KAAVOITUKSEN VAIKUTUS
KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN
Case: Niemenranta

Pinja Ahola

Opinnäytetyö
Toukokuu 2018
Rakennusarkkitehtikoulutus

TIIVISTELMÄ
Tampereen ammattikorkeakoulu
Rakennusarkkitehdin koulutus
AHOLA, PINJA:
Kaavoituksen vaikutus kulttuuriympäristöön
Case: Niemenranta
Opinnäytetyö 66 sivua, joista liitteitä 4 sivua
Toukokuu 2018
Kulttuuriympäristö on yhteinen aarteemme ja samalla jokaisen henkilökohtainen kokemus omasta ympäristöstään. Kulttuuriympäristössä näkyy ihmisen kädenjälki eri aikoina.
Se muuttuu jatkuvasti rakentamisen, maastonmuokkauksen ja purkamisen seurauksena.
Kulttuuriympäristöä kaavoitettaessa on otettava huomioon sen keskeiset piirteet ja laadittava riittävät selvitykset. Jokaisella kansalaisella on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin
kaavan vireilletulosta lähtien.
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan Niemenrannan aluetta, sillä se on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana entisestä teollisuusalueesta asuinalueeksi, jonka on tarkoitus tarjota koti noin 4 000 asukkaalle. Alueella sijaitsee vanhoja Niemen sahan rakennuksia, Birger Federleyn suunnittelema komea navetta, Niemen kartano sekä muita kulttuurihistoriallisesti tärkeitä rakennuksia. Alueella on sijainnut myös Niemen kylä. Niemenrannan kulttuuriympäristö ei ole valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, mutta maakunnallisesti se on.
Opinnäytetyötä varten teetettiin kysely, jossa haluttiin selvittää, kuinka tärkeänä Niemenrannan kulttuuriympäristöä pidetään, kuinka sen kaavoituksessa on onnistuttu, onko vastaajien mielestä ollut helppoa osallistua kaavoitukseen, ja ovatko vastaajat saaneet äänensä kuuluviin kaavoitusprosessissa.
Vastaajat olivat pääosin sitä mieltä, että Niemenrannan kulttuuriympäristö on heille tärkeä ja kulttuuriympäristöjä tulisi muutenkin suojella. Vastaajat kokivat, että kaavoitusprosessiin on vaikea osallistua tai saada ääntänsä kuuluviin. Niemenrannan kohdalla kaavoituksen onnistuminen jakoi mielipiteitä. Suurin osa vastaajista oli kuitenkin tyytyväisiä
lopputulokseen.

Asiasanat: kulttuuriympäristö, kaavoitus, Niemenranta, kysely

ABSTRACT
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampere University of Applied Sciences
Degree Programme in Construciton Architecture
PINJA AHOLA:
Planning´s affection on cultural environment
Case: Niemenranta
Bachelor's thesis 66 pages, appendices 4 pages
May 2018
The purpose of this study was to gather information on how planning of the Niemenranta
area has affected the cultural environment and how people living or spending time in the
area have reacted to the results.
The data for this study was collected by conducting a survey which contained questions
about how important the Niemenranta cultural environment is for people and how they
feel about their opportunities to influence planning process. Literature and documents
were also studied to get information about cultural environments and planning in general.
The documents and the history of the Niemenranta area were studied to gain information
that would help to reflect influence of planning in the area.
As the result of this study it can be stated that people find their cultural environment
important although they accept the fact it will change. Results of planning divide people´s
opinions. Some of them like the way their environment has changed while others find it
crowded and unorganized. One interesting notification is the fact how much organizations
do to protect cultural environments, even though the political decisions to get areas built
come first.
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1

JOHDANTO

Tämän opinnäytetyön on tarkoitus selvittää kulttuuriympäristön ja kaavoituksen suhdetta
käyttäen Niemenrannan aluetta esimerkkinä. Tarkoitus on antaa tietoa kulttuuriympäristöstä ja selvittää, mitä kulttuuriympäristö on ja miten sitä suojellaan. Opinnäytetyössä
käydään läpi myös kaavoitusprosessia ja painotetaan kulttuuriympäristön asemaa prosessissa. Kaavoitusosiossa käydään läpi myös yksityisten henkilöiden vaikutusmahdollisuuksia prosessin aikana.
Opinnäytetyön keskeistä sisältöä on myös Niemenrannan alueesta tehty kysely. Kysely
on toteutettu sekä paperisena versiona että sähköisesti. Kyselyn avulla on haluttu selvittää
henkilöiden suhdetta Niemenrannan kulttuuriympäristöön ja ovatko he kokeneet kaavoituksen onnistuneen alueella. Kyselyssä tiedustelin myös, millaisena he ovat kokeneet kaavoitusprosessiin osallistumisen, kuinka helppoa se heidän mielestään on ollut ja ovatko
he mielestään saaneet äänensä kuuluviin.
Opinnäytetyö on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä teoriaan painottuvassa osassa käydään läpi kulttuuriympäristöä ja kaavoitusta. Toisessa osassa perehdytään Niemenrannan
alueeseen ja sen kulttuuriympäristöön. Osiossa analysoidaan kyselyn tulokset ja tarkastellaan Niemenrannan muutosta teollisuusalueesta asuinalueeksi.
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2

2.1

KULTTUURIYMPÄRISTÖ

Mikä on kulttuuriympäristö?

Kulttuuriympäristö on ympäristö, jossa ilmenee ihmisen kulttuurinen vaikutus eri aikakausina sekä ihmisen ja luonnon välinen vuorovaikutus. Kulttuuriympäristö-käsitteellä
on myös eri tulkintoja, sillä siihen liittyy vahvasti ihmisen suhde ympäristöön historiassa
ja nykypäivänä. (Kulttuuriympäristö maakuntakaavoituksessa 2011, 7.) Kulttuuriympäristö on myös henkilökohtainen kokemus. Toiselle tärkeä kulttuuriympäristö voi olla toiselle henkilölle samantekevä.
Valtakunnallisesti merkittävät ja muut arvokkaat kulttuuriympäristöt ovat yhteiskunnan
yhteisesti sopimien arvojen mukaan tärkeinä pidettyjä ja suojeltuja. Tarvitaan siis muutakin kuin yksi mielipide kulttuuriympäristön merkittävyydestä, jotta sitä suojeltaisiin
suurilta muutoksilta. Kulttuuriympäristö muuttuu, kun sen ympäristörakenteeseen tulee
uusia kerroksia. Muutosten määrä riippuu kulttuuriympäristön arvottamisesta ja sitä
kautta ympäristön suojelun tasosta.
Rakentaminen, purkaminen ja maiseman muokkaaminen muovaavat kulttuuriympäristöä.
Uutta kulttuuriympäristöä syntyy ihmisen vaikutuksen tullessa esiin ympäristössä esimerkiksi rakentamisen muodossa. Kulttuuriympäristöjä voivat olla esimerkiksi maaseudun
pihapiirit, muinaiset hautapaikat tai lähiöalueet. (Kulttuuriympäristö maakuntakaavoituksessa 2011, 7.)
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KUVA 1. Pyynikin näkötorni kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.
Kulttuuriympäristö on kokonaisuus, joka yleensä jaotellaan neljään osatekijään kohteesta
riippuen. Nämä osatekijät ovat kulttuurimaisema, rakennettu kulttuuriympäristö, perinnebiotoopit sekä muinaisjäännökset. Ne voivat sijaita toisiinsa nähden vierekkäin, sisäkkäin sekä myös ajallisesti kerrostuneena. Osatekijöihin jakoa käytetään muun muassa
kaavoitukseen valmistelevissa inventoinneissa ja selvityksissä. (Kulttuuriympäristö maakuntakaavoituksessa 2011, 7.)

2.1.1

Kulttuuriympäristön keskeisiä käsitteitä

Rakennettu kulttuuriympäristö muodostuu rakennetusta ympäristöstä, yhdyskuntarakenteesta. Siihen liittyvät rakennukset, niiden sisä- ja ulkotilat, pihat, puistot ja erilaiset
rakenteet, kuten kadut ja sillat. Käsitteet rakennettu kulttuuriympäristö ja rakennusperintö ovat useimmiten synonyymejä toisilleen. Ne sisältävät rakennetun ympäristön,
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maankäytön ja rakentamisen historian ja tavan, jolla rakennettu kulttuuriympäristö on
syntynyt. (Kulttuuriympäristö maakuntakaavoituksessa 2011, 8.)
Muinaisjäännöksiä ovat kauan aikaa sitten eläneiden ihmisten toiminnasta jääneet vesistön ja maaperän kerrostumat ja rakenteet. Muinaisjäännöksiä ovat esimerkiksi hautaröykkiöt ja luolamaalaukset. Kiinteät muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain nojalla
rauhoitettuja. Laissa sekä kiinteä muinaisjäännös että muinaisjäännös tarkoittavat samaa.
(Kulttuuriympäristö maakuntakaavoituksessa 2011, 9.)
Muinaisjäännökset jaetaan kolmeen ryhmään: esihistoriallisiin, ja historiallisen ajan muinaisjäännöksiin sekä vedenalaisiin muinaisjäännöksiin. Muinaishistoriaa on aika, jolta ei
ole kirjallisia lähteitä. Historiallinen aika kattaa ajan siitä eteenpäin, ja monet sen ajan
muinaisjäännökset sijoittuvat rakennettuun ympäristöön. (Kulttuuriympäristö maakuntakaavoituksessa 2011, 9.)
Maisema pitää sisällään elollisista ja elottomista tekijöistä koostuvan kokonaisuuden
sekä ihmisen vaikutuksen ympäristöön. Se koostuu myös visuaalisesti hahmotettavasta
maisemakuvasta. Luonnonmaiseman ja kulttuurimaiseman ero on siinä, kuinka paljon ihmisen toiminta näkyy maisemassa. (Kulttuuriympäristö maakuntakaavoituksessa 2011,
8.)
Perinnemaisema on osa kulttuurimaisemaa. Se on perinteisten maankäyttötapojen ja
elinkeinojen muovaamaa aluetta, jossa historialliset piirteet ovat yhä näkyvissä, kuten
lehmihaassa. Perinnemaisemaan liittyvät lisäksi myös maankäyttöön liittyvät rakenteet ja
rakennelmat, kuten aidat. (Kulttuuriympäristö maakuntakaavoituksessa 2011, 9.)
Perinnebiotooppeja ovat laiduntalouden ja niittyjen luontotyypit, joissa esiintyy ihmisen
vaikutuksesta yleistyneitä kasveja. Perinnebiotooppeja ovat esimerkiksi metsälaitumet.
(Kulttuuriympäristö maakuntakaavoituksessa 2011, 9.)
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2.1.2

Kulttuuriympäristö pohjoismaisen käytännön mukaan

Pohjoismainen käytäntö on yhtenäinen kulttuuriympäristön ympäristövaikutusten arviointiin käytettävä ohje. Kulttuuriympäristö ympäristövaikutusten arvioinnissa opas pohjoismaiseen käytäntöön – opas on tuotettu Pohjoismaiden ministerineuvostossa ympäristöyhteistyön tuloksena. Yhteistyössä on kyse kokemuksien vaihdosta ja yhteistyön lisäämisestä. Sen tarkoitus on antaa työkaluja kulttuuriympäristön ympäristövaikutusten arviointiin kansallisista eroista riippumatta. Arviointia varten on käytössä EY:n YVA-direktiivi (85/337/EEC) sekä sen muutosdirektiivi (97/11/EY). Ympäristövaikutukset on arvioitava kaavan laadintaa varten.
Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaisemassa oppaassa Kulttuuriympäristö ympäristövaikutusten arvioinnissa - opas pohjoismaiseen käytäntöön, jaetaan kulttuuriympäristö
käsitteellisesti kahteen osaan. Toisaalta sillä on yleisluonteinen merkitys eli laaja näkemys maisemasta ja rakennetusta ympäristöstä. Toisaalta taas kulttuuriympäristöllä on
myös konkreettinen merkitys, joka liittyy suppeammin tiettyyn alueeseen ja sen kulttuurihistoriallisiin ominaispiirteisiin. Konkreettista merkitystä käytetään ympäristövaikutusten arvioinnissa. Arvioinnin kannalta on tärkeää, että tunnistetaan kulttuuriympäristön arvot, piirteet, sekä arvioitavan alueen rajaus. (Kulttuuriympäristö ympäristövaikutusten arvioinnissa - opas pohjoismaiseen käytäntöön 2002)
2.2

Kulttuuriympäristö lain näkökulmasta

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) on keskeinen kaavoitusta ja rakentamista ohjaava
laki. Sen 5 §:n mukaan alueiden käytön suunnittelussa tulee edistää rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista. 9 §:n mukaan kaavan pitää perustua riittäviin
tutkimuksiin ja kaavaa valmisteltaessa on tarkasteltava sen vaikutuksia alueen kulttuuriin.
Perustuslaki (731/1999) 2.luku, 20 §:
”Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.”
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Kirkkolaki (1054/1993) 14.luku, 5 §:
”Kirkollisen rakennuksen suojelun tavoitteena on turvata kirkollinen rakennettu kulttuuriympäristö osana kulttuuriperintöä, vaalia sen ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä
edistää sen kulttuurisesti kestävää hoitoa ja käyttöä.”
Laki ortodoksisesta kirkosta (985/2006) 11.luvun 116§:ssä sanotaan:
”Suojeltua kirkkoa tai rukoushuonetta ei saa purkaa, eikä siihen saa tehdä sellaisia muutoksia, jotka vaarantavat rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon.”
Laki rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010) 1.luku, 1§:
”Tämän lain tavoitteena on turvata rakennetun kulttuuriympäristön ajallinen ja alueellinen monimuotoisuus, vaalia sen ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää sen kulttuurisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Rakennettua kulttuuriympäristöä kutsutaan rakennusperinnöksi.”
Muinaismuistolaissa (295/1963) määritellään kiinteä ja irtain muinaismuisto sekä laivalöydöt. Laki antaa ohjeet, kuinka toimia, jos löytää muinaismuiston. Löydöksistä on heti
ilmoitettava muinaistieteelliselle toimikunnalle, eikä muinaismuistoon saa kajota. Irtaimet muinaismuistot, kuten nuolenkärjet ja muut esineet täytyy toimittaa muinaistieteelliselle toimikunnalle. Jos on pelkona, että löydös särkyy kuljetuksen aikana, tiedot on ilmoitettava toimikunnalle, joka kantaa tämän jälkeen vastuun.
Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 5.luku, 32 §:
”Luonnon- tai kulttuurimaiseman kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen
liittyvien muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi voidaan perustaa maisema-alue.”
Edellä mainittujen keskeisten kulttuuriympäristöä suojelevien lakien lisäksi Suomi on
tehnyt yleissopimuksia UNESCO:n ja Euroopan neuvoston kanssa. Sopimusten on tarkoitus auttaa ja luoda yhteistyötä kulttuuriympäristön suojelussa.
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2.3

Kulttuuriympäristöstrategia

Vuonna 2014 valtioneuvoston päätöksellä julkaistiin ensimmäinen valtakunnallinen kulttuuriympäristöstrategia, jonka mukaan kulttuuriympäristöä on suojeltava, sillä se lisää ihmisten hyvinvointia ja tukee heidän identiteettiään. Kulttuuriympäristö kertoo, keitä me
olemme sen perusteella, mistä olemme kotoisin ja minne tunnemme kuuluvamme. Strategia pitää sisällään myös toimeenpanosuunnitelman ja kulttuuriympäristösitoumuksen.

KUVA 2. Kulttuuriympäristöstrategian visio (Kulttuuriympäristöstrategia 2014, 7.)
Strategiassa on kolme päätavoitetta. Kulttuuriympäristö on merkittävä voimavara kulttuurisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti. Strategian tavoitteena on saada eri
tahot tekemään yhteistyötä ja kannustaa kansalaisia toimimaan omilla tahoillaan kulttuuriympäristön hyväksi. Kestävän kehityksen tavoite on kulttuuriympäristön sopeutuminen muutoksiin säilyttäen kuitenkin piirteensä. Kestävässä kehityksessä on kyse myös
kestävästä tavasta huolehtia kulttuuriympäristöstä. Kolmas päätavoite on hyvä hallinto.
Sen tarkoitus on luoda edellytykset hyvälle ympäristöpolitiikalle, jossa kulttuuriympäristöllä ja sen suojelemisella olisi painoarvoa. Hyvässä hallinnossa on myös kyse yhteistyöstä eri hallinnon alojen välillä, jotta strategian tavoitteet toteutuisivat. (Kulttuuriympäristöstrategia 2014, 6.)
Toimeenpanosuunnitelmassa on kohta kohdalta käyty läpi tavoitteet ja toimenpiteet, joita
vaaditaan päämäärän toteutumiseksi. Tavoitteita on yhteensä kaksikymmentä. Esimerkiksi vuoden 2020 tavoitteena on, että kulttuuriympäristötieto on riittävää ja laadukasta.
Tämän alle on määritelty tavoite:
”Lisätään kulttuuriympäristöä koskevan tiedon yhteentoimivuutta, saatavuutta, katta-
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vuutta ja käytettävyyttä niin, että kansalaiset saavat helposti haluamaansa tietoa kulttuuriympäristöstä, ja että tieto vastaa myös elinkeinoelämän tarpeisiin. Nopeutetaan
kulttuuriympäristöä koskevan tiedon digitalisointia.” (Kulttuuriympäristö yhteisenä voimavarana-kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanosuunnitelma 2014, 20-21.)
Kulttuuriympäristösitoumuksella halutaan saada myös muut toimijat mukaan kulttuuriympäristöstrategian toteuttamiseen. Sitoumuksen voivat tehdä esimerkiksi järjestöt,
seurat, yritykset ja yksityiset henkilöt.

2.4

Euroopan kulttuuriympäristöpäivät

”Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä – – vietetään syksyisin ympäri Eurooppaa. Kaikkiaan
50 maassa noin 30 miljoonaa ihmistä osallistuu kymmeniin tuhansiin tapahtumiin.” (Terve-

tuloa kulttuuriympäristöpäiville! kulttuuriympäristömme) Kulttuuriympäristöpäivien tarkoituksena on kohdistaa huomiota lähiympäristön arvoihin sekä kulttuuriympäristön rooliin
arjen voimavarana ja hyvinvoinnin lähteenä. Vuoden 2018 teemapäivät järjestetään 3.-9.9. ja
aiheena on: Tunne perintösi, jaa tarinasi 2018. Tarkoituksena on jakaa tarinoita kunkin

omista kulttuuriympäristökokemuksista. Esillä ovat arjen asiat kuten oma suku ja perhe.
Tavoitteena on saada kirjastot, museot ja muut yhdistykset mukaan. Myös Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura on tallentamassa suomalaisten tarinoita kulttuuriperinnöstään. (Tervetuloa kulttuuriympäristöpäiville! ja Tunne perintösi, jaa tarinasi 2018, kulttuuriympäristömme)
Euroopan unioni on nimennyt vuoden 2018 Kulttuuriperinnön teemavuodeksi. Luvassa
on paljon erilaisia projekteja ja tapahtumia. Suomessa koordinoinnista vastaa Museovirasto. Tarkoituksena on saada ihmiset osallistumaan kulttuuriympäristön vaalimiseen,
helpottaa tiedon saatavuutta ja saavutettavuutta. Euroopan teemavuodessa on kyse paitsi
eurooppalaisuudesta myös paikallisuudesta. Eurooppalaiset halutaan saada näkemään
kulttuuriympäristö voimavarana ja jakamaan kokemuksensa siitä. (Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018, museovirasto.fi)
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KUVA 3. Teemavuoden logo (www.kulttuuriperintovuosi2018.fi/fi)

2.5

Kulttuuriperintöbarometri

Vuoden 2017 kulttuuriperintöbarometrissä on ensimmäistä kertaa tutkittu suomalaisten
asenteita ja mielipiteitä koskien kulttuuriperintöä. Barometrissä selvitettiin, kuinka merkityksellisenä kulttuuriperintöä pidetään, ja miten käsitteet kulttuuriperintö ja kulttuuriympäristö tunnetaan sekä kuinka valmiita oltaisiin osallistumaan kulttuuriperinnöstä ja
kulttuuriympäristöstä huolehtimiseen. Kulttuuriperinnön käsitteeseen kuuluu rakennetun
ympäristön lisäksi myös aineettomia resursseja kuten kieli, tavat, perinteet ja kädentaidot.
(Kulttuuriperintöbarometri)
Kulttuuriperintöbarometristä löytyy tietoa Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 verkkosivuilta. Nähtävillä on kirjallinen raportti sekä diaesitys barometrin tuloksista.

2.6

Unescon maailmanperintökohteet

Unescon maailmanperintökohteet ovat ainutlaatuisia ja mittaamattoman arvokkaita kulttuuriympäristöjä. Unescon tarkoitus on suojella ja pelastaa kohteita, sekä jakaa tietoa.
Unescon maailmanperintösopimuksen piiriin kuuluu 191 valtiota. Komitea ylläpitää maailmanperintöluetteloa, päättää jaettavista avustuksista ja uusista kohteista. Kohteet ovat
kulttuurikohteita, luontokohteita tai niiden sekoituksia. Suomessa on seitsemän maailmanperintökohdetta. Niistä kuusi on kulttuuriperintökohteita ja yksi on luonnonperintökohde.
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Petäjäveden vanha kirkko ja sen ympäristö kuuluvat Suomen maailmanperintökohteisiin. Kirkko on hieno esimerkki perinteisestä, pohjoismaista hirsirakentamisesta ja puukirkkoarkkitehtuurista. Se on rakennettu 1763-1765 paikallisten talonpoikien toimesta. Sen
jälkeen, kun Petäjäveden uusi kirkko otettiin käyttöön 1800-luvun lopulla, sitä ei ole suuremmin remontoitu. Unescon maailmanperintökohteeksi se on valittu vuonna 1994. (Petäjä-

veden vanha kirkko, maailmanperintökohteet, www.museovirasto.fi)

KUVA 4. Petäjäveden vanha kirkko

2.7

Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt eli RKY on Museoviraston
inventoinnin tuloksena syntynyt listaus maamme merkittävistä rakennetuista ja alueellista
identiteettiä luovista kulttuuriympäristöistä. Merkittäviksi valitut rakennetut kulttuuriympäristöt ovat monipuolisesti kullekin ajanjaksolle tyypillisiä, sekä antavat ajallisesti ja
kohdetyypeittäin kokonaiskuvan maamme historiasta ja kehityksestä. Museovirasto päättää inventointiin otettavat kohteet edellä mainituin perustein.
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2.7.1

Kaleva

Kalevan kaupunginosa kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Se sijaitsee Tampereen keskustan itäpuolella ja se on rakennettu Tammelan vainioille toisen maailmansodan jälkeen. Sen kaavoituksessa on toteutettu funktionalismin periaatteita. Elis Kaalamo on laatinut asemakaavan Liisankalliolle, alueelle Kalevan puistotien ja Kaupinkadun väliin. Kaavalla on tavoiteltu avoimuutta korttelirakenteisiin, luonnonvalon pääsyä asuntoihin ja puistomaisuutta. Teiskontie ja Sammonkatu
ovat Kalevan suurimmat kadut, jotka on suunniteltu leveiksi puistokaduiksi. Ne liittyvät
Kalevan kirkon edustalla Itsenäisyydenkatuun. Teiskontielle ja Sammonkadulle ollaan
rakentamassa raitiotietä, joten puistokadut kokevat muutoksen tulevien vuosien aikana.
(RKY, Kalevan kirkko ja kaupunginosa)

KUVA 5. RKY:n mukainen Kalevan kulttuuriympäristön rajaus (pohjakartta: http://kartat.tampere.fi/oskari)
Kaleva on rakentunut pääosin 1940-luvulta 1960-luvun alkuun. Rakennuskanta muodostuu lamelli- ja tornitaloista. Kalevan kymmenen tornitalon muodostama kokonaisuus on
yksi sen tunnistettavimmista maamerkeistä. Ne muodostavat kolmen ryhmissä avonaisen
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korttelin, jonka sisään jää Ilvespuisto. Tornitalot on suunnitellut Harry W. Schreck.
(RKY, Kalevan kirkko ja kaupunginosa)

KUVA 6. Kalevan tornitalot
Kalevan kirkko sijaitsee Kalevan keskeisimmällä paikalla, Liisankallion päällä. Se hallitsee maisemaa veistoksellisella olemuksellaan. Reima ja Raili Pietilä suunnittelivat modernin kirkon vuoden 1959 kilpailutyön pohjalta. Kirkko rakennettiin 1964-1968 välisenä
aikana. Se on rakennettu tiilestä ja liukuvalubetonista. Kalevan kirkko on valittu myös
kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymänä suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteosvalikoimaan. (RKY, Kalevan kirkko ja kaupunginosa)

KUVA 7. Kalevan kirkko
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2.8

Maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt

Maakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt edustavat maakunnallisesti arvokkaita ja omaleimaisia ympäristöjä. Ne on otettava huomioon maakuntakaavaa laadittaessa. Maakuntakaavan laadintaa varten Pirkanmaan liitto on tehnyt alueellaan maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventoinnin vuonna 2016.
Myös tässä opinnäytetyössä käsiteltävä Niemenrannan kulttuuriympäristö on maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

2.9

Muita tärkeitä kulttuuriympäristöjä

Kansalliset kaupunkipuistot ja maisemanhoitoalueet ovat myös osa kulttuuriperintöämme
ja siten tärkeitä kulttuuriympäristöjä. Kansalliset kaupunkipuistot ovat kokonaisuuksia,
joissa yhdistyvät kaupunkiluonto ja rakennettu kulttuuriympäristö. Ne ovat kansalaisten
olohuoneita ja tärkeitä elementtejä ympäristössämme. Kaupungit voivat perustaa kansallisen kaupunkipuiston hakemalla ympäristöministeriöltä perustamispäätöstä. Kansallisia
kaupunkipuistoja on Suomessa tällä hetkellä yhdeksän. Yksi näistä kaupunkipuistoista on
Hämeenlinnan puistokokonaisuus. Se koostuu Aulangon ja Vanajaveden rantojen puistoista, rakennetuista kulttuuriympäristöistä, virkistys- ja luonnonsuojelualueista. (Kansalliset kaupunkipuistot, www.ym.fi)
Maisemanhoitoalueet vaalivat kulttuuri- ja luonnonmaisemaa sekä alueen historiallisia
ominaispiirteitä. Maisemanhoitoalue voidaan perustaa luonnonsuojelulain nojalla. Ympäristöministeriö päättää valtakunnallisesti merkittävien maisemanhoitoalueiden perustamisesta. ELY-keskus päättää maakunnan liiton esityksestä maisemanhoitoalueen perustamisesta, kun kyse on maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävistä alueista. Simon maisemanhoitoalue on yksi neljästä valtakunnallisesta maisemanhoitoalueesta Suomessa.
(Maisemanhoitoalueet, www.ym.fi)

20

3

3.1

KAAVOITUS

Kaavoituksen tehtävä

Kaavoitus ohjaa aluesuunnittelua ja rakentamista. Se on hierarkkinen järjestelmä, jossa
tarkemman kaavoitustason määräykset menevät edellisen, epätarkemman tason edelle.
Yleispiirteisempi kaava ohjaa kuitenkin tarkemman laadintaa. Tasoja on kolme: maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Vuonna 1999 voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ohjaa kaavoitusprosessia. MRL velvoittaa kunnat järjestämään kaavoituksen alueellaan. Kaavoituksen tavoitteena on ohjata suunnittelua siten, että lopputuloksena
on mahdollisimman laadukasta elinympäristöä ekologisuus, taloudellisuus, sosiaalisuus,
kulttuurisuus ja kestävä kehitys huomioon ottaen. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja kunnallispoliittiset maankäytön strategiat ohjaavat myös kaavan laadintaa. On
oleellista ottaa huomioon myös alueen aikaisemmat kaavat. (RKY kaavoituksessa ja lupamenettelyssä, 2009)
Kaavoituksen on tarkoitus osoittaa alueet eri toiminnoille, kuten asumiselle ja teollisuudelle. Asumismuotojakin on erilaisia, ja asemakaavassa määritellään, onko tontti varattu
pientaloasumiselle tai esimerkiksi kerrostaloasumiselle. Asemakaavasta ilmenee myös
muun muassa tontin rakennusoikeus ja montako kerrosta korkean rakennuksen sille voi
rakentaa. Kaavan lisäksi kunnilla on oma rakennusjärjestys, joka myös ohjaa rakentamista.

3.2

Kulttuuriympäristöstä tehtävät selvitykset kaavoitusta varten

Koska laki velvoittaa tarkastelemaan ympäristövaikutuksia, joihin kulttuuriset vaikutuksetkin kuuluvat yhtenä osana, on ennen kaavoitusta tehtävä riittävät selvitykset. Selvitysten määrä on riippuvainen kaavoitettavasta alueesta. Luonnontilaiselle maa-alueelle kaavoittaessa selvitykset koskevat lähinnä eliöstöä ja kaavoituksen vaikutusta luonnon mo-
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nimuotoisuuteen alueella. Olemassa olevassa kaupunkirakenteessa selvitetään muun muassa vaikutuksia kulttuuriympäristöön. Ympäristöministeriö on julkaissut oppaita vaikutusten arviointia varten (Liite 1).
Museovirasto on laatinut yhdessä Suomen kuntaliiton ja ympäristöministeriön kanssa
muistion valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen maankäytön suunnittelun velvoitteiden selkeyttämiseksi. Muistion on tarkoitus auttaa arvioimaan
valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen säilymistä, kehittämistä ja muuttamista. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt on
otettava huomioon kaavoituksessa. Selvitysten tulee olla tarpeeksi kattavia, jotta ympäristön ominaisluonne ja erityispiirteet säilyisivät.
Maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt tulee myös ottaa huomioon kaavoituksessa. Esimerkiksi Pirkanmaan maakuntakaava 2040:tä varten on tehty inventointi maakunnan arvokkaista rakennetuista kulttuuriympäristöistä 2016 (https://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/sites/default/files/raku_27052016.pdf). Inventoinnin on tehnyt
Pirkanmaan liitto.

3.3

Tasot

Kaavoituksella on kolme tasoa: maaseutukaava, yleiskaava ja asemakaava. Ne muodostavat hierarkkisen järjestelmän, jossa ylempi kaavataso ohjaa seuraavan laadintaa. Maakuntakaava on ylin kaavatasoista. Kaavakarttojen lisäksi jokaisella kaavatasolla on oltava
selostus, josta käy ilmi muun muassa kaavan lähtökohdat ja vaikutukset.

3.3.1

Maakuntakaava

Vuoden 1958 rakennuslaissa (370/1958) säädetään seutukaavasta. Vuoden 1999 Maankäyttö- ja rakennuslaissa maakuntakaava on korvannut seutukaavan. Maakuntakaava laaditaan maakuntaliiton toimesta maakunnan alueelle. Se antaa kokonaiskuvan alueen kehittämiselle ja sen tulee tukea valtakunnallisia maankäyttötavoitteita. Vuoden 2016
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MRL:n muutos siirsi maakuntakaavan vahvistamisen ympäristöministeriöltä maakunnan
liitolle.
Maakuntakaavan tarkoitus on esittää maakunta kokonaisuutena ja tukea maakunnan kehitystä määräämällä kehitettävät alueet. Maakunnan oloista johtuviin erityistarpeisiin tulee kiinnittää huomiota kaavaa laadittaessa. Maisema-alueiden perustamispäätökset,
luonnonsuojeluohjelmat ja -päätökset ohjeistavat maakuntakaavan laadintaa. Kaavassa
on otettava erityisesti huomioon:
•

Tarkoituksen mukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen

•

Alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen

•

Ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin

•

Vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön

Muita tärkeitä huomioon otettavia asioita kaavassa ovat:
•

Maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset

•

Maiseman, luonnonvarojen ja kulttuuriperinnön vaaliminen

•

Virkistysalueiksi soveltuvien alueiden riittävyys kaava-alueella

Maakuntakaavassa esitetään maankäytön alueet suuripiirteisesti niille varatun käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi ruskeapohjainen A-merkintä tarkoittaa asumiselle varattua aluetta ja C keskusta-aluetta. Maakuntakaavassa tulee myös esittää merkittävät maisema-alueet, rakennetun kulttuuriympäristön alueet ja kohteet sekä kiinteät muinaisjäännökset. Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet on
esitetty erillisellä kartalla. Tampere on kehystetty RK-merkinnällä, mikä tarkoittaa, että
kyseisen alueen kulttuuriympäristöt löytyvät kyseisistä liitekartoista.
Maakuntakaava on otettava huomioon alueidenkäytön toimenpiteitä tehdessä, sillä kaavan toteutumista on pyrittävä edistämään. Se ohjaa yleis- ja asemakaavan laadintaa, eikä
ole oikeusvaikutteinen näiden alueella muutoin kuin kaavojen muuttamista koskevien
vaikutusten osalta.
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KUVA 8. Ote Maakuntakaavasta Tampereelta (Pirkanmaan maakuntakaava 2040)

3.3.2

Yleiskaava

Yleiskaavan laatii kunta ja hyväksyy kunnanvaltuusto. Se voidaan laatia kunnan koko
alueelta tai osasta siitä, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Kunnat voivat laatia myös
yhteisen yleiskaavan, jolloin kuntien yhteinen toimielin hyväksyy kaavan ja ympäristöministeriö vahvistaa sen. Yleiskaavan on tarkoitus määritellä, miten eri toiminnot kuten
asutus, palvelut ja työpaikat järjestetään alueella. Kaavassa ratkaistaan myös toimintojen
välisten yhteyksien järjestäminen.
Kaavassa on otettava erityisesti huomioon maakuntakaava, joka ohjaa yleiskaavan laadintaa. Lisäksi on otettava huomioon:
•

Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys

•

Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäytön mahdollisuudet

•

Asumisen tarpeet

•

Palveluiden saatavuus

Yleiskaavasta tulee ilmetä myös:
•

Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset
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•

Liikenteen, energia-, vesi- ja jätehuollon järjestäminen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla

•

virkistysalueiksi soveltuvien alueiden riittävyys kaava-alueella

•

rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen

Yleiskaava on voimassa siellä, missä asemakaavaa ei ole eli haja-asutusalueilla. Asemakaava-alueella se on voimassa vain asemakaavan muuttamista koskevien vaikutuksen
osalta. Se ohjaa asemakaavan laadintaa ja muutoksia. Yleiskaava korvaa aikaisemman
yleiskaavan alueella, ellei kaavassa toisin määrätä. Yleiskaava voi olla myös oikeusvaikutukseton eli se on hyväksytty niin, ettei sen alueella ole MRL:ssä tarkoitettuja oikeusvaikutuksia.
Kuten maakuntakaavassa myös yleiskaavassa asuminen on merkitty ruskealla. Yleiskaavassa jaetaan asuminen kuitenkin jo useampaan eri muotoon, kuten AK eli kerrostaloasumiseen ja AP eli asuinpientaloalueeseen. Violetti PY tarkoittaa julkisten palvelujen ja
hallinnon aluetta. Kuvassa 9. PY-4 merkinnässä indeksinumero 4 tarkoittaa, että rakentaminen tulee sopeuttaa sijoitukseltaan ja tyyliltään kulttuuriympäristön arvoihin. Kaavakartan mukana kulkevat aina kaavamerkinnät, joista selviää tarkemmat säännöt, rajoitukset ja ohjeet alueenkäytölle.
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KUVA 9. Niemenrannan osayleiskaava (Niemenrannan osayleiskaava 2009)

3.3.3

Asemakaava

Asemakaava on kaavatasoista tarkin ja myös rajatuin. Siinä missä yleiskaava tehdään kattamaan koko kunta tai sen osa-alue, on asemakaava laadittu pienemmälle alueelle. Se voi
olla laadittu kattamaan keskustakorttelin tai palan asuinaluetta taajamassa. Asemakaava
on yleensä laadittu vain keskustan ja lähitaajamien alueelle. Haja-asutusalueilla on voimassa yleiskaava. Monet kunnat tarjoavat palvelua, jossa koko ajantasa-asemakaava on
nähtävillä. Se on koottu asemakaavoista yhdeksi ajantasaiseksi ajantasa-asemakaavakartaksi. Asemakaavan laatii kaupunki ja sen tehtävä on yhdessä rakennusjärjestyksen ja rakennustapaohjeiden kanssa ohjata rakentamista. Asemakaava on määräävä, joten sitä täytyy noudattaa, mutta hyvin perusteluin siitä voi tietyissä tapauksissa poiketa antamalla
kaavanlaatijalle vastineen.
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KUVA 10. Ote asemakaavasta korttelin 7908 osalta Niemenrannassa (Tampereen kaupunki, kaava 8434)
Asemakaavassa merkitään yksityiskohtaisesti rakennusoikeus, kerrosten lukumäärä ja
alue, jolle rakennus sijoitetaan. Asemakaavassa esitetään korttelit ja kaavatontit, korttelia
ympäröivät kadut, kevyenliikenteen väylät, aukiot tai viheralueet. Lisäksi asemakaavassa
esitetään rakentamista ohjaavia sääntöjä (KUVA 10.). Niiden tarkat merkitykset löytyvät
aina asemakaavakartan merkinselityksistä. Kuvassa 10 näkyy myös suojeltu puurakenteinen virkamiesasunto. S-piha1 -merkintä tarkoittaa, että piha-alue tulee rakentaa kulttuuriympäristön arvoja noudattaen.
Yleiskaava ohjaa asemakaavan laadintaa. Maakuntakaava on otettava myös huomioon
kaavan laadinnassa. Asemakaava ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa tai rajoitusta maanomistajalle, eikä elinympäristön laadun heikkenemistä perusteetta.
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3.4

Prosessi ja kaavoitukseen vaikuttaminen

Kaavoitus käynnistyy joko yksityisen tai kaupungin toimesta. Yksityishenkilöllä on oikeus tehdä aloite kaavan laadinnasta omalla maallaan. Kaupunki päättää, onko aloite tarkoituksenmukainen. Kaupungit julkaisevat aika ajoin maankäyttöstrategiansa, joka antaa
viitekehyksen tuleville kaavoitustarvealueille. Maankäyttöstrategia on ensimmäinen dokumentti, josta voi saada tietoa esimerkiksi oman asuinalueensa tilanteesta ja siitä, onko
siellä kaavoituksen tarvetta. (Kaavoitukseen osallistuminen)

3.4.1

Aloitus

Kaavoituksen tullessa vireille laaditaan OAS eli osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Se
on suunnitelma hankkeen etenemisestä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta käyvät
ilmi:
•

Kaavatyön lähtökohdat

•

Tavoitteet

•

Kaavan valmistelun ja päätöksenteon eteneminen

•

Miten valmisteluun voi osallistua

•

Miten kaavan vaikutuksia arvioidaan

Miten kaavatyön edistymisestä tiedotetaan (Kaavoitukseen osallistuminen)

KUVA 11. Aloitus (Kaavoitukseen osallistuminen)
Kaavoituksen alkamisesta saa tiedon kunnan verkkosivuilta, paikallis- ja sanomalehdistä.
Merkittävimmät hankkeet esitellään kaavoituskatsauksessa, joka löytyy kunnan verkkosivuilta. Maanomistajat, taloyhtiön isännöitsijät, seurat ja muut osalliset saavat kirjeitse
tiedon kaavoituksen alkamisesta. Usein, projektista riippuen järjestetään yleisötilaisuus,
jossa pääsee kysymään mieltä askarruttavista seikoista ja antamaan oman mielipiteensä.
(Kaavoitukseen osallistuminen)
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kunnantalolla ja verkkosivuilla. Lisäksi se voi olla nähtävillä esimerkiksi kaavoitusalueen lähikirjastossa. OAS:sta voi antaa
mielipiteensä sen esilläoloaikana. OAS:sta löytyvät ohjeet mieliteen jättämiselle. Jos
osallinen ei ole tyytyväinen OAS:iin, eikä kaavoittajan kanssa käydyt keskustelut johda
lopputulokseen, voi osallinen ottaa yhteyttä ELY-keskukseen. Hän voi esittää neuvottelua
OAS:in riittävyydestä MRL:n nojalla. Jos ELY-keskus pitää OAS:ia puutteellisena, järjestetään neuvottelu. (Kaavoitukseen osallistuminen)

3.4.2

Kaavaluonnos

Kaavaluonnos laaditaan OAS:in mukaisesti. Siinä kuvataan alustavasti alueen käyttötarkoitukset sekä rakentamisen sijoittuminen ja määrä. Luonnoksen suunnitteluun osallistuvat kaavan valmistelijan lisäksi eri alojen asiantuntijoita kaavoitettavasta alueesta riippuen. Kaavasuunnittelussa on mukana esimerkiksi rakennussuojelun ja liikennesuunnittelu asiantuntijoita. Kunnan ulkopuolisia yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi museovirasto, ELY-keskus ja maanomistajat. (Kaavoitukseen osallistuminen)

KUVA 12. Kaavaluonnos (Kaavoitukseen osallistuminen)
Kaavaluonnos asetetaan esille ja siitä saadut mielipiteet pyritään ottamaan huomioon kaavoituksessa. Kaavaluonnoksen lisäksi nähtävillä voi olla eri vaihtoehtoratkaisuja, kuvamateriaalia ja arviointiselvityksiä. Jos kaavoitettava kohde on merkittävä, kaupunkiympäristölautakunnan on hyväksyttävä luonnos ennen kuin sitä voidaan käyttää jatkotyöskentelyn pohjana. (Kaavoitukseen osallistuminen)

Kaavaluonnoksesta tiedotetaan kuten OAS:ssa on sovittu. Ilmoitus voidaan julkaista
verkkosivuilla, paikallis- tai sanomalehdessä sekä kirjeitse osallisille. Kaavaluonnos on
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esillä samoin kuin OAS ja esilläoloaikana siitä voi jättää mielipiteen. Mielipiteensä voi
ilmaista kirjallisena lähettämällä se kunnan kirjaamoon tai suullisesti ilmaistuna suoraan
kaavanvalmistelijalle. (Kaavoitukseen osallistuminen)

3.4.3

Kaavaehdotus

Kaavaehdotus on viimeistelty dokumentti, jossa on kaikki kaavaan kuuluvat elementit.
Siinä on kaavakartta kaavamerkintöineen ja -määräyksineen. Se sisältää myös kaavaselostuksen. Kaavaehdotuksessa on otettu huomioon edellisten vaiheiden mielipiteet
mahdollisuuksien mukaan. Jos kaupunkiympäristölautakunta puoltaa kaavaehdotusta, se
asetetaan nähtäville. Kaavaehdotuksesta on pyydettävä tässä vaiheessa lain vaatimat asiantuntijalausunnot. (Kaavoitukseen osallistuminen)

KUVA 13. Kaavaehdotus (Kaavoitukseen osallistuminen)
Kaavaehdotus on näytillä samoin kuin edellisten vaiheiden dokumentit. Sen nähtäville
tulosta ilmoitetaan verkkosivuilla ja ulkopaikkakuntalaisille osallisille kirjeitse. Kaavaehdotus on esillä 30 päivää ja vähäisessä kaavamuutoksessa 14. Tänä aikana on mahdollista toimittaa kirjallinen muistutus kirjaamoon, jos kaavaehdotus ei tyydytä. (Kaavoitukseen osallistuminen)

3.4.4

Hyväksyminen

Kaavaehdotus hyväksytään, ellei muistutuksia ole tullut tai lausunnoissa ole ollut huomautettavaa. Kaavaehdotus etenee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi kaupunginhallituksen kautta. Vähäiset kaavamuutokset voi hyväksyä kaupunkiympäristölautakunta.
(Kaavoitukseen osallistuminen)
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Jos muistutuksia tai lausuntoja on tullut, laatii kaavan valmistelija niihin vastaukset. Kaavaehdotusta muutetaan tarpeen mukaan. Jos muutokset ovat olennaisia, asetetaan ehdotus
uudelleen nähtäville. Muutosten ollessa vähäisempiä kaupunkiympäristölautakunta käsittelee ehdotuksen uudelleen. Osoitetietonsa jättäneet muistutuksen tekijät saavat kaupungin perustellun kannanoton postitse. (Kaavoitukseen osallistuminen)

KUVA 14. Hyväksyminen (Kaavoitukseen osallistuminen)
Kaavan hyväksymisestä saa tiedon, kun kaupunki kuuluttaa siitä verkkosivuillaan. Jos
päätös ei miellytä voi siitä valittaa hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on:
•

Henkilöllä, jota päätös koskee

•

Henkilöllä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

•

Kunnan jäsenellä

•

ELY-keskuksella

•

Viranomaisilla heidän toimialaansa kuuluvissa asioissa

•

Maakunnan liitolla tai kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä
on vaikutuksia

Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa
toimialueellaan. (Kaavoitukseen osallistuminen)
•
Valittaa voi kolmenkymmenen päivän ajan kaavan hyväksymisestä. Hallinto-oikeus käsittelee valituksen ja päätöksestä ilmoitetaan kirjeitse osallisille. Korkeimmalta hallintooikeudelta voi saada jatkovalitusluvan, jos kunnallisvalituksen tekijä saa hallinto-oikeudelta kielteisen päätöksen. Kaavan voimaantulosta kuulutetaan ja ilmoitetaan osallisille
ja sitä pyytäneille, jos kaava toteutuu valituksista huolimatta. (Kaavoitukseen osallistuminen)
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3.4.5

Voimaantulo

Kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei valiteta valitusajan aikana. Silloin
kaupungin verkkosivuilla kuulutetaan kaavan voimaantulosta. Jos kaavasta valitetaan,
mutta valitukset hylätään, tulee kaava voimaan oikeuskäsittelyn jälkeen annettavalla kuulutuksella. Voimaantulon jälkeen kaavaa ryhdytään toteuttamaan. Kaupunki rakentaa
kaavan mukaiset yleiset alueet ja rakennuslupia voi hakea kaavan mukaiselle rakentamiselle. (Kaavoitukseen osallistuminen)
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4

4.1

CASE: NIEMENRANTA

Niemenranta

Tähän opinnäytetyöhön valittu alue, Niemenranta, sopii kohteeksi sen eri vaiheiden
vuoksi. Niemenranta oli aikaisemmin suljettu teollisuusalue, jossa sijaitsi Niemen saha.
90-luvulla teollisuustoiminnan loputtua alue avautui lähiseudun asukkaille virkistyskäyttöön. Vuonna 2005 M-Real Oyj jätti alueen itäisestä osasta Tampereen kaupungille kaavoituspyynnön. Kyseinen alue on tässä opinnäytetyössä esitetty Niemenrannan alue. MReal Oyj:n lopettaessa 2008 tehdasalue liitettiin kaavaan selvitysalueena.
Ensin Niemenrannan alueelle laadittiin yleiskaavaa ja sitten kolmivaiheisesti asemakaava. Nyt, vuoden 2018 keväällä kolmannen vaiheen asemakaava alkaa olla valmis, ja
edellisten vaiheiden asemakaava-alueet ovat paljolti rakennettuja. Kaavoituksen tulokset
alkavat olla näkyvissä kaupunkirakenteessa, joten opinnäytetyön kyselyssä voi jo tiedustella alueen käyttäjiltä kaavoituksen onnistumisesta.

KUVA 15. Opinnäytetyössä käsitellyn alueen rajaus punaisella sekä sinisellä asemakaavoituksen vaiheet. Selvitysalue eli tuleva Hiedanranta punaisella pisteviivalla.
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Niemenranta sijaitsee noin viisi kilometriä Tampereen keskustasta länteen kohti Ylöjärven kaupunkia. Idässä se rajautuu Näsijärveen ja etelässä Paasikiventiehen. Sen naapurialueita ovat Lielahti, Niemi ja Lentävänniemi. Opinnäytetyöhön rajattu alue mukailee
Niemenrannan osayleiskaavan rajausta. Selvitysalue on tulevaa Hiedanrantaa, jonka alueelle jäävät Lielahden kartano ja tehtaan rakennukset. Tähän opinnäytetyöhön rajattu alue
on Niemenrannan osayleiskaavan rajaus ilman selvitysaluetta. (Tampereen Niemen kartanon alue, rakennetun kulttuuriympäristön inventointi, 25.20.2011, Mirkku Haapasaari
ja Pauliina Tiusanen)

4.1.1

Historia

Niemenrannan alueella on sijainnut Niemen kylä, josta on maininta jo vuodelta 1442.
Niemen kylä kuului vanhaan Pirkkalan pitäjään. Kylässä oli vuonna 1558 neljä kantatilaa.
Sittemmin kylän vaiheet johtavat Isoniemen ja Vähäniemen tilojen yhdistymiseen Freanderin pojan Karl Freanderin ja Mäkkylän tyttären Mathildan (myöh. Mathilda Niemi) naimakaupan myötä. Menneessään naimisiin Mathildan kanssa Karl Freander sai haltuunsa
nykyisen Niemen talon (Niemen kartano). Karl Freander kuoli vuonna 1856 ja leskeksi
jäänyt Mathilda nai Juha Niemen. Tämä kuoli vuonna 1885, eikä Mathilda Niemelle jäänyt perillisiä. Kaikki lapset olivat kuolleet jo nuorina. Ahlström Oy osti Mathildalta kartanon vuonna 1887 ja jätti tälle elinikäisen asumisoikeuden Niemen päärakennuksen koillispäätyyn. Kauppaan kuului myös lehmien pito-oikeus. Mathilda Niemi kuoli vuonna
1907.
Niemen tilan siirryttyä Ahlström-yhtiölle alkoi sahateollisuuden aika alueella. Sahan lisäksi Niemen tilan maille rakennettiin myös 1800-luvun lopussa pytinkejä työläisille ja
työnjohdolle. Saha toimi 1960-luvun puoleen väliin asti ja sillä oli voimakas työllistävä
vaikutus. Niemen kartano toimi työmiesten asuntona. Mathilda Niemen kuoltua muutettiin hänen huoneensa työläisperheiden asunnoiksi. Päärakennuksen pirtti oli yhteisön kokoontumispaikka. (Tampereen Niemen kartanon alue, rakennetun kulttuuriympäristön inventointi, 25.20.2011, Mirkku Haapasaari ja Pauliina Tiusanen)
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KUVA 16. Vieraspytinki (Kantonen, 1999-2000 -> M-Realin Lielahden tehtaiden arkisto)
Vuonna 1916 Ab J.W.Enqvist Oy osti Niemen sahan ja tilan. Enqvist oli aikaisemmin
ostanut Lielahden kartanosta lohkotun päätilan ja yhdisti Lielahden ja Niemen maatalouden. Alueella pyrittiin omavaraisuuteen, sillä se sijaitsi sen aikaisella mittapuulla kaukana
Tampereen keskustasta ja Ylöjärven kirkolta. Vaikka Enqvist-yhtiö olikin ostanut maaalueet selluloosatehdasta varten, panosti se kuitenkin maatalouteen. 1917 Birger Federley
sai valmiiksi navetan piirustukset ja uusi navetta nousi entisen pakarirakennuksen paikalle. (Tampereen Niemen kartanon alue, rakennetun kulttuuriympäristön inventointi,
25.20.2011, Mirkku Haapasaari ja Pauliina Tiusanen)
Vuonna 1914 alkaneen selluloosateollisuuden ympärille oli tarkoitus kehittää oma yhdyskunta. Tätä varten J.R. Enqvist suunnitteli rakennusohjelman, joka sisälsi niin kaavoitusta
kuin rakennussuunnitelmiakin. Federley suunnitteli yhtiön aikana rakennetut rakennukset
ja toimi yhtiön arkkitehtina vuoteen 1932 asti. Federley on suunnitellut muun muassa
puisen virkamiesasunnon, Niemen saunan ja virkamiesasunnon tiilestä (KUVA 17.).
Nämä rakennukset sijaitsevat yhä alueella. Federleyn tyyli vaihtui jugendista klassismiin
ensimmäisen maailmansodan jälkeen, mikä näkyy muun muassa Niemenrannan virkamiesasunnoissa. (Tampereen Niemen kartanon alue, rakennetun kulttuuriympäristön inventointi, 25.20.2011, Mirkku Haapasaari ja Pauliina Tiusanen
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Federley suunnitteli alueelle vuonna 1924 asemakaavan laajentuvaa yhteisöä varten.
Vuonna 1930 Enqvist-yhtiö joutui kuitenkin talousvaikeuksiin ja osakkeet oli myytävä
pois. Yhtiön johto vaihtui ja uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin Anton af Forselles. Uusi
johto kiristi yhtiön politiikkaa. Hyödykkeistä ja eduista oli maksettava. Asuntoaluesuunnitelmat eivät enää edenneet. Lielahden alue, johon nykyinen Niemenrantakin kuuluu,
liitettiin Tampereeseen 1950. (Tampereen Niemen kartanon alue, rakennetun kulttuuriympäristön inventointi, 25.20.2011, Mirkku Haapasaari ja Pauliina Tiusanen)
G.A Serlachius osti Enqvist-yhtiöltä sellutehtaan vuonna 1971. Sen jälkeen nimi vaihtui
Metsä-Serla Oyj:si ja lopulta M-Real Oyj:ksi vuonna 2001. Pesuhalli navetan vieressä oli
ainoa uusi rakennus omistuksen vaihduttua. Alue pysyi reservialueena, ja 1980-luvulla
olikin käynnistyä uusi tehdashanke, jota ei kuitenkaan toteutettu. Hanketta vastustivat
monet tahot, sillä arvokasta kulttuurihistoriallista virkistysaluetta ei haluttu menettää.
(Tampereen Niemen kartanon alue, rakennetun kulttuuriympäristön inventointi,
25.20.2011, Mirkku Haapasaari ja Pauliina Tiusanen)
Alue vapautui 1990-luvun alussa vapaasti kuljettavaksi ja on ollut suosittu virkistysalue
lähialueen asukkaille. 2008 M-real Oyj:n kemihierretehdas ja Ligno Tech Finland Oy:n
Iigniinitehdas lopettivat toimintansa. (Niemenrannan osayleiskaava kaavaselostus, 2009)
4.1.2

Niemenrannan kulttuuriympäristö

Niemenrannan kulttuuriympäristö sijoittuu Niemen kartanoa ympäröivälle alueella (Liite
3.). Kulttuuriympäristössä on kerroksellisuutta alueen historiallisten vaiheiden vuoksi.
Maatalous ja puunjalostus näkyvät rakennusperinnössä. Niemen kartanon pihapiiriä hallitsevat pirtti, vieraspytinki ja navetta (KUVA 17.). Niiden ympäristöön on rakennettu
asuntorakennuksia sahan yhteisölle. Nykyisellään Niemen kartanon rakennukset ovat
huonossa kunnossa. Rakennuksilla on kuitenkin käyttöä ja Rientolan setlementti ry omistaa Niemen kartanon rakennukset. Heidän aikomuksenaan on kunnostaa ne tulevaa käyttöä varten.
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Niemenrannan kulttuuriympäristö on maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Se löytyy Pirkanmaan liiton laatimasta kulttuuriympäristöinventoinnista.

Lielahdenkatu

KUVA 17. Niemenrannan keskeiset rakennusperintökohteet (Tampereen Niemen kartanon alue, rakennetun kulttuuriympäristön inventointi, 2011, Haapasaari M ja Tiusanen P)
Niemen kartanon pihapiirin rakennukset (KUVA 17.)
1a

Niemen navetta ja tallirakennus (1917-1918)

1b

Niemen pirtti (1861)

1c

Vieraspytinki

1d

Kellari (1877)

1e

Pesuhalli (1970-1980-luku)

Muut (KUVA 17.)
2

Puutarhan lämpökeskus, kasvihuoneosa purettu

3

Virkamiesasunto tiilestä, myöh. palatsi/klubi, Federley, (1917-1918)
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(KUVASSA 17. Klubi sijaitsee Niemen kylänpaikan länsipuolella ja on numeroitu virheellisesti numerolla 11.)
4

Puinen virkamiesasunto, Federley, (1919-1920)

5a

Virkamiesasunto tiilestä, Federley, (1920-1923)

5b

Niemen kartanon aitta (1844)

6

Niemen sauna, Federley, (1920)

7

Niemen paja, Federley, (1920), tuhoutunut tulipalossa.
Uusi paja, M.Mikama, (1944)

8

Niemen mylly (n.1920-1922)

9

Puinen asuntolarakennus, Jaakko Tähtinen (1946)

10a

Virkailijoiden asuinrakennus, Tähtinen (1946-1953)

10b

Virkailijoiden asuinrakennus, Tähtinen (1947-1948)

11

Entinen moottoripyöräliike

Purettuja tai tuhoutuneita rakennuksia ja rakenteita (KUVA 17.)
13

Vaunuvarasto, purettu

14

Pienet talousrakennukset

15

(Asuin)rakennus

16

(Asuin)rakennus

17

Niemen eli Harjuntausta kansakoulu (v.1900), myöh. virkailijoiden asuintalo. Purettu vuonna 1985.

(Tampereen Niemen kartanon alue, rakennetun kulttuuriympäristön inventointi, 2011,
Haapasaari M ja Tiusanen P)

4.2

Niemenrannan kaavoitus

Niemenrannan kaavoitusta alettiin suunnitella 2000-luvun alussa. Alueesta on tehty monia selvityksiä. Tampereen kantakaupungin yleiskaava on vahvistettu 12.12.2000 ja siinä
Niemenrannan alue on esitetty selvitysalueeksi. Vuonna 2006 alueella on tehty arkeologinen inventointi, jossa on selvinnyt muinaisjäännökset: Niemen kylän sijainti, kiviröykkiö ja rajakivi (KUVA 21. Muinaisjäännökset merkitty SM-merkinnällä). Alueesta on
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tehty myös kaksi diplomityötä. Arkkitehti Minna Seppänen on tutkinut alueen rakennuskantaa diplomityössään Niemen kartanon ja sahan alue, maankäytön perusteet ja luonnos
asuinalueeksi (1993). Arkkitehti Mirkku Haapasaari on laatinut YIT:n tilauksesta diplomityön Kulttuuria kartanolta - kulttuurihautomo Tampereen Niemen kartanolle (2007).
Jälkimmäisessä diplomityössä on tutkittu Niemen kartanon asemaa uuden asuinalueen
rinnalla. (Niemenrannan osayleiskaavaselostus 2009)
Metsäliitto-yhtymä ja Museovirasto ovat tehneet yhteistyösopimuksen 2002 Niemenrannan alueen rakennusperinnön vaalimisesta. Alueesta on tehty kulttuuriympäristön inventointi 2011 YIT:n toimesta koskien asemakaavoituksen toista vaihetta. Toisessa vaiheessa
kaavoitettiin alue, jolle sijoittuvat Niemen kartanon rakennukset. Alueella on tehty myös
mm. luonto-, liikenne- ja ympäristöselvitykset. (Niemenrannan osayleiskaavaselostus
2009)
Alueesta on tehty myös osayleiskaavan valmistelun yhteydessä maankäyttöluonnos, joka
on tulevaa maankäyttöä luonnosteleva suunnitelma. Sen on laatinut Helamaa & Heiskasen arkkitehtitoimisto. Sitä on käytetty myös yleissuunnitelman pohjana. Maankäyttöluonnosta laadittaessa on tutkittu muun muassa näkymiä. Tärkeimmät näkymät kuten
Niemen kartanon ja Lielahden kartanon välinen näkymäyhteys on haluttu säilyttää. Sen
tielle ei tule rakentaa sellaista kaupunkirakennetta, joka näkymän katkaisisi. Niemenrannan yleissuunnitelmassa näkymäalue on määritelty puistoksi. Niemen kartano sijaitsee
mäen päällä, joten näkymä on laaja. (Niemenranta yleissuunnitelma ja rakentamistapaohje 2010, 6.)

4.2.1

Maakuntakaava

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on korvannut Pirkanmaan 1. maakuntakaavan vuonna
2017. Niemenrannan alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi eli asuinalueeksi, johon voi liittyä myös muuta toimintaa kuten palveluita. Ruskea ruudukko tarkoittaa tiivistä
joukkoliikennevyöhykettä. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä ei ole merkitty karttaan karttateknisistä syistä, vaan koko Tampereen kaupungin ympärillä on RK-merkintä. Se tarkoittaa, että merkittävät rakennetut
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kulttuuriympäristöt esitetään erillisillä kartoilla. Muutokset alueiden käytön suhteen edelliseen kaavaan alueen osalta ovat teollisuusalueen poistuminen ja keskustatoimintojen sijoittuminen Hiedanrantaan.

KUVA 18. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040. Kaava on tullut voimaan 2017.(Pirkanmaan maakuntakaava 2040)
Niemen kartanon alue on merkitty maakuntakaavakartan liitekartassa merkinnällä 50/2
(KUVA 19.). Se tarkoittaa, että aluerajauksen sisällä on maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Sinisellä merkityt alueet ovat valtakunnallisesti ja punaisella merkityt
maakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä.

KUVA 19. Ote maakuntakaavan liitekartasta (Pirkanmaan maakuntakaava 2040, Kaavaselostuksen liite 2, liitekartat)
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4.2.2

Yleiskaava

Niemenrannan alueelle on laadittu osayleiskaava. Se on tullut voimaan vuonna 2009.
Luonnosvaihtoehtoja osayleiskaavalle oli kolme. Vaihtoehto A:ssa rakentaminen oli tehokkainta, vaihtoehto B:ssä se oli keskimääräistä ja C:ssä maltillisinta. Kaikissa vaihtoehdoissa tavoitteena oli kaavoittaa koti noin 4 000 uudelle asukkaalle. Suurin ero luonnosvaihtoehtojen välillä oli liikenteen järjestäminen. (Niemenrannan osayleiskaavaselostus 2009)

KUVA 20. Luonnosvaihtoehdot (Niemenrannan osayleiskaava selostus 2009)
Luonnosvaihtoehdot olivat nähtävillä ja niitä esiteltiin Lielahden koululla pidetyssä yleisötilaisuudessa. Mielipiteitä luonnoksista jätettiin 17 kappaletta. Viranomaisten ja kaupungin yksiköiden lausuntoja jätettiin 11 kappaletta. Tilakeskuksen lausunnossa esitettiin
päiväkodin perustamista alueelle. Mielipiteitä oli liikenteen järjestämisestä, kasvillisuuden ja linnuston kulttuurivaikutteisuudesta ja kulttuuriympäristön rakentamisesta. Toivottiin esimerkiksi, että Niemen kartanon aluetta täydennettäisiin ”ympäristön arvot huomioivalla nykyisen kaltaisilla rakennuksilla, eikä kerrostalorakentamisella”. (Niemenrannan osayleiskaavaselostus 2009)
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KUVA 21. Niemenrannan osayleiskaava (Niemenrannan osayleiskaava 2009)
Osayleiskaavassa violetilla merkityt alueet (KUVA 21.) tarkoittavat julkisten palvelujen
ja hallinnon aluetta. PY-4 tarkoittaa, että rakentamisen tulee sopeutua sijoitukseltaan ja
tyyliltään olemassa oleviin kulttuuriympäristön arvoihin. AP-8 tarkoittaa pientalovaltaista aluetta. Se on merkitty vaaleanruskealla. Myös tällä alueella pitää sopeuttaa tyyli ja
sijoitus kulttuuriympäristön arvoihin. Alueelle on rakennettu paljon pienkerrostaloja ja
päiväkoti. Merkinnällä sallitaan myös kyseiset rakentamisen muodot, mutta kerrostaloihin saa sijoittaa enintään 25% alueen kerrosalasta. Asuinympäristöön soveltuvat työ- ja
palvelutilat hyväksytään myös. Tummemman ruskea AK-1 -merkintä tarkoittaa kerrostalovaltaista aluetta, joka sallii myös muita rakentamisen muotoja.
Osayleiskaavassa esitetään myös suojellut rakennukset ja rakennusryhmät sr-2 -merkinnällä. SM tarkoittaa kiinteää muinaisjäännöstä. SM-1 on Niemen kylän paikka (KUVA
21.). Kaavassa esitetään reitit erilaisilla viivoilla ja nuolilla. Viheralueet on merkitty vihreällä ja vaaleanpunainen E/V tarkoittaa erityisaluetta. Alue on ollut läjitysaluetta, joten
sille ei voi rakentaa. Sitä voidaan käyttää virkistysalueena, jos se suunnitellaan siten, että
se ei aiheuta terveyshaittaa. SE-1 -alue tarkoittaa selvitysaluetta eli tulevaa Hiedanrantaa.
Merkinnät löytyvät aina kaavan yhteydestä tarkkoine määritelmineen. Virkailijoiden
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asuinrakennuksia ei ole merkitty osayleiskaavassa suojelumerkinnällä. Asemakaavassa
ne on merkitty suojelumerkinnällä.

4.2.3

Asemakaava

Niemenrannan asemakaavoitus on toteutettu kolmivaiheisesti. Ensimmäisen vaiheen asemakaava on laadittu alueen läntiselle kolmannekselle. Se on tullut voimaan 18.04.2011.
Keskimmäinen kolmannes, jossa sijaitsee myös Niemen kartanon pihapiiri, on tullut voimaan 29.7.2013. Viimeinen kolmannes on luonnosvaiheessa. Sen on tarkoitus saada lainvoima vuoden 2018 aikana.

KUVA 22. Asemakaavaote Niemenrannan kulttuuriympäristön alueelta. Ruskealla korostetut rakennuspaikat tarkoittavat suojeltuja rakennuksia ja vihreällä korostetut kaavatontit s-piha1 merkinnällä varustettuja. (Tampereen kaupunki, asemakaava 8434, muokattu)
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Asemakaavassa virkailijoiden asuinrakennukset ovat suojeltuja. Kaavassa on myös esitetty s-piha1 -merkinnällä pihat, joiden rakentamisessa on otettava huomioon niiden
asema osana kulttuurihistoriallisesti arvokasta ympäristöä. Navetan edustalle on kaavoitettu kaksi ET-2 -aluetta, eli yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue, jolle saa rakentaa enintään 20 m2:n suuruisen muuntamorakennuksen
(KUVA 22.). Muuntamo on hyvin keskeisellä sijainnilla kulttuuriympäristöön nähden
(KUVA 26.)
Asemakaavassa on huomioitu palveluiden alueella myös liikuntatilojen tarve. Niemen
navetan taakse on kaavoitettu liikuntahallille paikka suojellun myllyn viereen. Kaavaan
on merkitty Niemen kylän sijainti sm-4 -merkinnällä. Se tarkoittaa, että merkityn alueen
sisällä sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös.

4.3

Rakentuva Niemenranta

Kaksi kolmesta asemakaavasta alueella ovat valmiita ja kolmas on luonnosvaiheessa. Ensimmäisenä kaavoitettu Federleynkadun alkupää on rakennettu. Keskimmäinen kaavoitusalue on myös rakenteilla. Tällä alueella sijaitsevat myös Niemen kartanon rakennukset.

KUVA 23. Uusia kerrostaloja Federleynkadun alkupäässä. Oikealla kuvassa Niemen
mylly.
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Lielahden kadulta Federleynakdulle käännyttäessä näky on hyvin kaupunkimainen. Kerrostalot kohoavat vieri vieressä. Rappukäytävistä pääsee suoraan kadulle. Taloissa on viidestä seitsemään kerrosta. Tässä osassa kerrostalot ovat valmiita, mutta pihoja laitetaan
vielä.

KUVA 24. Niemen kartanon pihapiirin eteläpuolelta Federleynkadulta. Kuvassa vasemmalla Niemen navetta, keskellä pirtti ja oikealla uusia rakennuksia.
Mäki nousee kohti Niemen kartanon pihapiiriä. Pihapiiri jää mäen päälle ja Niemen kartanon rakennukset muodostavat suojaisan tilan Federleynkadun kiertäessä rakennusryhmän ympäri.

KUVA 25. Oikealla Niemen pirtti ja navetta. Kauempana näkyvät Federleynkadun alkupään uudet kerrostalot.
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KUVA 26. Näkymä kohti Mathilda Niemen katua. Muuntamo hallitsee risteysaluetta.

KUVA 27. Klubi pilkistää uusien kerrostalojen välistä.
Toistaiseksi alue on vielä keskeneräinen. Pihat vasta rakentuvat uusien rakennuksien ympärille ja työmaakopit hallitsevat maisemaa siirryttäessä itään alueella. Uusia kerrostaloja
on rakennettu pääväylien varsille. Klubi jää piiloon Federleynkadun uusien kerrostalojen
taakse (KUVA 27.). Virkailijoiden asuinrakennusten taakse rakennetaan nelikerroksista
kerrostaloa. Toinen asuinrakennuksista on kunnostettu ja toista kunnostetaan (KUVA
29.).
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KUVA 28. Puurakenteinen virkamiesasunto ja uusia kerrostaloja Lielahdenkadun varressa. Kuva on otettu Federleynkadulta.

KUVA 29. Virkailijoiden asuinrakennukset ja niiden taakse rakentuva kerrostalo.

KUVA 30. Niemen sauna
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KUVA 31. Niemen kartanon pihapiiriä. Vasemmalla vieraspytinki, keskellä pirtti ja oikealla näkyy navetan siilo.

KUVA 32. Vieraspytinki ja oikealla pirtti.
Niemen kartanon pihapiiriä hallitsevat toistaiseksi huonokuntoiset rakennukset, jotka
omistaa Rientolan setlementti ry. Setlementin on tarkoitus kunnostaa rakennukset, kun
saavat rahoitusta siihen. Pihaa on laitettu kuntoon ja pirtissä järjestetään Setlementin tapahtumia kuten Lielahti ennen -kerhon kokoontumisia ja muita kulttuuritapahtumia. Niemen kartanon pihapiiri on alueen sydän ja tarjoaa mahdollisesti tulevaisuudessa monipuolisesti tapahtumia alueen asukkaille ja muille tamperelaisille.
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KUVA 33. Navetan päädyn siilot ja pirtti.
Niemen navetan siilot näkyvät kauas mäen päältä ja navetta on alueen hallitsevin elementti. Se muistuttaa Niemen kartanon kulta-ajasta. Maatalouteen ja omavaraisuuteen
satsattiin teollisuusyhteisössä, joka sijaitsi sivussa Tampereelta ja Ylöjärveltä.
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5
5.1

KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET
Kyselyn toteutus

Kyselyyn pystyi vastaamaan digitaalisesti sekä perinteisesti paperilomakkeella. Vastauksia paperilomakkeilla tuli 26 kpl, jotka kerättiin Rientolan setlementti ry:n tapahtumissa,
Rientolan keltaisessa pirtissä (KUVA 17. kohde 1b). Tapahtumat sijoittuivat helmikuulle
2018. Kävijäkunta on suurimmaksi osaksi eläkeläisiä.
Paperisen lomakkeen rinnalle luotiin Google Forms -kyselylomake. Sen luodessaan saa
linkin, jonka kautta pääsee vastaamaan kyselyyn. Linkkiä jaettiin Facebookin Tampere aiheisissa ryhmissä, kuten Lielahti ennen ja nyt sekä Tampere. Vastauksia kertyi 29 kpl.
Linkki julkaistiin helmikuussa ja siihen oli mahdollista vastata 15.4.2018 asti. Tässä opinnäytetyössä kyselyn tuloksia analysoidaan kokonaisuutena, riippumatta siitä onko vastaus
annettu paperiselle lomakkeelle vai Google Forms-lomakkeeseen.

5.2

Kyselylomakkeen esittely ja taustatiedot

Kyselylomake sisältää viisi kysymystä (Liite 2). Ne koskevat kulttuuriympäristöä, Niemenrannan kulttuuriympäristöä ja kaavoitusta. Kyselytutkimuksella on haluttu selvittää
vastaajien suhdetta kulttuuriympäristöön, Niemenrannan kulttuuriympäristöön ja vastaajien mielipiteitä alueen kaavoituksesta. Kyselyssä kysytään myös kaavoitukseen osallistumisen helppoudesta ja siitä, ovatko vastaajat saaneet mielestänsä ääntään kuuluviin kaavoitusprosessissa.
Kyselyn taustatiedoissa kysyttiin vastaajien ikää, sukupuolta ja asuinaluetta. Näillä haluttiin kartoittaa vastaajien ikäjakaumaa ja kuten käy ilmi kaaviosta 1. lähes puolet vastaajista oli yli 65-vuotiaita. Keski-ikä on siis melko korkea ja se selittyy osittain Rientolan
setlementin järjestämillä tapahtumilla, joissa vastauksia kerättiin. Tapahtumissa kävi lähinnä eläkeläisiä. Vastaajissa oli tasaisesti kummankin sukupuolen edustajia. Asuinaluetta kysyttäessä yli neljännes asuin muualla kuin Niemenrannassa tai sen lähialueilla. Lähes neljännes vastaajista asui Niemenrannassa.
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Vastaajien
ikäjakauma

alle 25

25-34

35-44

45-54

55-64

yli 65

Sukupuoli

nainen

mies

Asuinalue

muu

Niemenranta

Lielahti

Lentävänniemi

Lintulampi

Ryydynpohja

Muut

KUVIOT 1,2 ja 3. Taustatietojen tulokset

5.2.1

Kysymys 1: Mitä mielestäsi kulttuuriympäristö tarkoittaa? Anna joku esimerkki sinulle tärkeästä kulttuuriympäristöstä

Tähän kysymykseen tuli vastauksia 47/55 kpl. Kahdeksan jätti vastaamatta ja vastauksissa oli yksi, josta ei saanut selvää. Vastauksien perusteella kaikilla vastaajilla on joku
tärkeä paikka, jota arvostaa ja suojella. Esimerkkejä vastaajille tärkeistä kulttuuriympäristöistä oli:
•

Lielahden tehtaan kulttuuriympäristö

•

Elävä maaseutu

•

Tampereen vanhat tehdasmiljööt

•

Naantalin vanha kaupunki

•

Lielahden rantojen muinaismuistot

•

Niemen kartanon rakennukset ja pihapiiri

•

Pyynikki

Vastaajille kulttuuriympäristö tarkoitti ympäristöä, jossa näkyi ihmisen kädenjälki, paikallishistoria, menneiden sukupolvien elämä ja teot. Se tarkoitti monelle myös ympäristöä, jossa järjestetään kulttuuritapahtumia.
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Esimerkkejä vastauksista:
•

” Aluetta, jossa näkyy ehkä historian kerrostumia tai muuten kulttuurista aktiivisuutta, taidetta eri muodoissa ja elävää elämää. Myös luonto voi kertoa kulttuurista eri tavoin. Minulle esim. Tampereen vanhat teollisuusalueet, kuten Tampella, Finlayson ja Hiedanranta ovat tärkeitä kulttuuriympäristöjä. Myös muut
vanhaa rakennuskantaa edustavat alueet ovat tärkeitä.”

•

”Kulttuuriympäristö tarkoittaa minulle historian aikana ihmisten toiminnan
kautta tietylle alueelle muodostuneita ominaispiirteitä, joilla on syvä merkitys
alueella asuviin ihmisiin. Minulle Lielahdessa on monta tärkeää paikkaa, tiettyjä
taloja ja seutuja, erityisesti Itämäen puutarhan alueella ja Pohtolassa sekä niemen rannoilla ja metsissä, sekä tehdasalue kokonaisuudessaan, jotka ovat minulle
tärkeitä, sillä sukuni on täällä asunut 1900-luvun alusta lähtien ja lapsuuteni olen
täällä viettänyt. Koko alue henkii tarinoita suvustani ja ystäväpiiristäni. Juureni
ovat täällä.”

5.2.2

Kysymys 2: Kuinka tärkeänä henkilökohtaisesti pidät Niemenrannan kulttuuriympäristöä?

Kuinka tärkeänä henkilökohtaisesti pidät
Niemenrannan kulttuuriympäristöä?
30
25
20
15
10
5
0
1 ei yhtään - 5 erittäin tärkeä
1

2

3

4

5

KUVIO 4. Niemenrannan kulttuuriympäristön merkitys vastaajille
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Kysymykseen vastasivat kaikki kyselyyn osallistujat eli 55 kpl. Vastauksien perusteella
Niemenrannan kulttuuriympäristö on erittäin tärkeä. Lähes kaikki antoivat kulttuuriympäristön tärkeydeksi numeron neljä tai viisi, eli tärkeä/erittäin tärkeä, asteikolla yhdestä
viiteen. Yksi poikkeus vastaajista löytyi ja hänen mielestään kulttuuriympäristö ei ole
yhtään tärkeä. Neljä vastaajista oli sitä mieltä, että Niemenrannan kulttuuriympäristö on
vain melko tärkeä. Tuloksista voidaan päätellä, että kyseinen kulttuuriympäristö on todella tärkeä osa Tampereen kulttuuriperintöä ja sitä arvostetaan.

5.2.3

Kysymys 3: Kuinka hyvin alueen kaavoituksessa on mielestäsi onnistuttu?

Kuinka hyvin mielestäsi Niemenrannan
kaavoituksessa on onnistuttu?
30
25
20
15
10
5
0
1 ei yhtään - 5 erittäin hyvin
1

2

3

4

5

KUVIO 5. Kaavoituksen onnistuminen
Vastauksia tähän kysymykseen tuli 52/55 kpl. Vastauksien perusteella kaavoituksessa on
onnistuttu varsin mukavasti, sillä ei yhtään -vastauksia tuli vain muutama. Kaavoitukseen
ei olla kuitenkaan erittäin tyytyväisiä. Muutamia kommentteja vastaajilta tuli koskien
kaavoitusta ja sen onnistumista. Erään vastaajan mukaan lopputulos on liian ahdas. Toisen mukaan taas alueesta on tulossa sekava ja se täytyisi saada toimivaksi. Monimuotoisuutta toisaalta myös kehuttiin. Osalle vastaaminen oli vaikeaa, koska rakentaminen on
kesken alueella, eivätkä he ole vielä saaneet kokonaiskuvaa rakentuvasta Niemenrannan
alueesta.
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5.2.4

Kysymys 4: Kuinka helppoa on mielestäsi vaikuttaa kaavoitukseen?

Kuinka helppoa on mielestäsi vaikuttaa
kaavoitukseen?
25
20
15
10
5
0
1 ei yhtään - 5 erittäin helppoa
1

2

3

4

5

KUVIO 6. Kaavoitukseen osallistumisen helppous
Kaavoitukseen vaikuttaminen koettiin vaikeana tai melko vaikeana. Osalla vastaajista ei
ollut kunnollista käsitystä siitä, kuinka kaavoitukseen osallistutaan. He kokivat jonkinlaisena urakkana sen, että ottaisivat selvää asiasta. Epävarmuus asiasta saattaa selittää, miksi
monet ovat vastanneet kolme asteikolla yhdestä viiteen. He eivät ole olleet oikein varmoja, onko vaikuttaminen helppoa vai ei, sillä he eivät ole välttämättä edes koettaneet
vaikuttaa. Tämä käy ilmi joistakin kommenteista koskien kysymystä. Tähän kysymykseen vastasi 52/55 kpl vastaajista.
Eräs kommentti vaikuttamisesta kaavoitukseen:
”Kaavoitukseen vaikuttaminen voi olla helppoakin, jos on selvillä prosesseista. Minulla
ei kuitenkaan tällä hetkellä ole käsitystä, että jos haluaisi vaikuttaa, miten se pitäisi tehdä
ja mistä tietoa hakea, joten siinä mielessä se on vaikeaa, että koko askare pitäisi aloittaa
ihan alkutekijöistä. Siinä mielessä myös mielipiteeni ei ole tullut kuuluviin hyvin eikä
huonosti.”
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5.2.5

Kysymys 5: Kuinka hyvin olet mielestäsi saanut mielipiteesi kuuluviin kaavoitusprosessissa?

Kuinka hyvin olet mielestäsi saanut mielipiteesi
kuuluviin kaavoitusprosessissa?
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1 ei yhtään - 5 erittäin hyvin
1

2

3

4

5

KUVIO 7. Mielipiteen kuuluville saaminen
Vastaajista 48 vastasi tähän kysymykseen ja siihen vastaaminen koettiin yhtä vaikeana
kuin edellisenkin kysymyksen kohdalla. Tästä johtunee vastauksen kolme suuri määrä.
Yleisesti ottaen äänensä kuuluviin saaminen vaikuttaa olevan vaikeaa. Kyse on kuitenkin
yksittäisistä ihmisistä ja heidän vaikutusmahdollisuuksistaan. Siksi voi olla vaikeaa saada
mielipidettä esille. Tarvitaan paljon samaan asiaan tähtääviä mielipiteitä, jotta muutosta
tapahtuisi. Kaavoituksessa pyritään aina parhaaseen lopputulokseen ja huomioon on otettava monia seikkoja. Ei riitä, että muutama ilmaisee halunsa saada raitiotie kulkemaan
asuinalueensa kautta. Tarvitaan taloudellista näyttöä sen kannattavuudesta ja tarpeeksi
käyttäjiä.
Ainoa henkilö, joka oli vastannut numerolla viisi, kertoi osallistuneensa osayleiskaavasta
asti alueen kaavoitukseen. Vaikuttaa siltä, että kaavoitusprosessissa hän on saanut äänensä kuuluviin erinomaisesti, sillä hän on vastannut myös kolmanteen kysymykseen numerolla viisi. Toisaalta hän on vastannut numerolla kolme kysymykseen neljä eli hänen
mielestään vaikuttaminen ei ole erittäin helppoa.
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5.3

Vapaa sana ja huomiot

Eräs vapaaseen sanaan vastannut henkilö esitti mielenkiintoisen huomion nimistöstä.
Nimi on myös tärkeä osa alueen historiaa ja tunnistettavuutta. Hän esitti ihmetyksensä
siitä, miksi on pitänyt keksiä uusi nimi, Hiedanranta. Hänen mukaansa nimitys koskee
erästä hiekkarantaa Lielahden rannassa. Uusi nimitys alueelle tekee sen, että Lielahden
kartano tulee sijaitsemaan Hiedanrannassa, samoin Lielahden tehtaat. Vastaaja on saattanut sekoittaa Hiedanrannan ja Niemenrannan, sillä viittaa Hiedanrantaan tämän kyselyn
osalta. Huomio nimistön uudistumisesta on kuitenkin kiinnostava, sillä nimistö kertoo
meille historiasta ja vaikuttaa mielikuvaamme alueesta.
Esille nousi paljon kiitteleviä kommentteja. Erityisesti oltiin ilahtuneita vanhan säilyttämisestä ja Rientolan setlementin toiminnasta Niemen pirtissä ja kartanon pihapiirissä.
Kunnostus on erään henkilön mukaan sivistysteko. Alue on myös ”upea sekoitus uutta ja
vanhaa”.
Alue sai myös kritiikkiä osaksensa. Rakentaminen on liian ahdasta ja vanhaa olisi pitänyt
säästää ja kunnioittaa enemmän. Laatikkotaloista poikkeavaa rakentamista toivottiin
myös. Eräässä kommentissa pohdittiin, että kaavoituksessa ei naapurustossa asuvalla ole
sananvaltaa vaan ”bisnesväki” määrää.
Eräitä kommentteja:
”Nykyajan kerrostalovaltaisuus ja tehokkuusajattelu syö paljon alueiden monimuotoisuutta. Suurilla rakennusliikkeillä ja sijoitusyhtiöillä on liian suuri valta. Näkisin mielelläni Niemenrannassa esim. persoonallisempia ryhmärakennushankkeita. Tällaisesta olisin itsekin kiinnostunut esim. Federleyn suunnittelemat jo puretut rivitalot voitaisiin rakentaa uudelleen.”
”Mielestäni alueen puutaloja purettiin kysymättä tarkemmin, mitä taloja ne olivat (esim.
yksi erittäin vanha koulunakin hetken toiminut rakennus). Alue on nyt hyvin eristetty vain
moderneissa kerrostaloissa asuville. Mielestäni Lielahden historiaa ja sen alkuperäisiä
asukkaita täytyisi kunnioittaa keräämällä tietoa ja tarinoita taloista ja alueista, sekä siirtää saatuja tietoja esimerkiksi museotilaksi tehdasalueelle. Puitakin on kaadettu ihan liikaa. Lielahdesta katoaa enemmän ja enemmän alueen historiaa. Olisi pitänyt enemmän
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ilmoittaa ja kysellä alueen väestöltä Niemenrannan ja Lielahden muutoksista. Itse en ole
saanut ääntäni yhtään kuuluviin.”
Alueelle oli myös toiveita. Nuorille toivottiin harrastus- ja vapaa-ajan paikkoja heidän
ehdoillaan, eikä ”ylhäältäpäin mietittynä”. Liikuntahalli/tila oli myös vastaajien toivelistalla. Niemen navetan taakse onkin kaavoitettu liikuntahallille paikka.

5.4

Päätelmät kyselyn tiimoilta

Kyselyn lopputulemana voidaan todeta, että Niemenrannan kulttuuriympäristöä arvostetaan ja sitä halutaan säilyttää mahdollisimman paljon tuleville sukupolville. Vastaajat
osasivat myös kertoa, mikä kulttuuriympäristö on ja heillä oli selkeästi itselleen tärkeitä
kulttuuriympäristöjä.
Niemenrannan kaavoitus jakoi mielipiteitä, vaikka tilastollisesti kaavoituksessa oli onnistuttu tasaisen hyvin. Joidenkin mielestä lopputulos on sekava ja ahdas kun taas toisten
mielestä uuden ja vanhan yhdistämisessä on onnistuttu hyvin. Kommenteista ilmenee
myös, että vastaajat eivät vastusta muutosta, mutta heitä harmittaa jokainen menetetty
pala historiaa alueella.
Kaavoitus aiheena aiheutti päänvaivaa. Muutamasta kommentista kävi selvästi ilmi, että
vastaajat eivät oikein tienneet, miten vaikuttaa. He eivät sen vuoksi osanneet sanoa, onko
vaikuttaminen helppoa tai saivatko he ääntään kuuluviin.
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6

POHDINTA

Kuten tässä opinnäytetyössä käy ilmi, ennen kaavoitusta on tehtävä kulttuuriympäristön
selvityksiä ja tutkittava, mitä vaikutuksia uudella kaavalla on siihen. Kulttuuriympäristöä
turvataan myös lainsäädännössä eri tavoin. On olemassa lakeja, jotka ohjaavat alueiden
käyttöä ja kulttuuriarvojen säilyttämistä. Myös kirkkolaki antaa oman osansa kulttuuriympäristön suojeluun. Kulttuuriympäristöä myös tuodaan esiin eri keinoin. UNESCOn
maailmanperintökohteiden tarkoitus on tuoda esille yhteistä kulttuuriaarteitamme ja
saada ihmiset arvostamaan niitä.
Kaikkiaan kulttuuriympäristöä koitetaan suojella monin keinoin, ja monesti ihmisille se
oma rakas kulttuuriympäristö on hyvin tärkeä. Siksi onkin jopa hieman surullista huomata, kuinka talous- ja maankäyttöpoliittiset linjaukset menevät usein kulttuuriarvojen
edelle. Kyse ei ole pelkästään uudisrakentamisella täyteen ahdetuista kyläyhteisöistä,
vaan myös autioituvasta maaseudusta ja isommista maatalousyksiköistä, jotka pilaavat
kauniita kansallismaisemia.
Niemenrannan kaavoittamisessa 4000 uudelle asukkaalle on toki ollut perusteensa. Asunnoille oli kysyntää ja kaupunkirakenne kaipasi eheyttämistä. Tällaiset tarpeet ovat omiaan
aiheuttamaan ristiriitaa kulttuuriarvojen kanssa. Toisaalta halutaan suojella kulttuuriympäristöjä, mutta toisaalta kehitystarpeet on täytettävä. Suuret kaupungit kasvavat ja tarvitsevat lisää asuntotarjontaa. Samalla sijoittajat ovat kiinnostuneet asunnoista kasvuvoittoisissa kaupungeissa. Kovaan asuntokysyntään vastataan, mikä ylläpitää kaupungin taloutta ja houkuttelee uusia asukkaita, veronmaksajia. Asuntorakentaminen muovaa kulttuuriympäristöä.
Sama pätee myös maaseudulla, jossa perinnebiotooppeinakin tunnetut arvokkaat lehmihaat ovat korvautuneet isoilla laidunmailla ja tehoviljelyssä olevilla pelloilla nykyisten
tuotantovaatimusten takia. Viljelijän on saatava elantonsa, jotta tilanpito voi jatkua. Samalla hän saattaa asua perinteikkäässä ympäristössä, jossa ylläpitää rakennusperintöä
kunnostamalla tilan rakennuksia.

58

Kaikki kulttuuriympäristöt eivät ole suojeltuja, sillä kulttuuriympäristö on henkilökohtainen kokemus ja kattaa ympäristöt, joissa näkyy ihmisen kädenjälki. Suojeltujen kohteiden
katsotaan olevan ainutlaatuisia ja hyviä esimerkkejä aikansa tyypillisistä ympäristöistä.
Vaikka ympäristö tai rakennusperintö ja siihen liittyvät rakennukset olisivatkin suojeltuja,
on eri tasoista suojelua. Tiukimmin suojellut ympäristötkin muuttuvat. Suojellun alueen
ulkopuolelle saa rakentaa vapaammin. Esimerkiksi historialliset Keski-Euroopan keskustat ovat kuin keitaita, joiden reuna-alueiden horisontissa siintävät modernit toimistorakennukset. Aluesuunnittelulla onkin suuri vastuu luoda rakentamiselle selkeät rajat, jotta
ei syntyisi ristiriitoja uuden ja vanhan kanssa vaan saataisiin yhteen sointuvia historiallisia kerroksia kaupunkirakenteeseen.
Kaavoitukseen osallistuminen koetaan vaikeaksi, ja osa kyselytutkimukseen osallistujista
kertoi heti, että he eivät tiedä mitään kaavoitusprosessista. Vastaajat kuitenkin pitivät Niemenrannan kulttuuriympäristöä ja kulttuuriympäristöjä yleisesti tärkeinä ja heillä oli mielipide kaavoituksen tuloksista. Näistä havainnoista herääkin kysymys: luottavatko ihmiset niin paljon kaavoittajiin, että jättäytyvät sivustaseuraajiksi? Vai kokevatko he, että
heidän mielipiteillään ja huomioillaan ei ole painoarvoa kaavoitusprosessissa? Ensimmäistä vaihtoehtoa puoltaa se, että suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä Niemenrannan
alueen kaavoitukseen.
Vastauksista tuli ilmi, että kaavoitusprosessi koetaan vaikeana. Syynä kokemukseen saattaa olla kaavoitusprosessin monivaiheisuus ja epätietoisuus, missä kaavoituksen vaiheessa saa ja pitää osallistua. Myös prosessiin osallistuneet ja muistutuksen tehneet olivat
sitä mieltä, että heidän äänensä ei tullut kuuluviin. Poikkeuksiakin oli. Muutama henkilö
koki Niemenrannan kaavoituksen tapahtuneen heidän haluamallaan tavalla ja siten, että
he kokivat tulleensa kuulluiksi.
Kaavoitusprosessin kulku on kuvailtu kuntien verkkosivuilla pääosin hyvin. Sieltä löytyvät tiedot myös meneillään olevista kaavaprosesseista ja tulevista projekteista. Laki vaatii
kaavoituksesta tiedottamista ja osallistumisen mahdollistamista. Ihmisten tietämys ja
osallistumisaktiivisuus on siitä huolimatta vähäistä.
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