






Suunnitteluryhmät*

• Karilahti

• Kaupin Hiihtäjät

• Luontotyypit

• Pirkanmaan Polkujuoksijat (Polkujuoksijat)

• Petsun Peikot

• Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat ry. (Kaupin 
Kanuunat)

• Suomen luonnonsuojeluliitto, Tampere (SLL 
Tampere)

• Tammer-Golf ry.

• Tampereen ratsastusseura ry.

• Tampereen Seudun Koirakerho ry. (TamSK)

• Team Koilliskulkijat (Koilliskulkijat)

• #visitKauppi

• 5.9.2018 vertaissuunnittelun käynnistyminen ja 
suunnittelutehtävän julkaiseminen

• Vertaissuunnittelun tavoitteena oli tuottaa yhteinen visio ja 
kokonaiskuva Kauppi-Niihaman kehittämisestä.

• 30.4.2019 suunnitelmaehdotusten palautus

• 28.5.2019 loppuseminaari, ehdotusten esittely

• 13.1.2020 - Ryhmien vertaissuunnitelmat koottiin yhdeksi 
suunnitelmaksi

https://www.tampere.fi/asuminen-ja-
ymparisto/kaavoitus/yleiskaavoitus/hankkeet/kauppi-niihama.html

https://kartat.tampere.fi/suunnitelmakoonti/johdanto.php

Kauppi-Niihama vertaissuunnittelun kohteena

https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/yleiskaavoitus/hankkeet/kauppi-niihama.html








Kesän ja syksyn 2019 aikana kaupunki teetti Ruotulan alueella 
seuraavat selvitykset :

• Niihaman alueen liito-orava- ja viitasammakkoselvitykset.

• Niihaman kasvillisuus-, linnusto- ja lepakkoselvitys.

• Lahokaviosammalselvitys. 

Em. selvitysten johdosta päätimme tilata Sitowise Oy:ltä arvion 
Tammer Golfin laajentumismahdollisuudesta nykyisen kentän 
pohjois- ja itäpuolelle.





Johdanto

Selvityksen tarkoituksena oli arvioida Niihaman alueen luontoselvitysten pohjalta, mille alueille 
Tampereen Tammer-Golf -kenttää voidaan mahdollisesti laajentaa, mitkä alueet on säästettävä 
rakentamiselta ja millä alueilla rakentaminen tulisi sovittaa luonnonarvoihin. 

Aineisto
Selvitys perustuu seuraaviin aineistoihin ja niihin liittyvään paikkatietoon: 
1) Niihaman alueen liito-orava- ja viitasammakkoselvitykset. Raportti. 5.9. 2019. FCG Suunnittelu 
ja Tekniikka Oy, Tiina Mäkelä. 
2) Niihaman kasvillisuus-, linnusto- ja lepakkoselvitys. Raportti. 17.6. 2019. FCG Suunnittelu ja 
Tekniikka Oy, Tiina Mäkelä ja Marja Nuottajärvi. 
3) Lahokaviosammalselvitys. – Selvityksessä: Luontoselvitys asemakaava nro 8618; Medi Park IV; 
Kaupin Kampus. Raportti 22.10.2020. Ramboll. 
4) Tampereen avainbiotoopit -paikkatietoaineisto. 2014. Tampereen kaupunki.

Alueiden luokittelu luontoarvojen perusteella 
Selvityksiin liittyvän paikkatietoaineiston pohjalta golfkenttää ympäröivät alueet luokiteltiin
kolmeen eri luokkaan: 
• Luokka 1. Lainsäädännöllä suojellut kohteet, jotka on säästettävä rakentamiselta 
• Luokka 2. Avainbiotoopit, jotka suositellaan säästettäviksi
• Luokka 3. Tukialueet, joilla rakentaminen tulee sovittaa luonnonarvoihin



Klubitalo









Loppupäätelmä ja suositukset 

Luokan 1 alueet on säästettävä rakentamiselta. 

Luokan 2 avainbiotoopit ovat suositeltavia säästää rakentamiselta maankäyttö- ja rakennuslakiin 
vedoten. Suojelualueiden ja avainbiotooppien rajauksiin kannattaa mahdollisuuksien mukaan jättää 
suojapuustoa ja kasvillisuutta tai tilaa sellaisen syntymiselle, jotta tuulivahingot vähenevät, ilmasto-olot 
säilyvät suojeltavalla alueella suojaisempina ja alueet ajan myötä paremmin sulautuvat maisemaan. 

Luokan 3 alueiden läpi on mahdollista rakentaa golfkentän alueiden välisiä kulkuyhteyksiä 
luonnonarvot huomioiden. Mahdolliset liito-oravan kulkuyhteydet suositellaan jättämään 
mahdollisimman metsäisiksi, mutta niitä ei tarvitse säästää kokonaisuudessaan. Kulkuyhteyksien läpi 
voidaan tehdä reittejä, mutta niiden leveyden ei tulisi olla yli 30 metriä. Puustoisten alueiden reunaosiin 
on tällöin hyvä jättää mahdollisimman korkeita puita ja suosia rungoiltaan paljaita puita, jotta liito-oravien 
liitoon lähdöt ja laskeutumiset sujuvat helposti reittien yli. Liito-oraville tärkeitä suurien haavikoiden ja 
suojaisten kuusikoiden keskittymiä tulee välttää reittejä suunnitellessa. 

Lepakkoalueiden tavoitteena on säilyttää metsäalueita yhtenäisinä ruokailumaastoja ja niillä tulisi välttää 
voimakasta valaistusta. Niiden läpi voidaan suunnitella reittejä, mutta suuripuustoisia yhtenäisiä alueita 
tulee välttää ja pyrkiä säilyttämään alueen luonne. 

Jäljelle jäävät alueet, joilla ei ole luokitusta, soveltuvat rakentamiselle, sillä ne eivät sisällä tunnistettuja 
luontoarvoja. 





Näillä lähtötiedoilla päätimme tutkia 
mahdollisuuden uuden kentän tekemiseksi 

Nurmi-Sorilaan.

Kiitos


