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Ennen tilaisuuden alkua oli kahvitarjoilu ja tilaisuus tutustua kaavojen valmisteluaineistoihin aulassa. Paikalla oli kaavoittajia ja hankkeen edustajia ja suunnittelijoita vastaamassa yleisön kysymyksiin.

1.

Tilaisuuden avaus
Apulaispormestari Pekka Salmi toimi illan puheenjohtajana ja avasi
tilaisuuden klo 17.30. Salmi esitteli paikalla olevat Tampereen kaupungin, Keskuspuhdistamo Oy:n sekä suunnittelukonsulttien edustajat.
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Ramboll Finland Oy
Y-tunnus 0101197-5, ALV rek.
Kotipaikka Espoo

Projektiarkkitehti Marjut Ahponen laittoi kiertämään kartan, johon osallistujat saivat merkitä
asuinpaikkansa (kuva muistion lopussa).

2.

Katsaus hankkeen ajankohtaisiin asioihin
Toimitusjohtaja Timo Heinonen, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy, kertoi katsauksen hankkeen ajankohtaisiin asioihin. Pirkkala, Lempäälä, Vesilahti, Ylöjärvi ja Kangasala
ovat nyt virallisesti mukana hankkeessa. Tampere omistaa 71 % yhtiön osakkeista, muut
kunnat eri osuuksin loput osakkeet.
Jäteveden puhdistamolle ja siihen liittyvälle lietteenkäsittelylle tullaan käynnistämään ympäristölainsäädännön mukainen lupaprosessi. Ympäristölupahankkeesta pidetään alkuvuonna
yleisötilaisuus, jossa kerrotaan, millaista lupaa aiotaan hakea.
Keskuspuhdistamo Oy:n hallitus on päättänyt asettaa puhdistamolle sellaiset puhdistusvaatimukset, jotka ovat kovempia kuin nykyisin puhdistamoille asetettavat vaatimukset ovat.
Tällä on luonnollisesti myönteisiä vaikutuksia puhdistustulokseen ja purkuvesien laatuun.
Viinikanlahden, Raholan ja Lempäälän puhdistamojen ympäristölupien jatko on lupaviranomaisilla pohdinnassa. Siitäkin näkökulmasta uuden puhdistamon edistäminen on tärkeää.

3.

Osallistuminen, palautteen antaminen ja tiedottaminen suunnittelun eri
vaiheissa
Vuorovaikutuskoordinaattori Hanna Herkkola, Ramboll Finland Oy, kertoi hankkeen ja kaavan viimeaikaisista tapahtumista. Sekä hankkeeseen että kaavaan liittyen on ollut osallistumis- ja vuorovaikutustilaisuuksia erikseen ja yhteisesti. Hankkeesta saa lisätietoa mm. Keskuspuhdistamo Oy:n internetsivuilta osoitteesta www.keskuspuhdistamo.fi.
Kaavaluonnokset ovat nähtävillä 6.10.2016 asti, mihin asti niistä voi myös antaa palautetta.
Palautteen voi jättää kaupungin kirjaamoon sähköpostitse, postitse tai sähköisellä palautelomakkeella.

4.

Asemakaavojen valmisteluaineistot
Projektiarkkitehti Marjut Ahponen, Tampereen kaupunki, kävi läpi kaavaprosessien etenemistä. Kaavojen aloitusvaiheessa niistä saatiin palautetta useilta eri tahoilta. Palautteet esiteltiin pääpiirteittäin.
Ahponen kävi läpi nähtävillä olevat aineistot ja asemakaavaluonnosten keskeiset sisällöt.
Kaavojen valmistelun aikana on tehty useita eri selvityksiä, jotka ovat nähtävillä kaavojen
liiteaineistoina. Jatkosuunnittelun aikana tullaan täydentämään vielä mm. selvityksiä ja kaavojen vaikutusarviointeja. Asemakaavaehdotukset menevät yhdyskuntalautakuntaan nähtäville hyväksyttäväksi joulukuussa 2016.
Ahposen esitys on muistion liitteenä 1.
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5.

Yleisökysymykset ja keskustelu
Puheenjohtajana toimi apulaispormestari Pekka Salmi.
K: Koivistonkylän omakotiyhdistys on alusta saakka suhtautunut hankkeeseen varauksella.
Yhdistyksen mielestä puhdistamo ei kuulu puistoon vaan kaatopaikalle, kuten Nokialla. Yhdistys on valittanut puhdistamoratkaisusta hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallintooikeuteen. Yhdistys on kritisoinut Tampereen Vedelle mm. puhdistamon hintaa. Kun huomautettiin, että hinta laskettu vanhoilla hinnoilla, uusien tarkastelujen myötä puhdistamon
hinta nousi 50 M€. Onko nyt saatavilla tietoa, kuinka paljon lisää maksettavaa kaupunkilaisille tulee kaatopaikan puhdistuskustannuksista?
V: Johtava konsultti Tomi Pulkkinen vastasi, että kaatopaikan kunnostuksen yleissuunnitelman laatiminen on käynnissä parhaillaan. Vielä jonkin verran asioita on avoimena, joten
kustannuksista ei vielä voida sanoa. Kunnostustoimia tarvitaan joka tapauksessa, riippumatta siitä tehdäänkö alueelle puhdistamoa vai ei. Kaatopaikan suotovedet ja kaasut tulee saada hallintaan.
K: Nokialla Häpesuon kaatopaikalla vaihdetaan maat kokonaisuudessaan ja siinä kustannus
on noin 20 M€. Kyseessä on kuitenkin niin iso kustannus, että pitäisi joku hintalappu saada
kaatopaikan puhdistukselle tässäkin. Voisiko sillä rahalla rakentaa vaikka siirtoviemäriä pidemmänkin matkan. Yhdistyksen mielestä puhdistamo kuuluisi Koukkujärvelle. Yhdistyksen
kanta asiaan ei ole edelleenkään muuttunut. Todennäköisesti kaavasta tullaan yhdistyksenä
valittamaan.
V: Puheenjohtaja Salmi totesi, että puhdistamo tulee tälle alueelle joka tapauksessa. Ympäristövelkaa, jota menneet sukupolvet ovat aiheuttaneet, joudutaan nyt valitettavasti maksamaan. Tässä kuitenkin kustannukset ovat eri suuruusluokkaa kuin Häpesuolla, kun maanvaihtojen sijaan puhutaan vesien ja -kaasujen hallinnasta.
K: Kun puhutaan maanalaisesta kaavasta, onko tehty selvityksiä kontiaisesta, entiseltä nimeltään maamyyrästä. Se on Suomessa rauhoitettu laji, olisiko syytä tehdä?
V: Projektiarkkitehti Marjut Ahponen totesi, ettei tällaista selvitystä ole erikseen tehty.
Tilaisuuden jälkeen selvitettiin, että kontiainen on rauhoitettu, mutta ei uhanalainen laji eikä
lakisääteistä selvitystarvetta ole ilmennyt.
Keskuspuhdistamo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Peter Löfberg kysyi yleisöltä, mistä asioista halutaan tulevaisuudessa lisätietoa, mitä tietoa yhtiö voi osallisille toimittaa?
Salmi totesi, että ainakin jo mainitusta kaatopaikka-asiasta tieto toivottiin. Lisäksi Salmi
mainitsi, että aiemmin porakaivot on nostettu esille.
K: Voidaanko saada varmuus siihen, ettei vahinkoa tapahdu porakaivoille ja lämpökaivoille?
V: Hankejohtaja Juha Salmelainen totesi, että porakaivo ja lämpökaivo ovat kaksi eri asiaa.
Suurin osa huolista koskenee lämpökaivoja. Toisaalta jos kiinteistöllä on käytössä käyttövesiporakaivo, huoli on vielä suurempi.
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Puhdistamon kalliolouhinta ei tapahdu lämpökaivojen alla, ainoastaan siirtotunneleiden louhinnassa kuljetaan lämpökaivojen lähistöltä. On hyvin epätodennäköistä, että tultaisiin vaikuttamaan lämpökaivoihin mitenkään Sulkavuoren alueella.

Kallion tiivistämisprosessissa on mahdollista, että lähellä olevalle kaivolle aiheutuu
haittaa, kun kallioon pumpataan ylipaineellisesti sementtipohjaista injektointimassaa. Jos ollaan aivan kaivon vieressä, on oltava tarkkana, että massa ei siirry lämpöpumppukaivoon. Lämpöpumppukaivon täyttyminen vaikuttaisi kaivon huollettavuuteen ja lämpötehoon. Kallion tiivistämisessä olennaista on, että pohjavettä ei
virtaa merkittävässä määrin louhittuihin tiloihin ja että pohjavesitaso pystytään ylläpitämään. Kontrollointia varten on asennettu pohjaveden havaintoputkia. Seuranta kohdistuu sekä ylemmissä kerroksissa olevaan pohjaveteen että kalliopohjaveteen. Tilanne on hallinnassa koko ajan. Sulkavuoren osalta etäisyys puhdistamoon on niin suuri, että riskiä ei ole, tunneleiden osalta tilanne on kriittisempi. Jos
jotakin vahinkoa tapahtuu, se on korvattava.
K: Rautaharkossa lämpökaivo jää 8 m päähän suoja-alueesta. Millainen todistamisvelvollisuus asukkaalla on, miten tulisi toimia?
V: Hankejohtaja Juha Salmelainen kertoi, että urakka-asiakirjoissa asia otetaan huomioon ja
määritellään, miten työn aikana seurataan lämpökaivon käyttäytymistä, esim. vesipintaa
seuraamalla. Kaivo on huollettavissa joka tapauksessa. Jos pitää tarkistaa, että tuliko lämpökaivoon vaurioita, tarvittaessa nostetaan putket ylös. Periaatteessa tuolla etäisyydellä
tunnelin louhinta voi pahimmassa tilanteessa laskea vesipintaa n. 10 %:lla kaivon syvyyteen
nähden. Jos näin käy, on reklamaation aihe. Kaivon työnaikainen seuraaminen olisi tärkeää.
K: Vaikuttaako tunneli tulevien maalämpökaivojen luvan saamisiin?
V: Hankejohtaja Juha Salmelainen suositteli, että lähempänä suojavyöhykettä kannattaa
miettiä, tehdäkö kaivo ennen vai jälkeen tunnelin louhinnan. Kauempana suojavyöhykkeestä
ei vaikuta.
K: Voitteko näyttää Lakalaivan kaatopaikan sijainnin kartalla?
V: Projektiarkkitehti Marjut Ahponen näytti kaatopaikan sijainnin kartalta. Kaatopaikan läntisemmällä osalla on alkuperäistä kaatopaikkaa, jossa alkuperäistä jätetäyttöä ei ole siirrettyä. Itäisemmällä osalla on siirrettyä jätetäyttöä, joka on siirretty tienrakentamisen aikana
etelämmästä.
K: Kurssikeskuksen parkkipaikalta kun lähtee alamäkeen, ennen Automiehentien alistusta
on ojassa ruskeaa liejua. Onko se lähtöisin kaatopaikalta?
V: Johtava konsultti Tomi Pulkkinen kertoi, että nämä eivät ole kaatopaikan vesiä, vaan louhepenkasta purkautuvia hapettomia vesiä, jonka sisältämä rauta ja mahdollisesti myös
mangaani muodostavat sakkaa hapettuessaan..
V: Projektiarkkitehti Marjut Ahponen totesi, että kaavoituksen yhteydessä tehty myös hulevesiselvitys, josta näkyy, mihin miltäkin alueelta pintavedet valuvat.
K: Puhdistamorakennuksen e-luku on 0.34, vaikka alueella on muuten alhaisemmat tehokkuusluvut. Miksi tälle rakennukselle on sallittu korkeampi tehokkuusluku?
V: Projektiarkkitehti Marjut Ahponen kertoi, että esittelyssä esimerkkinä mainitulla rivitalotontin tehokkuusluvulla haluttiin vain havainnollistaa sitä, minkä verran rakentamista tulee
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ja millaisen osan rakennukset tontista tarvitsevat. Pientaloalueen tonttitehokkuutta ei sinänsä voida vertailla muun rakentamisen tehokkuuteen.
Kommentti: Tarvitseeko puhdistamorakennukset niin ison pihan? Rakennusoikeus määritellään tontin pinta-alaan nähden, voisiko tontti olla rakennuksen pinta-alan kokoinen, jolloin
tehokkuusluku olisi vieläkin isompi.
K: Onko alueelle välttämätöntä istuttaa uusia puita, kun alueella on jo paljon olemassa olevaa puustoa?
V: Projektiarkkitehti Marjut Ahponen kertoi, että havainnepiirroksessa esitetyt uudet puut sijoittuvat entiselle pelastuslaitoksen harjoitusalueelle, jolla ei ole puustoa nykyisin.
K: Kysyjän omakotitalo sijaitsee lähellä Prismaa, millaisia kuntotarkastuksia lähitaloille tehdään ennen louhintojen aloituksia? Kuinka kauan louhinnat kestävät? Asuntoja on vaikea
myydä puhdistamon rakentamisaikana.
V: Hankejohtaja Juha Salmelainen kertoi, että louhinnat kestävät 1-2 vuotta, ja sinä aikana
toiminta vaikuttaa alueen äänimaailmaan. Hetkellisesti puhdistamon rakentaminen voi näin
ollen vaikuttaa asuntojen myyntiin louhinnan aikana, jos ostaja kiinnittää huomiota vain
alueen sen hetken melutasoon. Louhinnan ympäristöselvityksen kohteena ovat olleet karttarajauksen sisällä näkyvät kiinteistöt. Tämä selvitys on tehty louhintasuunnittelua varten ja
kyselyasiakirjoja varten. Keväällä koottua tietoa tullaan päivittämään loppuvuoden aikana.
Kun urakoitsija tekee tarjouksen urakasta, urakoitsija on velvollinen tekemään louhinnan
ympäristöselvityksen pohjalta katselmukset katselmusalueella ennen louhintojen aloittamista. Silloin käydään yksityiskohtaisesti läpi rakennuksen kunto ja kirjataan ylös mahdolliset
halkeamat ja vauriot. Rakennusmateriaalit ja perustamistapa tarkistetaan. Samalla katsotaan myös mahdolliset tärinäherkät laitteistot. Urakoitsijan katselmuksen pohjalta asetetaan
louhinnan suhteen lähimpiin kohteisiin tärinämittarit, joilla kontrolloidaan louhinnasta johtuvan tärinän etenemistä. Tulosten perusteella optimoidaan louhinnat siten, ettei aiheuteta
vaurioita, mutta samalla pyritään mahdollisimman tehokkaaseen toimintaan, jotta louhintaaika kokonaisuudessaan saadaan pidettyä mahdollisimman lyhyenä.
Jos kiinteistössä havaitaan vaurio, tulee kiinteistönomistajan ottaa yhteys urakoitsijaan tai
rakennuttajan valvojaan mahdollisimman nopeasti. Yhdessä pyritään todentamaan, mistä
vaurio on aiheutunut. Viimeistään loppukatselmuksessa kiinteistönomistajan tulee ilmoittaa
mahdolliset havaitut vauriot. Tunnelialueella etäisyydet ovat pienempiä ja tärinärajat tiukempia, siellä tullaan seuraamaan vielä tarkemmin.
K: Nyt kaavaa haetaan puhdistamolle. Voiko käydä niin, että näiden yhteydessä muutetaan
lähialueidenkin kaavoja?
V: Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen totesi, että toki voi olla muita näistä kaavoista erillisiä kehityshankkeita, mutta ne ovat näistä kaavoista täysin erillisiä. Näihin kaavoihin ei
oteta mukaan uusia alueita.
K: Kuinka pitkälle puhdistamon kapasiteetin on laskettu riittävän?
V: Toimitusjohtaja Timo Heinonen kertoi, että puhdistamo mitoitetaan vuodelle 2040. Kaava, jota nyt viedään eteenpäin, sallii laajentamisen kahdella lisälinjalla eli 50 %:lla. Tällä
kaavaratkaisulla on mahdollista pärjätä 100 vuotta eteenpäin. On huomattava myös, että

5/6

jätevedenkäsittelykin muuttuu koko ajan. Vuosien päästä todennäköisesti sekä puhdistusvaatimukset ovat koventuneet että tekniikka kehittynyt.

6.

Tilaisuuden päätös
Puheenjohtaja päätti tilaisuuden klo 19.00. Yleisen keskustelun päätyttyä osallistujilla oli
vielä mahdollisuus tutustua aineistoihin ja keskustella niistä suunnittelijoiden kanssa auditorion aulatiloissa karttojen ja muiden kaava-aineistojen äärellä.
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21.9.2016
Muistion liite 1. Kaavojen esittelyaineisto

TAMPEREEN SEUDUN KESKUSPUHDISTAMO, ASEMAKAAVAT NRO 8610-8611
JA MAANALAISET ASEMAKAAVAT NRO 8612-8613

YLEISÖTILAISUUS 21.9.2016 - OHJELMA
klo 17 Kahvitarjoilu alkaa
•

Valmisteluaineistot esillä aulassa.

•

Mahdollisuus keskustella suunnittelijoiden kanssa.

klo 17.30 Tilaisuuden avaus
•

Apulaispormestari Pekka Salmi

klo 17.40 Katsaus hankkeen ajankohtaisiin asioihin
•

Toimitusjohtaja Timo Heinonen, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

klo 17.50 Osallistuminen, palautteen antaminen ja tiedottaminen suunnittelun eri vaiheissa
•

Vuorovaikutuskoordinaattori Hanna Herkkola, Ramboll Finland Oy

klo 18 Asemakaavojen valmisteluaineistot
•

Projektiarkkitehti Marjut Ahponen ja asemakaavapäällikkö Elina Karppinen, Tampereen kaupunki

klo 18.40 Yleisökysymykset ja keskustelu
•

Puheenjohtajana apulaispormestari Pekka Salmi

•

Yleisen keskustelun päätyttyä mahdollisuus tutustua aineistoihin ja keskustella niistä suunnittelijoiden
kanssa.

klo 19.30 Tilaisuus päättyy
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• Koko valmisteluaineisto
nähtävillä aulassa
• Tilaisuudessa jaettavana
• ohjelma, luettelo
valmisteluaineistosta
ja palautelomake
• kaavakarttojen ja
asemapiirrosten
pienennöksiä
• Merkitse kotisi sijainti
auditoriossa kiertävään
karttaan!

”ASUTKO ALUEELLA?” –kartta aloitusvaiheen
yleisötilaisuudessa 3.2.2016

Hankkeen kuulumisia

http://www.keskuspuhdistamo.fi/
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TAMPEREEN SEUDUN KESKUSPUHDISTAMO OY
VUOROVAIKUTUS JA TIEDOTTAMINEN

Yleisötilaisuus 21.9.2016
Hanna Herkkola, Ramboll Finland Oy

KAAVAN JA PUHDISTAMOHANKKEEN VUOROVAIKUTUS
Yleisötilaisuus
ympäristöluvan
hakemisesta,
alkuvuosi
2017

Puhdistamovierailu
Viikinmäkeen
23.3.2016

Yleisötilaisuus
19.8.2015

Puhdistamohanke
Yleisötilaisuus
(OAS)
3.2.2016

Osallispäivä
17.5.2016

Yleisötilaisuus
(kaavaluonnokset)
21.9.2016

Kaavoitus
OAS nähtäville,
lähetetty 450
osalliselle

Kaavaluonnokset
nähtävillä
8.9.6.10.2016

Kaavaehdotus
yhdyskuntalautakuntaan
joulukuussa
2016;
asettaa
nähtäville

Kaavaehdotus
nähtävillä 30
vrk;
mahdollisuus
antaa
palautetta

Kaavan
hyväksyminen:
1) yhdyskuntalautakunta
2) kaupunginhallitus
3) kaupunginvaltuusto

Mahdolliset
valitukset

Asukastilaisuus
Sulkavuoren
lähiympäristön
asukkaille
20.4.2015

Voimaantulo
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MISTÄ SAAN TIETOA SUUNNITTELUHANKKEESTA?

www.keskuspuhdistamo.fi

OSALLISPÄIVÄN PALAUTTEITA
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PALAUTTEEN ANTAMINEN
• Puhdistamoon liittyvä palaute
• Keskuspuhdistamo Oy:n kautta; yhteystiedot nettisivuilla
• Ei virallinen mielipide kaavasta

• Kaavoja koskeva palaute annetaan tietyissä vaiheissa
• Nyt palautetta annetaan kaavaluonnoksista
• Palautteet ovat julkisia ja niihin annetaan virallinen vastine
• Palautteet tulevat myös nettiin muutaman viikon sisällä nähtävilläolon päätyttyä

• Palautetta voi antaa sähköpostitse, kirjeitse tai palautelomakkeella (joko sähköinen tai
paperinen)
• Yhteystiedot löytyvät palautelomakkeesta, kuulutuksista ja kaavan internet-sivuilta

KIITOS!
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VALMISTELUAINEISTOJEN ESITTELY, ASEMAKAAVAT NRO 8610-8611
JA MAANALAISET ASEMAKAAVAT NRO 8612-8613

Asemakaava nro 8610 (Sulkavuori)
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Asemakaava nro 8611 (Vihilahti)

Maanalaiset asemakaavat nro 8612 (SulkavuoriVihilahti) ja 8613 (Vihilahti-Viinikanlahti)
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Kaavaprosessin vaiheet
Aloitusvaihe
• Vireilletulo 28.1.2016
• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 28.1 - 25.2.2016
• Aloitusvaiheen yleisötilaisuus 3.2.2016
• Esittely yhdyskuntalautakunnalle 9.2.2016
• Viranomaisneuvottelu 30.3.2016

Aloitusvaiheessa saatu palaute
OAS:n nähtävilläoloaikana jätettiin 13 mielipidettä ja seitsemän
viranomaislausuntoa/-kommenttia.
Palautteessa ja viranomaisneuvottelussa esitettyjä huomautuksia ja
jatkosuunnitteluohjeita mm.:
• maa- ja kallioperää sekä Lakalaivan
kaatopaikkaa koskevat lisäselvitystarpeet,
• rakentamisen (erit. louhinnan) aikaiset
ympäristöhaitat ja työmaajärjestelyt,
• maanalaisesta rakentamisesta
maanpäällisille kiinteistöille muodostuvat
rasitteet ja maankäyttörajoitukset,
• erityiskohteiden (ratapiha, Rautaharkon
sähköasema) huomioiminen,

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 suunnittelutilanne,
Vihilahden kynäjalavien suojelu,
aikuiskoulutuskeskuksen alueen kehittäminen,
alueiden nykyisten teknisten verkostojen huomioiminen,
kulttuuriympäristöä ja arkeologiaa koskevat
selvitystarpeet,
• liikenteen järjestäminen,
• lentoestelausunnon/-luvan tarve.
•
•
•
•
•
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Aloitusvaiheessa saadun palautteen
huomioon ottaminen (1/2)
Kaavasuunnittelun yhteydessä mm.
• laadittu luonnonympäristöä, kulttuuriperintöä, hulevesien hallintaa, liikenteen järjestämistä
ja Lakalaivan kaatopaikan tilaa koskevia perusselvityksiä
• järjestetty ulkoilmatapahtuma 17.5.2016.
Hankesuunnittelun yhteydessä mm.
• tehty täydentäviä kallio- ja pohjavesitutkimuksia,
• selvitetty puhdistamon rakentamisen ja käytön aikaisia riskejä ja niiden hallintakeinoja,
• kartoitettu alueen pora- ja lämpökaivoja,
• määritelty alustava louhinnan ympäristöselvitysalue (Sulkavuori)
• järjestetty tutustumiskäynti Viikinmäen puhdistamolle 23.3.2016
• tehty Pyhäjärven arkeologinen vedenalaisinventointi.

Aloitusvaiheessa saadun palautteen
huomioon ottaminen (2/2)
•

Tampereen Aikuiskoulutussäätiön kanssa neuvoteltiin aikuiskoulutuskeskukselle vuokratun
alueen tulevasta käytöstä.

•

Osallisten luetteloon lisättiin Liikenteen Turvallisuusvirasto TRAFI ja Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto TUKES.

•

Finavialta pyydettiin lisätietoja Tampere-Pirkkalan lentoaseman korkeusrajoituksista.

•

Tampereen Sähköverkko Oy:ltä pyydettiin ennakkolausunto voimajohtoalueelle sijoittuvista
rakenteista.

•

Keskuspuhdistamon maanpäällisten rakennusten alustavia arkkitehtisuunnitelmia käsiteltiin
kaupunkikuvatoimikunnassa 23.8.2016.
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Kaupunkikuvatoimikunta 23.8.2016
”Rakennuksesta tulee tehdä mieleenpainuva kohta lähestyttäessä Tamperetta.”
”Suunnitelmalta toivotaan enemmän omaleimaisuutta, sekä mielenkiintoista ja modernia tekniikkaa korostavaa muotoilua.”

Valmisteluaineistot
Asemakaavojen yhteiset asiakirjat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tark. 29.8.2016
Asemakaavojen sisällön kuvaus
Asemakaavojen kokonaisvaikutusten arviointi
Havainneaineistoja: kaavakohtaisten asemapiirrosten yhdistelmä ja viistokuvasovite
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute (alkup.)
Aloitusvaiheen yleisötilaisuuden muistio
Viranomaisneuvottelun muistio
Hankesuunnittelun aineistoja:
• Lämpö- ja porakaivojen kartoitus, tilanne 15.1.2016
• Louhintatyön alustava ympäristöselvitys, raportti ja liitteet 1-2
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Valmisteluaineistot
Kaavakohtaiset aineistot:
• Asemakaavakartat ja tilastolomakkeet (kaikki kaavat)
• Havainneaineistot (kaikki kaavat): asemapiirrokset ja alueleikkaukset
• Sulkavuoren ja Vihilahden alueista lisäksi viistokuvasovitteita
• Sulkavuoresta lisäksi maanpäällisten rakennusten alustavia
arkkitehtisuunnitelmia ja ote näkyvyysanalyysistä
• Selvitykset:
• Sulkavuoren ja Vihilahden alueista liikennetarkastelut ja luontoselvitykset
• Sulkavuoresta lisäksi Lakalaivan kaatopaikan perustilaselvitys, hulevesiselvitys
ja arkeologinen inventointi (2007)
• Vihilahdesta lisäksi arkeologisten inventointien loppuraportit (3 kpl)

Valmisteluvaiheen nähtävillepano
Nähtävillä 8.9.-6.10.2016:
- RAUTAHARKKO, TAATALA, RANTAPERKIÖ, LAKALAIVA, XXII (HATANPÄÄ), Tampereen seudun
keskuspuhdistamo, tarkastettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavat nro 8610-8611 ja
maanalaiset asemakaavat nro 8612-8613. (TRE:313/10.02.01/2016)
- LAKALAIVA, RAUTAHARKKO JA TAATALA, Tampereen seudun keskuspuhdistamo (Sulkavuori),
valmisteluaineisto, asemakaava nro 8610. (TRE:314/10.02.01/2016)
- XXII (HATANPÄÄ) JA RANTAPERKIÖ, Tampereen seudun keskuspuhdistamo (Vihilahti), valmisteluaineisto,
asemakaava nro 8611. (TRE:315/10.02.01/2016)
- RANTAPERKIÖ JA RAUTAHARKKO, Tampereen seudun keskuspuhdistamo (Sulkavuori - Vihilahti),
valmisteluaineisto, maanalainen asemakaava nro 8612. (TRE:316/10.02.01/2016)
- XXII (HATANPÄÄ), Tampereen seudun keskuspuhdistamo (Vihilahti - Viinikanlahti), valmisteluaineisto,
maanalainen asemakaava nro 8613. (TRE:317/10.02.01/2016)
Yleisötilaisuus keskiviikkona 21.9.2016 klo 17.30 Tredun Koivistontien toimipisteen auditoriossa, os.
Koivistontie 31 (ent. ammattikoulu). Kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen.
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Asemakaavojen ohjausvaikutus
Asemakaavoituksella päätetään hankkeen edellyttämistä alue- ja tilavarauksista sekä
suunnittelualueiden muusta maankäytöstä.
Rakennusluvan lisäksi hankkeen toteuttaminen edellyttää mm. ympäristönsuojelulain,
jätehuoltolain ja vesilain mukaisia lupamenettelyitä, joiden yhteydessä määrätään
esimerkiksi
•

laitoksen prosessimitoituksesta ja toiminnan lupaehdoista,

•

rakentamisen aikaisten ympäristöhaittojen raja-arvoista, sekä

•

siirto- ja purkulinjojen vesistöön sijoittamisen edellytyksistä.

Näitä koskeva toimivalta on alueellisilla viranomaisilla, joita ovat mm. Pirkanmaan ELYkeskus, Tampereen kaupungin ympäristönsuojelu sekä Länsi- ja Sisä-Suomen
Aluehallintovirasto.

Asemakaavaluonnosten keskeinen sisältö (1/6)
Kaikkien neljän kaava-alueen pinta-ala yhteensä noin 73 ha, josta
• maanpäälliset kaava-alueet noin 54 ha ja maanalaiset kaava-alueet noin 19 ha
• keskuspuhdistamon maanpäälliselle rakentamiselle varattu korttelialue (ET-1) noin 5%
• keskuspuhdistamon maanalaiselle rakentamiselle varatut alueet (ma/sv-ET) noin 50%
Maanpäällisten kaavojen alueista viheralueita yhteensä noin 36 ha (67%), josta
• suojaviheralueita (EV) noin 15 ha (27%)
• suojaviheralueilla päiväaikainen melutaso ylittää taajamien virkistysalueilla
sovellettavan ohjearvon 55 dB
• lähivirkistys- ja puistoalueita (VL, VP) noin 21 ha (40%)
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Asemakaavaluonnosten keskeinen sisältö (2/6)
Keskuspuhdistamon maanpäällinen rakentaminen:
• Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (ET-1)
• pinta-ala on noin 3,5 ha ja maanpäällisen rakentamisen rakennusoikeus 12 000 k-m2 (noin
e=0,34).
• Pystykuilujen/varapoistumisteiden maanpäällisille osille tarkoitetut rakennusalat (pkui)
• rakennusoikeus 30-90 k-m2/kohde.
• Ajoyhteyksiä (ajo, ajo-3) sekä jalankulun ja huoltoajon reittejä (h).

Asemakaavaluonnosten keskeinen sisältö (3/6)
Keskuspuhdistamon maanalainen rakentaminen:
• Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan maanalaisen rakentamisen alueita
suojavyöhykkeineen (ma/sv-ET) . Toimenpiderajoitus.
•

pinta-alat yhteensä noin 36,6 ha, Sulkavuoren alueella maanalaisten tilojen
rakennusoikeus 125 000 k-m2.

• Alueelle osoitettu suojavyöhykkeiden likimääräinen ylin korkeusasema sekä ohjeellisia
alueen osia maanalaisia tiloja ja tunneleita varten (ma/et, ma/tu-j).
• Oletuksena suojavyöhykkeet ulottuvat sivusuunnassa 10 metriä ja pystysuunnassa 20
metriä maanalaisten rakenteiden ulkopuolelle (poikkeuksia Sulkavuoren pohjoisosassa
ja Vihilahdessa).
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Asemakaavaluonnosten keskeinen sisältö (4/6)
Muita aluevarauksia (maanpäälliset kaavat):
• Opetustoimintaa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue (YO), pinta-ala noin
1,2 ha, rakennusoikeus 1000 k-m2 (e=0,08). TAKK:n käytössä oleva alue.
• Maantien aluetta (LT-4), pinta-ala noin 19,7 ha. Valtatiet 3 ja 9.
• Katualueiden osia (Särkijärvenkatu, Lempääläntie, Hatanpään valtatie,
Lahdenperänkatu) sekä joukkoliikenteelle varattu katu (Särkijärvenkatu).
• Vesialuetta (W), pinta-ala on noin 4,7 ha. Pyhäjärvi (Vihilahti).
Lisäksi mm. olemassa olevat tekniset verkostot sekä jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureitit.
• Sulkavuoren pohjoispuolella myös uusi pyöräilyn pääreitti

Uusi pyöräilyn pääreitti
(ohjeellinen linjaus)
Joukkoliikenteelle
varattu katu
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Asemakaavaluonnosten keskeinen sisältö (5/6)
Ympäristönsuojelu, luonnonympäristö, kulttuuriperintö:
• Lakalaivan vanha kaatopaikka (pima-3), Sulkavuori
• Hulevesien hallinta (hule-9, yleismääräykset), Sulkavuori ja Vihilahti
• Luonnonsuojelulailla rauhoitetut kynä- ja vuorijalavat (s-2), Vihilahti
• Tärkeät lepakkoalueet (slep-2 ja slep-4), Sulkavuori ja Vihilahti
• Arkeologiset kulttuuriperintökohteet (s-36), Sulkavuoren ilmatorjunta-asema ja
Metsolan laivalaiturin jäännökset (Vihilahti)
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Asemakaavaluonnosten keskeinen sisältö (6/6)
Kaikissa kaavoissa lisäksi muita kaavamääräyksiä täydentäviä yleismääräyksiä (y-861x),
jotka koskevat mm.
• maanalaisen rakentamisen suojavyöhykkeitä ja selvitysalueita
• hulevesien hallintaa (erit. pima-alueella)
• kiinteistönmuodostusta (3D)
• rakentamistapaa ja eri toimintojen yhteensovittamista
• maiseman ja luonnonympäristön ominaispiirteiden huomioimista.

!
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Jatkosuunnittelun aikana mm.
•

Lakalaivan kaatopaikan kunnostuksen yleissuunnitelma

•

Sulkavuoren arkeologisen inventoinnin päivitys

•

Vesihuoltolinjojen siirron alustava suunnittelu (Sulkavuori)

•

Suojaviheralueiden nimet (kadunnimitoimikunta)

•

Aiempien meluselvitysten ja hiukkasmallinnusten päivitykset

•

Kiinteistönmuodostus (sopimukset ja rasitteet)

•

Arkkitehtisuunnitelmat

•

Ohjausryhmän kokouksia ja työneuvotteluita eri viranomaisten kanssa

•

Kaavaselostukset, vaikutusarviointien täydennykset

Jatkosuunnittelun aikataulu
ASEMAKAAVAT:
• Asemakaavaehdotukset yhdyskuntalautakuntaan nähtäville hyväksyttäväksi
joulukuussa 2016.
• Asemakaavat hyväksymiskäsittelyyn sen jälkeen, kun Pirkanmaan maakuntakaavan
2040 ja Tampereen kantakaupungin yleiskaavan 2040 ehdotukset on hyväksytty.
HANKKEEN TOTEUTTAMINEN:
• Hankkeen toteutussuunnittelu ja ympäristöluvan valmistelu on käynnissä.
• Rakennus-, ympäristö-, ym. luvista päätökset asemakaavojen jälkeen.
• Tämänhetkisen arvion mukaan rakentaminen voitaisiin aloittaa vuonna 2019 ja laitos
ottaa käyttöön vuonna 2024.
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