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Mielipide valmisteilla olevaan asemakaavan muutokseen Messukylän päiväkodin ja koulun laajennuksen 

asemakaavaan nro 8689 (TRE:4978/10.02.01/2017) 

Messukylän omakotiyhdistys ry on tutustunut em. asemakaavan valmisteluaineistoon ja toteaa mielipitee-

nään seuraavan. 

Messukylän koulun laajennus ja päiväkodin uudisrakennus ovat hankkeita, jotka parantavat 

alueen palveluja ja antavat mahdollisuuden lähiympäristön lapsiperheiden toimivalle arjelle. 

Hyvään arkeen kuuluu myös alueidentiteetin vaaliminen, jota omakotiyhdistys pitää tärkeänä 

aluetta kehitettäessä. 

Messukylän koulukortteli, Messukylän kirkot ja niiden lähiympäristössä mm. Messukylän 

seurakuntatalo ja läheiset asuinrakennukset muodostavat historiallisesti arvokkaan kokonai-

suuden, jonka rakennuskanta on muotoutunut pitkän aikavälin kuluessa ja kertoo Messuky-

län pitäjän ja kunnan historiasta. Alue on huomioitu Pirkanmaan maakuntakaavassa merkit-

semällä tämä kokonaisuus maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.  Suunnitte-

lun kohteena oleva julkisten palvelujen korttelialue kuuluu tämän rajauksen piiriin kokonai-

suudessaan. 

Maakuntakaavan antamat lähtökohdat on huomioitu asemakaavassa arvokkaiden vanhojen 

koulurakennusten osalta ja ne osoitettu kaavamääräyksin säilytettäviksi.  Korttelialueen 

suunnittelussa ei kuitenkaan ole annettu määräyksiä arvokkaaseen kulttuuriympäristöön 

kohdistuvalle uudisrakentamiselle. Kun on kysymys julkisesta rakentamisesta, joka täydentää 

eri vuosisadoilla rakentunutta kokonaisuutta, on perusteltua edellyttää uudisrakentamiselta 

laatua ja soveltuvuutta olemassa olevaan rakennuskantaan – tulevathan uudet rakennukset 

(päiväkoti ja koulun laajennus) edustamaan 2020-luvun kerrostumaa arvoympäristössä.  

Valitettavasti laaditussa asemakaavan muutoksen luonnoksessa ja päiväkodin viitesuunni-

telmassa tätä lähtökohtaa ei ole huomioitu. Omakotiyhdistys katsookin, että asemakaavaa 

tulee täydentää määräyksillä, jotka koskevat uudisrakentamisen sovittamista ympäristöönsä: 

uudisrakentamisen korttelialueella tulee kattomuodoltaan, julkisivujen jäsentelyltään ja jul-

kisivumateriaaleiltaan soveltua olemassa olevaan rakennuskantaan ja maakunnallisesti mer-

kittävään kulttuuriympäristökokonaisuuteen. Korttelialueella käytettäväksi julkisivumateriaa-

liksi tulee määritellä puu tai rappaus. Paikka olisi mitä sopivin puurakentamiselle, jota myös 

kaupunki pyrkii omalta osaltaan edistämään. 

Maisemallisesti myös alueen puusto on merkittävää. Asemakaavassa on tarpeen antaa Fanny 

Nymanin puistoalueen puuston hoitoa koskevia kaavamääräyksiä vastaavalla tavalla kuin nii-

tä on osoitettu korttelialueelle. 



Messukylän kulttuuriympäristön huomioimista kaikessa suunnittelussa edellyttää myös se, 

että Aakkulan harju kulttuuriympäristöineen on esitetty osaksi valtakunnallisesti arvokasta 

maisema-aluetta (Pirkanmaan harjumaisemat).  

Messukylän alueen rakennuskanta tulee lisääntymään ja uudistumaan – on tärkeää, että 

kaupunki omalla esimerkillään antaa lähtökohdan laadukkaalle ja historiallista ympäristöä 

arvostavalle rakentamistavalle. 
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