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1 KUTSU ALUEVARAUS- JA KONSEPTIHAKUUN

1.1 Haun järjestäjä, luonne ja tarkoitus

Tampereen kaupunki järjestää aluevaraus- ja konseptihaun Lahdesjärvelle Vuoreksen
Puistokadun itäpuoliselle yritysalueelle. Alueelle laaditaan parhaillaan asemakaavamuutosta nro
8858. Lähtökohtana on alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksien edistäminen
huolehtimalla siitä, että kaupungilla on tarjolla yrityksille houkuttelevia
sijoittumismahdollisuuksia.

Haun tarkoituksena on kartoittaa yritysten kiinnostusta aluetta kohtaan ja millaisia
yrityshankkeita alueelle esitetään. Haun perusteella valituille toimijoille varataan alue
jatkosuunnittelua varten kaavaprosessin valmisteluvaiheessa. Asemakaavaratkaisua kehitetään
yhteistyössä konseptihaun kautta valikoituneiden yritysten kanssa, jotta kaavasta saadaan
kysyntätilannetta vastaava kokonaisuus. Tulevan asemakaavamuutoksen mukaiset tontit
luovutetaan kaavan tultua lainvoimaiseksi ja tonttien ollessa infrarakentamisen osalta
luovutusvalmiita.

1.2 Hakualue

Suunnittelualue (kuvat 1 ja 2) sijaitsee Lahdesjärven kaupunginosassa, noin kuusi kilometriä
kaupungin keskustasta etelään. Alue on yksi Tampereen kysytyimpiä rakentuvia yritysalueita.
Alue on hyvin saavutettavissa eri suunnista ja sijoittuu logistisesti erinomaiselle paikalle
valtateiden 3 ja 9 välittömään läheisyyteen.

Kuva 1 (aluerajaus virastokartalla) Kuva 2 (aluerajaus ilmakuvassa)

Alueen asemakaavamuutos on kaavoitusohjelman kohde vuodelle 2022. Nykyinen voimassa
oleva asemakaava on tarkoitus muuttaa kysyntätilannetta vastaavaksi niin korttelirakenteiden
kuin käyttötarkoitustenkin osalta. Kaava-alueen pinta-ala on n. 10 ha sisältäen tarvittavat yleiset
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katu ja viheralueet. Alue on tällä hetkellä rakentamaton (pl. alueella toimiva väliaikainen ja
poistuva betoniasema). Alueen läpi kulkee 110 kV:n voimalinja kaavaluonnoksessa esitetysti.

Vuoreksen suuntaan kulkeva raitiotie on suunniteltu kulkevaksi Automiehenkadun kautta
Vuoreksen Puistokatua pitkin. Alustavan arvion mukaisesti Hatanpää-Vuores raitiotiereitti voisi
toteutua 2030-luvulla. Raitiotien toteuttamisesta Vuorekseen ei ole kaupunkia sitovaa
aikataulutusta ja toteuttamispäätöstä.

1.3 Asemakaavamuutoksen tavoiteaikataulu

Vuoreksen puistokadun itäpuolisen alueen asemakaava nro 8858 vireilletulo, osallistumis- ja
arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto on asetettu nähtävillä 29.9.- 20.10.2022 väliseksi
ajaksi.

Asemakaava-aineistot ovat nähtävänä internetissä osoitteessa www.tampere.fi/ilmoitustaulu
sekä Tampereen kaupungin palvelupisteessä, Frenckellinaukio 2 B.

Kaava on tavoitteena saada ehdotusvaiheeseen kevät-talvella 2023 ja hyväksymiskäsittelyyn
kesällä 2023.

1.4 Hausta ilmoittaminen

Hausta ilmoitetaan seuraavasti:
- Aamulehti 19.10.2022
- Tampereen kaupungin internetsivuilla osoitteessa https://www.tampere.fi/yritystontit

Lisäksi hausta ilmoitetaan erikseen sähköpostitse Tampereen kaupungin kiinteistötoimen
tiedossa oleville ja tämän alan tonttitarjonnasta kiinnostuksensa osoittaneille eri alojen
toimijoille, sijoitusyrityksille, rakennuttajille ja rakentajille.

1.5 Osallistumisoikeus

Haku on avoin kaikille kokoonpanoltaan sellaisille yrityksille ja yritysten yhteenliittymille, jotka
kykenevät suunnittelemaan ja toteuttamaan esittämänsä hankekokonaisuuden. Hakijalla tulee
olla riittävät taloudelliset tai rahoitukselliset edellytykset ehdotuksensa toteuttamiseksi.

Hakija voidaan sulkea pois hausta, jos sen taloudellinen tilanne tai tekninen suorituskyky
arvioidaan riittämättömäksi. Tampereen kaupungilla on oikeus tarkastaa hakijoiden tietoja eri
tietolähteistä, kuten esimerkiksi Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ), RALA ry:n,
Tilaajavastuu.fi tai Suomen Asiakastieto Oy:n palveluista. Tampereen kaupunki voi milloin
tahansa ennen hakumenettelyn ratkaisua pyytää taloudellisia tai tilaajavastuulaissa mainittuja
selvityksiä. Koska haun pääasiallinen kohde, tontinluovutus, ei kuulu hankintalain
soveltamisalaan, ei koko hakuun ja siihen liittyviin sopimusjärjestelyihin sovelleta hankintalakia.

http://www.tampere.fi/ilmoitustaulu
https://www.tampere.fi/yritystontit
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1.6 Palkinnot ja korvaukset

Hakuun osallistumisesta ei makseta palkkioita tai korvauksia. Haun kautta valituille toimijoille
annetaan aluevaraus kullekin parhaiten soveltuvaan kortteliin tai korttelin osaan. Aluevarausten
luovuttamisessa huomioidaan konseptihaussa asetetut valintaperusteet. Tonttien
luovuttaminen valituille rakennuttajille/rakentajille tapahtuu asemakaavan ja tonttijakojen
tultua voimaan sekä alueen infrarakentamisen mahdollistaessa tonttien toteuttamisen.

1.7 Haun aikataulu

 Ilmoitus haun alkamisesta 19.10.2022
 Kysymykset hakuun liittyen 4.11.2022
 Vastausten julkaiseminen 11.11.2022 Tampereen kaupungin internetsivuilla osoitteessa

https://www.tampere.fi/yritystontit
 Hakuehdotuksen jättö 9.12.2022
 Hakuesitysten arviointi joulukuu -22
 Aluevarausten saajien ilmoittaminen joulukuu 2022/tammikuu 2023

1.8 Hakemusten arviointi ja valintakriteerit

Aluevarausten saajien valinta tehdään kaupungin palvelualueiden yhteistyönä hakemusten ja
käytävien neuvotteluiden perusteella. Tulevien tonttien saajiksi valitaan parhaiten seuraavat
tavoitteet täyttävät hakemukset
- kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteet
- Kaupungin asunto- ja maapoliittisten linjausten mukaiset tavoitteet yritystonttien

luovutuksissa
- Tämän hakuohjelman mukaiset tavoitteet

Hakijoita ei pisteytetä, eikä hakemuksista anneta erillisiä palautteita. Valinnat tehdään
kaupungin kokonaisarvioinnin perusteella.

Tontinkäyttösuunnitelmissa/maankäyttökaaviossa tarkastellaan kaavallisten edellytyksien
huomioon ottamista ja reunaehtojen noudattamista. Konseptihaussa saatavia
tontinkäyttösuunnitelmia/maankäyttökaavioita arvioidaan suhteessa siihen, miten ne sopivat
asemakaavan tavoitteisiin ja noudattavat selvityksissä todettuja reunaehtoja. (ks. kohta 1.6.)

2 HAKUTEKNISET TIEDOT

2.1 Hakuasiakirjat

Tämä aluevaraus- ja konseptihakuohjelma liitemateriaaleineen on ladattavissa osoitteesta
https://www.tampere.fi/yritystontit
Materiaali on saatavissa 19.10.2022 lähtien.

https://www.tampere.fi/yritystontit
https://www.tampere.fi/yritystontit
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Tämän haun ohjelma-asiakirjoja ovat:
1. Tämä hakuohjelma (pdf)
2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto (pdf)

(https://ekstrat.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8858)
3. Asemakaavaluonnoskartta sekä merkinnät ja määräykset (dwg)
4. Muut suunnittelun lähtöaineistot kaupungin avoimien aineistojen latauspalvelusta

(https://www.tampere.fi/kartta/paikkatietoaineistojen-latauspalvelut-ja-rajapinnat)
5. Tampereen kaupungin elinkeinopolittiiset linjaukset
6. Tampereen kaupungin asunto- ja maapoliittiset linjaukset (kohta 3.3.3. Yritystonttien

luovutus)

Lisäksi hakemusalueeseen voi tutustua Tampereen alueen kartta- ja paikkatietopalvelussa
osoitteessa https://kartat.tampere.fi/.

Hakijoita kehotetaan seuraamaan haun verkkosivuja koko haun ajan. Verkkosivuille
täydennetään mahdolliset materiaalipäivitykset ja muut hakuaineiston täydennykset.
Materiaalia ei täydennetä 11.11.2022 jälkeen. (2.2 hakua koskevat kysymykset)

2.2 Hakua koskevat kysymykset ja lisätiedot

Aluevaraus- ja konseptihaun esityksen laatimista varten voi haun järjestäjälle esittää kysymyksiä
4.11.2022 mennessä sähköpostitse osoitteella pasi.kamppari@tampere.fi. Kysymykset ja
vastaukset sekä mahdolliset muut lisätiedot julkaistaan 11.11.2022 verkkosivulla osoitteessa
https://www.tampere.fi/yritystontit

2.3 Jatkotoimenpiteet haun seurauksena

Hakuesitysten perusteella valittavien aluevarauksien saajien kanssa neuvotellaan kullekin
osoitettavasta alueesta, jota varaaja lähtee jatkosuunnittelemaan. Varausmenettelyssä
sovelletaan asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaista yritystonttien luovutusprosessia.

Hakijalla tulee olla valmius laatia tai laadituttaa toteutuskelpoiset tarkennetut
tontinkäyttösuunnitelmat. Laadinta tulee aloittaa viipymättä konseptihaun ratkettua.
Tontinkäyttösuunnitelmat saatetaan kaavavalmistelun kannalta riittävään valmiuteen nopealla
aikataululla, kun aluevaraukset valituille toimijoille on tehty.

Tontinkäyttösuunnitelmien jatkokehittely tapahtuu tiiviissä yhteistyössä Tampereen kaupungin
kanssa.  Valittujen yritysten tulee varautua jatkokehittelyssä sovittamaan suunnitelmiaan yhteen
siten, että saavutetaan koko alueen kannalta paras lopputulos.

Aluevarauksien saajien tontinkäyttösuunnitelmat huomioiden Tampereen kaupunki laadituttaa
kaavan edellyttämät selvitykset ja suunnitelmat vaikutuksien arvioimiseksi.  Alustavia
tontinkäyttösuunnitelmia / maankäyttökaavioita ryhdytään varauspäätöksien jälkeen
tarkentamaan viipymättä, rakennusten massoittelun/kaupunkikuvan, pysäköinnin, tontin
sisäisen logistiikan, hulevesijärjestelyiden ja tontin viherympäristön suunnittelun osalta

https://ekstrat.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8858
https://www.tampere.fi/kartta/paikkatietoaineistojen-latauspalvelut-ja-rajapinnat
https://kartat.tampere.fi/
https://www.tampere.fi/yritystontit
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huomioiden vaadittava viherkerroin.   Suunnittelualue Vuoreksen puistokadun itäpuolella vaatii
maisemointia sekä vihreyden lisäämistä ja alueen viimeistelyssä on huomioitava edustavuuden
ohella myös realismi, jotta viherrakenteet säilyvät. Vihersuunnitelman ratkaisut palvelevat
samalla hulevesien hallintaa ja laadun varmistamista Särkijärven valuma-alueella.

Kaavan edellyttämien selvityksien laadinta on ajoitettu vaiheeseen, jossa yrityksien hanke-
esitykset ovat käytettävissä kaavaehdotusta työstettäessä. Tontinkäyttösuunnitelmissa esitetyt
ratkaisut eivät sido kaavoitusta, mutta ne huomioidaan mahdollisuuksien mukaan
jatkosuunnittelussa asetettujen tavoitteiden pohjalta. Lopputulos muotoutuu kaavaprosessissa.

Asemakaavan sisältö määräytyy asetettujen maankäyttötavoitteiden ja MRL:n
sisältövaatimusten mukaisesti. Yksityiskohdiltaan (kaavamääräykset- ja merkinnät) lain
mukainen kaava syntyy osallistumis- ja arviointimenettelyn ja päätöksentekomenettelyn
lopputuloksena.

Kun kortteleille on alustavat suunnitelmat riittävällä tarkkuustasolla suunniteltu, viedään
asemakaava eteenpäin ehdotusvaiheeseen ja edelleen hyväksymiskäsittelyyn. Asemakaavan
tultua lainvoimaiseksi muodostetaan suunnitelman mukaiset tontit, jonka jälkeen tontit on
luovutettavissa. Rakentamisvalmiudessa tontit ovat tarvittavien katu- ja infrarakennustöiden
valmistuttua.

Lisäksi kaupunki pidättää oikeuden poiketa edellä esitetystä päätöksentekomenettelystä, mikäli
kaupunki katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi.

2.4 Tonttien luovutus ja kaavaehtoisuus

Tontit luovutetaan kaupungin asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti luovutushetken
mukaiseen markkinahintaan, joko vuokraten tai myyden. Hinnan määritykseen vaikuttaa kaavan
lopullisen sisältö ja käyttötarkoitusmerkinnät. Vuokranmääräytymisprosentti on 6 % ja vuokra
sidotaan elinkustannusindeksiin.

Tämänhetkinen indikatiivinen arvio kerrosneliömetrihinnoista alueella eri käyttötarkoituksilla
- Teollisuus, varasto, tuotanto noin 100 €/k-m2
- Toimistorakennusoikeus noin 150 €/k-m2
- Liikerakentaminen noin 200 €/k-m2

Edellä mainitut hinnat ovat suuntaa antavia ja tontit hinnoitellaan lopullisen hyväksytyn
asemakaavan mahdollistaman käyttötarkoituksen ja rakennusoikeuden mukaisesti. Hinnoittelu
ei perustu toteutettavaan rakentamisen määrään vaan asemakaavan mahdollistamaan
rakennusoikeuteen. Kaupunki pidättää oikeiden pyytää riippumatonta ulkopuolista arviota
rakennusoikeuden yksikköhinnoista auktorisoidulta kiinteistöarvioitsijalta.

Kaupunki ei vastaa hakijoille mahdollisesti syntyvistä vahingoista. Jos prosessi keskeytetään,
asemakaavasta valitetaan tai kaava ei saa lainvoimaa haun järjestäjällä ei ole velvollisuutta
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korvata ehdotuksen tehneille kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet prosessiin osallistumisesta.
Mikäli kohteiden rakentaminen viivästyy tai peruuntuu, kaupunki ei vastaa miltään osin
hakuehdotuksen tekijöille aiheutuneista kustannuksista.

2.5 Hakumenettelyn säännöt

Hakumenettelyssä noudatetaan tätä hakuohjelmaa.
Hakijat sitoutuvat osallistuessaan noudattamaan hakuohjelman ohjeita ja sääntöjä.
Hakemusdokumentit tulee laatia suomen kielellä.

3 HAKUMENETTELY

3.1 Hakumenettelyn taustaa - suunnittelutilanne

Hakemusalueella on voimassa asemakaava vuodeta 2007, joka ei ole toteutunut. Alueelle
laaditaan kaavamuutos, jossa pyritään huomioimaan alueen yritystonttien tämän hetkinen
kysyntätilanne ja alueelle tämän haun kautta esitettävät hankkeet.
Alueen yleiskaavatilanne muodostuu lainvoimaisesta Kantakaupungin yleiskaavasta 2040 ja
valtuuston hyväksymästä Kantakaupungin vaiheyleiskaavasta – valtuustokausi 2017-2021.
Yleiskaavassa kyseinen alue on osoitettu palvelujen ja työpaikkojen sekoittuneeksi alueeksi tai
kohteeksi. Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2021-2025 on tullut vireille
7.3.2022.

3.2 Haun tavoitteet

Haun tavoitteena on saada hanke-esityksiä, joiden pohjalta muokataan tuleva kaavamuutos
kysyntätilannetta vastaavaksi niin korttelirakenteiden kuin käyttötarkoitusten osalta. Alueelle on
laadittu kaavaluonnos, jonka pohjalta toivotaan hanke-esityksiä, jossa alueelle esitetään
yritysrakentamista seuraavat tavoitteet huomioiden

 Mahdollisimman paljon työpaikkoja alueelle
 Rakennusoikeuden tehokas hyödyntäminen
 Kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen toteuttaminen
 Kaavaluonnoksen pääkäyttötarkoitusten mukaista yritysrakentamista
 Alueelle ei ole mahdollista sijoittaa kaupan suuryksiköitä eikä kaupallisen rakentamisen

keskittymää*.

*Maakuntakaavalla ohjataan kauppaa keskusta-alueille. Keskustatoimintojen alueiden
ulkopuolelle ei saa sijoittaa yli 4 000 k-m² suuruisia vähittäiskaupan suuryksiköitä ja
myymäläkeskittymiä. Alue, jolle saa sijoittaa seudullista paljon tilaa vaativaa kauppaa (km)
sijoittuu Lahdesjärven länsipuolelle moottoritien molemmin puolin. (Kantakaupungin
vaiheyleiskaavassa – valtuustokausi 2017-2021)
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3.3 Kuvaus viherkertoimesta

Tampereen kaupunki on ottanut viherkerroinmenetelmän laajempaan käyttöön siihen
soveltuvissa asemakaavoissa vuoden 2020 alusta lähtien. Viherkerroinmenetelmä on ekologinen
suunnittelutyökalu tonttien viherpinta-alan arviointiin. Tavoitteena on saada aikaan viihtyisää ja
vehreää kaupunkiympäristöä. Korttelien ja pihojen viherrakenteilla on keskeinen merkitys
kaupunkien ilmastonkestävyydelle ja kaupunkiluonnon monimuotoisuudelle, sillä suuri osa
kaupunkien potentiaalisesta viherpinta-alasta sijaitsee tonteilla.

Asemakaavavaiheessa tehdään pihasuunnitelma ja karkea viherkertoimen koelaskenta, jossa
tarkistetaan viherkertoimen tavoitetaso ja siihen pääseminen. Tontille asetetaan
viherkerrointavoitetaso. Viherkerroin kuvaa kuinka paljon tontilla on kasvillisuutta ja vettä
viivyttäviä ratkaisuja suhteessa tontin pinta-alaan. Viherkerroin määräytyy säilytettävän ja
istutettavan kasvillisuuden, pinnoitteiden (läpäisevyys), hulevesien hallintarakenteiden ja
bonuselementtien avulla, joita jokaista tarkastellaan 5 eri kategorian kannalta. Kategoriat ovat
ekologisuus, toiminnallisuus, maisema-arvo, kunnossapito ja hulevedet. Suunnittelutyökalu
auttaa huomioimaan pihan viihtyisyyden ja turvallisuuden sekä riittävän väljyyden ja vehreyden
merkitystä. Varsinainen pihasuunnitelma ja viherkerroinlaskelma tehdään
rakennuslupavaiheessa.

3.4 Noudatettavat kaavamääräykset

Kortteleihin on osoitettu yhdistelmämerkintöjä, jotka sallivat useampia vaihtoehtoisia
käyttötarkoituksia soveltuen näin monipuolisemmin yrityksien tarpeisiin. Suunnittelualueelle ei
sallita päivittäistavara-alan liiketiloja. Asemakaavan luonnoksesta voi mitoituksen
(rakennusoikeus ja kerrosluvut) ja korttelirajausten, sekä katulinjauksien osalta perustellusti
poiketa, mutta ratkaisun on kuitenkin noudatettava kaavan   yleismääräyksiä.

Alueet, joille saa rakentaa

Kyseessä on käyttötarkoitusyhdistelmä, joka osoittaa sallittavat eri käyttötarkoitukset.
Useampia vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia sisältävästä yhdistelmästä voi niistä mikä tahansa
käyttää kokonaan sallitun rakennusoikeuden. Päivittäistavara-alan liiketiloja ei sallita (ptl0%) ja
20 prosenttia kerrosalasta tontilla saa käyttää varastorakennusten kerrosalaksi.
Uudisrakennusten sopeutumiseen kaupunginosakokonaisuuteen ja katukuvaan on kiinnitettävä
erityistä huomioita (ym-8)
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Alueelle voidaan rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia
teollisuus- ja varastorakennuksia tai niiden yhdistelmiä. Toimitilarakennusten korttelialueelle voi
sijoittua myös palvelun toimitiloja, jos ne luonteeltaan sopivat muun toiminnan yhteyteen.
Liiketilaa varten varattavan kerrosalan enimmäisosuus kokonaiskerrosalasta on 15 %.
Uudisrakennusten sopeutumiseen kaupunginosakokonaisuuteen ja katukuvaan on kiinnitettävä
erityistä huomioita (ym-8)

Alueet, joille ei saa rakentaa

 Johtoalueelle ei saa tehdä rakennusta tai siihen kiinteästi liittyvää rakennuksen osaa.   Fingridin
risteämälausunto on pyydettävä kaikille johtoalueelle tehtäville rakennelmille ja rakenteille.
Näitä rakenteita ja rakennelmia ovat esimerkiksi pylväät, autokatokset, tiet, lipputangot, aidat,
valaisimet ja johdot. Rakennusrajoitusalue koskee sähköturvallisuussyistä myös maanalaista
rakentamista. Aluetta voi hyödyntää piha- ja pysäköintitoimintoihin.

Luontoarvoselvityksien pohjalta selvitysalueen varttuneen metsän kuviot oli arvioitu muuta
selvitysaluetta arvokkaammaksi luontoympäristöksi. Johtopäätöksenä todettiin, että korttelin
6143 metsäkuvio tulee säilyttää. Tämä tarkoittaa sitä, että alueen olemassa olevaa puustoa
säilytetään mahdollisuuksien mukaan, ja sitä on täydennettävä uusilla istutuksilla ympäristöön
soveltuvalla tavalla. Istutettavaa alueen osaa korttelin sisällä voi hyödyntää pihasuunnitelmassa
ja viherkerroinlaskelmissa, niin, että se on osa pihan viherrakenteiden ilmettä.  Maiseman osalta
nostetaan näin myös paikallisuuden lähtökohtaa esille.

Muut kaavamerkinnät

Hulevesiselvitys ja sitä täydentävä varsinainen hulevesisuunnitelma tulee valmistumaan
asemakaavan ehdotusvaiheeseen. Tällöin hulevesisuunnitelmassa esitetään ehdotuksena
nähtäville vietävän maankäyttösuunnitelman mukainen huleveden hallinta tulevat
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kaavamääräykset huomioituna. Hulevesiselvitys ja -suunnitelma on osa nähtäville vietävää
asemakaavamateriaalia.

Asemakaavaluonnoksen hule-43 (1) määräys tarkentuu laadittavissa piha- ja
hulevesisuunnitelmissa.

Asemakaavoissa, joissa käytetään viherkerrointa, tulee huleveden viivytys toteuttaa
viherkerroinlaskelman antaman viivytysvaatimuksen mukaisesti, eikä viivytyksestä täten anneta
erillistä kaavamääräystä.

Pysäköintipaikkamäärä lasketaan asemakaavaan merkitystä pääkäyttötarkoitusten mukaisesta
rakennusoikeudesta. Pysäköintinormi on määritelty eri yhdyskuntarakennevyöhykkeille
käyttötarkoituksittain. Normin soveltamista varten on laadittu kantakaupungin alueelle
vyöhykekartta, jossa on esitetty käytettävät vyöhykkeet, jotka ovat keskustan ja aluekeskusten
jalankulkuvyöhyke, tehokas joukkoliikennevyöhyke sekä muut alueet. Autopaikkamitoitus on
esitetty asumiselle ja toimistoille sekä liiketiloille. Muiden kohteiden pysäköintipaikkamitoitus
määritellään aina hankekohtaisesti erillisselvitysten perusteella.

Asemakaavojen pyöräpysäköintinormi perustuu vähimmäispaikkalukumäärän eli minimin
määrittämiseen ja se ottaa kantaa myös pysäköinnin laatuun. Pyöräpysäköintipaikkamitoitus
määräytyy kohteen sijainnista yhdyskuntarakenteessa ja käyttötarkoituksesta sekä
hankekohtaisesti erillisselvityksien perusteella. Tarkemmat pysäköintiä koskevat määräykset
löytyvät kaavakartalta.

Tampereen pysäköintipolitiikan päivittäminen | Tampere esityslistat ja pöytäkirjat (cloudnc.fi)

Yleismääräykset (Ympäristön laadulle asetettuja tavoitteita kuvaavat kaavamääräykset)

Rakennusten sijoittamista ohjaavat rakennusalat ja niihin tehdyt lisämerkinnät, jotka on esitetty
kaavakartalla. Kaavassa on lisäksi sanallisia yleismääräyksiä koskien viherkerrointa,
ulkovarastointi- ja pysäköintialueita. Yleismääräyksillä varmistetaan, että alue toteutetaan
monimuotoisin ja laadukkain viherrakentein. Viherrakentamisen sovittamiseen maisemaan ja
kaupunkikuvaan sekä ympäristön arvoihin kiinnitetään erityistä huomioita.

Kaavakartalla ja yleismääräyksissä esitettyjä keskeisiä tavoitteita:

• rakennukset kadun puoleiseen rakennusalan rajaan kiinni

o kadun varren julkisivujen jäsentely pienempiin osiin

o muurit ja laadukkaat viherrakenteet katualueita vasten

https://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhdyskuntalautakunta/Kokous_2912019/Tampereen_pysakointipolitiikan_paivittam(78420)
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• ulkovarastointialueiden ja -katosten suuntaus pois katunäkymistä ja naapuritonttien
käyttöpihoilta

• pysäköintialueiden jäsentely rakentein ja istutuksin

• hulevesien hallinta

• viherkerroin

3.5 Tonttijako, kortteleiden pinta-alat ja rakennusoikeudet

Tonttijako on suunnitelma asemakaavassa osoitetun rakennuskorttelin alueen jakamiseksi
tontteihin. Tonttijako määritellään asemakaavassa joko sitovana tai ohjeellisena. Korttelien
jakaminen rakennuspaikkoihin eli tonttijako tullaan suunnittelemaan siten, että sovitetaan
yhteen kaupungin tavoitteita sekä yritysten tarpeita ja toiveita. Tontit tullaan muodostamaan
sen muotoisiksi ja suuruisiksi kuin rakentamisen, tonttien käytön ja niiden teknisen huollon
kannalta on tarkoituksenmukaista. Tämän vuoksi asemakaavaluonnoksessa pvm. 29.9.2022 ei
ole tonttijakoa esitetty.
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Ote asemakaavaluonnoksessa pvm. 29.9.2022
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4 EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET

4.1 Vaadittavat asiakirjat

Vapaamuotoinen kirjallinen konseptisuunnitelma ja hanke-esitys, jossa tuodaan esiin ainakin
seuraavat:

 Hakuun osallistuvan yrityksen / yritysryhmän kokoonpanon yhteystiedot
o Y-tunnukset, osoitteet, yhteyshenkilöt, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet

 Millaiseen yritysrakentamiseen tai niiden yhdistelmään tonttia haetaan (toimisto,
teollisuus, varasto, tuotanto, liike tms.)

 Rakennettavien toimitilojen käyttäjäyritykset ja niiden toimiala
 Arvio rakentamisen määrästä (k-m2) ja hankkeen mahdollinen vaiheistus
 Tarvittava tontin koko (min – max)
 Rakentamisen laadullinen tavoitetaso
 Rakentamisen tavoiteaikataulu (tontit luovutettavissa aikaisintaan 2023-2024)
 Selvitys hankkeen rahoituksesta
 Kuvailu hankkeen arvioiduista työllisyysvaikutuksista

Edellä kuvatun kirjallisen konseptisuunnitelman ja hanke-esityksen lisäksi hakijoiden tulee
esittää alustavia ja viitteellisiä suunnitelmakuvia hankkeen rakentamisen määrästä ja laadusta,
esim.
- Alustava tontinkäyttösuunnitelma / maankäyttökaavio, jossa rakentamisen määrä ja

tilatarpeet havainnollistuu
- Julkisivu-/havainnekuvin rakentamisen laadullinen tavoitetaso

Kirjallinen konseptisuunnitelma ja hanke-esitys sekä alustava suunnitelma tontinkäytöstä (tontin
koko/muoto, rakennusten käyttötarkoitus, -massoittelu ja -sijoittuminen, tontin sisäinen
logistiikka sekä pysäköinti) on osallistumisen minimivaatimus.

Julkisivu- tai havainnekuvia ei tarvitse tuottaa vielä hakuvaiheessa. Hakijan tulee varautua
hakuohjelman kohdan 2.3 mukaiseen jatkosuunnitteluun heti aluevarausten päättämisen
jälkeen.

4.2 Hakuehdotusten sisäänjättö

Hakuesitykset tulee toimittaa pdf-muotoisina sähköpostin liitetiedostona/-tiedostoina (max 10
mt) osoitteeseen kirjaamo@tampere.fi  viimeistään 9.12.2022 klo 15:30 mennessä.
Sähköpostin aiheeksi on tehtävä merkintä ” Lahdesjärvi, Vuoreksen puistokadun itäpuolisen
alueen aluevaraus- ja konseptihaku”.

mailto:kirjaamo@tampere.fi

