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Suunnittelualue 
Suunnittelualue on kooltaan noin 90 hehtaaria. Alue alkaa Lielahdenkadusta ja 

päättyy Ylöjärven rajalle. Alueen etelä- ja keskiosaan sijoittuu tällä hetkellä 

liiketoimintaa, palveluja ja pienteollisuutta. Asumista on Teivaalantien varressa. 

Pohjoisosa on pääosin rakentamatonta maata, viheraluetta ja varikkoaluetta.  

Tausta, lähtökohdat ja tavoitteet 
Lielahden läntiselle alueelle tehdään yleissuunnitelma, jossa sovitetaan yhteen 

maankäytön, liikenteen ja kunnallistekniikan tulevaisuuden tarpeita Tampereen 

hiilineutraalisuustavoitteen 2030 mukaisesti. Suunnittelua ohjaavat Pirkanmaan 

maakuntakaava ja Tampereen kantakaupungin yleiskaava. Lielahti-Hiedanranta -

kokonaisuus on yksi tarkemmin vaiheyleiskaavassa 2021-25 tutkittavista osa-alueista. 

Suunnittelussa huomioidaan myös Hiedanrannan yleissuunnitelma ja suunnitelmat 

raitiotiehen liittyen. Yleissuunnitelma toimii lähtökohtana laadittaville asemakaavoille, 

ja alue toteutuu vaiheittain. 

 

 

 

Maankäytön tavoitteena on viihtyisä ja kaupunkikuvallisesti korkealaatuinen 

asuin- ja liikealue. Alue halutaan säilyttää elinkeinoiltaan vireänä ja kehittää 

alueelle monipuolisia kaupan ja yritysten tiloja yhdessä toimijoiden kanssa. Alueen 

pohjoisosassa tutkitaan uuden lämpökeskuksen ja raitiotievarikon sijoitusta 

huomioiden nykyinen ja laajeneva pientaloasutus.  Viheralueita suunnitellaan 

pääosin nykyisen asutuksen reunamille ja ekologiset yhteydet huomioidaan. 

Liikenteen tavoitteena ovat mm. saavutettavuus eri kulkumuodoilla, pyöräilyn 

pääreitti alueen läpi ja uusi eritasoliittymä Paasikiventien ja Lielahdenkadun 

risteykseen. Katujärjestelyt, pysäköintiratkaisut ja liikenteen toimivuus 

tarkastellaan osana maankäytön suunnittelun kokonaisuutta. 

Raitiotien linjaus Tampereen Hiedanrannasta Ylöjärven kirkonseudulle on 

päätetty kaupunkien valtuustoissa. Molempien kaupunkien tavoitteena on 

tarkentava yleissuunnitelma koko raitiotielinjasta maankäytön ja liikenneverkon 

suunnittelun rinnalla. Lähtökohtaisesti Lielahden alueelle sijoittuu 2 - 3 pysäkkiä, 

yönylivarikko sekä Vaasantien ja rautatien risteävä, alittava tai ylittävä silta. 

Kunnallistekniikan tavoitteita ovat tilavaraukset maanalaisille johdoille ja 

putkille kuten vesihuoltolinjat, voimajohtokaapelit, kaukolämpö- ja 

maakaasuputket. Myös hulevesien ja tulvariskien hallintakeinojen suunnittelu 

sisältyy työhön. Vaiheittainen toteutus ohjelmoidaan muun suunnittelun kanssa. 

Alue rajautuu lännessä rautatiehen 

lukuun ottamatta luoteisnurkkaa, jossa 

tutkitaan raitiotielinjausta sekä alueen 

etelänurkkaa, jossa suunnitellaan uutta 

eritasoliittymää. Rautatien länsipuolella 

kulkee Paasikiventie/Kantatie 65. 

Koillisessa aluetta rajaavat Teivaalantie, 

nykyiset pientaloalueet ja puistot. Kuva: Alueen rajaus ilmakuvassa. 
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Muut suunnitelmat 
Maakuntakaava 2040: tieto.pirkanmaa.fi/kartat/ 

Kantakaupungin yleiskaava 2040:  

www.kartat.tampere.fi/yk2040pdfkartat 

Kantakaupungin yleiskaava 2017 - 2021: 

www.tampere.fi/kantakaupunginyleiskaava2017-2021 
Tampereen seudullisen raitiotien yleissuunnittelu: 

www.tampere.fi/raitiotie/suunnitelmat 
Hiedanranta: 

www.tampere.fi/hiedanranta 

Toteuttaminen 

Yleissuunnitelma ei suoraan johda toteuttamiseen, vaan sen 

jälkeen laaditaan asemakaavoja ja muuta tarkempaa suunnittelua 

ennen rakentamista. Asemakaavamuutoksia voivat hakea tonttien 

omistajat ja niiden vuokraoikeuden haltijat. Suunnitelman 

tavoitevuosi on 2040, johon mennessä alue olisi vähitellen 

toteutunut. 

Suunnitteluvaiheet ja aikataulu 

Hanke-esite sekä Nykytila- ja tavoiteraportti on julkaistu keväällä 

2021. Kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaluonnosta oli nähtävillä 

syksyllä 2021. Niiden vaikutuksia on arvioitu ja selvityksiä on 

laadittu. Tämän jälkeen on kehitetty yksi suunnitelmaehdotus 

nähtäville. Tavoitteena on, että yleissuunnitelma hyväksytään 

kesäkuussa 2022. 

Suunnitteluun osallistuminen 

Hankkeen aikana järjestetään työpajoja ja esittelytilaisuuksia. 

Yleissuunnitelmaehdotus on nähtävillä 10.3.-11.4.2022. Mielipiteitä 

voi jättää kirjallisesti suunnitelmista nähtävilläolon aikana 

kaupungin kirjaamoon osana Kantakaupungin vaiheyleiskaavan 

2021-25 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS).  

 

 

 

 

 

 

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    

Hankkeeseen ja nähtävillä olevaan aineistoon voi tutustua 

kaupungin internetsivuilla osoitteessa:  

 

 

www.tampere.fi/lielahdenyleissuunnitelma 

 

Aineisto on lisäksi nähtävillä Tampereen palvelupisteellä, os. 

Frenckellinaukio 2 B. 

Mielipiteet ja kommentit 
Otsikolla: Kantakaupungin vaiheyleiskaavan 2021-25 OAS. 

Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere.  

Käyntiosoite: Aleksis Kiven katu 14–16 c, Tampere.  

Sähköpostiosoite: kirjaamo@tampere.fi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yleissuunnitelman laatijat 
Tampereen kaupunki 

WSP Finland Oy  

Sitowise Oy 

Yhteystiedot 
Tampereen kaupunki 

projektiarkkitehti Susanna Virjo (maankäyttö) 

p. 041 730 6093 

projektiarkkitehti Lotta Kauppila (vaiheyleiskaava) 

p. 040 800 7212 

liikenneinsinööri Pekka Stenman (liikenne) 

p. 040 163 7226 

suunnittelupäällikkö Jouni Sivenius (kunnallistekniikka) 

p. 041 730 4296 

etunimi.sukunimi@tampere.fi 

 

kehityspäällikkö Ville-Mikael Tuominen (Tampereen Raitiotie Oy) 

p. 050 343 0700 

etunimi.sukunimi@tampereenraitiotie.fi 

 

 

 

http://tieto.pirkanmaa.fi/kartat/
https://kartat.tampere.fi/yk2040pdfkartat
https://www.tampere.fi/kantakaupunginyleiskaava2017-2021
https://www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut/liikenne-ja-katusuunnittelu/raitiotie/suunnitelmat-ja-selvitykset.html
http://www.tampere.fi/hiedanranta
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/ilmoitukset.html
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/ilmoitukset.html
http://www.tampere.fi/lielahdenyleissuunnitelma
mailto:kirjaamo@tampere.fi

