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Luonnosvaiheessa vaihtoehdoille on tehty kevyet vaikutusten arviot, jotta niitä voidaan vertailla 
vaikutusten perusteella. Ehdotusvaiheen yleissuunnitelmaan tehdään lopulliset vaikutusten arviot.

Vaikutuksia on arvioitu:
1. Yhdyskuntarakenteeseen
2. Kaupunkikuvaan, maisemaan ja kulttuuriympäristöön
3. Kaupunkilaisiin, arkeen ja asiointiin, liikkumiseen (hyödyntäen kaupallisten vaikutusten 
arviointia
ja liikenteen yleissuunnitelmaa)
4. Ympäristöön (ilmastovaikutukset ja sopeutuminen sekä viherympäristö -erillisselvitys)

Lielahden yleissuunnitelma-alueelle tulee hyvin monipuolista rakentamista. Tampereen kaupungin 
kasvun sekä uuden raitiotielinjan myötä Lielahti muodostuu nykyistä keskeisemmäksi ja vahvemmaksi 
osaksi Tampereen ydinalueita, osana Lielahden-Hiedanrannan aluekeskusta. Lielahden tuleva 
keskustatoimintojen alue, työpaikkojen ja elinkeinojen alue sekä voimalan ympäristö muodostavat hyvin 
erilaiset lähtökohdat yhdyskuntarakenteen, maiseman, kaupunkikuvan ja ympäristön, sekä alueen käytön 
muutosten arvioinnille.

Osana liikenteen ja kunnallistekniikan yleissuunnitelmien töitä on arvioitu vaikutuksia:
5. Liikenteeseen
6. Talouteen

Kattavammat selvitykset/vaikutusten arvioinnit:
1. Kaupallisten vaikutusten arviointi
2. Melun ja tärinän vaikutusten arviointi
3. Ilmastovaikutukset ja sopeutuminen
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Molemmat Lielahden yleissuunnitelman 
vaihtoehdot on suunniteltu osaksi 
laajempaa kokonaisuutta, eteenkin osaksi 
Hiedanrannan uutta aluekeskusta. 
Keskustamainen toiminta sijoittuu 
Hiedanrannan suuntaan, kaupallinen 
toiminta alueen keskelle ja teollinen 
toiminta pohjoiseen. Vaihtoehdossa 2 
alueiden sisäinen rakenteellinen muutos 
on suurempi, sillä eteläisellä alueella on 
lähes kaksinkertainen määrä asumista. 
Suunnitelman eteläosa on siis 
rakenteellisesti tiiviimpi ja tehokkaampi 
vaihtoehdossa 2, mutta alueen keskiosan 
(kaupallisen alueen) kokonaistiiveys on 
molemmissa vaihtoehdoissa 
samankaltainen, sillä kerrosalaa on 
alueelle sijoitettu saman verran. 
Vaihtoehdossa 2 kaupallisen alueen 
rakenteellisesti tiiviimpi keskittymä on 
raitiotiepysäkin yhteydessä, kun taas 
vaihtoehdossa 1 rakenne muodostuu 
lähinnä yhtä tiiviinä kaupallisina 
klustereina.

Eteenkin raitiotie vaikuttaa 
yhdyskuntarakenteeseen – molemmissa 
vaihtoehdoissa pysäkkien läheisyydessä 
on tiiviimmin rakentamista, sekä 
enemmän palveluita, kuten alueen 
ulkopuolistenkin pysäkkien yhteydessä. 
Molemmat vaihtoehdot liittyvät sujuvasti 
Hiedanrannan suuntaan ja Hiedanrannan 
katuverkkoon erityisesti  Turvesuonkadun 
ja raitiolinjan sekä uuden Harjuntausta-
kadun jatkeen välityksellä. 

Yhdyskuntarakenteen muutos 
Epilänharjun, Tohlopin ja Lamminpään 
suuntaan on vähäisempi, sillä valtatie ja 
junarata muodostavat merkittävän 
estevaikutuksen näiden alueiden välille. 
Alueen nykyistä kolmea yhteyttä 
(Lielahdenkatu – Myllypuronkatu –
pohjoinen alitus/ylitys) pyritään 
eheyttämään molemmissa 
suunnitelmissa, liikenteellisten tarpeiden 
puitteissa, mutta suunnitelmat eivät 
muodosta uusia yhteyksiä idän suuntaan.

Suunnittelualueen itäreunalla 
viherverkon yhtenäisyyttä ja reittien 
jatkuvuutta parannetaan (kts. kohta 3. ja 
6.) molemmissa suunnitelmassa, 
muodostaen erilaisten 
yhdyskuntarakenteiden välisen rajan 
etenkin itä-länsi suunnassa, ja samalla 
jatkuvan viherrakenteen etenkin pohjois-
eteläsuunnassa. 
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Alueen maisema on alavaa ja sitä 
leimaavat eteläosissa kaupan 
rakennukset, joiden mittakaava on 
suuri, julkisivut pitkiä, ja 
yleisvaikutelma matalahko. Lielahden 
rakentamisen myötä laaksomainen 
avoin maisema muuttuu 
pohjoisosissa nykyistä 
sulkeutuneemmaksi. Eteläosissa 
kaupunkikuva muuttuu tiiviimmäksi 
ja avoimet, autoliikenteen leimaamat 
alueet vähenevät. Erityisesti 
Turvesuonkadun kaupunkikuva 
muuttuu rakennetummaksi, 
selkeämmin rajatuksi ja 
mittakaavaltaan vaihtelevammaksi.  
Vaihtoehdossa 2 rakentaminen on 
korkeampaa ja tehokkaampaa, 
korkeimman rakentamisen 
keskittyessä Turvesuonkadun ja 
Harjuntaustan risteykseen. Korkea 
rakentaminen Prisman ympäristössä 
vähentää kookkaan Prisman 
rakennuksen painoarvoa 
kaupunkimaisemassa. Pohjoisosiin 
sijoittuvat varikko ja lämpökeskus 
vaikuttavat maisemaan voimakkaasti 
lähiympäristössään, mutta 
vaikutukset jäävät paikallisiksi. 
Varikon ja lämpökeskuksen 
rakennukset ja rakenteet näkyvät 
selvimmin raitiolinjan matkustajille, 
pyöräilijöille ja Isosuonpuistoon ja 

siihen liittyviin asuinkortteleihin 
avoimen puistoalueen yli. Muilla 
yleissuunnitelma-alueen reunoilla 
rakentamisen maisemalliset 
vaikutukset alueen ulkopuolelle ovat 
molemmissa vaihtoehdoissa melko 
vähäiset. Lännessä rata ja 
Paasikivenkatu katkaisevat alueen 
yhteyksiä ympäristöönsä ja idässä 
puistovyöhyke toimii uuden 
rakenteen ja ympäristön välissä 
välittävänä tekijänä ja vähentää 
uusien rakennusten näkyvyyttä. 

Rakentamisen mittakaava poikkeaa 
merkittävästi itäreunalla ympäristön 
olemassa olevasta pientaloalueiden 
mittakaavasta. 
Telakadun ja Possilanrinteen
rajaamassa korttelissa lähituntumaan 
sijoittuvan uuden korkeamman 
rakentamisen maisemalliset 
vaikutukset ovat kohtalaiset. 
Vaikutusta vähentävät aluetta 
reunustamaan jäävät puistokaistaleet 
ja se, että korkeimman rakentamisen 
painopiste ei ole pientalojen lähellä. 
Vaihtoehdossa 1 suoraan Telakadun 
varteen sijoittuu uusia townhouse-
tyyppisiä rakennuksia, mikä muuttaa 
kadun ilmettä 
kaupunkimaisemmaksi. 

Vaikutukset Pyhäjärven 
suurmaisemaan jäävät vähäisiksi, sillä 
alue ei liity suoraan 
rantavyöhykkeeseen ja väliin nousee 
Hiedanrannan kaupunkirakenne. 
Epilänharjun näkyvyys 
suunnittelualueelle heikentyy jonkin 
verran, erityisesti uusien 
asuinkorttelien myötä. Harju näkyy 
kuitenkin länsiosan korttelien väleistä 
ja tärkein harjun suuntaan aukeava 
näkymä Lielahdenkadun suunnassa 
säilyy. Harjun asema maisemaa 
hallitsevana tekijänä säilyy. Alueen 
itäreunassa säilyy merkittävä virkistys-
ja luonnonalueiden akseli. Uusien 
puistoalueiden, uusien 
hulevesirakenteiden ja uusien reittien 
rakentaminen ei aiheuta merkittäviä 
muutoksia puistomaisemassa. 

Kummankaan 
yleissuunnitelmavaihtoehdon 
toteuttamisella ei ole merkittäviä 
vaikutuksia kulttuuriympäristön 
arvojen säilymiseen. 
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Molemmat vaihtoehdot

• Yleissuunnitelman myötä Lielahti 
toimii edelleen seudullisena 
asiointipaikkana, jonka vaikutusalue 
ulottuu kaupungin rajojen 
ulkopuolelle. Alueella asioidaan 
koko läntiseltä Tampereelta sekä 
myös naapurikunnista. 

• Ratikan myötä joukkoliikenteen 
palvelutaso kasvaa ja ratikka 
edistää liikkumista ja asiointia 
joukkoliikenteellä. 

• Ratikkapysäkeille suunnitellut 
luontevat kävelyreitit alueen sisällä 
ja läheisiltä asuinalueilta parantavat 
joukkoliikenteen käytön 
edellytyksiä.

• Kaupunkikuvan parannus ja reittien 
kehittyminen parantavat 
edellytyksiä liikkua ja asioida 
alueella kävellen ja pyörällä. 

• Houkuttelevuus liikkua alueella 
liikkeiden välillä kävellen paranee. 

• Mahdollisuus asioida alueella myös 
autolla säilyy, ja autoa käytetään 
edelleen asioinnissa. 

• Kivijalkamyymälöiden ja Prisman 
laajennuksen myötä 
lähipalveluiden ja 
keskustapalveluiden määrä kasvaa, 
mikä parantaa lähialueen 
asukkaiden palveluiden 
saavutettavuutta.

• Vähäisen asukasmäärän takia 
suurin osa julkisista lähipalveluista 
sijoittuu Lielahden 
yleissuunnitelma-alueen 
ulkopuolelle. Julkisten palveluiden 
saavutettavuus on kuitenkin hyvä, 
sillä ne sijoittuva lähelle hyvien 
kulkuyhteyksien päähän.  

Vaihtoehtojen eroavaisuudet 

• Vaihtoehdossa 2 suurempi 
asukasmäärä mahdollistaa 
enemmän kivijalkaliiketilaa 
lähipalveluille eli asukkaille 
enemmän lähipalveluita. 

• Vaihtoehdossa 2 kaupunkirakenne 
on hieman kaupunkimaisempi 
luoden asukkaille enemmän 
asukaslähtökohtaista kaupunkitilaa 
kuin vaihtoehdossa 1.

• Erot vaihtoehtojen välillä ovat 
pienet. 
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Tampereen kaupungin tavoitteena on 
kasvattaa kestävien kulkutapojen eli kävelyn, 
pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta 
merkittävästi vuoteen 2030 mennessä. 
Tavoitteena on kestävien kulkumuotojen 
kasvattaminen 69 % (Kestävä Tampere 2030 
–ohjelma).

Suunnittelualueen eteläosa Lielahdenkadun
varressa muuttuu keskustamaisemmaksi ja se 
suunnitellaan tukemaan kävelyä ja pyöräilyä. 
Lisäksi raitiotie kulkee Turvesuonkadulla 
suunnittelualueen läpi, mikä osaltaan 
muuttaa alueen liikennejärjestelmää 
kestävämpään suuntaan. Toisaalta, koska 
Lielahden alue säilyy kuitenkin pääasiassa 
edelleen suurten tilaa vaativien kauppojen 
painottuvan toiminnan johdosta 
autopainotteisena alueena, ei kestävien 
kulkumuotojen osuuden oleteta kasvavan 
alueella täysin tavoitteen mukaisesti.

Autoliikenne
Lielahti säilyy hyvin autolla saavutettavana, 
mutta etenkin alueen eteläosan luonne 
muuttuu keskustamaisemmaksi, jossa 
pysäköinti on rakenteellista ja liikutaan jalan.

Liikennemääriin ja ajoreitteihin kohdistuu 
muutoksia pääasiassa Turvesuonkadun 
raitiotielinjauksen, Harjuntaustan jatkeen 
uuden katuyhteyden sekä Taninkadun ja 

Possijärvenkadun liittymien sulkemisen 
myötä. Harjuntaustan jatke muodostaa 
jatkossa Turvesuonkadun kanssa alueen 
uuden paikallisen kokoojakadun, johon 
merkittävä osa alueen liikenteestä arvion 
mukaan suuntautuu.

Turvesuonkadun liikenteen sujuvuuden 
arvioidaan heikkenevän raitiotielinjauksen ja 
useiden uusien valo-ohjattujen liittymien 
myötä, mutta toisaalta samalla ajonopeudet 
alueella laskevat, mikä osaltaan lisää alueen 
liikenneturvallisuutta. Sitä vastoin 
Lielahdenkadun sujuvuuden arvioidaan 
paranevan esitetyillä liittymäjärjestelyillä, kun 
liittymien määrä vähenee ja liittymävälit 
kasvavat.

Taninkadun varrella sijaitsevien toimijoiden 
saavutettavuus autoliikenteellä heikkenee 
jonkin verran keskustan, Ylöjärven sekä 
Lentävänniemen suunnista tullessa, kun 
Taninkadun liittymä Lielahdenkadulle
suljetaan. Esitetyt korvaavat katuyhteydet 
kuitenkin parantavat osaltaan tilannetta.

Rakenteellinen pysäköinti etenkin alueen 
eteläosassa tehostaa tilankäyttöä ja parantaa 
alueen viihtyisyyttä. Tilaa jää enemmän 
kävely- ja viheralueille, jolloin myös alueen 
luonne muuttuu merkittävästi 
kaupunkimaisempaan suuntaan.

Lämpökeskus
Lämpökeskuksen liikennemääräarvio 50 
MW:lla 10 rekkaa päivässä, biohiili 1 rekka 
päivässä ja nollakuitu 10 puoliperävaunua 
päivässä. Lämpökeskuksen ulkopuoliset 
vaikutukset tulevat näillä näkymin jäämään 
pienemmiksi. Käytännössä ulkoiset 
vaikutukset muodostuvat vain liikenteestä. 
Päästöt ovat nykytekniikalla hyvin vähäisiä. 
Tarkempi vaikutusten arviointi tehdään osana 
lämpökeskuksen suunnitelmaa.
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Joukkoliikenne
Alue on jo nykyisellään hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä, mutta suunniteltu raitiotielinjaus parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa alueella entisestään. 
Suunniteltu raitiotielinjaus kulkee Turvesuonkadulla koko suunnittelualueen läpi liittyen Enqvistinkadun kautta Hiedanrantaan ja edelleen Tampereen 
keskustaan sekä pohjoisessa Ylöjärven keskustaan. Lamminpään, Ryydynpohjan ja Lentävänniemen suunnista tulevat todennäköisesti kulkemaan raitiotietä 
tukevat linja-autoreitit. Maankäyttöluonnosten mukainen liikenneverkko mahdollistaa joukkoliikenneratkaisun, joka tukee kestävän liikkumisen tavoitteita.

Pyöräily
Laajan pyörätieverkon ansiosta Lielahden alueen toiminnot ovat erittäin hyvin saavutettavissa pyörällä niin alueen sisällä kuin se ulkopuoleltakin. Keskeiset 
saavutettavat kohteet asuinkortteleiden ja kaupallisten palveluiden lisäksi ovat raitiotiepysäkit, joiden yhteyteen varataan tilaa pyöräpysäköinnille.
Myllypuronkadun ehdotetun alikulun (VE1) johdosta risteämiset autoliikenteen kanssa vähenevät hieman, mikä osaltaan parantaa pyöräliikenteen sujuvuutta 
ja liikenneturvallisuutta.

Pyöräliikenteen sujuvuus voidaan lisäksi varmistaa erottelemalla jalankulku ja pyöräily toisistaan kaikilla pää- ja aluereiteillä. Kun pyöräily on sujuvaa, helppoa 
ja turvallista sen houkuttelevuus lisääntyy. Laadukkailla väyläratkaisuilla voidaan vaikuttaa positiivisesti pyöräilyn kulkumuoto-osuuteen alueella.

Jalankulku
Alueella on laaja jalankulkuverkosto ja korttelit sekä raitiotie- ja linja-autopysäkit ovat hyvin saavutettavissa kävellen. Kortteleiden sisäiset yhteydet lyhentävät 
eri alueiden välistä matkaa ja yhdistävät alueen sujuvasti nykyisiin asuinalueisiin. Erilliset aukiomaiset jalankulkualueet etenkin alueen eteläosan 
kaupunkimaisessa ympäristössä tekevät alueesta viihtyisän, turvallisen ja helpon kävellä.

Myllypuronkadulle esitetty uusi jkpp –alikulku pienentää hieman Myllypuronkadun estevaikutusta erityisesti Lamminpään suunnasta tullessa ja parantaa 
liikenneturvallisuutta, kun jalankulun ja autoliikenteen risteämiset vähenevät. Raitiotie luo estevaikutusta erityisesti VE1, kun linjauksen sijaitessa kadun 
reunassa suojatieylityksiä ei ole mahdollista toteuttaa kuin Turvesuonkadun ja Linjakadun sekä Turvesuonkadun ja Paasionkadun jatkeen liittymään. Esitetyt 
raitiotien ylityskohdat kuitenkin parantavat tilannetta ja Turvesuonkatu on mahdollista ylittää tasaisin välein molemmissa tarkasteluissa vaihtoehdoissa.

Liikenneturvallisuus
Uusien valo-ohjattujen liittymien myötä ajonopeudet Turvesuonkadulla laskevat, mikä osaltaan lisää alueen liikenneturvallisuutta ja samalla pienentää 
mahdollisten onnettomuuksien vakavuusluokkaa. Toisaalta useat katkot liikennevirrassa lisäävät jonkin verran peräänajo-onnettomuuksien riskiä.

Jalankulkijoiden liikenneturvallisuus alueella kasvaa, kun kadun ylitykset sijaitsevat pääasiassa valo-ohjattujen liittymien yhteydessä. Lisäksi eri kulkumuotojen 
erottelu toisistaan kaikilla tärkeimmillä reiteillä parantaa alueen liikenneturvallisuutta merkittävästi. Esitetty uusi alikulku (VE1) vähentää jalankulun ja 
pyöräilyn sekä autoliikenteen risteämisiä ja parantaa osaltaan liikenneturvallisuutta.
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Uusiutuvan energiantuotannon ja käytön lisäämisen, 
rakennusten energiatehokkuuden optimoinnin ja 
muiden rakentamista koskevien toimenpiteiden 
sekä materiaalien käytön ja kierrätyksen osalta 
vaihtoehdoissa ei ole merkittäviä eroja ja 
toimenpiteiden ratkaisut ja niiden arviointi 
painottuvat tarkemman suunnittelun ja toteutuksen 
vaiheisiin ja elinkaaren ajalle. 

Molemmat vaihtoehdot mahdollistavat kestävän 
asioinnin ja logistiikan, erityisesti siinä tapauksessa, 
että löydetään ratkaisuja, joilla voidaan tukea alueen 
sisäisessä liikkumisessa ja logistiikassa keskitettyjä 
ratkaisuja. Molemmissa vaihtoehdoissa 
joukkoliikenteen palvelutaso ja houkuttavuus 
paranee erittäin merkittävästi, mutta alueen kaupan 
luonteesta johtuen henkilöautoliikenteen merkitys 
on jatkossakin suuri. VE2, joka käsittää enemmän 
asumista, tuottaa jonkin verran enemmän kestäviin 
liikkumismuotoihin perustuvaa asiointia. 

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillinnän ja 
sopeutumisen kannalta

Vaihtoehtojen ilmastovaikutuksia on arvioitu 
alustavasti tunnistamalla, kuinka hyvin 
yleissuunnitelman ratkaisut toteuttavat 
ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista 
edistäviä toimenpiteitä. Ilmastovaikutusten kannalta 
ratkaisevia tekijöitä ovat etenkin alueen liikenne ja 
yhdyskuntarakenne, rakentaminen ja 
energiaratkaisut sekä materiaalien käyttö ja kierto. 
Koska alue tukeutuu vahvasti kaupalliseen 
toimintaan, ovat palvelut ja liiketoiminta myös yksi 
keskeinen ilmastotarkastelun osa-alue. 

Molemmissa luonnosvaihtoehdoissa suunnitelma 
tukeutuu kestäviin liikkumismuotoihin ja 
liikkumistarvetta on pyritty vähentämään. 
Vaihtoehdossa 2 voidaan suuremman asumisen 
osuuden takia tukeutua enemmän 
joukkoliikenteeseen, mitä edistää myös jonkin verran 
vaihtoehtoa 1 sekoittuneempi kaupunkirakenne. 

Ympäristön vaikutusarviointi muodostuu olennaisesti myös Ilmastovaikutukset ja sopeutuminen -erillisselvityksen kautta,
josta on erillinen raporttinsa.
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Lämpökeskuksen päästöt ovat nykytekniikalla 
hyvin vähäisiä. Lämpökeskuksen alue on 
käytön aikana rauhallinen ja nykyiselläänkin 
suota on tasoitettu. Lämpökeskuksella käytön 
aikana ei katsota olevan viitasammakoihin 
vaikutusta. Rakentamisen aikaiset häiriöt ovat 
todennäköisesti kuitenkin merkittävät. 
Tarkempi vaikutusten arviointi tehdään osana 
lämpökeskuksen suunnitelmaa. 

Merkittävin potentiaali luontovaikutuksissa on 
luontodirektiivilaji viitasammakon 
elinympäristöjen säilymisen osalta. 
Molemmissa vaihtoehdoissa pääosa 
viitasammakon todetuista lisääntymispaikoista 
voidaan säilyttää. Vaihtoehdossa 1 kaksi 
todettua viitasammakon soidinaluetta jää 
kuitenkin ainakin osittain rakentamisen alle. 
Toinen niistä on oja, jossa havaittiin vain yksi 
soidintava koiras (raportissa alue 15), mutta 
toinen niistä on viitasammakon 
elinympäristöksi hyvin soveltuva lampi, jolla 
havaittiin viisi soidintavaa koirasta (raportissa 
alue 16). Ojan katoamisella tuskin on 
voimakasta vaikutusta alueen 
viitasammakkopopulaatioon, mutta lammen 
kohdalla vaikutus on jo suurempi. 

Viitasammakkopopulaation säilyminen 
alueella edellyttää toimivia yhteyksiä 
soveltuvasta elinympäristöstä toiseen, kuten 
kasvillisuuden suojaamia ojia ja kulkuputkia. 
Ryydynojan kosteikon käyttö hulevesialueena 
voi vaikuttaa veden laatuun ja sitä kautta sen 
soveltuvuuteen esimerkiksi viitasammakon 
elinympäristönä, mutta vaihtoehtojen välillä ei 
ole tässä eroa.

Vaikutukset luontoympäristöön

Yleissuunnitelman molempien vaihtoehtojen 
toteuttamisen seurauksena nykyistä 
kasvipeitteistä tai ruderaattityyppistä aluetta 
muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. Pääosa 
nykyisestä luonnontilaisen kaltaisesta tai 
puistomaisesta alueesta säilyy. Suurin osa 
alueen luontoarvoista on keskittynyt 
pohjoisosien metsiköihin ja Ryydynojan
kosteikolle, kuten lahokaviosammalelle 
erityisen hyvin soveltuvat alueet, tärkeimmät 
lintualueet, ja todennäköisimmät hyönteisille 
ja lepakoille arvokkaat alueet. Molemmissa 
vaihtoehdoissa nämä alueet on jätetty puisto-
ja hulevesialueeksi. Vaihtoehdossa 1 
pohjoisosan kasvipeitteinen alue on hieman 
vaihtoehtoa 2 laajempi, ja siten voi 
mahdollistaa alueen toimimisen useampien 
lajien elinympäristönä.

Potentiaalinen liito-oravan kulkureitti alueen 
poikki sen pohjoisosassa säilyy molemmissa 
vaihtoehdoissa, mutta sen katkoskohdassa 
radan ja Paasikiventien alituksen kohdalla 
vaaditaan jatkossa erillisiä toimenpiteitä liito-
oravan liikkumisen mahdollistamiseksi.

Ympäristön vaikutusarviointi muodostuu olennaisesti myös Ilmastovaikutukset ja sopeutuminen -erillisselvityksen kautta, 
josta on erillinen raporttinsa.

Lielahden YS, luonnosvaihe, vaikutusten arvioinnit
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Molemmissa vaihtoehdoissa on esitetty 
vihreään infrastruktuuriin liittyviä 
toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa 
luonnon monimuotoisuutta, lisätä 
kaupunkivihreää rakennetuille alueille ja 
liikenneympäristöön, lisätä hulevesien 
luonnonmukaista hallintaa ja hyödyntää 
muita alueen tarjoamia ekosysteemipalveluja 
ja monitoiminnallisuutta. 
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen ohella 
viihtyisä vihreä infrastruktuuri edistää 
ilmastokestävyyttä mm. houkuttelemalla 
jalankulkuun ja pyöräilyyn autoilun sijaan.

Ilmastonäkökohdat on kokonaisuudessaan 
huomioitu yleissuunnitelman laadinnassa ja 
alueelle on esitetty ilmastoviisaita 
suunnitteluratkaisuja, joilla voidaan pienentää 
päästöjä ja sopeutua ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin. Ilmastovaikutuksista ja 
sopeutumistoimenpiteistä on tekeillä erillinen 
selvitys, joka täydentyy ehdotusvaiheessa 
jatkoon valittavan vaihtoehdon kannalta 
olennaisimpien sopeutumistoimenpiteiden 
valinnalla ja niiden painottamisella ja 
kohdistamisella yleissuunnitelman alueelle.

Lielahden YS, luonnosvaihe, vaikutusten arvioinnit
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Vaihtoehtojen eroavaisuudet

• Vaihtoehdossa 2 suurempi asukasmäärä 
mahdollistaa enemmän kivijalkaliiketilaa 
lähipalveluille, jolloin keskusta-alueesta 
muodostuu hieman kaupunkimaisempi 
kuin vaihtoehdossa 1. 

• Vaihtoehdossa 2 kivijalkaliiketilat ovat 
tiiviimmin keskitetty, jolloin muodostuu 
enemmän keskitettyjä liikepaikkoja.  

• Vaihtoehdossa 1 on sen sijaan enemmän 
sijaintipaikkoja suurmyymälöille, ja 
kokonaisuutena kaupan määrä 
vaihtoehdossa 1 on suurempi. Tämä 
vahvistaa nykyisen kaltaisen kaupan 
ilmeen kehittymisen Lielahdessa jonkin 
verran vaihtoehtoa 2 enemmän. 

• Vaihtoehdossa 1 on Lielahden YS:n
keskusta-alueelle osoitettu enemmän 
vähittäiskaupan suuryksiköitä, mikä 
vähentää mahdollisuuksia sijoittaa niitä 
Hiedanrannan alueelle. Tässäkin 
vaihtoehdossa Hiedanrannan 
suuryksiköiden mitoitukseen jää 
kuitenkin 40.000 k-m2.

• Vaihtoehdossa 1 klusterit toteutuessaan 
tuovat uudenlaista mielenkiintoa ja 
vetovoimaa alueelle. 

Molemmat vaihtoehdot

• Lielahti säilyy vetovoimaisena 
kaupan alueena mahdollistaen 
toimintaedellytyksiä sekä 
keskustahakuiselle kaupalle, 
erikoiskaupan suurmyymälöille 
että tilaa vaativalle kaupalle. 

• Lielahden seudullinen vetovoima 
säilyy ja kehittyy erityisesti 
suurmyymälöiden keskittymänä. 

• Keskustapalveluiden määrä on 
suhteutettu Hiedanrannan 
kehitystavoitteisiin, joten Lielahden 
kehityksen ei arvioida vaikuttavan 
Hiedanrannan keskustan 
kehittymiseen monipuolisena 
keskusta alueena palveluineen.

• Lielahden kaupan alue 
mahdollistaa nykyisten 
Hiedanrannan yleissuunnitelma-
alueella sijoittuvien myymälöiden 
säilymisen edelleen Lielahden 
alueella.  

• Edullista pienliiketilaa 
edellyttävien yritysten 
toimintaedellytykset kuitenkin 
heikkenevät uuden 
kaupunkirakenteen myötä. 

• Lähiasukkaiden määrä kasvaa ja 
rakenne muuttuu 
kaupunkimaisemmaksi 
mahdollistaen kivijalkapalveluiden 
sijoittamisen keskeisiin 
asuinkortteleihin. 

• Ratikka edistää asiointia 
joukkoliikenteellä. Ja 
kaupunkikuvan parannus ja 
reittien kehittyminen parantavat 
edellytyksiä asioida alueella 
kävellen ja pyörällä. 

• Mahdollisuus asioida alueella myös 
autolla säilyy, ja autoa käytetään 
edelleen asioinnissa. 

• Taninkadun myymälöiden 
autosaavutettavuus heikkenee 
molemmissa vaihtoehdoissa, kun 
yhteys Lielahden kadulta katkeaa 

• Alueen kiinteistöt ovat valtaosin 
yksityisessä omistuksessa, ja 
molempien vaihtoehtojen kaupan 
ja palveluiden toteutuminen on 
kiinteistönomistajista kiinni. 

Kaupallisten vaikutusten arviointi perustuu kaupalliseen selvityksen aineistoon, josta on erillinen raporttinsa. 

Lielahden YS, luonnosvaihe, vaikutusten arvioinnit
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Vaihtoehto VE1 (kuvat 1 ja 2)

• Lielahdenkadun, Turvesuonkadun ja 
Possijärvenkadun rajaaman korttelin 
sisäpihoilla päiväaikaiset keskiäänitasot 
(LAeq 7-22) alittavat laajoilla alueilla 55 dB 
tason ja yöaikaiset (LAeq 22-7) 45 dB tason. 
Myös muilla yleisuunnitelman 
asuinkortteleiden sisäpihoilla ohjearvotasot 
alittuvat laajoilla alueilla (kuvat 1 ja 2).

• Lielahdenkadun varteen suunniteltujen 
asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuu 
65 dB ... 66 dB päivaikainen keskiäänitaso 
(LAeq 7-22) Lielahdenkadun puolella. Myös 
Turvesuonkadun pohjoispuolella 
sijoittuvan asuinrakennuksen kaarevaan 
julkisivuun kohdistuu lähes koko julkisivun 
alueelle yli 65 dB (LAeq 7-22) melutasoja.

• Muiden asuinrakennusten julkisivuihin 
kohdistuvat melutasot jäävät alle 65 dB 
tason.

Vaihtoehto VE2 (kuva 3 ja 4)

• Lielahdenkadun, Turvesuonkadun ja 
Possijärvenkadun rajaaman korttelin 
sisäpihoilla päiväaikaiset keskiäänitasot 
(LAeq 7-22) alittavat laajoilla alueilla 55 dB 
tason ja yöaikaiset (LAeq 22-7) 45 dB tason. 
Myös muilla yleisuunnitelman 
asuinkortteleiden sisäpihoilla edellä 
mainitut ohjearvotasot alittuvat laajoilla 
alueilla .

• Lielahdenkadun varteen suunniteltujen 
asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuu 
65 dB ... 66 dB päivaikainen keskiäänitaso 
(LAeq 7-22) Lielahdenkadun puolella. Myös 
Turvesuonkadun pohjoispuolella 
sijoittuvan asuinrakennuksen kaarevaan 
julkisivuun kohdistuu lähes koko julkisivun 
alueelle yli 65 dB (LAeq 7-22) melutasoja 
(liite 2, sivut 1 ja 2). Muiden 
asuinrakennusten julkisivuilla päiväaikaiset 
keskiäänitasot alittavat 65 dB (LAeq 7-22) 
tason

Vaihtoehtojen vertailu

• Vaihtoehtojen välillä ei ole merkittäviä 
eroja.

• Molemmissa vaihtoehdoissa rakennusten 
julkisivuille muodostuu yli 55 dB 
melutasoja. Näitä julkisivuilta edellytetään 
parvekkeiden lasittamista tai muita keinoja 
melun tarvittavasta vaimentamisesta. 

• Molemmissa vaihtoehdoissa 
asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuvat 
yli 65  dB melutasot edellyttävät 
Tampereen melulinjausten mukaisesti 
asuinhuoneistojen avautumista ns. 
hiljaiselle puolelle, jossa 55 dB melutaso 
alittuu.

Lielahden YS, luonnosvaihe, vaikutusten arvioinnit
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Kuva 2, VE1, yöaikainen keskiäänitaso LAeq 
22-7.

Kuva 1, VE1, päiväaikainen keskiäänitaso 
LAeq 7-22.



Kuva 4, VE2, yöaikainen keskiäänitaso LAeq 
22-7.

Kuva 3, VE2, päiväaikainen keskiäänitaso 
LAeq 7-22.
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