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Asemakaavan luonnos, Tampereen kaupunki
Pärrinmaan teoll isuusalue, kaava nro 8456

Kaavaluonnoksessa esitetty alue sijaitsee kahden

merkittävän ja toisi insa kytkeytyneen metsäisen

alueen rajal la. Alueet muodostavat kaupunkilaisten

ja luonnon konkreettisissa käytännöissä toteutuvan

yhtenäisen ja toisi insa kytkeytyvän maisemall isen,

ekologisen ja virkistyksell isen kokonaisuuden.

Pärrinmaan merkityksen arviointia maakunnan

ekologisten yhteyksien, viherverkon ja maiseman

näkökulmasta heikentää se, että yleiskaavoitettuna

teoll isuusalueena se on jätetty useiden tarkastelui-

den ulkopuolel le, vaikka alue on metsää. Alue on

tosin tunnistettu merkittäväksi kaupunkiseudull i-

seksi ja paikal l iseksi ekologiseksi yhteydeksi Tampe-

reen kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvi-

tyksessä (Tampereen kaupunki 2008).

Kaavaluonnoksessa suunniteltu teoll isuusalue tieyh-

teyksineen rikkoisi Peltolammi-Pärrinkosken suoje-

lualueen ja Toivio-Taaporinvuoren virkistysalueen

muodostaman kokonaisuuden. Yhdessä olemassa

olevan rautatien kanssa teoll isuusalueen ja sen tie-

yhteyksien vaikutukset olisivat huomattavan epäe-

dull iset alueen maisemalle, luonnolle ja virkistyksel-

le.

Teoll isuusalueen rakentamisen vaikutukset maise-

maan on käsitelty kaava-aineistossa puutteell isesti .

Kaava-alue muodostaa laajal le avautuvan maise-

man Peltolammin järven ja suositun virkistysalueen

suuntaan. Rakentaminen muuttaisi virkistysalueen

yhtenäistä ja metsäistä horisonttia merkittävällä ta-

val la.

Yhdistyksemme on teoll isuusalueen rakentamisen

aiheuttamien kokonaisvaltaisten haittojen takia en-

sisi jaisesti sitä mieltä, että luonnoksessa kaavail lun

teoll isuusalueen sijainnil le tulee etsiä vaihtoehtoja

muualta sel laisi lta alueilta, jotka kytkeytyvät pa-

remmin olemassa olevaan yhdyskuntarakentee-

seen, ja joiden vaikutukset eivät ole yhtä haital l isia

kaupunkilaisi l le tärkeälle viherrakenteelle.

Toissi jaisesti Vil l i vyöhyke ry. ehdottaa, että kaavan

luontoarvojen turvaamiseen suhtauduttaisi in kun-

nianhimoisemmin kuin nykyisessä aineistossa on

esitetty. Vaikka Pärrinmaalle kaavailtu teoll isuusa-

lue kytkeytyy monipuolisesti eri laisi in hall innoll isi in

suunnitelmiin, on sen yhteiskunnall inen hyväksyttä-

vyys heikko. Se ilmenee esimerkiksi kaavan osall is-

tumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) palautera-

portin B-osan kriittisissä miel ipiteissä.
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Nykyisessä kaavaluonnoksessa ja sen taustaselvityk-

sissä on selvitetty vain alueen nykyiset luontoarvot,

joita on mahdoll isuuksien mukaan yritetty säästää.

Sen sijaan valmistelussa on sivuutettu aktiiviset toi-

menpiteet, jotka voisivat l ieventää ja kompensoida

rakentamisen haittoja luonnolle, maisemalle ja ul-

koilul le.

Pärrinmaan teoll isuusalueesta olisi mahdoll ista ke-

hittää uudenlaista suunnittelun lähestymistapaa il-

mentävä vihreä teoll isuuspuisto, jonka toteuttami-

sessa luontoarvot ja kaupunkilaisten käytännöt

huomioidaan innovati ivisesti .

Alueen luontoarvojen aktiivisessa kehittämisessä

voidaan huomioida esimerkiksi seuraavia näkö-

kulmia:

Alueen välittömässä läheisyydessä esi intyy ah-

deyökkönen (EN) ja virnasinisi ipi (VU). Koska eten-

kin ahdeyökkösellä on tiukasti suojeltuna laj ina

yleensä merkittäviä kaavavaikutuksia, eri l l isen

hyönteisselvityksen puute kaavan selvitysaineistosta

ihmetyttää. Aktiivisina toimenpiteinä uuden teoll i-

suusalueen meluvalleihin, pientareil le ja jyrkäntei-

si in voisi rakentaa ahdeyökköselle sopivia el inympä-

ristöjä. Siten laj i voisi tulevaisuudessa ehkä esiintyä

nykyistä suunnitelmall isemmissa paikoissa, joissa ei

ol isi ni in paljon muita maankäyttöpaineita. Koke-

muksia ahdeyökkösen elinympäristön kehittämises-

tä voitaisi in tulevaisuudessa kokeil la muil la radan

läheisyydessä olevil la kaava-alueil la. Alueella voisi

kehittää uusia niittymäisiä el inympäristöjä myös vir-

nasinisi ivel le.

Luonnoksessa suunnitel laan avattavan tieyhteys

teoll isuusalueelta Patamäenkadulle. Uusi tieyhteys

rikkoisi yhteyden Peltolammi-Pärrinkosken (SL) ja

Toivio-Taaporinvuoren (V) metsäisten alueiden väli l -

lä. Luonnoksen mukaan uusi tie rakennettaisi in

vanhan radanpohjan linjan myötäisesti. Vanha ra-

danpohja on umpeenkasvanut ja sitä käytetään ny-

kyään ulkoiluun. Alueelle pitäisi esittää tieyhteydel-

le sel laista ratkaisua, joka ei riko metsäisten

alueiden kokonaisuutta. Jos tieyhteydelle ei löydetä

muuta linjausta, voisi tiel injan toteuttaa tunneloitu-

na tai rakentaa sen päälle kasvipeitteinen vihersi lta.

Teoll isuusalueen rakentamisen aiheuttamia haittoja

l innuil le, lepakoil le ja l i ito-oravil le voidaan lieventää

ja kompensoida pöntötyksi l lä, eläimil le soveltuvien

elinympäristöjen kehittämisel lä ja uusien ekologis-

ten yhteyksien perustamisel la.

Rakentamisen vaikutuksesta tuhoutuvat luonnon-

suojelul l isesti merkittävät eliöt olisi mahdoll ista si ir-

tää turvaan joko kaava-alueen vihreänä säästyvil le

osi l le tai muil le soveltuvil le alueil le.
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Tonttien avoimet viheralueet olisi mahdoll ista ra-

kentaa luonnon monimuotoisuutta rikastaviksi ni i-

tyiksi ja kedoiksi. Myös istutettavien puiden laj iva-

l innoil la voitaisi in kehittää alueen merkitystä

luonnolle.

Louhinnan seurauksena paljastuvat kall ioleikkauk-

set voitaisi in rakentaa sellaisiksi, että ne tukevat jyr-

känteil le tyypil l istä luontoa. Kall ioleikkauksiin voi-

taisi in yhdistää ympäristötaidetta.

Alueen luonnon kehittämisen eräänä raaka-ainee-

na voisi ol la puuaines, jota muodostuu metsää kaa-

dettaessa rakennettavilta alueilta. Kuollutta puuai-

nesta voisi käyttää luonnon monimuotoisuuden

rikastamiseen kaava-alueen viheralueil la. Lahopuu-

ta on mahdoll ista käyttää luontoarvojen ennall ista-

mistyyppisessä kehittämisessä, mutta sen lisäksi

myös teoll isuusalueen maisemoinnissa ja toiminnal-

l isessa kehittämisessä.

Kaavaluonnoksessa suojametsät (VM-3) ja suojavi-

heralue (EV-11 ) voisi yhteiskunnall isen uskottavuu-

den lisäämiseksi merkitä luo-alueiksi. Luo-merkin-

nän alueet määriteltäisi in maisemoinnin ja luonnon

monimuotoisuuden kehittämisalueiksi.

Alueen rakennuttajien ja toiminnanharjoittaj ien

kanssa voisi neuvotella mahdoll isuudesta rakentaa

teoll isuusrakennuksiin viherkatot ja mahdoll isesti

myös viherseiniä. Viherkatot pyrittäisi in rakenta-

maan sellaisiksi, että ne hyödyntävät harvinaisia ke-

tokasveja ja hyönteislaj istoa. Viherseinät l ieventäisi-

vät alueen maisemall isia haittoja.

Kaupunkilaiset ja toiminnanharjoittajat kannattaisi

osal l istaa aktiivisten lieventämis- ja kompensointi-

toimenpiteiden suunnitteluun.
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