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Yhdyskuntateknisiin verkostoihin liittyvät tavoitteet
• Ryydynpohjan kosteikko säilytettävä
• Uusiutuvat energialähteet
• Voimalaitoksen vaatimukset ja turvaetäisyydet
• Hulevesien hallinta, ei viemäreihin
• Tasaussuunnittelu tulee tehdä kokonaisuutena riittävällä 

tarkkuudella
• Tunnistetaan ajoissa johtosiirtotarpeet
• Jätehuollon kierrätyspiste alueen pohjoisosaan
• Jätekeräysjärjestelmä (putkikeräys ei sovi jo rakennetulle alueelle)

• Innovatiivisesti ratkaistu lumilogistiikka
• Sähkönsyöttöasemien sijoitus kaupunkikuva 

huomioiden

Liikenteeseen ja liikkumiseen liittyvät tavoitteet
• Liikkumisketjujen yhteensovittaminen
• Sujuva liikkuminen kaikilla kulkumuodoilla alueen, 

riittävästi tilaa eri kulkumuodoille
• Käveltävyyden edistäminen
• Turvallinen ja viihtyisä katuympäristö
• Raitiotiepysäkkien saavutettavuus
• Katuverkoston suunnittelu kaupungin rajoista 

riippumatta ja tukemaan raitiotieverkkoa 
• Liikkumispalvelut, latausmahdollisuudet
• Kaupan tavaralogistiikan huomioon ottaminen
• Esteettömyys
• Pysäköintikentät tehokkaampaan käyttöön
• Pyöräilyn pääreitistön viihtyisyys ja vihreys

Viherympäristöön ja kaupunkitilaan 
liittyvät tavoitteet

• Kävely-ympäristön viihtyisyys
• Ihmisen mittakaava autokaupungin sijaan
• Katuvihreän lisääminen ja laajemmat viheralueet
• Virkistysreitit ja yhteydet myös alueen ulkopuolisin 

virkistysalueisiin
• Monimuotoinen kaupunkiluonto
• Voiko kosteikkoa kehittää virkistyskäyttöön? 
• Tori
• Lähivihreä, istutukset ja pienet puistotilat, taskupuistot
• Taidetta
• Voidaanko järvi saada ”näkyviin”

Elinkeinoihin, palveluihin ja työpaikkoihin 
liittyvät tavoitteet

• Edelleen merkittävä ja vetovoimainen kaupan alue, 
mutta palveluita myös lähialueen asukkaille

• Kauppakeskus, tilaa vaativaa kauppaa ja 
kivijalkapalveluita, monipuolisesti palveluita

• Julkisten palveluiden saavutettavuus
• Uhkana palveluiden hajautuminen, keskusta 

Hiedanrannassa, tärkeä suunnitella kokonaisuutta
• Uuden ajan houkutteleva kaupallinen keskittymä, 

kaupunkimainen ja jalankulkuystävällinen
• Tuoko ratikka uusia asiakkaita?
• Varmistetaan hyvät etätyöolosuhteet
• Yhteyksien turvaaminen olemassa oleviin palveluihin

Asumiseen 
liittyvät tavoitteet

• Monipuolinen asuminen, 
erilaisia asumismuotoja ja 
erilaisia asuntotyyppejä

• Sekoittunut rakenne eri-
ikäisiä, erilaisia ruokakuntia

• Tehokasta, mutta viihtyisää 
asumista

• Viihtyisää ja turvallista 
asumista kaupan keskellä

• Palveluita asumisen 
yhteydessä

• Lielahden vs. 
Hiedanrannan asumisen 
profiili, Lielahden oma 
identiteetti?

• Asumisen 
monimuotoisuus

KAUPUNGIN TAVOITETYÖPAJAN 24.2.2021 YHTEENVETO
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Asumiseen liittyvät tavoitteet
• Myllypuron tontille, esim. pieni kauppakeskus, ja asumista, 

tälle on tullut kyselyjä asumiseen liittyen
• Rakennusoikeuden määrä vaikuttaa mahdollisuuksiin. 

Ratikan varteen tehokasta rakentamista.
• Yritystoiminnan ja asumisen yhdistämisessä on haasteita 

(esim. tiva ja asuminen)
• Raskas liikenne asettaa haasteita asumiselle
• Hybridikorttelit mahdollistavat asumisen.
• Kaupan ja asumisen yhdistäminen on riippuvainen 

sijainnista
• Asuminen tuo lisää kysyntää palveluille
• Ympärillä olevien asukkaiden ostopotentiaali myös 

merkityksellinen

Liikenteeseen ja liikkumiseen liittyvät tavoitteet
• Alue palvelee kaupallisesti laajaa aluetta.
• Liikenneratkaisujen tulee olla toimivia kaupalliselle toiminnalle.
• Kaupallinen toiminta edellyttää autoilua ja sujuvaa pysäköintiä. 
• Asiakkaiden pääsy eri kulkuvälineillä tärkeää.
• Raskaan liikenteen huomioon ottaminen (mm. Myllypuronkadulla)
• Saavutettavuus Hiedanrannan keskustasta Lielahden palveluille. 
• Taninkadun liittymän sulkemiselle tulee löytyä muu ratkaisu.
• Kaikki kaupan toimialat eivät kestä (taloudellisesti) rakenteellista pysäköintiä.
• Vaiheistus ja sen mallinnus tärkeää
• Tiedottaminen, miten käytännössä tonteilla ja kiinteistönomistajien kanssa 

edetään uusien liikennejärjestelyjen myötä. 

Kaupunkitilaan ja ympäristöön liittyvät tavoitteet
• Viihtyisyys on tärkeä näkökulma erityisesti 

asuntopainotteisella alueella.
• Lielahdessa muutos kaupunkikuvaan tulee 

rakennuskannan muutoksen myötä.
• Lielahden portti, jossa ihmiset hahmottavat tulleensa 

Lielahden alueelle. Myllypuronkadun kohdalle? 
Korkeampi/näkyvämpi keskittymä?

• Yritysten maksukyky tulee ottaa suunnitelmissa ja 
ympäristöä koskevissa vaatimuksissa huomioon. 

• Hiilineutraaliuteen pyrkiminen, näkökulma tulee olla esillä 
alueen suunnittelusta alkaen.

Elinkeinoihin, palveluihin ja työpaikkoihin liittyvät tavoitteet 
• Vetovoimainen alue tulevaisuudessakin
• Kauppa tuo alueelle työpaikkoja.
• Kysyntää alueella on uusille kaupan toimijoille ja näille toivotaan 

mahdollisuuksia nopeasti.  
• Turvesuonkadun alueella on potentiaalista tilaa. 
• Vaiheistus on tärkeää.
• Alueen muuttuessa uusi sijaintipaikka tulisi olla jo olemassa, ettei toiminta 

keskeydy.
• Myös pienyrityksille uusia sijaintipaikkoja
• Alueen brändin rakentaminen, ja nimen kommunikointi (miten alueet 

nimetään ja miten saadaan selkeäksi kokonaisuuksiksi?)
• Yhteinen näkemys on tärkeä
• Toiveena alueen kehittämisen nopea mahdollistaminen.

YRITYSTEN JA MAANOMISTAJIEN TAVOITETYÖPAJAN 7.4.2021 YHTEENVETO



Yhdyskuntateknisiin verkostoihin liittyvät tavoitteet
• Alueelle on osoitettu varaus lämpökeskukselle voimalan 

sijaan, mutta tarkempia suunnitelmia 
keskuksen/laitoksen laadusta ja aikataulusta ei ole.

• Hulevesien hallinnassa parannetaan määrällistä 
hallintaa ja varaudutaan kasvaviin hulevesimääriin. 
Pyritään parantamaan myös vastaanottaviin vesistöihin 
johdettavien hulevesien laatua. Asuinkortteleissa 
mahdollistetaan hulevesien viivyttäminen tonteilla, 
jättämällä niille maanvaraisia osia. Hulevesijärjestelmän 
osana toimivia kosteikkoja ja avouomia säilytetään.

• Molemmissa vaihtoehdoissa on esitetty varaus 
jäteasemalle ja VE2:ssa myös lumensulatusasemalle. 

Liikenteeseen ja liikkumiseen liittyvät tavoitteet
• Alueella on tilaa kaikille kulkumuodoille.
• Alueen toiminnot on yhdistetty monipuolisilla kävely-, 

pyöräily- ja viherreiteillä, huomioon ottaen myös reitit 
alueen ulkopuolelle. 

• Myymälät ovat edelleen saavutettavissa myös autolla. 
• Keskusta-alueella pysäköinti on rakenteellista, kaupan 

alueella kaupan toimintaedellytykset huomioon ottaen 
on pysäköinti osoitettu pääosin pintapysäköintinä. 

• Taninkadun myymälöiden saavutettavuus pyritty 
varmistamaan, vaikka liittymä Lielahdenkadulle
joudutaan liikenneverkkosyistä johtuen sulkemaan 
pitkällä tähtäimellä.  

• Raskaan liikenteen huomioon ottaminen, mm. 
Myllypuronkadulla

Viherympäristöön ja kaupunkitilaan liittyvät tavoitteet
• Alueen sisällä kulkee ja alueelta ympäristöön ja läheisille 

suuremmille virkistysaluekokonaisuuksille vie sujuva, 
jatkuva ja viihtyisä reitistö

• Alueelle on suunniteltu uusia viheralueita ja niiden 
palveluita. Suunnittelussa on huomioitu suojeltavat 
viitasammakon elinympäristönä toimivat, säilytettävät 
kosteikot ja avouomat. Myös uusia kosteikkoja 
rakennetaan. Kosteikkoympäristöstä tulee kehittyvien 
puistojen tärkeä identiteettitekijä. 

• Erityisesti keskustakorttelien suunnittelussa on tavoiteltu 
ihmisen mittakaavaa. Alueelle on suunniteltu myös 
toiminnallisia kaupunkiaukioita.

• Kaduille ja pysäköintialueille on suunniteltu katuvihreää

Elinkeinoihin, palveluihin ja työpaikkoihin liittyvät 
tavoitteet
• Kaupalle on osoitettu liiketilaa niin paljon kuin alueelle 

mahtuu asuminen, viherympäristö, liikenneverkko, 
luontoarvot ja pysäköinti huomioon ottaen. Lisäksi on 
otettu huomioon yleiskaavan ja maakuntakaavan 
kaupan enimmäismitoitus sekä Hiedanrannan 
suunnitelmat.

• Alueelle on mahdollista sijoittaa monipuolisesti 
erilaista kauppaa: kauppakeskus, erikoiskaupan 
suurmyymälöitä ja tilaa vaativaa kauppaa sekä 
kivijalkapalveluita ja muita palveluita.

• Tavoitteena on seudullisesti merkittävä kauppapaikka. 
• Julkiset palvelut on saavutettavissa Hiedanrannan 

alueella – ratikkayhteys sekä kävely- ja pyöräilyreitit. 

Asumiseen liittyvät tavoitteet
• Keskustatoimintojen alueelle 

on osoitettu asumista, 
vaihtoehdossa 2 hieman 
laajemmin kuin 
vaihtoehdossa 1. 

• Asumisen määrässä on 
otettu huomioon kaupungin 
tavoitteet, Hiedanrannan 
alueen kehittyminen 
asumiselle sekä tavoitteet 
kaupan alueen säilymisestä. 

• Kerrostalojen sisäpihoille 
muodostuu viihtyisiä 
kaupunkipihoja ja ne liittyvät 
julkisten kaupunkiaukioiden 
sarjoihin. Alueelle on esitetty 
pysäköintiratkaisuja, jotka 
mahdollistavat 
korkealaatuisempia 
maanvaraisia pihoja

• Vaihtoehdossa 1 on 
kerrostalokortteleiden ohella 
myös Townhouse-tyyppistä 
asumista. 

• Asuinkerrostalot ovat 
riittävän korkeita, jotta liike-
tilojen sijoittaminen 
maantasokerrokseen on 
mahdollista. 

Tavoitevaiheessa asetettujen tavoitteiden huomioon ottaminen Lielahden 
yleissuunnitelmassa (osa työpajoissa annetuista tavoitteista kohdistuu jatkosuunnitteluun)



Maanomistaja
Omistuksessa rakentamaton 
tontti hyvällä liikepaikalla. 
Toivomus, että tontin käyttö 
hyvä alueelle haluaville kaupan 
toimijoille. Kiinnostusta myös 
”hybridimallista”, jossa 
toimitilojen yläpuolella olisi 
asuntoja. Voisiko se tulla 
kysymykseen? 

Asukas
Naapurusto -gallupin 
perusteella voimalaitos-
suunnitelmista ei tiedetä. 
Mikäli toteutuu, kaikki 
muuttamassa pois. Ei 
ymmärrystä, että käytetään 
paljon rahaa Hiedanrannan 
muuttamiseen asuinkäyttöön 
ja Länsi-Tampereelle, kun 
teollista toimintaa rakennetaan 
viereen. Rahat menevät 
hukkaan, jos ihmiset eivät 
halua asua siellä. Kasvavalta 
Lielahden alueelta puuttuu 
paljon palveluita, alueen 
kehittämisessä voisi miettiä. 

Tampereen polkupyöräilijät
Kestävien liikennemuotojen osuutta 
pitää nostaa. Pyöräilyn laadukas 
pääreitti on välttämättömyys, mutta 
myös yhteyksien pitää jatkua sujuvina 
ja loogisina kiinteistöille asti. Pääreitti 
on tervetullut, mutta uusi reitti ei voi 
korvata nykyistä reittiä. 
Jalankulkuympäristöä kehitettävä, 
viereiselle tontille houkuttelevampi 
kävellä kuin autoilla. Bussiliikenteelle 
kunnolliset edellytykset. Huoli 
eritasoliittymien vaikutuksesta 
pyöräliikenteelle, ristiriita pääreitin 
kehittämis-tarpeiden ja 
eritasoliittymien tilan suhteen, 
estevaikutuksen lisäksi 
maankäytöllisesti tehottomia ja 
kalliita.

Tampereen kaupunki, ympäristösuojelu
Kestävä liikkuminen mahdollistettava. Ilmaston lisääntyvät ääri-
ilmiöt tulee tunnistaa, tilavarauksia rankkasateiden vaatimille 
hulevesijärjestelmille. Asumiselle melun vuoksi rajoitteita, 
selvitettävä ajoissa.  Lähiliikkuminen ja virkistysalueiden 
muodostaminen tavoitteeksi. Myös läheisille virkistysalueille ja 
reiteille siirtyminen tulee olla mahdollista kevyenliikenteen väyliä 
pitkin. Luontoarvot tulee selvittää ja niiden suunnittelu osin 
yhdessä kosteikkojen ja virkistysyhteyksien kanssa. Viherverkkoa 
tulee parantaa ja lisätä erityisesti tulevien asuntokortteleiden 
läheisyyteen.

Pirkanmaan 
maakuntamuseo

Yleispiirteinen kaupunkikuva-
ja kulttuuriympäristöselvitys 
tulisi tehdä kattaen myös 
suunnittelualueen välittömät 
lähivaikutusalueet. 
Arkeologisesti potentiaalisten, 
rakentamattomien alueiden 
arkeologiseen inventointiin 
tulee varautua. 
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Pohtolan omakotiyhdistys
Teivaala-Mäkkylän kaava tuo runsaasti asutusta 
Teivaalantien varteen ja lähialueille. Siivikkalan 
suunnittelun perustuttava ratkaisuun, jossa Tampereen 
rajan läheisyyteen uusi pääkatuyhteys kantatielle 65, 
Ylöjärven kanssa suunniteltava rautatien ja Vaasantien
ali yhdessä ratikkayhteyden kanssa, yhteys myös 
Turvesuonkatuun Lielahden palveluihin tuleville.
Riittäviä liityntäpysäköintialueita ratikkapysäkkien 
läheisyyteen. Sujuva kevyen liikenteen käytävä 
Ryydynpohjasta Teivon suuntaan ja Suokorvenkadulle. 
Mikäli voimalassa käytetään jäähdytysvettä, kaavaan 
jäähdytysvesiputkiston paikka. Hulevesien käsittely 
ennen Ryydyn-pohjaan laskemista, riittävät alueet 
hulevesi-systeemille. Valuma-alueella SimFinlandissa
viivytysaltaat riittävän suuriksi, vahingon sattuessa 
voitaisiin estää kemikaalien nopea virtaus järveen.

TAVOITEVAIHEEN PALAUTTEEN YHTEENVETO
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Lielahden yleissuunnitelman 
nykytila- ja tavoitteet -
raportissa kuvataan alueen 
historiaa ja rakentumista. 
Myös kaupunkikuvallista ja 
maisemallista analyysiä on 
tehty. Arkeologista selvitystä 
ei ole tehty tässä vaiheessa.

Yleissuunnittelutyön yhteydessä on 
tutkittu eri liikkumismuotojen 
sujuvuutta. Kaupan alueelle on 
suunniteltu kauppa-aukioreittejä 
tontilta toiselle kävelyn 
mahdollistamiseksi. Eritasoliittymän 
toteuttamisen tarpeellisuus 
arvioidaan ajan myötä, mutta 
tilavaraus on pitkän aikavälin 
tavoitteena huomioitava. Pyöräilyn 
reitit on tavoitteena järjestellä 
mahdollisimman sujuviksi. 
Bussiliikenne on huomioitu 
liikennesuunnitelmassa. 
Liityntäpysäköinti on tärkeä tavoite 
alueella, esimerkiksi liiketilojen 
yhteydessä olevilla pysäköintialueilla 
on sitä mahdollista kehittää.

Ylöjärven kaupunki laatii 
osayleiskaavaa, jossa 
liikenneverkkoa ja uuden 
maankäytön vaikutuksia 
tarkastellaan. Ylöjärvi ja 
Tampere ovat keskustelleet 
raja-alueen suunnittelusta. 
Rajan tuntumassa on paljon 
omakotiasutusta, uutta 
tielinjaa ei ole nähty 
mahdollisena. 

Suunnitteluratkaisujen 
ilmastovaikutuksia on 
vertailtu ja ääri-ilmiöihin 
varaudutaan. 
Hulevesiselvityksen mitoitus 
ja käsittelyalueiden varaukset 
tarkentuvat 
ehdotusvaiheessa. Laaja 
viheralue on suunniteltu 
yleiskaavan periaatteiden 
mukaisesti. Uusia sujuvia 
reittejä on tarkoitus toteuttaa 
tälle virkistysalueelle sekä 
yhteyksiä muille viheralueille.

Uusi lämpökeskus on luonnoksissa 
sijoitettu rautatien varteen. Se 
tultaisiin tekemään ilman 
jäähdytysvesiä, suljetuilla 
järjestelmillä. Paikkaan tutkitaan 
vaihtoehtoina lämpövoimalaa tai 
todennäköisemmin lämpökeskusta ja 
energian tukitoimintoja.

Asuntojen rakentamista on 
suunniteltu maankäytön 
vaihtoehdoissa 
Kantakaupungin 
yleiskaavan mukaisesti 
alueen eteläosaan. 
Melumallinnuksia on tehty 
luonnosvaihtoehtojen 
rakennusmassoilla. 
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Yleissuunnitelmaluonnoksen

Vaihtoehto 1
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YLEISSUUNNITELMAN
LUONNOS
Kartta todellisessa koossa 
erillisessä pdf-tiedostossa.
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KIINTEISTÖRAJAT
Kartta todellisessa koossa 
erillisessä pdf-tiedostossa.



PYSÄKÖINTI
Kartta todellisessa koossa 
erillisessä pdf-tiedostossa.



VIITASAMMAKOT
Kartta todellisessa koossa 
erillisessä pdf-tiedostossa.

Viitasammakoiden 
havainnot on tehty keväällä 
2021. Tavoitteena on tehdä 
seurantatutkimuksia 
viitasammakon 
esiintymisestä 
suunnittelualueella.



Maakuntakaavan ja kantakaupungin yleiskaavan mukainen alue, 
Hiedanrannan aluekeskuksen rinnalla.

Luonne
Lielahden identiteetti rakentuu ratikalla saavutettavan, omaleimaisen 
kaupallisten palveluiden ja elinkeinotoiminnan keskittymän varaan. Lielahti ja 
Hiedanrannan aluekeskus muodostavat asteittaisesti muuttuvan 
kokonaisuuden: palvelut ja asuminen painottuvat Hiedanrantaan ja 
siirryttäessä luoteeseen Lielahteen kaupunki-rakenne vaihettuu ensin 
kauppapainotteiseksi alueeksi ja sitten teollisuuden/työpaikkojen/elinkeinojen 
alueeksi, jota reunustaa laaja puistovyöhyke. Kuljettaessa ratikalla 
Hiedanrannasta Ylöjärvelle tapahtuu selkeä ja mielenkiintoinen muutos 
kaupunkiympäristössä. Eteläisimmän asuinkorttelin alueella rakentaminen on 
korkeinta, 4-6 –kerroksista. Korttelin läpi kulkee korkeatasoinen julkinen 
kävelyreitti ja aukiosarja. Raitiovaunupysäkkien yhteyteen muodostetaan 
kokoavia kaupunki-tiloja palveluineen ja kävelyn reitteineen. Raitiovaunun 
reitti sijoittuu Turvesuonkadulle ja sen ilme on istutettu puistokatu, jossa 
kävely-ympäristö on laadukasta. 

Kaupunkikuvan laatua, mittakaavan hallintaa ja yhtenäisyyttä parannetaan 
erityisesti Turvesuonkadun suuntaan. Tämä huomioidaan myös huoltoreiteissä. 
Turvesuon ympärille rakentuvan alueen kehittämisessä on huomioitu 
kaupunkivihreän lisääminen ja käveltävyyden parantaminen nykytilasta. 
Raitiolinjan vieminen aivan alueen länsireunaan mahdollistaa puistoalueiden 
laajentamisen varikon pohjoispuolella. Viherkäytävä alueen läpi säilyy leveänä, 
se kytkeytyy alueen kävelyreitteihin ja on suojavyöhyke pientalotontteihin 
nähden. Kaupunkikuvallisesti alue on korostetutun vihreää, puusto ja 
istutukset ovat runsaita. 

Suunnitelmassa mahdollistetaan muuntojoustavia, yhdisteltäviä yritysten tiloja 
ja modulaarisia sisätiloja suurissa yksiköissä. Mahdollistetaan myös orgaaninen 
kehittyminen kaupunginosan kehittyessä tarpeisiin ja kysyntään pohjautuen.

Asuminen (alueen eteläosassa)
Uusia asukkaita noin 1050. Asumista sisältävät korttelit on osoitettu keskusta-
alueelle ratikka- ja bussipysäkkien tuntumaan. Paasikivenkatua lähimmät 
korttelit on suunniteltu kaupan käyttöön. Suunnitelma sisältää eri tyyppisiä 
asumisratkaisuja, kuten townhouse-korttelin.

Lämpökeskus, jäteasema, varikko raitiotielinjaus (alueen pohjoisosassa)
Kunnallisteknisen huollon korttelit, lämpökeskus ja raitiovaunuvarikko, 
sijoittuvat vierekkäin alueen pohjoisosaan. VE1:ssä raitiotien linjaus 
(Paasikiventien ylittävä vaihtoehto) ja varikko sijoitetaan mahdollisimman 
lähelle rautatietä ja viheralue pidetään siten mahdollisimman leveänä. 
Nykyisen kosteikon linjaus ei VE1:ssa muutu. Lämpökeskus ei näillä näkymin 
tarvitse ympärilleen laajoja suoja-alueita. Jäteasema sijoittuu lämpökeskuksen 
eteläpuolelle. Rakentaminen pyrkii väistämään sekä havaitut että soveltuvat 
viitasammakkoalueet. Ratikan linjaus ja tilantarve tarkentuu Raitiotien 
yleissuunnitelmassa, mikä voi vaikuttaa pohjoisosan suunnitelmaan. 

Pysäköinti
Pysäköinti on tilaa vaativan kaupan alueilla pääosin maanpinnalla. Karttaan on 
merkitty pysäköinnin alueet, jotka toteutetaan green mall –viherperiaatteilla. 
Asuinkortteleissa pysäköinti on kannen alla ja pysäköintitalossa siten, että 
korttelin maanvaraista viherympäristöä on enemmän.

Kaupallinen ympäristö ja mitoitus s. 37 sekä tarkemmin erillisessä 
Kaupallisessa selvityksessä, viherympäristö s. 24 alkaen Vihreän infran ja 
viherympäristön selostuksessa, liikennejärjestelyt Liikenteen 
yleissuunnitelmassa

Lielahden YS, luonnosvaihe, maankäytön yleissuunnitelman seloste
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Vaihtoehdossa 1 Lielahden kaupan alueelle on suunniteltu kaupallisia klustereita, jotka muodostuvat 
toisiaan tukevasta liiketoiminnasta. Pysäköinti on keskitetty ja myymälöiden välillä on mahdollista siirtyä 
luontevasti ja viihtyisästi jalan. Klusterit ovat vetovoimainen kokonaisuus kohteita, jonne halutaan 
saapua myös ratikalla – kaupan ohella klusterissa voi olla elämyksiä, liikuntaa ja kulttuuria. Klusterit 
muodostavat Lielahdesta omaleimaisen, tunnetun ja kiinnostavan yritysalueen. Klustereiden välille 
pyritään kehittämään yhtenäinen kävelyreitti, joka yhdistyy joukkoliikennepysäkkeihin. Klustereihin on 
integroitu vihreää infrastruktuuria (green mall –periaatteiden mukaan), myös pysäköinnin yhteydessä.



8832 Lielahden yleissuunnitelma
Yleissuunnitelmaluonnoksen
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YLEISSUUNNITELMALUONNOS
Kartta todellisessa koossa 
erillisessä pdf-tiedostossa.



KIINTEISTÖRAJAT
Kartta todellisessa koossa 
erillisessä pdf-tiedostossa.



PYSÄKÖINTI
Kartta todellisessa koossa 
erillisessä pdf-tiedostossa.



VIITASAMMAKOT
Kartta todellisessa koossa 
erillisessä pdf-tiedostossa.

Viitasammakoiden havainnot 
on tehty keväällä 2021. 
Tavoitteena on tehdä 
seurantatutkimuksia 
viitasammakon esiintymisestä 
suunnittelualueella.



Maakuntakaavan ja kantakaupungin yleiskaavan mukainen alue, 
Hiedanrannan aluekeskuksen rinnalla.

Luonne
Vaihtoehdossa on ensimmäistä vaihtoehtoa laajemmin ja tiiviimmin 
hybridikortteleita (myös liike- ja toimistotilaa katutasossa). Alueen 
eteläosassa Hiedanrannan tuntumassa on selkeämpi ryhmä 
kerrostalokortteleita, joiden korkeammat rakennukset muodostavat 
alueellisen maamerkin Turvesuonkadun ja Harjuntaustan kadun jatkeen 
risteykseen. Asuinkorttelien rakentaminen on korkeimmillaan 9 kerrosta. 
Alueelle jää tilaa vehreydelle, oleskelulle ja kevyelle liikenteelle. Tiiviiden 
hybridikortteleiden läpi kulkee julkinen aukiosarja, kävelylle ja pyöräilylle 
osoitettu yhteys, jossa aukeaa rauhallisempia ja hiljaisempia oleskelualueita 
ja jonka varrelle voi sijoittua myös palveluita. 

Viherkäytävä alueen läpi säilyy leveänä, se kytkeytyy alueen kävelyreitteihin ja 
on suojavyöhyke pientalotontteihin nähden. Raitiovaunupysäkkien yhteyteen 
muodostetaan kokoavia kaupunkitiloja palveluineen ja kävelyn reitteineen. 
Raitiovaunun reitti sijoittuu Turvesuonkadulle ja sen ilme on istutettu 
puistokatu, jossa kävely-ympäristö on laadukasta. Kaupunkikuvallisesti alue 
on korostetutun vihreää, puusto ja istutukset ovat runsaita. 

Vaihtoehdossa Lielahti hahmottuu omana toiminnallisesti sekoittuneena 
alueenaan Hiedanrannan rinnalla, sillä alueella on kattavammin asumista ja 
sen yhteyteen soveltuvia palveluita. Suunnittelun tavoitteena on kuitenkin 
ollut se, ettei asuminen heikennä alueen kaupallisen toiminnan edellytyksiä. 
Myös tässä vaihtoehdossa on sijoitettu ylempien kaavojen mahdollistama 
maksimimäärä kauppaa km-alueelle. 

Asuminen (alueen eteläosassa)
Uusia asukkaita on noin 2050. Asumista sisältävät korttelit on osoitettu 
keskusta-alueelle ratikka- ja bussipysäkkien tuntumaan. Paasikivenkatua 
lähimmät korttelit on suunniteltu kaupan käyttöön. Jatkosuunnittelussa 
varmistetaan julkisten palveluiden mitoitus ja saavutettavuus.

Lämpökeskus, jäteasema, lumensulatusasema, varikko, raitiotielinjaus 
(alueen pohjoisosassa)
Kunnallisteknisen huollon korttelit, voimalaitos ja raitiovaunuvarikko, 
sijoittuvat vierekkäin alueen pohjoisosaan. Lämpökeskus (voimalaa kevyempi 
vaihtoehto) sijoittuu alueen pohjoisosaan, ratikan varikon vierelle siten, että 
merkittävin viitasammakoiden alue väistetään (raitiotie Paasikiventien 
alittava vaihtoehto siten, että viitasammakoiden lisääntymisalue väistetään). 
Lämpökeskus ei näillä näkymin tarvitse ympärilleen laajoja suoja-alueita. 
Lumensulatusasema on esitetty jäteaseman vierelle. VE2:ssa on jäteaseman 
lisäksi lumensulatusasema. Rakentaminen pyrkii väistämään sekä havaitut 
että soveltuvat viitasammakoiden alueet. Ratikan linjaus ja tilantarve 
tarkentuu Raitiotien yleissuunnitelmassa, mikä voi vaikuttaa pohjoisosan 
suunnitelmaan.

Pysäköinti
Pysäköinti on tilaa vaativan kaupan alueilla pääosin maanpinnalla. Karttaan 
on merkitty pysäköinnin alueet, jotka toteutetaan green mall –
viherperiaatteilla. Asuinkortteleissa pysäköinti on kannen alla ja 
pysäköintitalossa siten, että korttelin maanvaraista viherympäristöä on 
enemmän. Pysäköintitalon seinät ja katto voivat muodostaa viher-
/aurinkokeräinpintoja.

Kaupallinen ympäristö ja mitoitus s. 34 sekä tarkemmin erillisessä 
Kaupallisessa selvityksessä, viherympäristö s. 19 alkaen Vihreän infran ja 
viherympäristön selostuksessa, liikennejärjestelyt Liikenteen 
yleissuunnitelmassa

Lielahden YS, luonnosvaihe, maankäytön yleissuunnitelman seloste
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JULKINEN REITTI 
KORTTELIN LÄPI

URHEILU-
TOIMINTAA

KAHVILAT/
RAVINTOLAT

Keskustavyöhykkeen alueen korttelit

Asuntokorttelit rajaavat sisälleen laajan suojaisan puistopihan ja niiden läpi 
sijoittuu kävelykujia. Raitiotiepysäkin lähettyvillä on tilaa julkiselle 
kaupunkitilalle sekä korttelin sisällä että katutilassa. Julkinen ulkotila on 
pääosin näköyhteydessä raitiotiepysäkistä. Jalankulun ja pyöräilyn julkinen 
reitti kulkee suurimman korttelin läpi ratikkapysäkiltä bussipysäkille ja jatkuu 
toiseen hybridikortteliin ja Harjuntaustan suunnassa luoteeseen. Näkymien 
päätteisiin on sijoitettu rakennuksia harkitusti. Korttelirakenteella 
muodostetaan suljettuja sisäosia, jotta saadaan aikaiseksi melulta suojattua 
pihaympäristöä. Asuntokorttelien ylimmät kerrokset nousevat muuta 
ympäristöä ja puustoa ylemmäksi ja niistä avautuu pitkiä näkymiä. 

Alueelle osoitetaan tilaa yksityisille ja julkisille palveluille ja 
keskustaympäristöön soveltuvalle asumiselle sekä monipuolisesti virkistyksen, 
vapaa-ajan ja kaupunkikulttuurin toiminnoille. Julkiseen kaupunkitilaan 
avautuvat maantasokerrosten tilat on osoitettu keskeisillä paikoilla liike- ja 
toimitiloiksi. Asumista on ylemmissä kerroksissa. Korkein rakentaminen 
raitiovaunulinjan mutkassa, merkittävimpien katulinjojen risteyksessä, 
muodostuu paikallinen maamerkki.

Myös kaupan suuryksiköt tukeutuvat joukkoliikenteen runkolinjastoon. 

Maantasoa ei pääsääntöisesti osoiteta pysäköintiin ja liikennealueiksi, 
hyödynnetään rakenteellista pysäköintiä ja pysäköintitaloja. Pysäköinti 
hyödyntää maaston korkeusvaihtelua. Maantasaiset piha-alueet 
mahdollistavat laadukkaammat pihat, enemmän kasvillisuutta ja 
huomattavasti paremmat mahdollisuudet viivyttää hulevesiä tonteilla.

Korttelin sisälle voidaan sijoittaa kivijalkoihin toimintoja, kuten kahvilat jotka 
aukeavat aukiosarjan tiloihin ja toiminnallisille aukioille. 
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KANNEN ALAISTA PYSÄKÖINTIÄ, LIIKERAKENNUS (NYK. +103)

PRISMA

HYBRIDI- JA ASUINKORTTELIT, ALLA KANSIPYSÄKÖINTIÄ 
KANSIPYSÄKÖINTI TANINKADUN VIERELLÄ SAMASSA TASOSSA (NYK. +108-109)

RATIKKAPYSÄKKI 
TURVESUONKATU

UUSI HARJUNTAUSTAN KATU

HARJUNTAUSTAN KATU KANNEN ALTA, 
AUKIOSARJA KRUUNUKALUSTEELTA UUDELLE LIIKERAKENNUKSELLE

LÄMPÖKESKUS (ALUEEN 
POHJOISOSASSA)

VE 2

HARJUNTAUSTAN KATU SILLAN ALTA, 
AUKIOSARJA KRUUNUKALUSTEELTA UUDELLE LIIKERAKENNUKSELLE

NYK. KRUUNUKALUSTE (NYK. +108)

KANNEN ALAISTA PYSÄKÖINTIÄ, LIIKERAKENNUS (NYK. +103)

RATIKKAPYSÄKKI 
TURVESUONKATU

UUSI HARJUNTAUSTAN KATU PRISMA

LÄMPÖKESKUS (ALUEEN 
POHJOISOSASSA)

VE 1
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Lielahti, 
koirapuisto

Tampereen 
viherpalveluohjelma, 

Koirapalvelut 2011-2025
Tavoitteellinen verkosto

Lielahti (Viirapuisto), 
alueleikkipaikka

Hiedanranta, 
alueleikkipaikka

Tampereen 
viherpalveluohjelma, 

Leikkipaikat 2021-2030
Tavoitteellinen verkosto

Pallokenttä

Alueleikki-
paikka

Koira-
aitaus

Kentät, 
juoksurata

Alueleikki-
paikka

Uusi 
alueleikki-
paikka

Alueleikki-
paikka

Nykyisiä viherpalveluja 
Karttapalvelu Oskari

Nykyiset viherpalvelut ja palveluverkoston kehittäminen
Alueella viherpalveluista on tällä hetkellä reitistön lisäksi koira-
aitaus ja alueleikkipaikka, lähiseudun liikuntapalvelut 
täydentävät tarjontaa. Nykyiset viherpalvelut on 
verkostosuunnitelmissa tarkoitus säilyttää ja ne sijoittuvat 
myös uudessa tilanteessa ja uusien asukkaiden käytön 
kannalta toimiviin paikkoihin. Tampereen 
viherpalveluohjelman tavoitteena on että asukkailla tulisi olla 
mahdollisuus asua 300 metrin etäisyydellä lähimmästä lähi-
tai alueleikkipaikasta ja 500 metrin etäisyydellä lähimmästä 
alueleikkipaikasta.

Lielahden YS, luonnosvaihe, maankäytön yleissuunnitelman seloste

VIHREÄ INFRA JA VIHERYMPÄRISTÖ
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Ryydynpohja, 
alueleikkipaikka



Olemassa olevien kasvullisten alueiden arvojen tunnistaminen, hyödyntäminen 
ja kehittäminen
- verkoston jatkuvuudesta huolehditaan, alueen vihreitä elementtejä vahvis-

tetaan ja viherympäristöstä kehitetään alueelle identiteettiä luova tekijä
- vihreä infrastruktuuri luo viihtyisyyttä, alueen identiteettiä ja ekologista 

toimivuutta

Selkärankamainen puisto ja korttelialueiden väliset ja sisäiset 
pienipiirteiset vihreät elementit 
Liikennealueiden hyödyntäminen vihreän infrastruktuurin osana
Kehitetään viheralueiden hiilinieluja 

Viheralueet
Alueen pohjoisosa: 

▪ Metsäistä virkistysaluetta joka muuttuu etelää kohti tultaessa 
toiminnallisemmaksi

▪ Liito-oravan elinympäristöjen kehittäminen → puustoisia & monimuotoisia 
alueita

▪ Kehitettävät hulevesikosteikot, joita hyödynnetään myös elämyksellisen 
virkistysalueen osana

▪ Säilytetään ja lisätään viitasammakolle sopivia kosteita elinympäristöjä
▪ Kosteikoista alueen luonnetta määrittävä tekijä ja niiden yhteyteen 

rakennetaan reittejä ja oleskelupaikkoja
Alueen eteläosa: 

▪ Kehitetään monimuotoisia biotooppeja rakennettujen alueiden välissä
▪ Toiminnalliset puistot painottuvat eteläosiin
▪ Pyritään säilyttämään olemassa olevia kasvullisia alueita
▪ Mahdollisimman vähän nurmialueita; uusille liikenteen viherkaistoille 

monimuotoista vihreyttä (niittyä, paahdeympäristöä ym.)

Lielahden YS, luonnosvaihe, maankäytön yleissuunnitelman seloste
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Virkistyspalvelut ja -alueet: 
• Palvelutarjontaa täydennetään alueen uutta 

käyttöä vastaavaksi
• Leikkipuistot, oleskelupuistot ja kohtaamispaikat
• Urbaani ruoantuotanto

Viheryhteydet: kehitetään viheryhteyksiä niiden omilla 
teemoilla (arvioidaan laajempaa kokonaisuutta, mutta 
toimenpiteet vain suunnittelualueelle)

• Alueen halki kulkeva ”pääviheryhteys”:
monitoiminnallisuus; virkistys & ekologinen 
toimivuus; toiminnalliset alueet (kuten oleskelu, 
leikki, koirapalvelut) integroidaan osaksi 
luonnollista ja houkuttelevaa ympäristöä  

• Viheralitus: kehitettävä kohde; ratikan 
rakentamisen yhteydessä pyritään parantamaan 
virkistyksellisenä ja ekologisena yhteytenä; liito-
oravayhteyden kehittäminen

• Yhteyksien parantaminen eri suuntiin: 
Ryydynpohja: Hiedanranta, Epilänharju

Tavoitteena vihreä katuympäristö
• Katupuita ja monimuotoisia viherkaistoja
• Hyödynnetään huleveden hallintaa esteettisenä ja 

ekologisena toimintona



VISIO: viihtyisä ja vihreä Lielahden liikealue

Green mall -periaatteet
• Kaupan rakennuksiin ja niihin liittyville alueille kehitetään vihreää infraa 

(laajat viherkatot, vihreät seinät)
• Pysäköintialueista viihtyisiä kasvillisuuden käytöllä: puut, pensaat ja muu 

kasvupaikkoihin sopiva monimuotoinen kasvillisuus 
• Pysäköintialueilla pinnoittamattomat/puoliläpäisevät pinnat 

mahdollisuuksien mukaan
• Biosuodatuspainanteilla hulevesien laadullinen ja määrällinen käsittely
• Viherkerrointa käytetään alueen asemakaavoissa; kunnianhimoisella 

tavoitearvolla

Asuinkorttelien pihojen kehittäminen
• Hulevesien käsittely tonteilla kattavaksi teemaksi, joka hyödynnetään myös 

asumisen viihtyvyyttä lisäävänä tekijänä
• Viherkerrointa käytetään alueen asemakaavoissa parantamaan 

pihaympäristön laatua
• Edellytetään kestäviä ratkaisuja ja kiertotaloutta mm. hyödyntämällä 

olemassa olevia pintamaakerroksia pihojen kasvualustoissa
• Urbaani ruoantuotanto mahdollistetaan pihoilla
• Mahdollisimman paljon maanvaraista piha-aluetta

Lielahden YS, luonnosvaihe, maankäytön yleissuunnitelman seloste
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Pohjoinen puisto.
Metsäinen virkistysalue. Liito-oravan elinympäristöjä kehitetään, alue säilyy puustoisena, monimuotoisena. 
Hulevesikosteikoita hyödynnetään viheralueen elämyksellisenä osana. Uutta kosteikkokasvillisuutta.

Isosuonpuisto.
Säilytetään avoin maisema, avataan näkymiä parannetaan reitistöä, kehitetään pysähtymispaikkoja.
Säilytetään kostean niityn ominaispiirteet ja lajisto, lisätään tyypillistä kasvillisuutta.

Alueen eteläosa.
Kehitetään monimuotoisia biotooppeja.
Uutta reitistöä, uusia puuistutuksia.

Viirapuisto. 
Kehitetään toiminnallisena, aktiivisena kaupunginosapuistona.
Oleskelualueita, alueleikkipaikkaa laajennetaan, koirapuisto säilyy.
Nykyistä ja vanhaa kosteikkopuistoa, uutta puistometsää, uusia viitasammakon elinympäristöjä. 

Green mall. 
Kaupan rakennuksiin ja niihin liittyville alueille uutta vihreää infraa (viherkatot, vihreät seinät, istutusalueet).
Pysäköintialueiden viihtyisyyttä parannetaan kasvillisuuden käytöllä: puut, pensaat ja muu monimuotoinen 
kasvillisuus.
Hulevettä viivytetään ja puhdistetaan biosuodatuspainanteilla, mahdollisuuksien mukaan läpäiseviä pintoja.
Viherkerroin alueen asemakaavoihin. 

Viherverkoston osat ja ominaispiirteet

Lielahden YS, luonnosvaihe, maankäytön yleissuunnitelman seloste
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Viheryhteydet ja ulkotilojen reitit 
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Pohjoinen puisto.
Metsäinen virkistysalue. Liito-oravan elinympäristöjä kehitetään, alue säilyy puustoisena, monimuotoisena. 
Hulevesikosteikoita hyödynnetään viheralueen elämyksellisenä osana. Uutta kosteikkokasvillisuutta.

Isosuonpuisto.
Säilytetään avoin maisema, avataan näkymiä parannetaan reitistöä, kehitetään pysähtymispaikkoja.
Säilytetään kostean niityn ominaispiirteet ja lajisto, lisätään tyypillistä kasvillisuutta.

Alueen eteläosa.
Kehitetään monimuotoisia biotooppeja.
Uutta reitistöä, uusia puuistutuksia.

Viirapuisto. 
Kehitetään toiminnallisena, aktiivisena kaupunginosapuistona.
Oleskelualueita, alueleikkipaikkaa laajennetaan, koirapuisto säilyy.
Nykyistä ja vanhaa kosteikkopuistoa, uutta puistometsää, uusia viitasammakon elinympäristöjä. 

Green mall. 
Kaupan rakennuksiin ja niihin liittyville alueille uutta vihreää infraa (viherkatot, vihreät seinät, istutusalueet).
Pysäköintialueiden viihtyisyyttä parannetaan kasvillisuuden käytöllä: puut, pensaat ja muu monimuotoinen 
kasvillisuus.
Hulevettä viivytetään ja puhdistetaan biosuodatuspainanteilla, mahdollisuuksien mukaan läpäiseviä pintoja.
Viherkerroin alueen asemakaavoihin. 

Viherverkoston osat ja ominaispiirteet

Lielahden YS, luonnosvaihe, maankäytön yleissuunnitelman seloste
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Viheryhteydet ja ulkotilojen reitit 
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Viitasammakon todetut (sininen täyttö) ja soveltuvat (sininen rajaus) lisääntymis- ja 
levähdyspaikat. 

Suunnittelun perusteena ajantasainen selvitystieto
Luontodirektiivilaji viitasammakon lisääntymispaikat selvitettiin 
toukokuussa 2021 kahdella kartoituskierroksella. Soidintavia 
viitasammakkokoiraita havaittiin seitsemällä soveltuvalla 
lisääntymisympäristöllä Isosuonpuistossa, Viirapuistossa ja 
pohjoisosan varikkoalueen ympäristössä. Alueilla 6 ja 15 koiraita oli 
vain vähän.

Todetut ja soveltuvat elinympäristöt sijoittuivat selvitysalueen 
pohjoiselle puoliskolle. Ne ovat kaikki alle kilometrin päässä 
toisistaan, joten kaikki elinympäristöt voivat mahdollisesti toimia 
lisääntymispaikoilla todettujen viitasammakoiden 
levähdyspaikkoina.

Lajin suojelun huomioiminen suunnitelmissa 
Molemmissa suunnitelmavaihtoehdoissa on rakentamista ja 
viheralueita osoitettu alueelle niin, että voidaan paitsi säilyttää lähes 
kaikki viitasammakon lisääntymispaikat, myös muodostaa uusia 
viitasammakoidenkin olosuhteita tukevia ympäristöjä. Ainoastaan 
voimalan ja varikon välissä sijaitseva oja saattaa vaihtoehdossa 1 tulla 
lisääntymispaikkana käyttökelvottomaksi. Viitasammakoiden 
lisääntymispaikan säilyminen VE 2:ssa varikon ja lämpökeskuksen 
välissä edellyttää huolellista suunnittelua ja painanteen 
vesitalouden ja uusilta alueilta tulevien hulevesien riittävän laadun 
varmistamista. 
Molemmissa vaihtoehdoissa on tarkoitus kehittää viherverkkoon 
uusia viitasammakolle soveltuvia elinympäristöjä ja kehittää nykyisiä 
kosteikkoja niille paremmin sopiviksi. Jatkosuunnittelussa 
varmistetaan että alueiden välille jää toimivat yhteydet 
kasvillisuuden suojaamia ojia tai kulkuputkia pitkin, ja hulevesien 
laadun parantamisen toimenpiteistä huolehditaan.

Lielahden YS, luonnosvaihe, maankäytön yleissuunnitelman seloste
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Kuva 10. Potentiaaliset 
lepakkoalueet kartalla esitettyinä. 

Kuva 14. Huomionarvoisille lintulajeille 
soveltuvat elinympäristöt

Kuva 10. Linnustollisesti arvokkaimmat alueet kartalla 
kuvattuna. Punaisella on kuvattu monipuolisimmat 
alueet (kosteikko ja reunametsä), sinisellä muut 
arvokkaat lintualueet (Vakosuonpuisto, 
Isosuonpuiston lammikko, avomaan pohjoisosat)

Vakosuonpuiston pesimälintuselvitys
• Selvitys touko-kesäkuussa Vakosuonpuiston ak-alueelle, laajennettiin mm. 

Ryydynojan kosteikkoon ja Isuosuonpuistoon
• Huomionarvoiselle linnustolle soveltuvia elinympäristöjä etenkin 

selvitysalueen kosteikot, kosteat niityt ja lammet, sekä reunametsät. 
Kosteitten niittyjen ja rehevien lampien huomionarvoisia lajeja. 

• Selvitysalueella havaittiin neljä uhanalaiseksi luokiteltua lajia: nokikana (EN), 
viherpeippo (EN), pajusirkku (VU) ja naurulokki (VU). Huomionarvoisista 
alueella pesivät nokikana, viherpeippo, pensaskerttu, punavarpunen ja 
ruokokerttunen. 

• Lajien harvinaistuminen ei johdu soveltuvien elinympäristöjen 
vähenemisestä. Arvokkaimpien lintualueiden säilyttäminen luonnon 
monimuotoisuuden kannalta kuitenkin suositeltavaa. Kosteikkoa, 
reunametsikköä ja rantatiheikköjä sekä Isosuonpuiston lampi suositellaan 
säilytettäväksi.

• Rakentamisvaiheessa huomioitava lintujen pesimärauha

Luontotietoselvitys
• Lähtötiedot ja 2 maastotarkastelua huomionarvoisten lajien 

elinympäristöiksi soveltuvuuden selvittämiseksi (kasvillisuus, liito-orava, 
lepakot, lahokaviosammal ja huomionarvoiset linnut ja hyönteiset)

• Selvityksessä ei havaittu liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä, mutta 
Jussinpuiston osa Paasikiventien länsipuolella voisi toimia lähellä asuvan 
liito-oravan ruokailualueena. Selvitysalueen pohjoisreunaa pitkin kulkeva 
liito-oravan mahdollinen kulkuyhteys on Paasikiventien ylitystä lukuun 
ottamatta edelleen toimiva. Ei tarvetta liito-oravaselvitykselle 

• Selvitysalueella ei todennäköisesti ole arvokkaita lepakkoalueita, mutta 
mahdollisesti vähemmän arvokkaita saalistusalueita ja kulkureittejä. 
Selvitysalueen potentiaalisimmat lepakkoalueet ovat pohjoisosien 
metsänreunat, lammikot ja kosteikot ympäristöineen. 

Lielahden YS, luonnosvaihe, maankäytön yleissuunnitelman seloste
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Kuva 28. Selvitetylle lajistolle soveltuvat elinympäristöt esitettynä päällekkäin 
kartalla. Soveltuvat elinympäristöt keskittyvät selvitysalueen pohjoisosiin. 

Luontotietoselvitys - jatkoselvitystarpeet
• Huomionarvoiselle linnustolle soveltuvia elinympäristöjä 

etenkin selvitysalueen kosteikot, kosteat niityt ja lammet, 
sekä reunametsät. Kosteikkoa, reunametsikköä ja 
rantatiheikköjä sekä Isosuonpuiston lampi suositellaan 
säilytettäväksi.

• Linnustoselvityksessä havaittiin kosteitten niittyjen ja 
rehevien lampien huomionarvoisia lajeja. Huomionarvoisista 
lajeista alueella pesivät nokikana (EN), viherpeippo (EN), 
pensaskerttu (NT), punavarpunen (NT) ja ruokokerttunen 
(NT). 

• Ei lahokaviosammalelle hyvin soveltuvia vanhoja ja kosteita 
metsiä. Tampereen kattavassa lahokaviosammalselvityksessä 
(2021) alueen pohjoisosista tunnistettiin vähäisiä määriä 
lahokaviosammalelle soveltuvia alueita, joilta ei kuitenkaan 
maastokartoituksissa havaittu lahokaviosammalta. Ei tarvetta 
tarkennetulle selvitykselle.

• Huomionarvoisille hyönteislajeille soveltuvia elinympäristöjä 
pohjoisosan kosteikot, kosteat niityt ja lammikot. Lisäksi 
Myllypuronkadun tyhjä ruderaattimainen tontti voi tarjota 
elinympäristön huomionarvoisille hyönteislajeille.

• Kasvillisuuden ja luontotyyppien osalta alueella ei todettu 
erityisiä luontoarvokohteita

• Tarkempia luontoselvityksiä suositellaan seuraavasti:
• Lepakoiden ruokailualueita, kulkureittejä ja mahdollisia 

piilopaikkoja on jatkossa hyvä selvittää kesäkaudella 
selvitysalueen lammikoilta ja pohjoisosan metsänreunoilta

• Hyönteisselvitys kesäkaudella alueen lammikoille, kosteikolle 
ja ojiin ja niitä ympäröiville kosteille niityille, sekä 
Myllypuronkadun tyhjälle tontille

Lielahden YS, luonnosvaihe, maankäytön yleissuunnitelman seloste

LUONTOSELVITYKSET



8832 Lielahden yleissuunnitelma
Kaupan sijoittuminen

38



Mitoitus
• Tavoitteena koko yleiskaavan vähittäiskaupan enimmäismitoituksen salliminen alueella eli kaupan 

liiketilaa yhteensä 70 000 k-m2

Profiilit
• Tilaa vaativaa kauppaa: rautakauppaa, sisustuskauppaa, autokauppaa, teknistä erikoiskauppaa
• Palveluita: liikunta- ja hyvinvointipalveluita, vapaa-ajan palveluita sekä autoalan ja rakentamisen 

palveluita
• Teemapuistot
• Ratikkapysäkin yhteyteen lähipalveluita, jos lähialueelle tulee myös asukkaita

Rakenne
• Retail park / big box tyyppisiä myymälöitä keskitetyllä pysäköinnillä, klusterit
• Hybridirakentamisen haasteena tiva-kaupan ja asumisen yhteensovittaminen
• Rakenteellisen pysäköinnin haasteena kustannukset vs. tiva-kaupan toimintaedellytykset

P

Mitoitus
• Suurelta osin muuta kuin 

kauppaa
• Kauppaa, palveluita ja muuta 

toimitilaa yritystoiminnalle 
kuitenkin niin paljon kuin 
mahdollista

• P-alueen laajennusalue ja 
pitkänaikavälin reservialue

• Muuntojoustavaa
• Ei vähittäiskaupan 

suuryksiköitä 

Profiilit
• Tiva-kauppaa ja palveluita
• Toimitiloja ja 

pienyritystoimintaa

Rakenne
• Yksittäisiä kiinteistöjä
• ”Autotallitoimijoita” usealle 

toimijalle
• Pintapysäköintiä omilla 

tonteilla tai keskitetysti T

Mitoitus
• Kauppaa ja palveluita niin paljon kuin on mahdollista 

sijoittaa keskustarakenteeseen
• Tällä hetkellä kauppaa ja palveluita n. 50 000 k-m2, ei 

ainakaan merkittävästi tätä vähemmän
• Yleiskaavan vähittäiskaupan suuryksiköiden 

enimmäismitoitus (80 000 k-m2) pitää jakaa Lielahden ja 
Hiedanrannan kesken. 

• Suuryksiköiden ohella C-alueelle voi sijoittaa pienempiä 
myymälöitä (alle 4000 k-m2)

Profiilit
• Keskustakauppaa ja palveluita: päivittäistavara- ja 

erikoiskauppaa, ravintolapalveluita sekä muita kaupallisia 
palveluita

• Teknistä erikoiskauppaa, sisustuskauppaa, laajan 
tavaravalikoiman myymälöitä

Rakenne
• Hypermarket & kauppakeskus
• Kivijalkaliiketilaa ratikkapysäkin ympäristöön
• Hybridirakentamista
• Paasikivenkadun varteen suurmyymälöitä/retail park, 

Rakenteellista pysäköintiä

C-2

Pohjakartta: Tampereen kaupunki

KAUPALLISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET, PROFIILIT JA 
MITOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT
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Seudullisen tiva-kaupan alue
Enimmäismitoitus 70 000 k-m2

sisältää kaiken kerrosalan

Retail park ja big box:
Laajan tavaravalikoiman kauppa, 
suuret erikoiskaupat, tiva

-> KM: 0 – 20 000 k-m2

(riippuen vähittäiskaupan suuryksiköiden 
mitoituksesta Hiedanrannan ys:n alueella)

Hybridikorttelit/asuinkorttelit:
Asumista, kivijalkaliiketilaa 

-> ei vähittäiskaupan suuryksiköitä

Kauppakeskuskortteli
Prisma ja kauppakeskus

• KM: 25 000 k-m2

• P: 15 000 k-m2

Hiedanrannan alueella 
vähittäiskaupan suuryksiköitä 
yhteensä 30 000 – 55 000 k-m2

-> Lielahden keskusta-alueella 
vähittäiskaupan suuryksiköitä      
25 000 – 50 000 k-m2

VE2VE1

LIELAHDEN KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN  
KAUPAN SIJOITTUMINEN JA VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKÖIDEN MITOITUS
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Hiedanrannan alueella 
vähittäiskaupan suuryksiköitä 
yhteensä 30 000 – 55 000 k-m2

-> Lielahden keskusta-alueella 
vähittäiskaupan suuryksiköitä      
25 000 – 50 000 k-m2

Lielahden yleissuunnitelma
Kaupan ja palvelujen mitoitus 
(suluissa nykyinen ro/nykyiset kaupan liiketilat)
Kaikki rakennusoikeus ei toteudu kaupan pinta-
alana. 

C-alueella yht. 75 000 k-m2 (nykyiset 60 000 k-m2)
KM: 40 000 k-m2                                 (nykyiset 17 000 k-m2)
Muu: 34 000 k-m2                                 (nykyiset 44 000 k-m2)
Kivijalkatilat: 4 000 k-m2              (nykyiset 0 k-m2)

P-alueella yhteensä 75 000 k-m2  

(nykyiset liiketilat 50.000 k-m2)
Kaikki ei toteudu kauppana, alueen kaupan 
enimmäismitoitus 70 000 k-m2.

Mitoituksen kannalta ei ole merkityksellistä, toteutuuko 
kerrosala vähittäiskaupan suuryksikössä vai muuna 
KAUPAN liiketilana. Enimmäismitoitukseen lasketaan 
mukaan kaikki kaupan liiketilat. 
Liikerakennusten koko P-alueella: 2000 – 13 000 k-m2

T-alueella
Pohjoisimmat liikerakentamiselle osoitetut tontit 
sijoittuvat osin yleiskaavan T-alueelle, mutta ne on 
laskettu tässä sisältyvän kaupan alueelle.

LIELAHDEN KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN 
KAUPAN MITOITUS, NYKYINEN JA UUSI PINTA-ALA  - VE 1
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Hiedanrannan alueella 
vähittäiskaupan suuryksiköitä 
yhteensä 30 000 – 55 000 k-m2

-> Lielahden keskusta-alueella 
vähittäiskaupan suuryksiköitä      
25 000 – 50 000 k-m2

Lielahden yleissuunnitelma
Kaupan ja palvelujen mitoitus 
(suluissa nykyinen ro/nykyiset kaupan liiketilat)
Kaikki rakennusoikeus ei toteudu kaupan pinta-
alana. 

C-alueella yht. 62 000 k-m2 (nykyiset 60 000 k-m2)
KM: 25 000 k-m2                                 (nykyiset 17 000 k-m2)
Muu: 32 000 k-m2                                 (nykyiset 44 000 k-m2)
Kivijalkatilat: 5 000 k-m2              (nykyiset 0 k-m2)

P-alueella yhteensä 76 000 k-m2  

(nykyiset liiketilat 50.000 k-m2)
Kaikki ei toteudu kauppana, alueen kaupan 
enimmäismitoitus 70 000 k-m2.

Mitoituksen kannalta ei ole merkityksellistä, toteutuuko 
kerrosala vähittäiskaupan suuryksikössä vai muuna 
KAUPAN liiketilana. Enimmäismitoitukseen lasketaan 
mukaan kaikki kaupan liiketilat. 
Liikerakennusten koko P-alueella: 800 – 15 000 k-m2

T-alueella
Pohjoisimmat liikerakentamiselle osoitetut tontit 
sijoittuvat osin yleiskaavan T-alueelle, mutta ne on 
laskettu tässä sisältyvän kaupan alueelle.

LIELAHDEN KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN 
KAUPAN MITOITUS, NYKYINEN JA UUSI PINTA-ALA  - VE 2
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Pysäkkiympäristöt ovat toimiva kivijalkaliiketilojen sijaintipaikkoja ja 
kaupunkiaukiot ovat hyviä liikepaikkoja ravintoloille ja kahviloille. 

Keskitetyt palvelut tuovat synergiaa ja tekevät tekee miljööstä kaupallisen. 
Ratikkareitin nurmikkopinta pehmentää miljöötä. 

Toimivien kivijalkaliiketilojen sijoittumisen edellytyksiä ovat 
keskittyminen, tiiviys, miellyttävä kaupunkitila ja saavutettavuus. 
Lisäksi lähiasukkaiden määrä on ratkaisevassa merkityksessä. 
Hyviä liikepaikkoja saadaan, kun huolehditaan miellyttävästä 
kaupunkiympäristöstä, selkeistä palvelukeskittymistä ja 
saavutettavuudesta. Liikepaikkojen tulee muodostaa yhtenäisiä 
nauhoja kadunvarressa ja aukioiden reunoilla, jotta ne yhdessä 
synnyttävät vetovoimaa ja hyötyvät toistensa läheisyydestä. Tämä 
vahvistaa palveluille luontevia asiointivirtoja. Mitä enemmän 
toimijoita on tietyssä pisteessä, sitä enemmän syntyy kysyntää. 
Lähellä olevat päivittäistavarakaupat ja muut palvelut lisäävät 
asiakasvirtoja. 

Palveluiden toimivuuden kannalta oleellinen tekijä on myös 
saavutettavuus. Saavutettavuus edellyttää miellyttäviä ja 
luontaisia kulkureittejä sekä asiointipysäköintiä. Julkisten 
liikenteen pysäkit ovat usein hyviä palveluiden 
keskittymispaikkoja. Liikepaikkojen näkyvyys kaupunkitilassa on 
olennainen tekijä palveluiden toimintaedellytyksille. 

Liiketilojen sijoittaminen asuntojen kivijalkaan edellyttää 
asuinkerrostalolta riittävää korkeutta (vähintään 4–5 kerrosta 
asuntoja), jotta liiketilat on taloudellisesti järkevä toteuttaa. Mitä 
tiiviimpää asutusta liiketilojen läheisyydessä on, sen paremmin 
niille löytyy kysyntää. Pienpalvelujen käyttävät ovat tyypillisesti 
lähialueen asukkaita, ja mitä enemmän lähialueelta löytyy 
asukasvirtaa, sitä enemmän palveluille löytyy käyttäjiä.

Kivijalkaliiketiloja on yleissuunnitelman vaihtoehdoissa pyritty 
osoittamaan keskeisille paikoille mieluummin enemmän kuin 
liian vähäisesti, jotta saavutaan tavoitteet keskustamaisesta 
kaupunkirakenteesta palveluineen. 

Lielahden YS, luonnosvaihe, maankäytön yleissuunnitelman seloste

KIVIJALKALIIKETILOJEN SIJOITTUMISEN KRITEERIT
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Lielahden YS, luonnosvaihe, maankäytön yleissuunnitelman seloste

ASUINKORTTELIT JA KIVIJALKALIIKETILAT
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VE2VE1

Päätenäkymä

Toiminnallinen kaupunkiaukio

Hotspot - palveluaukio

Kivijalkaliiketilaa
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Kivihaka, VaasaPorttipuisto, VantaaKauppakeskus Merituuli, Espoo

Liikkeet maantasossa, liikkeillä keskitetty pysäköinti -> laajat pysäköintialueet

Kruunukaluste, LielahtiKauppakeskus Liila, Espoo
Valokuva: Innovarch

Kauppakeskus Viisari, Vantaa
Valokuva: Tilakuva.fi (ei julkiseen jakeluun)

Myymälöitä kerroksissa ja keskitetty pysäköinti, osin rakenteellinen

Lielahden YS, luonnosvaihe, maankäytön yleissuunnitelman seloste

ESIMERKKEJÄ: TIVA-KAUPPAKESKUKSISTA JA RETAIL-PARKEISTA 



K-Citymarket, Valkeakoski
Kauppakeskus Sello, Espoo
(pysäköintiä myös hallissa, maan alla)

Prisma, Olari, Espoo
(pysäköintiä myös hallissa)

Pysäköinti katolla ja liikerakennus rajautuu katutilaan

Lielahden YS, luonnosvaihe, maankäytön yleissuunnitelman seloste

ESIMERKKEJÄ: KATTOPYSÄKÖINNISTÄ

47



Autocenter, Lielahti

Lähde: Laakkonen, Länsiauto

Lielahden YS, luonnosvaihe, maankäytön yleissuunnitelman seloste

ESIMERKKEJÄ: MODERNIA AUTOKAUPPAA USEASSA TASOSSA

48



8832 Lielahden yleissuunnitelma
Massamallit

49



VAIHTOEHTO 1



VAIHTOEHTO 2



VAIHTOEHTO 1



VAIHTOEHTO 2



VAIHTOEHTO 1



VAIHTOEHTO 2



VAIHTOEHTO 1



VAIHTOEHTO 2



8832 Lielahden yleissuunnitelma
Alustava vaiheistus



Raitiotien arvioitu rakentamisen 
ajankohta 2029-2032

2020-

Tehdään täydentävää kaupan 
rakentamista ja ympäristön kehittämistä.

Ympyröidyt alueet: kehitetään kaupalliset 
klusterit ja niiden aukiot kokonaisuutena.

VE1:n Harjuntaustan kadun 
jatkeen kehittyminen 
kaupallisten toimintojen kaduksi 
Hiedanrannan Lielahti-alueen 
kehittämisen kanssa 
(Possijärvenkatu sulkeutuu).

ETL
~2040

Ennen mahdollista ETL:ää Taninkadun liittymä 
Lielahdenkadulle säilyy nykyisenlaisena tai 

suuntaisliittymänä. Liittymätyyppi tulee 
varmistaa jatkossa toimivuustarkastelujen avulla.

Harjuntaustan jatkeen, raitiotien ja 
kunnallistekniikan tilavaraukset 

huomioidaan uusiutuvien kortteleiden 
asemakaavoituksessa. Toteutus voi jäädä 

myöhemmäksi, riippuen valittavasta 
liikenneverkkovaihtoehdosta.

Suurin osa alueen kiinteistöistä on 
yksityisessä omistuksessa, joten uudistus ja 

vaiheistus on pitkälti maanomistajista 
kiinni.

Kaupan rakentamiseen vaikuttaa 
Hiedanrannan rakentaminen ja sieltä 

siirtyvien toimintojen paine löytää uusia 
sijaintipaikkoja alueelta. 

Lielahden YS, luonnosvaihe, 
maankäytön yleissuunnitelman seloste

VAIHEISTUS, VE1
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2020-2030

Tehdään täydentävää kaupan rakentamista ja 
ympäristön kehittämistä. Täydennysten ajoitus ei 
merkittävästi kytköksissä toisiinsa, vapaampi aikataulu.

Raitiotien arvioitu rakentamisen 
ajankohta 2029-2032

2020-

Hybridikorttelit rakentuvat 
raitiotiepysäkin ajoituksen mukaan. 
Voidaan toteuttaa osissa koillisesta 
lounaaseen, kortteleiden sisäinen 
reitti huomioiden. Samalla 
Possijärvenkatu sulkeutuu ja 
Harjuntaustan kadun jatke tehdään.

ETL
~2040

Ennen mahdollista ETL:ää Taninkadun liittymä 
Lielahdenkadulle säilyy nykyisenlaisena tai 

suuntaisliittymänä. Liittymätyyppi tulee varmistaa 
jatkossa toimivuustarkastelujen avulla.

Harjuntaustan jatkeen, raitiotien ja 
kunnallistekniikan tilavaraukset 

huomioidaan uusiutuvien kortteleiden 
asemakaavoituksessa. Toteutus voi jäädä 

myöhemmäksi, riippuen valittavasta 
liikenneverkkovaihtoehdosta.

Suurin osa alueen kiinteistöistä on 
yksityisessä omistuksessa, joten uudistus ja 

vaiheistus on pitkälti maanomistajista 
kiinni.

Kaupan rakentamiseen vaikuttaa 
Hiedanrannan rakentaminen ja sieltä 

siirtyvien toimintojen paine löytää uusia 
sijaintipaikkoja alueelta. 

Lielahden YS, luonnosvaihe, 
maankäytön yleissuunnitelman seloste

VAIHEISTUS, VE2
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