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PALAUTE- JA VASTINERAPORTTI

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
nähtävilläoloaikana 26.9.-17.10.2019 saadut
kommentit (yhteensä 7 kpl)

viranomaisilta ja hallintokunnilta (3 kpl)
osallisilta (4 kpl)



TIIVISTELMÄ PALAUTTEESTA VASTINE TOIMENPITEET
Mielipide 1: Tampereelta puuttuu kunnollinen
tanssiurheilukeskus tai kunnon puitteet, jossa voisi
järjestää esim. valtakunnallisia kisoja. Meillä on
kuitenkin varsin vireää toimintaa erittäin monen
tanssiseuran ja -koulun toimesta, joten olisipa hienoa,
jos mekin saisimme vastaavan etäisyydeltä, joka
palvelisi koko kaupunkia. Tämän hetken salit (esim.
Spiralin keskus Ikurissa) eivät vastaa tarpeeseen ja
ovat liian syrjässä.

Asemakaavaluonnoksen mukaisesti alueelle on
mahdollista rakentaa runsaasti uutta liikuntatilaa. Sen
tarkemmat käyttötavat ratkaistaan muussa
päätöksenteossa.

Mielipide 2: Aluetta ei tulisi täyttää korkeilla
rakennuksilla ja tiiviillä rakentamisella. Mahdollinen
kerrostaloasuminen Hervannan valtaväylän
suuntaisesti. Hallit päiväkäyttöön koululaisille,
taitoluistelijat Hakametsään. Tiloja yrittäjille (hieronta,
fysioterapia). Liikuntapuisto parkkipaikkojen tilalle.
Tartonpuiston kehittäminen liikuntapuistoksi. Halliin
omia vuoroja ja ohjattua liikuntaa ikäihmisille.

Tampereen kaupungin strategisena tavoitteena on
tiivistää kaupunkirakennetta tehokkaan
joukkoliikenteen vyöhykkeillä ja osoittaa niille myös
mahdollisimman suuri osa uudesta
asuntorakentamisesta. Tässä mielessä tiivis
rakentaminen alueella vastaa kaupungin tavoitteisiin.
Asemakaavaluonnoksessa esitetään alueelle uusia
liikunta- ja liiketiloja sekä tilavarauksia
ulkoliikuntapaikoille.

Mielipide 3: Puistoja, muita viheralueita mm.
koirapuistoa ja sen ympärillä olevaa metsikköä ei saa
hävittää. Lasten leikkipaikka, koirapuisto ja pieni
metsikkö tärkeitä alueen viihtyvyydelle.

Hakametsä ja koirapuisto säästetään, leikkipaikalle on
osoitettu uusi sijainti ja pyritty huolehtimaan viher- ja
virkistysyhteyksien jatkuvuudesta.

Mielipide 4: Hervannan valtaväylä on paitsi
saapumisreitti alueelle ja edelleen keskustan
suuntaan, eräänlainen kehätie myös pyöräliikenteen
näkökulmasta. Toinen tärkeä suunta on seudullinen
pääreitti kohti Kangasalaa. Viereisten
Prismakeskuksen, Iskun ja Tampere-Areenan alueiden
kehittyessä pyöräliikenteen käytössä olevia
kulkureittejä suljetaan. Hervannan valtaväylän

Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvassa
liikennesuunnitelmassa on esitetty pyöräilyn
reittiverkosto. Ajoneuvoliikenteen kanssa eri tasoon
esitetyille reiteille on haettu sujuvuuden kannalta
parhaita sijainteja. Urheilukampuksen läpi kulkeva itä-
länsi -suuntainen reitti on suunniteltu aukiosta
erillisenä ja etelästä pohjoiseen aukion läpi kulkevan
reitin sujuvuutta on mahdollista parantaa
rakentamalla hallien väliselle kävelyliikenteelle
maanalainen yhteys kaavan mukaisesti.

Pyöräilyreittien verkostoa on suunniteltu sovittaen
yhteen lähialueen eri asemakaavahankkeita ja muuta
tietoa maankäytön kehityksestä.
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estevaikutus lisääntyy, jolloin tarve laadukkaalle,
sujuvalle reitille sen molemmin puolin korostuu.

Kaikesta tästä kehityksestä seuraa, että tulevien
pääreittien merkitys korostuu ja niille on asetettava
vaatimukseksi selvästi nykyistä korkeampi laatutaso

Tärkeimmät vaatimukset:

- Kangasalan suunnan pyöräilyn seudullisen
laatukäytävän tulee läpäistä alue sujuvasti ja
laatutason laskematta. Se ei saa esimerkiksi sulautua
aukioon tai vastaavaan keskustamaiseen,
sekoittuneeseen alueeseen

- Hervannan valtaväylän suuntainen pyöräliikenteen
pääreitti tarvitaan väylän estevaikutuksen vuoksi sen
molemmille puolille, siis myös suunnittelualueen läpi.

Tampereen kaupungin viheralueet ja hulevedet -
yksikkö: OAS ok.

Pirkanmaan liitto toteaa, että ei anna virallista
kommenttia.

Pirkanmaan ELY-keskus: ELY-keskus ei tässä vaiheessa
lausu aineistosta (OAS), mutta varaa tilaisuuden
lausua kaavan valmisteluvaiheen aineistosta sekä
kaavaehdotuksesta. Kaavasta on myös tarpeen
järjestää viranomaisneuvottelu

Asemakaavasta järjestettiin esityksen mukaisesti
aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu.
Valmisteluvaiheen aineisto toimitetaan lausunnolle
ELY-keskukseen.
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Pirkanmaan maakuntamuseo: Kaavan tavoitteet ovat
pääosin aiemmin laaditun Hakametsän
yleissuunnitelmaluonnoksen mukaiset, alueen arvot
on tunnistettu kohtalaisen hyvin, ja että hankealueelta
on olemassa kattavat rakennettua ympäristöä ja
kaupunkikuvaa koskevat selvitykset. Hankkeeseen ei
näin ollen liity lisäselvitystarpeita. Arkeologisen
kulttuuriperinnön osalta maakuntamuseo toteaa, että
sillä ei ole hankkeesta huomautettavaa. Kaavaluonnos
aineistoineen tulee toimittaa lausunnolle Pirkanmaan
maakuntamuseolle.

Valmisteluvaiheen aineisto toimitetaan lausunnolle
Pirkanmaan maakuntamuseolle.


