-
kaisut pohjautuvat pitkälti olemassa oleviin ratkaisuihin ja 
niiden kehittämisiin. Maakuntakaavasta poiketen osayleis-
kaavan pohjoisosa osoitettiin keskustatoimintojen alueeksi. 
Maakuntakaava mahdollistaa alueelle merkittävästi uutta 
asumista. Osayleiskaavassa ollaan osoittamassa alueelle 
uutta asumista ja samalla halutaan varmistaa kaupallisten 
palvelujen säilyminen ja kehittyminen alueella. Alueen ym-
päristön laatutasoa halutaan kehittää kävelykeskusta-
maiseksi ja panostaa joukkoliikenteen kehittämiseen. 
Osayleiskaavan keskustatoimintojen aluevaraus kuvaa ky-
seistä tavoitetilaa parhaiten. 
 
Luonnoksessa suuren muutoksen alueelle tuo varautuminen 
tehokkaaseen joukkoliikenteeseen, joka kulkee Partolan 
kautta. Mitoittavan tekijänä käytettiin raitiotien yleissuunni-
telman tilavarauksia. Joukkoliikenteen solmupisteen myötä 
alue mahdollistetaan yleiskaavassa muuttumaan tavoitteen 
mukaisesti tiiviimmäksi keskustamaisemmaksi ympäristök-
si, minne sijoittuu uusia palveluita, keskustamaista tehokas-
ta asumista ja työpaikkoja. Uudisrakentaminen on lähinnä 
kerrostaloja ja kaupunkimaisia asuntoja tavoitellen korkeaa 
aluetehokkuutta. Osayleiskaavaluonnoksen määräyksillä on 
varmistettu, että liike- ja toimitilanmäärä kehittyy alueella 
edelleen ja uudisrakentaminen parantaa rakennetun ympä-
ristön laatua erityisesti katutasolla sekä vahvistaa kävely-
keskustan muodostumista Partolan pohjoisosaan. Pakka-
lankulman pientaloasutus on osoitettu luonnoksessa nykyi-
sen kaltaiseksi pientalovaltaiseksi alueeksi. Kaupallisen 
alueen kehittämisen periaatteena on saada taajamakuvalli-
sesti hajanainen yleiskuva päivitettyä alueen potentiaalia 
vastaavalle tasolle heikentämättä liikenteellistä saavutetta-
vuutta. Tavoitteena on, että alueen elinvoima säilyy ja pa-
rantuu luomalla kehittämisen mahdollisuuksia. Osilla alueis-
ta luonteva kehitys on maankäytön uusiminen kokonaan. 
Uusi sekoittunut asumisen ja työskentelyn kokonaisuus voi 
muodostaa uudenlaisesta yritystoimintaa. Osalla alueista 
on pitkälläkin aika välillä mahdollista nykyisten toimintojen 
säilyminen tai jatkuminen tiiviimmässä muodossa siten, 
että toimintojen yhteyteen sijoittuu uusia yritystiloja ja 
asumista. Yritystoimintaan liittyvien muutosten ajoittumis-
ta on vaikea ennustaa, mutta osayleiskaavalla on tarkoitus 
luoda mahdollisuuksia kehittymiselle. 

 
Luonnoksessa viheralueet on sovitettu osaksi laajempaa 
viherverkostoa. Verkoston rungon muodostaa pohjoisete-
läsuuntaiset Härmälänojan varsi ja vanhan rata-alueen 
muodostama viheryhteys sekä alueen läpi länsi-itä-
suuntainen poikittainen viheryhteys. länsi-itä-suuntainen 
viheryhteys on tarkoitus rakentaa korkeatasoisena viher-
käytävänä, jossa hyödynnetään hulevesiä viihtyisyyttä tuo-
vina rakenteina. Lisäksi reitti on tarkoitus jatkaa vihersiltana 
Naistenmatkantien yli Härmälänojan varteen. Härmälän 
ojan vartta on tarkoitus kehittää luontoarvot huomioivana 
virkistysalueena.  
 
Partolan osayleiskaavaluonnoksella varauduttiin vuoteen 
2040 mennessä noin 1500 uuteen asukkaaseen ja noin 450 
uuteen työpaikkaan. Tällöin vuonna 2040 Partolassa olisi 
kokonaisuudessaan 1000 asukasta ja asemakaavapotentiaa-
lia olisi luotu yhteensä 1500 asukkaalle. Lisäksi alueella olisi 
yli tuhat työpaikkaa. Osayleiskaavan alueen nykyisen ra-
kennuskannan kokonaiskerrosala on noin 107 000 k-m². 
Osayleiskaava-alueen asemakaavojen rakennusoikeus on 
noin 175 000 k-m², josta on toteutunut vähän yli 60 prosent-
tia. Osayleiskaavalla mahdollistetaan vuoteen 2040 noin 
250 000 k-m² yleiskaavavaranto, josta asumisen osuus on 
noin 75 000 k-m² ja muun rakentamisen noin 175 000 k-m². 

 
 
4.5 Palaute luonnoksesta 

Osayleiskaavan valmisteluasiakirjat (asemakaavaluonnos 
liitteineen) oli MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 30.6. -
31.8.2021. Luonnosvaiheessa viranomaislausunnon jätti 
neljä, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkan-
maan maakuntamuseo ja vanhusneuvosto. Yrityksiltä ja 
yhteisöiltä saatiin 6 palautetta, Pirkkalan ympäristöyhdistys 
ry, Toivion Omakotiyhdistys ry, Tampereen polkupyöräilijät 
ry, Pirkanmaan osuuskauppa, Kiinteistö Oy Pirkkalan Kuk-
katalo, Annen Suutari Oy. Lisäksi saatiin 8 mielipidettä kun-
talaisilta.  Lausunnoista ja mielipiteistä laadittiin palaute- ja 
vastine -raportti, Liite 16.  
 
Palautteissa huoli kohdistui suurelta osin alueen palveluiden 
vähenemiseen sekä mahdollisen raitiotien aiheuttamiin 
haasteisiin sekä viheralueiden vähentymiseen. Hyvänä asia-
na pidettiin useassa Partolan osayleiskaavan tavoitetta 
muuttaa alue viihtyisämmäksi, tiiviimmäksi sekä pienem-
män mittakaavan monipuoliseksi asumisen ja kaupan se-
koittavaksi alueeksi. Lisäksi tavoitteita kävelyn, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen kehittämisen osalta pidettiin päänsääntöi-
sesti hyvänä.  Yleisenä vastineena voidaan todeta, että 
osayleiskaavassa on osoitettu valtuuston linjaama raitioreit-
tivaraus ja sen ympäristöön on pyritty luomaan mahdolli-
simman joustavat kehittämismahdollisuudet keskustatoi-
mintojen aluevarauksilla, jotka mahdollistavat alueelle niin 
kaupallisia palveluita kuin asumista ja työpaikkoja. Lisäksi 
kaavamääräyksillä on pyritty varmistamaan viihtyisän ym-
päristön muodostuminen alueelle. 
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4.6 Yleisperustelu ja kuvaus 

Suunnitteluperiaatteet 

Tiivistyvä laadukas kaupunkirakenne 

Tampereen kaupunkiseutu on laajentunut ja seutuistuneet 
viimeisten vuosi kymmenien aikana voimakkaasti. Seudulle 
on muodostunut alue-/alakeskuksia ja seudun kaupunkira-
kenne on muodostunut monikeskustaiseksi. Partolasta on 
muodostunut 20 vuodessa yksi merkittävimmistä Tampe-
reen seudun kaupallisten palvelujen keskittymästä. 
 

 
 
Monikeskuksinen kaupunkirakenne vähentää parhaimmil-
laan liikkumisen tarvetta. Tämä edellyttää vahvoja palvelu-
keskuksia, joiden ympärillä on tiivistä asutusta. Rakennetun 
ympäristön laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota 
alakeskuksissa, joiden julkinen ympäristö on jäänyt usein 
etenkin liikenteen maankäytön jalkoihin. Yleiskaavan ta-
voitteena on täydennysrakentamisella nostaa Partola ym-
päristön laatutasoa sekä eheyttää nykyistä rakennetta. 
Tavoitteena on vahvistaa alueen elinvoimaisuutta ja oma-
leimaisuutta. Alueen elinvoimaisuuden kannalta merkittä-
vimmät toimet ovat asumisen lisääminen sekä ympäristön 
muuttaminen houkuttelevammaksi kävely-ympäristöksi. 
Yhdyskuntarakenteen tiiviys ja monipuolisuus mahdollista-
vat hyvät joukkoliikenneyhteydet ja ohjaavat ihmisiä liik-
kumaan kävellen ja pyöräillen. 
 

 

 
 

Partolan kaupallisen keskuksen synty ja muutos on parin 
vuosikymmen tulos. Yhdyskuntarakenteen laajenemisen ja 
autoilun yleistyminen johtivat Partolan tyyppisten väljien 
kaupallisten aluekeskusten syntyihin. Viimeisten vuosien 
aikana ongelmana on alettu pitää liian hajanaisia ja väljiä 
alueita keskustan ulkopuolella. Ongelmana pidetään myös 
rakennetun ympäristön heikkoa laatua sekä liian hajanaises-
ta alueesta johtuvia pitkiä etäisyyksiä eri toimintojen välillä.  
 
Alueen potentiaali on suuri koska kauppojen tarjoamia pal-
veluita ja aktiviteetteja mielletään helposti viihtyisyysteki-
jäksi. Alueen kehittämisen periaatteena on saada taajama-
kuvallisesti köyhä yleiskuva päivitettyä alueen potentiaalia 
vastaavalle tasolle heikentämättä liikenteellistä saavutetta-
vuutta. Yleiskaavan merkittävimmät maankäyttöpotentiaa-
lit löytyvät väljän yhdyskuntarakenteen tiivistämisestä se-
koittuneen rakenteen kautta. 
 

Hyvät yhteydet 

Modernistisen kaupunkisuunnittelun periaatteiden noudat-
taen Partolan keskustasta on hyvät yhteydet Tampereen 
keskustaan ja siitä edelleen kauemmas. Liikenteellisenä 
ongelmana on liikenteen painottuminen voimakkaasti hen-
kilöautoliikenteeseen ja siitä aiheutuvat välilliset ongelmat. 
Sisäisen autoliikenne toimii pääväylien ehdoilla, joka hanka-
loittaa luomaan luontevia lyhyitä reittejä sisäiselle liiken-
teelle. Alakeskukset toimivat usein solmukohtina kaupunki-
seutujen joukkoliikennejärjestelmissä, ja niiden kehittämis-
tä on pidetty yhtenä keskeisenä keinona hajautumisen hil-
linnässä. Avainasemassa ovat joukkoliikenne- ja yksityisau-
toiluratkaisut, jotka tuovat keskustaan uusia jalankulkijoita 
lisäämään sen vetovoimaa. Tärkeitä ovat myös sellaiset 
ympäristön laatuvalinnat, joilla ohjataan asukkaat käyttä-
mään keskustaa ja viihtymään siellä. 
 

 
 
Liikenne- ja maankäyttöpolitiikan keskeisimpiä tavoitteita 
on luoda edellytykset kestävään liikkumiseen. Tavoitteiden 
mukaisesti merkittävää uutta asuinaluetta ei tulisi toteut-
taa, ilman että varmistetaan joukkoliikenteen ja palvelujen 
toteutuminen alueelle.  
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Osayleiskaavan liikenteellisenä lähtökohtana on tehokas 
joukkoliikenne, laadukas kävely- ja pyöräily-ympäristö sekä 
toimiva autoliikenne. Joukkoliikenne on varauduttu aluksi 
järjestettäväksi linja-autoilla ja tulevaisuudessa osin kau-
punkiraitiotiellä. Erityisen tärkeä on huomioida jalankulun 
asema katutilassa. Luoda jalankululle vaihtelevaa ja mielen-
kiintoista katutilaa ja helppoja yhteyksiä alueelta toisille.  
 

 
 
Uusi asuminen sijoittuu joukkoliikennekäytävien varteen. 
Tavoitteena on, että rakennettuympäristö rohkaisee käve-
lemään, pyöräilemään ja julkiseen liikenteeseen. 
 

Monitoiminnallinen 

Tavoitteena on, että Partolan keskusta on viihtyisä, elävä, 
monipuolinen asuinalue, jossa arki on sujuvaa. Kaupunkira-
kenne on tiivis, toiminnoiltaan sekoittunut ja monipuolinen.  

 
Osayleiskaavalla tavoitellaan sekoittunutta kaupunkiraken-
netta, jossa asuminen, palvelut, työpaikat ja virkistysmah-
dollisuudet sijoittuvat toistensa lomiin. Sekoittamalla toi-
mintoja lisätään niiden saavutettavuutta ja luodaan moni-
puolista ja sosiaalisesti kestävää ympäri vuorokauden elä-
vää ympäristöä. Rakennetut ympäristöt ovat myös tärkeitä 
virkistysympäristöjä sekä elävän kaupunkikulttuurin edistä-
jiä. Julkinen tila luo paikkoja yhteisön toiminnalle ja edes-
auttaa innovatiivisen yrityselämän syntymistä. Varautumi-
nen raitiotiehen muuttaa alueen identiteettiä ja mahdollis-
taa monitoiminnallisen kokonaisuuden muodostumisen 
Partolaan. Yhdyskuntarakenteen kestävän kehityksen kan-
nalta on olennaista, miten ja mihin uudet asukkaat ja työ-
paikat sijoittuvat seutujen rakenteessa. 
 

Sosiaalisesti monipuolinen 

Osayleiskaavalla mahdollistetaan osaltaan nopea väestö-
kasvu vuoteen 2040. Suhteessa suuri ja nopea kasvukeskus-
ten väestön kasvu asettaa haasteita sosiaalisesti tasapainoi-
sen ympäristön syntymiseen. Voimakkaan kasvun seurauk-
sena tulee usein asumisen kallistuminen asuntojen kysyn-
nän kasvaessa. Asumisen kallistuminen kiihdyttää alueellis-
ta eriytymistä. Lisäksi havaittavissa on ikääntyvien ihmisten 
muuttaminen keskustan palveluiden lähettyville. Tämä 
synnyttää keskusta asuntojen kysyntää, mikä toisaalta yksi-
puolistaa asuntotarjontaa ja alueiden ikäjakaumaa. Raken-
teessa tulisi välttää alueiden sosiaalista eriarvoistumista. 
Osayleiskaavan tavoitteena on sosiaalisesti tasapainoinen, 
turvallinen ja monipuolinen kaupunkirakenne, jossa on riit-
tävästi ja monipuolista asuntotarjontaa.  

 
 
Osayleiskaavalla varmistetaan omalta osaltaan kaavava-
rannon riittävyys ja mahdollistetaan riittävän ja monipuoli-
sen asuntotuotannon syntyminen alueelle. Uusien kalliiden 
asuntojen ohella tulisi voida tarjota kohtuuhintaisia asunto-
ja välttäen, että sosiaaliset ongelmat eivät kasautuisi tietyil-
le alueille. Partolan alueella on hyvät mahdollisuudet sosiaa-
lisesti tasapainoiseen ympäristöön. Asuntojen hintataso on 
todennäköisesti Tampereen keskustan hintatasoa alhai-
sempi ja toisaalta alueelta löytyy ympäristöllisesti hyvinkin 
houkuttelevia asuinalueita kalliimmille asuinnoille. 
Osayleiskaavalla varaudutaan erityisesti monipuoliseen 
kerrostalo rakentamisen kysyntään. Tulevaisuudessa tulee 
myös kiinnittää huomiota, että keskusta-alueelle syntyy 
myös kohtuuhintaisia perheasuntoja. 
 

Ympäristöllisesti vastuullinen 

Hyvä elinympäristö on elävä, turvallinen ja kaunis sekä eko-
logisesti ja taloudellisesti kestävä paikka elää. Hyvin suunni-
tellut ja ylläpidetyt julkiset ympäristöt luovat edellytykset 
kukoistavalle yhteisölle. Ne ovat perusta julkiselle vuorovai-
kutusta ja sosiaaliselle sekoittumiselle ja on oleellinen osa 
paikanhengestä, joka synnyttää ylpeydenaiheita.  
 



 

Pirkkala kunta  Partolan osayleiskaava | 33   

 
Kuva 56. Asuinalueen lähiluontoa, Vallastaden 

 
 
Ilmastonmuutoksesta on tullut uhka planeettamme tulevai-
suudelle. Hiilidioksidipäästöt, lisääntynyt energian kulutus, 
ympäristön saastuminen, metsien hävittäminen, veden 
saastuminen ja luonnon monimuotoisuuden suojelu ovat 
painavia maailman laajuisia haasteita.  
 
Tiivis, monipuolinen ja sekoittunut yhdyskuntarakenne 
tukee kestävää ja vähäpäästöistä elämäntapaa. Toiminnot 
ovat helposti saavutettavia ja arkimatkat kestäviä. Maan-
käytön suunnittelun tavoitteena on ohjata kulkutavan valin-
nassa kestäviin valintoihin. Pirkkalan kestävän liikkumisen 
kehittämisohjelman tavoitteena on, että vuonna 2030 työ-
matkoista tehdään suuri osa kävellen, pyöräillen tai joukko-
liikenteellä. Tampereen kaupunkiseutu ja Pirkkalan kunta 
tavoittelee hiilineutraalisuutta vuoteen 2030, mihin men-
nessä on tavoitteena vähentää 80 % päästöistä.  
 
Tavoitteena on Partolan alueelle muuttaa rakennetta pie-
nimittakaavaisemmaksi, muodostaa rajattuja julkisia ulkoti-
loja, edistää kerroksellista monimuotoisuutta sekoittunees-
sa rakenteessa sekä muuttaa Partolan hajanaista autoym-
päristöä kohti viihtyisämpää kävely-ympäristöä. 
 

Muutoksiin mukautuva 

Asuinalue, joka on ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestäväs-
ti on muutoksiin sopeutuva. Tavoitteena on luoda asuinalue, 
joka pysyy arvostettuna sukupolvesta toiseen. Tämä ei tar-
koita, että asuinalueen rakennukset kestävät ikuisesti, vaan 
että muutokset tapahtuvat luonnollisesti asteittain ilman 
radikaaleja kokoalueen uudistustoimenpiteitä. Tällöin luo-
daan monipuolisia eläviä ympäristöjä, joissa myös alueen 
arvostus ja taloudelliset arvot säilyvät. Hyvä rakennettuym-
päristö mukautuu ja kestää toimintojen muuttumisen ja 
rakennusten uudelleen rakentamisen. 
 

 
 
Elinympäristön mukautumistarpeita on hyvin eriasteisia. 
Osayleiskaavassa sekoittuneella keskustarakenteella pyri-
tään omalta osalta mahdollistamaan toimintojen nopea 
mukautuminen sekä alueellisen asuntotarjonnan monipuo-
lisuus. Osayleiskaava luo mahdollisuuksia alueen kehittymi-
selle. Aluesuunnittelussa tulisi myös huomioida mahdolliset 
tulevat muutokset mm. parkkipaikka-alueet oikein mitoitet-
tuna voidaan tulevaisuudessa hyödyntää rakentamisessa. 
 

 
 
Mukautumista tulisi myös tapahtua asuntotasolla. Asunnon 
omistaminen ja siten voimakas sitoutuminen asuntoon 
lisäävät tarvetta asunnon muuntojoustavuuteen. Perheiden 
perinteiset ajatusmallit ja tavat ovat viimevuosina vapautu-
neet enemmän yksilöllisiin elämäntyyleihin. Perinteiset 
hyvin tiedetyt asumisen muodot ovat menettäneet kiinnos-
tusta ja yksilöllisempi uusia asumisen muotoja syntynyt. 
Samalla kun asumisen muuttuessa yksilöllisien tarpeiden 
huomioivaksi, tarve muuntojoustavuuteen on lisääntynyt. 
Vaaditaan että rakennus muuttuu elämäntilanteen mukana 
eikä niin, että asukas sopeutunut asuntoon. 
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Osayleiskaavan kuvaus 

Osayleiskaavalla varaudutaan osaltaan Pirkkalan kunnan 
väestönkasvutavoitteeseen vuoteen 2040 mennessä sekä 
luodaan potentiaalia alueen kehittymiseen vuoden 2040 
jälkeenkin. Pirkkalan strategisessa osayleiskaavassa alue on 
osoitettu jatkuvan maankäytön kehittämisen alueeksi. Mer-
kittävä osa toteuttamisen vaikutusarvioinneista jää tehtä-
viksi vasta todennäköisesti pitkän ajan kuluessa laadittavis-
sa asemakaavoissa tuolloin vallitsevien olosuhteiden ja 
kriteerien perusteella. Hyvä yhdyskuntarakenne tukee jat-
kuvaa alueen kehittymistä ja ylläpitää hyvää ympäristöä, 
joka Partolan osayleiskaavan kantava tekijä. Osayleiskaava 
osoittaa tavoitellun yhdyskuntarakenteen alueiden pää-
käyttötarkoituksien pohjalta. Yleiskaava on rajauksiltaan ja 
määräyksiltään yleispiirteinen, mikä mahdollistaa useanlai-
sia toteutustapoja. Alueen muutosprosessi toteutuu pitkän 
ajan kuluessa. 
 
Partolan osayleiskaavan kokonaisrakenteen ratkaisut poh-
jautuvat pitkälti olemassa oleviin ratkaisuihin ja niiden ke-
hittämismahdollisuuksiin. Maakuntakaavasta poiketen 
osayleiskaavan pohjoisosa osoitetaan keskustatoimintojen 
alueeksi. Maakuntakaava mahdollistaa alueelle merkittä-
västi uutta asumista. Osayleiskaavalla ollaan alueelle mah-
dollistamassa maakuntakaavan mukaisesti merkittävästi 
uutta asumista, mutta samalla halutaan varmistaa alueen 
kaupallisten palvelujen säilyminen ja kehittyminen. Alueen 
ympäristön laatutasoa halutaan kehittää kävelykeskusta-
maiseksi ja panostaa joukkoliikenteen kehittämiseen. Ta-
voitteena on sekoittunut yhdyskuntarakenne, jossa samalla 
alueella on monipuolisesti erilaisia toisiaan täydentäviä 
toimintoja; asumista, työpaikkoja sekä julkisia ja yksityisiä 
palveluja. Tarkoituksenmukaista ei ole esittää sisäisiä järjes-
telyjä eri käyttötarkoituksiin. Osayleiskaavan keskustatoi-
mintojen aluevaraus kuvaa kyseistä tavoitetilaa parhaiten.  
 
Osayleiskaavalla varaudutaan tehokkaaseen joukkoliiken-
teeseen, joka kulkee Partolan joukkoliikenteen solmupis-
teen kautta. Mitoittavan tekijänä käytettiin raitiotien yleis-
suunnitelman tilavarauksia, jotka tarkentuivat hankesuun-
nittelun yhteydessä. Joukkoliikenteen solmupisteen myötä 
alue mahdollistetaan yleiskaavassa muuttumaan tavoitteen 
mukaisesti tiiviimmäksi keskustamaisemmaksi ympäristök-
si, minne sijoittuu uusia palveluita, keskustamaista tehokas-
ta asumista ja työpaikkoja. Uudisrakentaminen on lähinnä 
kerrostaloja ja kaupunkimaisia asuntoja ja liiketiloja tavoi-
tellen korkeaa aluetehokkuutta. Osayleiskaavan määräyk-
sillä on varmistettu, että liike- ja toimitilanmäärä kehittyy 
alueella edelleen ja uudisrakentaminen parantaa rakenne-
tun ympäristön laatua erityisesti katutasolla sekä vahvistaa 
kävelykeskustan muodostumista Partolan pohjoisosaan. 
Pakkalankulman pientaloasutus on osoitettu luonnoksessa 
nykyisen kaltaiseksi pientalovaltaiseksi alueeksi.  
 
Kaupallisen alueen kehittämisen periaatteena on saada 
taajamakuvallisesti hajanainen yleiskuva kohennettua alu-
een potentiaalia vastaavalle tasolle heikentämättä liiken-
teellistä saavutettavuutta. Yleiskaavan merkittävimmät 
maankäyttöpotentiaalit löytyvät väljän yhdyskuntaraken-
teen tiivistämisestä sekoittuneen rakenteen kautta. Tavoit-
teena on, että alueen elinvoima säilyy ja parantuu. 
Osayleiskaavalla on tarkoitus luoda kehittämisen mahdolli-
suuksia. Osilla alueista luonteva kehitys on maankäytön 

uusiminen kokonaan. Uusi sekoittunut asumisen ja työsken-
telyn kokonaisuus voi muodostaa uudenlaisesta yritystoi-
mintaa. Osalla alueista on pitkälläkin aika välillä mahdollista 
nykyisten toimintojen säilyminen tai jatkuminen tiiviimmäs-
sä muodossa siten, että toimintojen yhteyteen sijoittuu 
uusia yritystiloja ja asumista. Yritystoimintaan liittyvien 
muutosten ajoittumista on vaikea ennustaa, mutta 
osayleiskaavalla on tarkoitus luoda mahdollisuuksia kehit-
tymiselle. 
 
Viheralueet on sovitettu osaksi laajempaa viherverkostoa. 
Verkoston rungon muodostaa pohjoiseteläsuuntaiset Här-
mälänojan varsi ja vanhan rata-alueen muodostama viher-
yhteys sekä alueen läpi länsi-itäsuuntainen poikittainen 
virkistysyhteys. Länsi-itäsuuntainen viheryhteys on tarkoi-
tus rakentaa korkeatasoisena viherkäytävänä, jossa hyö-
dynnetään hulevesiä viihtyisyyttä tuovina rakenteina. Lisäk-
si reitti on tarkoitus jatkaa vihersiltana Naistenmatkantien 
yli Härmälänojan varteen. Härmälän ojan vartta on tarkoitus 
kehittää luontoarvot huomioivana virkistysalueena. Samalla 
varmistetaan Härmälänojan varren ekologisen yhteyden 
säilyminen.   

 
Osayleiskaavan tavoitteena on kehittää Partola monipuo-
liseksi työn, kaupan, palveluiden, vapaa-ajan ja asumisen 
alueeksi. Alueen rakentamisessa edistetään toimintojen 
monipuolisuutta sekä kestävän ja viihtyisän kaupunkiympä-
ristön muodostumista. Alueelle toivotaan monipuolista 
urbaania, hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palveluiden 
lähelle keskittyvää asumista. Asumisen yhteisöllisyyttä 
tuetaan suunnitteluratkaisuilla sekä palvelurakenteella.  
 

 
 
Yleiskaavaehdotuksessa osoitetaan yhdyskuntarakenteen 
pitkän tähtäimen kehittämisen suunnat sekä maankäytön-
potentiaalin selvityksin. Yleiskaava mahdollistaa julkisten 
palvelujen sijoittamisen niin keskustatoimintojen kuin 
asuinalueitten yhteyteen. Yleiskaavassa osoitetut eri aluei-
den maankäyttöpotentiaalit ja arviot väestömuutoksista 
alueilla luovat kehyksen palveluverkon tarvittaville muutok-
sille. Uusien asuinalueiden toteuttamisen vaiheistusta ja 
ajoitusta on tarve tarkastella vuosittain. 
 
Kaavalla varaudutaan erityisesti kerrostalojen ja kaupunki-
maisten rakennusten kysyntään. Pirkkalan väkiluku tulee 
kasvamaan tulevaisuudessa merkittävästi. Asuntotuotan-
non määrän kasvattamisen lisäksi tulee kiinnittää erityistä 
huomioita asuinalueiden laatuun, jotta taataan houkuttele-
va ja vetovoimainen alueita jatkossakin. Uudella rakentami-
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sella luodaan monipuolista ja rikasta ympäristöä, jonka 
sisällä on runsaasti vaihtoehtoja kaikenlaisille asukkaille ja 
virkeää elinkeinoelämää.  Osayleiskaavassa erityistä huo-
miota kiinnitetään yritysten ja asukkaiden valintojen moni-
puolisuuteen, asuinympäristön yksityisyyden mahdollista-
miseen ja asunnon välittömässä läheisyydessä oleviin viher-
yhteyksiin. 
 
Alueen liikenteellisenä lähtökohtana on ollut toimiva liiken-
nejärjestelmä ja tehokas joukkoliikenne. Liikenneratkaisu 
perustuu verkkomaiseen ratkaisuun, joka jakavat liikennettä 
tehokkaasti. Joukkoliikenne on suunniteltu järjestettäväksi 
aluksi linja-autoilla, mutta varaudutaan raideliikenteen to-
teuttamiseen. Päätöstä raitiotien rakentamisesta Partolaan 
ei ole tehty. 
 

 
 
Yleiskaava-alueella varmistetaan määräyksillä, että liike- ja 
toimitilanmäärä kehittyy edelleen ja että uudet liikeraken-
tamiset parantavat rakennetun ympäristön laatua erityisesti 
katutasolla sekä vahvistavat jalankulkuympäristön muodos-
tumista. Yleiskaavalla pyritään varmistamaan, että jokainen 
kauppa ja yritys voisi toimia alueella jatkossakin, joko omal-
la paikallansa tai alueelta löytyvältä uudelta paikalta. Kui-
tenkin osalla alueilla on luontevaa kehitystä maankäytön 
uusiutuminen kokonaan. Uusi sekoittunut asumisen ja työs-
kentelyn kokonaisuus voi muodostaa uudenlaisesta yritys-
toimintaa. Osalla alueista on mahdollista nykyisten toimin-

tojen säilyminen tai jatkuminen tiiviimmässä muodossa 
siten, että toimintojen yhteyteen sijoittuu uusia yritystiloja 
ja asumista. Yritystoimintaan liittyvien muutosten ajoittu-
mista on vaikea ennustaa, mutta osayleiskaavalla on tarkoi-
tus luoda mahdollisuuksia alueen kehittymiselle. Osayleis-
kaavalla varmistetaan nykyiset kaupalliset palvelut, kuten 
vähittäistavarakaupan suuryksikköjen sijainnit alueella.  
 
Yleiskaava mahdollistaa terveys-, koulu- ja päiväkotipalve-
lujen sijoittamisen niin keskustatoimintojen kuin asuinalu-
eitten yhteyteen. Yleiskaavassa osoitetut eri alueiden 
maankäyttöpotentiaalit ja arviot väestömuutoksista alueilla 
luovat kehyksen terveys-, päiväkoti- ja kouluverkossa tarvit-
taville muutoksille. Uusien asuinalueiden toteuttamisen 
vaiheistusta ja ajoitusta tarkastellaan vuosittain kaavoitus-
katsauksen yhteydessä. Tavoitteena on varmistaa riittävä 
palvelutarjonta suhteessa kasvuun ja edistää hallitun kasvun 
ja palvelutarjonnan periaatetta. Uusien asuinalueiden kehit-
tämisessä yhtenä keskeisenä lähtökohtana on varmistaa 
asuinalueiden päiväkoti- ja koulupalvelujen riittävyys ja 
saavutettavuus. 
 
Kaavassa viheralueet on sovitettu osaksi laajempaa viher-
verkostoa. Verkoston rungon muodostaa pohjois-etelä 
suuntaiset Härmälänojan varsi ja vanhan rata-alueen muo-
dostama viheryhteys sekä alueen läpi länsi-itäsuuntainen 
poikittainen viheryhteys. Viheralueiden luonne vaihtelee 
rakennetusta katumaisesta puistorakenteesta ja lähes luon-
nonmukaiseen. 
 
Luonnonolosuhteiltaan arvokkaimmat kohteet ja aluekoko-
naisuudet on rajattu rakentamisalueiden ulkopuolelle ja 
ekologiset käytävät on huomioitu suunnittelussa.  
 
 
 

4.7 Kokonaisrakenne 

Osayleiskaavan väestökasvu 

Osayleiskaavan tarkoituksena on kehittää keskusta-aluetta 
merkittäväksi Tampereen seudun aluekeskukseksi. Keskus-
tan kehittymisen edellytyksenä on riittävä väestöpohja ja 
palvelutaso. Riittävä asukasmäärä riittävän tiiviissä ympäris-
tössä luo edellytykset monipuolisille palveluille sekä elävälle 
asuinympäristölle. Valtakunnallisista ja seudullisista ympä-
ristö tavoitteista johtuen paine vähentää uusia huonosti 
sijoittuvia, runsaasti maata kuluttavia ja autoriippuvaisia 
asuinalueita on ilmeinen. Partolan osayleiskaavalla varaudu-
taan olemassa olevan alakeskuksen osalta tiivistymiseen ja 
kasvuun.  
 
Partolan osayleiskaava alueella on suuri potentiaali kas-
vuun. Pirkkalan vuosittainen kasvu jakaantuu useille alueille, 
josta merkittävin on kuntakeskuksen Suupan kehittyminen. 
Kokonaismitoitukseen nähden Partolan osayleiskaavalla 
varaudutaan vuoteen 2040 mennessä noin 1500 uuteen 
asukkaaseen ja noin 450 uuteen työpaikkaan. Voidaan arvi-
oida, että vuonna 2040 Partolassa olisi kokonaisuudessaan 
1000 asukasta ja asemakaavapotentiaalia olisi luotu yhteen-
sä 1500 asukkaalle. Lisäksi alueella olisi yli tuhat työpaikkaa. 
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Kokonaismitoitus 

Osayleiskaava-alueella tällä hetkellä vajaa 100 asukasta. 
Asukkaat sijoittuvat suunnittelualueen länsiosaan, Pakka-
lankulman alueelle. Osayleiskaavan alueen nykyisen raken-
nuskannan kokonaiskerrosala on noin 107 000 k-m². Alueel-
la sijaitsee noin 30 asuntoa, joiden kokonaishuoneistoala on 
yhteensä noin 4 800 m². Pakkalankulman asuinalueen ra-
kennettu kokonaiskerrosala on noin 5 800 k-m².  
 

 
 
Osayleiskaava-alueen asemakaavojen rakennusoikeus on 
175 000 k-m², josta siis on toteutunut reilut 60%. Maakunta-
kaavan kaupanmitoituksen mukaan Partolan alueelle on 
mahdollista toteuttaa 22.000k-m2 uutta vähittäiskauppaa, 
mikäli nykyiset jo toteutuneet kaupan neliöt alueella säilyte-
tään. Osayleiskaavalla mahdollistetaan vuoteen 2040 noin 
250 000 k-m² yleiskaavavaranto, josta asumisen osuus on 
noin 75 000 k-m² ja muun rakentamisen noin 175 000 k-m². 
Yleiskaavan tarkasteluvuoteen 2040 mennessä tämä tar-
koittaa noin 1500 asukkaan lisäystä, kun huomioidaan asu-
misväljyyskehitys sekä asuntokannan poistuma.  
 

4.8 Aluevaraukset 

 

  UUDISTUVA KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE 
 
Keskustatoimintojen alue, jota uudistetaan toiminnallisesti se-
koittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palveluiden, toimitilo-
jen, hallinnon, virkistyksen ja vapaa-ajan sekä kulttuurin alueena. 
Alueen maankäyttöä tehostetaan ja varaudutaan vaiheittaiseen 
toteuttamiseen pitkällä aikavälillä. Alueen rakentamisen tulee 
edistää toimintojen monipuolisuutta sekä kestävän ja viihtyisän 
rakennetun ympäristön muodostumista. Alueella tulee varmis-
taa, että liike- ja toimitilanmäärä kehittyy edelleen ja rakentami-
nen parantaa rakennetun ympäristön laatua erityisesti katutasol-
la sekä vahvistaa kävely-ympäristön muodostumista vaihtelevien 
aukioiden kautta.  Rakennusten maantasokerrosten keskeisiin 
julkisiin katutiloihin avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti 
palvelu-, liike- tai toimitiloiksi. Korttelien piha-alueilla tulee vah-
vistaa yhteisöllisyyttä edistäviä ratkaisuja sekä luoda rakennus-
massoilla suojaisia ulko-oleskelualueita sisäpihoille.   
 
Liikenneympäristöä kehitetään erityisesti kävelyn ja pyöräilyn 
sekä joukkoliikenteen ehdoilla. Alueella tulee varautua raitiolii-
kenteeseen. Alueiden pysäköinti ratkaistaan ensisijaisesti raken-
teellisin pysäköintiratkaisuin ja suositaan tehokkaita alueellisia 
pysäköintiratkaisuja.  Alueen suunnittelussa tulee liikenneväylien 
läheisyydessä kiinnittää erityistä huomiota liikenteen melun, 
tärinän ja ilman laadun haittojen hallintaan. Alueen korttelite-
hokkuus on pääosin 1,2-2,2. Perustellusti korttelikohtainen te-
hokkuus voi olla tätä suurempi. Alueelle voidaan sijoittaa merki-
tykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö. 

 

Keskustatoimintojen alue muodostaa yleiskaavan keskeisen 
sekoittuneeksi alueeksi kehittyvän alueen. Alue on liiken-
teen solmupiste, jossa yhdistyvät kävely, pyöräily, joukkolii-
kenne ja autoliikenne. Määräyksien tavoitteena on mahdol-
listaa ja ohjata alueen kehittymistä kohti laadukasta keskus-
tamaista rakennetta samalla mahdollistaen useita erilaisia 
toteuttamispolkuja.  
 

KAUPALLISTEN PALVELUJEN JA ELINKEI-
NOELÄMÄ SEKOITTUNUT ALUE 

 
Aluetta kehitetään monipuolisena kaupan, palveluiden, toimitilo-
jen alueena. Alueelle on mahdollista osoittaa täydentävää asun-
torakentamista sekoittuneena ympäristöhäiriötä aiheuttamat-
tomien toimintojen yhteyteen. Alueen liikenneympäristön tulee 
tukea kestävien liikkumismuotojen käyttöä. Alueella on suositta-
va tehokkaita pysäköintiratkaisuja. Alueen suunnittelussa on 
otettava huomioon yhdyskuntarakenteen vaiheittainen tiivistä-
minen ja soveltuvuus keskustaympäristöksi, katualueen viihtyi-
syys, yhteydet virkistysalueille, joukkoliikenteen, kävelyn ja pyö-
räilyn toimintaedellytykset. Alueelle voidaan sijoittaa merkityk-
seltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö. 
 

Aluevarauksen tavoitteen on varmistaa kaupallisten palve-
luiden kehittyminen alueelle sekä varmistaa tulevaisuudes-
sa alueen tiivistyminen keskustamaisemmaksi. 
 

UUSI TAI OLENNAISESTI MUUTTUVA KAU-
PALLISTEN PALVELUJEN JA ELINKEINOELÄ-
MÄN ALUE 

 
Aluetta kehitetään monipuolisten työpaikkatoimintojen,  
kaupallisten palvelujen, sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamatto-
man tuotantotoiminnan alueena. Alueen toteutuksessa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota ympäristökuvallisesti laadukkaa-
seen toteuttamiseen, meluntorjuntaan sekä viihtyisän kävely ja 
pyöräily ympäristöön. Alueella on suosittava tehokkaita pysä-
köintiratkaisuja. Alueelle ei saa sijoittaa yli 15 000 k-m² suuruisia 
paljon tilaa vaativan kaupan suuryksiköitä. 
 

Aluevarauksella pyritään erityisesti varautumaan elinkei-
noelämän liike- ja toimitilanmäärä kehittymiseen sekä 
mahdollisten alueelta siirtyvien liike- ja toimitilojen sijoit-
tumiseen. Kaupan osalta on rajattu seudullisesti merkittä-
vän vähittäiskaupan suuryksikön sijoittuminen alueelle. 
 

KAUPALLISTEN PALVELUJEN JA ELINKEI-
NOELÄMÄ SEKOITTUNUT ALUE 

 
Aluetta kehitetään monipuolisten työpaikkatoimintojen, kaupal-
listen palvelujen, sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman 
tuotantotoiminnan alueena. Alueen liikenneympäristön tulee 
tukea kestävien liikkumismuotojen käyttöä. Alueella on suositta-
va tehokkaita pysäköintiratkaisuja. Alueen toteutuksessa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota ympäristökuvallisesti laadukkaa-
seen toteuttamiseen, meluntorjuntaan sekä viihtyisän kävely ja 
pyöräily ympäristön muodostumiseen. Alueelle ei saa sijoittaa yli 
15 000 k-m² suuruisia paljon tilaa vaativan kaupan suuryksiköitä 
ilman erillismerkintää. 

 
Aluevarauksella pyritään erityisesti varmistamaan olemassa 
olevan elinkeinoelämän liike- ja toimitilanmäärän säilymi-
nen ja kehittyminen. Kaupan osalta on rajattu seudullisesti 
merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön sijoittuminen 
alueelle ilman erillismerkintää. Erillismerkinnällä on osoitet-
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tu seudullisesti merkittävän kaupan sijoittuminen nykyiselle 
Bauhaus:in tontille.  
 

 

 PALVELUJEN JA ASUMISEN ALUE 
 
Aluetta kehitetään monipuolisena palvelujen ja asumisen sekoit-
tuneena alueena. Alueen rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota Härmälänojan luonto- ja virkistysarvoihin. Rakentami-
sen tulee suojata virkistysaluetta ympäristöhäiriöiltä sekä luoda 
Härmälänojan suuntaan viihtyisän pienimittakaavaisen virkistys-
ympäristön.  Alueen liikenneympäristön tulee tukea kestävien 
liikkumismuotojen käyttöä.   

 
Alue on tarkoitettu erityisesti yksityisen sekä kunnallisten 
palvelujen alueeksi, jossa mahdollistetaan mm. palvelu-
asumista. Alueelle on mahdollista sijoittaa esimerkiksi ui-
mahalli siihen liittyvineen palveluineen. 
 

 
UUSI TAI OLENNAISESTI MUUTTUVA TIIVIN 
ASUMISEN ALUE 

 
Alue jota uudistetaan ensisijaisesti asumiseen. Alueella sallitaan 
asumiseen sekoittuneena kaupan, palveluiden, toimitilojen, vir-
kistyksen ja vapaa-ajan toimintoja. Alueen rakentamisen tulee 
edistää toimintojen monipuolisuutta sekä kestävän ja viihtyisän 
ympäristön muodostumista. Rakennusten maantasokerrosten 
keskeisiin julkisiin kaupunkitiloihin avautuvat tilat on osoitettava 
ensisijaisesti liike-, toimi- tai yhteiskäyttötiloiksi. Liikenneympä-
ristöä kehitetään kestävien kulkumuotojen, erityisesti, kävelyn ja 
pyöräilyn sekä joukkoliikenteen, ehdoilla. Alueella tulee varautua 
kaupunkiraitioliikenteeseen. Alueiden pysäköinti ratkaistaan 
ensisijaisesti rakenteellisin pysäköintiratkaisuin.  Alueen suunnit-
telussa tulee liikenneväylien läheisyydessä kiinnittää erityistä 
huomiota liikenteen melun, tärinän ja ilman laadun haittojen 
hallintaan. Alueen korttelitehokkuus on pääosin 1,0-2,0. Perus-
tellusti korttelikohtainen tehokkuus voi olla tätä suurempi. 

 
Alue on tarkoitettu tehokkaaksi ja urbaaniksi asuinalueeksi, 
jossa kivijalkaan on mahdollista osoitta liiketiloja kuten 
kahviloita yms. 
 

 UUSI TAI OLENNAISESTI MUUTTUVA ASU-
MISEN ALUE 

 
Alue jota uudistetaan asumisen alueena. Alueen rakentamisen 
tulee edistää toimintojen monipuolisuutta sekä kestävän ja viih-
tyisän ympäristön muodostumista.  Liikenneympäristöä kehite-
tään kestävien kulkumuotojen, erityisesti kävelyn ja pyöräilyn 
sekä joukkoliikenteen ehdoilla.  Alueen suunnittelussa tulee lii-
kenneväylien läheisyydessä kiinnittää erityistä huomiota liiken-
teen melun, tärinän ja ilman laadun haittojen hallintaan. Alueen 
korttelitehokkuus on pääosin 0,4-0,8. Perustellusti korttelikohtai-
nen tehokkuus voi olla tätä suurempi. hallintaan.  

 
Alue on pienemmän tehokkuuden asumisne alueeksi asuin-
alueeksi, jossa kivijalkaan on mahdollista osoitta liiketiloja 
kuten kahviloita yms. 

 PIENTALOVALTAINEN ASUMISEN ALUE 
 
Alue varataan pientaloasumiselle kuten omakotitaloille, yhtiö-
muotoisille ja kytketyille pientaloille, rivitaloille ja pienkerrosta-

loille. Alueelle tulee edistää kaupunkimaista pientalorakentamis-
ta, viihtyisyyttä ja asuinympäristön laatua. 

 
Alue on tarkoitettu nykyisen kaltaiseksi omakoti- ja parita-
loaluuksi. 
 

 LÄHIVIRKITYSALUE 
 
Alueita kehitetään asuinalueiden lähipuistoina. Aluetta ja sen 
toimintoja tarkemmin suunniteltaessa tulee varmistaa kytkeyty-
minen ympäröiviin asuinalueisiin ja viherympäristöön. 
Aluetta ylläpidetään ja kehitetään hyvin saavutettavana sekä 
toiminnoiltaan ja luonnonympäristöltään monipuolisena virkis-
tys- ja viheralueena. Aluetta ja sen toimintoja tarkemmin suunni-
teltaessa ja lupamenettelyn yhteydessä tulee varmistaa kytkey-
tyminen ympäröiviin asuinalueisiin sekä ulkoilureittien ja ekologi-
sen verkoston jatkuvuus. Alueella sallitaan ulkoilua tai muuta 
yleistä virkistystoimintaapalveleva rakentaminen.  
Alueella on voimassamaankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 128§:n 
mukainen toimenpiderajoitus, joka koskee maisemaa muuttavaa 
maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrat-
tavaa toimenpidettä. Alueella voi tehdä MRL128§ mukaisia pie-
nimuotoisia metsänhoitotöitä. 

 
Alue sijoittuu Pakkalankulman pientaloalueen ympäristöön. 
Nykyinen metsäinen alue on tarkoitus säilyttää nykyisen 
kaltaisena lähivirkistysalueena. 
 
 

 VIRKISTUSKÄYTÖN KEHITTÄMISALUE 
 
Alueita kehitetään hyvin saavutettavina ja toiminnoiltaan moni-
puolisina virkistys- ja viheralueina. Aluetta ja sen toimintoja tar-
kemmin suunniteltaessa tulee varmistaa, että Härmälänojan 
varren ekologinen yhteys säilyy mahdollisimman leveänä ja luon-
non olosuhteiltaan monipuolisena sekä varmistaa virkistys- ja 
ulkoilureittien ja ekologisen verkoston jatkuvuus. Alueelle voidaan 
sijoittaa pääkäyttötarkoitusta palvelevia rakennelmia sekä hule-
vesien hallintaan tarkoitettuja rakenteita tarkempien suunnitel-
mien mukaisesti. Virkistyskäytön kehittäminen ei saa vaarantaa 
Härmälänojan luontoarvoja. 

 
Härmälänojan varsi on tarkoitus hyödyntää voimakkaam-
min asukkaiden virkistysalueena. Toimintoja sijoittaessa 
huomioidaan kuitenkin luonnonmonimuotoisuus ja ekolo-
ginen yhteys. 
 

 SUOJAVIHERALUE 
 
Tiealueiden reuna-alueita kehitetään luonnonmonimuotoisuutta  
tukevina alueina huomioiden kuitenkin näkemäalueiden vaati-
mukset. 

 
Teiden reuna-alueita on tavoitteena hyödyntää voimak-
kaammin ja suunnitellummin edistämään luonnonmoni-
muotoisuutta ja samalla sitomaan liikenteen epäpuhtauk-
sia. 
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4.9 Korttelit 

 
Osayleiskaavan asumisen korttelialueet, joudutaan pääosin 
rakentamaan umpikorttilimaisina, jolloin pystytään hallit-
semaan pihojen meluympäristöä paremmin. Umpikorttelit 
ovat pieniä ja tiiviisti rajattuja alueita, joka tukee vahvaa 
yhteisöllisyyttä. Lisäksi mahdollistavat monipuolisen ympä-
ristön muodostumisen vaihtelevin rakennuksine. Umpu-
korttelit suojaavat sisäpihoja ulkoiselta melulta ja ilman 
epäpuhtauksilta, joka edesauttaa pihojen käyttöä oleske-
luun ja erilaisiin asukkaiden viihtyisyyttä lisääviin toimintoi-
hin. 
 

 
 
Osayleiskaavassa Lestipolun pohjoisreunalta on poistettu 
nykyinen yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn reitin tarve, jotta 
Lestipolun molemmin puolin olevien kiinteistöjen liikenne 
pystyttäisiin järjestämään paremmin nykyistä jalankulun ja 
pyöräilyn reittiä hyödyntäen.  Korvaavana reittinä on osoi-
tettu kävely- ja pyöräilyreitin tehokkaan joukkoliikenne 
käytävän varteen, siten että palvelut ovat paremmin saavu-
tettavissa. 
 

4.10 Julkiset ulkotilat 

Osayleiskaavan keskeisiä tavoitteita on elävöittää nykyistä 
Partolan alakeskustaa. Keskeiset toimet ovat asumisen 
lisääminen sekä ympäristön muuttaminen kävely ja oleskelu 
ystävällisemmäksi. 
 

Kadut ja aukiot 

Alueen kadut ja aukiot on tarkoitus suunnitella urbaaneiksi 
ja korkeatasoisiksi. Viherrakennetta on tarkoitus tuoda 
osaksi rakennettua ympäristö. Lisäksi urbaaniin katukuvaan 
kuuluvat myös aukiot sekä katu- ja autiotilaan avautuvat 
liiketilat. Tärkeää on luoda yhdistäviä reittejä aukioiden ja 
eri toimintojen välille. 
 

 
Kuva 57. Virkistysympäristö nivoutuu rakennettuun ympäristöön 

 

 
 

Härmälän oja 

Härmälän oja muodostaa keskeisen osan luonto ja virkistys-
alueesta. Alueella on virkistys- ja luontoarvoja sekä tavoit-
teen mukaisesti myös tulevaisuudessa merkittävä sosiaali-
sen kohtaamispaikka. Keskustan vetovoimaisuutta lisää 
järvikaupunki-imago, jota tulisi toiminnoilla vahvistaa. 
Osayleiskaavassa on uudisrakentamisella pyritty vahvista-
maan Härmälän ojan roolia kuntalaisten virkistysympäristö-
nä. Ranta-alueet on pääsääntöisesti osoitettu julkiseen 
käyttöön. 

 
Rakentamisella aktivoidaan ja suojataan ojan varren reittiä.  

Puistot 

Kaavassa viheralueet on sovitettu osaksi laajempaa viher-
verkostoa. Verkoston rungon muodostaa pohjois-etelä 
suuntaiset Härmälänojan varsi ja vanhan rata-alueen muo-
dostama viheryhteys sekä alueen läpi länsi-itäsuuntainen 
poikittainen viheryhteys. Itä- länsisuuntainen viheryhteys 
on tarkoitus rakentaa korkeatasoinen viherkäytävä, jossa 
hyödynnetään hulevesiä vesirakenteina.  
 

 
Kuva 58. Esimerkki hulevesiä hyödyntävästä viherkäytävästä 

 
Viherkäytävä on esitetty jatkuvan Härmälänojan varteen 
vihersilta.  
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Kuva 59. Esimerkki vihersillasta 

 
 Viheralueiden luonne vaihtelee rakennetusta katumaisesta 
puistorakenteesta ja lähes luonnonmukaiseen. Pääpuisto-
verkon lisäksi jokaisella asuinkorttelilla tulisi olla oma suo-
jaisa sisäpiha, jotka kytketään tavoitteen mukaisesti osaksi 
laajempaa verkostoa.  
 
 

Liikunta-alueet 

Pirkkalan virkistysalueilta halutaan monipuolisia liikunta 
mahdollisuuksia. Palloilukenttien ja ulkoilureittien ohella 
laajenevalle harrastekirjolle annetaan tilaa. Liikuntakentät 
voivat olla monikäyttöisempiä. Rakennettujen liikunta-
alueiden lisäksi on kevyemmin hoidettuja viheralueita va-
paamuotoisemmalle liikunnalle. Raitiotien varauksen yh-
teydessä poistuu Kaartotien puistokenttä, korvaava kenttä 
tulisi rakennetaan Kalliomäen uuden koulun yhteyteen tai 
Naistenmatkantien varren puistoalueelle.  Lisäksi pienem-
pimuotoisia liikunta-alueita voidaan rakentaa yhdyskunta-
rakenteen sisään tai puisto/lähivirkistys alueille.   

 
 
4.11 Palvelut 

Julkiset palvelut 

Yleiskaava mahdollistaa terveys-, koulu- ja päiväkotipalve-
lujen sijoittamisen niin keskustatoimintojen kuin asuinalu-
eitten yhteyteen. Yleiskaavassa osoitetut eri alueiden 
maankäyttöpotentiaalit ja arviot väestömuutoksista alueilla 
luovat kehyksen terveys-, päiväkoti- ja kouluverkossa tarvit-
taville muutoksille. Uusien asuinalueiden toteuttamisen 
vaiheistusta ja ajoitusta tulee tarkastella vuosittain. Tavoit-
teena on varmistaa riittävä palvelutarjonta suhteessa kas-
vuun ja edistää hallitun kasvun ja palvelutarjonnan periaa-
tetta. Uusien asuinalueiden kehittämisessä yhtenä keskei-
senä lähtökohtana on varmistaa asuinalueiden päiväkoti- ja 
koulupalvelujen riittävyys ja saavutettavuus. 
 
Osayleiskaavalla on osoitettu yksi erillinen palvelujen ja 
asumisen alue (P/A) Härmälänojan varteen. Aluetta on tar-
koitus kehittään monipuolisena palvelujen ja asumisen se-
koittuneena alueena.  Alueelle voidaan sijoittaa mahdollisia 
varhaiskasvatuksen tiloja tai esim. uimahalli. Alueen raken-
tamisessa tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota 
Härmälänojan luonto- ja virkistysarvoihin. Rakentamisen 
tulee suojata virkistysaluetta ympäristöhäiriöiltä sekä luoda 
Härmälänojan suuntaan viihtyisän pienimittakaavaisen 
virkistysympäristön.  Alueen liikenneympäristön tulee tukea 
kestävien liikkumismuotojen käyttöä.   
 

Kaupalliset palvelut 

 
Osayleiskaavalla varmistetaan että liike- ja toimitilanmäärä 
kehittyy alueella edelleen. Lisäksi varaudutaan keskustaha-
kuisen kaupan sijoittumiseen sekä kaupan kilpailun edistä-
miseen. Palveluverkkoa ohjaamisella tuetaan keskustamai-
sen ympäristön syntymistä. Alue on osoitettu paljon tilaa 
vaativan kaupallisten palvelujen ja elinkeinoelämän sekoit-
tuneeksi alueeksi. Keskustahakuinen erikoiskauppa ja palve-
lut ohjataan keskusta-alueille elävöittämään kaupunkiym-
päristöä. Vähittäiskauppaa ohjauksen keskeisenä tavoittee-
na on edistää kaupan palveluiden sijoittumista keskusta-
alueille sekä turvata eri kulkumuodoin saavutettavissa ole-
van vähittäiskaupan palveluverkon säilymisen ja kehittymi-
sen edellytykset.  
 
 
 
 

4.12 Työpaikat 

 
Alueelle arvioidaan syntyvän noin 450 uutta työpaikkaa 
vuoteen 2040 mennessä. Alueella on nykyisin noin 700 työ-
paikkaa. 
 
 

4.13 Liikenne 

Kävely- ja pyöräily 

Valtakunnallisena liikennepoliittisena tavoitteena on edis-
tää kävely ja pyöräilyä erityisesti keskusta-alueilla. 
Osayleiskaava-alueella on kiinnitetty erityistä huomiota 
kevyenliikenteen yhteyksien selkeyttämiseen sekä viih-
tyisän kävely-ympäristön muodostumiseen. Keskustoissa 
jalankulku on kulkumuodoista merkittävin. Ihmiset oleske-
levat ja viihtyvät pidempiä aikoja keskusten kaduilla, auki-
oilla ja toreilla sekä puistoissa ja viheralueilla. Keskuksissa, 
pysäkkialueilla sekä pysäkille johtavilla reiteillä kävely-
ympäristön tulee olla turvallista, esteetöntä, viihtyisää ja 
houkuttelevaa, jotta päivittäisten asioiden hoitaminen kä-
vellen on mahdollista.  
 
Pirkkalan kunnan tavoitteena, kuten myös Partolan 
osayleiskaavan tavoitteena on kasvattaa kestävien kulkuta-
pojen eli kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta 
merkittävästi. Partolan alue muuttuu jatkossa keskusta-
maiseksi ja se suunnitellaan tukemaan kävelyä ja pyöräilyä. 
Lisäksi raitiotie kulkee alueen pohjoisosan läpi, mikä muut-
taa alueen liikennejärjestelmää kestävään suuntaan. 
 
Alueen pohjoisosa raitiotien läheisyydessä on kävelykeskus-
tamainen, jossa on tilavat, viihtyisät ja esteettömät jalan-
kulkualueet, myös oleskelualueita sekä hyvät yhteydet rai-
tiotie- ja bussipysäkeille. Alueen eteläosassa on jalkakäytä-
vät ja pyörätiet katujen varressa, monin paikoin katujen 
molemmin puolin. Lisäksi jalankulkuyhteyksiä on korttelei-
den välissä erillään autoliikenteestä. Kaikki korttelit ovat 
hyvin saavutettavissa kävellen. Naistenmatkantien itäpuo-
lelta, Ilmailunkadun ja Nuolialantien väliltä poistetaan jalan-
kulku- ja pyörätie, joka ei jatkossa johda mihinkään, kun 
kohdassa oleva suojatie ja pysäkki poistuvat. Uusi jalankul-
ku- ja pyöräily-yhteys esitetään korttelin itäreunaan Härmä-
länojan varteen.  
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Kuva 60. Jalankulkuverkko osayleiskaava-alueella.  

 
 
Pyöräily 
Naistenmatkantiellä kulkevat seudulliset pääpyöräreitit 
(Tampere-Pirkkala ja Lempäälä-Pirkkala).  Partolan alueen 
sisällä pääreitit kulkevat Kenkätien, Saapastien ja Linnakal-
liontien varrella. Linnakalliontien pääpyöräreitti esitetään 
siirrettäväksi tien pohjoispuolelle, kun se nykyisin sijaitsee 
tien eteläpuolella. Pohjoispuolen sijainti kytkeytyy parem-
min uuteen esitettyyn pyöräkatuun. Lisäksi paikallisreitit 
kytkevät alueen seudullisiin pääreitteihin sekä muuhun 
pyöräilyverkkoon. 
 
Ympäröiviltä alueilta osoitetaan pääreittitasoinen pyörätie-
yhteys raitiotiepysäkin läheisyyteen, joka sijaitsee tulevan 
kävelypainotteisen keskustan ytimessä. Uusi pyöräilyn pää-
reitti esitetään raitiotielinjauksen vieree0n. Pyöräilyn olo-
suhteiden ja lisääntymisen edistämiseksi on tärkeä muistaa 
myös laadukas pyöräpysäköinti. 
 
Uusi pyöräilyn paikallisreitti esitetään Härmälänojan var-
teen. Uusi yhteys korvaa Naistenmatkantien itäpuolelta 
poistettavan yhteyden, jolle ei ole enää tarvetta, kun Nais-
tenmatkantien suojatie sekä Nuolialantien pysäkki poiste-
taan.  
 
Uusia jalankulun ja pyöräilyn ali/ylikulkuja esitetään Nais-
tenmatkantien/Saapastien liittymään pohjois- ja länsihaa-
roille sekä Kenkätien/Naistenmatkantien liittymään Kenkä-
tien haaralle. Lisäksi Naistenmatkantielle esitetään ylikulku, 
joka yhdistää nykyisen Partola-keskuksen alueen Partolan 
muuhun maankäyttöön.  
 
Korttelikohtaisessa tarkemmassa suunnittelussa tulee rat-
kaista Lidl+Prisma-korttelin pohjoiseteläsuuntaisen pyöräi-
lyreitin toteuttamistapa. 
 
 

 
Kuva 61. Pyöräilyverkko osayleiskaava-alueella.  

 

Joukkoliikenne 

Partolan aluekeskus on erittäin hyvin joukkoliikenteellä 
saavutettavissa. Suunnittelualueen pohjoisreunassa kulkee 
raitiotie, jonka vaihtopysäkki on keskeisellä sijainnilla. Rai-
tiotie kulkee pääosin irrallaan katuverkosta keskustamaises-
ti liittyen Kenkätien kautta Nuolialantielle, ja edelleen Tam-
pereen keskustaan. Pirkkalan keskustasta, Toiviosta ja 
Tampereelta Ilmailunkadulta Partolaan tulevat kulkemaan 
raitiotietä tukevat linja-autoreitit. 
 

 
Kuva 62. Osayleiskaava-alueen ehdotetut joukkoliikenteen pysä-
kit ja reitit 

Ajoneuvoliikenne 

Pääsääntöisesti alueen katuverkko säilyy nykyisenlaisena, 
eikä katujen toiminnalliseen luokitukseen esitetä muutok-
sia.  Pohjoisosassa katuverkko hieman muuttuu uudenlaisen  
korttelirakenteen ja raitiotielinjauksen vuoksi: Nykyinen 
Kaartotien liittymä siirretään Naistenmatkantiellä länteen 
päin Isomäentien liittymän kohdalle. Nykyisen Lidlin koh-
dalle toteutetaan uusi liikennevalo-ohjattu liittymä, josta on 
yhteys pohjoisen korttelin keskitettyyn pysäköintiin. Aja-
tuksena on, että nykyisille Lidlin ja Prisman tonteille muo-
dostuu yhtenäinen kauppakeskuskokonaisuus, jossa pysä-
köinti on toteutettu rakenteellisesti.  
 
Työn aikana tutkittiin mahdollisuutta toteuttaa Naisten-
matkantielle uusi liittymä Lestitien kohdalle, ns. Lidlin liit-
tymän ja Kenkätien liittymän välille. Vaihtoehtoina oli liit-
tymän toteuttaminen  
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suuntaisliittymänä tai liikennevalo-ohjattuna liittymänä. 
Uusi liittymäpaikka todettiin ongelmalliseksi mm. lyhyiden 
liittymävälien, pituuskaltevuuksien ja maaston sekä tiiviin 
rakennetun ympäristön vuoksi. 
 
Kenkätien länsipuolelle on esitetty uusi pyöräkatuosuus, 
jossa joukkoliikenne olisi sallittu yhteen suuntaan ja se toi-
misi alueelle päättyvien joukkoliikenteen linjojen ”kääntö-
reittinä”. Kadun eteläosassa liikenne olisi sallittu kaikelle 
ajoneuvoliikenteelle ja siitä olisi yhteys rakenteelliseen py-
säköintiin. 
 

  
Kuva 63. Osayleiskaava-alueen tie- ja katuverkko. 

 

Liikennemäärien arvioidaan kasvavan Naistenmatkantiellä 
20-40 % ja osayleiskaavan sisällä vain vähän vuoteen 2040 
mennessä. Nuolialantiellä ja Kenkätiellä liikennemäärien 
arvioidaan vähenevän tulevan raitiolinjauksen johdosta.  
 
Valtatie 3 Kehätien liikenne-ennusteen osalta on huomioitu 
valtatie 3:n oikaisu Lempäälä Pirkkala yhteysvälillä, joka 
vähentää valtatie 3:n liikenteen kasvua Partolan kohdalla. 
 
Liikenne-ennusteen liikennemäärätiedot perustuvat TALLI-
mallin v. 2040 liikenne-ennusteeseen, jota on päivitetty 
Partolan alueen uudella maankäytöllä sekä asiantuntija-
arvioon liikenteen sijoittumisesta katuverkolle muuttuvassa  
tilanteessa. 
 

 
Kuva 64. Suunnittelualueen teiden ja katujen liikenne-ennuste 
vuoteen 2040 (ajoneuvoa/vrk) 

2040.   

4.14 Yhdyskuntatekninen huolto 

Vesihuolto 

Pirkkalan kunnalla ei ole omia talousvedentuotantolaitok-
sia. Tampereen Vesi hoitaa yhteistyösopimuksella Pirkkalan 
vesihuollon operointia. Pirkkalaan talousvesi tulee Saran-
kulman 200 mm ja Pereen 315 mm vesijohtojen kautta sekä 
Keskisentien (Lempäälän) 300 mm vesijohdon kautta 
 
Partolan osayleiskaava-alueella vesihuoltolinjasto kulkee 
pääsääntöisesti nykyisillä katualueilla. Tärkeinä reitteinä 
ovat Naistenmatkantie, Linnakalliontien ja Kenkätien poh-
jois-etelä suuntaiset johtolinjat. Mahdollisen raitiotien ra-
kentamisen yhteydessä putkilinjoja joudutaan uusimaan 
erityisesti kaava-alueen luoteisosassa. 
 

Jätevedet 

Pirkkalan kunnalla ei ole omaa jätevedenkäsittelylaitosta. 
Pirkkalassa syntyvät jätevedet käsitellään pääosin Raholan 
jätevedenpuhdistamolla, jonka lisäksi itäosien jätevesiä 
johdetaan käsittelyyn Viinikanlahden jätevedenpuhdista-
molle. Tampereelle, Sulkavuoreen rakennetaan uusimpia 
puhdistustekniikoita hyödyntävä jätevedenpuhdistamo 
kallion sisään. Uuden keskuspuhdistamon toteutus on use-
an kunnan yhteishanke. Tampereen Seudun Keskuspuhdis-
tamo Oy:n osakaskuntia ovat Kangasala, Lempäälä, Pirkka-
la, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.  
 
Rakentaminen aloitettiin Sulkavuoressa vuonna 2018 ja 
vuoden 2019 alkupuoliskolla alkoivat ensimmäiset siirto-
viemäreiden rakennustyöt. Puhdistamo otetaan käyttöön 
arvioidusti vuonna 2025. Puhdistamon siirtoviemäri kulkee 
Pirkkalan osalta Satamakadulta Naistenmatkantien vartta 
pitkin Partolaan. Tämä rakennusvaihe on tarkoitus tehdä 
vuosina 2021-2022. Partolan alueella siirtoviemäri sijoittuu 
osayleiskaavan pohjoisosaan Naistenmatkantien varteen. 
Siirtoviemärin on suunniteltu kulkevan Naistenmatkantien 
pohjoispuolta Tampereen suunnalta Partolan kevyenliiken-
teen sillan kohdalle, josta siirtoviemäri siirtyy kulkemaan 
Naistenmatkantien eteläpuolta.  
 
Partolan alueelle viemäriverkko tukeutuu pohjoisen suun-
taan Naistenmatkantietä ja Kenkätietä pitkin. Raitiotien 
osalta on tarvetta verkoston uusimis- ja siirtotarpeita erityi-
sesti kaava-alueen luoteisosassa. 

 

Hulevedet 

Partolan osayleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu erillinen 
hulevesiselvitys: Hulevesien hallinta selvitys 2020, Ramboll Fin-
land Oy 2020 
 
Hulevesien hallinnan tavoitteet: 
1) Rankkasateiden aikaiset virtaamat Partolan osayleiskaa-
va-alueelta Härmälänojaan eivät kasva tulevaisuudessa 
2) Partolan osayleiskaava-alueelta Härmälänojaan johtuvien 
hulevesien laatu on parempi kuin nykytilanteessa  
 
Hulevesien hallinnan periaatteena on, että hulevesien hal-
linta toteutetaan hajautetusti. Tämä tarkoittaa, että huleve-
siä hallitaan sekä korttelikohtaisilla että yleisille alueille 
sijoittuvilla rakenteilla. Hulevesien hallintaa pyritään oh-
jaamaan maanpäällisiin vihreään infrastruktuuriin tukeutu-
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viin menetelmiin (mm. vihreän kasvipeitteisen pinnan li-
sääminen, läpäisevät päällysteet, viherpainanteet, sadepuu-
tarhat, ym.). Vihreään infrastruktuuriin tukeutuvat hallinta-
järjestelmät voivat ketjutettuna toimia jopa tehokkaammin 
hulevesien määrällisessä hallinnassa kuin yksittäiset keski-
tetyt rakenteet. Lisäksi vihreään infrastruktuuriin tuketuvat 
rakenteet edistävät tehokkaammin myös hulevesien laadul-
lista hallintaa sekä lisäävät alueen viihtyisyyttä ja luontoar-
voja. 
 
Kiinteistökohtainen hulevesien hallintatarve määräytyy 
tontilla tehtävän rakentamisen mukaan seuraavasti: 
− Nykyisellään säilyvä tontti (ei muutosta): ei hulevesien 

hallintatarvetta 
− Täydennysrakennettava tontti (nykyiset rakennukset 

tontilla säilyvät ja niiden lisäksi tontille tehdään uusia 
rakennuksia): Hulevesien hallintatarve kiinteistöllä 
määritetään jäljessä esitetyn kaavan mukaisesti. Hal-
lintatarve on kuitenkin maksimissaan 1,0 m3/100 m2 lä-
päisemätöntä pintaa.  

− Uudisrakennettava tontti: (tontin nykyiset rakennukset 
puretaan ja tontille tehdään uusia rakennuksia tai ra-
kentamattomalle tontille tehdään uusi rakennus): Hu-
levesien hallintatarve kiinteistöllä määritetään jäljessä 
esitetyn kaavan mukaisesti. Hallintatarve on kuitenkin 
minimissään 0,2 m3/100 m2 läpäisemätöntä pintaa ja 
maksimissaan 1,0 m3/100 m2 läpäisemätöntä pintaa. 

 
Kiinteistökohtainen hulevesien hallintatarve määritetään 
tontin nykytilanteen ja tulevan maankäytön välisen lä-
päisemättömän pinnan muutoksen perusteella.  Laskennas-
sa läpäisemättöminä pintoina huomioidaan katot, asfal-
toidut alueet, laatoitukset ym. Läpäisevät pinnat, kuten 
nurmi- ja istutusalueet, läpäisevät pinnoitteet sekä viherka-
tot ja -kannet jätetään laskennassa kokonaan huomioimat-
ta.  Hulevesien hallintatarve lasketaan läpäisemättömän 
pinnan muutoksen perusteella seuraavasti: 

 

Hulevesien hallintatarve (m3 100 m2 läpäisemätöntä pintaa kohden)⁄ =
  1,08 -

 

0,9 x nykytilanteen läpäisemättömän pinnan ala (m2) 

tulevan maankäytön lapäisemättömän pinnan ala (m2) 
 

 
Hulevesien hallintaa kiinteistöillä tulee priorisoida seuraa-
vassa järjestyksessä: 
− Hulevesien muodostumisen estäminen esimerkiksi 

imeyttämällä hulevesiä tontilla, viheralueiden määrää 
lisäämällä, suosimalla läpäiseviä päällysteitä ja viher-
kattoja sekä hyödyntämällä hulevesiä kasteluvetenä  

− Hulevesien käsittely ja vähentäminen luontopohjaisilla 
hallintamenetelmillä esimerkiksi sadepuutarhoilla ja 
suodatuspainanteilla 

− Hulevesien viivyttäminen maanpäällisillä ratkaisuilla 
esimerkiksi avopainanteilla ja viivytysaltailla 

− Hulevesien viivyttäminen maanalaisin rakentein esi-
merkiksi viivytysputkilla, -tunneleilla tai -kaseteilla 

 
Hulevesien viivytykseen tarkoitetuille rakenteille sallittu 
purkuvirtaama on 10-20 % rakenteelle kohdistuvasta mitoi-
tusvirtaamasta. Rakenteissa tulee olla suunniteltu ylivuoto. 

4.15 Maisema ja kulttuuriarvot 

Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 

Alueella ei ole sellaisia kulttuurihistoriallisia arvoja, joita 
tulisi kaavalla suojella. 
 
 

4.16 Luonnonympäristö ja suojelu 

 
Alueelta ei ole havaittu:  
− Huomionarvoisia lajeja tai luontotyyppejä 
− Metsälain 10§ tarkoittamia arvokkaita elinympäristö-

kuvioita 
− Vesilain 11§ mukaisia kohteita 
− Luonnonsuojelulain 29§ tarkoittamia suojeltuja luonto-

tyyppejä 
 

Härmälänojan luonto arvot tunnistettiin ja osayleiskaavaan 
osoitettiin tältä osin määräyksiä luontoarvojen säilymiseksi. 
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5. OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

Partolan osayleiskaavan vaikutusalue on pääasiassa kaava-alue ja sen lähiympäristö. Asuntorakentami-
sen määrällä ja sijainnilla tai liikenneratkaisuilla on merkittäviä seudullisia vaikutuksia. Valtakunnalli-
sia vaikutuksia syntyy muun muassa valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden soveltamisen sekä 
suurten liikenneratkaisujen kautta. Alueet, joille olennaisia vaikutuksia syntyy, on pääasiassa kaava-
alueella. Osayleiskaava-alueen muutosprosessi toteutuu hyvin pitkän ajan kuluessa. Merkittävä osa 
toteuttamisen vaikutusarvioinneista jää tehtäviksi vasta pitkän ajan kuluessa laadittavissa asemakaa-
voissa tuolloin vallitsevien olosuhteiden ja kriteerien perusteella.  
 
 
5.1 Yleiskaavan suhde seudullisiin ja 
maakunnallisiin suunnitelmiin 

 
Partolan osayleiskaava tukee eheytyvän alue- ja yhdyskun-
tarakenteen muodostumista ja mahdollistaa vähähiilisen ja 
resurssitehokkaan yhdyskuntakehityksen. Tämän mahdol-
listavat asuin- ja työpaikka-alueiden yhdyskuntarakennetta 
täydentävä sijoittuminen, liikenteen sujuvuutta parantavat 
tie- ja liittymäjärjestelyt sekä yhdyskuntarakenteellisesti 
myönteisesti sijoittuvat kaupallisten palveluiden alueet.  

 
Osayleiskaavan kaupan ratkaisu täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslaissa ja valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoit-
teissa kaupan sijoittumiselle asetetut edellytykset ja vaati-
mukset. Yleiskaava mahdollistaa kaupan monimuotoisen 
kehittymisen. Maakuntakaavasta poiketen osayleiskaavan 
pohjoisosa osoitetaan keskustatoimintojen alueeksi. Maa-
kuntakaava mahdollistaa alueelle merkittävästi uutta asu-
mista. Osayleiskaavassa ollaan osoittamassa alueelle uutta 
asumista ja samalla halutaan varmistaa alueen kaupallisten 
palvelujen säilyminen ja kehittyminen. Alueen ympäristön 
laatutasoa halutaan kehittää kävelykeskustamaiseksi ja 
panostaa joukkoliikenteen kehittämiseen. Osayleiskaavan 
keskustatoimintojen aluevaraus kuvaa kyseistä tavoitetilaa 
parhaiten. 
 

5.2 Vaikutukset luontoon ja virkistys-
alueisiin  

Kaavan mukainen rakentaminen muuttaa alueen luonnon-
ympäristöä ja pienentää rakentamattomia alueita.  Suu-
rimmat muutokset tapahtuvat kehätien varren elinkei-
noelämän laajennuksien myötä sekä Veskan pohjoispuolen 
kumpareen rakentamisen myötä. Voimassa olevassa 
osayleiskaavassa on molempien alueiden kohdalta osoitettu 
maankäyttöä. Lisäksi Veskan pohjoispuolen kumpareelta on 
purettu vanha omakotitalo tämän vuosisadan puolella.   
 
Pääosin rakentaminen on täydennysrakentamista ja kohdis-
tuu jo rakennetuille alueille. Alueelta on osoitettu yhteydet 
laajemmille virkistysalueille. Vaikutukset ympäristöön jää-
vät vähäisiksi.  
 

Vaikutukset luonnon suojeluun 

Kaava-alueella ei ole suoria vaikutuksia luonnon suojeluun  
 

Vaikutukset pohjaveteen 

Osayleiskaava-alueella ei ole merkittäviä pohjavesialueita. 

Vaikutukset vesistöihin 

Lisärakentaminen aiheuttaa jonkin verran kuormitusta ve-
sistöihin, kun kasvipeitteinen pinta vähenee ja hulevesien 
määrä kasvaa. Kuormitusvaikutusta esiintyy etenkin raken-
tamisvaiheessa. Hulevesien osalta tehdään erillissuunnitel-
ma niiden hallitsemiseksi mahdollisimman lähellä niiden 
syntypaikkaa, jolloin suorat vesistövaikutukset jäävät mah-
dollisimman vähäiseksi. Huleveden hallinnan tavoitteena 
on, että Partolan osayleiskaava-alueelta Härmälänojaan 
johtuvien hulevesien laatu on parempi kuin nykytilanteessa. 
 

5.3 Vaikutukset ihmisten elinoloihin 
ja elinkeinoihin 

Alueiden rakentamisella on suorat ja nopeat vaikutukset 
työttömyyteen ja yritysten työllisyystilanteeseen rakennus-
sektorille. Monipuolisella ja joustavalla tonttitarjonnalla 
yrityksille varmistetaan elinkeinojakaumalla, mikä tasoittaa 
talous- ja työttömyysvaikutusten jälkiseurauksia suhdan-
nemuutoksissa. Monipuolisella asuntotuotannolla varmiste-
taan työvoiman saatavuus, mikä on yhä tärkeämpi yritysten 
kilpailukykyyn ja sijoittumiseen vaikuttava tekijä. Erilaisilla 
joustavilla liikenneratkaisuilla taataan työssä kulkeminen 
työpaikkakeskittymiin. 
 
Elinympäristön laatuun kohdistuvat vaikutukset eivät ole 
yksiselitteisiä, koska laadun määrittävät omakohtaiset ko-
kemukset ja arvostukset. Arvostukset voivat myös muuttua 
elämäntilanteen muutoksissa ja laajemminkin yhteiskunnal-
lisesti ajan saatossa. Toisen asukkaan mielestä esimerkiksi 
tiivistyvä yhdyskuntarakenne parantaa elinympäristön laa-
tua ja tuo vireyttä katukuvaan. Toisen mielestä elinympäris-
tön laatu voi sen sijaan heikentyä kun kaupunkirakennetta 
tiivistetään. Elinympäristön laadun kannalta onkin tärkeää 
luoda kaupunkiympäristöön erilaisia asumisen vaihtoehtoja.  
Ympäristöjä niille jotka arvostavat palveluiden läheisyyttä ja 
niille joille tärkeämpää on oma asumisen rauha ja tila.   
Osayleiskaavassa elinympäristön laatuun pyritään vaikut-
tamaan muun muassa asuinalueen viihtyisyyden, palvelujen 
saavutettavuuden, viheralueiden ja virkistysmahdollisuuk-
sien kautta. 
 
Partolan osalta yleiskaavan tavoitteena on kehittää toimin-
nallisesti sekoittuneita kaupan, julkisten palveluiden, asumi-
sen ja viheralueiden laadukkaana kokonaisuutena. Yhdys-
kuntarakennetta tiivistetään keskeisiltä alueilta täydennys-
rakentamisella, jolla nidotaan nykyistä yhdyskuntaraken-
netta yhteen. Täydennysrakentamisella voi olla elinympä-
ristön laatua parantavia sekä heikentäviä vaikuttavia. Tiivis-
tyvän rakentamisen myötä asumisen väljyys heikkenee, 
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rauhallisten ja hiljaisten oleskelualueiden voidaan katsoa 
vähentyvän, ja lisääntyneen asukas- ja liikennemäärän myö-
tä voidaan havaita myös paikallisia meluhaittoja. Elinympä-
ristön laatua puolestaan nostaa helppo ja sujuva liikkumi-
nen, hyvä palveluiden saavutettavuus, moninaiset asumisen 
mahdollisuudet sekä virkistysalueet/-yhteydet.  
 
Kaava tukee yhdyskuntarakenteen tiivistämisellä ja eheyt-
tämisellä valtakunnallisia alueiden käyttötavoitteita. Taa-
jamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua. 
Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja 
työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja 
asuinalueiden läheisyydessä. Liikenneturvallisuutta sekä 
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä paranne-
taan. 
 

5.4 Ilmastovaikutukset 

Tärkeimpiä yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutuksiin vai-
kuttavia asioita ovat suunnittelualueen sijainti muuhun 
yhdyskuntarakenteeseen, aluetehokkuus, rakennusten 
energiatehokkuus, rakennusmateriaalit, rakennustavat, 
lämmitystavat sekä liikkumistottumukseen vaikuttavat 
asiat.   
 
Partolan osayleiskaava tukee Pirkkalan ilmastotiekartan 
tavoitteita. Alue sijoittuu tehokkaan joukkoliikenteen ydin-
alueelle ja osayleiskaava tukee joukkoliikenteen kehittymis-
tä. Osayleiskaava edesauttaa palvelujen saavutettavuutta 
kestävillä kulkumuodoilla. Parantaa kävely- ja pyöräilyolo-
suhteita uusilla ali- ja ylikulkusilloilla sekä tukee jalankulku-
ympäristön muodostumista. Lisäksi yleiskaavamääräykses-
sä ohjataan asemakaavoitusta edistämään energiatehok-
kuutta ja uusiutuvan energianhyödyntämistä sekä vähähii-
listä rakentamista. 

 
Uusi asutus sijoittuu ilmastovaikutusten kannalta hyvin 
palveluiden ja joukkoliikenteen kannalta. 
 

5.5 Vaikutukset kaupallisiin palvelui-
hin  

Osayleiskaava varten laaditus elinkeino- ja palveluverkko-
selvityksessä (FCG Consulting Group Oy 2021) arvioidaan 
kaupallisten palveluiden kehittymistä. 

 
Yleiskaavoja koskevat maankäyttö- ja rakennuslain erityiset 
sisältövaatimukset, joiden mukaisesti vähittäiskaupan suur-
yksiköitä osoitettaessa on sen lisäksi, mitä maakunta muu-
toin säädetään, katsottava, että: 
1. suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haitallisia 
vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja 
niiden kehittämiseen; 
2. alueelle sijoittuvat palvelut ovat saavutettavissa mahdol-
lisuuksien mukaan joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä; 
sekä 
3. suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palveluverkon 
muodostumista, jossa asiointimatkat ovat kohtuulliset ja 
liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset mahdollisim-
man vähäiset. 
 
Partola kehittyy Pirkkalan vähittäiskaupan ensisijaisena 
sijaintipaikkana ja kaupan pääkeskuksena. Partolan alueella 
on monipuoliset kaupan palvelut (päivittäistavarakauppa, 
keskustahakuinen erikoiskauppa, kaupalliset palvelut). 

Suuppa kehittyy toisena Pirkkalan keskuksena, johon sijoit-
tuu erityisesti keskustatoiminnot, julkiset palvelut sekä 
kulttuuri- ja liikuntapalvelut. Partola alue kehittyy vähittäis-
kaupan suurten yksikköjen sijaintipaikkana. Alueen palvelut 
ovat hyvin saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla. Alueelle 
voi sijoittua vähittäiskaupan suuryksiköitä. 
 
Kaupan sijoittamisessa edistetään kevyen liikenteen ja 
joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksia ja tuetaan olemas-
sa olevan yhdyskuntarakenteen ja liikenneverkon järkevää 
kehittämistä. 
 
Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 mukaan Partolan kau-
pallisten palvelujen alueen vähittäiskaupan kerrosalan 
enimmäismitoitus on 120 000 k-m2, josta enintään 10 000 k-
m2 voi olla päivittäistavarakauppaa ja enintään 60 000 k-m2 
keskustahakuista kauppaa. Maakuntakaavan mukaisen 
alueen nykyisten liikerakennusten kerrosala on noin 98 000 
k-m2, joten enimmäismitoitus mahdollistaa Partolan alueel-
la noin 22 000 k-m2 uutta liikerakentamista.   
 
Pirkkalan oman väestön kysynnän kehitykseen perustuva 
liiketilatarve on vuonna 2040 noin 153 000 k-m2. Koska 
Partolan alue on merkitykseltään seudullinen kaupan alue, 
kohdistuu alueelle tulevaisuudessakin asiointeja myös kun-
nan ulkopuolelta. Mikäli tavoitteena on Pirkkalan kaupalli-
sen vetovoiman ja nykyisen positiivisen ostovoiman siirty-
män säilyttäminen, on liiketilatarvelaskelmassa tarpeen 
ottaa huomioon Pirkkalan oman väestön kysynnän lisäksi 
myös kunnan ulkopuolelta tuleva kysyntä. Tällöin Pirkkalan 
laskennallinen liiketilatarve on vuonna 2040 noin 282 000 k-
m2. Pirkanmaan maakuntakaavassa on lähtökohtana, että 
Pirkkalan vähittäiskaupan kokonaismitoituksesta kohdistuu 
Partolaan noin 71 %. Tällöin laskennallinen liiketilatarve olisi 
vuonna 2040 Pirkkalan oman väestön kysyntään perustuen 
noin 110 000 ja Pirkkalan oman väestön ja kunnan ulkopuo-
lelta tulevaan kysyntään perustuen noin 200 000 k-m2.   
 
Partolan alueen liike- ja toimistorakentamisen potentiaali 
on noin 180 000 - 250 000 k-m2. Liikerakentamisen potenti-
aalista on noin 94 000 - 125 000 k-m2 uudistuvalla keskusta-
toimintojen alueella (C-1), noin 82 000 -116 000 k-m2 kau-
pallisten palvelujen ja elinkeinoelämän sekoittuneella alu-
eella (KM-1 ja KM/A) ja noin 4 000 - 9 000 k-m2 muilla alueil-
la. Liikerakentamisen potentiaali mahdollistaa Partolan 
alueelle noin 78 000 - 148 000 k-m2 uutta liike- ja toimitila-
rakentamista. Todennäköistä on, että alueen kehittyessä 
myös osa nykyisistä liikerakennuksista korvautuu uusilla 
rakennuksilla.   
 
Partolan osayleiskaavan mukaan Partolan alueen pohjois-
osa kehittyy raitiotiehen tukeutuvana keskuksena kohti 
toiminnoiltaan sekoittunutta keskustamaista rakennetta. 
Kaupan lisäksi alueelle sijoittuu hallinnon, virkistyksen, va-
paa-ajan ja kulttuurin palveluja, työpaikkatoimintoja sekä 
asumista. Hyvä joukkoliikennesaavutettavuus lisää alueen 
vetovoimaa toimistotyyppisten toimialojen sijaintipaikkana. 
Kaupallinen palvelutarjonta monipuolistuu ja nykyisten 
kaupan toimijoiden lisäksi alueelle voi sijoittua uusia keskus-
tahakuisen erikoiskaupan ja kaupallisten palvelujen toimijoi-
ta joko erillisiin liikerakennuksiin tai asuinkerrostalojen kivi-
jalkaan.   
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Valtatiehen 3 rajautuva Partolan alueen eteläosa kehittyy 
monipuolisten työpaikkatoimintojen, kaupallisten palvelu-
jen sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman tuotantotoi-
minnan alueena. Alueelle voidaan osoittaa myös asumista ja 
uusia merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksi-
köitä. Alue soveltuu erityisesti paljon tilaa vaativan erikois-
kaupan yksiköille ja muille vähittäiskaupan suuryksiköille, 
joiden toiminnalle suuri tilantarve, näkyvä sijainti valtatien 
varressa ja hyvä saavutettavuus henkilöautolla ovat tärkei-
tä. Valtatien varsi tarjoaa uusia sijaintipaikkoja pohjoisosan 
keskusta-alueelta mahdollisesti siirtyville tilaa vaativan 
erikoiskaupan toimijoille.   
 
Tavoitteena on Partolan alueen toimialarakenteen moni-
puolistaminen. Kaupan ja kaupallisten palvelujen lisäksi alue 
on vetovoimainen yritysalue esimerkiksi toimistotyyppisille 
toimialoille ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle pien-
teollisuudelle. Tavoitteena tulee olla myös palvelutarjonnan 
monipuolistuminen. Alue soveltuu esim. terveys- ja hyvin-
vointipalveluille, joiden kysynnän ennakoidaan tulevaisuu-
dessa lisääntyvän. Terveys- ja hyvinvointipalvelut vahvistai-
sivat yhteistyötä Tampereen messu- ja urheilukeskuksen 
kanssa, samoin kuin messukävijöiden tarpeita vastaavat 
majoituspalvelut.  
 
 

5.6 Vaikutukset kaupunkikuvaan maise-
maan ja kulttuuriympäristöön  

Osayleiskaava muuttaa ja kehittää Partolan maisemaa mo-
nilta osin. Partola on nopeasti kehittynyt maaseutumaisesta 
kylästä merkittäväksi taajamaksi. Osayleiskaavan tarkoituk-
sena on muuttaa nykyistä taajamakuvaa elävään kaupun-
kimaisempaan suuntaan, jolloin lähtötavoitteena on ollut 
taajamakuvan muuttaminen. Alue on pääosin ihmisen 
muokkaamaa kulttuurimaisemaa, mutta alueelta ei ole 
tunnistettu erityisiä kulttuurihistorialliset arvoja. 
 

Vaikutukset maisemarakenteeseen 

Partolaa aikaisemmin luonnehtineet peltoaukeat ovat su-
pistuneet kaupallisen alueen kasvaessa.  Tuleva osayleis-
kaava ehdotus mahdollistaa tehokkaamman ja korkeam-
man rakentamisin, jolloin maisemalliset vaikutukset ovat 
huomattavia, mutta tavoitteen mukaisia. Tavoitteena on 
kehittää Partolan keskustamaista rakennetta.  
 

Vaikutukset muinaisjäännöksiin 

Alueella ei ole tunnettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä.   
 

5.7 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntara-
kenteeseen  

Osayleiskaavassa osoitettu tehokkaan joukkoliikenteen 
reitistä, jossa on varauduttu raitiotien toteuttamiseen, ai-
heuttaa toteutuessaan merkittäviä suojaamis- ja johtosiirto-
tarpeita. 

Vesijohtoverkko 

Osayleiskaavan toteuttaminen aiheuttaa joitain johtosiirto-
ja, jotka on luontevaa toteuttaa itse alueen rakentuessa 
 

Uudet korttelit Linnakalliontiellä voidaan liittää Linnakallion 
tien vesijohdon runkojohtoon. Verkoston kapasiteetti riittää 
alueen laajenemiseen. 
 

Viemäriverkko 

Osayleiskaavan toteuttaminen aiheuttaa joitain johtosiirto-
ja, jotka on luontevaa toteuttaa itse alueen rakentuessa 
 
Uudet korttelit Linnakalliontiellä voidaan liittää kunnan 
jätevesiviemäriin jatkamalla runkoviemäriä Saapastieltä tai 
Pakkalankulman suunnasta. Laajenemisen vuoksi saatetaan 
joutua suurentamaan putkia ja lisäämään pumppaamon 
kapasiteettia.  
 

Johtosiirto 

 
Johtosiirrot johtuvat pääosin uudesta tehokkaan joukkolii-
kenteen reitistä, jossa on varauduttu raitiotien toteuttami-
seen. Raitiotiesuunnittelun yhteydessä on arvioitu useita 
johtosiirtoja Partolassa ja Naistenmatkantiellä mm. DN 63-
200 maakaasulinjoja siirretään pois raidealueelta ja ra-
danalituksissa linjat asennetaan suojaputkiin 
 
 

5.8 Vaikutukset liikenteeseen  

 
Kävely- ja pyöräily 
Alueen kävely-yhteydet kytkeytyvät kattavasti ympäröi-
vään kevyenliikenteen verkkoon, joten alue on erittäin hyvin 
saavutettavissa kävellen kaikista suunnista. Naistenmatkan-
tielle esitettyjen uusien yli-/alikulkujen avulla Naistenmat-
kantien estevaikutus pienenee Veskan ja nykyisen Partola-
keskuksen välillä ja alueet kytkeytyvät nykyistä paremmin 
toisiinsa. Kävelyverkon kattavuus sekä esitetyt yli- ja aliku-
lut mahdollistavat turvallisen, helpon ja sujuvan kävely-
ympäristön. Tarkemmassa suunnittelussa ja toteutuksessa 
tulee kiinnittää huomiota ratkaisujen yksityiskohtiin: esteet-
tömyyteen ja etenkin ”kävelykeskusta-alueella” laadukkaa-
seen toteutukseen. Kävely ja pyöräily erotetaan toisistaan 
lähtökohtaisesti kaikilla pyöräilyn pääreiteillä. 
 
Kävelyn houkuttelevuuteen vaikuttaa varsinaisten jalankul-
kuväylien ratkaisujen lisäksi merkittävänä osana muu käve-
ly-ympäristö. Kävely-ympäristön on oltava viihtyisää ja 
kiinnostavaa ja etenkin keskeisillä jalankulkualueilla käveli-
jälle sopivassa mittakaavassa. Monenlaisia toimintoja ja 
palveluja tulee olla tarjolla kävelyetäisyyden päässä kotoa. 
Ympäristön tulee olla kävelijälle turvallinen myös sosiaali-
sesti. 
 

Jalankulku 
Esitetty jalankulkuverkko, johon sisältyy jalkakäytäviä, ja-
lankulkualueita ja oleskelutiloja sekä uusia ali- ja ylikulkuja, 
mahdollistaa turvallisen, helpon, sujuvan ja viihtyisän käve-
ly-ympäristön. Kaikki korttelit sekä raitiotie- ja bussipysäkit 
ovat kävellen hyvin saavutettavissa. Alueen sisäiset kävely-
yhteydet kytkeytyvät kattavasti myös ympäröivään jalanku-
lun ja pyöräilyn verkkoon, joten alue on erittäin hyvin saavu-
tettavissa kaikista suunnista. Naistenmatkantielle esitetty-
jen uusien yli- ja alikulkujen avulla Naistenmatkantien este-
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vaikutus pienenee Veskan ja nykyisen Partola-keskuksen 
välillä ja alueet kytkeytyvät nykyistä paremmin toisiinsa. 
 

Pyöräily 
 
Kattavan pyörätieverkoston johdosta osayleiskaava-alueen 
toiminnot ovat erittäin hyvin saavutettavissa pyörällä niin 
alueen ulkopuolelta kuin alueen sisällä. Asuinkortteleiden 
sekä kaupallisten palveluiden lisäksi keskeinen saavutettava 
kohde on raitiotien ja bussien vaihtopysäkki, jonka yhtey-
teen varataan tilaa pyöräpysäköinnille. 
 
Lempäälä-Pirkkala seudullisella pääreitillä risteämiset auto-
liikenteen kanssa vähenevät ehdotettujen ali-/ylikulkujen 
johdosta. Tämä parantaa turvallisuutta ja sujuvuutta, mutta 
lisää korkeuseroja mm. Saapastien kohdalla.  
 
Pyöräliikenteen sujuvuus ja turvallisuus varmistetaan erot-
telemalla jalankulku ja pyöräily toisistaan kaikilla pääreiteil-
lä. Laadukkaat pyöräilyratkaisut lisäävät pyöräilyn help-
poutta, mukavuutta ja sujuvuutta lisäten sen houkuttele-
vuutta kulkumuotona. 
 

Joukkoliikenne 
Partolan osayleiskaava-alueen luonne ja asumisen lisään-
tyminen muuttavat aluetta keskustamaisemmaksi ja jouk-
koliikenteen palvelutaso paranee merkittävästi, mikä lisää 
myös joukkoliikenteen käyttäjämääriä. Nykyisin vain pieni 
osa Partolassa asioivista käyttää joukkoliikennettä. Asuk-
kaiden osalta henkilöautojen kulkutapaosuuden arvioidaan 
laskevan alle 50 % ja joukkoliikenteen osuus kasvaa arviolta 
17 prosenttiin, pääkulkutapojen ollessa kävely- ja pyöräily. 
Lisäksi raitiotie lisää myös liikkeiden asioimista joukkolii-
kenteellä. Osayleiskaavan mukainen liikenneverkko mah-
dollistaa joukkoliikenneratkaisun, joka tukee kestävän liik-
kumisen tavoitteita. 
 
 

Ajoneuvoliikenne 
Partola säilyy hyvin autolla saavutettavana, mutta alueen  
luonne ja etenkin sen pohjoisosa muuttuvat keskusta-
maiseksi, jossa ajoneuvot pysäköidään maan alle ja liikutaan 
jalan. 
 

 
Kuva 65. Partolan saavutettavuus on hyvä kaikilla kulkutavoilla. 

 
Liikennemääriin ja ajoreitteihin kohdistuu pieniä muutoksia 
juuri pysäköinnin sijaintien ja sisäänajo muutosten takia. 

Osayleiskaavan kadut säilyvät kuitenkin pääosin paikallaan, 
eikä niiden liikennemäärät muutu merkittävästi. 
 
Liikenneverkon toimivuus Partolan sisällä säilyy kohtalaise-
na, mutta kuormittuneena, liityttäessä Naistenmatkantielle. 
Raitiotie tuo helpotusta, mutta autoliikenteen ei arvioida 
silti, alueen kaupallisesta luonteesta johtuen, juurikaan 
vähentyvän, etenkin kun huomioidaan uusi maankäyttö.  
 
Rakenteellinen pysäköinti erityisesti alueen pohjoisosassa 
tehostaa alueen tilankäyttöä ja parantaa viihtyisyyttä. Tilaa 
jää enemmän kävely- ja viheralueille, jolloin myös alueen 
luonne muuttuu merkittävästi kaupunkimaisempaan suun-
taan. Rakenteellinen ja keskitetty pysäköinti myös vähentää 
turhaa ajoa ja pysäköimistä useampaan kertaan, mikä osal-
taan vähentää alueen liikennemääriä ja siitä syntyviä haitto-
ja. Pysäköintilaitosten sisäänajojen sijainnilla voidaan  
vaikuttaa jonkin verran autoliikenteen reittivalintoihin. 
 

Erikoiskuljetukset 
 
Suuret erikoiskuljetukset (7x7x40-metriset kuljetukset) voi-
vat osayleiskaava alueelle kulkea olemassa olevaa reittiä. 
Muista erikoiskuljetusreiteistä ja mittaluokista on  
Naistenmatkantien pienemmän mittaluokan erikoiskulje-
tusreitit on huomioitava ylikulkusiltojen ja raitiotie suunnit-
telussa. Raitiotie aiheuttaa todennäköisesti erikoiskuljetuk-
sille kulkurajoitteita, mutta raitiotien suunnittelussa on 
otettu huomioon säännölliset kuljetustarpeet. 

 
Kuva 66. Erikoiskuljetusreitit 

 

Liikenneturvallisuus 
Eri liikennemuotojen erottelu toisistaan kaikilla tärkeimmil-
lä reiteillä parantaa liikenneturvallisuutta merkittävästi. 
Autoliikenteen ohjaaminen keskitettyihin pysäköintilaitok-
siin alueen reuna-alueiden kautta vähentää autoliikenteen 
haittoja ja risteämisiä kävelyn ja pyöräilyn kanssa kävely-
keskusta-alueella. 
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5.9 Vaikutukset ympäristöhäiriöihin  

Melu 

Ennustetilanteessa suunniteltujen rakennusten piha-alueille 
kohdistuvat keskiäänitasot alittavat asuinrakennusten piha-
alueille määritetyt ohjearvotasot. Suunniteltujen uusien 
rakennusten myötä myös Pakkalankulman asuinalueelle 
kohdistuva melutaso pienenee selvästi nykytilanteeseen 
verrattuna. 

 

 

 

Runkomelu  

Suunnitellun raitiotien aiheuttamia runkomelutasoja arvioi-
tiin laskennallisesti VTT:n laatiman esiselvityksen ”Maalii-
kenteen aiheuttaman runkomelun arviointi” (Talja & Saari-
nen 2009) avulla. Suunnitellun raitiotien aiheuttama run-
komelu tulee huomioida tarkemmin raitiotien jatko-
suunnittelussa ja mahdollisessa rakennusvaiheessa. Toteu-
tuessaan raitiotie ja/ tai suunnitellut rakennukset tulee to-
teuttaa niin, että raitiotien aiheuttama tärinä ja runkomelu 
ei pääse vapaasti etenemään maaperässä.  
 

Ilmansaasteet 

Linnakalliontietä lukuun ottamatta suunniteltujen raken-
nusten etäisyys lähimmistä merkittävistä teistä on pienempi 
kuin HSY:n ilman epäpuhtauksia varten määrittelemä suosi-
tusetäisyys. Tämä tulee ottaa huomioon rakennusten myö-
hemmässä suunnitteluvaiheessa. Mikäli asuinrakentamista 
suunnitellaan tässä raportissa esitettyä suositusetäisyyttä 
pienemmälle etäisyydelle, tulee asia huomioida rakennuk-
sen ilmanvaihdon toteutuksessa. 
 

6. Kaavantoteutus 

6.1 Toteuttaminen  

Partolan osayleiskaavan toteuttaminen alkaa heti osayleis-
kaavan hyväksymisen jälkeen asemakaavojen laatimisella. 
 

6.2 Toteuttamisen seuranta 

Kunta seuraa yleiskaavan toteutumista ja huolehtii asema-
kaavavarannosta. Keskustamaisilla alueilla kaavoitus on 
jatkuvaa prosessia, jossa myös yleiskaavaa tarkistetaan aika 
ajoin 
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