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JÄRVIKAUPUNGIN RAITIOTIEKAAVA, asemakaava nro 8769
Diaarinumero: TRE: 886/10.02.01/2019

PALAUTE- JA VASTINERAPORTTI

Valmisteluvaihe
nähtävilläoloaika 12.12.2019–20.01.2020
viranomaiskommentit (7 kpl)
mielipiteet (0 kpl)



VIRANOMAISKOMMENTIT JA MIELIPITEET,
TIIVISTELMÄ PALAUTTEESTA

VASTINE TOIMENPITEET

Pirkanmaan liitto: Pirkanmaan liiton osallistumis-
ja arviointisuunnitelmasta antama palaute on
otettu kaavasuunnittelussa huomioon.Pirkanmaan
liitto ei katso tarpeelliseksi antaa lausuntoa
tarkistetusta osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta tai valmisteluaineistosta.

Merkitään tiedoksi. -

Pirkanmaan ELY-keskus: Pirkanmaan ELY-
keskus viittaa aikaisempiin kommentteihin ja
uudistaa ne asemakaavoista Järvikaupungin
raitiotiekaava, Lielahti, Santalahti asemakaava
nro 8769 ja Hiedanrannan keskusta raitiotiekaava
Lielahti asemakaava nro 8770. Asemakaavojen
toteuttamismahdollisuudet ovat riippuvaisia vireillä
olevasta vesilain mukaisesta lupaprosessista.

Merkitään tiedoksi. -

Tampereen kaupunki, Vihersuunnittelu ja
hulevedet: OAS ok.

Merkitään tiedoksi. -

Tampereen kaupunki, Ympäristönsuojelu:
Kaava-alue sijoittuu osin pohjavesialueelle, mutta
ei sen varsinaiselle muodostumisalueelle.
Luonnosversiossa merkityt silta-aukot ja sijainnit
tulisi merkitä ohjeellisina, koska vesilain
mukaisessa lupakäsittelyssä voidaan määrätä
aukkojen (siltojen) kooksi eri kuin asemakaavassa
on merkittynä. Vesilain mukaisessa
lupahakemuksessa sillan aukot ovat 36m.

Samalla tulee harkita, tarvitseeko merkitä teknistä
varausta kanavan veden virtauksen varmistavalle
koneistolle tai antaa yleismääräys mahdollisille
teknisille laitteistoille.

Rantatäyttö -vaihtoehdon selvityksien perusteella
voidaan arvioida, että nykyinen saaritäyttö on
ilmanlaadun ja melun kannalta parempi
vaihtoehto.

Kommentti huomioidaan kaavamääräyksissä.

Asemakaavoitus ei näe tätä tarpeellisena.
Laitteistoja voidaan sijoittaa nyt suunnitteilla
olevan asemakaavan katualueelle mikäli tällainen
tarve ilmenee.

Merkitään tiedoksi.

Siltaa varten varatun alueen osan merkinnät
muutettu ohjeellisiksi.

-

-



Pirkanmaan maakuntamuseo:
Maakuntamuseo on ottanut kantaa ko.
hankkeeseen 29.10.2019 osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta antamassaan
lausunnossa (diar. 623/2019) ja edellyttänyt
kaavan vaikutusalueella olevien
kulttuuriympäristön arvojen (Pölkkylänniemi ja
uittotunnelin ympäristö) huomioimista.
Kaavaselostuksessa viitataan vuonna 2019
valmistuneeseen kulttuuriympäristöselvitykseen,
mutta selostuksesta ei käy ilmi, miten ko.
selvitystä on hyödynnetty suunnittelussa.

Kaavan vaikutuksia tulisikin arvioida em.
selvityksen ja aiemmin mainittujen
kohteiden näkökulmasta. Asemakaavan
maisemallisia ja kaupunkikuvallisia vaikutuksia
tulee tutkia havainnekuvien avulla.

Vaikutusten arvioinnin perusteella on syytä
selvittää, onko tarpeen edellyttää haitallisten
vaikutusten vähentämiseen liittyviä toimenpiteitä
myös kaavaratkaisussa.

Erityinen huomio tulee kiinnittää
teollisuushistoriallisten rakenteiden säilymiseen ja
uittotunnelin maisemallisen aseman
turvaamiseen.

Nyt suunnitteilla oleva asemakaava varautuu
raitiotien katusuunnitelman ensimmäiseen
toteutusvaiheeseen täyttömaalle. Tilanne on
väliaikainen (joskin saattaa kestää useita vuosia).
Ympäröivä maankäyttö korttelialueilla, jolla on
merkittävämpiä maisemallisia vaikutuksia
ratkaistaan tulevissa asemakaavoissa. Lopullisen
tilanteen vaikutuksia arvioidaan Hiedanrannan
yleissuunnitelman selvitysaineistossa.

Vesistötäytön toteuttamisen mahdollisuus
ylipäätään ratkaistaan vesilain mukaisessa
lupamenettelyssä eikä liity suoraan tämän
asemakaavan vaikutuksiin.

Asemakaavan toteuttamisen suorat vaikutukset
maisemassa seuraavat katusuunnitelman
toteuttamisesta. Näitä ovat saareen johtavat sillat,
täytön tasoon rakennettavat kulkuväylät,
ajolankapylväät ja katupuut. Asemakaavan
toteuttamista havainnollistaa parhaiten liitteenä
oleva katusuunnitelma.

Asemakaavalla ei voida määrätä sen
suunnittelualueen ulkopuolisista kohteista.

Asemakaavan selostusta on täydennetty
vaikutusten arvioinnin osalta ja kaava-aineistoa
täydennetty.

Museovirasto: Museovirasto kommentoi kaavan
valmistelua vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta
sähköpostitse jo aiemmin (24.10.2019) ennen
viranomaisneuvottelua, ja kommentit on otettu
huomioon. Museovirastolla ei ole huomautettavaa
asemakaavan 8769 valmisteluaineistosta.

Merkitään tiedoksi. -



Pirkanmaan pelastuslaitos:
Hiedanrannan järvikaupunkiin on suunnitelmissa
esitetty ajoneuvosillan varaus Hiedanrannan
suunnasta. Mahdollisten onnettomuustilanteiden
varalta silta tulisi olla käytössä heti
raitiotieliikenteen alkaessa. Pelastuslaitos näkisi
hyvänä vastaavan sillan toteuttamisen myös
Pölkkylänniemen suunnasta.

Pelastuslaitoksen kommentti on välitetty tiedoksi
Raitiotieallianssille.

-


