
Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.4.2021  
 
§ 130 Asemakaava nro 8767, asemakaava ja asemakaavan muutos, Kauppi, Kaupin urheilupuisto 
 
 
Eriävä mielipide 
 
 
Nähtävillä olo ja jätetyn muistutuksen huomioimatta jättäminen 
 

Asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 4.1. - 5.2.2021. Kaavaselostuksen mukaan kaavaeh-
dotuksesta saatiin lausunnot Pirkanmaan maakuntamuseolta, Pirkanmaan ELY-keskukselta ja 
Pirkanmaan liitolta sekä neljä muistutusta.  
 
Kaava-aineiston liitteissä ja oheismateriaaleissa puhutaan vain neljästä muistutuksesta. Tosiasi-
assa muistutuksia oli viisi. Yksi muistutus oli pudotettu pois aineistosta syystä tai toisesta, eikä 
sitä ole otettu käsittelyyn eikä huomioitu kaavan valmistelussa.  
 
Kaavan valmistelussa on jäänyt selvittämättä myös vanhus- ja vammaisneuvoston kanta kaa-
vaan. KuntaL 27-28 §: ”…on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan 
suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, …”. 
 
Kaavasta on jätetty muistutus Tampereen kaupungin kirjaamoon 5.2.2021 määräajan puitteissa.  
 
Liitteenä 1 (ollut mukana jo muistutusvaiheessa) arkkitehtien (Safa) Tiina Leppänen-Kaarsalo ja 
Simo Kaarsalo laatima suunnitelma jalkapallohallin toteuttamiseksi Kaupin urheilupuistoon. Liit-
teessä 2 on kuva Kaupin tekonurmikentän 3 muuttumisesta suunnitteluvaiheessa. Tällaista ha-
vainnekuvaa ei löydy kaava-aineistosta. Mikä suunnitelma on toiminut asemakaavaehdotusvai-
heen muutoksen pohjana? 
 
MRL 65 § mukaan kunnan jäsenille ja osallisille on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä asi-
assa (muistutus). Nyt kaupunki toimillaan on estänyt kunnan asukkaiden mahdollisuuden esittää 
mielipiteensä asiasta. Myöskään pykälän 2 momentin mukaista kunnan perusteltua kannanot-
toa muistutuksessa esitettyyn mielipiteeseen ei ole tehty.  
 
 

Esitys kaavan palauttamisesta uuteen valmisteluun 
 

 Esitin kaavan palauttamista uuteen valmisteluun ja esitän, että valmistelussa käytetään muistu-
tuksen osana ollutta suunnitelmaa, koska  

 

• Kaupin urheilupuisto on liikuntaharrastukseen ja kilpailutoimintaan keskittyvä kampus  

• muistutuksen mukana tullut suunnitelma (liite 1) jalkapallohallin sijoittamiseksi Kaupin 
urheilupuiston alueelle tekonurmikentän 3 kohdalle on otettava mukaan suunnitteluun 
jo sen kustannustehokkuuden vuoksi 

• suunnitelmassa osoitetaan hallin rakentamiseen sellainen rahoitusmalli, että kaupunki 
ja jalkapalloseurat eivät joutuisi sen vuoksi velkaantumaan 

• jalkapallohalli tukee tamperelaista nuorisotyötä sekä ympärivuotista liikunta- ja harras-
tustoimintaa  

• jalkapallohallille on osoitettavissa oivallinen paikka, joka vähentää luonnonympäristöön 
leviävää valo- ja melusaastetta  

• jalkapallohallin suunnitelma turvaa luonnonarvot juuri sille suunnitelmassa osoitetussa 
paikassa 

• jalkapallohalli on lähellä ratikkapysäkkiä  

• jalkapallohallin suunnittelijat, tamperelaiset arkkitehdit (Safa), ovat tehneet merkittä-
vän työn nuorison harrastus- ja liikuntatoiminnan parantamiseksi tuomalla esille muis-
tutuksessa esitetyn ainutlaatuisen arkkitehtuuri- ja rahoitussuunnitelman myös nuorille 
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suunnatun jalkapallohallin toteuttamiseksi, ja he ovat valmiita neuvottelemaan sen hyö-
dyntämisestä yhdessä kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. 

 
Kaupin urheilupuisto on laajasti tunnettu ja merkittävin palloilulajien toimintakeskus Tampe-
reella. Tänä vuonna toimintansa aloittava ratikka tuo Kaupin urheilupuiston merkittävät virkis-
tys- ja harrastusmahdollisuudet, urheilutapahtumat ja turnaukset joukkoliikenteen avulla osaksi 
Tampereen keskustaa. Ratikkareitin varrelle sijoittuva Kaupin alue on hyvin saavutettavissa 
useilta eri suunnilta sekä sopivalla etäisyydellä useista kouluista. Lisäksi kaavalla tullaan paranta-
maan merkittävästi Kaupin pysäköintimahdollisuuksia: uusi pysäköintitalo sijoittuu Kauppi Sport 
centerin pysäköinti alueelle. 
 

 
Palloilulajien monipuolisuus 
 

Asemakaavamuutoksen tavoitteeksi on mainittu pesäpallon ohella jalkapallon kilpailutoiminnan 
puitteiden parantaminen harrastajamäärien kasvaessa. 
 
Kaavaehdotus ei edistä ympärivuotisen juniorijalkapallon olosuhteita. Ympärivuotinen jalkapal-
lon harrastaminen ja kilpaurheilu vaatisivat oman kiinteän jalkapallohallin Kauppiin, jota kaava 
ei nyt mahdollista eikä kaava siten paranna merkittävästi jalkapallon eikä etenkään nuorten har-
joitteluolosuhteita Kaupissa. Kaavan mukaiset tekonurmikentät maastorakenteineen on jo to-
teutettu, ja ne ovat 5-6 jalkapalloseuralla jo kovassa käytössä. Ilman kiinteää jalkapallohallia la-
jia ei kuitenkaan pysty harjoittamaan ympärivuotisesti eikä kilpaurheiluun vaaditulla tasolla. 
 

   
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 
 

Tampere on tunnetusti jääkiekkokaupunki. Jääkiekon harrastamista varten on useita halleja, 
jotka mahdollistavat harjoittelun ympäri vuoden. 

 
Tampereella pelataan myös korkeatasoista jalkapalloa ja sillä on myös laaja harrastajakuntansa. 
Jalkapallon ympärivuotista, sisätiloissa tapahtuvaa harjoittelemista varten, ei ole omaa hallia. 
On varsin kohtuullista ja yhdenvertaisuutta parantavaa, jos Tampereelle rakennetaan edes yksi 
kaikille seuroille suunnattu halli, joka mahdollistaa jalkapallon harjoittelun sisätiloissa ympäri 
vuoden. 
 
Tampereella, 28.4.2021 
 

                    
Ossi Aho 
yhdyskuntalautakunta, jäsen 
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