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Ilmakuva asemakaavan 8769 suunnittelualueesta

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Lielahden ja Santalahden kaupungin-
osien rajalla. Asemakaavan muutos ja asemakaavakoskee noin
900 m pituista väliä Pölkkylänniemestä Hiedanrantaan. Suun-
nittelualue on nykyisellään kokonaisuudessaan rakentama-
tonta Näsijärven vesialuetta.

Maanomistus
Suunnittelualue on kokonaisuudessaan Tampereen kaupungin
omistuksessa.

Tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa raitiotien raken-
taminen siltoineen Pölkkylänniemen ja Hiedanrannan tulevan
keskustan välille täyttömaalle.

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

Lähtökohdat
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Pir-
kanmaan maakuntakaavan 2040 kokouksessaan 27.3.2017.
Maakuntakaavan hyväksymispäätös tuli lainvoimaiseksi kor-
keimman hallinto-oikeuden päätöksellä 24.4.2019.

Maakuntakaavassa kyseinen alue on osoitettu taajamatoimin-
tojen alueeksi (ehdollinen), tiiviin joukkoliikenteen vyöhyk-
keeksi ja kaupunkiseudun keskusakselin
kehittämisvyöhykkeeksi ja osin tärkeäksi vedenhankintaan so-
veltuvaksi pohjavesialueeksi.

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

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

Maakuntakaava 2040: http://tieto.pirkanmaa.fi/kartat/

Yleiskaava: Kantakaupungin yleiskaava 2040 on hyväksytty val-
tuustossa 15.5.2017. Kaupunginhallitus on määrännyt yleiskaa-
van osittain voimaan kuulutuksella 20.9.2018 lukuun
ottamatta Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kumoamia osia ja
Iidesjärven osayleiskaavan aluetta. Hallinto-oikeuden päätök-
sestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Yleiskaavassa 2040 suunnittelualueelle on osoitettu raitiotien
linjaus ja ohjeellinen viherverkoston yhteystarvealue. Kanta-
kaupungin yleiskaava 2040:

https://www.tampere.fi/tiedos-
tot/y/4tmQcUzJD/YK2040_kartat1_4_osittainen_voimaantulo
_20_09_2018.pdf

Kantakaupungin yleiskaavan Paasikiventien pohjoispuolella si-
jaitseva keskustatoimintojen ja virkistyksen sekoittunutta
aluetta koskeva kaavamerkintä on kumottu. Tältä osalta on
voimassa Santalahden osayleiskaava (yk028) joka osoittaa
suunnittelualueen vesialueeksi ja luonnonmukaiseksi lähivirkis-
tysalueeksi. Santalahden osayleiskaava (yk028):
https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/
yleiskaavoitus/voimassa-olevat-yleiskaavat/santalahti.html

Asemakaava: Suunnittelualueella ovat voimassa asemakaavat
nro 3146 ja 5476 joissa suunnittelualue on teollisuuslaitoksen
satama-aluetta ja vesialuetta. Osa suunnittelualueesta on ase-
makaavatonta aluetta. Ajantasa-asemakaava:

https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoi-
tus/asemakaavoitus/ajantasa-asemakaava.html



Asemakaavan vaihe

ALOITUS VALMISTELU EHDOTUS VALMIS

Raitiotien toisen vaiheen linjaus

Hiedanrannan uuden kaupunginosan jatkosuunnittelua linjat-
tiin 18.12.2017, kun kaupunginhallitus hyväksyi rakennesuun-
nitelman alueen jatkosuunnittelun lähtökohdaksi. Raitiotien
linjaus kulkee siinä Pölkkylänniemestä täyttömaan kautta
Hiedanrantaan.

Suunnittelu on käynnissä ja on tarkoitus, että kaupunginval-
tuusto päättää raitiotien osan 2 rakentamisesta lokakuussa
2020.

Asemakaavan toteuttaminen ja muut keskeneräiset
alueen maankäyttöön liittyvät lupaprosessit

Asemakaavan toteuttamismahdollisuudet ovat riippuvaisia vi-
reillä olevasta vesilain mukaisesta lupamenettelystä.

Tampereen kaupunki haki 3.7.2017 vesilain (587/2011) mu-
kaista lupaa Vaitinaron ranta-alueen täyttämiselle. Länsi- ja
Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi 10.10.2018 myönteisen
päätöksen hakemuksesta. Päätöksestä on valitettu. 4.12.2018
antamallaan välipäätöksellä Vaasan hallinto-oikeus kielsi alue-
hallintoviraston päätöksen täytäntöönpanon. Valituksesta ei
ole 2.12.2019 mennessä annettu päätöstä.

Tampereen kaupunki haki 15.3.2019 vesilain (587/2011) mu-
kaista lupaa Hiedanrannan vesialueelle sijoittuvan vesis-
tötäytön rakentamiselle ja valmistelevien töiden aloittamiseksi
muutoksenhausta huolimatta. Hakemuksesta ei ole 2.12.2019
mennessä annettu päätöstä.

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta myönsi
11.06.2019 tekemällään päätöksellä luvan poiketa voimassa-
olevasta asemakaavasta (Lsttv) vesitäytön rakentamiseksi sillä
ehdolla että hankkeelle saadaan vesilain mukainen lupa. Pää-
töksestä on valitettu. Valituksesta ei ole 2.12.2019 mennessä
annettu päätöstä.

Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt
Mielipiteet ja muistutukset voi jättää kohdan tiedottaminen ja
yhteystiedot mukaisesti.

· Vireilletulo- ja valmisteluvaihe, osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma kuulutetaan nähtäville 26.9.-
17.10.2019 väliseksi ajaksi. Mielipiteet ja kommentit.

· Yleisötilaisuus järjestettiin 9.10.2019
· Viranomaisneuvottelu (MRL 66 §) pidettiin

25.10.2019
· Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja

valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 12.12.2019.
Mielipiteet ja kommentit.

· Asemakaavaehdotuksen käsittely. Yhdyskuntalauta-
kunta päättää ehdotuksen nähtäville asettamisesta,
kuulutus ja nähtävilletulo. Muistutukset ja viran-
omaislausunnot.

· Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Muutoksenhakumahdollisuus.

Suunnitelmat ja selvitykset
· Hiedanrannan yleissuunnitelma selvityksineen
· raitiotien yleissuunnitelma
· raitiotien meluvaikutusten arviointi
· raitiotien runkomelu- ja tärinäselvitys
· kuntatekniikan yleissuunnitelma
· arkeologinen vedenalaisinventointi
· Pölkkylänniemen ja uittotunnelin alueen

arkeologinen kartoitus

Vaikutuksia arvioidaan (MRA 1 §)
· ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
· maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon
· kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja

luonnonvaroihin
· alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energia-

talouteen sekä liikenteeseen
· kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja raken-

nettuun ympäristöön
· elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.

Lisäksi arvioidaan kaupungin oman linjauksen mukaisesti yri-
tysvaikutukset. Vaikutukset arvioidaan kaavan laatimisen yh-
teydessä ja ne kirjataan asemakaavaselostukseen.

Osalliset
· kaavamuutoksen hakija (Tampereen kaupunki)
· kiinteistöjen omistajat ja asukkaat (lähivaikutusalue)
· kaupungin eri viranomaiset, toimialat ja liikelaitokset
· Pirkanmaan ELY-keskus
· Pirkanmaan liitto
· Pirkanmaan Maakuntamuseo
· vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta Museovirasto
· Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry
· muut ilmoituksensa mukaan

Tiedottaminen ja yhteystiedot
Aineistojen nähtävillä pidosta tiedotetaan kuulutuksilla, jotka
julkaistaan Aamulehdessä, kaupungin virallisella ilmoitustau-
lulla (keskusvirastotalo, os. Aleksis Kiven katu 14–16 C) ja kau-
pungin internet-sivuilla osoitteessa:
www.tampere.fi/ilmoitustaulu

Nähtävillä olevaan kaava-aineistoon voi tutustua Palvelupiste
Frenckellissä, os. Frenckellinaukio 2 B. Aineisto on lisäksi näh-
tävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa:
https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoi-
tus/ajankohtaiset-suunnitelmat.html

Mielipiteet, muistutukset ja lausunnot

Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere.
Käyntiosoite: Aleksis Kiven katu 14–16 C, Tampere.
Sähköpostiosoite: kirjaamo@tampere.fi
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