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Yleisötilaisuus Sellupuiston ja Hiedanrannan raitiotiekaavoista nro:t 8769, 8770 ja 8771

Aika 9.10.2019 klo 17-19.30
Paikka Ohjattu kävely Sellupuistossa klo 17-17.40,

esittelytilaisuus Rientolan Pirtillä klo 18-19.30

Osallistujat:

Kävelylle osallistui n. 20 henkeä, esittelytilaisuuteen n. 50. Kaupungin edustajia oli paikalla 7, lisäksi 1
asiantuntija Raitiotieallianssista.

1 Tilaisuuden kulku

Kävelyllä ja esittelytilaisuudessa käytiin läpi yleisemmin raitiotien suunnittelua osalle 2 (Pyynikintori -
Lentävänniemi), raitiotien linjausta ja pysäkkejä Hiedanrannassa ja Niemenrannassa, Sellupuiston
puistoyleissuunnitelmaa sekä raitiotien asemakaavojen aikataulua. Vastineet on annettu nimenomaisesti nyt
vireillä olevia asemakaavamuutoksia koskien.

2  Kysymykset ja saatu palaute / vastineet koskien asemakaavoja 8769, 8770 ja 8771

Raitiotie ja sen linjaus - Raitiotien muuttuneesta linjauksesta tuli paljon kriittistä palautetta - kun se ei
kuljekaan Lielahdenkadun kautta vanhan yleissuunnitelman mukaisesti. Osa asukkaista koki, että heidät on
petetty kun linjaus kulkeekin Hiedanrannan kautta. Osalle oli myös epäselvää, onko linjausta vieläkään
päätetty, ja voisiko siihen vielä vaikuttaa niin, että saataisiin raitiotie kuitenkin Lielahdenkadulle.

Raitiotie sai yleisen tason kehuja osalta, ja moni piti ajatuksesta, että tehtaalle tulee katettu pysäkki.

Toivottiin parempaa tiedottamista siitä, mitä alueella tapahtuu raitiotiehankkeen ja kaavoituksen suhteen,
sekä missä vaiheessa olisi tarkoitus mitäkin tehdä.

Vastine: Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Tampereen raitiotien yleissuunnitelman kokouksessaan
16.06.2014. Yleissuunnitelmassa raitiotie kulki Lielahdenkadun reittiä.

Kaupunginhallitus päätti 18.12.2017 raitiotien osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi kehitysvaiheen
aloittamisesta ja Hiedanrannan rakennesuunnitelman hyväksymisestä. Tällä päätöksellä hyväksyttiin myös
raitiotien linjaus kulkemaan Hiedanrannan kautta Lielahdenkadun sijaan.

Asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen ilmoitetaan niin kuin
kunnalliset ilmoitukset asianomaisissa kunnissa julkaistaan (MRL 12 §). Kuulutukset julkaistaan Aamulehdessä
ja Tampereen kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla.
https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaista.html

Vireillä olevien asemakaavojen aineistot löytyvät myös Tampereen kaupungin karttapalvelusta
kuvatasolla ’Vireillä olevat asemakaavat’. https://kartat.tampere.fi/oskari/

Tietoa Tampereen raitiotiestä:
https://www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut/liikenne-ja-katusuunnittelu/raitiotie.html
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Raitiotien Enqvistinkadun haara - Enqvistinkadun suunnitelmista haluttiin tietää, että onko ko. raitiotiehaara
vielä suunnittelussa mukana ja kuinka asia etenee. Kysyttiin myös, että jäädäänkö sen suhteen odottamaan
Ylöjärven päätöstä raitiotiestä. Paikalla oli kaksi kiinteistön omistajaa, jotka ihmettelivät miksei kaupunki ole
ottanut heihin yhteyttä, vaikka raitiotietä suunnitellaan heidän kiinteistöilleen.

Vastine: Maapolitiikasta vastaa Tampereen kaupungin kiinteistötoimi. Enqvistinkatu ei kuulu nyt vireillä
olevien asemakaavojen suunnittelualueeseen.

Sellupuiston puistosuunnitelma - Kysyttiin Sellupuiston hulevesialtaiden maisemallisesta ulkonäöstä,
paljonko altaissa tulee olemaan vettä, voiko allasalueella kävellä, mihin vesi menee ja onko se likaista
(asukkailla oli tiedossa, että Sellupuistossa on pilaantunutta maata).

Ollinojansillasta haluttiin tarkempia havainnekuvia.

Puistosuunnitelmasta annettiin myös kehuvaa palautetta.

Vastine: Sellupuiston päivitetty yleissuunnitelma liiteaineistoineen on samanaikaisesti nähtävillä
asemakaavaehdotuksen kanssa. Pilaantuneiden maa-ainesten selvitys on liitetty kaava-aineistoon.

Federleynkatu - Osaa mietitytti, miten joukkoliikennekatuosuus saadaan sellaiseksi, että sitä noudatetaan.

Vastine: Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 5.3.2019 Niemenrantaan sijoittuvat katusuunnitelmat
Federleynkadulle, Niemenrannanaukiolle ja Kehyskadulle. Federleynkadun katualue ei kuulu nyt vireillä olevien
asemakaavojen suunnittelualueeseen.

Katusuunnitelmat nähtävillä verkossa:
https://www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut/liikenne-ja-katusuunnittelu/raitiotie/suunnitelmat-ja-
selvitykset.html

Muuta - Kysyttiin Rientolan ja kaupungin yhteisestä kaavahankkeesta. Vastauksessaan Rientolan edustaja
kertoi, että suunnitteilla on liikuntahalli ja jonkun verran asumista Niemen kartanon navetan korttelin
pohjoiskulmaan.

Vastine: Asemakaavamuutoksesta on käyty alustavia neuvotteluita mutta sellaista ei ole vielä kuulutettu
vireille. Alue ei kuulu nyt vireillä olevien asemakaavojen suunnittelualueeseen.


