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XXV (VIHIOJA), VIINIKANKATU 42–46, POLIISIN JA PELASTUSLAITOKSEN TOIMITILAT 

ASEMAKAAVA NRO 8786 

 
Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 16.5.2022 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8786.  
Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. 
 
 
 

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

Asemakaava koskee: 

Tampereen kaupungin XXV kaupunginosan (Vihioja) tonttia nro 665-9 sekä katu- ja  

vaara-aluetta. 

 

Asemakaavalla muodostuu: 

Tampereen kaupungin XXV kaupunginosan (Vihioja) korttelin 665 tontti nro 10, korttelin 

1665 tontit nro 1 – 5, sekä katualuetta. 

 

Kaavan laatija: 

Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, 

projektiarkkitehti Anna Hyyppä (11.2.2022 saakka) ja projektiarkkitehti Milla Hilli-

Lukkarinen (1.3.2022 alkaen). 

 

Diaarinumero:  

TRE:4006/10.02.01/2019, pvm 3.6.2019 

 

Vireille tulo:  

19.11.2020 

 

Kaavan nimi ja tarkoitus: 

XXV (Vihioja), Viinikankatu 42–46, poliisin ja pelastuslaitoksen toimitilat, asemakaavan 

muutos. Asemakaava numero 8786.  
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TIIVISTELMÄ 

Uudet toimitilat poliisille ja pelastuslaitokselle 

Asemakaavalla mahdollistetaan uusien toimitilojen rakentaminen poliisille 

ja pelastuslaitokselle. Poliisitalolle, paloasemalle ja selviämisasemalle 

muodostetaan tontit alueen eteläosaan. Pohjoisosassa nykyiset 

kunnallistekniset toiminnat säilyvät ja niille muodostetaan oma tontti. 

Eteläisen ja pohjoisen osan väliin muodostetaan uusi katu. 

Uutta rakennusoikeutta 3050 kerrosalaneliömetriä (k-m²) 

Suunnittelualueen kokonaiskerrosala on 68 276 k-m2
 ja tehokkuus e=0,5. 

Rakennusoikeus kasvaa yhteensä 3046 k-m2. 

Teollisuus- ja varastoalue Nekalan eteläosassa 

Suunnittelualue sijaitsee Vihiojan kaupunginosassa 2,5 km keskustasta 

etelään osoitteessa Viinikankatu 42, 44 ja 46. Asemakaavan muutos koskee 

tonttia nro 665-9, Viinikankadun varrella sijaitsevaa muuntamotonttia, 

sekä Viinikankadun ja Lahdenperänkadun katualuetta Nekalan 

teollisuusalueen eteläosassa. Länsipuolella on Lempääläntie ja Viinikan 

ratapiha, etelässä Vihioja. Suunnittelualue on väljästi rakennettua 

teollisuus- ja varastoaluetta, jossa toimivat mm. Nekalan jäteasema, 

Nekalan lämpökeskus ja Tampereen Veden pääkonttori. 

Tavoitteena uusi poliisitalo ja paloasema 

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uusien toimitilojen 

rakentaminen poliisille, pelastuslaitokselle ja muille viranomaistahoille 

alueen eteläosaan. Samalla kehitetään tontin pohjoisosassa sijaitsevia 

kaupungin toimintoja. Asemakaava on kaavoitusohjelman kohde vuodelle 

2022. 

Asemakaavaprosessin vaiheet 

Aloitusvaihe 

Asemakaava laaditaan kaupungin kiinteistötoimen ja Senaatti-kiinteistöjen 

aloitteesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 

19.11.–10.12.2020. Siitä saatiin 8 viranomaiskommenttia ja 5 mielipidettä.  

Viranomaisten kommenteissa tuotiin esiin mm. vaarallisten aineiden 

kuljetukset ja riskinhallinta, konekorjaamorakennuksen säilyttäminen, 

rakennetun kulttuuriympäristön selvitystarve, kaasuputkien ja 

vesihuoltolinjojen huomioiminen, Tampereen Veden liikenne- ja 

laajennustarpeet sekä Vihiojan valuma-alue. Mielipiteissä otettiin kantaa 
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pyöräilyn ja jalankulun yhteyksiin, hälytysajoliittymän sijaintiin sekä 

yleiskaavan viheryhteystarpeeseen. 

Valmisteluvaihe 

Asemakaavaa varten laadittiin meluselvitys, hulevesiselvitys, vesihuollon 

yleissuunnitelma, kasvillisuus-, luontotyyppi- ja hyönteisselvitys, 

rakennusinventointi, sekä ympäristöteknisiä tutkimuksia. Viitesuunnitelmia 

tarkennettiin. Suunnittelussa on huomioitu VAK-ratapiha ja johtolinjat. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkistettiin palautteen perusteella. 

Asemakaavan valmisteluaineisto kuulutetaan nähtäville ja siitä julkaistaan 

esittelyvideo palautteen saamista varten. 

Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.   
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1 LÄHTÖKOHDAT 

1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

1.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Vihiojan kaupunginosassa 2,5 km kaupungin 

keskustasta etelään osoitteessa Viinikankatu 42, 44 ja 46. Asemakaavan 

muutos koskee tonttia nro 665-9, Viinikankadun ja Lahdenperänkadun 

katualuetta sekä Viinikankadun varren muuntamotonttia. Länsipuolella on 

Lempääläntie ja Viinikan ratapiha, etelässä Vihioja. Suunnittelualue on 

väljästi rakennettua teollisuus- ja varastoaluetta, jossa toimivat mm. 

Nekalan jäteasema, Nekalan lämpökeskus ja Tampereen Veden 

pääkonttori. 

 

Ilmakuva suunnittelualueen lähiympäristöstä. KUVA: © 2018 BLOM 

1.1.2 Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on rakennettua varikkoympäristöä, joka on suurimmaksi 

osaksi vanhaa asfaltti- ja sorakenttää. Yhtenäistä kasvillisuutta on pääosin 

vain ympäröivillä nurmialueilla, joilla on puu- ja pensasistutuksia. 

Asemakaavan kasvillisuus-, luontotyyppi- ja hyönteisselvityksen (2021) 

mukaan alueella ei ole luontaisia elinympäristöjä, vaan kasvillisuus on 

istutettua tai kasvanut ihmistoiminnan seurauksena. Uhanalaisia tai 

muuten suojelun kannalta merkittäviä perhoslajeja tai hyönteisiä ei 

havaittu. Uhanalaisen lajiston kannalta alueen metsäapilakohteet voisivat 

soveltua mäkihiilikoille, mutta lajia ei etsinnöistä huolimatta havaittu. 

Tontti on melko tasainen ja maanpinta laskee loivasti etelään. Maanpinnan 

taso vaihtelee välillä +81,2 m…+85,9 m. Maaperä koostuu 0,6‒4 m 
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paksuisesta täyttökerroksesta hiekkaa, soraa ja savea. Täyttömaan alla 

alkaa luonnonmaa: siltti, hiekkainen siltti tai savi. Silttiä on noin 7‒20 m 

syvyydelle, ja sen alapuolella on moreenia ja soraa. Kalliopinta on 

todennäköisesti yli 15 m syvyydellä. 

Vihiojanpuistossa Lahdenperänkadun eteläpuolella virtaa Vihioja. 

Suunnittelualue kuuluu Vihiojan valuma-alueeseen. 

1.1.3 Rakennettu ympäristö 

Yhdyskuntarakenne 

Vihiojan eli tutummin Nekalan teollisuusalue sijoittuu radan varteen 

Viinikka-Nekalan, Jokipohjan ja Koivistonkylän pientalovaltaisten 

asuinalueiden väliin. Kaupunginosa kaavoitettiin teollisuusalueeksi 1939 ja 

sinne johdetiin pistoraiteet 1940-luvulla. Alueelle tuli teollisuuslaitosten 

lisäksi varastoja, korjaamoja, kaupungin liikennelaitoksen hallit sekä 

koilliskulmaan Tampereen normaalikoulu. 1960‒70-luvuilla Nekalan 

alueelle rakentui tukkukaupan varasto- ja myymälätoimintaa. Sittemmin 

liike- ja toimistotilojen määrä on kasvanut ja kaupunginosa on muuttunut 

monipuolisemmaksi palvelujen ja työpaikkojen sekoittuneeksi alueeksi.  

Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Vihiojan eteläosassa. Alue alkoi 

rakentua 1920‒40-luvuilla ja on rakentumisestaan saakka ollut kaupungin 

yhdyskuntateknisen huollon ja varastoinnin käytössä.  

Kaupunkikuva ja alueen rakennuskanta 

 

Viistokuva suunnittelualueesta. KUVA: © 2018 BLOM 

Suunnittelualueella on parikymmentä varikko-, varasto- tai kuntateknistä 

rakennusta vuosilta 1953‒2010. Tontin luoteiskulmassa on Tampereen 

Sähkölaitoksen lämpökeskus öljysäiliöineen. Koilliskulmassa on Tampereen 

Veden toimistorakennus ja varastokatoksia. Tontin keski- ja eteläosassa on 

kaupungin varastorakennuksia ja -katoksia, korjaamo- ja työtiloja sekä 
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toimistorakennus. Viinikankadun varressa on erillinen aidattu alue, jossa 

toimii jäteasema. 

Alue on väljästi rakennettu, ja kauttaaltaan aidattuna sen ilme on katujen 

suuntaan umpinainen. Kaupunkikuvallisesti näkyvimpiä ovat Vesilaitoksen 

toimitalo Viinikankadun varressa, lämpökeskuksen rakennukset 

piippuineen sekä korkea konekorjaamo tontin keskellä. Aluetta ympäröivät 

leveät katu- ja risteysalueet. 

Rakennettu kulttuuriympäristö 

Kaupunginosan pohjoispuolella on Viinikka-Nekalan valtakunnallisesti 

merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Rautatien länsipuolella on 

Rantaperkiön maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. 

Alueelta laaditussa rakennusinventoinnissa (2021) on selvitetty 

rakennusten perustiedot ja arvioitu rakennetun kulttuuriympäristön arvoja. 

Suunnittelualueen varhaisimmat varikkorakennukset edustavat 1950-luvun 

rakennusaikaa ennen teollista arkkitehtuurin aikakautta, jolloin käyttö-

tarkoitukseltaan vaatimattomampiinkin rakennuksiin panostettiin 

enemmän. Ne muodostavat kokonaisuuden, jossa yhteisenä tekijänä ovat 

arkkitehtuurin laatu ja perinteiset rakennusmateriaalit. Uudemmat 

rakennukset ovat pääosin luonteeltaan väliaikaisia varastoja sekä 

rakennusajankohdilleen tyypillisiä teollisuusalueen toimistorakennuksia. 

Rakennuksista merkittävin on Seppo Rihlaman suunnittelema, 1957‒59 

rakennettu konekorjaamo tontin pohjoisosassa. Se on arkkitehtonisesti 

korkeatasoinen ja kaupunkikuvallisesti näkyvä rakennus. Konekorjaamon 

alkuperäinen ilme on säilynyt hyvin, mihin on vaikuttanut koneiden ja 

kiinteistöjen ylläpitoon liittyneen toiminnan jatkuvuus. Korjaamon torni 

näkyy kauas ja on korkealaatuisena ja poikkeuksellisena arkkitehtonisena 

elementtinä tärkeä kaupunkikuvallinen maamerkki. Rakennuksen kylkiin 

rakennettiin 1986‒99 kevytrakenteiset lisäsiivet, joilla ei ole erityisiä 

rakennetun kulttuuriympäristön arvoja.  

 

Konekorjaamo. KUVA: Rakennusinventointi, Arkkitehdit MY 2021 
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Liikenne 

Sijainti Valtatie 3:n, Lempääläntien, Lahdenperänkadun ja Viinikankadun 

vieressä on liikenteellisen saavutettavuuden kannalta erinomainen.  

Viinikankadulla on pyöräkaistat, ja Lahdenperänkadulla ja länsipuolisella 

Kuokkamaanraitilla on yhdistetty kävelyn ja pyöräilyn väylä. Pyöräilyn 

tavoiteverkossa Viinikankadulle ja Lahdenperänkadulle on esitetty 

alueelliset pääreitit sekä länsipuolelle seudullinen pääreitti. 

Viinikankadulla ja Lahdenperänkadulla kulkee joukkoliikenteen bussilinjoja, 

ja lähimmät pysäkit sijaitsevat suunnittelualueen kohdalla. 

Tekninen huolto 

Suunnittelualueelle sijoittuu paljon teknisen huollon toimintoja. 

Luoteiskulmassa on Nekalan lämpökeskus, jota on mahdollisuus kehittää 

geolämpöä hyödyntävänä laitoksena. Eteläosassa Viinikankadun varrella on 

Nekalan jäteasema.  

Viinikankadulla suunnittelualueen laidalla kulkee DN400 kaasuputki. 

Suunnittelualueella on DN150 kaasuputki ja paineenvähennysasema. 

Alueen pohjoispuolella on maakaasun tankkausasema. 

Tontin läpi kulkee vesi- ja viemärilinjoja, kaukolämpöjohto sekä 20 kV 

sähköverkkoa. Suunnittelualueella ja ympäröivillä katualueilla on tiheä 

hulevesiviemäriverkosto. Alueen kohdalla Viinikankadun varressa on kaksi 

muuntamorakennusta. 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Viinikan järjestelyratapiha on Liikenteen turvallisuusviraston nimeämä 

vaarallisten aineiden kuljetusten (VAK) ratapiha, ja kaavamuutosalue 

sijaitsee sen huomiointivyöhykkeellä. Järjestelyratapihan VAK-kuljetusten 

riskianalyysissä (2018) on määritetty eri suuruisten VAK-onnettomuuksien 

aiheuttama kokonaisriskitaso ratapihan ympäristössä. Riskianalyysin 

mukaan kaavamuutosalueen länsiosassa on kohonnut todennäköisyys 

altistua hengenvaarallisille olosuhteille ja itäosassa pysyvälle haitalle. 

Alueella sijaitsee Nekalan lämpökeskus konsultointivyöhykkeineen sekä 

maakaasuverkostoa. 

Alueella on ollut ympäristöhäiriötä aiheuttavaa toimintaa, kuten 

asfalttiasema, autojen varastointia ja romutusta, jäteöljyn käsittelyä sekä 

konepajatoimintaa. Pohjoisosassa on mahdollinen vanha kaatopaikka, 

jonka jätettä poistetiin Tampereen Veden toimitilojen rakentamisen 

yhteydessä. Tällöin maaperää ei tiettävästi kunnostettu rakennusalan 

ulkopuolelta. Itäreunassa toimii Pirkanmaan Jätehuollon pienjäteasema 

erillisellä aidatulla alueella. Maaperän pilaantuneisuuden selvittämiseksi 

alueelta tehtiin ympäristöteknisiä tutkimuksia (2021), joissa todettiin 
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kynnysarvot tai alueellisen taustapitoisuuden ylittäviä haitta-

ainepitoisuuksia sekä ylemmät ohjearvot ylittäviä pitoisuuksia 

öljyhiilivetyjä, PAH-yhdisteitä, arseenia tai sinkkiä. On mahdollista, että 

alueella esiintyy muitakin kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. 

Asemakaavan meluselvityksen (2021) mukaan melun keskiäänitaso on 

aivan kaava-alueen länsiosassa enimmillään yli 75 dB päiväaikaan ja 70‒74 

dB yöaikaan vuoden 2040 ennustetilanteessa. Itäosassa vastaavat 

keskiäänitasot ovat 60‒64 dB ja 55‒59 dB. Rakennusten julkisivuihin 

kohdistuu nyky- ja ennustetilanteessa korkeintaan 64 dB keskiäänitaso. 

 

Melun päiväajan keskiäänitasot vuoden 2040 ennustetilanteessa. KUVA: Meluselvitys, FCG 2021 

Tampereen ilmanlaatumallinnuksen (2011) mukaan kaava-alueen 

länsiosassa typpidioksidin (NO2) ja hengitettävien hiukkasten (PM10) 

vuorokausipitoisuus on enimmillään yli 70 μg/m3. 

1.1.4 Väestö, palvelut ja työpaikat 

Suunnittelualueella ei ole asukkaita. Nekalan teollisuusalueella on 

pienteollisuutta, korjaus- ja huoltotoimintaa, vapaa-ajan toimintoja, 

päivittäistavarakauppa sekä erityisesti rakentamiseen liittyvää paljon tilaa 

vaativaa kauppaa. Vihiojan kaupunginosassa on yli 4000 työpaikkaa 

(Tampere alueittain -julkaisu). 

1.1.5 Maanomistus 

Suunnittelualue on Tampereen kaupungin omistuksessa. 

2 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

2.1 Kaavan rakenne 

Korttelin eteläosaan muodostetaan tontit uudelle poliisitalolle, 

paloasemalle ja selviämisasemalle. Pohjoisosassa nykyiset toiminnat 

säilyvät ja niille muodostetaan omat tontit. Eteläisen ja pohjoisen osan 

väliin muodostetaan uusi katu. 
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2.1.1 Mitoitus 

Suunnittelualueen kokonaiskerrosala on 68 276 k-m2
 ja tehokkuus e=0,5. 

Rakennusoikeus kasvaa yhteensä 3046 k-m2. Koko suunnittelualueen pinta-

ala on 136 798 m2. 

 

Taulukko 1. Asemakaavaan merkittävät tontit, niiden rakennusoikeus ja tehokkuus. 

Tontti nro Rakennusoikeus (k-m2) Tonttitehokkuus (e) 

665-10 26 768,5 0,5 

1665-5 6127,5 0,5 

1665-4 26 000 0,57 

1665-3 3700 1,95 

1665-1 5650 0,32 

1665-2 30 0,63 

2.1.2 Palvelut 

Kaava-alueelle sijoittuu yhteiskunnan ja kaupungin kannalta tärkeitä 

viranomaispalveluita, sekä kunnallisteknisiä palveluita. 

2.2 Ympäristön laatua koskevat tavoitteet 

Tavoitteena on mahdollistaa uuden poliisitalon ja paloaseman 

rakentaminen alueelle siten, että alueen luonnonympäristön ja rakennetun 

kulttuuriympäristön arvot turvataan, sekä maaperän pilaantuneisuus ja 

muut ympäristöhäiriöt huomioidaan. 

Alueelta laadittiin meluselvitys, hulevesiselvitys ja hallintasuunnitelma, 

vesihuollon yleissuunnitelma, kasvillisuus-, luontotyyppi- ja 

hyönteisselvitys, rakennusinventointi ja ympäristötekniset tutkimukset. 

Selvitysten tulokset ja suositukset huomioitiin asemakaavan suunnittelussa 

ja kaavamääräyksissä. 

2.3 Aluevaraukset, kaavamerkinnät ja määräykset 

Asemakaavamerkinnät ja määräykset ovat kokonaisuudessaan kaavakartan 

yhteydessä. 

2.3.1 Korttelialueet 

Hallinto- ja virastorakennusten sekä yhdyskuntateknisen huollon kortteli (YHT) 

Poliisin, selviämisaseman ja paloaseman tontit nro 1665-1, -3 ja -4 

merkitään hallinto- ja virastorakennusten sekä yhdyskuntateknistä huoltoa 

palvelevien rakennusten korttelialueeksi. 
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Tontin 1665-4 rakennusoikeus on 26 000 ja suurin sallittu kerrosluku IV. 

Tontin 1665-3 rakennusoikeus on 3700 ja suurin sallittu kerrosluku IV. 

Tontin 1665-1 rakennusoikeus on 5650 ja suurin sallittu kerrosluku III.  

Tonteilla 1665-1 ja -4 on yhteinen ajoyhteys Viinikankadulta. Tontin nro 

1665-4 länsiosassa on pysäköimispaikka ja tontin 1665-1 länsipäähän saa 

sijoittaa polttoaineen jakeluaseman. Tontin nro 1665-3 autopaikkoja saa 

sijoittaa tontille nro 1665-4. Tontin 1665-3 länsi- ja eteläsivun puoleiseen 

rakennuksen seinään ei saa sijoittaa läpinäkyviä ikkunoita. Määräyksen 

tarkoitus on estää näköyhteys eteläpuoleiselle pihalle, mutta valoaukkoja 

seinässä ja katossa voi olla. 

Yhdyskuntateknisen huollon kortteli (ET) 

Kaupungin kunnallisteknisessä käytössä olevan pohjoisosan tontti nro 665-

10 merkitään yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja 

laitosten korttelialueeksi. Tonttien suurin sallittu kerrosluku on III ja 

tonttitehokkuus e=0,5. 

Tontin 665-10 luoteiskulmassa on ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman 

teollisuustilan rakennusala. Tontin itäosassa sijaitseva konekorjaamo 

merkitään rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi sekä 

kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeäksi rakennukseksi. Rakennusta ei 

saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavilla korjaus- ja muutostöillä ei saa 

turmella rakennuksen rakennustaiteellisia arvoja. Konekorjaamon 

kerrosluku on VIII. 

Tontti nro 1665-2 on muodostettu nykyistä Viinikankadun varren 

muuntamorakennusta varten. 

Kaikkia tontteja koskevat määräykset 

Vettäläpäisemättömiltä pinnoilta muodostuvia hulevesiä tulee viivyttää 

alueella siten, että viivytysrakenteiden mitoitustilavuuden tulee olla 1 m3 

jokaista sataa vettäläpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Täyttyneiden 

viivytysrakenteiden tyhjenemisen tulee kestää vähintään 2 ja korkeintaan 

12 tuntia sateen päättymisestä. Rakenteissa tulee olla suunniteltu ylivuoto. 

Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä rakennushankkeen pohjalta 

laadittu selvitys hulevesien hallintamenetelmistä. Rakentamisen aikaisesta 

hulevesien hallinnan toteuttamisesta tulee tehdä suunnitelma ennen 

rakentamiseen ryhtymistä. Suunnitelma tulee hyväksyttää viranomaisella, 

joka myös valvoo rakentamisaikaista hulevesien hallintaa. 

Alueen maaperän pilaantuneisuus tulee tutkia ja pilaantuneet alueet 

kunnostaa viranomaisten hyväksymien suunnitelmien mukaisesti. 
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Tontin suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava huomioon sijainti 

järjestelyratapihan läheisyydessä. Riskivaikutuksiin varautuminen esitetään 

rakennuslupaa haettaessa. 

Tonteille on merkitty maanalaiset johdot ja johtoalueet. 

Autopaikkoja tulee osoittaa: 

Liiketilat: 1 ap / 100 k-m2 

Toimistot: 1 ap / 100 k-m2 

Teollisuustilat: 1 ap / 300 k-m2 

Varastotilat: 1 ap / 300 k-m2 

Polkupyöräpaikkoja tulee osoittaa: 

Toimistot: 1 pp / 100 k-m2 

Vähintään 30 % polkupyöräpaikoista on osoitettava katettuun tilaan. 

2.3.2 Muut alueet 

Katualueet 

Alueen keskivaiheille on osoitettu uusi katu, jonka liittymä on 

Viinikankadulle. Kadun länsipää on varattu jalankululle ja polkupyöräilylle. 

Viinikankadun varren muuntamotontin pieni osa muutetaan katualueeksi. 

2.4 Nimistö 

Kaava-alueelle sijoittuu uusi katu. Kadunnimitoimikunta teki 9.2.2022 neljä 

vaihtoehtoista nimeä koskevan ehdotuksen asemakaavan ohjausryhmälle. 

Ohjausryhmä päätyi puoltamaan uuden kadun nimeksi nimeä Vihikatu. 

Kadun päätteenä olevalle pp-reitille on tulossa nimi 

kadunnimitoimikunnasta. 

3 KAAVAN VAIKUTUKSET  

3.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

Asemakaavamuutos tukee kaupunkilaisten kannalta tärkeiden 

viranomaispalveluiden toimintaa. 

Asemakaavan meluselvityksen mukaan alue sopii aiottuun käyttöön ilman 

rajoituksia, ja ulkoseiniltä vaadittavat äänitasoerot ovat toteutettavissa 

tavanomaisin rakentein. Asemakaava edellyttää, että alueen maaperän 

pilaantuneisuus tutkitaan ja pilaantuneet alueet kunnostetaan 

ympäristöviranomaisten hyväksymien suunnitelmien mukaisesti. 

Suunnittelualueella ei sijaitse virkistysalueita eikä asemakaavalla ole 

vaikutusta niiden riittävyyteen. 
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Vaarallisten aineiden kuljetukset (VAK) 

Järjestelyratapihalla mahdollisesti aiheutuvan onnettomuuden vaikutusten 

hallitsemiseksi on laadittu riskianalyysi (2018) maankäyttöä ohjaamaan. 

Analyysissä on muodostettu kaksi huomiointivyöhykettä, joista sisempi 

ulottuu 350 m etäisyydelle ja ulompi 750 m etäisyydelle ratapihasta. 

Riskianalyysin haavoittuvuusluokituksen mukaan asemakaavan 

mahdollistamia toimintoja voidaan sijoittaa näille huomiointivyöhykkeille. 

Tällöin onnettomuusriski on huomioitava pelastussuunnitelmissa ja alueen 

väestölle tiedotettava. Lisäksi ulommalle vyöhykkeelle voidaan sijoittaa 

mm. ravintola- ja myymälärakennuksia, terveydenhuollon tiloja, 

opetusrakennuksia ja pienemmän henkilömäärän kokoontumistiloja, kun 

suunnittelussa huomioidaan kaasuvuodot. 

Asemakaava edellyttää, että tonttien suunnittelussa ja rakentamisessa on 

otettava huomioon sijainti järjestelyratapihan läheisyydessä. 

Riskivaikutuksiin varautuminen esitetään rakennuslupaa haettaessa. 

 

Kuva 1. Riskikartta ratapihan VAK-huomiointivyöhykkeistä. Suunnittelualue rajattu kuvaan 
punaisella. KUVA: Viinikan järjestelyratapiha, riskianalyysi VAK-kuljetuksista, 2018 

 

Poliisin ja pelastuslaitoksen käyttöön suunniteltu alue sijaitsee ulommalla 

huomiointivyöhykkeellä, jossa kohonnut riski muodostuu 

onnettomuustilanteessa mahdollisesti tapahtuvasta myrkyllisen kaasun 

vuodosta. Välittömän vaaran alueeksi katsotaan myrkyllisten kaasujen 

vuodoissa tyypillisesti 300 m vuotokohdasta tuulen alapuolella. Tätä 

kauempana onnettomuuskohdasta ei arvioida esiintyvän sellaisia 

kaasupitoisuuksia, että ne aiheuttaisivat välittömiä haittavaikutuksia. Ne 
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edellyttävät kuitenkin suojautumista sisätiloihin pitempiaikaisen 

altistumisen aiheuttamien terveysvaikutusten välttämiseksi ja riskin 

huomiointi maankäytössä on katsottu tarpeelliseksi. 

Poliisi ja pelastuslaitos ovat arvioineet omaan toimintaansa kohdistuvia 

riskejä. Sijoittumisella suunnitellulle paikalle ei arvioida olevan olennaisesti 

haitallisia vaikutuksia poliisin ja pelastuslaitoksen toimintaan. Ne ovat 

kriisiorganisaatioita, jotka saavat tiedon mahdollisesta onnettomuudesta 

ensimmäisten joukossa ja joilla on toiminnan luonteesta johtuen kyky ja 

valmius toimia onnettomuustilanteen edellyttämällä tavalla. Tunnistettu 

riski otetaan huomioon rakennusten turvateknisessä toteutuksessa sekä 

varautumissuunnittelussa.  

3.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon  

Suunnittelualueen maasto on tasaista eikä suunnitelmien toteuttaminen 

vaadi voimakasta maaston muokkausta. 

Asemakaavan ympäristöteknisissä tutkimuksissa (2021) maaperästä löytyi 

kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Suunnittelualueen eteläosassa 

tutkimukset ovat riittävät riskinarvion laatimiseksi ja maaperän 

kunnostustasojen määrittämiseksi. Tarkempi riskinarvio laaditaan 

kunnostussuunnittelun yhteydessä. Pohjoisessa tarkempia tutkimuksia 

tehdään tarpeen mukaan suunnitelmien tarkentuessa. Asemakaava 

edellyttää, että alueen maaperän pilaantuneisuus tutkitaan ja pilaantuneet 

alueet kunnostetaan ympäristöviranomaisten hyväksymien suunnitelmien 

mukaisesti. 

Asemakaavan hulevesiselvityksen (2021) mukaan alueen 

vettäläpäisemätön pinta-ala kasvaa noin 20 % nykyisestä, mikä aiheuttaa 

tyypillisillä mitoitussateilla 450 l/s lisäkuormituksen hulevesiviemäreihin 

ilman hallintatoimenpiteitä. Selvityksessä esitetään toimenpiteet, joilla 

hallitaan alueelta purkautuvien hulevesien määrää, virtaamaa ja laatua 

siten, että ne eivät muutu merkittävästi nykytilanteeseen nähden tai 

aiheuta haittaa vastaanottaville ekosysteemeille tai rakenteille. 

Hulevesivirtaamien hallinta on keskeistä mm. alapuolisen eroosioherkän 

Vihiojan vuoksi. Laadullista hallintaa on toteutettava myös rakentamisen 

aikana, jolloin hulevesien haitta-ainekuormitus on moninkertainen 

lopulliseen tilanteeseen verrattuna. Asemakaava edellyttää hulevesien 

viivytystä ja rakentamisen aikaista hulevesien hallintaa hulevesiselvityksen 

suositusten mukaisesti. Maaperän puhdistustoimilla, uudella maankäytöllä 

sekä jäteasematoiminnan poistumisella arvioidaan olevan suotuisa 

vaikutus huleveden laatuun. 
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3.3 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja 
luonnonvaroihin 

Suunnittelualueella ei ole varsinaisia luonnonalueita eikä asemakaavalla 

siten ole vaikutusta niihin. Asemakaavan kasvillisuus-, luontotyyppi- ja 

hyönteisselvityksen (2021) mukaan alueella ei ole luontaisia 

elinympäristöjä eikä uhanalaisia tai muuten suojelun kannalta merkittäviä 

perhoslajeja tai hyönteisiä. 

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

Pelastuslaitoksen saavutettavuudessa eteläisellä Tampereella on haasteita, 

joten uudelle asemalle on tarve. Uusi paloasema turvaa pelastustoiminnan 

toimintavalmiutta Tampereen eteläisillä alueilla. Paloasemalle sijoitettavat 

pelastus- ja sairaankuljetusyksiköt turvaavat pelastustoiminnan ja 

ensihoidon toimintavalmiuden myös alueen tulevaa kasvua varten. 

Poliisin oman turvallisuusanalyysin mukaan kohde soveltuu 

poikkeuksellisen hyvin uuden pääpoliisiaseman rakennuspaikaksi 

Tampereella. Rakennuspaikka sijaitsee hyvien yhteyksien varrella, jolloin 

saavutettavuus on hyvä joka suuntaan. Tampereen strateginen 

kasvusuunta on vahvasti etelään. Alueella on riittävästi pinta-alaa uutta 

poliisitaloa ja sen tarvitsemia alueita varten, ja topografia on tasaista. 

Etäisyydet lähiympäristön rakennuksiin ovat verraten suuret eivätkä 

nykyiset rakennukset rajoita toimintaa. Pääosa poliisin omassa 

riskikartoituksessa esille tulleista riskeistä on hallittavissa varsin normaalein 

suojaus- ym. ratkaisuin. 

Poliisin ja paloaseman toiminta edellyttää häiriötilanteissakin toimivaa 

polttoaineen jakeluasemaa, joka on osoitettu alueen eteläosaan. 

Poliisiaseman yhteyteen on tarve sijoittaa poliisin ja kaupungin yhteinen 

selviämishoitoasema ja sosiaalikriisipäivystyksen tilat, joka sijaitsee omalla 

tontillaan ja toimii omana kokonaisuutenaan. 

Tampereen Veden ja Sähkölaitoksen toiminnat alueen pohjoisosassa 

säilyvät nykyisellä paikallaan. Jäteaseman toiminta poistuu korttelista, 

mutta säilyy Vihiojan alueella uudessa sijainnissa Kuoppamäentiellä. Uuden 

rakentamisen alta puretaan osittain huonokuntoisia rakennuksia, joille 

kaupungilla ei tulevaisuudessa ole käyttöä. Kaava-alueen länsiosa soveltuu 

jatkossakin kaupungin varastokäyttöön. 

Poliisilaitoksen ja paloaseman sijainti Vihiojan alueella on toiminnallisesti ja 

liikenteellisesti hyvä. Suunnittelualueelle muodostetaan uusi katu, joka 

palvelee siihen rajautuvia uusia tontteja. Palo- ja poliisiasema käyttävät 

samaa ajoneuvoliittymää Viinikankadulle. Paloaseman sijainti kaava-alueen 
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eteläosassa mahdollistaa tärkeän hälytysliittymän järjestämisen 

Lahdenperänkadulle. Hälytysajoneuvojen ajo tontille tapahtuu 

Viinikankadun kautta ja ulosajo Lahdenperänkadun kautta. Katujen valo-

ohjausta säätelemällä pelastusajo saadaan sujuvaksi.  

Poliisiasemalle on asiakaskulku Viinikankadun suunnasta. Tontille 

osoitetaan pysäköintipaikkoja autolla ja pyörällä saapuville, ja 

Viinikankadun joukkoliikennepysäkeiltä on jalankulkuyhteys rakennukseen. 

Uusi katu tuo jalankulkijoille ja pyöräilijöille uuden itä-länsisuuntaisen 

reitin. 

Vesihuollon järjestäminen on suunniteltu yleissuunnitelmatasolla. 

Poliisitalo sijoittuu nykyisen vesijohdon ja jätevesiviemärin päälle, joten 

johtoja esitetään siirrettäväksi etelään päin. Uudet johdot rakennetaan 

samankokoisina kuin nykyiset. Käyttövesitarpeet on määritetty, 

Pelastuslaitokselle tarvitaan myös sammutusvesiasema. 

3.5 Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 
ympäristöön  

Poliisitalon ja paloaseman rakentamisen myötä Viinikankadun puoleinen 

kaupunkikuva muuttuu varastoalueesta toimistomaisemmaksi nykyisen 

Vesilaitoksen toimitalon jatkeena. Kaukomaisemassa alueen näkyvimmät 

elementit ovat jatkossakin lämpökeskuksen piippu sekä konekorjaamo. 

Pohjoisosassa asemakaava mahdollistaa maltillisen korkuista ja nykyiseen 

toimintaan liittyvää lisärakentamista, jolla ei ole merkittävää vaikutusta 

Vihiojan alueen kokonaisuuteen. 

Suunnittelualueen arkkitehtonisesti merkittävin rakennus, 1957‒59 

rakennettu konekorjaamo säilytetään. Poliisitalon ja paloaseman 

rakentamisen myötä alueen eteläosan varasto- ja toimistorakennukset 

puretaan.  

3.6 Vaikutukset talouteen ja elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen 
(yritysvaikutukset) 

Asemakaavamuutos mahdollistaa tärkeiden viranomaispalveluiden 

toiminnan kasvavassa kaupungissa, mikä osaltaan tukee taloutta ja 

elinkeinoelämää. 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavamuutoksen käynnistäminen 

Asemakaavamuutos kuulutettiin vireille 19.11.2020. 
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4.2 Asemakaavamuutoksen tavoitteet 

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uusien toimitilojen 

rakentaminen poliisille, pelastuslaitokselle ja muille viranomaistahoille 

alueen eteläosaan. Samalla kehitetään tontin pohjoisosassa sijaitsevia 

kaupungin toimintoja. Asemakaava on kaavoitusohjelman kohde vuodelle 

2022. 

4.2.1 Tavoitteiden tarkentuminen kaavaprosessin aikana 

Poliisin, pelastuslaitoksen ja selviämisaseman tilatarpeet tarkentuivat 

suunnittelun aikana. Kaupunginhallitus hyväksyi eteläisen paloaseman 

tarveselvityksen 3.5.2021. Tampereen Vesi haluaa varautua toimitilojensa 

laajennukseen. 

4.3 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot  

Asemakaavan lähtökohtana on uusien toimitilojen osoittaminen poliisille ja 

pelastuslaitokselle.  

Vaihtoehtona kaavaratkaisulle olisi ns. 0-vaihtoehto eli tilanteen 

säilyminen ennallaan. Tampereen nykyinen pääpoliisiasema Hatanpään 

valtatiellä ei enää vastaa poliisin tarpeita eikä sijainti ydinkeskustassa ole 

toiminnan kannalta sopiva. Kaupunkiseudun asukasmäärän nopea kasvu, 

tiivistyvä rakentaminen ja liikennejärjestelyt ovat aiheuttaneet tarpeen 

tarkastella paloasemaverkostoa palvelujen turvaamiseksi. 

Pelastustoiminnan toimintavalmiuden aikatavoitteet eivät nykyisellä 

paloasemaverkostolla kaikilta osin toteudu kaupungin eteläisellä alueella, 

ja kaupunki rakentuu ja tiivistyy tällä alueella edelleen. Uudelle eteläiselle 

paloasemalle on siis tarve. Yhteistoiminta poliisin kanssa edellyttää 

selviämishoitoaseman sijoittamista poliisin kiinteään yhteyteen. 

Paloaseman sijoitusvaihtoehtoja eteläisellä alueella olivat Nekala/Vihioja 

(vaihtoehto 1) ja Lahdesjärvi (vaihtoehto 2). Lahdesjärvi on suurten 

pääväylien läheisyydessä, mutta toimintavalmius ongelma-alueille ei 

parane nykyisestä. Nekalan alue palvelee Viinikan, Hatanpään ja tiivistyvän 

radanvarren rakentumista etelän suuntaan. Sijainti Lahdenperänkadun ja 

moottoritien vieressä mahdollistaa hyvät ja nopeat yhteydet 

Lahdenperänkadun kautta moottoritielle ja Tampereen pääväylille. 

Vaihtoehto 1 on sijaintinsa puolesta toimiva ja liikenteellisesti paras. 

Uuden pääpoliisiaseman ja paloaseman sijoittaminen samalle alueelle on 

hyvä ratkaisu toimintojen ja tilojen yhteensovittamisen kannalta. 

Suunnittelun aikana on tutkittu poliisitalon ja paloaseman erilaisia 

sijaintivaihtoehtoja tontilla (vaihtoehdot 1a‒d). Uudet toimitilat eivät voi 

sijoittua järjestelyratapihan VAK-riskien takia alueen länsiosaan. 

Toiminnallisesti paras ratkaisu on paloaseman sijoittaminen tontin 
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eteläosaan, jolloin alueelta pystytään järjestämään hälytysajoliittymä 

Lahdenperänkadulle. Poliisiasema sijoittuu paloaseman viereen, jolloin ne 

voivat hyödyntää tarvittaessa samoja toimintoja kuten 

polttoaineenjakeluasemaa. 

 

Alustavia vaihtoehtoja (1a‒d) poliisin ja paloaseman sijainnista. KUVAT: Arkkitehdit Kontukoski Oy 

4.4 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja karttakooste kuulutettiin nähtäville 

19.11.–10.12.2020 palautteen saamista varten. Aineistosta saatiin 

kahdeksan viranomaiskommenttia ja viisi mielipidettä. 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 4.6.2021. 

Valmisteluaineisto laadittiin yhteistyössä kaavamuutoksen hakijoiden, 

kaupungin ao. toimialojen ja viranomaisten kanssa. Valmisteluaineisto sekä 

aloitusvaiheen palautteen perusteella tarkistettu osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma kuulutetaan nähtäville palautteen saamista varten.  

Asemakaavaa valmisteltaessa järjestettiin erillisneuvotteluja eri kaupungin 

organisaatioiden kanssa. Kaavatyötä on ohjannut erillinen ohjausryhmä. 

Tiivistelmä saaduista palautteista kootaan selostuksen kappaleeseen 4.5. 

Alkuperäiset palautteet toimitetaan tiedoksi päätöksentekijöille. 

4.5 Asemakaavaratkaisun kehittyminen suunnittelun aikana 

4.5.1 Aloitusvaiheen palaute ja kaavan valmisteluaineiston laatiminen 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) saatiin kahdeksan 

viranomaiskommenttia ja viisi mielipidettä. 
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Pirkanmaan ELY-keskus totesi, että asemakaavalla tulee luoda edellytykset 

terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Suunnittelussa 

tulee huomioida melu ja tärinä, ilmanlaatu, maaperä, hulevedet, liikenne 

sekä vaarallisten aineiden kuljetusten (VAK) huomiointivyöhyke.  

Pirkanmaan liitto kommentoi, että VAK-ratapihan huomiointivyöhyke ja 

mahdolliset riskinhallintatoimenpiteet tulee huomioida. Vaikutuksia 

arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti turvallisuuskysymyksiin. 

Lisäksi esitettiin täydennyksiä OAS:aan 

Pirkanmaan maakuntamuseon mukaan asemakaavan tavoitteet palvelevat 

hyvin suunnittelualueen käyttöhistorian jatkumoa. Merkittävin osa alueen 

vanhaa kerrostumaa on 1959 valmistunut konekorjaamo, jolla on 

arkkitehtonista ja historiallista arvoa. Rakennus tulee säilyttää. 

Suunnittelun pohjaksi tulee laatia rakennetun kulttuuriympäristön selvitys. 

Kaavamuutos ei vaikuta maakunnallisesti arvokkaan Rantaperkiön arvoihin 

eikä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta ole huomautettavaa. 

Gasgrid Finland Oy huomautti, että suunnittelualueen laidalla kulkee 

DN400 kaasuputki, joka on otettava huomioon suunnittelussa. Alueella on 

myös DN150 kaasuputki, paineenvähennysasema ja pohjoispuolella 

maakaasun tankkausasema. 

Tampereen Veden mukaan asemakaavassa tulee huomioida sujuva 

liikennöinti Tampereen Veden rakennuksille, mahdolliset laajennustarpeet 

sekä alueen läpi kulkevat vesihuollon runkolinjat. Vesihuollosta tulee laatia 

yleissuunnitelma. 

Ympäristönsuojelun mukaan selvitystarpeet on huomioitu. Suunnittelussa 

on huomioitava sijainti Vihiojan valuma-alueella.  

Hulevesisuunnittelulla ja Pirkanmaan pelastuslaitoksella ei ole 

huomautettavaa. 

Tampereen polkupyöräilijät ry:n mielipiteessä otettiin kantaa 

eteläpuolisen pyöräilyn pääreitin kehittämiseen, Viinikankadun ratkaisuihin 

sekä alueen pyöräilyn ja jalankulun reittien kehittämiseen. Kolmessa 

yksityishenkilön mielipiteessä esitettiin, että hälytysajoliittymät ohjattava 

lähialueen turvallisuuden ja viihtyisyyden takia Lahdenperänkadulle eikä 

Viinikankadulle. Yhdessä mielipiteessä nostettiin esiin tonttia sivuava 

yleiskaavan merkintä viheryhteystarpeesta. 

Palautteen huomiointi: 

OAS:aan tehtiin tarkistuksia. Suunnittelussa huomioitiin Viinikan 

järjestelyratapihan riskianalyysi VAK-kuljetuksista. Asemakaavan 

vaikutukset arvioidaan MRA 1 §:n mukaisesti. Poliisi ja pelastuslaitos ovat 

tulevina toimijoina tiiviisti mukana asemakaavan laadinnassa, ja 

kriisiorganisaatioina ne arvioivat toimintansa riskejä suunnittelun aikana. 
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Kaava-alueelta laadittiin rakennetun kulttuuriympäristön selvitys ja 

konekorjaamolle osoitettiin suojelumääräys. Suunnittelussa on huomioitu 

kaasuputkien etäisyydet, johtolinjat sekä alueen nykyisten toimijoiden 

liikennöintitarpeet. Tampereen Vedelle on varattu rakennusoikeutta 

laajennusta varten. Hulevesiselvitys ja hallintasuunnitelma laadittiin. 

Uusi katu parantaa pyöräilyn ja kävelyn yhteyksiä, ja poliisiasema on 

saavutettavissa eri kulkumuodoilla. Tällä asemakaavalla ei ratkaista kaava-

alueen ulkopuolisia järjestelyjä. Viinikankadun pyöräily-yhteyksiä voidaan 

kehittää nykyisen katualueen puitteissa. Viinikankadun ajoliittymien määrä 

ei kasva suunnitelmien myötä. Pelastuslaitoksen hälytysliittymä on 

osoitettu Lahdenperänkadulle.  

Korttelin länsiosaan on osoitettu istutettava alue. 

4.5.2 Valmisteluaineistosta saatu palaute ja huomioon ottaminen 

Täydentyy valmisteluvaiheen jälkeen. 

4.5.3 Ehdotusaineistosta saatu palaute ja huomioon ottaminen 

Täydentyy ehdotusvaiheen jälkeen. 

4.5.4 Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset nähtävilläolon jälkeen 

Täydentyy ehdotusvaiheen jälkeen. 

5 KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT SELVITYKSET 
Asemakaavatyön yhteydessä on laadittu seuraavat selvitykset ja 

suunnitelmat: 

• Poliisitalon viitesuunnitelma (Arkkitehtitoimisto Rosberg Ikävalko 2021) 

• Paloaseman viitesuunnitelma (Arkkitehtitoimisto Forssi 7.2.2022) 

• Meluselvitys (FCG 18.6.2021) 

• Hulevesiselvitys ja hallintasuunnitelma (Ramboll 21.6.2021) 

• Vesihuollon yleissuunnitelma (FCG Oy, 29.4.2022) 

• Kasvillisuus-, luontotyyppi- ja hyönteisselvitys (Sitowise 22.9.2021)  

• Rakennusinventointi (Arkkitehdit MY 14.6.2021) 

• Ympäristötekniset tutkimukset (Vahanen Environment 23.6.2021) 

Asemakaavaa koskee myös: 

• Viinikan järjestelyratapiha, riskianalyysi VAK-kuljetuksista  

(L2 Paloturvallisuus 14.3.2018) 

• Eteläisen paloaseman tarveselvitys (Tampereen kaupunki 26.4.2021) 
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6 KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT JA PÄÄTÖKSET 

Asemakaava on voimassa olevan maakuntakaavan sekä voimassa olevan 

yleiskaavan mukainen. 

6.1 Maakuntakaava 

Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Pirkanmaan maakuntakaavan 

2040 kokouksessaan 27.3.2017. Maakuntakaava tuli voimaan kuulutuksella 

8.6.2017. Maakuntakaavan hyväksymispäätös tuli lainvoimaiseksi 

korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 24.4.2019. Maakuntakaavassa 

alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi, joka kuuluu 

kaupunkiseudun keskusakselin kehittämisvyöhykkeeseen. Länsipuolinen 

ratapiha on osoitettu VAK-kohdemerkinnällä järjestelyratapihaksi, jolla 

tehtävistä vaarallisten aineiden kuljetusten järjestelytoiminnoista aiheutuu 

suuronnettomuusriski lähialueelle. 

6.2 Yleiskaava 

Alueen yleiskaavatilanne muodostuu lainvoimaisesta Kantakaupungin 

yleiskaavasta 2040 ja valtuuston hyväksymästä Kantakaupungin 

vaiheyleiskaavasta – valtuustokausi 2017‒2021. Kantakaupungin yleiskaava 

2040 tuli voimaan 20.1.2020. Valtuusto hyväksyi Kantakaupungin 

vaiheyleiskaavan 17.5.2021. 

Yleiskaavassa suunnittelualue on palvelujen ja työpaikkojen sekoittunutta 

aluetta. Se sijaitsee kaupunkistrategian kasvun ja elinvoiman vyöhykkeellä 

sekä ohjeellisella liikenneverkon kehittämisen kohdealueella. Tontti 

sijoittuu yleiskaavan kemikaalilaitoksen ja sen konsultointivyöhykkeen 

alueelle, geolämmön keruuvyöhykkeelle, melu- ja 

ilmanlaatuselvitystarpeen harkinta-alueelle sekä Vihiojan valuma-alueelle. 

Aluetta sivuavat ohjeellinen viherverkoston yhteystarvealue sekä 

seudullinen pyöräilyn pääreitti ja alueelliset pääreitit. Alueelle on osoitettu 

jäteasema, lämpökeskus ja kaasulinjoja. Länsipuolella on VAK-ratapiha, 

jonka alueella tehtävistä vaarallisten aineiden kuljetusten 

järjestelytoiminnoista aiheutuu suuronnettomuusriski lähialueelle.  

6.3 Asemakaava 

Alueella ovat voimassa asemakaavat nro 6805 ja 2630. Tontti 665-9 on 

osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. 

Rakennusoikeus on tonttitehokkuuden e=0,50 mukaan 65 233 k-m2 ja 

suurin sallittu kerrosluku on III. Tontilla on useita johtovarauksia. 

Viinikankatu ja Lahdenperänkatu ovat katualuetta. Viinikankadun varressa 

on muuntaja-alue sekä katuistutusten alue. 
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Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualue rajattu karttaan sinisellä. 

6.4 Kaupungin strategiat 

Kaupunkistrategia on kuvaus painotuksista ja tavoitteista, joita 

kaupunginvaltuusto pitää tärkeimpinä. Se sisältää keskeiset viestit 

Tampereen kehittämiselle ja on perusta kaupungin johtamiselle. Valtuusto 

hyväksyi strategian 2030 ”Tekemisen kaupunki” 15.11.2021. 

6.5 Tonttijako 

Tontin nro 665-9 tonttijako (tunnus 6436) on hyväksytty 27.11.1989. Tontti 

on merkitty tonttirekisteriin 14.9.1990 ja sen pinta-ala on 130 466 m2. 

6.6 Pohjakartta 

Pohjakartta on Tampereen kaupungin paikkatiedon laatima ja se on 

tarkistettu v. 2022. 

7 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

7.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Asemakaavakarttaan liittyy toteuttamista kuvaava havainnekuva ja 

viitesuunnitelma. 

7.2 Toteuttaminen ja ajoitus 

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman. 

7.3 Toteutuksen seuranta 

Asemakaavan seurantalomake on selostuksen liitteenä.   
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8 LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA 
• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2020, tark. 16.5.2022 

• Asemakaavakartta 16.5.2022 

• Asemakaavan seurantalomake 

• Havainnekuva 

• Poliisitalon viitesuunnitelma (Arkkitehtitoimisto Rosberg Ikävalko 2022) 

• Paloaseman viitesuunnitelma (Arkkitehtitoimisto Forssi 7.2.2022) 

• Kadun yleissuunnitelmaluonnos (Tampere 29.9.2021) 

• Meluselvitys (FCG 18.6.2021) 

• Hulevesiselvitys ja hallintasuunnitelma (Ramboll 21.6.2021) 

• Vesihuollon yleissuunnitelma (FCG Oy, 29.4.2022) 

• Kasvillisuus-, luontotyyppi- ja hyönteisselvitys (Sitowise 22.9.2021)  

• Rakennusinventointi (Arkkitehdit MY 14.6.2021) 

• Ympäristötekniset tutkimukset (Vahanen Environment 23.6.2021) 

• Viranomaisneuvottelun 4.6.2021 muistio  

8.1 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista  

• Viinikan järjestelyratapiha, riskianalyysi VAK-kuljetuksista  

(L2 Paloturvallisuus 14.3.2018) 

• Eteläisen paloaseman tarveselvitys (Tampereen kaupunki 26.4.2021) 
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