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Johdanto
ampereen kantakaupungin alueelle on aloitettu yleis-
kaavan laatiminen. Yleiskaava tarkoittaa yleispiirteiset 
kaupungin kehittämisen periaatteet käsittävää suun-

nitelmaa, nyt työn alla olevassa yleiskaavassa tavoitevuosi on 
2040.

Tampere on sekä maantieteeltään että rakennetun ja luonnon-
ympäristön osalta ainutlaatuinen suuri kaupunki. Tampere ja 
koko ympäröivä kaupunkiseutu ovat kasvaneet vahvasti vii-
meiset vuosikymmenet. Kasvun ennustetaan jatkuvan ja mm. 
Tampereelle ennustetaan uusia asukkaita vuoteen 2040 men-
nessä noin 57.000. Käytännössä kasvu tarkoittaa merkittävää 
määrää uutta rakentamista asumisen, työpaikkojen, palvelujen 
ja vapaa-ajan tarpeisiin sekä uusia ratkaisuja kasvavan liiken-
teen sujumiseksi. Rakentaminen ja kehitys turvaavat omalta 
osaltaan kaupungin elinvoimaisuutta ja siksi niistä johtuu 
myönteisiä vaikutuksia kaupungin kilpailukyvylle. Jotta voi-
daan varmistaa, että vaikutukset todella ovat myönteisiä myös 
muillakin mittareilla, kaupungin kehitystä tulee ohjata koko-
naisuutena, yhtenä välineenä on nyt laadittava Kantakaupun-
gin yleiskaava 2040. 

Tällä hetkellä Tampereen kantakaupungissa asuu n. 215.000 
asukasta ja käy töissä n. 116.000 työntekijää. Tamperelaisista 
suurin osa asuu, käy töissä, opiskelee tai muuten asioi ja käyt-
tää palveluja kantakaupungin alueella, mutta kaupunkimme 
on myös monen muualla asuvan työ- ja asiointipaikka. Koska 
tuleva kaupungin kehitys tapahtuu suurelta osin jo toimivassa 
kaupungissa, kaikkien nykyisten tamperelaisten mukana olo 
yleiskaavatyössä on tärkeää. 

Tervetuloa tekemään yhdessä yleiskaavaa!

Pia Hastio
Yleiskaavapäällikkö
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Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) oh-
jaa kaavatyötä sen eri vaiheissa. Osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) 
tarkoitus on kertoa osallisille mihin ja 
mitä ollaan suunnittelemassa ja kuinka 
suunnitteluun voi ottaa osaa. Tässä Tam-
pereen kantakaupunkia koskevan yleis-
kaavan osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmassa kerrotaan kaavoitustyön 
lähtökohdista, suunnittelutehtävän si-
sällöstä ja strategisesta osayleiskaavasta 
kaavamuotona. Kaavan laatijoiden on 
tarpeellista saada mm. kokemusperäistä 
tietoa ja ideoita työn aikana alueen asuk-
kailta ja muilta toimijoilta. Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan 
miten osallisuus on tarkoitus toteuttaa 
eri vaiheissa ja milloin on aika esittää 

mielipiteitä työn kuluessa. Myös osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta voi 
nähtävillä olon aikana jättää mielipiteen.

Laki määrää arvioimaan kaavan to-
teuttamisesta aiheutuvat erilaiset vai-
kutukset. Kaavatyön aikana määritel-
lään haluttuja vaikutuksia eli tavoitteita, 
joihin pyritään. Lisäksi tulee tunnistaa 
haitalliset vaikutukset ja esittää keinoja 
niiden lieventämiseksi. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa kerrotaan mitä 
vaikutuksia arvioidaan ja miten se on 
tarkoitus toteuttaa.

Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan 
kaavoitustyön lähtökohdat ja kerrotaan kuinka asukkaat 
ja muut osalliset voivat osallistua kaavatyöhön sen eri 
vaiheissa. Lisäksi siinä kerrotaan kaavan vaikutusten 
arvioinnista.

MRL 63§ 
”Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tar-
koitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- 
ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla 
on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta 
aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on 
järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. 
Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yh-
teydessä. Vireilletulosta tiedottamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella.” 

kuva

Kaupunkiraitiotiepäivän yleisötilaisuus.
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KANTAKAUPUNKI

Kokonaispinta-ala 169 km² 

Maapinta-ala 127 km² (25 %)

Asemakaavoitettu pinta-ala 100,5 km²

Asukasmäärä 31.12.2012 212 947 hlöä (98 %)

Asukastiheys 1 670 as/km²

Kantakaupungin yleiskaava 2040

Kantakaupunki saavutti nykyisen laa-
juutensa vuonna 1950 kun Lielahti lii-
tettiin Tampereeseen. Kantakaupungin 
rajana on pohjoisessa Näsijärvi ja Näsi-
järven Hangaslahdesta alkaen Valtatie 9. 
Muilta osin kantakaupunki rajautuu naa-
purikuntien rajoihin. Kantakaupungin 

ulkopuolelle jää Tampereen pohjoinen 
suuralue, eli alue Näsijärven itäpuolel-
la Valtatie 9:stä pohjoiseen. Pohjoisen 
suuralueen muodostavat Tampereeseen 
1966 ja 1972 liitetyt Teiskon ja Aitolah-
den kunnat.

Tampere on jakautunut rakenteellisesti selkeisiin 
kaupunkimaisen etelän ja maaseutumaisen 
pohjoisen alueisiin.  Tämä kaavatyö koskee eteläistä, 
kantakaupungiksi kutsuttua aluetta.

reen pohjoinen 
ärven itäpuolel-
seen. Pohjoisen 

Tampereeseen 
skon ja Aitolah-

n 

äistä, 

Ilmakuva kantakaupungista vuodelta 2012.
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Suunnittelun tarve
Tampereen edellinen kantakaupunkia 
koskeva yleiskaava hyväksyttiin val-
tuustossa vuonna 1998. Yleiskaavan ta-
voitteet kasvusta ja kaupunkirakenteen 
kehittymisestä ovat pääosin toteutuneet 
suunnitellusti. Asukasmäärän kasvu on 
kuitenkin ollut ennakoitua suurempaa, 
minkä vuoksi 2000-luvulla yleiskaa-
vaa on jouduttu tarkistamaan lukuisten 
osayleiskaavojen avulla. Tampereen 
kaupunkiseutu on yksi valtakunnan kas-
vukeskuksista ja tulevaisuudessa kasvu 
näyttää jatkuvan. Tampereen kantakau-
pungin yhdyskuntarakenne on kasvanut 
kiinni naapurikuntien rajoihin, jatkossa 
kasvu ohjautuu entistä voimakkaammin 
kaupunkirakenteen sisään. Kasvusta 
johtuva tiivistyminen ja täydentyminen 
kantakaupungin alueella, koskettaa val-
taosaa nykyisistä tamperelaisista. Tu-
levaisuuden kasvua on suunniteltava ja 
arvioitava sekä nykyisten että tulevien 
asukkaiden kannalta. 

Kantakaupungin yleiskaavan tavoi-
tevuosi ulottuu vuoteen 2040 saakka. 
Siihen mennessä Tampereen asukas-
määrän ennustetaan kasvavan useilla 
kymmenillä tuhansilla asukkailla. Ke-
hityksen hallitsemiseksi tarvitaan kau-
pungin kasvua kokonaisuutena ohjaavaa 
strategista suunnittelua ja tavoitellun 
kehityksen periaatteiden määrittelyä. 
Suunnittelun avulla haetaan vastauksia 
mm. kysymyksiin, mikä on kantakaupun-
gin rooli Tampereen seudulla, miten ha-
luamme toteuttaa täydennysrakentami-
sen, miten kasvavan liikenteen tilatarve 
ratkaistaan, miten kehitämme viherver-
kostoa tiivistyvän kaupungin alueella ja 
miten teemme ihmisten arjesta sujuvaa.

Suunnittelutehtävän 
määrittely
Tampereen kantakaupungin yleiskaava 
2040 tarkoittaa yhdyskuntarakenteen 
suunnittelua kokonaisvaltaisesti ja uu-
distamista kaikilla sektoreilla kestäväk-
si. Yleiskaavan tehtävä on osoittaa minne 
ja miten Tampereelle ennustetut uudet 
asukkaat, työpaikat, palvelut ja kasvava 
liikenne sijoittuvat. Yleiskaavalla tulisi 
varmistaa arjen palveluiden saavutetta-
vuus huolehtimalla liikkumisjärjestel-
män tehokas kytkeytyminen asumisen, 
työpaikkojen ja palveluiden vyöhykkei-
siin.

Kaavavarantoa uusia asuntoalueita 
varten on kantakaupungissa vain vähän 
jäljellä. Kaupungin laajentuminen Poh-
joiselle suuralueelle, Nurmi-Sorilaan, on 
jo yleiskaavoitustyön alla, mutta laajen-
taminen ei pelkästään riitä. On myös täy-
dennettävä olemassa olevaa rakennetta 
eli tiivistettävä. Tämä ei onnistu huoleh-
timatta nykyisen kaupunkirakenteen ja 
elinympäristön laadun säilymisestä tai 
parantamisesta. 

Elinkeinoelämän kehittymisen edel-
lytyksistä täytyy huolehtia, jotta seutu 
säilyy elinvoimaisena. Viime vuosina 
on muutettu paljon työpaikka-alueita 
asumiselle. Näiden muutoksen kohteina 
alueiden kokonaisuuden suunnittelu ja 
niiden vaikutuksien ymmärtäminen ja 
hallitseminen kaupunkitasolla ovat tär-
keitä. 

Kaupunki on sitoutunut ilmaston-
muutoksen hillintään ja päästövähen-
nystavoitteisiin. Yleiskaavatyön kes-
kiössä on, kantakaupungin tarkastelu 
ekotehokkuuden näkökulmasta liiken-
teessä, asumisessa sekä palveluiden ja 
energiahuollon järjestämisessä.

Kasvavassa kaupungissa paikkojen 
merkitys muuntuu ajan kuluessa. Kau-
punginosien roolia osana muuta kau-
punkia ja seutua arvioidaan analyysien 
avulla. Kaavoitustyössä arvioidaan, val-
mistellaan ja mahdollistetaan kaupungin 
muuttuminen eli kehitys. 

Strateginen yleiskaava 
kaavamuotona 
Tampereen kantakaupungin yleiskaa-
va 2040 –työn aikana kehitettävänä on 
myös yleiskaavoituksen prosessi. Tar-
koituksena on, että yleiskaava olisi jat-
kuvasti ajan tasalla, jotta pitkäkestoisiin 
mutta myös nopeisiin yhdyskuntaraken-
teen muutoksiin löydetään parhaimmat 
ratkaisut.  Tästä syystä yleiskaavatyötä 
ja yleiskaavan arviointia suhteessa to-
teutuneeseen kehitykseen on syytä pitää 
jatkuvasti työn alla. Valtuustokausittain 
tarkistettava yleiskaava on siten kau-
pungin kehittämisen väline.  Valtuuston 
hyväksymä yleiskaava määrittelee halu-
tun kehityssuunnan.

Yleiskaavan yleispiirteisyydessä pi-
täytyminen on varmistettava prosessin 
aikana. Siinä määritellään tavoitteita ja 
yhdyskuntarakenteen muutoksesta joh-
tuvia hyväksyttäviä vaikutuksia. Vaiku-
tuksia arvioidaan yksityiskohtaisemmin 
asemakaavoitusvaiheessa kun on tie-
dossa millaisia konkreettisia hankkeita 
halutaan viedä eteenpäin, millaisia ovat 
erilaisten toimintojen vaatimukset ja mi-
ten ne palvelevat aluekehitystä paikalli-
sesti mutta myös laajemmin. 
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Suunnittelutilanne

Valtakunnalliset aluei-
denkäyttötavoitteet (VAT)
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet ovat osa maankäyttö- ja rakennus-
lain mukaista alueidenkäytön suunnit-
telujärjestelmää. Se on valtioneuvoston 
hyväksymä asiakirja ja on tullut voimaan 
1.3.2009. Tavoitteita tulee noudattaa 
kuntien kaavoituksessa. Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet koskevat toi-
mivaa aluerakennetta, eheytyvää yhdys-
kuntarakennetta, elinympäristön laatua, 
kulttuuri- ja luonnonperintöä, virkistys-
käyttöä, luonnonvaroja sekä toimivia yh-
teysverkostoja ja energiahuoltoa.

Tampereen osalta keskeiset valta-
kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
kohdistuvat yhdyskuntarakenteen 
eheyttämiseen. Maankäytön suunnitte-
lussa on pyrittävä selkeästi ilmaston-
muutoksen hillintään ja sen vaikutuksiin 

varautumiseen. Tavoitteiden mukaan 
kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen 
kehitys tulee kääntää hajautumises-
ta kohti eheyttä. Asunnot, työpaikat ja 
palvelut on sijoitettava siten, että hen-
kilöautoliikenteen tarve vähenee ja 
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 
edellytykset parantuvat. Kaavoituksessa 
tulee lisäksi pyrkiä ratkaisuihin, joilla 
säästetään energiaa ja lisätään uusiutu-
vien energialähteiden hyödyntämistä.

Maakuntakaava
Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväk-
syi maakuntakaavaehdotuksen 9.3.2005 
ja valtioneuvosto vahvisti Pirkanmaan 1. 
Maakuntakaavan 29.3.2007.

Pirkanmaan maakuntavaltuusto teki 
5.12.2011 päätöksen aloittaa Pirkan-
maan 2. maakuntakaavan laatiminen. 
Kaavasta käytetään nimeä Pirkanmaan 

maakuntakaava 2040. Maakuntakaava 
laaditaan kokonaismaakuntakaavana, 
jossa käsitellään kaikki alueiden käy-
tön ja yhdyskuntarakenteen kannalta 
tärkeät osa-alueet, muun muassa kes-
kusta-alueet, palveluiden alueet, vähit-
täiskaupan suuryksiköt, asuin- ja työ-
paikka-alueet, liikenteen ja logistiikan 
verkostot ja alueet, teknisen huollon 
verkostot ja alueet (mukaan lukien vesi- 
ja jätehuolto sekä energiahuolto), virkis-
tys- ja suojelualueet, viheryhteydet sekä 
maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt. 
Maakuntakaavaehdotus on ollut kun-
nissa lausuttavana keväällä 2016 ja oli 
yleisesti nähtävillä syksyllä 2016. Tam-
pereen osalta keskeisiä maakuntakaava-
ehdotuksen ratkaisuja ovat järjestelyra-
tapihan siirtämistä koskevat tavoitteet ja 
ratkaisut, etelän suunnan vahvistaminen 
uuteen asemanseutuun tukeutuvalla 
alakeskuksella Lakalaivaan, kaupunkira-
kenteen täydentäminen joukkoliikentee-
seen tukeutuvana sekä Tampereen kes-
kustan ja alakeskusten vahvistaminen.

Kaupunkiseudun raken-
nesuunnitelma 2040
Tampereen kaupunkiseudun kuntien - 
Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, 
Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi 
- yhteistyössä laatiman rakennesuunni-
telma 2040 tavoitteena on kaupunkiseu-

Kantakaupungin yleiskaavatyötä ohjaavat valtakunnalliset 
alueiden käyttötavoitteet (VAT) ja Pirkanmaan maakunta-
kaava. Tällä hetkellä on käynnissä uuden maakuntakaa-
van laatiminen. Lisäksi Tampereen kaupunkiseudulle on 
laadittu kuntien yhteinen rakennesuunnitelma. Kaupun-
kiseudun uusi rakennesuunnitelma 2040 on valmistunut 
vuonna 2015 ja siihen perustuva valtion ja kuntien välinen 
MAL-sopimus on allekirjoitettu kesäkuussa 2016.

Ote Pirkanmaan 1. Maakuntakaavasta.
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dun kasvun ja elinvoiman ylläpitäminen. 
Rakennesuunnitelma on hyväksytty 
kuntien valtuustoissa kevään 2015 ai-
kana. Suunnitelma pohjautuu tavoittee-
seen, jonka mukaan kaupunkiseudun 
asukasmäärä kasvaa 115.000 uudella 
asukkaalla ja yli 70 000 työpaikalla vuo-
teen 2040 mennessä. Asukasmäärän 
kasvu ohjataan pääosin täydentämään 
nykyistä yhdyskuntarakennetta ja vah-
vistamaan joukkoliikenneväyliä, mikä 
mahdollistaa liikkumisen tapojen uudis-
tamisen. Suunnitelmassa esitetään rai-
deliikenteen seudullinen kokonaisuus 
ja joukkoliikennejärjestelmän kytkemä 
keskusverkko. Rakennesuunnitelman 
pohjalta on allekirjoitettu kuntien ja val-
tion välinen MAL-aiesopimus vuosille 
2016–2019.

Yleiskaava
Voimassa oleva kantakaupungin yleis-
kaava on hyväksytty kaupungin val-
tuustossa 27.5.1998. Kantakaupun-
gin yleiskaavasta on kumoutunut osia 
2000-luvulla laadituilla osayleiskaavoilla 
Santalahden, Koilliskeskuksen, Kale-
vanrinteen, Lielahden ja Niemenrannan 
alueilla.  Kantakaupungin yleiskaavasta 
myös jätettiin vahvistamatta erikseen 
osayleiskaavoilla tukittavat alueet 
Kauppi-Niihaman, Vuoreksen, Ojalan ja 
Myllypuron alueille. Kauppi-Niihaman 
osayleiskaava on vahvistunut 2011, 
Vuoreksen osayleiskaava 2005, Myl-
lypuron osayleiskaava 2009 ja Ojalan 
osayleiskaava 2016. Lisäksi on laadittu 
Hervannan eteläpuolelle Hervantajär-
ven osayleiskaava, joka on vahvistunut 
2014. Keskustan alueella on voimassa 
valtuuston hyväksymät osayleiskaavat, 
Keskustan osayleiskaava 1995 ja Pyyni-
kin osayleiskaava 1991. Uusi keskustan 
strateginen osayleiskaava on hyväksytty 
valtuustossa keväällä 2016, kaavan hy-
väksymispäätöksestä on valitettu Hä-
meenlinnan hallinto-oikeuteen. 

Asemakaava
Kantakaupungin alue on lähes koko-
naan asemakaavoitettu. Asemakaavoja 
puuttuu laajoilta virkistysalueilta Kau-
pissa ja Särkijärven ympäristössä, Her-
vantajärven, Kolmenkulman, Ojalan ja 
Aitovuoren alueilta. Osalla näistä alueis-
ta on vireillä asemakaavoitus. Oheinen 
yksinkertaistettu ajantasa-asemakaava 
on keväältä 2016.

Ote kaupunkiseudun rakennesuunnitelmasta.

Kantakaupungin yleiskaavayhdistelmä.

Kantakaupungin asemakaavayhdistelmä.
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Alueelle laaditut ja 
laadittavat selvitykset 
ja suunnitelmat
Kantakaupungin yleiskaava 2040 on 
käynnistetty selvittämällä yhdyskunta-
rakenteen kehittymistä nykytilantee-
seen sekä tunnistamalla mahdollisia 
tulevaisuuden kehitystrendejä. Ensim-
mäisessä vaiheessa on arvioitu myös 

Tampereen kantakaupungin yleiskaavan 
1998 toteutuneisuutta sekä voimas-
sa olevan yleiskaavatilanteen ajanta-
saisuutta kokonaisuutena. Asumisen, 
palvelujen, virkistys- ja viheralueiden, 
työ- ja toimipaikkojen sekä liikkumisen 
ja liikenteen määrällisten ja laadullis-
ten arvioiden lisäksi kokonaisuutta on 
tarkasteltu myös energia- ja ekotehok-
kuuden näkökulmista. Lisäksi on tehty 

useita selvityksiä ja suunnitelmia, jotka 
vastaavat kantakaupungin tulevaisuu-
den kehittämisen yhteen keskeiseen 
teemaan; maankäytöltään muuttuviin 
alueisiin. Näistä alueista on tehty suun-
nitelmia, visioita ja rakennetarkasteluja. 
Tarkasteluista on tehty johtopäätöksiä 
yleiskaavaan. 

Prosessiin liittyvät selvitykset
Yleiskaavan 1998 ajantasaisuuden arviointi 2014 
Yleiskaavan 1998 ajantasaisuuden arvioinnissa on koottu yh-
teen kantakaupungin yleiskaavan (1998) sekä viime vuosina 
laadittujen osayleiskaavojen tavoitteet ja perusratkaisut ja 
niiden ohjaavuus. Selvityksessä on tarkasteltu kaupungin ke-
hitystä viime vuosina mm. asumisen ja yritystoiminnan näkö-
kulmasta. Arvioinnin yksi johtopäätös on, että pientaloalueet 
ovat toteutuneet kaikkialla Tampereella, kun taas kerrostalo-
rakentamisessa on kaupunginosien välistä vaihtelua. Yleiskaa-
voissa ennakoitua enemmän kerrostalorakentamista on synty-
nyt mm. vetovoimaisiin keskuksiin, hyvien liikenneyhteyksien 
varrelle, suurten oppilaitosten läheisyyteen ja suurten järvien 
rannoille. 

Perusselvityksiä
Asukkaat ja asuminen 2014 
Asumisen selvityksessä on tarkasteltu asukkaita ja heidän 
asuinolojaan Tampereen kantakaupungin alueella. Selvityk-
sessä on kuvattu nykytilannetta ja siihen johtanutta kehitystä 
1980-luvulta nykyhetkeen. Taaksepäin katsomalla voidaan ha-
vainnollistaa sitä, minkä mittaluokan muutoksia on odotetta-
vissa yleiskaavan tavoitevuoteen 2040 mennessä. Muutokset 
asukkaiden määrässä ja ikäjakaumassa vaikuttavat keskeisiin 
kaupunkirakenteen osatekijöihin; asumiseen, palveluihin ja 
liikennejärjestelmään.  
 

Viher- ja virkistysverkostoselvitys 2014
Viherverkostoselvityksessä luodaan yleiskatsaus Tampereen 
kaupungin viher- ja virkistysalueiden tilaan sekä niihin koh-
distuviin tarpeisiin, mm. verkoston muodostamisen osalta. 
Kaupungin imagokysymysten lisäksi puistoilla ja muilla viher- 
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ja virkistysalueilla on kaupungissa monenlaisia tärkeitä tehtä-
viä, jotka liittyvät niin asukkaiden ja ympäristön hyvinvointiin 
kuin alueen kulttuurihistorian ja -maiseman säilyttämiseen 
jälkipolville. 

Ekosysteemipalvelut ja viherrakenne Tampereella 2014
Ekosysteemipalvelut ovat luonnon tuottamia palveluja ihmi-
selle. Työn tarkoituksena oli tarkastella Tampereen kaupungin 
ekosysteemipalveluita ja viherrakennetta mahdollisimman ko-
konaisvaltaisesti uusimpien tutkimusten ja paikkatietoanalyy-
sien avulla. Viherrakenteen ja ekosysteemipalvelujen turvaami-
nen edellyttää kokonaisvaltaista tietoon ja sen monipuoliseen 
tulkintaan perustuvaa suunnittelua. Hankkeen päämääränä oli 
tukea tällaista maankäytön suunnittelua. Hankkeen analyyse-
jä ja aineistoja voidaan käyttää mm. yleiskaavasuunnittelun ja 
päätöksenteon tukena sellaisenaan tai tarvittaessa jatkojalos-
taa Tampereen omiin nouseviin tarpeisiin. 

Teollisuus- ja työpaikka-alueselvitys 2014
Teollisuus ja työpaikka-alueselvityksessä on selvitetty yleis-
kaavan teollisuus- ja työpaikka-alueiden kehittyminen vuo-
teen 2012 mennessä sekä analysoitu niiden tämän hetkistä 
tilaa, sekoittuneisuutta, hyviä ja huonoja puolia elinkeinoelä-
män kannalta, varannon määrää sekä mahdollisia tulevaisuu-
den suuntauksia. Selvityksen perusteella on yleiskaavan työ-
paikka-alueille määritelty alustavia kehittämisen tavoitteita. 

Yhdyskuntateknisen huollon nykytilaselvitys 2014
Yhdyskuntatekninen huollon selvityksessä on koottu yhteen 
kaikki yhdyskuntatekniset verkostot, niiden huollon nykytila, 
toimivuus ja riittävyys kaupunkiyhteisön tarpeisiin nykyti-
lanteessa. Yleiskaavoituksessa varmistetaan, että tarvittavilla 
yhdyskuntatoiminnoilla ja teknisillä järjestelmillä on toteutta-
mismahdollisuudet kaupunkialueen laajetessa ja olevien aluei-
den täydentyessä ja uudistuessa. 

Alustavat liikennetavoitteet 2014
Tässä selvityksessä on käyty läpi Tampereen kaupungin 
asukkaiden liikkumismuotoihin kytkeytyviä valintoja niin 
kaupunki- ja maisemarakenteen kuin eri kulkutapojen saa-
vutettavuuden kautta. Nykytilanteen liikkumistottumukset ja 
niihin vaikuttavat tekijät ovat olleet lähtökohtana liikennettä 
ja liikkumista koskevien tavoitteiden asettelussa. Työssä on 
määritelty liikennejärjestelmää koskevat yleistavoitteet sekä 
niitä tukevat osatavoitteet.  Lisäksi on tarkasteltu viittä yh-
dyskuntarakenteeltaan ja liikkumistottumuksiltaan erilaista 
palvelualuetta ja kerätty yhteen sekä niiden vahvuuksia että 
yleistavoitteiden saavuttamista estäviä ongelmia ja esteitä. 
Näiden havaintojen perusteella on muodostettu kantakaupun-
gin alustavat alueelliset liikenteelliset tavoitteet.

Ilmastovaikutusten arviointi -työkalu ja raportti 2015
Tampereen kaupunki on sitoutunut päästöjen vähentämiseen 
eri sitoumuksilla. Muun muassa Tampereen kaupunkistrate-
giassa tavoitellaan 40 prosentin päästövähennystä vuoden 
1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tampereen kaupunki 
on yhteistyössä Eero Paloheimo Ecocity Ltd kanssa kehittänyt 
yleiskaavatyön pohjaksi paikkatietopohjaisen välineen edistä-

mään yhdyskuntarakenteen energiatehokkuutta. Raportti ku-
vaa kaupunkirakenteen energiatehokkuuden ja ilmastovaiku-
tusten arviointiin kehitetyn työkalun ominaisuuksia. Työkalua 
kehitetään edelleeen yleiskaavan yhdyskuntarakenteen ener-
giatehokkuuden arviointiin sekä yleiskaavassa esitettävien 
täydennysrakentamisen ja liikenteen ratkaisujen kestävyyden 
arviointiin. 

Yhtenäisten pientaloalueiden arvoselvitys 2016
Selvityksessä on tutkittu kantakaupungin yleiskaavan 1988 
kartalla esitettyjen jälleenrakennuskauden alueiden ja muiden 
arvokkaiden pientaloalueiden arvojen säilyneisyys. Näiden li-
säksi arvojen säilyneisyyttä on kartoitettu Ikurin ja Viialan jäl-
leenrakennuskauden alueilla. Ensisijaisena arviointitapana on 
ollut valokuviin perustuva rakennusten alkuperäisyysasteen 
arviointi. Kaupunkikuvaan vaikuttava pihojen säilyneisyys on 
tullut arvioiduksi epäsuorasti, mikäli pihoille on toteutettu 
alkuperäisestä rakennustavasta poikkeavia autotalleja ja mui-
ta talousrakennuksia. Maastokäyntien avulla on täydennetty 
näkemystä muista alkuperäisistä arvoista. Näiden arviointien 
pohjalta on tehty johtopäätökset laajempien kokonaisuuksien 
arvojen säilyneisyydestä. Selvitys on tehty maankäytön suun-
nittelun sisäisenä työnä.

Kantakaupungin rantojen kaavoitustilanne 2016
Kantakaupungin alueella on voimassa useita yleiskaavoja, 
joissa rantoja koskevat linjaukset ovat erilaisia. Selvitykseen on 
koottu tietoja ranta-alueiden kaavatilanteesta, maankäytöstä 
ja -omistuksesta. Pääosin rannoilla on voimassa oikeusvaikut-
teinen yleiskaava, mutta yleiskaavan mukaista asemakaavaa 
ei ole laadittu tai asemakaavaa ei ole toteutettu. Suurimmaksi 
osaksi voimassa olevat yleiskaavat varaavat rannat yhteiseen 
virkistyskäyttöön, mutta alueiden ollessa yksityisessä omis-
tuksessa rannan virkistyskäyttö ei voi toteutua. Selvityksessä 
on arvioitu kohteittain nykyisten kaavojen virkistysalueiden 
toteutumisen vaikutuksia kaupungille ja esitetty linjauksia ja 
perusteluita sekä niistä johtuvia vaikutuksia kantakaupungin 
yleiskaavassa esitettäville ratkaisuille.

Arkeologinen arkistoinventointi, esiselvitys 2016
Selvitykseen koottiin kantakaupungin alueelta arkeologinen 
inventointitieto ja laadittiin yleispiirteinen selvitys alueen ar-
keo-logisesta potentiaalista. Selvityksessä käytiin läpi saatavil-
la oleva kirjallinen lähdeaineisto, vanhoja karttoja ja aiemmin 
tehty-jä inventointeja. Näin saatiin katsaus olemassa olevista 
muinaismuistoista ja potentiaalisista inventoimattomista koh-
teista ja kohteista, jotka vaativat lisäselvitystä joko puutteel-
listen tai vanhentuneitten tietojen perusteella. Selvityksen teki 
Pirkan-maan maakuntamuseon kulttuuriympäristöyksikkö.

Arkeologinen inventointi 2016
Selvityksessä tarkistettiin arkistoinventoinnin kohteita ja teh-
tiin maastotyöt potentiaalisista kohteista. Joitakin uusia mui-
nais-jäännöksiä löytyi ja joitakin jäi pois tuhoutumisen vuoksi. 
Myös muut kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet on lue-
teltu. Muinaisjäännökset ja kulttuuriperintökohteet merkitään 
kaavakarttaan. Selvityksen teki Pirkanmaan maakuntamuseon 
kulttuuriympäristöyksikkö.
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Maankäytöltään muuttuvien alueiden 
selvitykset
Lielahden rannan kehittämisvisio 2014
Lielahden rannan kehittämisvisio havainnollistaa Lielahden 
rannan mahdollisuuksia uudeksi kaupunginosaksi. Kaupun-
gin tavoitteena on Lielahden aluekeskuksen aseman vahvista-
minen. Visiossa alueen kehittämisen lähtökohtana on uuden 
asutuksen lisääminen Lielahti-talon ympäristössä sekä alueen 
kytkeminen Näsijärven ranta-alueeseen. Raitiotie sekä muut 
tehokkaat ja laadukkaat joukkoliikennepalvelut, myös lähiju-
na, ovat keskeinen osa visiotarkastelua ja ne mahdollistavat 
ranta-alueen monipuolisen kehittämisen.

Viitesuunnitelma Peltolammin koulun sijoittamisesta 
2014
Osana Lakalaivan kehittämistä on valmistunut syksyllä 2013 
viitesuunnitelma Peltolammin koulun sijoittamisesta kehitty-
vään Lakalaivaan. Suunnitelma on yksi vaihtoehtoinen havain-
nollistettu ratkaisumalli alueen kokonaiskehittämisestä vas-
taten samalla kaupungin kouluverkkosuunnittelussa olevaan 
ajankohtaiseen kysymykseen.

Lakalaiva-Rautaharkon alueen maankäytön 
rakennetarkastelu 2014
Alueiden kehittämisen hallinta on yksi yleiskaavan teemoista. 
Intensiivistä työpaikka- ja palvelurakentamista varten Lakalai-
va, Rautaharkko ja uuden henkilöliikenneaseman seutu tarjo-
avat pitkällä aikavälillä Tampereen keskustalle laajentumisen 
alueen. Lakalaivasta on muodostettavissa uusi alue-keskus 
kehittämällä aluetta palveluverkon osana, mutta myös asuin-
rakentamisella. 

Väylien kattamisen selvitys 2014
Ajoneuvoliikenteelle varatut alueet pirstovat kaupunkiraken-
netta ja synnyttävät esteitä alueiden välille. Esteet vaikeuttavat 
palvelujen ja virkistysalueiden saavutettavuutta kävellen ja 
pyöräillen, mikä osaltaan kasvattaa ajoneuvoliikenteen tarvet-
ta ja määrää. Väylien kattamisen selvityksessä on kartoitettu 
kantakaupungin alueelta kohteita, joissa yhdyskuntarakenteen 

ja toimintojen jatkuvuus ja toisaalta paikan lähtökohdat, mm. 
maaston muodot ja rakennettavuus, tukevat erilaisia väylän 
kattamisen ratkaisuja.

Ruotula-Niihama-Teiskontie -alueen 
rakennetarkastelu 2015
Suunnittelualue koostuu Teiskontien etelä- ja pohjoispuolesta 
sekä nykyisin gol kentälle varatusta alueesta. Tarkoituksena 
on tutkia mallintamalla kaupunkiraitiotien jatkamista Taysiltä 
itään ja sen sovittamista nykyisiin asuinalueisiin ja mahdol-
lisiin uusiin asuinalueisiin. Työssä on tutkittu kaksi erilaista 
vaihtoehtoista maankäyttöratkaisua vaikutusten arviointei-
neen. Vaihtoehdoista on tutkittu liikennemelun leviäminen 
Teiskontieltä kartoin. Kaupunkiraitiotiestä on tutkittu vaihto-
ehtoisia linjauksia ja yhteyksiä pysäkeille. Täydennysrakenta-
misen osalta on tutkittu rakennustapaa ja asukasmitoitusta. 
Myös pyöräilyn ja jalankulun reitit on alustavasti suunniteltu ja 
mietitty keinoja Teiskontien estevaikutuksen vähentämiseen.

Kaleva-Kissanmaa -alueen täydennysrakentamisen ja 
kannen visiosuunnitelma 2016
Teiskontien ja Hervannan valtaväylän eritasoliittymä on yksi 
keskustan sisääntuloalueista, jossa väylillä on estevaikutusta 
pyöräilyyn, kävelyyn ja virkistysyhteyksiin nähden. Työssä on 
visioitu mallintamalla kansiratkaisua ja siihen liittyvää veto-
voimaista rakentamista lähiympäristöineen sekä alueen läpi 
johdettavan kaupunkiraitiotien yhteensovittamista. Visiosuun-
nitelmasta on arvioitu vaikutukset ja sitä on havainnollistettu 
mallintamalla ja perspektiivikuvin. Kaupunkiraitiotie on linjattu 
toisessa vaihtoehdossa Raitiotien yleissuunnitelman tarkistuk-
sen mukaisesti. Toisessa vaihtoehdossa on vähäisiä linjausmuu-
toksia. Suunnitelmassa on tutkittu Kaleva - Kauppi viheryhtey-
den kehittämisajatuksia ja kävely- ja pyöräily-yhteyksiä.

Viinikka-Rautaharkko -alueen rakenne- ja 
liikenneverkkotarkastelu 2016
Pitkän ajan tavoitteena on, että järjestelyratapiha siirtyy pois 
Tampereen keskustasta maakuntakaavassa osoitetulle uudelle 
alueelle Lempäälän ja Pirkkalan rajalle. Tässä työssä on tutkit-
tu maankäytön ja liikenneverkon kehittämismahdollisuuksia 
uudistuvilla alueilla kaupunkikeskustan eteläpuolisella Viinik-
ka-Rautaharkko –sektorilla pääradan varrella. Rakennetarkas-
telun ydinalue kytkeytyy pohjoisessa kaupunkikeskustaan ja 
on osa keskustan laajenemisaluetta. Etelässä Lakalaivan alue 
on osoitettu sekä maakuntakaavassa että kaupunkiseudun ra-
kennesuunnitelmassa uudeksi aluekeskukseksi. Työn keskei-
senä tehtävänä oli näiden painopistealueiden ja niiden väliin 
sijoittuvan kaupunkirakenteen kehittämismahdollisuuksien ja 
kytkeytyvyyden tutkiminen osana laajempaa kaupungin ete-
läsektoria. Rakennetarkastelussa on laadittu joustava kehys-
suunnitelma, joka mahdollistaa maankäytön ja liikenneverkon 
kehittämisen vaiheittain, eri osa-alueiden uusiutumisen myötä.

Sisääntuloväylien liikennejärjestelmällinen tarkastelu 
2016
Selvityksessä on tarkasteltu Tampereen kantakaupungin 
maantiemäisten sisääntuloväylien kapasiteetin käyttöastet-
ta nykytilanteessa ja tulevaisuudessa vuosina 2025 ja 2040 
liikenne-ennusteiden mukaisesti. Tarkempaan tarkasteluun 
on valittu Sammon valtatie, Messukylänkatu, Lempääläntie, 

Kantakaupungin liito-oravaselvitys 
Selvityksen tavoitteena oli saada kokonaiskuva lajin esiinty-
misestä, turvata liito-oravan elinmahdollisuudet tiivistyvässä 
kaupungissa sekä samalla selkeyttää ja keventää liito-oravan 
huomioon ottamista tarkemmassa maankäytön suunnittelus-
sa. Selvityksessä inventointiin ja määriteltiin liito-oravan esiin-
tyminen ja esiintymiselle merkittävä elinympäristöverkosto 
kantakaupungin alueella. uudet inventoinnit kohdennettiin 
viheralueille, mutta selvityksessä huomioitiin myös aikaisem-
mat liito-oravahavainnot. Selvityksen laati Ramboll Finland Oy.
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Nokian moottoritie ja Paasikiventie. Näillä väylillä tutkittiin 
mm. liikenteen siirtymistä kapasiteettia rajoittavien toimenpi-
teiden jälkeen. Monilla väylillä oli ylikapasiteettia ja mahdol-
lisuuksia väyläympäristön kehittämiseen. Täydennysrakenta-
mispaineen kohdistuminen sisääntuloväylien varteen puoltaa 
väyläympäristöjen kehittämistä katumaisiksi, jotta puutteelli-
set kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuteen sekä yleiseen asumis-
viihtyisyyteen liittyvät olosuhteet voidaan saattaa laadukkaan 
kaupunkiympäristön edellyttämälle tasolle. Ilman muutoksia 
väyläympäristöjen luonteeseen ei niiden lähialueiden merkit-
tävä täydentäminen kestävällä tavalla ole mahdollista.

VT9:n rinnakkaisyhteys Hylliniitynkatu - Loukkaankatu 
2016
Edellisessä kantakaupungin yleiskaavassa on osoitettu uusi 
katuyhteys Hylliniitynkadun ja Loukkaankadun välille Vei-
sussa, jota ei ole toteutettu. Uusi katuyhteys toimisi Nirvan ja 
Veisun alueella kokoojakatuna, joka yhdistäisi Lahdesjärven 
eritasoliittymän ja Loukkaankadun. Yhteyden tarpeellisuutta 
on tutkittu liikenneverkkoanalyysin ja liikennemallitarkaste-
lun avulla. Tuloksena oli, että uusi katuyhteys palvelisi lähin-
nä Hallilassa ja Veisussa asuvia uutena reittinä Lahdesjärven 
eritasoliittymän kautta valtatielle 9. Liikenteellinen merkitys 
osoittautui pieneksi, joten katuyhteyttä ei ole merkitty kaava-
luonnokseen.

VT9:n rinnakkaisyhteys Juvankatu - Heikkilänkatu 
2016
Juvankadulla Kaukajärvellä ja Aitolahdentiellä Koilliskes-
kuksessa on todettu liikenteellisiä ongelmia, jotka koskevat 
ruuhkautumista ja liikenneturvallisuutta. Läpikulkeva liikenne 
ohjautuu alue- tai paikalliskeskuksen keskeisille väylille, mikä 
hankaloittaa keskustamaisen, turvallisen ja viihtyisän kaupun-
kiympäristön luomista. Tämän tarkastelun tavoitteena oli tut-
kia mahdollisen VT9:n rinnakkaisyhteyden sijoittamisen mah-
dollisuuksia sekä liikenteellisiä vaikutuksia edellä mainittuihin 
ongelmiin. Tarkastelu sisältää sijainti- ja geometriatarkastelu-
ja ja liikenteellisiä tarkasteluja. Uuden yhteyden sijoittaminen 
maastoon oli hyvin haastavaa. Liikennemallitarkasteluissa 
osoittautui, että jakso jakaantuu kolmeen erilliseen itsenäises-
ti toimivaan yhteysväliin, joiden yhtäaikainen toteuttaminen ei 
ole tarpeellista. Sekä Juvankadun että Aitolahdentien liikenne-
määrien vähenemiseen uudet väylät vaikuttaisivat selkeästi.  

Turtolan rakennetarkastelu
Yleiskaavassa Turtolan alue on osoitettu kaupungin sisäisenä 
palvelualueena kehitettäväksi keskustatoimintojen alueeksi. 
Rakennetarkastelussa esitetään havainnollinen visio Turto-
lan alueen tavoitellusta muutoksesta kasvavan ja tiivistyvän 
kan-takaupungin yhtenä tärkeänä liikenteellisenä ja toiminal-
lisena keskittymänä. Alueen kehittämisen keskeinen lähtö-
kohta on joukkoliikennetarjonnan merkittävä kasvu ja tuleva 
raitiotie mahdollistaa tehokkaampaa ja monipuolisempaa 
maankäyttöä. Alueen suunnitteluun vaikuttaa myös alueel-
la sijaitsevat muinaisjäännökset. Tarkastelussa on tutkittu, 
kuinka raitiotie ja muu joukkoliikenne muodostavat toimivan 
kokonaisuuden niin, että raitiotiestä saatavat hyödyt jakaan-
tuvat mahdollisimman laajalle alueelle ja houkuttelevat käyt-
täjiä.  Lisäksi on tutkittu mitä uusia toimintoja sekoittuneella 
ja monipuolisella keskusta-alueella voisi sijaita, kuinka paljon 

rakennusoikeutta alue tarjoaa ja kuinka muutokset vaikuttavat 
lähialueen asukkaiden turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Eri 
vaihtoehtojen vaikutuksia on arvioitu mm. pohtimalla alueen 
asemaa yhdyskuntarakenteessa ja joukkoliikennejärjestelmäs-
sä.

Särkijärven maankäyttövisio
Suunnittelualue sijaitsee Särkijärven itä- ja pohjoispuolella. 
Työn tavoitteena oli selvittää soveltuuko alue täydennysraken-
tamiseen. Täydennysrakentamisen osalta on tutkittu liiken-
neyhteyksiä, kunnallistekniikan järjestämistä ja asukasmitoi-
tusta. Selvityksessä osoittautui, että täydennysrakentaminen 
on mahdollista huomioiden alueen nykyinen virkistyskäyttö ja 
luontoarvot. Alueen infrarakentamiskustannukset ovat tavan-
omaista kalliimpia.

Raholan puhdistamoalueen ja Nokian moottoritien 
välillä Tesoman liittymä-Vaitinaro -rakennetarkastelu
Suunnittelualue koostuu Raholan puhdistamoalueesta sekä 
Nokian moottoritien alueesta välillä Tesoman liittymä - Vaiti-
naro Suunnittelualueen kehittämisen lähtökohtana on uuden 
asutuksen lisääminen Raholan puhdistamon alueelle sekä 
Tesoman alueen kytkeminen Pyhäjärven ranta-alueeseen. Tar-
kastelussa osoittautui, että lisärakentaminen ja virkistysmah-
dollisuudet on mahdollista toteuttaa alueelle luonnonarvot 
huomioiden. Suunnitelma on yksi vaihtoehtoinen havainnollis-
tettu ratkaisumalli. Rakennetarkastelussa tutkittiin myös mah-
dollisuuksia täydennysrakentamiseen Nokian moottoritien 
liikennealueen ympäristössä. Tarkastelussa osoittautui, että 
ajoneuvoliikenteen välityskyky ei säily ennallaan jos liikennea-
lueen ympäristöä rakennetaan.

Lielahden (Hiedanrannan) selvitysten tiivistelmä 
Lielahden ja Hiedanrannan alueelle on laadittu useita selvi-
tyksiä alueen tavoitteiden muodostamisen ja suunnittelun 
sekä kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun pohjaksi. Ramboll 
Finland Oy on laatinut Tampereen kaupungille vuosina 2015 
ja 2016 useita teknisiä selvityksiä Hiedanrannan ja Lielahden 
alueesta. Selvitykset antavat tietoa alueen nykytilasta, raken-
nettavuudesta ja jatkosuunnittelun reunaehdoista. Alueelta on 
tehty mm. pohjatutkimuksia, esirakentamissuunnitelma, Hyh-
kyn pohjavedenottamon perustilaselvitys, Nollakuidun sta-
biloitavuus- ja hyödynnettävyystutkimuksia sekä selvityksiä 
maaperän ja pohjasedimenttien pilaantuneisuudesta. Lisäksi 
alueelle on tehty mm. luontoinventointi, kulttuurihistorialli-
nen selvitys ja meriarkeologinen selvitys. Geologian tutkimus-
keskus on tutkinut vesistöalueen vesisyvyyttä ja maakerroksia 
luotauksin, sekä tehnyt rakenne- ja virtausmallin Epilä-Villilä 
pohjavesialueesta. Lisäksi GTK on selvittänyt pohjavesialuetta 
isotooppitutkimuksin. Suomen ympäristökeskus on laatinut 
Näsijärvestä virtausmallin. Tehtyjen selvitysten pohjalta Ram-
boll Finland Oy on laatinut kaksi ympäristö- ja terveysvaiku-
tusten riskinarviointia. Toinen arvioinneista kohdistuu Vai-
tinaron ranta-alueelle tehtävään maa-ainestäyttöön ja toinen 
Hiedanrannan ranta-alueen sedimenteissä sijaitsevan 0-kui-
dun hyödyntämiseen. Yleiskaavatyötä varten on näiden selvi-
tysten ja arviointien pohjalta laadittu hankkeen ympäristö- ja 
terveysvaikutusten arviointitiivistelmä, joka on yleiskaavan 
liitemateriaalina.
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Vuorovaikutuksen järjestäminen

Osalliset 
Kaikkia, joita kaavoitustyö koskee, kut-
sutaan osallisiksi. Yleiskaavaprosessin 
osapuolia ovat kaupungin eri valmis-
teluorganisaatioiden lisäksi tampere-
laiset asukkaat yksityishenkilöinä sekä 
edustettuina erilaisten yhteisöjen kaut-
ta, päätöksentekijät, elinkeinoelämä, vi-
ranomaiset sekä seudun muut kunnat ja 
toimijat.

Kantakaupungin yleiskaavatyössä käytetään osallistumi-
sen keinoja siten, että kaavatyö tavoittaisi mahdollisim-
man monipuolisesti erilaiset väestö- ja intressiryhmät 
sekä päätöksenteosta vastaavat luottamushenkilöt kaa-
vatyön eri vaiheissa. Osallisten näkemykset ovat arvokas-
ta tietoa kaavan laadintaan. Tavoitteena on tavoittaa 5 % 
Tampereen väestöstä eli 11 000 tamperelaista.

MRL 62 § 
”Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, 
tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa 
tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, 
sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa kä-
sitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, 
arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti 
mielipiteensä asiasta.”

Osallisia ovat:
• asukkaat
• Tampereella työssä ja opiskelemassa 

käyvät
• elinkeinoelämä, yritykset
• asukasyhdistykset ja kansalaisjär-

jestöt
• muut yhteisöt, järjestöt ja ryhmittymät
• naapurikunnat
• viranomaiset
• julkiset yhteisöt

Tiedotustavat
Kaavan eri vaiheista tiedotetaan mo-
nipuolisesti, jotta tiedotus tavoittaisi 
osalliset mahdollisimman laajalti.  Leh-
tikuulutuksissa kerrotaan virallisista 
nähtävillä oloista ja mielipiteiden jättä-
misajoista sekä yleisötilaisuuksista. Kaa-
van nettisivuilta löytyy mm. valmistu-
neita taustaselvityksiä ja suunnitelmia. 
Kaavan facebook-sivulla kerrotaan työn 
etenemisestä ja ajankohtaisista asiois-
ta.  Facebookissa kaikilla osallisilla on 
mahdollisuus kommentoida julkaisuja ja 
osallistua keskusteluun. Blogisivustolla 
on julkaistu tavoitevaiheessa erilais-
ten vaikuttajien näkökulmakirjoituksia 
yleiskaavan teemoihin liittyen. Näiden 
kanavien lisäksi kaavasta tiedotetaan 
sähköpostilistojen kautta sekä bussien 
mainostauluilla.

Voit seurata yleiskaavan 
etenemistä:
 ›› Lehtikuulutuksista Aamulehdestä

 ›› Kaupungin nettisivuilta, http://www.
tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/
kaavoitus/yleiskaavoitus.html

 ›› Kaavan Facebook-sivulta, www.face-
book.fi/minuntampere2040

Osallistumismenetelmät  
Kaavatyössä käytetään uudenlai-
sia ja monipuolisia menetelmiä, jotta 
asukkaat, elinkeinoelämä, järjestöt ja 
päättäjät saadaan aktivoitua mukaan 
kaavatyöhön. Tavoitteena on tavoittaa 
mahdollisimman monipuolisesti ja in-
nostavalla tavalla erilaiset väestö- ja 
intressiryhmät sekä päätöksenteosta 
vastaavat luottamuselimet (lautakunnat 
ja kaupungin valtuusto) kaavatyön eri 
vaiheissa. 

Osallistumismenetelmiä ovat:
• Avoimien ovien tilaisuudet

• Esittelypisteet ja lehtisten jako

• Alueittain kohdistetut asukastilai-
suudet

• Erityisryhmien työpajat (nuoret, 
ikääntyneet sekä liikunta- tai toimin-
taesteiset)

• Työpaja järjestöille ja ryhmittymille

• Karttapalautekysely

• Työskentely yrittäjien kanssa keskus-
tan aamukahvitilaisuuksissa

• Työn esittely lautakunnille, kaupun-
ginhallitukselle ja valtuustolle
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Aloitusvaihe 
(OAS, työohjelma, nykytilan kuvaus)
Tiedotetaan kaavatyön käynnistymisestä 
sekä nettikanavien aukeamisesta.

-- Viiralllineen pppalaauttteenantomahdoollissuusss osaallissttummis- 
jaa arrrvioointiisuuunnnitelmasta

- Kaavan nettisivujen, blogi-sivun ja Facebook-sivun 
avaaminen

- Tietoiskut bussien mainostauluilla

Tavoitevaihe
Kerätään näkemyksiä ja toiveita kaavan 
tavoitteisiin.

- Nettisivut, blogi ja Facebook-sivu jatkuvat aktiivisena

- Tietoiskut bussien valotauluilla

- Kaavatyön aloitustapahtuma (avoimien ovien tilai-
suus)

- Alueelliset työpajat asukkaille neljällä eri alueella

- Karttapalautekysely

- Esittelypisteet ja lehtisten jako

- Työpajat nuorille sekä ikääntyneille ja liikunta- tai 
toimintaesteisille 

- Työpaja järjestöille ja ryhmittymille

- Tavoitetyöpaja yrittäjille keskustan aamukahvitilai-
suuden yhteydessä

- Saadun palautteen esittely päättäjille

Työpajatyöskentelyissä ja avointen 
ovien tilaisuuksissa käytetään innostavia 
ja vaihtelevia työskentelymenetelmiä. 
Tavoitteena on saada aikaan keskuste-
lua, joka helpottaa vaihtoehtojen muok-
kaamista hyväksyttäviksi useasta näkö-
kulmasta tai jopa edistää uudenlaisten 
vaihtoehtojen löytämistä. Tavoitteena 
on erilaisilla osallistumismenetelmillä 
tavoittaa vähintään 5 % tamperelaisista. 

Osallistumisen järjestämisestä sekä me-
netelmien kehittämisestä vastaa Sito.

Kaavatyön aikana on mahdollisuus 
antaa palautetta monia kanavia pitkin 
(kerrottu edellä). Kaikki palaute käsitel-
lään ja huomioidaan mahdollisuuksien 
mukaan kaavatyössä. Virallista palautet-
ta annetaan kaavatyön nähtävillä olon 
aikoina. Näämmä ajat onn mmerrkiittyyy kko-
rrostuuukkseeellaa aalla olevaaan lissstaukkseeen. 

Virallinen palaute jätetään kirjallisena 
Tampereen kaupungin kirjaamon kautta 
annetun määräajan sisällä. (postiosoite: 
Tampereen kaupunki, Kirjaamo, Kau-
punkiympäristön kehittäminen, PL 487, 
33101 Tampere ja sähköposti: kirjaa-
mo@tampere. i)

Seuraavassa on esitetty vaiheittain 
vuorovaikutuksen tarkoitus ja osallistu-
mismuodot.

Luonnosvaihe
Kerätään palautetta kaavan luonnoksesta.

- Nettisivut ja facebook-sivu jatkuvat aktiivisena

-- Viirallllineen ppalautteeenantomahdoollisuuus lluonnnokkksesta

-  Kaupunkisuunnitteluseminaari

- Alueelliset työpajat asukkaille neljällä eri alueella 

- Nekalan ja Hankkion alueiden yrittäjien työpajat

- Asukastilaisuus rantojen asukkaille

-  Facebook -kyselytunti

- Kartat katsottavissa kaupungin Oskari-karttapalve-
lussa (www.kartat.tampere.fi)

Ehdotusvaihe
Mahdollisuus antaa palautetta kaavaehdo-
tuksesta.

-- Viirallllineen pppalaautteenantomahdoollisuus kaaavaeehdo-
tuukssestta

-  vaikutusten arviointi

-  kysely yrittäjille

-  Alueelliset tiedotus- ja keskustelutilaisuudet asuk-
kaille neljällä eri alueella ja keskustassa

- Kartat katsottavissa kaupungin Oskari-karttapalve-
lussa (www.kartat.tampere.fi)

Hyväksymisvaihe

-- MMuutttokssennhakku HHämeenlinnan halllintooo-oikkeuttteen
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Vaikutusten arviointi

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n sekä 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n 
mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeel-
lisessa määrin selvitettävä suunnitelman 
toteuttamisen ympäristövaikutukset. 
Vaikutuksia on selvitettävä siinä laajuu-
dessa, että voidaan arvioida suunnitel-
man toteuttamisen merkittävät välittö-
mät ja välilliset vaikutukset.

Kantakaupungin yleiskaavatyössä 
tehdään koko kaavatyön ajan vaikutus-
ten arviointia, jotta haluttuja ja haitalli-
sia vaikutuksia pystytään tunnistamaan. 

Tavoitevaiheessa määritellään kaupun-
gin yhteinen tahtotila halutusta kehityk-
sen suunnasta eli siitä mitä vaikutuksia 
kaavan toteuttamisella halutaan. Vaiku-
tusten arviointi liittyy siten oleellisesti 
myös siihen, minkälaisiin valintoihin 
erilaisista vaihtoehdoista päädytään. 
Vaikutusten arvioinnissa tulevat tämän 
työn yhteydessä korostumaan etenkin 
kaupunkistrategian painottama tavoi-
te tiiviistä, vihreästä ja vähähiilisestä 
yhdyskuntarakenteesta. Siinä tärkeinä 
osa-alueina ovat vaikutukset alue- ja 

yhdyskuntarakenteeseen, ilmastoon, 
ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
sekä liikenteeseen. 

Luonnosvaiheessa on vaikutuksia 
arvioitu tavoitevaiheen teemojen ja 
vyöhykkeiden mukaan asumiseen, liik-
kumiseen, palveluihin, elinkeinoihin, 
luontoon, maisemaan ja virkistykseen 
sekä kulttuuriympäristöön. Vaikutusten 
arvioinnin ohessa on määritelty myös 
ehdotusvaiheessa tarkennettavia asioi-
ta. Ehdotusvaiheen vaikutusten arviointi 
tehdään luonnosvaihetta laajempana.

Vaikutusten arvioiminen perustuu 
aluetta koskeviin perustietoihin, nykyti-
lan kuvauksiin, laadittaviin selvityksiin, 
maastokäynteihin, osallisilta saatavaan 
palautteeseen, lausuntoihin ja huomau-
tuksiin.

Toteuttamisen vaikutukset ovat tärkeä osa 
kaavasuunnittelua. Vaikutuksia tulee selvittää, arvioida 
ja tunnistaa koko kaavaprosessin ajan, jotta ne ohjaavat 
suunnittelua haluttuun suuntaan.

MRL 9 § Vaikutusten selvittäminen 
kaavaa laadittaessa 
”Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset 
arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuk-
siin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä ote-
taan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus.

Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvi-
tettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen 
toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yh-
dyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut 
vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, 
jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaiku-
tuksia.

Tarkempia säännöksiä kaavan vaikutusten selvittä-
misestä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.”  

 

MRA 1 § Vaikutusten selvittäminen 
kaavaa laadittaessa 
”Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 9 §:ssä tar-
koitettuja kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huo-
mioon aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvi-
tysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on 
annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunni-
telman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset 
vaikutukset:

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;

2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;

3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen 
ja luonnonvaroihin;

4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja 
energiatalouteen sekä liikenteeseen;

5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja 
rakennettuun ympäristöön;

6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.

Jos yleis- tai asemakaavan maankäyttö- ja rakennuslain 
9 §:ssä tarkoitetut olennaiset vaikutukset ulottuvat toi-
sen kunnan alueelle, kaavan vaikutuksia selvitettäessä 
tulee olla tarpeellisessa määrin yhteydessä tähän kun-
taan. Jos kaavan olennaiset vaikutukset ulottuvat toisen 
maakunnan liiton alueelle, tulee vastaavasti olla yhtey-
dessä tähän liittoon.”
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Kaavaprosessin aikataulu

Kantakaupungin yleiskaava 2040 – työ 
on käynnistynyt vuoden 2013 alussa. 
Kaupunginhallituksen suunnittelujaos-
to käsitteli kaavatyön käynnistämistä 
12.11.2012, 121§, sekä kaupunginhal-
litus kaavoitusohjelmia koskevassa ko-
kouksessa 17.12.2012, 589§. Yleiskaa-

voitusohjelma 2014-2016 on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 20.1.2014. Kan-
takaupungin yleiskaavan työohjelma hy-
väksyttiin samassa yhteydessä.

Kaavan osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma (OAS) asetettiin nähtäville 
keväällä 2014. Kantakaupungin yleis-

kaavan tavoitteet valmistuivat loppu-
vuonna 2015 ja luonnos alkusyksystä 
2016. Kaavaehdotus valmistuu vuoden 
2017 alkupuolella ja hyväksyttävä kanta-
kaupungin yleiskaava valtuustokauden 
loppuun mennessä.

Kantakaupungin yleiskaavatyö pyritään sopeuttamaan 
valtuustokauden mittaiseksi prosessiksi. Tavoitteena 
on saada kaava hyväksytyksi nykyisen valtuuston 
istuntokauden aikana eli toukokuun 2017 loppuun 
mennessä.

2013
Nykytilan 

kuvaus
Tavoitteet Luonnos

 kanta-
kaupungin 

yleiskaavaksi

Yleiskaava-
ehdotus

Hyväksy-
minen

2015 2016 2017

Vaikutusten arviointi

Vuorovaikutus
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Suunnitteluorganisaatio
Yleiskaavatyön suunnittelusta ja työstä on vastannut 
kaupungin maankäytön suunnittelun yleiskaavoitus. 
Yleiskaavan tekeminen on laajaa yhteistyötä useiden 
tahojen kanssa. 
Tavoite- ja luonnosvaiheessa yleispiir-
teisen maankäytön strateginen ohjaus 
on kuulunut kaupunginhallituksen alai-
selle kaupunkikehitysryhmälle, joka on 
ollut keskeisesti mukana mm. kaavoitus-
ohjelmien valmistelussa. Kaupunkikehi-
tysryhmästä yleiskaavatyöhön ovat osal-
listuneet ensisijaisesti kiinteistötoimen, 
asuntotoimen ja kestävän kehityksen 
yksiköt. Valmistelua on ohjannut keskei-
sistä viranhaltijoita koostuva ohjausryh-
mä. Vuoteen 2016 asti yleiskaavoituk-
sesta on vastannut kaupunkiympäristön 
kehittämisen maankäytön suunnittelun 
yleiskaavoitusyksikkö. Lisäksi valmiste-
lussa ovat olleet mukana tilaajaryhmän 
eri ydinprosessit: 

• Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 
• Terveyden ja toimintakyvyn edistä-

minen 
• Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämi-

nen 
• Sivistyksen ja elämänlaadun edistä-

minen 
• Osaamisen ja elinkeinojen kehittä-

minen 
• Kaupunkiympäristön kehittäminen

Tampereen kaupungin konsernihal-
linnossa on vuoden 2016 aikana tehty or-
ganisaatiouudistus. Kaupungin toiminta 
on organisoitu kolmelle palvelualueelle 
1.6.2016. Palvelualueet ovat hyvinvointi, 
elinvoima ja kilpailukyky sekä kaupun-

kiympäristö. Yleiskaavatyön etenemi-
sestä vastaa yhdyskuntalautakunnalle 
kaupunkiympäristön palvelualueen 
kaupunkiympäristön suunnittelun yleis-
kaavoitus. Kaupunkiympäristön palve-
lualueelle kuuluvat seuraavat kokonai-
suudet:

• kaupunkisuunnittelu
• maankäytön kehittämiseen painot-

tuvat aluekehitysohjelmat
• yleisten alueiden suunnittelu, raken-

nuttaminen ja kunnossapito
• liikennesuunnittelu, joukkoliikenne
• viranomaispalvelut
• ympäristöpolitiikka

Kaupunkiympäristön palvelualueen 
johtajana työskentelee Mikko Nurminen. 
Kaupunkiympäristön palvelualueen lau-
takuntana toimii yhdyskuntalautakunta, 
ja sen puheenjohtajana on apulaispor-
mestari Pekka Salmi.

YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN 
PUHEENJOHTAJA
Pekka Salmi, apulaispormestari

TILAAJARYHMÄ:
Kari Hakari, tilaajajohtaja

KAUKO:
Kari Kankaala, konsernijohtaja
Auli Heinävä, asuntojohtaja
Kaisu Anttonen, ympäristöjohtaja
Mikko Nurminen, kiinteistöjohtaja
Reijo Väliharju, PALM –kehityspäällikkö

KAKE:
Taru Hurme, suunnittelujohtaja
Elina Karppinen, asemakaavapäällikkö
Pia Hastio, yleiskaavapäällikkö

Yleispiirteisen maankäytön ohjausryh-
män kokoonpano muuttuu organisaation 
uudistamisen myötä.

Yleiskaavoituksen henkilöstöstä työhön 
osallistuvat:

Pia Hastio, yleiskaavapäällikkö
Jukka Aaltonen, erikoissuunnittelija
Mikko Autio, paikkatietoasiantuntija
Hannu Eerikäinen,  kaavoitusarkkitehti
Aulikki Graf, projektiarkkitehti
Birgitta Helsing, tekninen suunnittelija
Lotta Kauppila, projektiarkkitehti
Saija Kouko, erikoissuunnittelija
Dani Kulonpää, kaavoitusarkkitehti
Kaisu Kuusela, projektiarkkitehti
Anna-Maria Niilo-Rämä, kaavoitusarkkitehti
Pirjo Palokangas, kaavoitussihteeri
Jaana Suittio, erikoissuunnittelija
Jussi Tahvanainen, tekninen suunnittelija
Hilkka Takalo, kaavainsinööri

Kaupunkiympäristön palvelualue huolehtii kaupungin rakennetun ja 
luonnonympäristön kehittämisestä ja ylläpidosta. Kaupunkiympäristön 
suunnitelun yleiskaavayksikö vastaa osaltaan yleiskaavoituksesta ja 
yleiskaavan ajantasaisuudesta. Yleiskaavatyötä johtaa yleiskaavapääl-
likkö.

Yleiskaavoitusta on ohjannut  
24.10.2013 pormestarin nimeämä 
yleispiirteisen maankäytön ohjaus-
ryhmä (YMO):

Konsernihallinnon 
palvelualueet:

• Hyvinvointi

• Elinvoima ja kilpailukyky

• Kaupunkiympäristö

Liikelaitokset ja yhtiöt:

Tampereen Sähköverkko Oy, 
Tampereen Kaukolämpö Oy, 
Tampereen Vesi Liikelaitos, 
Tilakeskus, Seudullinen jouk-
koliikennelautakunta, 
Pirkanmaan Jätehuolto Oy
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Yhteystiedot
Tietoja kaavoituksen etenemisestä ja palaute:

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio
puh. 040 – 801 6917

Projektiarkkitehti Lotta Kauppila
puh. 040 - 800 7212

Projektiarkkitehti Kaisu Kuusela
puh. 040 - 806 3102

Kaavoitusarkkitehti Hannu Eerikäinen
puh. 040 - 806 3302

sähköpostimme: etunimi.sukunimi@tampere. i

Aineiston esittely:

Tampereen kaupunki
Asiakaspalvelu
Palvelupiste Frenckell
Frenckellinaukio 2 B

sekä: www.tampere. i

Mielipiteiden vastaanotto ja palaute osallistumis-  
ja arviointisuunnitelmasta:
Tampereen kaupunki
Kirjaamo, Kaupunkiympäristö
PL 487
33101 Tampere

käyntiosoite:
Puutarhakatu 6

sähköpostiosoite:
kirjaamo@tampere. i

Palautteeseen pyydetään merkitsemään diaarinumero
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