
Santalahden asemakaavan tavoitteet ja lähtökohdat

Tiivistelmä 27.8.2010
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TAVOITTEET JA LÄHTÖKODAT

TAVOITETYÖSKENTELY

Tavoitevaiheen tulokset lähtökohtina kaavaluonnokselle:

• Santalahden asemakaavan tavoitevaiheen työ 4-8/2010

• Lähtökohtana lainvoimainen Santalahden osayleiskaava

• Tampereen kaupungin asettamat tavoitteet

• Maanomistajien ohjausryhmän tavoitetyöpajat

• Osallisryhmän tavoitetyöpajat
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TAVOITTEET JA LÄHTÖKODAT

TAMPEREEN KAUPUNKI/YLEISKAAVA

Seuraavat tavoitteet ovat: 

• Kaupungin asemakaavatyölle asettamia lähtökohtia

• Lainvoimaisesta yleiskaavasta seuraavia tavoitteita
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TAVOITTEET JA LÄHTÖKODAT

TAMPEREEN KAUPUNKI/YLEISKAAVA

Esteettömyys ja kulkuyhteydet

• 2 esteetöntä poikittaisyhteyttä Pispalasta radan yli rantaan asti

• 4 poikittaisyhteyttä radan yli/ali

• pitkittäinen esteetön läpikulku, jolta 2 esteetöntä yhteyttä Rantatielle

• radan huoltotie

Asukkaat ja palvelut

• Asukastavoitteena toimivien lähipalvelujen edellyttämä väestöpohja

• lähipalvelut: päiväkoti, lähikauppa

Meluntorjunta

• Päivä: alle 55 dB, yö: alle 45 dB

• parvekemelun huomioiminen

• meluttomat lähivirkistysalueet (2 kpl)

• radan melu- ja tärinäsuojaus

• vaiheittain rakentaminen huomioitava
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TAVOITTEET JA LÄHTÖKODAT

TAMPEREEN KAUPUNKI/YLEISKAAVA

Suojelukohteet
• Suojeltavat rakennukset ja rakennelmat (sr)

• Kohde 1, tikkutehdas, siihen liittyvä piippu, kulkusilta ja ns. ruutivarasto 

• Kohde 2, Enqvistin huvila

• Kohde 3, Breitensteinin huvila

• Selvitettävä suojelun tai uudiskäytön mahdollisuudet (sr-1)

• Kohde 4, Tehtailija Matti Yrjölän yksityisasunto, 1956, nykyisin toimistotalo

• Kohde 5, Santalahden kattohuopatehdas, 1940, pahoin vaurioitunut

• Kohde 6, Pieni porttivahdin asuinrakennus, 1800-luvun loppu? Palanut 20.10.2008

• Kohde 7, Enqvistin paperitehdas, 1885?, ja sen piippu (h=+126.3)

• Kohde 8, Luujauhotehtaan, 1883?, piippu (h=+121.6) 1900-luvun alku?

• Kohde 9, Näsin pahviteollisuus, Tehdasrakennus, 1942,

• Kohde 10, Pahvitehtaan pannuhuone, 1942,

• Kohde 11, Pahvitehtaan työntekijöiden kaksi pientä asuinrakennusta, 1920-luku?

• Kohde 12, Puutyö uran johtajan Paasikosken asuinrakennus, 1925?

• Kohde 13, Tukkilaisten asuinrakennus, 1920-30?, liittyy Rosenlewin tukkitiehen

• Kohde 14, Santalahden seisakkeen korkea kivirivinteri

• Kohde 15, Harmaan tukkitien tunneli, Ahjolan kohdalla, Tukkitie purettu 1935.
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TAVOITTEET JA LÄHTÖKODAT

TAMPEREEN KAUPUNKI/YLEISKAAVA

Erityiskohteet

• voimalinjan kaapelointi ja reitti

• rasitteet

• radan alue

• kahden lisäraiteen mahdollisuus

• tärinäalue ja -suojaus

Ekologinen profiili

• säästävä (=tehokas) maankäyttö

• alueen suunnittelu kokonaisuutena

• hulevedet ratkaistaan

• maanalainen pysäköinti / mitoitus

• matalaenergiarakentaminen

• elinkaariajattelu

• lähipalvelut

• kevyen liikenteen yhteydet keskustaan, virkistys- ja palvelukohteisiin

• esteettömyys

• turvallisuus

• hyvä elinympäristö kaiken ikäisille

• kaupunkikulttuuri

• Santalahden alue osa Pispalan kaupunkijulkisivua



27.8.2010FCG / Lindström 7

TAVOITTEET JA LÄHTÖKODAT

MAANOMISTAJIEN TAVOITTEET

Seuraavat tavoitteet kiteytyivät maanomistajien 
tavoitetyöskentelyssä

Lisäksi suunnittelun lähtökohtina ovat:

• Kaupungin tavoitteet

• Yleiskaavasta lähtevät tavoitteet

• Valtakunnalliset ja muut yleiset tavoitteet

• Osallisten tavoitteet
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Haittojen poisto

Asukkaan 
ympäristö

Imago

Pysäköinti

suojelukohteetekologisuuden 
mahdollistaminen

Tehokkuus

Kaava, joka 
menee läpi
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TAVOITTEET JA LÄHTÖKODAT

MAANOMISTAJIEN TAVOITTEET

Imago

• Alueelle imago arvostettuna uutena kaupunginosana, mikä näkyy myös tilojen hyvänä
myytävyytenä

• Imago perustuu paikan ominaisuuksien ymmärtämiseen ja niiden hyödyntämiseen laadukkaalla 
suunnittelulla sekä korkealaatuisella rakentamisella

Asukkaan ympäristö

• Alueen omista lähtökohdista on tavoitteena kehittää turvallinen, viihtyisä ja sosiaalisesti 
monipuolinen ympäristö, joka vastaa asukkaiden todellisia asumistarpeita

Tehokkuus

• Tavoitteena on suunnitella alue mahdollisimman suurella tehokkuudella niin, että mahdollistetaan 
ympäröivän alueen sekä tulevien asukkaiden kannalta laadukas ja rikas kaupunkiympäristö

Ekologiatavoitteet

• Alue toteutetaan ekologisesti kestävällä tavalla ja käytetään ympäristön kannalta parasta 
talouden puitteissa käytettävissä olevaa tekniikkaa

Suojelukohteet

• Suojeltavat rakennukset nähdään ensisijaisesti alueen myönteisen imagon rakennusosina, mutta 
suojelutavoitteiden tekninen ja taloudellinen toteuttamiskelpoisuus ja rakennusten 
käyttötarkoitukset on tutkittava tapauskohtaisesti
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TAVOITTEET JA LÄHTÖKODAT

MAANOMISTAJIEN TAVOITTEET

Pysäköinti

• Huomioidaan eri toimintojen pysäköintitarpeet sekä alueen keskeinen sijainti 
kaupunkirakenteessa, joka vähentää autopaikkatarvetta

• Alueen pysäköintiratkaisut toteutetaan niin, että ne mahdollistavat sisäisen jouston kortteleiden 
ja toimintojen välillä

Haittojen poisto

• Alueen haitat minimoidaan ja haasteet ratkaistaan hyvällä suunnittelulla, ei rimaa hipoen vaan 
laadukkaasti

Kaava joka menee läpi

• Tavoitteena on laatia kaava, joka menee läpi ja johtaa kaavan mukaiseen, toimivaan 
toteutukseen
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TAVOITTEET JA LÄHTÖKODAT

OSALLISTEN TAVOITTEET

Seuraavat tavoitteet kiteytyivät osallisryhmän 
tavoitetyöskentelyssä

Lisäksi suunnittelun lähtökohtina ovat: 

• Kaupungin tavoitteet

• Yleiskaavasta lähtevät tavoitteet

• Valtakunnalliset ja muut yleiset tavoitteet

• Maanomistajien tavoitteet
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Palvelujen
saatavuus

rakentamistapa

toimiva 
liikenneratkaisu

haittojen hallinta

näkymien 
yhteensovittaminen

Santalahti 
portti kaupunkiin

autopaikoitus

suojelukohteiden 
käyttö

matkailu

työpaikka-
mahdollisuudet

Ratakatu
(aluerajaus)

turvallisuus

yhdenvertaisuus
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TAVOITTEET JA LÄHTÖKODAT

OSALLISTEN TAVOITTEET

Santalahti on portti kaupunkiin

• Santalahden alueen suunnittelua määrittää sen asema näkyvänä porttina saavuttaessa 
Tampereelle

• Tavoitteena on hyvän suunnittelun ja riittävän tehokkuuden avulla rakentaa alueelle vahva hyvä
imago

Yhdenvertaisuus

• Kaavoitettavan ja kaavan vaikutusalueen maanomistajia ja asukkaita (nykyisiä ja tulevia) tulee 
kohdella yhdenvertaisesti

• Tavoitteena on kuulla kaikkia osallisia maankäytön vaihtoehdoista

Näkymien yhteensovittaminen

• Näkymät Pispalanharjulta sekä suunnittelualueelta rantaan ja Näsijärvelle sekä rannalta ja 
järveltä harjulle ovat tärkeitä

• Tavoitteena on mahdollisimman hyvin sovittaa näkymät yhteen uuden rakentamisen yhteydessä

Rakentamistapa

• Tavoitteena on saada koko alueelle vaihtelevaa, ilmavaa ja arkkitehtonisesti laadukasta 
asuntorakentamista, jossa on tilaa yritystoiminnoille ja monipuolisille muillekin toiminnoille
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TAVOITTEET JA LÄHTÖKODAT

OSALLISTEN TAVOITTEET

Suojelukohteiden käyttö

• Vanhat rakennukset ovat alueen suola ja liittyvät Pispalan arvokkaaseen 
kulttuuriympäristöön

• Jokaiselle vanhalle rakennukselle on pyrittävä löytämään uusi käyttömuoto, jolla 
sen kunnostaminen ja säilyminen voidaan turvata

Palvelujen saatavuus

• Tavoitteena on saada alueelle monipuoliset, kaikkia ikäryhmiä palvelevat 
kunnalliset ja kaupalliset lähipalvelut, sekä mm. veneilijöitä ja matkailijoita 
palvelevia majoitus- ja muita palveluja

Työpaikkamahdollisuudet

• Tavoitteena on saada alueelle liiketiloja, käsityö- ja palveluelinkeinojen työpaikkoja, 
jotka voisivat sijoittua mm. Rantatien varrelle ja suojeltaviin rakennuksiin

Matkailu

• Tavoitteena on hyödyntää Särkänniemen, Onkiniemen ja Pispalan matkailullista 
vetovoimaa mm. mahdollistamalla Santalahden kautta kulkeva taidetta ja 
matkailupalveluja tarjoava kulttuurireitti
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TAVOITTEET JA LÄHTÖKODAT

OSALLISTEN TAVOITTEET

Toimiva liikenneratkaisu

• Alueelle tulee luoda erityisesti toimivat kevyen liikenteen kulkuyhteydet, jotka mm. yhdistävät 
Pispalanharjun rantaan ja elvyttävät vanhan Tipotien yhteyden tulevalle terveysasemalle

• Tavoitteena on hyödyntää myös raideliikennettä ja mahdollistaa sille riittävät tilavaraukset

Turvallisuus

• Alueesta on luotava sekä liikenteellisesti että sosiaalisesti turvallinen ja viihtyisä ympäristö

Haittojen hallinta

• Haittoja, erityisesti liikenteen melua ja tuulta on pyrittävä rajoittamaan tuhoamatta näkymiä. 

• Tavoitteena on vähentää myös olemassa olevaan asutukseen kohdistuvia nykyisiä haittoja 

Autopaikoitus

• Tavoitteena on tarpeen mukaan joustava ja keskustarakentamisen luonteeseen soveltuva väljä
autopaikkamitoitus

Ratakatu 

• Suunnittelualueen rajauksen toivottaisiin laajenevan
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VISIO

♦♦♦♦
Prosessi

Santalahden alue muuntuu kaupungin johtamalla, maanomistajien, asukkaiden ja 
muiden toimijoiden välisellä avoimella ja rakentavalla yhteistyöprosessilla 
taantuvasta teollisuusalueesta eläväksi kantakaupungin osaksi

♥♥♥♥
Elinympäristö

Alueesta muodostetaan paikan ainutlaatuisuuksiin rakentuva sosiaalisesti 
monipuolinen, turvallinen, terveellinen, vaihteleva ja rakennustaiteellisesti 
mielenkiintoinen asumisen elinympäristö

♣♣♣♣
Asema kaupunkirakenteessa

Santalahden kaupunginosa integroituu Pispalanharjun kulttuurimaisemaan osana 
elinvoimaista, ekologisesti kestävää kaupunkirakennetta ja toimii keskustan 
läntisenä porttina
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MOTTO

♠♠♠♠
Minäkin voisin muuttaa Santalahteen ja olla 

ylpeä alueesta ja sen kaavasta

Kaavan osallisryhmän tavoitetyöskentelyn 
kiteytysvaiheessa nousi esiin motto, jota 

yksimielisesti kannatettiin:


