
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partolan osayleiskaava     

PALAUTE- JA VASTINE- RAPORTTI  15.2.2023 

Valmisteluvaihe 

Nähtävilläoloaikana 30.6. -31.8.2021 saadut viranomaislausunnot 4 kpl, mielipiteitä 14 kpl. 
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Partolan osayleiskaava luonnosvaiheen palaute  
 

Nähtävilläoloaikana 30.6. -31.8.2021 saatiin neljä viranomaislausuntoa sekä muuta palautetta 14 kpl.  

Palautteissa huoli kohdistui suurelta osin alueen palveluiden vähenemiseen sekä mahdollisen raitiotien ai-
heuttamiin haasteisiin sekä viheralueiden vähentymiseen. Hyvänä asiana pidettiin useassa Partolan osayleis-
kaavan tavoitetta muuttaa alue viihtyisämmäksi, tiiviimmäksi sekä pienemmän mittakaavan monipuoliseksi asu-
misen ja kaupan sekoittavaksi alueeksi. Lisäksi tavoitteita kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittämisen 
osalta pidettiin päänsääntöisesti hyvänä.  Yleisenä vastineena voidaan todeta, että osayleiskaavassa on osoitettu 
valtuuston linjaama raitioreittivaraus ja sen ympäristöön on pyritty luomaan mahdollisimman joustavat kehittä-
mismahdollisuudet keskustatoimintojen aluevarauksilla, jotka mahdollistavat alueelle niin kaupallisia palveluita 
kuin asumista ja työpaikkoja. Lisäksi kaavamääräyksillä on pyritty varmistamaan viihtyisän ympäristön muodostu-
minen alueelle. 

 

 

 

Osayleiskaava luonnoskartta 16.6.2021 
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VASTINELUONNOS OSAYLEISKAAVAN VALMISTELUVAIHEEN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 

Palaute Vastine 

1.  Pirkanmaan ELY-keskus 
 13.9.2021 

YLEISTÄ 

Partolan yleiskaavan päivittämistä voidaan pitää myönteisenä. 
Yleiskaavalla linjataan alueen kehitystä ympäristöltään laaduk-
kaammaksi keskustatoimintojen suuntaan sekä tähän liittyvien se-
koittuneiden kaupan, liike, toimitila- ja asuinrakentamisen alueiden 
kehitystä pidemmällä aikavälillä. Alue kytkeytyy tehokkaaseen 
joukkoliikennejärjestelmään ja seuturaitiotiehen mitä voidaan pitää 
alueen saavutettavuuden ja kestävän liikkumisen kannalta hyvänä 
lähtökohtana.  

Samanaikaisesti Pirkkalassa on käynnissä strategisen (yleiskaavalli-
sen) kehityskuvan laatiminen, jossa osaltaan linjataan maankäytön 
kehittymistä osayleiskaavan suunnittelualueella ja laajemmin Pirk-
kalan kunnassa. Partolan yleiskaavakaavasuunnittelussa korostuu 
kytkeytyminen strategiseen yleiskaavatason tarkasteluun sekä kun-
tayhteistyön tarve. 

Keskeisenä teemana Partolan yleiskaavoituksessa tulee ratkaista-
vaksi vähittäiskaupan ja palveluiden mitoittaminen siten, että huo-
mioidaan kaupan ja palveluverkon tavoiteltu tasapainoinen kehitys 
koko kunnan alueella ja yli kuntarajan ylittävällä vaikutusalueella. 
Yleiskaavahankkeen yhteydessä on keskeistä huomioida myös lii-
kennejärjestelmään kohdistuvat vaikutukset ja vireillä oleva VT3 
YVA-prosessi ja siitä saatavat tulokset sekä jatkossa käynnistyvä 
VT3 yleissuunnittelu. 

 

KAUPALLISET VAIKUTUKSET 

Pirkanmaa maakuntakaavan mukaan Partolan kaupallisten palvelu-
jen alueiden vähittäiskaupan kerrosalan enimmäismitoitus on 
120.000k-m2, josta voidaan toteuttaa keskustahakuisen kaupan 
kerrosalana enintään 60.000k-m2 ja päivittäistavarakaupan kerros-
alana enintään 10 000 k-m2. Yleiskaavaa laadittaessa ja kaavamää-
räyksiä annettaessa tämä maakuntakaavasta johtuva kaupan enim-
mäismitoitus tulee ottaa huomioon mitoituslähtökohtana. 

Yleiskaavan jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon maakunta-
kaavan mukaisen vähittäiskaupan mitoituksen koskevan Partolan 
osayleiskaavaluonnoksen KM/A, KM-2-, alueiden ohella myös luon-
noksessa osoitettuja C-1-korttelialueita. Jatkossa kaupan kokonais-
mitoitusta sekä kaupan laatua koskevia määräyksiä täsmennettä-
essä tulee myös huomioida, että erillisille korttelialueille sijoittuvat 
yksiköt myös yhdessä muodostavat kaupan suuryksiköksi katsotta-
van kokonaisuuden. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan maakun-
takaavasta johtuva enimmäismitoitus tulisi jatkossa vähintään esit-
tää kaavan yleismääräyksen yhteydessä sen ohella, että aluevaraus-
ten yhteydessä esitettävää kaupan laadullista ohjausta täsmenne-
tään. 

Kaavaselostuksen mukaan vähittäiskauppaa ohjauksen keskeisenä 
tavoitteena on edistää kaupan palveluiden sijoittumista keskusta-
alueille sekä turvata eri kulkumuodoin saavutettavissa olevan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pirkkalan strategisessa yleiskaavassa (ei 
oikeusvaikutteinen) on valittu kahden kes-
kustan malli, Suuppa ja Partola. Partolan 
osayleiskaava toteuttaa Pirkkalan strate-
gista yleiskaavaa. Kuntayhteystyö on ollut 
tiivistä seudullisten hankkeiden erityisesti 
raitiotien yleissuunnittelun ja hankesuun-
nittelun kautta. 
 
Partolasta on muodostunut alueellinen 
kaupallinen keskus. Kaupan ja palveluver-
kon tasapainoon vaikuttaa Partolassa eri-
tyisesti palveluiden saavutettavuus ja toi-
miva kilpailu. 
 
 
 
 
Vuoden 2017 Maankäyttö- ja rakennuslain-
muutoksen tavoite on, että kaupan laatua 
koskevia määräyksiä ei enää käytetä. Lain 
keskeisenä tavoitteena edistää kaupan 
palveluiden sijoittumista keskusta-alueille 
sekä turvata eri kulkumuodoin saavutetta-
vissa olevan vähittäiskaupan palveluver-
kon säilymisen ja kehittymisen edellytyk-
set. Ympäristöministeriö toteaa kuitenkin, 
että maakuntakaavan enimmäismitoituk-
sen ohjausvaikutus on voimassa, kunnes 
maakuntakaavaa tältä osin muutetaan. 
Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan päivit-
tämisessä käsitellään kaupan ohjauksen 
muutokset liittyen keskusta-alueiden 
enimmäismitoituksen poistamiseen sekä 
vähittäiskaupan suuryksikön alarajan nos-
tamiseen voimassa olevan maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaiseksi.  Osayleiskaava-
ehdotuksen yleismääräykseen lisättiin 
maakuntakaavan enimmäismitoitus. 
 
Kaavaselostuksen vaikutusten arviointia 
täydennetään kaupan osalta 
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vähittäiskaupan palveluverkon säilymisen ja kehittymisen edellytyk-
set. Vähittäiskaupan mitoitusta ja lisätilan tarvetta sekä ostovoima 
siirtymiä on tutkittu kaavaan liittyvän elinkeino ja palveluverkkosel-
vityksen yhteydessä. Osayleiskaavan luonnosvaiheen kaavaselos-
tuksen vaikutusten arvioinnissa näitä lähtökohtia ja perusteita on 
kuitenkin käsitelty suppeasti. Jatkossa maakuntakaavan ohjausvai-
kutuksen ohella kaavan vaikutusten arvioinnissa tulisikin käsitellä 
laajemmin perusteita palveluiden saavutettavuuden kannalta koko 
vaikutusalueella, kun kyseessä on seudullisesti merkittävä kaupan 
alue. 

HULEVEDET  

Osayleiskaavan yhteydessä määritellyt hulevesien hallinnan tavoit-
teet sekä esitetyt erilaiset vaihtoehdot hulevesiratkaisuiksi antavat 
hyvät lähtökohdat niin ympäristön kuin kaupunkikuvan kannalta hy-
vien hulevesijärjestelyjen toteuttamiselle. Vaikutusten hallitse-
miseksi valittu lähtökohta, jossa hulevedet pyritään käsittelemään 
mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa mahdollistaa suorien 
vesistövaikutusten vähentämisen ja hyvin toteutetulla ratkaisulla on 
mahdollista parantaa hulevesien laatua ja edelleen.  

Yleiskaavan jatkosuunnittelussa on tarpeen selvitykseen perustuen 
osoittaa ohjeelliset hulevesien käsittelyyn ja viivytykseen tarvittavat 
alueet yleisillä alueilla.  

Kaava-alueen sisäisten toteutusratkaisujen ohella yleiskaavan vai-
kutusten arvioinnissa on tarpeen tarkastella vaikutuksia riittävän 
laajasti myös suunnittelualueen ulkopuolisella valuma-alueella. 

VESIHUOLTO 

Pirkkalan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue (päätös KH 
10.5.2021 § 141) kattaa pääosin osayleiskaavaluonnoksessa esitetyt 
alueet lukuun ottamatta KM-1 ja A-2 aluevarauksia. Jatkosuunnitte-
lussa osayleiskaavan alueella kuin sen ulkopuolellakin tulisi pyrkiä 
siihen, että vesihuollon rakentumiselle olemassa olevista verkos-
toista eteenpäin muodostuisi hallitusti etenevä vaiheistus, jossa ver-
kostojen laajeneminen olisi mahdollista toteuttaa kustannustehok-
kaasti ja vesihuoltolaitos kykenisi huolehtimaan vastuullaan ole-
vasta vesihuollosta taloudellisesti (vesihuoltolaki 8 §). 

Osayleiskaavan suunnittelun yhteydessä on tarpeen tarkastella riit-
tävän laajana kokonaisuutena verkostokapasiteetin sekä veden-
syöttösuuntien ja näihin liittyen varavesiyhteyksien riittävyyttä tule-
vaisuuden tarpeita vastaavaksi. ELY-keskus muistuttaa, että vesi-
huoltolaitos vastaa verkostoihinsa liitettyjen kiinteistöjen vesihuol-
topalvelujen saatavuudesta häiriötilanteissa (vesihuoltolaki 15 a §). 

LIIKENNE 

Partolan alueen kehittämisessä on huomioitava alueen sijoittumi-
nen liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukaisen maantei-
den pääväylän, valtatien 3 viereen. Maanteiden pääväyliin kuuluvat 
tiet on luokiteltu liikenteellisen merkityksen perusteella palveluta-
soluokkiin I ja II. Valtatie 3 kuuluu palvelutasoluokkaan I ja näillä 
pääväylillä on turvattava pitkämatkaisen liikenteen hyvä ja tasainen 
matkanopeus, liittymien määrä on rajoitettu ja liittymät eivät saa 
merkittävästi haitata pääsuunnan liikennettä.   

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 on osoitettu uusi valtatieyh-
teys nk. Puskiaisten yhteys Lempäälän Puskiaisten ja Pirkkalan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hulevesien hallinta ratkaistaan alueella 
pääosin kiinteistöillä, yleisille alueille to-
teutetaan erityisesti hulevesien laadullista 
hallintaa, kuten virtauksien rauhoittavia 
lampia ja kosteikkoja ennen liittymistä 
Härmälänojaan. 
 
Yleiskaavan yleispiirteisyys huomioiden 
hulevesien hallinnan tilavaraukset yleisillä 
alueilla tarkentuvat asemakaavoituksen ja 
puistosuunnitelmien yhteydessä.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhdyskuntasuunnittelun puolelta varmis-
tettiin uusien alueiden vesihuollon vaiku-
tukset. Uudet korttelit Linnakalliontiellä 
voidaan liittää Linnakallion tien vesijohdon 
runkojohtoon. Verkoston kapasiteetti riit-
tää alueen laajenemiseen. Jätevesiviemä-
riin alueet voidaan liittää jatkamalla runko-
viemäriä Saapastieltä tai Pakkalankulman 
suunnasta. Laajenemisen vuoksi saatetaan 
joutua suurentamaan putkia ja lisäämään 
pumppaamon kapasiteettia. 
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Linnakallion välille. Tieyhteyden, vt 3 Lempäälä-Pirkkala YVA-lain 
mukainen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on käynnissä. YVA-
prosessissa vertailtavina vaihtoehtoina ovat: VE 0+ nykyisen valta-
tien 3 vähäinen parantaminen, VE 1 uusi valtatieyhteys välille Puski-
ainen – Linnakallio sekä 2-kehätie välille Sääksjärvi-Lentoasema 
sekä VE 2 nykyisen tien merkittävä parantaminen Marjamäen ja 
Pirkkalan välillä sekä 2-kehätie. Pirkanmaan ELY-keskuksen lii-
kenne- ja infrastruktuuri -vastuualueella (hankkeesta vastaava) on 
tavoitteena, että Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luon-
nonvarat -vastuualue (YVA-yhteysviranomainen) laittaa YVA-selos-
tuksen nähtäville ja pyytää siitä viranomaisten ja muiden tahojen 
lausunnot syksyllä 2021. Lausuntokierroksen ja nähtävilläolon jäl-
keen yhteysviranomainen tekee ympäristövaikutusten arvioinnista 
YVA-lain mukaisen perustellun päätelmän, jonka jälkeen hank-
keesta vastaava tekee päätöksen jatkosuunnitteluun valittavasta 
vaihtoehdosta ja käynnistää liikennejärjestelmästä ja maanteistä 
annetun lain (LjMTL) mukaisen tien yleissuunnitteluprosessiin. 
Hankkeesta vastaavalla on tavoitteena, että yleissuunnitelma val-
mistuu vuoden 2022 aikana, jonka jälkeen yleissuunnitelma lähete-
tään hyväksymiskäsittelyyn Liikenne- ja viestintävirastoon (Tra-
ficom). Tien toteutukseen tähtäävä tiesuunnittelu aloitetaan, kun 
uuden tien rakentaminen tai, jos päädytään nykyisen tien paranta-
miseen tulee ajankohtaiseksi.  

YVA-prosessin keskeneräisyyden vuoksi ei ole vielä tiedossa Lem-
päälä – Pirkkala valtatiejakson 3 tulevaisuuden parantamisratkaisua, 
joten vielä on syytä varautua valtatien 3 merkittäväänkin kehittä-
mistarpeeseen myös Partolan kohdalla. Pirkanmaan ELY-keskus 
katsoo, että Partolan osayleiskaavaluonnoksessa esitettävän vt 3 
kaavamerkinnän tulee mahdollistaa valtatien 3 kehittäminen myös 
nykyisellä paikallaan. Jos em. YVA-prosessin perusteella päädytään 
nykyisen tien parantamiseen, valtatien aluevaraus niin linjaosuu-
della kuin liittymissäkin voi laajentua nykyisestä. Uuden Lempäälän 
ja Pirkkalan välisen valtatieyhteyden toteuttamatta jättäminen vai-
kuttaisi merkittävästi nykyisen valtatien 3 liikennemääriin ja sitä 
kautta myös liikenteen aiheuttamiin haittoihin. Jos Partolan 
osayleiskaava etenee hyväksymisvaiheeseen ennen valtatien 3 pa-
rantamisvaihtoehdon valintaa, tulee osayleiskaavassa ja sen asiakir-
joissa huomioida valtatien 3 parantamismahdollisuus myös nykyi-
sellä paikallaan ja sen aiheuttama vaikutus myös Partolan alueen lii-
kennemäärien kasvuun sekä vaikutus mm. alueen melutasoihin ja 
meluntorjuntatarpeisiin. Osayleiskaavan jatkotyössä olisikin syytä 
tehdä liikenteellinen ja liikenteen haittojen osalta riskitarkastelu 
vuoden 2040 tilanteessa ilman uutta Lempäälän ja Pirkkalan välistä 
valtatieyhteyttä. Oletettavaa on, että etenkin nykyisen maantiever-
kon tilanteessa yleisen liikenteen kasvun lisäksi osayleiskaavan 
maankäyttö ja muu maankäytön kasvu aiheuttaisi niin suuren pai-
kallisen liikenteen kasvun Tampereen kehätiellä, että kehätien pa-
rantaminen nykyisellä paikallaan olisi tarpeen. Kun paikallinen lii-
kenne aiheuttaa maantieverkolla parantamistarpeita, on myös kun-
nilla vastuu osallistua parantamiskustannuksiin.    

Naistenmatkantie, mt 3022 on tavoitteena lähiaikoina muuttaa 
Pirkkalan kunnan kaduksi, tällöin mm. raitiotien sijoittuminen Nais-
tenmatkantielle on mahdollista. Naistenmatkantien mahdollisten 
parantamistoimenpiteiden, mm. Saapastien kiertoliittymän muut-
taminen turbokiertoliittymäksi on Pirkkalan kunnan vastuulla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liikenneselvitystä päivitettiin lausunnon 
pohjalta ja selvitettiin vaikutukset, jos val-
tatien 3:n oikaisu ei toteudu ennustetilan-
teessa. 
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Ilmailunkadun, Saapastien ja Linnakalliontien katujen mitoituksessa 
on huomioitava niiden kuuluminen erikoiskuljetusreitteihin (ERIKU-
reitit), mikä on syytä tuoda esiin myös osayleiskaavan liikenneselvi-
tyksessä ja kaavaselostuksessa sekä ko katujen, liittymien ja niiden 
ympäristön jatkosuunnittelussa.  

Valtatien 3, moottoritien turvallisuuden kannalta alueen ulkomai-
nonnalla on suuri merkitys. ELY-keskus katsoo, että erillisten mai-
noslaitteiden sijoittumista tulee ohjata asemakaavalla ja tässä tulee 
huomioida nimenomaan liikenneturvallisuus sekä myös vaikutukset 
kaupunkikuvaan. Viime kädessä asemakaava-alueella mainoslaittei-
den lupa-asiat ovat kuntien vastuulla, mutta maantieltä luettavien 
mainosten osalta tulee kuulla ELY-keskusta. 

JATKOTOIMET 

ELY-keskus esittää luonnosvaiheen lausuntokierroksen jälkeen työ-
neuvottelun järjestämistä. 

 

 
Lisätään erikoiskuljetus reitin kaavaselos-
tukseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työneuvottelu ELY-keskuksen ja Maakun-
taliiton kanssa pidettiin 29.9.2021 

2. Pirkanmaan liitto 
 13.9.2021 

Pirkanmaan liitto näkee arvokkaana, että Pirkkalan Partolan 
osayleiskaavan suunnittelutyöllä on pyritty edistämään kestävän ja 
viihtyisän kaupunkiympäristön muodostumista sekä parantamaan 
yhdyskuntarakenteen toimivuutta. Kaavatyössä on ansiokkaasti 
kohdistettu huomiota kaava-alueelle syntyvän rakennetun ympäris-
tön laatuun ja ihmisten arjen sujuvuuteen. Myös ilmastonäkökulma 
on kaavatyössä tuotu hyvin esiin, ja suunnittelussa on painotettu 
mm. kestävän liikenteen ja energiankäytön merkitystä. Virkistysalu-
eiden saavutettavuudella ja vetovoimaisuudella on kaavaa laaditta-
essa nähty erityinen painoarvo.  

Pirkanmaan liitto korosti osayleiskaavatyön aloitusvaiheessa anta-
massaan lausunnossa tiiviin kuntayhteistyön merkitystä, joka koros-
tuu kuntarajan tuntumassa sijaitsevan kaavakohteen maankäytön 
ja liikenteen suunnittelussa. Raitiotien jatkolinjausvaihtoehdoista 
onkin osayleiskaavaprosessin kuluessa käyty eri kunnissa rakenta-
vaa keskustelua, jonka tuloksena on voitu yhteisesti hyväksyä ja 
päättää tulevaisuuden raitiotielinjojen ratavarausten sijainnit. Näillä 
päätöksillä on ollut oleellinen merkitys Partolan yleiskaavasuunnit-
telun etenemiselle.  

Pirkanmaan liitto näkee edelleen tärkeänä, että osayleiskaava-
työssä varmistetaan maakuntakaavan määräysten sisällön välitty-
minen myös yksityiskohtaisempaan maankäytönsuunnitteluun. 
Kaupan seudullisen tasapainon vuoksi on kaavasuunnittelussa ja 
yleiskaavamääräyksissä otettava huomioon, että osayleiskaavan 
KM-2-, KM/A- ja C-1-korttelialueita (Naistenmatkantien etelä- ja 
länsipuolella) koskee maakuntakaavan KM-merkinnän (Kaupallisten 
palveluiden alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön) 
suunnittelumääräyksen mukainen vähittäiskaupan kerrosalan enim-
mäismitoitus. Tämä mahdollistaa Partolan alueelle toteutettavaksi 
22.000k-m2 uutta vähittäiskauppaa, mikäli nykyiset jo toteutuneet 
kaupan neliöt alueella säilytetään. Asia on tarkoituksenmukaista to-
deta myös kaavaselostuksen ”Kokonaismitoitus”- kuvauksessa. Li-
säksi tulee tarkistaa kaava-alueen koilliskulmassa (Nuolialantien 
eteläpuolella) sijaitsevan C-1-korttelialueen yleiskaavamääräystä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raitiotien suunnittelua käydään tiiviissä 
yhteystyössä suunnittelijoiden ja Tampe-
reen kaupungin ja Tampereen raitiotie 
Oy:n kanssa. 
 
 
 
 
 
Kaupan ohjausta tarkennetaan osayleis-
kaavan yleismääräyksessä sekä täydenne-
tään selostusta lausunnon pohjalta. 
 
 
 
 
 
 
Kaava-alueen koilliskulman C-1 alue muu-
tettiin kaavaehdotuksessa A-1 alueeksi ku-
vaamaan paremmin tavoitetilaa. Tällöin 
aluevaraus noudattamaan maakuntakaa-
van periaatetta taajamatoimintojen alu-
eena. 
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maakuntakaavan mukaiseksi seudullisen vähittäiskaupan suuryksi-
kön toteuttamisen osalta.  

Partolasta muodostuu houkutteleva joukkoliikenteen vaihtopaikka, 
jolle on osoitettu sijainti Kenkätielle raitiotiereitin varteen. Jatko-
suunnittelussa on syytä kiinnittää erityistä huomiota sujuviin ja tur-
vallisiin vaihtoyhteyksiin, joihin tuo haastetta osoitetun alueen si-
jainti liittymäalueella. Lisäksi Pirkanmaan liitto toteaa, että Partolan 
alueelle kohdistuu liityntäpysäköintipainetta, joka raitiotien toteu-
tumisen myötä tullee kasvamaan. Näin ollen alueen pysäköintirat-
kaisuissa ja yleiskaavamääräyksissä on syytä ottaa huomioon myös 
liityntäpysäköinnin tarpeet, jotka on myös Pirkanmaan maakunta-
kaavaa laadittaessa tunnistettu.  

Teknisenä tarkistuksena liitto pyytää täydentämään osayleiskaava-
selostuksen kappaleessa 2.2. ”Suunnittelutilanne” maakuntakaavan 
KM-merkinnän suunnittelumääräystekstiä Partolan aluetta koske-
van vähittäiskaupan kerrosalan enimmäismitoituksen osalta.  

Pirkanmaan liitto puoltaa Partolan osayleiskaavan jatkovalmisteluja 
edellä esitetyin ohjeistuksin. 

 
 
Partolan joukkoliikenteen vaihtopaikkaa 
on suunniteltu osana raitiotien hankesuun-
nittelua yhdessä Tampereen seudun jouk-
koliikenteen kanssa. 
 
Tavoitetilassa Pirkkalassa raitiotien/jouk-
koliikenteen liityntäpysäköinti perustuu 
pääosin pyörällä tehtäviin liityntämatkoi-
hin, sillä Pirkkalan asuinalueet sijoittuvat 
sopivalle pyöräilyetäisyydelle pysäkeistä, 
eikä sijainti ole ideaali kauempaa tuleville 
liityntäpysäköijille. Pienimuotoisen auto-
jen liityntäpysäköinnin toteuttaminen on 
kuitenkin mahdollista tarkemman maan-
käytön suunnitteluhankkeiden yhteydessä 
alueiden toimijoiden kanssa yhteistyössä. 
mutta sille ei tehdä osayleiskaava suunnit-
telussa aluevarauksia. 
 
Kaavaselostukseen lisätään suunnitteluti-
lanne kuvaukseen maakuntakaavan kau-
pan enimmäismitoitukset 

3. Pirkanmaan maakuntamuseo 
 27.8.2021 

Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lausuntoa otsikossa 
mainitusta kaavaluonnoksesta. Maakuntamuseo on antanut kaava-
hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta lausunnon DIAR: 
724/2019 12.12.2019 ja todennut, että kaavahankkeeseen liittyen 
tulee suorittaa MRL 9 §:n mukaisesti arkeologinen inventointi. In-
ventointiraportin (Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto 
Oy, 27.5.2020) mukaan kaava-alueelta on löytynyt kolme historialli-
sen ajan kohdetta, joita ei voida tulkita kiinteiksi muinaisjäännök-
siksi tai muiksi kulttuuriperintökohteiksi mm. nuoren ikänsä vuoksi. 
Maakuntamuseo pitää tulkintaa perusteltuna, eikä sillä ole arkeolo-
gisenkulttuuriperinnön osalta kaavaluonnoksen aineistosta huo-
mautettavaa. Maakuntamuseo huomauttaa kuitenkin, ettei inven-
tointiraporttia ole toimitettu sen valmistuttua maakuntamuseolle 
arvioitavaksi Museoviraston ohjeiden mukaisesti eikä myöskään 
lausuntopyynnön mukana, vaan raporttia on jouduttu pyytämään 
erikseen. Maakuntamuseo kehottaa inventoijaa ja kaavoittajaa kiin-
nittämään asiaan jatkossa huomiota lausuntoprosessin sujuvuuden 
varmistamiseksi. 

Maiseman ja rakennetun ympäristön osalta Maakuntamuseo totesi 
lausunnossaan, että rakennuskannaltaan nuorelle kaava-alueelle ei 
sijoitu kulttuuriympäristön tunnistettuja arvoja, eikä selvitystarvetta 
ole. Kaavaselostukseen on hyvä koota perustiedot ja valokuvat alu-
een liikerakentamisesta. Lähistölle sijoittuvat, maakunnallisesti 
merkittävät rakennetut kulttuurimaisemat, Pereen-Nuolialan kult-
tuurimaisema ja Härmälä sekä Tampereen messu- ja urheilukeskus, 
on hyvä huomioida tarkemmassa suunnittelussa.  Arvoalueiden 
osalta kaavan reuna-alueet ovat osoitettu virkistys- ja suojavyöhyk-
keiksi, mitä maakuntamuseo pitää hyvänä ratkaisuna. Rakennetun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raportti oli lausuntopyynnössä olevan lin-
kin kautta verkkosivulta ladattavissa, ku-
ten muu liiteaineisto. Raportti toimitettiin 
pyydettäessä sähköpostitse maakuntamu-
seoon. 
 
 
 
Alueen rakennukset ovat uusia, jolloin kun-
nan arkistosta on hyvät tiedot rakennuk-
sista sekä runsaasti valokuvia alueen kehit-
tymisestä. 
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ympäristön ja maiseman osalta maakuntamuseolla ei ole huo-
mautettavaa osayleiskaavaluonnoksesta. 

Kaavaehdotus tulee toimittaa Pirkanmaan maakuntamuseoon lau-
suntoa varten. 

4. Pirkkalan vanhusneuvosto 
 30.8.2021 

Tavoitteissa oli hyvin huomioitu joukkoliikenne ja miellyttävä ympä-
ristö. Yleiskaavan tekemiseen oli paneuduttu huolella ja se antaa 
erittäin hyvät mahdollisuudet myöhempiin asemakaavoihin, joissa 
asuminen, palvelut ja liikkuminen niveltyvät hyvin yhteen. 

 
 

5. Pirkkalan ympäristöyhdistys ry 
 31.8.2021 

Lausunnon antaja kiittää perusteellisesta työstä, jossa asioita on 
pohdittu laajasti ja uskallettu nostaa esiin myös alueeseen liittyviä 
haasteita. Alle olemme koonneet omat näkemyksemme kaavan 
haasteista. 

1. Luonnon köyhtyminen. 

Koska kaava-alueella ei enää ole jäljellä laajoja luontoalueita, niin 
näemme huolestuttavana jäljellä olevien viimeisten luontokohtei-
den hävittämisen. Tämä näivettää luontoa paikallisesti ja kiihdyttää 
meneillään olevaa luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä. Ves-
kan takainen metsäinen mäki on paikallisesti arvokas luontokohde, 
joka tässä kaavassa tuhotaan. Rambollin selvitys osoittaa mäen ole-
van ekologisesti tärkeä kohde, joka olisi viisasta säilyttää. Siinä to-
detaan: “Mikäli mäenlaen puustoa ei voida säilyttää tarvitaan viher-
kertoimen kasvattamiseksi merkittävä määrä uutta puustoa ja 
muuta viherrakentamista”. Mäen hävittäminen tulee korvata uu-
della metsitettävällä alueella, eikä se silti estä siinä nyt vallitsevan 
luonnon tuhoutumista. Metsikön suojissa parhaillaan elävä moni-
puolinen luonto tuhotaan. 

Motonetin ja Bauhausin välinen luonnollinen kosteikkoalue oli mm. 
nokikanan pesäpaikka, kunnes se toissa vuonna parturoitiin pal-
jaaksi. Myös liito-oravan elinalueiden kaventaminen jatkuu tässäkin 
kaavassa. Esitämme, että Pirkkalan kunta kompensoisi nyt ja jat-
kossa nämä selvästi osoitettavissa olevat luonnolle aiheutetut hai-
tat kaava-alueen muissa kohteissa. Mikäli se ei ole mahdollista, niin 
toisaalla kuntamme alueella. Kompensaation muotoina voisi olla 
puiden istutus paikkoihin, joissa nyt ei kasva mitään (esim meluvallit 
ym. jouto- ja täyttömaa-alueet), vieraslajien torjunta, liito-oravien 
kulkuyhteyksien parantaminen jne. Tällä kaava-alueella kompen-
saationa voitaisiin kunnostaa Härmälänojaa ja rakentaa sinne kutu-
sorakoita. 

2. Hulevedet 

Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat rankkasateet tulevat aiheut-
tamaan vuotuisen sademäärän kasvua sekä veden tulvimista. Tämä 
tulee näkymään myös Partolassa, kun asfaltin määrä vielä lisääntyy 
ja vettä pidättävät metsä- ja nurmikkoalueet rakentamisen myötä 
vähenevät. Tulvahaittojen ehkäisyn ja hulevesien viivyttämisen kei-
noina kaavaselosteessa mainitaankin mm. vihreän kasvipeitteisen 
pinnan lisääminen, läpäisevät päällysteet, viherpainanteet sekä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puuston ja luontoalueiden väheneminen 
on valitettavaa, mutta huomioiden kaavan 
kestävää yhdyskuntarakennetta ja liikku-
mista edistävät tavoitteet ratkaisu on pe-
rusteltua.  Alueella pyritään edistämään 
luonnonmuotoisuutta tukevia ratkaisuja 
katu- ja korttelirakenteissa sekä viher-
alueratkaisuissa. Toivottavaa on, että laa-
joilla pysäköintialueillakin edistettäisiin 
luontoperäisiä ratkaisuja. 
 
 
 
 
Virallisesti kaavan ulkopuoliset kompen-
saatiot ovat hyvin haastavia toteuttaa, 
mutta edistettäviä erillisinä tapauksina.  
Osayleiskaavan suojaviheralueita ohjeiste-
taan kehittämään luonnonmonimuotoi-
suus huomioiden ja Härmälänojan varren 
ekologinen yhteys ja luonnon monimuotoi-
suuden edistäminen on huomioitu. 
 
 
 
 
 
 
Osayleiskaavassa on määräykset huleve-
sien hallinnasta. Tavoitteena on, että hule-
vedet eivät aiheuta haittaa tontille eikä 
muuta Härmälän ojan vesitasapainoa. Ta-
voitteena on myös asfalttipinnan vähene-
minen.  
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sadepuutarhat. Nämä kaikki ovat mielestämme hyviä keinoja estä-
mään veden tulvimista ja likaisten vesien pääsyä mm. Härmä-
länojaan. Myös läpäisevää asfalttia valmistetaan, joten asfalttipin-
noilla voisi olla määräys käyttää sitä. 

3. Härmälänoja 

Kuten kaavaselosteessa mainitaan, Härmälänojassa elää taimen-
kanta. Uskomme sen olevan ns. ikiaikainen, koska niitä oli siellä jo 
ainakin 1970-luvulla. Taimenen suojelemiseksi ja myös ojan virkis-
tysarvon vuoksi on tärkeätä, että likaisia hulevesiä ei jatkossa pääse 
ojaan. Ojan kunnostamisesta pitäisi tehdä suunnitelma, jossa huo-
mioidaan ojaan pääsevän veden laadun lisäksi taimenen kutupaik-
kojen rakentaminen. 

4. Viheryhteydet 

Viheryhteydet alueen halki pohjois-etelä sekä itä-länsisuunnassa on 
turvattava runsailla monipuolisilla ja monikerroksisilla istutuksilla, 
sekä esim. puistokaduilla ja puistoilla. Nämä lisäävät samalla alueen 
viihtyisyyttä. Alueelle tarvitaan myös isompi puisto, josta osan voisi 
jättää ilman nurmikkoa ja se voisi olla hoitamatonta tai luonnonti-
laista aluetta, esimerkiksi niittyä. 

Ympäristöyhdistys tarjoaa apuaan Härmälänojan kunnostukseen ja 
lintujen pesintäedellytysten parantamiseen (esimerkiksi pöntötys) 
resurssiensa puitteissa ennestään sovitulla talkootuntihinnalla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Osayleiskaavan määräysten tavoitteena 
on hulevesien hallinnankautta parantaa 
Härmälän ojan veden laatua. 
 
 
 
 
 
Alueen laajemmat puistoalueet sijoittuvat 
etelä pohjoissuuntaisesti Härmälänojan ja 
vanhan ratayhteyden varteen. Itse Partola 
toimisi pääosin rakennettuna virkistysalu-
eena. 
 
 
 
Välitetään tieto ympäristöpuolelle 

6. Toivion Omakotiyhdistys ry 
 31.8.2021 

Toivion Omakotiyhdistys ry pyytää huomioimaan 1004 Partolan 
osayleiskaavassa seuraavaa:   

Partolan osayleiskaava yrittää päivittää alueen suurten kauppojen ja 
laajojen pysäköintialueiden valtaamasta karusta kauppa-alueesta 
tiiviimmäksi, pienemmän mittakaavan monipuoliseksi asumisen ja 
kaupan sekoittavaksi alueeksi. Toivion omakotiyhdistys pitää kaa-
vaa monipuolisesti valmisteltuna ja toivottaa alueen viihtyisyyden 
lisäämisen ja kevyen liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden lisää-
misen tervetulleeksi. Kevyen liikenteen ratkaisut ovat tämänhetki-
sessä tilanteessa jääneet autoilijoiden tarpeiden alle eikä autoliiken-
teen sujuvuuskaan ole paras mahdollinen.   

Partola on Toiviolaisten lähiasiointialue ja siellä käydään autolla 
isompia asioita hoitaen tai polkupyörällä ja jalkaisin, jollei ole paina-
via kannettavia ostoksia. Partolaan mennään Toiviosta myös jouk-
koliikenneyhteyksien perässä, koska Naistenmatkantiellä kulkee ti-
heä bussiliikenne. Tai erityisesti nuoremmat saattavat tulla Tampe-
reen suunnasta sähköpotkulaudalla ja käyttöalueen päätyttyä kä-
vellään loppumatka Toivioon. Joukkoliikenteen kausikortteja käyt-
tävät asioivat Partolassa myös bussilla.     

Pereeltä kulkee pieniä koululaisia Partolan läpi Toivion kouluun pyö-
rällä vuoden ympäri. Tällä hetkellä reitti, jolla on esimerkiksi Pris-
man pihasta kolme liittymää, Motonetista kaksi ja liikenneympyrä, 
on erittäin turvaton kaikille liikkujille, erityisesti kevyenliikenteen 
väylää käyttäville.   

Viihtyisyyden lisääminen eri tavoin on yksinomaan positiivista. Par-
tola on nyt niin epäviihtyisä, että asioinnin jälkeen sieltä haluaa niin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osayleiskaavan tavoitteena on luoda tur-
vallista liikkumisympäristöä kaikille. 
Osayleiskaavassa ei ratkaista yksittäisiä lii-
kenneturvallisuus ratkaisuja, mutta pyri-
tään edistämään ja luomaan mahdollisuuk-
sia niiden toteuttamiseen. Osayleiskaa-
vassa on osoitettu mahdollisuuksia uusille 
jalankulun ja pyöräilyn alikuluille ja silloille. 
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nopeasti pois, kun mahdollista. Vehreä oleskelupuisto ja vaikka sen 
vieressä oleva aidattu lasten leikkipuisto saisivat ihmiset viettämään 
aikaa Partolassa. 

 

7. Tampereen polkupyöräilijät ry 
 31.8.2021 

Tampereen polkupyöräilijät ry lausuu mielipiteenään seuraavaa: 

Mielestämme alueen pyöräilyverkko on riittävän kattava ja alueella 
on tunnistettu väylien hierarkia. Hieman ihmettelemme vanhentu-
neen kevyt liikenne -termin käyttöä osalla kartoista. 

Saapastien osalta kaavan tavoitteet ovat mielestämme ristiriitaisia: 
toisaalta katu halutaan pitää moottoriajoneuvoliikenteen pää-
väylänä, mutta myös kehittää sujuvia kävely-yhteyksiä väylän yli. 
Näitä on vaikea, ellei mahdoton sovittaa yhteen. On perusteltua 
tutkia kadun luokan alentamista pääväylästä hitaamman liikenteen 
kaduksi tai jopa tehdä kadusta moottoriajoneuvoille päättyväksi. 
Näin tulee todellisia mahdollisuuksia parantaa kävelyn olosuhteita, 
mutta myös mahdollistaa pyöräliikenteen pääväylän laadukkaat 
ratkaisut. 

Olemme kommentoineet alikulkuratkaisuja jo aiemmin alueen ase-
makaavoissa ja katusuunnitelmissa, mutta muistutamme edelleen: 
laadukas alikulku vaatii paljon tilaa sekä ympärilleen, jotta pituus-
kaltevuudet ovat riittävän loivat ja risteysalueet näkemiltään hyviä 
että myös leveyssuunnassa, jotta alikulku koetaan viihtyisäksi ja tur-
vallisiksi. 

Liikenneselvityksessä nostettiin hyvin esiin, että pyöräteiden pitää 
lähtökohtaisesti olla eroteltuja ja nykytilanne ei täytä suunnitte-
luohjeiden vaatimuksia. Selvityksessä oli mukana havainnekuvia tu-
levien rautatiekatujen poikkileukauksista. Näissä esitetty 4,5m ero-
teltu jk+pp kuulostaa reilulta mitoitukselta, mutta todellisuudessa 
jää kapeaksi: ohjeiden mukainen pyörätie on leveydelltään 2,5m ja 
vilkkaan kävelyn alueella vaaditaan myös kävelylle vähintään 2m. 
Tämän lisäksi pitää olla tilaa erotteluviivalle, pientareille ja lumiti-
lalle. Kenkätien länsipuolelle suunniteltu pyöräkatu, jossa joukkolii-
kenne olisi sallittu yhteen suuntaan kuulostaa toimivalta ratkaisulta. 

 

 
 
 
 
Päivitetään kevyt liikenne -termi. 
 
 
 
Saapastie on autoliikenteen pääväylä ja tu-
levaisuudessakin merkittävä alueen sisään-
tuloväylä. Tavoitteen mukaisesti alue tiivis-
tyy tulevaisuudessa ja liikenneympäristö 
muuttuu urbaanimmaksi katuympäristöksi, 
joka tukee muiden tienkäyttäjien huomioi-
mista. Naistenmatkantien puolelle Saapas-
tietä on varauduttu yleiskaavassa alikulkui-
hin, jotka lisäävät turvallisuutta vilkkaassa 
ja haastavassa liikenneympäristössä. 
 
Yleiskaava ei ota kantaa yksityiskohtaisiin 
tilavarauksiin. 
 
 
 

8. Pirkanmaan osuuskauppa 
 27.8.2021 

Prisma-liikerakennuksen pitkäaikaisena päävuokralaisena halu-
amme tuoda esiin ja huomioitavaksi seuraavat muistutukset kos-
kien Partolan osayleiskaavaluonnosta.  

Raitiotien linjauksessa ei ole huomioitu alueen nykyisten liikekiin-
teistöjen käyttöä lainkaan. Raitiotietä suunnitellaan Pirkkalaan käsi-
tyksemme mukaan mahdollisesti jo alle 10 vuoden aikajänteellä. 
Yleiskaavassa esitetyn vision rakentuminen kestäisi huomattavasti 
kauemmin. Kaavassa esitettävät ratkaisut on tehtävä siten, että ne 
mahdollistavat raitiotien ja nykyisten liikerakennusten rinnakkais-
elon. Jo raitiotietyömaan aikana IKH:n, Prisman, Rustan ja Lidlin lii-
ketoiminta häiriintyisi merkittävästi ja muuttuu osin mahdotto-
maksi. 

 
 
 
 
 
 
 
Visio havainnollistaa tavoiteltua lopputilan-
netta ja on vain yksi mahdollinen kehitys-
polku. Osayleiskaava mahdollistaa monen-
laisia eri ratkaisuja, joilla pystytään edistä-
mään liikerakennusten toimimista nykyi-
sellä sijainnilla. 
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Olemme keskustelleet kiinteistön omistavan Koy Partolan Kauppa-
jätin kanssa ja yhteinen näkemyksemme on, että raitiotien esitetty 
linjaus on täysin mahdoton. Erityisesti Prisman liikerakennuksen 
osalta raitiotie tulisi suoraan rakennuksen eteen ja katkaisisi yhtey-
den paikoitusalueelle. Ei ole mitenkään mahdollista, että Prisma-ra-
kennuksen toimijat (tai Rusta) voisi jatkaa toimintaansa ilman tur-
vallista ja selkeää reittiä paikoitusalueelle. Hypermarketin asiointi 
perustuu suuriin kertaostoksiin, jotka tyypillisesti kuljetetaan au-
tolle myymäläkärryillä. Raitiotien ylitystä ei ole mahdollista tehdä 
toimivuuden eikä erityisestiturvallisuuden näkökulmista.  

Partola on profiloitunut ja kehittynyt nimenomaan helposti saavu-
tettavana liikealueena erittäin runsaan luontaisen autoliikenteen 
kupeessa. Asioinnin ja yksityisautoilun rooli varmastikin muokkaan-
tuu tulevaisuudessa, mutta muutos henkilöautoasioinnin reilum-
paan vähenemiseen ottaa hyvin pitkän ajan. Raitiotien linjaaminen 
siten, että se häiritsee autoliikennettä Partolan liikealueen pohjois-
päässä merkittävästi, vesittää alueen oleellisimman vetovoimateki-
jän ja vie edellytykset liiketoiminnan harjoittamiselta alueen poh-
joisosassa. 

Ainoa aidosti käyttökelpoinen linjaus raitiotielle on rakentaa se kul-
kemaan valmiina olevaa liikennereittiä Naistenmatkantien varteen. 
Verrattuna luonnoksessa esitettyyn linjaukseen tämä sujuvoittaisi 
koko alueen liikennettä huomattavasti, eikä raitiotien tarvitsisi ylit-
tää erittäin vilkasta Naistenmatkantietä kahteen kertaan Visiossa 
kaava-alueen pohjoispäätyyn esitetyt tulevaisuuden asuin- ja hybri-
dikiinteistöt sijoittuisivat edelleen erittäin lyhyen matkan päähän 
raitiotiepysäkistä ja Naistenmatkantien pohjoispuolisille alueille py-
säkki olisi paljon paremmin saavutettava. Raitiotien rakentaminen 
jo valmiiksi ruuhkaiselle pohjoispään liikennereitille, Kenkätielle, 
tukkisi Kenkätien ja Naistenmatkantien risteysaluetta entisestään. 

Osayleiskaavan visiossa maanpäällinen paikoitus alueen pohjois-
osasta on poistettu kokonaan. Tilaa vievän kaupan alueilla raken-
teellinen paikoitus koetaan asiakkaiden mielissä asiointia hankaloit-
tavaksitekijäksi, jos sitä verrataan maanpäälliseen paikoitusratkai-
suun. Asuntojen ja esim. hypermarket-liiketoiminnan yhteiskäyttöi-
nen paikoitushalli ei ole käytännössä mahdollinen. Paikoituksen ka-
pasiteetti tulee hypermarketeissa mitoittaa käytön huipputuntien 
mukaan, jotta asiointi koetaan sujuvaksi. Tarvittava paikkamäärä on 
selvästi miniminormeja korkeampi. Parkkipaikan yhteiskäyttö asun-
tojen kanssa taas ei ole mahdollinen ratkaisu, koska autopaikkojen 
huipputunnit klo 16-19 ja asuntojen käyttötarve limittyvät merkittä-
vältä osin. Pelkkään rakenteelliseen paikoitukseen taas suuren päi-
vittäistavarakaupan tai tilaa vievän kaupan maksukyky ei riitä. Au-
topaikkojen suuri määrä ja niiden rakentamiskustannus aiheuttavat 
liian suuren kustannusrasituksen. 

Visiossa tulisi huomioida myös rakentamisen vaiheistus ja mahdolli-
suus harjoittaa liiketoimintaa muutoksen aikana. Nyt kortteleiden 
rakentuminen edellyttäisi, että esim. Prisma poistuisi alueelta koko-
naan 2-3 vuodeksi, kun ainoa riittävän pinta-alan tarjoava sijoittu-
mispaikka olisi nykyisen liikerakennuksen tilalle visioitu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seuturaitiotien yleissuunnittelun yhtey-
dessä kunnanhallitus päätti 18.11.2019, 
että Partolan kohdalla Naistenmatkantie 
kautta kulkeva vaihtoehto hylätään ja lin-
jaus osoitetaan kulkemaan Partola läpi.  
 
Pirkkalan valtuusto teki 9.11.2020 päätök-
sen yleissuunnitelman mukaisesta Nuo-
lialantien kautta Partolaan kulkevasta rai-
tiotielinjauksesta. Samalla velvoitettiin ot-
tamaan valitun linjauksen ratavaraukset 
huomioon tulevissa maankäytön suunnitel-
missa. Osayleiskaavassa on varauduttu 
päätöksen mukaisesti raitiotielinjaukseen 
Partolan kautta. 
 
 
 
 
 
 
Visio kuvaa tavoiteltua kestävän yhdyskun-
tarakenteen tavoitetta, jossa erityinen 
paino on kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliiken-
teen kehittämisessä kohti viihtyisää ja tur-
vallista ympäristöä. Itse osayleiskaavassa 
on osoitettu valtuuston päätöksen mukai-
nen raitiotievaraus. Muilta osin on pyritty 
luomaan mahdollisimman joustava ja mah-
dollistava ratkaisua osoittamalla alue kes-
kustatoimintojen alueeksi. 
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9.  Kiinteistö Oy Pirkkalan Kukkatalo 
 20.8.2021 

Partolan uusi osayleiskaava o n merkittävä parannus alueensuunnit-
telutilanteeseen. Uudella yleiskaavalla kehitetään Partolan alueesta 
elinvoimainen uusi asuinalue kaupunkiseudun tarpeisiin. Kiinteistö-
omistajana olemme tyytyväisiä kaavan vireille tuloon. 

Alueelle osoitetut uudet tai olennaisesti muuttuvat tiiviin asumisen 
alueet ovat kiinteistöjen ja kaupunkikuvan kehittämisen kannalta 
hyvin tärkeitä, jotta vahvistuvaan uuteen kaupunginosaan saadaan 
riittävästi asiakkaita olemassa olevia palveluita käyttämään. 

Kokonaisen kaupunginosan kehittäminen o n pitkäjänteinen ja kau-
askantoinen projekti. Toivomme, että nyt nähtävillä olevan yleis-
kaavan mukaisesti voidaan hyvissä ajoin ryhtyä laatimaan yleiskaa-
van tavoitteiden mukaisia asemakaavanmuutoksia, erityisesti te-
hokkaan joukkoliikennekäytävän varrella. 

Tämä nopeuttaisi alueen kehitystä ja helpottaisi tulevaisuuteen so-
peutumista niillä kiinteistönomistajilla, jotka haluavat edistää kau-
punginosan kehittymistä parantamalla rakennetun ympäristön laa-
tua. 

Olisi hyvä, mikäli yleiskaavaan voisi merkitä raitiotiepysäkkien si-
jainnit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osayleiskaavassa on varauduttu raitiotie 
reittiin, itse pysäkkipaikan suunnittelu tar-
kentuu raitiotie suunnittelun yhteydessä. 
Osayleiskaavassa kyseinen tehokkaan 
joukkoliikenteen kehittämiskäytävä on 
mahdollista toteuttaa myös muullakin 
joukkoliikenne välineellä kuin raitiotiellä. 
Päätöstä raitiotien rakentamisesta ei ole 
vielä tehty.  

10. Annen Suutari Oy 
 2.8.2021 

Negatiivinen kannanotto Partolan kaavaan. Onko mitään järkeä 
koko ratikka hankkeessa. Se palvelee vain ja ainoastaan radan vie-
ressä asujia ja jo aikoinaan asunnon syrjemmältä Pirkkalasta hankki-
neet saa taas kärsiä matkojen järjestelyssä. Onko myöskään tämän 
hetkinen reitti suunnittelu mistään kotoisin. Eikö Pirkkalaan ole jo 
nyt muuttanut sen verran ihmisiä, että palvelut ovat tarpeen ja ky-
syntä täyttäisi tarjonnan. Vielä kerran, ihan älytön kaava suunnit-
telu. Onhan tuossa tien vieressä tilaa, jos se ratikka on niin pakolli-
nen saada Pirkkalaan. Entäs kustannukset muihin yleisiin kulkuväli-
neisiin nähden? 

 
 
 
Pirkkalan kunta on päättänyt, että kaavoi-
tuksessa varaudutaan raitiotielinjaukseen. 
Itse päätöksen raitiotien rakentamisesta 
Pirkkalan valtuusto tekee myöhemmin. 
 
Raitiotien hankesuunnittelussa, joka val-
mistuu keväällä, arvioidaan kustannusvai-
kutuksia eri joukkoliikennevaihtoehtoihin.  

11. Kuntalainen 1 
 4.7.2021 

En tue Partolan osayleiskaavaluonnoksen mukaista muutosta. 
Osayleiskaavan muutos ei ota huomioon nykyisiä alueella asuvia 
kuntalaisia ja heidän tarpeitaan, osayleiskaavan suunnitelmat rikko-
vat entisestään Partolan asuinalueen kotirauhaa. Osayleiskaava ei 
tue alkuperäisen luonnon säilyttämistä tai säästämistä millään ta-
voin.  

 
 
 
Pakkalankulman omakotialue on osoitettu 
nykyisen kaltaiseksi pientalovaltaiseksi 
alueeksi. Tiivistäminen keskeisillä joukko-
liikenteen varsilla on perustelua, koska se 
vähentää tarvetta laajentaa kaupunkialu-
eita. 

12. Kuntalainen 2 
 8.7.2021 

Partolan alueen palvelutaso romahtaa? Pirkkalan idea palveluiden 
läheisyydestä romuttuu tämän kaava myötä täysin. Prisma katoaa, 
motonet häviää, ikh:ta ei ole olemassakaan, entä mitäpä Lidl??? 
Mistä kaavailtu ihmismassa saa palvelut, kun tämän kaavan myötä 
kaikki häviää?? Ajavat Linnakalliolle?  

 
 
 
Osayleiskaavan tavoitteena on palveluiden 
ja liiketilojen määrä kehittyy edelleen. Ta-
voitteena on, että rakenne tiivistyy pit-
känajan kuluessa siten, että palvelura-
kenne säilyy ja kehittyy. Lisäksi kaavan 



12  
 

Citymarketin kauppias on mitä ilmeisimmin saanut vaikuttaa kaa-
vaan ja isosti. Kaikki muut kärsivät, mutta K-kauppias porskuttaa? 
Härskiä.  

Kuka haluaa muuttaa tuollaiseen betonilähiöön Citymarketin tai 
Bauhaussin pihalle? Alue näyttää jo luonnosasteella luotaantyöntä-
vältä, täyteen ahdetulta painajaiselta, jossa liikenteen melu kaikuu 
betonitalojen muodostamissa kanjoneissa. Liian tiivistä rakenta-
mista luvassa. Tämä yhdistettynä Loukonlahden häpäisyyn niin ei 
Pirkkala maine viihtyisänä mestana ainakaan parane. Tämä alue tu-
lee muuttumaan hyvin slummimaiseksi ja nopsaan.  

Kevyenliikenteenväyliä ei ole mikään pakko vetää kulkemaan suu-
rien väylien kanssa rinta rinnan. Autotien melu ja ratikan kolina ei-
vät ainakaan motivoi liikkumaan. Lisäksi vaaralliset risteykset ovat 
pyöräilijän surmanloukkuja. Onko suunnittelija koskaan pyöräillyt? 
Ratikkapysäkit, bussipysäkit yms. ja jalankulku sekoitettu sujuvasti 
pyöräväylien kanssa samaksi sonnaksi. Tällä kerjätään ikävyyksiä.  

Alueelle kaavaillaan paljon asutusta, mutta ei pysäköintiä. Kuvitte-
letteko te oikeasti, että ihmiset eivät tulevaisuudessa omista autoa 
ollenkaan? Yksi ratikka ei autontarvetta poista.  

Kulku pidemmälle Pirkkalaan sumputtuu tehokkaasti tämän kaavan 
myötä. Liikenne siirtyy Kurikantielle, jonka kuorma on jo nyt kova.  

Eriyttäkää pyöräreitit jalankulun reiteistä!!  

Kunta ei omista kaavoitettuja maita, onko edessä pakkolunastuk-
sia?  

Viheralueita lisää, pitävät kesähelteillä paikat viileämpinä vs. beto-
niviidakko. Tästä todisteita ympäri maailmaa, esim. Ateenasta. Vi-
heralueet auttavat myös hulevesien hallinnassa. 

tavoitteena on lisätä ympäristön viihtyi-
syyttä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liikennesuunnitelmissa on pyritty huomi-
oimaan turvallinen liikkuminen, joka pai-
kassa ei ole mahdollista osoittaa reittejä 
kulkemaan erillään muusta liikenteestä. 
 
 
 
Visiossa tavoitteena on rakenteen tiivistä-
minen, joka tarkoittaa useassa tilanteessa 
rakenteellista pysäköintiä. 
 
 
Tavoitteena on pääreiteillä eriyttää kävely 
ja pyöräily eri väylille. 
 
 
Kaavassa pyritään mahdollisuuksien mu-
kaan muodostamaan vehreitä ja viihtyisiä 
alueita. 

13. Kuntalainen 3 
 8.7.2021 

Kaavassa Pakkalankulman etelänpuoleisen viheralueen kaakkois-
kulmaan on sijoitettu kaksi rakennusta. Ko. Sijainti tarkoittaa käy-
tännössä nykyisen Linnakallionkadun meluvallin purkamista raken-
nusten alta.  

Pakkalankulman melutasoa on mitattu useaan otteeseen viimeisen 
30 vuoden aikana ja sen on havaittu olevan asuinalueelle korkea. 
Edellä mainittu toimenpide heikentää nyt hyvin toimivan Linnakalli-
onkadun meluvallin merkitystä ja nostaa alueen melutasoa.  

Edelliseen vedoten ehdotan näiden kahden rakennuksen poistami-
seen kaavasta. 

 
 
 
Rakennusmassat on osoitettu rajaamaan 
ympäristöä sekä estämään kehätien melua 
leviämästä nykyiselle pientaloalueelle. 

14. Kuntalainen 4 
 1.8.2021 

Vastustamme osittain Partolan osayleiskaavaluonnoksessa ehdo-
tettuja muutoksia alueeseen. Kenkätien viereinen vuori (suunniteltu 
alue C-1) tulisi säilyttää korkeuseroineen luonnonmukaisena, eikä 
luonnoksessa Veskan yhteyteen suunnitellun kehitettävän virkistys-
painoitteisen yhteyden pohjoispuolelle tulisi sijoittaa rakentamista.  

Perustelu: Esitetty rakentaminen vuoren kohdalle ei tue alueen ke-
hittämiselle laadittuja määräyksiä eikä tavoitteita. Alueen suunnit-
telussa tulee kiinnittää erityistä huomiota viihtyisän ja korkeatasoi-
sen monimuotoiset luonnonarvot huomioivan rakennetun 

 
 
 
Kyseisen kumpareen osoittaminen 
osayleiskaavassa rakentamisen alueeksi 
mahdollistaa rakentamattomana alueen 
nopean uudistumisen tavoitteen mu-
kaiseksi sekoittuneeksi alueeksi, jossa asu-
minen, työpaikat ja palvelut ovat kestä-
västi lomittuneet keskeisellä joukkoliiken-
nevyöhykkeellä.  Alueen kehitettäväksi vir-
kistysalueeksi on ajateltu Härmälänojan 
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virkistysympäristön syntymiseen sekä viheralueita yhdistävän reitin 
jatkuvuuteen. Vuori muodostaa paikallisesti pääosin ainoan luon-
nontilaisen alueen, joka muodostaa paikalle omaleimaisuutta. Alue 
on myös geologisesti arvokas korkeuserojensa, kalliolajirajan sekä 
kalliopaljastumien myötä, eikä kalliopintaa tulisi leikata. Alueella ei 
ole riittävästi luonnonmukaista lähivirkistysaluetta toteutuneen 
sekä suunnitellun väestönkasvun ja alueen tiivistymisen myötä. Il-
mastonmuutoksen myötä olisi syytä olla tuhoamatta luonnontilaisia 
alueita, varsinkaan alueelta, jossa niitä on jo vähän. Vuoren alueen 
säästäminen tuo laajemman luontoyhteyden myös Härmälänojalta 
Pakkalankulmalle. Vaikka Härmälänojan ympäristöä ja alueen reit-
tejä kunnostettaisiin, ne eivät ratkaise lähivirkistysalueiden puu-
tetta tulevaisuudessa viihtyisän keskustamaisen alueen varmista-
miseksi.  

Ehdotus: Jos aluetta halutaan hyödyntää, sitä voitaisiin hyödyntää 
puistona. Puistokäytössä alue olisi parhaiten hyödynnettynä, huo-
mioiden Partolan tavoitteet keskustamaisuudesta. Vuoren lounais-
suuntainen mäki antaa erinomaisen mahdollisuuden vuoren lähivir-
kistyskäyttöön, jossa iltapäiväauringon tuoma lämpö ja pohjoistuu-
len suoja houkuttelee ihmisiä paikalle. Vuoren hyötykäyttö puistona 
tuottaa Partolaan viihtyisyyttä, suojaisuutta, melun eristystä Nais-
tenmatkantieltä, sekä maisemapaikkoja myös Pakkalankulman vir-
kistysalueen suuntaan. Ratikkapysäkki on suunniteltu alueen lä-
helle, ja vuoren alarinnettä voitaisiin hyödyntää tarvittavilla pyörä-
paikoilla ja aukiolla toritoimintoineen. Tarvittaessa jatkotilaa voitai-
siin tehdä Prisman parkkialueesta. Mikäli alueelle aiotaan silti sijoit-
taa rakennuksia ne tulisi sijoittaa kenkätien varteen ja kunnan omis-
tama alue pitää pääosin luonnontilaisena.  

Muita kommentteja osayleiskaavaan 

A-2, sekä eteläisempi A-1 alue tulisi poistaa. Suunnitellut asuinalu-
eet ovat liian pieniä sekä hajanaisia, että ne rikkovat Pakkalankul-
man omaleimaisuutta sekä vähentävät Pakkalankulman ja keskus-
tatoiminto-alueen viihtyisyyttä ja tekevät alueesta ahtaamman ja 
sekavamman. Suunniteltuun P/A-alueeseen voitaisiin sijoittaa ui-
mahalli. Paremman Pirkkalan puolesta 

vartta, jonne on kyseiseltä kumpareelta 
osoitettu osayleiskaavassa vihersilta yh-
teys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kumpareelle on ajateltu itä-länsi-suun-
taista viheryhteyttä, jota rajaavat uudet ra-
kennukset pohjoisesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A-2 ja A-1 alueet on osoitettu rajaamaan 
uutta tehokkaan joukkoliikenteen väylää 
sekä erottamaan keskustatoimintojen alu-
eet asumisen alueista. 

15. Kuntalainen 5 
 1.8.2021 

Muutin Tampereen puolelta Pirkkalan Partolaan vasta tämän (2021) 
vuoden maaliskuussa, vasta vajaa puoli vuotta sitten. Ihan vain siksi, 
että päivittäispalvelut täällä ovat lähellä, vain 0,5 – 1 km:n päässä. 
Koska liikkuminen on minulle hankalaa, tämä asuinpaikka on mi-
nulle ihanteellinen, mitä vastaavaa ei löytynyt naapurikaupungista. 
Partolan puolella päivittäispalvelut ja Tampereen Härmälän puolella 
luonto kivenheiton päässä. Nyt te ihan tosissanne olette viemässä 
palvelut niitä tarvitsevilta ja rakentaa tilalle torneja. Kaikilla ei ole 
omaa autoa, kaikki ei ole enää nuoria eikä halua sitä iänikuista ratik-
kaakaan käyttää ihan vain kaupassa käydäkseen. Citymarketin ja 
Bauhausin ilmeisesti kuvittelette riittävän. kaiken lisäksi kaukana ja 
kalliit. Ilmeisesti myös kuvittelette että samat ihmiset jotka asuvat 
tornitaloissanne, tilaavat taxin ruokakauppaan. Ja heillehän tuo Cit-
tarikin tulee olemaan lähes ikkunan alla. suurin osa suomalaisista – 
myös Pirkkalalaisista – ovat kuitenkin ihan keskituloisia ja alle keski-
tuloilla pärjääviä (tai ainakin yrittää pärjätä). Samalla kun hahmot-
telette nykyisten Partolan liikekiinteistöjen ja yritysten kypsymistä 
purkukuntoon, viette alueen asukkailta elinmahdollisuudet ja 

 
 
 
Osayleiskaavan tavoitteena ei ole vähen-
tää alueen palvelutarjontaa. Tavoitteena 
on mahdollistaa alueen kehittyminen viih-
tyisäksi sekoittuneen rakenteen alueeksi, 
jossa asuminen ja palvelut olisivat lähellä 
kuntalaisia. Partolan alueen viihtyisyyden 
parantamista on toivottu laajasti. Nykyiset 
automarketit laajoine pysäköintialueineen 
ei vastaa hyvän ympäristön tavoitteita eikä 
houkuta ihmisiä liikkumaan kestävästi. 
 
Osayleiskaavalla ei oteta kantaa rakennus-
ten korkeuteen, mutta tavoitteena on tii-
vistää aluetta sekä muuttaa rakennetta 
pienimittakaavaisemmaksi.  
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työikäisiltäkin leivän suusta. Pirkkala on menossa Tampereen suu-
ruudenhulluuden mukaan. Minä eikä muutkaan kuolevaiset emme 
tästä nuorene. Olisin toivonut että edes Pirkkalassa kuunnellaan 
myös ikääntynyttä polvea. Maalailette pilvenpiirtäjiä ja ratikoita. 
Onni ja autuus on ”tähyillä Pyhäjärven yli Pispalaan” 12 – 15 kerrok-
sisista tornitaloista ?? Niinkö luulette että se on Pirkkalan tuleva ve-
tovoima ? Minä mieluiten menen itse Pyhäjärven taakse Pispalaan 
tähyilemään maisemia tuoksuineen ja makuineen ihan paikan 
päälle, sen sijaan että katselisin sitä maisemakuvaa kalliilla hinnalla 
mistään tornista. jotka kuuseen kurkottavat, usein katajaan kapsah-
tavat. Hamuatte lisää asukkaita tornitaloillanne ja ratikkasuunnitel-
millanne, mutta olette viemässä yrityksiltä elinmahdollisuudet ja 
oletatte monien alueella olevien liikekiinteistöjen ”kypsyvän purku-
kuntoon” Minä vaan sanon että suunnitelmillanne kypsytätte monet 
kaltaiseni muuttokuntoon pois Pirkkalasta. Suunnitelmassa on tor-
nitalot Prisman paikalle. Ja Partolan keskuksen paikalle myös ker-
rostaloja. Nykyisin vajaan 100:n väkiluvun Partola tarjoaa 450 työ-
paikkaa. Työpaikkoja riittää siis reilu neljännes yli asukasluvun tar-
jottavaksi naapurikuntalaisillekin. vajaan 20 vuoden päähän ulottu-
vissa suuruudenhulluuksissanne hahmottelette tuon suhteen olevan 
1500 asukkaan vastaan 1000 työpaikkaa. Tästäkin huomaa että suh-
deluku väkiluku: työpaikat keikahtaa ylösalaisin. Tuo kolmannes 
käynee naapurikunnissa, koska tornitaloissanne ei työttömät ei-
vätkä eläkeläiset ynnä muut työn ulkopuolella eläjät pysty asumaan, 
eivätkä muutenkaan kun palvelut on jyrätty matalaksi. Mistä Pirk-
kala luulee repivänsä 1500 uusille asukkaille lisää työpaikkoja yli tu-
hanteen nykyisestä 450 työpaikasta. Kun jyräätte tornitalojen ja ra-
tikoiden alle nykyisetkin liikeyritykset. Eiköhän olisi järkevämpää 
että kaikille asukkaille Oletteko laskeneet montako työpaikkaa jää 
kerrostalojen alle? Näille tuskin riittää kaikille töitä suunnitelmissa 
olevasta uimahallista. Olisi kai kuitenkin tarkoitus luoda (ja myös 
säilyttää) työpaikat Pirkkalan puolella, mutta luulenpa että voidak-
seen näistä Partolan tornitalojen ikkunoista tähyillä Pyhäjärveä ja 
Pispalaa, ihmiset pakotetaan vievän veromarkkansa Tampereen 
puolelle. Ja muuttavan kokonaan asumaan kuntarajan toiselle puo-
lelle. Ei tarvitse kun katsella ja lukea Pirkkalan Facebook- ja muita 
Some ryhmiä huomatakseen että en ole näine ajatuksineni lähes-
kään yksin. Samalla kun osayleiskaavan luonnoksesta tulee asema-
kaava, niin nykyiset Pirkkalalaiset alkavat pakata muuttolaatikoi-
taan. Oletteko suuruudenhulluuksissanne ja vauhtisokeudessanne 
ottaneet huomioon muuttovirran myös poispäin Pirkkalasta. Nyt 
hahmottelette ja maalailette vaaleanpunaisia pilviä vain kasvavasta 
asukasluvusta. viemällä tornitalojenne vuoksi työpaikat, luulette 
vielä että niissä olisi kenelläkään varaa asua. Olen kauhulla katsonut 
Härmälänrannan kasvavaa betoniviidakkoa, joka laajenee maata 
pitkin ja myös ylöspäin jättäen alleen puistoja ja metsää. Nyt te 
olette tekemässä aivan samaa tuhoa, kun Tampereella on tehty. 
Siellä kaadettiin jäljellä ovet vihreätkin ja täytetään jo kovaa vauhtia 
järveä vaan tuon kaiken alleen nielevän museoesineen vuoksi. Luu-
lin ja toivoin että tämä olisi paikka, missä voisin viettää loppuelä-
mäni. Mutta näitä suunnitelmia kun katsoo, niin ei kannata enää sitä 
edes haaveilla. Vuonna 2040 olen 75 vuotias ja joka kunnassa ikäis-
teni oletetaan ostavan itselleen tontin esim. Kalevan kankaalta 
sieltä kiviaidan toiselta puolelta. Myös Pirkkalassa näköjään ajatel-
laan että tulevaisuus on vain nuorten, mutta kai meidän työelämän 
ulkopuolella olevienkin suotaisiin jossain vielä elävän ja asuvan. Kun 
jossain päin suomea annettaisiin meillekin vielä ansaittu 
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mahdollisuus. Pirkkala olisi voinut halutessaan tarjota elinmahdolli-
suudet myös muille kun nuorille ja työikäisille. Näillä suunnitelmil-
lanne haluatte viestittää, että Pirkkala ei kaipaa heitä jotka ovat ve-
ronsa jo maksaneet. ”Ikääntyneet ovat työnsä jo tehneet, he voivat 
poistua” on näköjään myös Pirkkalan motto. Kun meistä vanhoista 
Pirkkala halutessaan pääsee eroon, niin tänne jäävät ja tulevat lap-
set ja nuoret hengittävät kivipölyä. Onnea vaan tulevaan. 

 

16. Kuntalainen 6 
 1.8.2021 

Mielipide valmisteilla olevasta yleiskaavasta: - Kaartotien lähiliikun-
tapaikka, joka on voimassa olevassa kaavassa VK merkinnällä leikki-
puisto, tulee ehdottomasti säilyttää sellaisenaan. - Ratikan linjaus 
väärä, syö paljon potentiaalista rakennusoikeutta. Oikea linjaus on 
Naistenmatkantien varsi koko matkalta. 

 

 
 
 
Pirkkalan kunta on linjannut, että mahdol-
linen raitiotie koukkaa Partolan kautta. 
Korvaava kenttä rakennetaan Kalliomäen 
koulun yhteyteen. 

17. Kuntalainen 7 
 19.7.2021 

Tutustuin Partolan osayleiskaavaan. Materiaalia, erityisesti tekstiä 
on paljon ja siitä on hankala saada tarkempaa kuvaa kohtuullisella 
vaivalla. Osa asioista ei välttämättä ole osayleiskaava tasolla rat-
kaistavia, mutta ainakin kaavaselostus asioita hahmottelee.  

Kaavan tavoite suosio joukkoliikennettä on hyvä, mutta minua epäi-
lyttää alueen kaupallisen toiminnan menestykselle tärkeä henkilö-
autoliikenteen sujuvuus. Tällä haen vähän kauempaa tuleva asiakas-
virtaa, joka hyödyntää moottoritietä. Partolalla olisi edellytyksiä 
olla sitä kautta paremmin saavutettavissa kuin Tampereen kes-
kusta-alue. Ei Tampereen keskusta-alueenkaan kaupallinen toi-
minta elä vain keskustan asukkaista. Joukkoliikenne toimii vain Pirk-
kala-Härmälä-Rantaperkiö akselilla.  

Minne tämä henkilöautoliikenne pysäköisi? Laitospysäköinti nostet-
tiin esiin, mutta ei puhuttu määristä eikä sijainnista. Teemakartassa, 
jossa on luonnosteltu asuinrakennuksia alueelle saa kuvan, että Ci-
tymarketin ja Veskan pysäköinti alueita leikataan. En huomannut 
myöskään mitään arvioita asukkaiden autojen määristä. Ymmärret-
tävästi sitä on hankala arvioida, mutta jokin ohjeistavan arvon voisi 
esittää. Pysäköintialueiden sijainnilla on myös merkitystä liikenne-
virroille, joiden sujuvuutta voisi miettiä vielä lisää, parantuuko se to-
della pelkästään nykyisten solmukohtien parantamisella.  

Teemakartasta puuttuu jonkinlainen alueen keskusta, esim. tori-
alue. Jotta alueesta voitaisiin kehittää elävä keskustamainen pitäisi 
palvelu-alueella olla myös alue tai useampia pienempiä alueita, 
joilla voi a) oleskella b) jossa voi olla tilapäistä toimintaa, kuten tori-
tyyppistä myyntiä ja pienimuotoisia esityksiä.  

Epäselväksi jää myös kaikkien vähittäiskaupan suuryksiköiden si-
jainti. Tavoitteista löytyy teksti "Osayleiskaavalla varmistetaan ny-
kyiset kaupalliset palvelut, kuten vähittäistavarakaupan suuryksik-
köjen sijainnit alueella." Mutta kaavan perusteella saa kuvan, että 
suuryksiköiden määrä kuitenkin merkittävästi vähenee (Prisma, 
Lidl). Kaupalliset toimijat toki tekevät omat päätöksensä, mutta mi-
hin jo olemassa oleva suuryksiköiden määrä oikein sijoittuisi, jos nyt 
kaavassa sitä leikataan?  

 
 
 
 
 
 
 
 
Liikenneselvityksellä on varmistettu, että 
autoliikenne toimii myös tulevaisuudessa. 
Tavoitteena ei ole heikentää Partolan saa-
vutettavuutta autolla. Raitiotie aiheuttaa 
tiettyjä haasteita liikenteelle ja ohjaa kul-
kemaan totutusta poikkeavia reittejä, 
mutta saavutettavuus on pyritty varmista-
maan. 
 
Osayleiskaavalla ei ratkaista yksityiskoh-
taisempaa pysäköintiä. Tavoitteena esite-
tään, että rakenteen tiivistyessä siirryttäi-
siin enenemässä määrin rakenteelliseen 
pysäköintiin. 
 
 
 
Osayleiskaava on yleispiirteinen maankäy-
tön suunnitelma, joka ohjaa yksityiskohtai-
sempaa asemakaava. Osayleiskaavan 
määräyksissä keskustatoimintojen alueille 
(C-1) on esitetty tavoitteeksi vahvistaa kä-
vely-ympäristöä muodostumista vaihtele-
vien aukioiden kautta.  
 
Osayleiskaavan tavoitteena on, että alu-
een liike- ja toimitilojen määrä kehittyy 
edelleen, mutta sekaan mahdollistetaan 
myös asumista. 
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Kaavaselostuksessa puhutaan kaupan ja toimistotilojen neliömää-
riä, mutta niistä en hahmottanut miten ne jakautuisivat eri alueiden 
(C ja KM alueet) kesken. Tällainen hahmotelma tarvittaisiin, jotta 
voisi saada kokonaiskuvan suunnitelmista, miten neliöt jakaantuvat 
asuinalueiden ja kaupan alueiden kesken. 

 
Yleiskaavassa ei osoiteta rakennusoi-
keutta, vaan osoitetaan alueen pääasialli-
nen käyttötarkoitus. Yleiskaavan pohjalta 
laadittavissa asemakaavoissa määrätään 
rakennusoikeudet. 
  

18. Kuntalainen 8 
 8.7.2021 

Miten varmistetaan, että kaupan kilpailu säilyy alueella, kun Lidl ja 
Prisma eivät nykyehdotuksessa jää paikoilleen? -Pysäköintiä on ver-
raten paljon maan päälle suunniteltuna. Olisi järkevää viedä sitä 
maan alle ja saada lisää tilaa asukkaille sekä palveluille. Autojen 
pääsyä alueelle ei saa rajoittaa. -uudisrakennusten korkeutta tulisi 
nostaa siten, että alueella säilyy elinvoima ja asukkaat sekä työpai-
kat 

 
 
 
Osayleiskaavan tavoitteena on, että kau-
pallinen toiminta säilyy alueella. Raken-
teellinen pysäköinti tulee eteen alueen tii-
vistyessä. Yleiskaava mahdollistaa voimak-
kaan tiivistämisen sekä asuntojen tuomi-
sen liikerakennusten yhteyteen sekoittu-
neena rakenteena. Yleiskaavalla ei rat-
kaista rakennusten korkeutta. 

 


