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TIIVISTELMÄ

Asemakaava mahdollistaa liikennejärjestelyjen kehittämisen
Asemakaavan tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset raitiotien toisen
vaiheen suunnittelulle ja rakentamiselle sekä parantaa kävelyn ja pyöräilyn
reitistöä.

Yleisten alueiden rajojen muutoksia
Asemakaavassa päivitetään yleisten alueiden kaavamerkintöjä ja keskinäisiä
rajauksia. Vesi- ja satama-aluetta muutetaan katualueeksi. Muodostetaan
Santalahden ja uuden Hiedanrannan kaupunginosan raja.

Uusia tontteja tai rakennusoikeutta ei muodostu. Suunnittelualue on
kokonaisuudessaan Tampereen kaupungin omistuksessa.

Varaudutaan raitiotien rakentamiseen
Kaupunginhallitus päätti 18.12.2017 raitiotien osan 2 Pyynikintori -
Lentävänniemi kehitysvaiheen aloittamisesta ja hyväksyi Hiedanrannan
rakennesuunnitelman.

Tarkoitus on, että kaupunginvaltuusto päättää raitiotien toisen osan
rakentamisesta lokakuussa 2020.

Asemakaava kuuluu maankäytön suunnittelun kaavoitusohjelmaan vuosille
2019 - 2023 (kohde numero 14 vuodelle 2019): ”Raitiotien toiseen vaiheeseen
varaudutaan kaavoittamalla yleissuunnittelun mukaisen toisen vaiheen linjaus
Lentävänniemeen ja Lielahden suuntaan.”
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Asemakaavaprosessin vaiheet
Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 26.09.2019 sekä
lähettiin tiedoksi osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin viisi
viranomaiskommenttia ja yksi mielipide.

Yleisötilaisuus pidettiin 9.10.2019.

MRL 66 § tarkoittama viranomaisneuvottelu pidettiin 25.10.2019.

Palaute- ja vastineraportti on liitetty kaava-aineistoon.

Valmisteluvaihe

Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto kuulutettiin
nähtäville 12.12.2019 sekä lähettiin tiedoksi osallisille. Valmisteluaineistosta
saatiin 7 viranomaiskommenttia eikä yhtään mielipidettä.

Palaute- ja vastineraportti on liitetty kaava-aineistoon.

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus asetettiin yleisesti nähtäville 2.4.-4.5.2020 väliseksi ajaksi.

Asemakaavaehdotuksesta annettiin yksi viranomaislausunto. Muistutuksia ei
jätetty.

Palaute- ja vastineraportti on liitetty kaava-aineistoon.

Kaava-aineistoon tehdyt muutokset ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen

Ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen nimistöä on täydennetty. Hiedanrannan
keskustasta Näsisaareen johtava pääkatu nimettiin Näsisaaren bulevardiksi.

Kaava-aineistoon on lisätty uusia havainnekuvia.

Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan toteuttamismahdollisuudet ovat riippuvaisia vireillä olevasta
vesilain mukaisesta lupamenettelystä koskien Vaitinaron vesistötäyttöä josta ei
ole toistaiseksi lainvoimaista päätöstä (tilanne 4.5.2020).

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto päätti myöntää 20.1.2020 Tampereen
kaupungin hakemuksesta luvan vesialueen täytölle Näsijärvessä, ns.
saarivaihtoehto. Päätöksestä on valitettu.

Kaavaa voidaan lähteä toteuttamaan heti sen ja vesilupapäätöksen saatua
lainvoiman ja raitiotien osalta kaupunginvaltuuston päätettyä toisen vaiheen
rakentamisesta.
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1 LÄHTÖKOHDAT

1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

1.1.1 Asemakaava-alue on nykyistä vesialuetta
Suunnittelualue sijaitsee Lielahden ja Santalahden kaupunginosienrajalla.
Asemakaavan muutos ja asemakaava koskee noin 900 m pituista väliä
Pölkkylänniemestä Hiedanrantaan. Suunnittelualue on nykyisellään
kokonaisuudessaan rakentamatonta Näsijärven vesialuetta.

1.1.2 Luonnonympäristö
Suunnittelualueen ympäristön rantaviiva on jo rakennettua tai muutoin ihmisen
muokkaamaa. Järven pohjassa on uppopuita, mutta ei mainittavasti
pohjoisempana sijaitsevaa nollakuitua. Suunnittelualueen ainoa säilynyt osuus
Näsijärven alkuperäistä rantaviivaa on Pölkkylänniemen kärjen ympäristö.

1.1.3 Rakennettu ympäristö

Yhdyskuntarakenne

Suunnittelualue on liikenne- ja teollisuusalueeseen rajautuvaa vesialuetta.
Itäpäässä suunnittelualue rajautuu Pölkkylänniemeen joka on asemakaavassa
nro 8703 osoitettu suojaviheralueeksi.

Rakennettu kulttuuriympäristö

Kaava-alueen itäpään lähivaikutusalueella, joskin suunnittelualueen ulkopuolella
sijaitsee uittotunnelin ja Pölkkylänniemen alue jolla sijaitsee todettuja
teollisuushistoriaan liittyviä jäänteitä. Arkeologinen selvitys on liitetty kaava-
aineistoon.

Liikenne

Kaava-alueen suuntaisesti sen eteläpuolella kulkee Raumalta Kouvolaan
Tampereen kautta johtava valtatie 12 (Paasikiventie). Kaava-alue on osittain
osoitettu asemakaavassa teollisuuslaitoksen satama-alueeksi. Teollisuuden
satamatoiminnot ovat lakanneet.

Tekninen huolto

Kaava-alueen länsipäässä sijaitsevat Lielahden voimalaitoksen lauhdeputket
rannan pumppulaitokselta Näsijärven selälle. Itäpäässä suunnittelualuen
läheisyydessä Pölkkylänniemen kohdalla on 110 kV siirtolinja ja maakaasuputki.

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt

Tampereen kaupungin meluselvityksen (2017, ennuste 2040 päivä) mukaan
kaava-alueella liikennemelun keskiäänitaso nousee 60-65 dB tasolle. Tampereen
ilmanlaatumallinnuksen (2011) mukaan liikenteen tuottamat typpidioksidin ja
hengitettävien hiukkasten osalta ollaan ohjearvojen rajoilla.

Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä
pohjavesialueella (Epilänharju-Villilä A). Kaavan suunnittelualue sijoittuu osin



8 (16)

pohjavesialueen rajan sisäpuolelle mutta kuitenkin varsinaisen
muodostumisalueen rajan ulkopuolelle.

1.1.4 Väestö ja palvelut
Kaava-alueella ei ole asutusta eikä palveluita.

1.1.5 Maanomistus
Suunnittelualue on Tampereen kaupungin omistuksessa.

1.2 Aiemmin tehdyt suunnitelmat
Asemakaava on kantakaupungin yleiskaavan 2040 mukainen.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Tampereen raitiotien yleissuunnitelman
kokouksessaan 16.06.2014.

Hiedanrannan uuden kaupunginosan jatkosuunnittelua linjattiin 18.12.2017, kun
kaupunginhallitus hyväksyi rakennesuunnitelman alueen jatkosuunnittelun
lähtökohdaksi. Raitiotien linjaus kulkee siinä Pölkkylänniemestä täyttömaan
kautta Hiedanrantaan.

Asemakaavan valmistelua on tehty samanaikaisesti Hiedanrannan
yleissuunnittelun ja raitiotien toisen vaiheen suunnittelun kanssa.

Samanaikaisesti Pirkanmaan ELY –keskus on valmistellut Paasikiventien (VT12)
aluevaraussuunnitelmaa.

2 ASEMAKAAVAN KUVAUS

2.1 Kaavan rakenne
Kaava mahdollistaa joukkoliikenteen pääkadun rakentamisen vesistötäytölle
siltoineen sisältäen kävelyn ja pyöräilyn pääreitin (osa yleiskaavan pääreitistön
tavoiteverkkoa).

Ympäröivään maankäyttöön ei oteta kantaa vaan se tullaan ratkaisemaan
myöhemmissä asemakaavoissa.

Asemakaavalla muutetaan katu-, liikenne- ja vesialueiden rajauksia, merkintöjä
ja määräyksiä sekä kaupunginosan rajaa. Asemakaavalla ei osoiteta uutta
rakennusoikeutta.

2.2 Ympäristön laatua koskevat tavoitteet
Tavoitteena on mahdollistaa liikennejärjestelyiden muutosten toteuttaminen
kaupunkikuvallisesti hyväksyttävällä tavalla.

2.3 Aluevaraukset, kaavamerkinnät ja määräykset
Asemakaavamerkinnät ja määräykset ovat täydellisinä kaavakartan yhteydessä.
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2.3.1 Yleiset alueet

Katualueet

Asemakaava on kokonaisuudessaan katualuetta. Katualueelle on osoitettu
siltojen ohjeelliset paikat ja ohjeellinen varaus joukkoliikenteen laatukäytävälle.

2.4 Nimistö
Asemakaavalla muodostuu Hiedanrannan uuden kaupunginosan (269)
ensimmäisiä osia.

Nimitoimikunta on käsitellyt asemakaavan nimistöä kokouksessaan 13.2.2020.

Pölkkylänniemen ja uuden saaren välinen joukkoliikennesilta (silta 1) päätettiin
nimetä nimellä Pölkkylänsilta. Nimi viittaa viereiseen Pölkkylänniemeen ja myös
alueella aiemmin sijainneeseen Pölkkylän huvilaan.

Uuden saaren ja Hiedanrannan keskustan välinen silta (silta 2) päätettiin nimetä
nimellä Hiedansilta. Nimi viittaa Hiedanrantaan. Sillan nimelle on hyvät
perusteet juuri tässä paikassa, koska koko Hiedanrannan alueen nimen pohjana
olevat paikannimet Hiedanranta, Hiedanlahti ja Hiedanahde sijaitsevat sillan
välittömässä läheisyydessä.

Joukkoliikennekadun nimeämispäätös siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
Todettiin, että ensin halutaan nimi saarelle, ja sen pohjalta voidaan nimetä myös
saaren pääkatu. Todettiin, että saaren nimestä voidaan järjestää nimikilpailu
yhteistyössä kaupunkilehti Tamperelaisen kanssa.

Nimitoimikunta päätti kokouksessaan 2.4.2020 nimetä Nottbeckinaukiolta
Näsisaareen johtavan pääkadun Näsisaaren bulevardiksi.

3 KAAVAN VAIKUTUKSET
Asemakaavan toteutuessa ensi vaiheessa rakentuva ympäristö on väliaikainen
tilanne. Ympäröivä maankäyttö tullaan ratkaisemaan yksityiskohtaisemmin
tulevissa asemakaavoissa ja se rakentuu mahdollisesti 2050 –luvulle asti.

3.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
Liikennejärjestelyiden parantaminen edistää liikenteen sujuvuutta ja
saavutettavuutta kaikilla kulkutavoilla koko Tampereen mittakaavassa.

3.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon
Hankkeen toteuttamiseen liittyvät pohjavesi- ym. vesistöön liittyvät kysymykset
ratkaistaan kokonaisuudessaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa ja
Vaasan hallinto-oikeudessa vireillä olevien vesilain mukaisten lupa-asioiden
yhteydessä.

Joukkoliikenteen tehostaminen vähentää muun ajoneuvoliikenteen tuottamia
ilmansaasteita ja hiilidioksidipäästöjä.
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Kaavan toteuttaminen tarkoittaa massiivista vesistötäyttöä tärkeän
pohjavesialueen läheisyydessä. Asemakaavan toteuttamismahdollisuudet ovat
riippuvaisia vireillä olevasta vesilain mukaisesta lupamenettelystä.

3.3 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja
luonnonvaroihin

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät pohjavesi- ym. vesistöön liittyvät kysymykset
ratkaistaan kokonaisuudessaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa ja
Vaasan hallinto-oikeudessa vireillä olevien vesilain mukaisten lupa-asioiden
yhteydessä.

3.4 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen
sekä liikenteeseen

Tehokkaan joukkoliikennejärjestelmän laajentaminen mahdollistaa tiiviimmän ja
energiatehokkaamman kaupunkirakenteen kehittämisen läntiselle Tampereelle.

Liikennejärjestelyiden parantaminen edistää liikenteen sujuvuutta ja
saavutettavuutta kaikilla kulkutavoilla koko Tampereen mittakaavassa.

3.5 Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun
ympäristöön

3.5.1 Kaupunkikuva, maisema ja rakennettu ympäristö
Asemakaava muuttaa toteutuessaan Näsijärven rantamaisemaa. Raitiotie on
linjattu sillalla Paasikiventien yli Pölkkylänniemeen, jonka linjaus halkaisee
koillinen-kaakko –suunnassa. Järvikaupungin yleissuunnitelmassa silta jatkuu
edelleen Pölkkylänniemestä täyttösaarelle. Sillat ja täyttö ovat ensi vaiheessa
näkyvin elementti suurmaisemassa.

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

Asemakaavan toteutuessa ensivaiheessa rakentuva ympäristö, täyttö ja raitiotie
siltoineen, on väliaikainen tilanne joka todennäköisesti tulee jäämään
lopullisessa suunnitellussa tilanteessa kaupunkikuvallisesti toissijaiseen rooliin.
Ympäröivä maankäyttö ja sen vaikutukset maisemaan tullaan ratkaisemaan
yksityiskohtaisemmin tulevissa asemakaavoissa.

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.

3.5.2 Kulttuuriperintö
Uittotunnelin ja Pölkkylänniemen alue, jolla sijaitsee todettuja
teollisuushistoriaan liittyviä jäänteitä, ei ole suoraan uhattuna
rakentamistoimenpiteiden takia vaan vaikutukset ovat maisemallisia.
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Pölkkylänniemen ja uittotunnelin alueesta vuonna 2019 valmistunut
kulttuuriympäristöselvitys on liitetty kaava-aineistoon.

Asemakaavaprosessin eri vaiheissa on neuvoteltu maakuntamuseon kanssa.

Nyt suunnitteilla oleva asemakaava varautuu ensi vaiheessa raitiotien
rakentamiseen täyttömaalle. Tilanne on väliaikainen (joskin saattaa kestää useita
vuosia) ja ympäröivä maankäyttö vaikutuksineen ratkaistaan tulevissa
asemakaavoissa. Vesistötäytön toteuttamisen mahdollisuus ylipäätään
ratkaistaan taas vesilain mukaisessa lupamenettelyssä.

Kaavan toteuttamisen suorat vaikutukset maisemassa seuraavat
katusuunnitelman toteuttamisesta. Näitä ovat saareen eri vaiheissa johtavat
sillat, kulkuväylät, ajolankapylväät ja katupuut. Ensimmäisessä vaiheessa
toteutetaan sillat, raitiotie ja osa kevyen liikenteen järjestelyistä.

Ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kaava-aineistoon on lisätty uusia
havainnekuvia ensimmäisen vaiheen toteutuksesta maisemallisen vaikutuksen
hahmottamisen helpottamiseksi.

Näköyhteys uittotunnelilta Näsijärvelle rajoittuu mutta vesiyhteys säilyy
saariratkaisun ansiosta. Näkymät Paasikiventieltä Näsijärvelle myös rajoittuvat
osin. Siltojen ansiosta myös Pölkkylänniemen alkuperäistä rantaviivaa pystytään
säilyttämään.

Tällä hetkellä näköyhteyttä järvelle ja Näsisaareen päin rajoittaa myös
uittotunnelin suuaukon läheisyydessä oleva runsas pusikkomainen kasvillisuus.
Johtopäätöksenä uittotunnelin näkyvyyttä voidaan parantaa kevyin
maisemanhoidollisin toimenpitein raivaamalla sen suuaukon läheisyydestä
näkymiä peittävää kasvustoa ja pitkällä aikavälillä korostamalla sen asemaa
ympäröivän maankäytön suunnittelussa.

Kulttuuriympäristön huomioimisen osalta yleissuunnitelmassa on edistytty
selvästi rakennesuunnitelmaan nähden, vaikka kaikkia etenkään
Järvikaupungissa kulttuuriympäristöön kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia ei ole
pystytty ratkomaan tai lieventämään yleissuunnitelmassa. Tärkein
Järvikaupungin negatiivisia vaikutuksia lieventävä tekijä on nykyisen rantaviivan
huomioiminen järvikaupungin edustan kanavassa (FCG, s.44 Johtopäätökset)

Hiedanrannan yleissuunnitelman vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön
ja arkeologiseen perintöön (FCG 2019) on liitetty kaava-aineistoon.

Museovirasto hoitaa Pirkanmaalla vedenalaiseen kulttuuriperintöön liittyviä
tehtäviä. Kaavavalmisteluun ei liity vedenalaisen kulttuuriperinnön
selvitystarvetta, koska alue (laivan hylky) on jo inventoitu.

Vedenalainen arkeologinen selvitys ja Museoviraston lausunto on liitetty kaava-
aineistoon. Hylky on siirretty pois kaavan vaikutusalueelta 11/2019.
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3.6 Vaikutukset talouteen ja elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen
(yritysvaikutukset)

Yritysvaikutuksia on arvioitu raitiotien yleissuunnittelun yhteydessä.

Yhteenveto:

Raitiotien toteuttamisen yritysvaikutukset kokonaisuudessaan välille Pyynikintori
- Lentäväniemi on jo aikaisemmissa arvioinneissa arvioitu positiivisiksi.

Santalahden alueen yritystoiminnalle raitiotiellä on merkittävät myönteiset
vaikutukset. Rantatielle suunnitellut kaksi raitiovaunupysäkkiä palvelevat alueen
asukkaiden lisäksi myös Santalahden rantapuiston käyttäjiä, kun
katusuunnitelman mukainen uusi jalankulku- ja pyöräilysilta toteutetaan.
Raitiotiepysäkkien arvioidaan tuovan alueelle rakentuviin liiketiloihin asiakkaiksi
muitakin kuin alueen asukkaita ja lisäävän siten yritystoiminnan kannattavuutta.
Raitiotie lisää Santalahden asuntojen kysyntää.

Negatiivisia vaikutuksia yritystoiminnalle voi aiheutua raitiotien rakentamisesta.
Negatiivisia vaikutuksia voidaan lieventää työnaikaisten liikennejärjestelyjen
hyvällä suunnittelulla, yhteistyöllä alueen yrittäjien kanssa sekä tiedottamalla
ajoissa ja monikanavaisesti rakentamisen vaiheista ja vaikutuksista.

Yritysvaikutusten kokonaisarviointi on myönteinen.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Asemakaavamuutoksen käynnistäminen
Kaavamuutos kuulutettiin vireille 26.09.2019.

4.2 Asemakaavamuutoksen tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa raitiotien rakentaminen siltoineen
Pölkkylänniemen ja Hiedanrannan tulevan keskustan välille täyttömaalle.

Asemakaava kuuluu maankäytön suunnittelun kaavoitusohjelmaan vuosille 2019
- 2023 (vuodelle 2019): ”Raitiotien toiseen vaiheeseen varaudutaan
kaavoittamalla yleissuunnittelun mukaisen toisen vaiheen linjaus
Lentävänniemeen ja Lielahden suuntaan.”

4.2.1 Tavoitteiden tarkentuminen kaavaprosessin aikana
-

4.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus
Raitiotiehankkeella kokonaisuutena ja siihen liittyvillä osakokonaisuuksilla on
ollut ja on käynnissä useita osallistumis- ja vuorovaikutusprosesseja.

Asemakaavan 8769 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin osallisille ja
kuulutettiin nähtäville 26.09.-17.10.2019 väliseksi ajaksi. Vireilletulovaiheessa
saatiin kuusi viranomaiskommenttia ja yksi mielipide.

MRL 66 § tarkoittama viranomaisneuvottelu pidettiin 25.10.2019.
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Yleisötilaisuus pidettiin 9.10.2019.

Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto kuulutettiin
nähtäville 12.12.2019 sekä lähettiin tiedoksi osallisille.

Asemakaavaa valmisteltaessa järjestettiin erillisneuvotteluja eri kaupungin
organisaatioiden kanssa. Kaavatyötä on ohjannut erillinen ohjausryhmä, joka on
hyväksynyt asemakaavan ratkaisut.

4.4 Asemakaavaratkaisun kehittyminen suunnittelun aikana

4.4.1 Aloitusvaiheen palaute ja kaavan valmisteluaineiston laatiminen
Aloitusvaiheessa saadut viranomaiskommentit ja organisaatioilta saadut
palautteet ovat vaikuttaneet tarkistetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman,
kaavaluonnoksen ja selvitysaineiston sisältöön. Kaavarajausta on tarkistettu.

4.4.2 Valmisteluaineistosta saatu palaute ja huomioon ottaminen
Valmisteluaineistosta saatiin 7 viranomaiskommenttia eikä yhtään mielipidettä.
Valmisteluvaiheen palaute- ja vastineraportti on liitetty kaava-aineistoon.

Tampereen kantakaupungin yleiskaava 2040 kuulutettiin kokonaisuudessaan
voimaan 20.1.2020. Asemakaava on nyt lainvoimaisen yleiskaavan mukainen.

Siltaa varten varatun alueen osan merkinnät on muutettu ohjeellisiksi.

Selostusta ja selvitysaineistoa on päivitetty.

4.4.3 Ehdotusaineistosta saatu palaute ja niiden huomioon ottaminen
Palaute- ja vastineraportti on liitetty kaava-aineistoon.

4.4.4 Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset nähtävilläolon jälkeen
Kaava-aineistoa on täydennetty havainnekuvilla. Nimistöä on täydennetty.

5 KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT JA PÄÄTÖKSET
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Tampereen raitiotien yleissuunnitelman
kokouksessaan 16.06.2014.

Hiedanrannan uuden kaupunginosan jatkosuunnittelua linjattiin 18.12.2017, kun
kaupunginhallitus hyväksyi rakennesuunnitelman alueen jatkosuunnittelun
lähtökohdaksi. Raitiotien linjaus kulkee siinä Pölkkylänniemestä täyttömaan
kautta Hiedanrantaan.

Asemakaava on voimassa olevan maakuntakaavan mukainen.

Asemakaava on kantakaupungin yleiskaavan 2040 mukainen.

Pirkanmaan ELY –keskus on samanaikaisesti valmistellut Paasikiventien (VT12)
aluevaraussuunnitelmaa.
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5.1.1 Maakuntakaavassa alue on kaupunkiseudun keskusakselin kehittämisvyöhykettä
Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Pirkanmaan maakuntakaavan 2040
kokouksessaan 27.3.2017. Maakuntakaavan hyväksymispäätös tuli
lainvoimaiseksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 24.4.2019.

Maakuntakaavassa kyseinen alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi
(ehdollinen), tiiviin joukkoliikenteen vyöhykkeeksi ja kaupunkiseudun
keskusakselin kehittämisvyöhykkeeksi ja osin tärkeäksi vedenhankintaan
soveltuvaksi pohjavesialueeksi.

Merkintä kasvutaajamien kehittämisvyöhyke (kk6) koskee ainoastaan
vyöhykkeellä olevia maakuntakaavan maaseutualueita sekä maa- ja
metsätalousvaltaisia alueita. Näin ollen merkintää ei sovelleta asemakaavan
8769 alueella.

Pirkanmaan ELY-keskus määräsi voimaan uudet, maakuntakaavaan merkittyjä
laajemmat, pohjavesialuerajaukset ja luokitukset 06.03.2019 alkaen. Kaavan
suunnittelualue sijoittuu osin pohjavesialueen rajan sisäpuolelle mutta kuitenkin
varsinaisen muodostumisalueen rajan ulkopuolelle (Epilänharju-Villilä A).

5.1.2 Yleiskaavassa alueella kulkee raitiotie
Kantakaupungin yleiskaava 2040 on hyväksytty valtuustossa 15.5.2017 ja
kuulutettu kokonaisuudessaan voimaan 20.1.2020.

Yleiskaavassa 2040 suunnittelualueelle on osoitettu raitiotien linjaus ja
ohjeellinen viherverkoston yhteystarvealue. Voimassa olevan Yleiskaavan 2040
raitiotien linjausta lukuun ottamatta ympäröivään maankäyttöön ei oteta kantaa
tässä asemakaavassa.

Asemakaava on yleiskaavan 2040 mukainen.

5.1.3 Asemakaavatilanne
Suunnittelualueella ovat voimassa asemakaavat nro 3146 (vahvistettu
17.08.1970) ja asemakaava nro 5476 (vahvistettu 03.12.1979).

Voimassa olevissa asemakaavoissa suunnittelualue on käyttötarkoituksiltaan
teollisuuslaitoksen satama-aluetta ja vesialuetta.

Osa suunnittelualueesta (837-601-0001-282) on asemakaavatonta vesialuetta.

Suunnittelualuetta ympäröivien vanhentuneiden asemakaavojen kumoamiseksi
on 19.3.2020 kuulutettu vireille asemakaavamuutos nro 8768.

5.1.4 Kaupungin strategiat
Tampereen uusi strategia ulottuu vuoteen 2030. Se perustuu tunnistettuihin
tulevaisuuden muutostekijöihin ja sisältää kaupungin kehittämisen pitkän
aikavälin tahtotilan. Valtuusto hyväksyi Tampereen uuden strategian 13.
marraskuuta 2017.
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Tampereen strategia 2030:

Yhdyskuntarakennetta tiivistetään ja kasvua suunnataan ensisijaisesti
joukkoliikennevyöhykkeelle ja aluekeskuksiin. Raitiotietä kehitetään kaupungin
liikennejärjestelmän runkona.

Ydinkeskustan on oltava saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla kävelystä
yksityisautoihin. Ydinkeskustaan ja aluekeskuksiin luodaan viihtyisää
kaupunkiympäristöä kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä edistämällä sekä
niiden houkuttelevuutta vahvistamalla.

Kaupunki kehittää älyliikennettä sekä liikkumisen uusia palveluja ja toimivia
matkaketjuja.

Asemakaava kuuluu kaavoitusohjelmaan 2019-2023 (kohde nro 14) ja kaavatyö
on ajoitettu vuodelle 2019.

5.1.5 Tonttijako
Alueella ei ole voimassa olevaa tonttijakoa. Katualue muodostetaan yleisten
alueiden jakona tai tonttijaon yhteydessä, sitovana ja erillisenä.

5.1.6 Pohjakartta
Pohjakartta on Tampereen kaupungin paikkatietoyksikön laatima ja se on
tarkistettu joulukuussa v. 2019.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Asemakaavan toteuttamista parhaiten kuvaava raitiotien katuyleissuunnitelma
on osana liiteaineistoa.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Asemakaavan toteuttamismahdollisuudet ovat riippuvaisia vireillä olevasta
vesilain mukaisesta lupamenettelystä.

Kaavaa voidaan lähteä toteuttamaan sen saatua lainvoiman, vesilain mukaisen
täyttöluvan saatua lainvoiman ja raitiotien osalta kaupunginvaltuuston päätettyä
toisen vaiheen rakentamisesta.

6.3 Toteutuksen seuranta
Asemakaavan seurantalomake on selostuksen liitteenä.
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7 LUETTELO ASEMAKAAVAN ASIAKIRJOISTA
· Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.09.2019, tark. 02.12.2019

· Asemakaava nro 8769, 02.12.2019, tark. 23.3.2020 ja 4.5.2020

· Asemakaavan selostus, 02.12.2019, tark. 23.3.2020 ja 4.5.2020

· Asemakaavan seurantalomake, 02.12.2019, tark. 23.3.2019

· Viranomaisneuvottelun muistio (25.10.2019)

· ehdotusvaiheen viranomaislausunnot

7.1 Suunnitelmat, selvitykset ja muut asiakirjat
· Hiedanrannan yleissuunnitelma selvityksineen

· raitiotien katusuunnitelmat (Raitiotieallianssi, 2020)

· Runkomelu- ja tärinäselvitys, Tampereen raitiotien osa 2 (Raitiotieallianssi 2019)

· Hiedanrannan yleissuunnitelman vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ja arkeologiseen
perintöön (FCG, 2019-2020)

· Pölkkylänniemen arkeologinen selvitys (FCG/Heiskanen&Luoto, 2019)

· arkeologinen vedenalaisinventointi (Pintafilmi Oy 2015)

· havainnekuvamateriaalia (Sitowise Oy 2020)

· valmisteluvaiheen palaute- ja vastineraportti 23.3.2020

· aloitusvaiheen palaute- ja vastineraportti 2.12.2019

· yleisötilaisuuden muistio ja vastineet



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 837 Tampere Täyttämispvm 03.08.2020
Kaavan nimi Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 8769, Lielahti, Santalahti
Hyväksymispvm 15.06.2020 Ehdotuspvm 31.03.2020
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 26.09.2019
Hyväksymispykälä 80 Kunnan kaavatunnus 837-8769
Generoitu kaavatunnus 837V150620A80  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 3,1492 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 0,5554
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]2,5938
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 3,1492 100,0   0,5554  
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 3,1492 100,0   1,8232  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä     -1,2678  

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 3,1492 100,0   0,5554  
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 3,1492 100,0   1,8232  
Kadut 3,1492 100,0   3,1492  
LS-1     -1,3260  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä     -1,2678  
W     -1,2678  
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