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Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja: Kakemasu
Aihe:

Moi,

Ohessa Pekan ja Marian kommentit hulevesisuunnittelutarpeesta oheisiin asemakaavahankkeisiin:

8577: XXV (VIHIOJA): Hulevesisuunnitelmaa ollaan jo tilaamassa.
8581: NALKALA (III), KAAKINMAA (VI), RATINA (XIII): Ei laadita perinteistä asemakaavavaiheen hulevesiselvitystä.
Ollaan jo laatimassa tekninen suunnitelma huleveden hallinnasta asemakaavan mukaisella maankäytöllä.
8619: AAKKULA: Hulevesisuunnitelmaa ollaan jo laatimassa.

Terveisin,

Maria ja Pekka
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Taneli Ojanen 21.4.2016

Tampereen kaupunki, kirjaamo

kirjaamo@tampere.fi

Viite Lausuntopyyntönne 30.3.2016
Asia NALKALA (III), KAAKINMAA (VI), RATINA (XIII), ETELÄPUISTON JA LÄHIYMPÄRISTÖN AK 8581

Tampereen kaupunki pyytää lausuntoa Eteläpuiston ja lähiympäristön asemakaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta sekä asemakaavan valmisteluaineistosta. Alueella on Gasum Oy:n maakaasun 
siirtoputkistoa DN150 ja DN400, Eteläpuiston venttiili- ja paineenvähennysasema sekä maakaasun 
jakeluputkistoa PEH160 ja PEH200. Alueella on myös paikallista maakaasun jakeluputkistoa.
Maakaasuputkistoa ja paineenvähennysasema on siirrettävä asemakaavan toteuttamiseksi. 
Asemakaavaluonnoksissa on siirtoputken uutta sijaintia varten varaus ”maakaasuputki”. Siirtoputki on 
sijoitettu lähivirkistysalueelle (VL-11), rantapuistoalueelle (VP-2) ja puistoalueelle (VP). 
Paineenvähennysasemaa varten on varattu alue merkinnällä ET-1 (yhdyskuntateknistä huoltoa 
palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue).
Maakaasuputken sijainti tulee asemakaavassa esittää siten, että maakaasuputken suunnittelun 
yhteydessä voidaan tarvittaessa tehdä tarkistuksia sijainnin yksityiskohtiin. 
Rakennusten ja rakenteiden suojaetäisyyksistä ja muista maakaasun käyttöön ja turvallisuuteen 
liittyvistä asioista säädetään maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annetussa asetuksessa (551/2009). 
Suojaetäisyyksiä määritettäessä ulkopuoliset rakennukset jaetaan ryhmiin A ja B. Ryhmään A kuuluvat 
yleiset kokoontumiseen tarkoitetut rakennukset, kokoontumishuoneistot ja asuinhuoneistot (kerrostalo) 
sekä räjähteitä tai vaarallisia kemikaaleja käsittelevät laitokset. Ryhmään B kuuluvat asuinhuoneistot 
(omakotitalo, rivitalo), työpaikkahuoneistot ja muut rakennukset, missä ihmisiä säännöllisesti oleskelee, 
sekä eräät erityiskohteet (”erillinen rajattu alue, jolla tavallisesti oleskelee samanaikaisesti vähintään 20 
henkilöä”). 
Maakaasuputken DN400 suojaetäisyysvaatimus rakennuksiin on 16 metriä (ryhmä A) tai 8 metriä (ryhmä 
B). Maakaasuputken DN150 suojaetäisyysvaatimus on vastaavasti 10 tai 5 metriä. Paineenvähennys-
aseman ja venttiiliaseman suojaetäisyysvaatimus on 50 metriä (ryhmä A) tai 25 metriä (ryhmä B). 
Gasumin maakaasuputkiston suojaetäisyysvaatimukset rakennuskortteleihin täyttyvät 
asemakaavaluonnoksissa. Virkistys- ja puistoalueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon 
ryhmän B mukaiset suojaetäisyysvaatimukset.
Maakaasuputkiston yksityiskohtaiseen sijaintiin ja paineenvähennysaseman sijoittamiseen suunnitellulla 
tavalla ei voida sitoutua ennen tarkempaa suunnittelua. Turvallisuusmääräykset asettavat 
paineenvähennysaseman tekniselle rakenteelle ja ulkoasulle (mm. aitaus ja tuulettuminen) ehtoja. 
Gasum esittää, että maakaasuputkistosta aiheutuvat rajoitukset merkittäisiin kaavamääräyksiin, esim. 
”Rakentaminen ja muu toiminta maakaasuputkiston läheisyydessä on rajoitettua asetuksen 551/2009 
mukaisesti”. 
Maakaasuputken siirto vaatii yleensä vähintään 1-2 vuotta.  Maakaasuputken siirrosta aiheutuvat 
kustannukset jäävät kaupungin vastattavaksi.
Maakaasuputken huollettavuus tulee taata. Maakaasuputkilinjalla on säilyttävä näköyhteys 
merkintäpylväältä toiselle. 
Paineenvähennysaseman siirtämisen johdosta on rakennettava jakeluputkiyhteys 
paineenvähennysaseman ja nykyisen jakeluputkiston välille. Jakeluputkiston suojaetäisyys rakennuksesta 
on vähintään 1 metri. Yli 4 bar jakelu- ja käyttöputkistoille etäisyydeksi suositellaan 4 metriä. Etäisyyttä 
voidaan tarvittaessa pienentää, ei kuitenkaan alle kahden metrin. 
Maakaasu on käytettävissä alueella lämmön- ja energiantuotantoon.

Sijainti Putkiväli: 4430001 Nekalan lähtö - Eteläpuiston lähtö, 4494033 
Eteläpuiston lähtö, 4494003 Eteläpuiston haara, 
4494001 Eteläpuiston lähtö - Santalahden liittymä, 
4495002 Takon muoviputki PEH200, 4495001 Takon 
muoviputki PEH160, 4495010 Eteläpuisto, 4495010 
Eteläpuisto

Paalu: -

Yhteystiedot Lausunto: Taneli Ojanen
taneli.ojanen@gasum.fi

020 44 78750

GASUM OY

Taneli Ojanen
Maanhankintainsinööri

Liitteet ote asetuksesta 551/2009
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Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja: Kakemasu
Aihe:

lähiympäristöineen

Ympäristönsuojelun kommentit, kaava 8581, Eteläpuisto lähiympäristöineen:

o melu, liikenne ja ilmanlaatu
o asemakaavassa on annettu meluntorjuntaa koskevia määräyksiä, joiden riittävyys tulee varmistaa

jatkosuunnittelussa.
o asuntojen suuntaamisella myös hiljaiselle puolelle ja antamalla määräyksiä

ilmanvaihtolaitteistoille on voitu turvata myös asuntojen tuuletusilman parempi laatu.
o asumisviihtyvyyden kannalta on parempi ratkaisu säilyttää Hämeenpuisto nykyisellään. Asuminen

sijoittuu Hämeenpuiston eteläpäässä sen itäpuolelle ja siksi liikenteen aiheuttaman kuormituksen
painopisteen siirtäminen Hämeenpuiston itäreunaan (VE A) on ratkaisuna huonompi.

o hulevedet ja vesitasapaino
o rakentaminen rannan tuntumaan järven ja pohjavedenpinnan alapuolelle edellyttää vesitasapainon

tarkastelua. Alue on Kalevankankaan harjun jatketta, josta saattaa purkautua suuriakin määriä
pohjavettä. Vaikutustenarvioinnissa on syytä tarkastella maanalaisten rakenteiden kaivusyvyyttä
sekä järvenpinnan että pohjaveden pinnan suhteen ja arvioida niiden vaikutusta ympäristöstä
purkautuvien vesien suhteen. Vesipinnan alle rakentaminen saattaa aiheuttaa suuriakin työnaikaisia
ja myöhemmin rakenteiden kuivatukseen tarvittavia pumppauksia. Vesistöön pumpattavilla vesillä
saattaa olla vesistövaikutuksia (kiintoaines, emäksiset betonia sisältävät vedet) sekä vaikutuksia
alueen pohjaveden pinnan tasoon. Pyhäjärvi on säännöstelty järvi ja säännöstelyrajat on otettava
huomioon vaikutuksia arvioitaessa.

o hulevesiä ei voida johtaa pilaantuneiden maiden läpi.

o puuston säilyttäminen ja lepakot
o etelärannan puiston vanha arvokas puusto jää rakentamisen alle ja on suuri menetys. Myös rannan

puusto tulee häviämään. Puuston poistuttua ei lepakkoselvityksessä esitettyjä suosituksia
maankäytön suunnitteluun voida välttämättä toteuttaa.

o rannan täyttö ja saariratkaisu
o rannan viheralueen leveys perustuu suurelta osin järven täyttöihin joko siirtämällä rantaviivaa tai

rakentamalla erillinen saari. Rantaviivan siirtämisen vuoksi nykyinen rantapuusto häviää, mikä
muuttaa maisemaa ja lisää rantapuiston tuulisuutta.

o saaren toteuttaminen synnyttää rantaviivan tuntumaan kapean kanavan, jossa veden vaihtuvuus
saattaa ajoittain muodostua ongelmaksi ja aiheuttaa leväkasvustojen vuoksi esteettistä ja
viihtyvyyshaittaa. Veden riittävät virtausolosuhteet on syytä varmistaa.

o liittyminen luonnonsuojelualueeseen
o asemakaava alueelta luonnonsuojelualueelle ohjautuvien polkujen ja ulkoilureittien tilavaraukset ja

toteutus on suunniteltava siten, etteivät niistä ei aiheudu uusia väylätarpeita
luonnonsuojelualueelle ja että ne yhtyvät saumattomasti oleviin kulkuväyliin. Haastava kohta on
rannan tuntumassa oleva ulkoilureitti kohdassa, jossa korkeuserot ovat suuret.

o luonnonsuojelualueen rajan tuntumaan sijoitetun maakaasun paineenalennus?aseman tms.
toteutus saattaa aiheuttaa vaikutuksia luonnonsuojelualueelle ja sen vuoksi suositellaan sen
siirtämistä etäämmälle rajasta.
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Terveisin,

Marjatta Salovaara
ympäristösuunnittelija
050 595 1101
marjatta.salovaara@tampere.fi

Viranomaispalvelut
Ympäristönsuojelu
Frenckellinaukio 2 B
PL 487, 33101 Tampere
www.tampere.fi

Toimintamme ja asiakaspalvelun kehittämiseksi pyydämme teitä vastaamaan alla olevan linkin kautta avautuvaan
asiakastyytyväisyyskyselyyn. Palautteenne on meille tärkeä. Kiitos.

http://inter23.tampere.fi/asiakaspalaute/ymparistonsuojelu.php

Lähettäjä: Kakemasu
Lähetetty: 24. maaliskuuta 2016 14:40
Aihe: Kommenteille tark. OAS ja valmisteluaineisto, kaava nro 8581, Eteläpuisto lähiympäristöineen

Tiedoksenne mahdollista kommentointia varten,

Nähtäville on kuulutettu seuraava tarkistettu osallistumis ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto koskien:

8581: NALKALA (III), KAAKINMAA (VI), RATINA (XIII), eteläpuisto ja lähiympäristö, asemakaava nro 8581.
(TRE:714/10.02.01/2015)

http://www.tampere.fi/cgi bin/kaava/kaavadoc?8581

Nyt saatujen palautteiden, neuvottelujen ja laadittujen selvitysten pohjalta valmistellaan aineisto
asemakaavaehdotukseksi, joka menee yhdyskuntalautakunnan käsiteltäväksi. Erillisiä lausuntopyyntökierrosta ei
järjestetä, vaan kuuleminen hoidetaan näiltä osin kokouksissa.

Mahdolliset kommentit tulee toimittaa 21.4.2016 mennessä os. Tampereen kaupunki, kirjaamo, PL 487, 33101
Tampere, käyntiosoite Puutarhakatu 6, tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@tampere.fi

Sirpa Lehtonen
kaavoitussihteeri
040 800 7904
etu.sukunimi@tampere.fi

Kaupunkiympäristön kehittäminen
Maankäytön suunnittelu, asemakaavoitus
Frenckellinaukio 2 B
PL 487
33101 Tampere
www.tampere.fi






























