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Ympäristönsuojelun kommentit koskien asemakaavan nro 8750 osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmaa.
OAS:ssa esitettyjen selvitysten lisäksi tulee selvittää seuraavat asiat:
Kyseessä on Pyynikin Trikoon alue, joka on lähes kokonaan tiivistä vettä läpäisemätöntä aluetta.
Asemakaavan laadittaviin selvityksiin tulee lisätä hulevesiselvitys jossa tutkitaan kuinka alueen hulevesiä voidaan
luonnonmukaisesti käsitellä. Voidaanko alueella imeyttää niitä tai vähintään viivyttää ennen vesistöön tai
hulevesiverkostoon johtamista. Jos vesiä voidaan vain viivyttää, silloin niiden laadulliseen käsittelyyn tulee paneutua
erityisesti liikenne ja paikoitusalueilta.
Lisäksi tulee laatia meluselvitys. Tampereen melu päivä 2040 keskiäänitaso mallin mukaan osalle kiinteistöä ulottuu
60‐65dB melutaso.
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Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto asemakaavan muutoksesta osoitteessa
Pyynikintie 25, Pyynikki, asemakaava 8750, OAS ja valmisteluaineistoa, Tampere
Tampereen kaupunki on pyytänyt Pirkanmaan ELY-keskuksen lausuntoa
otsikossa mainitusta asemakaavaehdotuksesta. Lausuntonaan ELYkeskus toteaa seuraavan:
Nykyinen alueen asemakaava nro 7748 on vuodelta 2006, jossa kaavaalueen vanhat tehdasrakennukset ovat merkitty suojelumerkinnöin.
Suojelumerkinnät ovat perusteltuja, eikä kaava ole tältä osin vanhentunut.
Nyt käynnistetyn asemakaavamuutoksen OAS:n tavoitteena on kehittää
vanhaa tehdaskiinteistöä asumiseen sekä mahdollistaa uusia palveluita.
Tavoitteena on käyttötarkoituksen muutos, lisärakentaminen korottamalla
sekä eteläisen toimitilarakennuksen purkaminen ja korvaaminen
uudisrakennuksella.
Koska kyseessä on, kuten OAS:ssakin todettu, valtakunnallisesti arvokas
maisema-alue ja maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö,
näiden arvojen turvaaminen tulee kirjata OAS:n tavoitteisiin. Näiden
arvojen huomioon otto on ensisijainen lähtökohta, joten tavoitteeksi ei
voida kirjata toimenpiteitä, jotka ovat selkeästi ristiriidassa em. arvojen ja
asemakaavan sisältövaatimusten kanssa.
Kaavan tulee perustua riittäviin selvityksiin (MRL 54§). Kiinteistön
omistajalla on tavoitteena purkaa ja täydennysrakentaa olemassa olevaa
vanhaa tehdasrakennuskantaa, joka on kaavassa pääosin suojeltu.
Kaavamuutoksen valmisteluaineistoon ei sisälly selvityksiä, jotka tukisivat
ratkaisua, jolla suojelumääräyksistä voisi poiketa. Oikeuskäytännön
perusteella myöskään rakennusten huono kunto, jos se johtuu
rakennusten kunnossapidon laiminlyönnistä, ei ole peruste rakennusten
suojelusta poikkeamiseen.
Aineisto sisältää varsinaisen OAS:n ja arkkitehdin sangen pitkälle vietyjä
suunnitelmia korttelin täydennysrakentamiseksi. Toimintatapa on kuitenkin
ongelmallinen. Kun alue kuuluu sekä valtakunnallisesti arvokkaaseen
maisema-alueeseen että maakunnallisesti merkittävään rakennettuun
kulttuuriympäristöön, täydennysrakentamismahdollisuudet ovat rajoitetut ja
uudisrakentamisen tulee sopeutua olemassa olevaan arvokkaaseen
ympäristöön. Suunnitelmissa on lisäksi tarkoitus purkaa osa olemassa
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olevasta historiallisesta rakennuskannasta. Ennen kuin voidaan tehdä
ratkaisuja korvaavasta ja täydennysrakentamisesta, tulee selvittää
nykyisen rakennuskannan, ympäristön ja maiseman arvot, jolla
varmistetaan, että suunniteltu rakentaminen ei heikennä arvoalueen
arvoja. Nyt esitetyt suunnitelmat eivät sopeudu arvokkaaseen ympäristöön
tai maisemaan, eivätkä voi toimia kaavamuutoksen pohjana.
Suunnitelmissa ei ole myöskään pystytty osoittamaan asuntokäyttöön
varatuilta tonteille välttämättömiä asukkaiden ulko-oleskelutiloja. ELY keskuksen näkemyksen mukaan kaavamuutoksella ei voi olennaisesti
poiketa nykyisen asemakaavan suojelumerkinnöistä tai mittakaavasta.
Kaavaprosessissa tulee tutkia myös mittakaavaltaan maltillisempi
rakennuskannan uudiskäyttöön perustuva vaihtoehto.
Tampere on jo valmistellut Nekalan ja Käpylän RKY-alueille ELYkeskuksen näkökulmasta onnistuneet suojeluasemakaavat. Samaa linjaa
on syytä jatkaa laajemminkin uudistettaessa asemakaavoja alueilla, joihin
liittyy valta- ja maakunnallisia arvoja.
ELY-keskus katsoo, että kaavasta on tarpeen järjestää
viranomaisneuvottelu.
Lausunto on allekirjoitettu sähköisesti. Lausunnon esitteli ylitarkastaja
Pekka Kinanen ja ratkaisi johtava asiantuntija Samuli Alppi.
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TAMPERE, PYYNIKKI, PYYNIKINTIE 25, KIINT. OY PYYNIKIN TRIKOO, KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN, OSALLISTUMIS- JA
ARVIOINTISUUNNITELMA SEKÄ VALMISTELUAINEISTOA, ASEMAKAAVA NRO 8750
(TRE:2495/10.02.01/2018)
Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lausuntoa asiakohdassa mainitusta Pyynikin Trikoon entisen teollisuusalueen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta. Pyynikin Trikoon asemakaava-alueen kulttuurihistorialliset, arkkitehtoniset ja maisemalliset arvot ovat erityisen merkittävät ja huomioitu niin valtakunnallisissa kuin maakunnallisissakin inventoinneissa.
Pyynikin Trikoo on yksi Tampereen teollisen historian tärkeistä esimerkeistä ja sijainniltaan ainutlaatuinen. 1900-luvun alusta alkaen rakentunut punatiilinen teollinen miljöö on säilyttänyt piirteensä hienosti ja sen rakennuskannassa on ajallista kerrostuneisuutta sekä kaupunkikuvallista monumentaalisuutta erityisesti Pyynikintien suuntaan. Kehittämisen tulee tapahtua alueen ominaispiirteitä kunnioittaen ja arvot säilyttäen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tulee vielä selkeämmin kirjata edellä kuvattu
arvojen säilyttämistavoite. Alustavien viitesuunnitelmien mukaan suurin muutos tulisi kohdistumaan edellä mainittuun Pyynikintien varren rakennusmassaan ja sen kaupunkikuvallisiin ja rakennushistoriallisiin ominaisuuksiin. Vaikutukset näyttävät erityisen haitallisilta mikäli ko. rakennukseen esitetty korotus ylittää kaksi kerrosta. Arkkitehtonisesti mahdollisessa korotuksessa tulee huomioida teollisuusrakennuksiin liittyvä yhdenmukaisuus, jota erityisesti aikanaan, tehtaan laajentuessa voimakkaasti,
pidettiin eriyisen tärkeänä. Lisäksi maakuntamuseo pitää tarpeellisena, että 2000-luvun alussa laaditut rakennetun ympäristön selvitykset tarkistetaan vastaamaan nykytilaa. Kaupunkikuvan ja maiseman tarkastelu on niin ikään tarpeen vaikutusten arvioimiseksi luotettavalla tavalla.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tulee tarkentaa vielä siten, että Pirkanmaan
maakuntamuseo mainitaan omana viranomaistahonaan Ely-keskuksen ja Pirkanmaan liiton tapaan.
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