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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta  

nähtävilläoloaikana 19.11.–10.12.2020 saadut mielipiteet ja 
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Pirkanmaan liitto:  
- Suunnittelussa on tärkeää huomioida vaarallisten 

aineiden kuljetusten (VAK) -ratapihan päivitetty 
selvitystilanne sekä vyöhykkeeseen liittyvät mahdolliset 
riskinhallintatoimenpiteet. 

- Erityisesti asemakaavan vaikutuksia arvioitaessa tulee 
kiinnittää huomiota poliisi- ja pelastuslaitoksen 
toimintakykyyn ja -varmuuteen, kansalaisturvallisuuteen 
sekä riskienhallintaan myös järjestelyratapihan 
äärimmäisen vakavissa onnettomuustilanteissa.  

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelman lähtötietoja on 
täydennettävä maakuntakaavaa ja yleiskaavaa koskevien 
VAK-ratapiha-merkintöjen osalta. Lisäksi osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan tulee kirjata tarve arvioida 
asemakaavasuunnitelman vaikutukset 
turvallisuuskysymyksiin liittyen. Tärkeää on myös lisätä 
kaavan osallisiksi poliisiviranomainen, Pirkanmaan 
pelastuslaitos, Väylävirasto sekä Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto (Tukes). 

 - Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on 
täydennetty VAK-ratapiha-merkintöjen, 
turvallisuusriskien arvioinnin ja osallisten 
osalta. Vaikutusten arvioinnissa em. asiat 
on huomioitu. 

Pirkanmaan ELY-keskus: 
- Alue sijaitsee järjestelyratapihan vieressä. Alue sijaitsee 

vaarallisten aineiden kuljetusten 
huomiointivyöhykkeellä, suuronnettomuusriskialueella, 
kemikaalilaitosten konsultointivyöhykkeellä ja tämä 
tulee huomioida kaavasuunnittelussa.  

- Kaavahankkeen osallisiksi tulee kirjata myös Väylävirasto 
ja Tukes.  

- Kaavasuunnittelussa tulee esittää tarpeelliset selvitykset 
ja kaavamerkinnät mm. melun ja tärinän, ilmanlaadun, 
maaperän, hulevesien, liikenteen sekä VAK-

 - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
päivitetty VAK-huomiointivyöhykkeen, 
suuronnettomuusriskialueen, 
kemikaalilaitosten 
konsultointivyöhykkeen ja osallisten 
osalta.  

- Kaavaa varten on laadittu tarpeelliset 
selvitykset ja tehdyt huomiot on merkitty 
kaavaan tarpeellisilta osin.  

- Kaavaluonnos lähetetään ELY-keskukselle 
kommentoitavaksi. 
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huomiointivyöhykkeen vaatimien erityisselvitysten 
osalta. 

- Asemakaava kuuluu ELY-keskuksen MRL 18.2 § mukaisen 
valvontatehtävän piiriin. ELY-keskus lausuu asemakaavan 
valmisteluaineistosta ja kaavaehdotuksesta (MRA 28 §). 

Pirkanmaan maakuntamuseo: 
- Suunnittelualue on käyttöhistorialtaan kiinnostava 

Tampereen kunnallistekniikan ja kunnallisten 
palveluiden kehityksestä kertova kokonaisuus. 
Asemakaavan muutoksen tavoitteet palvelevatkin hyvin 
tätä jatkumoa. 

- Merkittävin osa alueen vanhaa kerrostumaa on vuonna 
1959 valmistunut konekorjaamo. Pirkanmaan 
maakuntamuseo on lausunnossaan todennut mm. että 
rakennus omaa erityistä arkkitehtonista arvoa ja että 
rakennuksen erityisen hyvin säilynyt alkuperäinen ilme 
lisää arkkitehtuurin arvoa. Käytön jatkuvuus ja 
rakennuksen sijoittuminen Tampereen kaupungin 
infratuotannon historiaan antaa kohteelle myös 
historiallista arvoa. Maakuntamuseo toteaa edelleen, 
että asemakaavan muutoksessa konekorjaamorakennus 
tulee säilyttää, ja on toivottavaa myös, että sen käyttö 
kytkeytyisi alueen teolliseen historiaan.  

- Nekalan teollisuusalueelta ei ole olemassa rakennetun 
ympäristön inventointitietoa, Maakuntamuseo 
esittääkin, että suunnittelun pohja-aineistoksi laaditaan 
rakennetun kulttuuriympäristön selvitys. 

 - Alueelle on laadittu rakennusinventointi / 
Nekala, Vihioja. Selvitys on luonteeltaan 
rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, 
jonka pääsisältönä on alueen rakennusten 
inventointi. 

- Konekorjaamolla on kaavaluonnoksessa 
suojelumerkintä sr-18: 
Rakennustaiteellisesti ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokas 

sekä kaupunkikuvan säilymisen kannalta 
tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa 
purkaa. Rakennuksessa suoritettavilla 

korjaus- ja muutostöillä ei saa turmella 
rakennuksen rakennustaiteellisia arvoja. 
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Pirkanmaan pelastuslaitos:  
- Ei huomautettavaa. 

  

Tampereen Vesi: 
- Sujuva liikennöinti toimistorakennukselle sekä varastoille 

ja varastoalueille pitää olla mahdollista myös rekoilla. 
- Asemakaavoitettavan alueen läpi kulkee useita 

Tampereen Veden vesihuollon runkolinjoja. Olemassa 
oleville johtolinjoille varataan asemakaavassa 
rasitealueet tai vaihtoehtoisesti johtolinjat siirretään 
uuteen sijaintiin. Mahdolliset johtolinjasiirroista 
aiheutuvat kustannukset jäävät rakennushankkeesta 
vastaavan vastuulle. 

- Vesihuollon osalta tulisi laatia yleissuunnitelma (liitteenä 
on esitetty johtokartta nykytilanteesta). 

- Pyydetään varaamaan riittävästi rakennusoikeutta 
Tampereen Veden mahdollisia toimisto- ja 
varastorakennusten laajennushankkeita varten. 

 - Kaavaluonnokseen on merkitty 
Viinikankadulta alkava uusi sivukatu, jonka 
mitoituksessa on raskas liikennen 
huomioitu. Hälytysajoliittymät on erotettu 
Tampereen Veden tonttiin liittyvästä 
kadusta. 

- Johtolinjat on merkitty kaavaan.  
- Vesihuollon yleissuunnitelma on laadittu.  
- Rakennusoikeus on merkitty kuten 

voimassa olevassa asemakaavassa 
tehokkuuslukuna e= 0,5, tonttiala on 
kuitenkin pienempi kuin aiemmin. 
Rakennusoikeutta on ET-1 -tonteilla 
yhteensä 32896  k-m2.  

Gasgrid: 
- Suunnittelualueen laidalla kulkee Gasgridin DN400 

kaasuputki, joka on otettava huomioon alueen 
suunnittelussa. Suunnittelualueella on myös DN150 
kaasuputki sekä paineenvähennysasema. Alueen 
pohjoispuolella on Gasum Oy:n maakaasun 
tankkausasema.  

- Kommentin mukana on ote maakaasuasetuksen 
suojaetäisyyksistä sekä maakaasuputkiston sijaintikartta.  

- Gasgrid ottaa tarkemmin kantaa lausunnolla, kun 
asemakaavoitus käynnistyy. 

 - Kaasuputket on merkitty 
asemakaavaaluonnokseen niiltä osin 
missä ne eivät sijoitu katualueille.  

- Paineenvähennysasema on merkitty 
kaavaan merkinnällä tey: Rakennusala, 
jolle saa sijoittaa ympäristöhäiriöitä 
aiheuttamatonta teollisuustilaa. 
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Tampereen kaupunki, ympäristönsuojelu: 
- Vihiojan valuma-aluetta koskee voimassa olevassa 

yleiskaavan määräys, joka edellyttää hulevesivirtaamien 
rajoittamista valuma-alueella ja Vihilahden tilan 
parantamista. Vihioja (sekä uoma että rannat) on lisäksi 
tärkeä itä-länsi-suuntainen ekologinen yhteys. 
Jatkosuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota 
esimerkiksi siihen, etteivät tulevien toimintojen kaluston 
pesuvedet päädy Vihiojaan käsittelemättömänä. Myös 
mm. parkkialueiden hulevesien laadullinen käsittely 
kaava-alueella olisi suositeltavaa.  

- Vihiojan valuma-aluetta koskevat määräykset olisi hyvä 
tuoda esiin myös osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa. 

 - Vihiojan valuma-alue on lisätty 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.  

- Hulevesiselvitys ja -suunnitelma on 
laadittu ja asemakaavaluonnokseen on 
merkitty hulevesien käsittelyä ja 
selvittämistä koskevat määräykset. 

Tampereen kaupunki, hulevedet: 
- OAS OK. 

  

Tampereen polkupyöräilijät ry: 
- Ilmoittautuu osalliseksi. 
- Kaava-alueen eteläpuolella on merkitty Kantakaupungin 

yleiskaava 2040 pyöräilyn pääreitistön tavoiteverkko. 
Väylää on kehitettävä pyöräilyn nopeuden, sujuvuuden 
ja turvallisuuden ehdoilla. Merkintä on huomioitava 
riittävänä tilavarauksena, jotta väylän laatutasoa 
pystytään nostamaan mutta myöskään uusia 
ajoyhteyksiä tonteille ei tulisi sijoittaa risteämään tämän 
väylän kanssa. 
Esimerkkinä kaava-alueen lounaiskulmassa: yhteys 
Lahdenperänkadun yli on kaikkea muuta kuin sujuva  

- Viereiset kadut eivät kuulu 
asemakaava-alueeseen. Sekä 
Lahdenperänkadulla että 
Viinikankadulla on 
pyöräliikenteen 
tavoiteverkossa 
pyöräliikenteen pääreitti. 
Molemmilla kaduilla katualue 
mahdollistaa pyöräliikenteen 
olosuhteiden kehittämisen.  

- Viinikankadun kuten myös 
muiden Nekalan katujen 

- Asemakaavaluonnokseen on merkitty uusi 
itä–länsisuuntainen katu, joka yhdistetään 
länsipäästään Lempääläntielle 
pyörätieyhteydellä (pp: Jalankululle ja 
polkupyöräilylle varattu katu.).  
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- Kaava-alueen itäpuolella kulkee Viinikankatu, jonka 
tulevaisuuden ratkaisuja on syytä kaavan yhteydessä 
linjata. Periaatteellisesti nykyiset pyöräkaistat voivat olla 
toimivakin ratkaisu, mutta nykytoteutus on mennyt 
pieleen lähes jokaisessa yksityiskohdassa: leveys, 
päällysteen laatu, vesien johtaminen pois kaistoilta, 
kaivonkannet... Erityisesti kehittämistä kaipaa 
Lahdenperänkadun risteys, jossa on puutteellisen 
mitoituksen lisäksi ratkaisematta, miten pyöräkaistalla 
käännytään vasemmalle kaksisuuntaiselle pyörätielle 
ennen risteävää ajorataa. 

- Yleisesti alue on pyöräilyn ja jalankulun kannalta 
ongelmallista aluetta, mm. rautatien ja 
moottoriliikennetasoisten teiden estevaikutukset. Kaava-
alueen luoteiskulmassa Lempääläntien ylittää käytöstä 
poistettu rautatiesilta, jonka hyödyntäminen 
pyöräliikenteen ja jalankulun yhteytenä parantaisi 
Viinikka-Nekalan saavutettavuutta. Vähimmilläänkin 
tässä kaavassa on pidättäytymästä tekemästä sellaisia 
ratkaisuja, jotka estäisivät tämän yhteyden avaamisen 
tulevaisuudessa. 

- Alueesta tulee poliisiaseman myötä kohde, jossa 
kaupunkilaisilla on tarvetta asioida kaikilla 
kulkumuodoilla. Autolla saapuvia ajatellen riittää yksi 
sisäänkäynti, mutta alueen laajuuden takia sillä on jo 
itsessään suuri estevaikutus, mitä viereinen 
moottoritieliittymä vielä korostaa. Jalan ja polkupyörällä 
saapuville on syytä mahdollistaa kulku eri suunnista 
ilman, että on kierrettävä koko alueen tietylle sivulle. 

kehittämistarvetta kaikkien 
kulkumuotojen näkökulmista 
tutkitaan lähivuosina 
käynnistettävässä Nekalan 
liikenneverkkosuunnitelmassa 
samanaikaisesti laadittavan 
maankäytön 
rakennesuunnitelman 
pohjalta. Sen yhteydessä on 
mahdollista tutkia myös 
käytöstä poistetun 
rautatiesillan roolia 
liikennejärjestelmässä. 

- Asemakaava-alueelle tarvitaan 
tonttiliittymät poliisilaitoksen 
ja paloaseman henkilökunnan 
ja asiakkaiden kulkemiseen 
sekä pelastusliikenteen 
lähtöihin. Liittymää ei ole 
mahdollista toteuttaa 
moottoritielle tai sen rampille, 
joten tonttiliittymät 
edellyttävät risteämistä joko 
Viinikankadun tai 
Lahdenperänkadun 
pyöräliikenteen pääreitin 
kanssa. Pelastusliikenteen 
lähtönopeuden 
varmistamiseksi 
pelastusajoneuvojen käyttämä 
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- Erityisesti olemme sitä mieltä, että Lempääläntien 
viereiseltä pyörätieltä, eli alueen länsireunasta, on oltava 
kulkuyhteys. Samalla on syytä tutkia, miten saataisiin itä-
länsisuuntainen yhteys alueen poikki Lempääläntieltä 
jaloin kulkevien käyttöön. 

liittymä on sijoitettu 
Lahdenperänkadulle ja muut 
tonttiliittymät Viinikankadulle.  

- Toimintojen luonteen vuoksi 
alueet aidataan, joten on 
perusteltua, että asiakkaille on 
vain yksi sisäänkäynti 
rakennukseen. Rakennusten 
sisäänkäynnit on sijoitettu 
Viinikankadun läheisyyteen, 
jolloin kohteeseen on 
mahdollisimman helppo 
kulkea kaikilla kulkumuodoilla. 

Mielipide 2:  
- Kantakaupungin yleiskaava 2040 tonttia sivuaa 

viheryhteystarve merkintä kartalla 2. Vastaava merkintä 
on yleiskaavassa 2017-2021. Merkintä tulee lisätä 
OASaan ja huomioida erityisesti kaavan länsireunan 
ratkaisuissa. 

 - Merkintä on lisätty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan. 

- Alueen länsireuna on merkitty 
istutettavaksi alueen osaksi. 

Mielipide 3: 
- Hälytysajoliittymät ohjattava Lahdenperänkadulle -> 

Lempääläntielle -> turvallinen ja luontainen 
liikenteenohjaus keskustaan päin. 

- Mikäli hälytysajoliittymät tulevat Viinikankadulle, 
keskustaan suuntautuva hälytysajoliikenne 
todennäköisesti ohjautuisi Viinikankadun asuntoalueen 
ja Pahalammen / Viinikanpuiston virkistysalueen läpi. 
Läpiajo aiheuttaisi / aiheuttaa vaaratilanteita 
pyöräkaistaa käyttäville pyöräilijöille sekä meluhaittaa 
asunto- ja virkistysalueella. 

- Hälytysajoa  
Viinikankadulla ei voida 
välttää, mutta pääreitti myös 
keskustaan kulkee 
Lahdenperänkadun kautta. 

- Pelastuslaitoksen hälytyspiha ja 
hälytysajoyhteys sijoittuvat  
Lahdenperänkadun puolelle. 
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Mielipide 4: 
- Palokunnan hälytysliittymä ehdottomasti 

Lahdenperänkadulle. Turvallisin vaihtoehto muille 
alueella liikkuville ja palokunnalle nopein. 

 - Pelastuslaitoksen hälytyspiha ja 
hälytysajoyhteys on Lahdenperänkadun 
puolella. 

Mielipide 5: 
- Palokunnan hälytysajon lähtö ja asemalle 

paluuliikenne järjestettävä Lahdenperänkadulle. 

 - Pelastuslaitoksen hälytyspiha ja 
hälytysajoyhteys on Lahdenperänkadun 
puolella. 

 


