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PALAUTEKOOSTE 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
nähtävilläoloaikana 23.4.–21.5.2015 saadut 
lausunnot 
 
Saatuun palautteeseen tullaan laatimaan vastineet valmisteluvaiheessa ja ne 
julkaistaan osana nähtäville asetettavaa valmisteluvaiheen kaava-aineistoa. 
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Lehtonen Sirpa Maarit

Lähettäjä: Åkerman Maria
Lähetetty: 22. toukokuuta 2015 12:32
Vastaanottaja: Kakemasu
Aihe: OAS kommentit 8558, 8581, 8579, 8561

8558: Katualueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon hulevesien tulvareitit. 
 
8581: Hulevesiselvitys on laadittava. 
 
8579: Tämän OASin perusteella kaavan viivytystilavuus hule‐9 kaavamääräyksen mukainen. Mikäli kaavan tavoite 
muuttuu ja rakennettavaa alaa tulee lisää, on hulevesiselvityksen tarve arvioitava uudelleen. 
 
8561: Hulevesiselvitys on laadittava. 
 
 
Tässä meidän kommenttimme. 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Maria Åkerman ja Pekka Heinonen 
 
 
Maria Åkerman 
Vesihuoltoinsinööri 
Tampereen kaupunki 
maria.akerman@tampere.fi 
p. 040 801 6946 
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Lehtonen Sirpa Maarit

Lähettäjä: Salovaara Marjatta
Lähetetty: 22. toukokuuta 2015 14:26
Vastaanottaja: Kakemasu
Aihe: OAS 8581 Eteläpuisto

Ympäristönsuojelun kommentit OAS Eteläpuisto kaava nro 8581: 
 

‐ Pyynikin luonnonsuojelualueen keskeisin asiakirja on rauhoitusmääräykset, jossa määritellään alueella 
sallitut ja kielletyt toiminnot ja toimenpiteet. Hoito ja käyttösuunnitelma laaditaan 
kymmenvuotiskausittain.  OAS:n sivun 12 viimeisen kappaleen tekstissä voisi korostaa näitä asioita.  

‐ Ympäristönsuojeluyksikkö pitää tärkeänä, että uuden asutuksen tuomat virkistyskäyttöpaineet eivät ylitä 
luonnonsuojelualueen kestokykyä ja aiheuta liiallista kuluneisuutta. On tärkeää, että alueen luonne 
luonnonsuojelualueena säilyy tulevaisuudessakin.  Asemakaavoitettavalta alueelta on varattava riittävästi 
virkistysaluetta alueen asukaita varten. 

‐ Luettelo tehdyistä ja kaavoituksen aikana tehtävistä selvityksistä on perusteellinen, jota voidaan täydentää 
tarvittaessa. 

 
Terveisin, 
 

Marjatta Salovaara 
Ympäristösuunnittelija 
Tampereen kaupunki 
Viranomaispalvelut 
Ympäristönsuojelu 
Frenckellinaukio 2 B  
PL 487, 33101 Tampere 
Puh. 050 595 1101, 49413 
Faksi (03) 5656 6374 
marjatta.salovaara@tampere.fi, www.tampere.fi 
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Tampereen kaupunki 
Kaupunkiympäristön kehittäminen 
Maankäytön suunnittelu 
PL 487 
33101 TAMPERE 
 
 
Kirjeenne 22.4.2015 
TAMPERE, NALKALA (III) KAAKINMAA (VI), RATINA (XIII), ETELÄPUISTO JA LÄ-
HIYMPÄRISTÖ. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI-
SUUNNITELMA (KAAVA 8581) 
 

Pirkanmaan maakuntamuseolle on toimitettu otsikossa mainittu suunnitelma 
mahdollista kommentointia varten. Kaava-alueeseen kuuluu Tampereen Etelä-
puisto ja sen lähiympäristöä. Alueen kulttuuriympäristö on monipuolista. Siihen 
kuuluu ensin teollisuuskäytössä olleita ja sen jälkeen virkistysalueina toimineita 
alueita, asemakaavahistoriansa, arkkitehtuurinsa ja kaupunkikuvansa osalta val-
takunnallisesti merkittävä Hämeenpuisto, kaupungin varhaista julkista rakenta-
mista edustava Kulkutautisairaalan alue sekä De gamlas hem, liikuntapaikkara-
kentamista ja -historiaa merkittävällä tavalla edustava Koulukadun kentän alue, 
Koulukatu, modernin liikennerakentamisen edustaja Ratinan silta sekä valtakun-
nallisesti merkittävä maisemanähtävyys, Tampereen kaupunkikuvalle ja historial-
le tärkeä Pyynikki. Kaavan vaikutusalueella sijaitsee lisäksi lukuisia kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaita kohteita ja alueita, joista hankkeen suorat vaikutuksen koh-
distunevat ainakin Klingendahlin tehtaaseen, Pyynikinlinnaan ja Pyynikin kau-
punginosan länsiosaan, Talouskouluun, Pyynikin panimoon, Tiilispuistoon ja Lei-
jona-Pukineen taloon. Kaava-alueen kulttuuriympäristöarvot ovat poikkeukselli-
sen moninaisia, mikä asettaa hankkeelle erityisiä haasteita. Kaavan osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmassa kaavan tavoitteisiin on asianmukaisesti kirjattu alueen 
arvokkaan kulttuuriperinnön säilyttäminen sekä uudisrakentamisen ja kulttuu-
riympäristöarvojen yhteen sovittaminen. 
 
Kaava-alue sijaitsee valmisteilla olevan Tampereen keskustan strategisen 
osayleiskaavan alueella. Yleiskaavaa varten on laadittu Tampereen keskustan 
rakennettu kulttuuriympäristö 2012 –selvitys ja arkeologinen inventointiraportti, 
joissa kaava-alueen arkeologiset ja rakennetun ympäristön arvot on tunnistettu. 
Asemakaavaa varten kohteista tarvitaan kuitenkin tarkempaa tietoa. Rakennetun 
ympäristön osalta tarvitaan rakennuskohtaista inventointitietoa mm. kulttuuriym-
päristön arvojen vaalimiseksi Maankäyttö- ja rakennuslain 54. §:n mukaisesti. 
Tarvittavaa tietoa on olemassa eri selvityksissä, mutta esimerkiksi De Gamlas 
Hemin, Koulukadun kentän ja Ratinan sillan osalta tiedot ovat puutteellisia. Kaa-
va-alueen maisemallisia arvoja on käsitelty esim. Tampereen avointen maisema-
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tilojen selvityksessä, jossa Eteläpuiston ranta-alueet ovat osa Tammerkosken ar-
vokasta kansallismaisemaa.  
 
Arkeologisen inventointiraportin mukaan kaava-alueella sijaitsee kaksi teollisuus-
historiallista arkeologista kohdetta: Frenckellin kalkkiruukin ja Nalkalan tiiliruukin 
paikat (inventointikohteet 2 ja 11). Niihin ei liity maanpäällisiä rakenteita, mutta 
mahdollisesti maanalaisia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita huomioonotetta-
via arkeologisia suojeluarvoja. Mikäli näille alueille on asemakaavassa tarkoitus 
osoittaa rakentamista tai muuta nykyisestä poikkeavaa maankäyttöä, tulee kaa-
vahankkeen yhteydessä suorittaa arkeologisia koetutkimuksia. Tavoitteena on 
koekaivauksen ja mahdollisesti myös muiden arkeologisten prospektointimene-
telmien avulla selvittää, onko suunnittelualueella maan alla säilynyt teollisuushis-
toriallisia, kaavoituksessa huomioonotettavia kohteita, missä ne sijaitsevat ja mi-
kä on niiden laajuus ja säilyneisyys. 
 
Pirkanmaan maakuntamuseo katsoo, että alueen kulttuuriympäristöstä ja sen ar-
voista on lisäksi syytä laatia kaavahanketta varten kooste, jonka laadinnan yh-
teydessä taustatietoja täydennetään ja ajantasaistetaan tarpeellisin osin. Kooste 
helpottaa kokonaisvaltaista vaikutusten arviointia. 
 
Kaavaluonnos selvitysaineistoineen tulee lähettää lausunnolle Pirkanmaan maa-
kuntamuseoon. 
 
 
 
 
 
Yksikön päällikkö   Tuija-Liisa Soininen 
 
 
 
 
Tutkija    Vadim Adel 
 
 
Tiedoksi: Museovirasto/Kulttuuriympäristön suojelu/Hämeenlinnan toimipiste; Pirkan-
maan Ely-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue/Rakennetun ympäristön yksik-
kö; Pirkanmaan liitto 
 
MM/va/mm 










