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Kaavan suunnittelualue

Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijaitsee kaupungin keskustassa noin 250 m rau-
tatieasemasta luoteeseen. Alue rajautuu Aleksanterinkatuun ja 
Kyttälänkatuun. Kaavamuutos koskee XI kaupunginosan kortte-
lin 169 tonttia 21. Tontilla on v. 1982 valmistunut seitsemänker-
roksinen toimistotalo jonka katutasossa on yksikerroksisia 
liiketiloja. Ajoyhteys tontille on Aleksanterinkadulta. Maasto 
nousee Aleksanterinkadulla Rongankadulta Kyttälänkadulle noin 
1,9 metriä. Asemakaavamuutosalueen pinta-ala on 1292 m2. 
Asemakaavamuutosalue rajautuu vireillä olevaan asemakaava-
muutosalueeseen nro 8820. 
 
Maanomistus 
Tontti on yksityisessä omistuksessa.  

Tavoitteet 
Kaavamuutoksen hakijan tavoitteena on purkaa nykyiset raken-
nukset ja korvata ne uusilla asuinkerrostaloilla.  

Asemakaavoituksen tavoitteena on korttelin täydennysrakenta-
misen mahdollistaminen siten, että alueen kaupunkikuvallinen 
laatu ja viihtyisyys paranevat. 

Lähtökohdat 
Maakuntakaava 

Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Pirkanmaan maakun-
takaavan 2040 kokouksessaan 27.3.2017. Maakuntakaavan hy-
väksymispäätös tuli lainvoimaiseksi korkeimman hallinto-
oikeuden päätöksellä 24.4.2019. Maakuntakaavassa kyseinen 
alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi. 
 
Maakuntakaava 2040: http://tieto.pirkanmaa.fi/kartat/  

Yleiskaava 

Alueella on voimassa keskustan strateginen osayleiskaava, joka 
on kuulutettu voimaan 16.1.2019. Kortteli sijaitsee keskustatoi-
mintojen alueella ja ydinkeskustan kehittämisvyöhykkeellä. 
Rongankatu on osoitettu liikennejärjestelmää kuvaavalla kartalla 
seudulliseksi pyöräilyn pääreitiksi ja tärkeäksi jalankulun 

reitiksi sekä Tuomiokirkonkatu urbaaniksi jalankulkuakseliksi 
tuomiokirkolta Sorin aukiolle. 
 
Keskustan strateginen osayleiskaava:  
https://www.tampere.fi/tiedostot/k/4JTaJ-
bhhT/KSOYK_kartat1_2.pdf 
 
Asemakaava 
 
Alueella on voimassa asemakaava nro 5782 (9.10.1981). Ase-
makaavassa tontti 22 on osoitettu liike- ja toimistorakennus-
ten korttelialueeksi, jolle saadaan rakentaa myös 
kuntouttamislaitos (K-5). Kaavan määrittelemä rakennusoikeus 
on tonttitehokkuudella e = 2,66 eli yhteensä n. 3 440 k-m2. 
 
Ajantasa-asemakaava:  

http://www.tampere.fi/ajantasa-asemakaava 
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Asemakaavan vaihe  
 

ALOITUS VALMISTELU EHDOTUS VALMIS 
 
 
Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt 
Mielipiteet ja muistutukset voi jättää kohdan tiedottaminen ja 
yhteystiedot mukaisesti. 

• Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuu-
lutetaan nähtäville 13.8.–3.9.2020. Mielipiteet ja-
kommentit, tarvittaessa viranomaisneuvottelu. 

• Valmisteluaineiston nähtäville kuuluttaminen. Mieli-
piteet ja lausunnot. 

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

• Asemakaavan hyväksyy yhdyskuntalautakunta. Muu-
toksenhakumahdollisuus. 
 

Laadittavat selvitykset ja suunnitelmat  
• Arkkitehtitoimisto Q-Ark Oy laatii hankkeen viite-

suunnitelman. 
• Hankkeessa käytetään Tampereen viherkerrointyöka-

lua, jota varten tehdään piha- ja hulevesisuunni-
telma. 

• Liikenteellinen selvitys 

Vaikutuksia arvioidaan (MRA 1 §) 
• Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
• Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 
• Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luon-

nonvaroihin 
• Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiata-

louteen sekä liikenteeseen 
• Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja raken-

nettuun ympäristöön 
• Elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen. 

 
Lisäksi arvioidaan kaupungin oman linjauksen mukaisesti yritys-
vaikutukset. Vaikutukset arvioidaan kaavan laatimisen yhtey-
dessä ja ne kirjataan asemakaavaselostukseen.  
 
Sopimukset 
MRL 91 b §:n tarkoittama maankäyttösopimus laaditaan ennen 
kaavaehdotuksen käsittelyä kaupunginhallituksessa. 
 
Osalliset 
• Kaavamuutoksen hakija 
• Kiinteistöjen omistajat ja asukkaat (lähialue) 
• Kaupungin eri viranomaiset, toimialat ja liikelaitokset 
• Pirkanmaan ELY-keskus 
• Pirkanmaan liitto 
• Pirkanmaan pelastuslaitos 
• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
• Muut ilmoituksensa mukaan. 
 

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

Nähtävillä olevaan kaava-aineistoon voi tutustua Palvelupiste 
Frenckellissä, os. Frenckellinaukio 2 B. Aineisto on lisäksi nähtä-
villä 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  
 
Kaavan laatija 
Tampereen kaupunki 
Kaupunkiympäristön suunnittelu 
Asemakaavoitus 
 
Asiaa hoitaa 
kaavoitusarkkitehti Hanna Ohtola  
Puh. 041 7300 143 
etunimi.sukunimi@tampere.fi 
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