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1 Johdanto

Tämä maisemaselvitys on tehty osana Tampereen 
kaupungin Santalahden alueen asemakaavapro-
sessia. Santalahden alue sijaitsee historialtaan ja 
maisemaltaan omaleimaisella paikalla, noin 1,5 ki-
lometriä Tampereen keskustan länsipuolella oleval-
la Näsijärven ja Pyhäjärven välisellä kannaksella 
välittömästi Pispalan historiallisen kaupunginosan 
pohjoispuolella. Selvitysalue on nykytilanteessa 
pääosin vanhaa teollisuusaluetta. Alue on ollut ai-
kanaan houkuttelevampi teollisuudelle kuin asuin-
rakentamiselle, sijaitessaan Pispalanharjun jyrkällä 
pohjoisrinteellä hyvien liikenneyhteyksien varrel-
la Näsijärven rannassa. Santalahti liittyy eteläosal-
taan Pispalan kaupunginosaan, jonka Museovirasto 
on arvioinut valtakunnallisesti merkittäväksi raken-
netuksi kulttuuriympäristöksi (Pispalanrinne, RKY 
2009). Ennen vuoden 2009 päivitysinventointia 
RKY-aluerajaus kulki pohjoisempana, jolloin San-
talahden aluekin kuului Pispalan valtakunnallisesti 
arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöalu-
eeseen (Pispalan kaupunginosa, RKY 1993). San-
talahden kaakkoispuolella sijaitsee Pyynikinharju, 
joka on yksi Suomen valtakunnallisesti arvokkaista 
maisema-alueista  Pyynikin alue on lisäksi  suojeltu 
luonnonsuojelulailla.

Pispalan Näsijärvimaisemien suojelemiseksi on 
tehty Pirkanmaan ELY-keskukselle osoitettu aloite 
(26.10.2011). Aloitteen  tavoitteena oli  saada val-
takunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päi-
vitys- ja täydennysinventointiin (v. 2010 – 2014) 
mukaan Pispalanrinteeltä Näsi- ja Pyhäjärvelle 
avautuvien järvimaisemien inventointi ja määrit-
tely. Tässä selvityksessä ei oteta kantaa valtakun-
nallisesti arvokkaiden maisema-alueiden määrit-
telyyn, sillä Pispalasta avautuvien järvinäkymien 
valtakunnallinen arvottaminen vaatii laajaa, vähin-
tään maakunnallista, inventointia ja alueen näky-
mien arvottamista suhteessa maakunnan muihin 
vastaaviin kohteisiin.

Selvitysalue rajautuu pohjoisessa Paasikiventiehen, 
idässä Paasikiventien niin sanottuun Haarlan mut-
kaan ja etelässä kaksiraiteiseen rautatiehen. Mai-
semaselvitystyön tehtävänantona oli koota yhteen 
aikaisempien selvitysten maisemaa koskevat tiedot 
ja täydentää niitä tarvittavilta osin konsultin omil-
la havainnoilla ja analyyseillä. Selvitystyön koosta-
misesta ja täydentämisestä on vastannut Ramboll 
Finland Oy. Lähteet esitetään tiedon yhteydessä. 
Mikäli lähdetieto puuttuu, tieto, valokuva tai kartta 

on tekijöiden. Työ suoritettiin kevään 2012 aikana. 
Työryhmään ovat kuuluneet maisema-arkkitehti 
Elina Kalliala, arkkitehti Kirsikka Siik, maisema-
arkkitehti yo Anna Bergman sekä tekninen avusta-
ja Leena Massinen. 

Työn ohjausryhmään ovat Tampereen kaupungilta  
kuuluneet:

Jouko Seppänen  (KAKE/MASU) 
Jalo Virkki  (RAVA, kaupunkikuva-
 arkkitehti)
Riikka Rahkonen  (KAKE/MASU)
Timo Koski  (KAKE/YSU)
Milla Törmä  (KAKE/MASU/YKS)
Tuija Rönnman  (KAKE/MASU/YKS)
Alf Lindström  (FCG)
Katariina Pahkasalo  (FCG)
Marjatta Salovaara  (KAKE/YSU)
Marjaana Tuoriniemi  (INFRA/SUPA)
Kaarina Kivimäki  (KAKE/MASU)
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2 MaISEMaRaKEnnE

2.1  Topografia
Pyynikinharju kuuluu yli 200 kilomet-
riä pitkään harjujaksoon, joka ulot-
tuu Salpausselältä Pohjois-Satakun-
taan. Harjun lakiosa on 80 metriä 
Pyhäjärven pinnan yläpuolella. Pyy-
nikin harjua pidetään yhtenä maa-
ilman korkeimmista harjumuodos-
tumista. Pispalanharju muodostui 
12 000 – 10 000 vuotta sitten viimei-
sen jääkauden päättyessä, jäätiköi-
den vetäytyessä. Harju syntyi jää-
tikön sulamisvesien kuluttaessa, 
kuljettaessa ja kasatessa irtain-
ta maa-ainesta. Nykyiseen asuun-
sa harju on muotoutunut muinaisten 
meri- ja järvivaiheiden, tuulen ja kas-
villisuuden vaikutusten seurauksena. 
Pispalanharju kuuluu yli 200 kilomet-
riä pitkään pitkittäisharjumuodos-

Kuva 1. Maisemarakennekartta Santalahden ympäristöstä (lähde: Pispalan viherverkkotarkastelu).

tumaan, joka alkaa Kankaanpäästä ja jatkuu aina 
Salpausselälle asti. Pispalanharju sijoittuu lännes-
sä olevan Epilänharjun ja idässä olevan Pyynikin-
harjun väliin. Pispalan-Pyynikinharjua pidetään joi-
denkin lähteiden mukaan maailman korkeimpana 
soraharjuna (Pirkanmaan arvokkaat harjualueet, 
Pirkanmaan liitto 2008). Pyynikinharjun korkein 
kohta on noin 152 metriä meren pinnan yläpuolella 
Pispalanharjun ollessa noin 159 m. Pispalan ja Pyy-
nikinharjujen muodostuminen oli erityinen proses-
si: Hämeestä Nokian suunnalta liikkunut jäämassa 
törmäsi pohjoisesta Ylöjärven suunnalta tulleeseen 
jäämassaan, jolloin kaksi jäätikön kielekettä puris-
tui toisiaan vasten. Muodostui saumaharju.
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Pispala sijoittuu suurmaisemassa maisemaraken-
teen solmukohtaan; kahden suuren järvialtaan vä-
liselle kapealle kannakselle, jonka kautta kulkee 
valtakunnan mittakaavassa huomattava pitkittäis-
harjumuodostuma. Harju rinteineen muodostaa 
avoimia vesistömaisemia toisistaan erottavan kau-
komaiseman rajan.1 

Pispalanharju kohoaa viereisiä harjujakson osia kor-
keammalle, ja Pispalanharjun laet ja ylärinteet ovat 
mm. Pyynikinharjusta poiketen soraa. Pispalanhar-
jun yläosista on erotettavissa kaksi lakitasannetta, 
joiden päätteisiin sijoittuu paikallisina maamerk-
keinä toimivia rakennuksia. Ylätasanteen länsi-
päässä, maiseman hierarkkisessa pisteessä sijait-
seva koulurakennus on osa harjun laen silhuettia ja 
sillä on siten myös kaukomaisemallista merkitystä. 
Harjun lakitasanteilta avautuu laajoja maisemanä-
kymiä sekä Pyhäjärven että Näsijärven suuntiin. 
Tärkein näköalapaikka Pispalassa on ylemmän la-
kitasanteen keskivaiheilla, Pyykkimettän puistoalu-
eella.  Erityisesti maastorakenteen merkitys näkyy-
kaupunkirakenteessa selvästi. Selänteillä väylästö 
noudattelee maastonmuotoja. Jyrkillä rinneosuuk-
silla kadut ovat kapeita ja rakennukset runkosyvyy-
teensä nähden korkeita. Toimintojen järjestäminen 
on rinteillä usein vaatinut aputilojen sijoittamis-
ta piharakennuksiin sekä piha-alueen terassointia. 
Selänteiden maisemakuvaa hallitsee orgaaninen 
miljöötyyppi. 2 Kuva 2. Rinteet, joiden jyrkkyys on yli 20 % (lähde: Santalahden osayleiskaavaehdotus 2006).
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Kuva 3. Korkotaso- ja rakeisuuskartta (lähde: Pispalan maisemaselvitys).
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2.2 Maa- ja kallioperä
Alueen maaperä on harjun lievealuetta. Paikoin esiin-
tyy karkeampaa soraista materiaalia ja paikoin silt-
tisiä hienojakoisia kerroksia. Alueelle tyypillinen 
teollisuus ja siihen liittyvän infrastruktuurin, kuten 
junanradan ja teiden, rakentaminen on muokannut 
voimakkaasti maastoa. Joillakin tonteilla on tehty 
täyttöjä. Rantaviiva on muuttunut vuosien mittaan ja 
täyttöjen seurauksena siirtynyt järvelle päin. Täyttö-
materiaalina on käytetty mm. Naistenlahden turve-
voimalan tuhkaa. Alue on myös radonriskialuetta. Li-
säksi Santalahdessa on toiminut useita eri yrityksiä, 
jotka ovat vuosikymmenten aikana saattaneet aihe-
uttaa maaperän pilaantumista. Tämä vuoksi alueella 
on tehty useissa eri kohdissa tutkimuksia maaperän 
mahdollisen pilaantuneisuuden selvittämiseksi. Näis-
tä on erilliset raportit tarkempien tulosten tarkasta-
miseksi.3 

Voimakkaiden leikkausten ja täyttöjen vuoksi alu-
een maastonmuodot ovat muuttuneet etenkin vii-
meisen neljänkymmenen vuoden aikana. Alkuperäis-
tä rantaviivaa on jäljellä vain Pölkkylänniemessä ja 
alkuperäisen harjumaastoa ja kasvillisuutta on enää 
jäänteinä lähinnä Tikkutehtaan alueella ja Pölkkylän-
niemen läheisyydessä. Pyynikinharju on kokonaisuu-
tena rinteeltään varsin jyrkkää ja kaltevuudet ovat 
etenkin Santalahden alueen keskiosassa suuria. Lä-
hes 60 metrin korkeusero Näsijärven pintaan muo-
dostuu esimerkiksi Pahvitehtaan kohdalla vain 240 
metrin matkalla. Rinteiden jyrkkyys aiheuttaa raken-
tamisen ja liikenteen voimakkaan suuntautumisen ja 
sitä kautta suuria eroja mm. eri alueiden saaman au-
ringon säteilyn määrään. Lisäksi jyrkkyys vaikeuttaa 
alueen rakentamista, heikentää maaston kulutuskes-
tävyyttä ja lisää eroosioherkkyyttä. Rinteen suun-
taisten esteettömien kulkuyhteyksien muodostami-
nen vaatii alueella erityistoimenpiteitä.4

Santalahden maaperän laatu on havainnollistet-
tu kuvassa 4.

Kuva 4. Pispalanharjun maaperäkartta (lähde Pispalan maisemaselvitys).
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(10 m)

Kuva 5. Leikkaus A – A. 

A

A

Leikkaus A– A osoittaa rakennusten ja kulkuväyli-
en sijainnin maisemarakenteesssa sekä vuosien 
1945 – 1990 väliset täytöt. Santalehden selvitysalue 
sijaitsee pääosin hiekkaisella harjun lievealueella. 
Täyttömateriaalina on käytetty mm. Naistenlahden 
turvevoimalan tuhkaa.
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Kuva 6.  Tulvariskirajan (+97,5 m) mukainen Näsijärven pinta Santalahdessa (kuva: FCG 2010). Kuva 7. Selvitysalueen (1 – 6) ja näiden yläpuolisten alueiden (7 ja 8) valuma-
alueet ja valumareitit nykytilanteessa (kuva: FCG 2010).

2.3 Vesiolosuhteet
Pyhäjärvi sijaitsee korkeudella +124 mpy ja Näsi-
järvi korkeudella + 95 mpy, joten harju toimii tie-
tynlaisena patona järvien välillä. Selvitysalue sijait-
see Pispalan harjun jyrkällä pohjoisrinteellä, joten 
alueelle ei ole muodostunut varsinaisia puroja tai 
lampia, joihin hulevedet ehtisivät kerääntyä en-
nen Näsijärveä. Lisäksi etenkin alueen korkeim-
missa osissa maaperä on hyvin vettä läpäisevää, 
mikä pienentää tavallisten sadetapahtumien syn-
nyttämien hulevesien määrää. Hulevesien johtu-

mista maanpintaa pitkin tapahtuukin alueella lä-
hinnä lumien sulaessa tai rankkasateiden aikana, 
jolloin vesi ei ehdi imeytyä maaperään tai valua hu-
levesiviemäreihin. Lyhyistä ja osin epämääräisistä 
valumareiteistä huolimatta selvitysalue on jaetta-
vissa erillisiksi pieniksi valuma-alueiksi hulevesivie-
märöinnin perusteella.  Selvitysalueen valuma-alu-
eet  (1 – 6)  sekä  näiden  yläpuoliset  valuma-alueet 
(7 – 8)  ja  valumareitit  on  esitetty  kuvassa  6.  Nä-
sijärven pinta voi harvinaisten sade- ja sulamis-

tapahtumien sekä kovan pohjoistuulen johdosta 
nousta Santalahden kohdalla hulevesijärjestelmään 
vaikuttavalle tasolle. Esimerkiksi kerran 50 vuodes-
sa vedenpinnan arvioidaan nousevan noin 40 cm 
keskikorkeuden, eli useimpien hulevesiviemäreiden 
purkutason, yläpuolelle. Lisäksi Näsijärven pinnan 
korkeuden tulvariskirajaksi Santalahdessa on mää-
ritetty +97,5 m, joka pätee äärimmäisissä olosuh-
teissa hulevesiviemäreiden suunnittelussa.5 



12 SANTALAHDEN MAISEMASELVITYS

2.4 Ilmasto
Santalahden suunnittelualue sijaitsee Pyynikinhar-
jun pohjois- ja koillisrinteellä. Alueella vallitsevim-
mat tuulensuunnat ovat etelä ja länsi. Santalahden 
alue on suojassa näiltä tuulilta, mutta harjun suo-
janpuolelle muodostuva tuulen pyörteisyys aihe-
uttaa alueelle jonkin verran etelärinnettä suurem-
man sadannan. Samalla tavoin suojanpuoleiselle 
rinteellä tapahtuu enemmän lumen kinostumis-
ta. Rinteen suunta vaikuttaa alueen valoisuuteen. 
Etenkin talvikuukausina Santalahden suunnittelu-
alueen saama auringonvalo tulee lähinnä aamulla 
idästä sekä auringon ollessa korkeimmillaan ete-
lästä. Alue on varjoisa, mikä osaltaan lisää myös 
alueen ilmankosteutta. Lumen sulamista alueel-
ta hidastaa alueen suuntautuneisuus, jonka vuok-
si suora auringonvalo ei pääse sulattamaan lunta 
vaan se sulaa vasta epäsuorasti ilmamassan läm-

2.5 Kasvillisuus
Santalahden selvitysalue on voimakkaasti ihmistoi-
minnan muovaamaa aluetta teollisuus- ja liikenne-
alueineen. Santalahden maisemaselvityksen mu-
kaan ainoat luonnontilaisemman oloiset osa-alueet 
ovat 200 metrin pituinen, vanhaa mäntyä kasvava, 
metsäinen kaistale selvitysalueen länsipäässä sekä 
sekametsäkaistale vanhan tulitikkutehtaan tontin ja 
rautatien välissä idässä. Rakennetun alueen väliin 
jääneillä kaistaleilla, penkoilla ja joutomailla kasvaa 
runsaasti villiintynyttä kulttuuri- ja puolikulttuurila-
jistoa, seassa joitakin luontaisiakin lajeja.  

Selvitysalueiden kasvisto on suurimmalla osalla 
aluetta ihmisen toiminnan tulosta; maansiirron mu-
kana kulkeutunutta, teollisuuden tavaratoimitusten 
tuomaa, rautatieliikenteen tai muun liikenteen mu-
kanaan kuljettamaa tai suorastaan istutettua, mut-
ta villiintynyttä lajistoa. Alueelta havaittiin vain yksi 
luonnonsuojelullisen statuksen omaava laji, vuori-
jalava (Ulmus glabra), mutta sen esiintymien sta-
tusarvo on kiistanalainen.7

penemisen yhteydessä. Yöllä maanpinnan lähelle 
syntyy kylmä ilmakerros joka alkaa valua alaspäin 
kaltevaa rinnettä pitkin. Kylmän ilman virtauksen 
tullessa painanteeseen se pysähtyy ja muodostaa 
ympäristöään selvästi kylmemmän ns. ”kylmän il-
man järven”. Tämä ilmiö tapahtuu Santalahdessa 
kun Pispalan rinteiltä tuleva kylmän ilman virta-
us pysähtyy Rantatielle, koska Kekkosentien kor-
keusasema estää kylmän ilman valumisen järvelle. 
Yöllä ja aamulla tämän alueen lämpötila on ympä-
ristöään selvästi alempi. Ulossäteilyä vähentävää 
puustoa ei alueella juurikaan ole, jolloin alue jääh-
tyy nopeasti. Lämmönvaihteluita tasaa jonkin ver-
ran Näsijärven läheisyys. Yleisesti voidaan sanoa, 
että Santalahden alavimmat alueet ovat pienilmas-
toltaan epäedullisia.6 
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2) Santalahden itäpään metsävyöhyke, pituus yli 
100 m

 Myös selvitysalueen itäpään metsäinen vyöhy-
ke kasvaa järeää mäntyä, mutta lisäksi myös 
järeää kuusta, koivua ja muuta nuorempaa leh-
tipuuta. Näillä metsäisillä vyöhykkeillä ei ole to-
dettu erityistä eliölajistollista arvoa, mutta oi-
keina metsinä ne toimivat alueen ”keuhkoina”, 
joita keskusta-alueella on muutoin vähäisessä 
määrin. Niiden sijainti tekee niistä merkityk-
sellisenluontaisena meluesteenä sekä ilman-
saasteiden pysäyttäjänä. Ne myös värittävät 
Pispalanharjun maisemaa kauas Näsijärven 
suuntaan ja toimivat myös tuulenpysäyttäjä-
nä pohjoisen suunnalta. Keskusta-alueen tii-
viisti rakennetulla alueella pienilläkin viher- ja 
metsäkaistaleilla on suuri merkitys virkistyksel-
lisessäkin mielessä.

3) Ketomainen alue entisen Tulitikkutehtaan koh-
dalla rautatien penkalla

 Tulitikkutehtaan yläpuolella oleva keto käsit-
tää sellaisia kasvistollisia arvoja, että sitä on 
pidettävä alueellisesti merkittävänä kohteena. 
Kohteen lajisto antaa viitteitä siitä, että se on 
aikoinaan ollut laidunalueena. Kohde on osin 
puustoinen; puuta kasvaa vain rata-alueen ai-
tauksen ulkopuolella olevalla osalla ja ketomai-
nen osa ulottuu paikoin melkein radalle. Puus-
toa ovat mänty, kuusi, koivu ja muut lehtipuut. 
Oikeastaan ketomaisuus jatkuu radan vartta 
pitkin pidemmällekin, länteen päin Tikkuteh-
taankadun mutkassa olevanpientalon pihapiirin 
kautta aina Tikkutehtaankadulle saakka. 

Toisaalta esiintymiä ei voine pitää statuksen osoit-
tamassa arvossa, koska laji ei esiinny luontaisilla 
esiintymisalueillaan. Toisaalta esiintymät ovat seu-
rausta luontaisesta leviämisestä alun perin istu-
tusperäisistä yksilöistä. Laji lienee siis alun alkaen 
ollut istutusperäinen, vaikka on sittemmin kylväy-
tynyt alueelle laajemmaltikin. Toinen luonnonsuo-
jelullisen statuksen rajoilla oleva lajiselvitysalueelta 
on kyläkellukka (Geum urbanum). Se on Tampe-
reen pohjoisosassa alueellisesti uhanalainen, mut-
ta niin selvitysalueellakin kuin myös kokokantakau-
pungin alueella sitä kasvaa melko runsaasti.8

Santalahden luontoselvityksen mukaan selvitysalu-
eelta on löydettävissä kolme luonnonolosuhteiltaan 
arvokasta osa-kokonaisuutta, joista kaksi ensim-
mäistä muodostaa yhdessä arvokkaan metsävyö-
hyke kokonaisuuden.9

1) Santalahden länsikärjen metsävyöhyke, pituus  
200 metriä

 Selvitysalueen länsipään osa kasvaa harvak-
seltaan järeää mäntymetsää, joukossa nuor-
ta lehtipuuta ja valoisuudesta johtuen runsaas-
ti lehtipuutaimikkoa. Puiden koosta päätellen 
männikön keski-ikä on todennäköisesti pitkälti 
toista sataa vuotta, ehkä jopa 150 vuotta. Tätä 
vanhaa metsää on hoidettu talousmetsäperi-
aatteilla eikä sieltä löydy laho- ja maapuuta. 
Länsikärkeä voi pitää ”luonnontilassaan” mah-
dollisesti lajistollisesti muusta selvitysalueesta 
poikkeavana osana.

Tampereen kaupungin perustamisen aikaan vuon-
na 1779 Santalahden kaakkoispuolen Pyynikki oli 
karjan laitumena, ja kaupunkilaiset ottivat sieltä 
vapaasti kotitarvepuuta. Harjun maisemien suoje-
lu alkoi vuonna 1830, jolloin puiden hakkuu kiel-
lettiin. Tuolloin Pyynikillä olikin vain kitukasvuis-
ta mäntyä koivu- ja leppävesakon seassa. Vuonna 
1930 valmistuneessa suunnitelmassa Pyynikin kan-
sanpuistoksi rinteet säilytettiin luonnonpuistona ja 
ranta-alueet varattiin yleiseen virkistykseen. Nyky-
ään noin 50 hehtaarin suuruinen alue harjusta on 
luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu.10 
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Kuva 8. Santalahden kasvillisuusselvitys nostaa esiin kolme tärkeää aluekokonaisuutta: Vanha mäntymetsä, sekametsä sekä ketomainen alue. (kuva: San-
talahden kasvillisuusselvitys)
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Kuva 9. Santalahden kasvillisuusselvityksen huomionarvoisinta kasvilajistoa (kuva: Santalahden asemakaava-alueen kasvillisuusselvitys).
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3 MaISEMan hIStoRIa

Santalahden sijoittuu maisemansolmukohtaan kah-
den voimakkaan luonnonmuodostuman (kalliojak-
so ja saumaharjujakso) risteyskohdan luoteis- ja 
pohjoispuolelle sekä kahden laaja-alaisen vesistön 
(Pyhäjärven ja Näsijärven) väliin. Suunnittelualue 
sijoittuu osittain harjujakson Pispalanharjun alarin-
teille sekä sen lievealueille.

Merkittäviä maiseman muodostumista ohjaavia te-
kijöitä ovat olleet svekofenninen poimuvuoristo koil-
lis-länsi –suuntaisesti kallioperän ruhjelinjoineen. 
Poimuvuoristo on kuitenkin kulunut ja tasoittunut jo 
300 – 400 miljoonan vuoden kuluttua muodostumi-
sestaan (Tampereen kantakaupungin kulttuurimai-
seman kehitys  2006)  ja  sen päälle  on  kasautunut 
jääkauden aikaisia ja jälkeisiä maamassoja. 

Pispalanharju ja Pyynikinharju ovat osa yhtenäis-
tä kaakkois-luode suuntaista saumaharjuketjua, 
joka kulkee akselilla Pälkäne – Kangasala – Tampe-
re – Ylöjärvi. Jakso on yli 200 kilometriä pitkä ja se 
on syntynyt viimeisimmän jääkauden ja sen jälkeen 
jatkuneen sulamisjakson aikana. Saumaharju on 
syntynyt jäätikkökielekkeiden saumakohdan maala-
jien lajittuessa sulamisvesien kohdille. Pyhäjärven 
luoteisrantaa myötäilee toinen harjujakso.

Luonnonmaisema on kokenut useita luonnonmul-
listuksia. Pispalanharjun ylimmät osat (n. 160-170 
metrin korkeudella) ovat olleet vedenpinnan koske-
mattomissa Yoldiameren (7800 – 7000 eKr.) aikoi-
hin, jolloin laajat alueet  Tampereen seudusta ovat 
olleet veden alla. Jäätikkö hävisi Tampereen alueel-
ta noin 7800 – 7700 eKr. aikoihin. Myöhemmin Ancy-
lusjärven aikaan (7000 – 5500 eKr.) vedenpinta vaih-
teli 100 – 140 metrin korkeuksissa maankohoamisen 

takia. Jääkauden jälkeisten vedenpinnan vaihtelun 
ja sulamisen vaiheista on useita merkkejä ja viittei-
tä Pispalanharjunkin yhteydessä. Mm. Pispalan val-
tatie kulkee Yoldianmeren muinaisrannan tasossa. 
Aikaisempi tieyhteys on sen sijaan kiertänyt ran-
nan kivikkoisia kohtia. (Tampereen kantakaupungin 
kulttuurimaiseman kehitys 2006) Harjut ovat perin-
teisesti olleet jo esihistoriallisella ajalla vesiyhteyk-
sien lisäksi hyviä kulkuyhteyksiä kantavan maapoh-
jan sekä hyvän näkyvyyden vuoksi.  

Kuva 10.  Kuvassa näkyy selvästi vihreänä kaakko-luode –suuntaisena pitkä saumaharjujakso sekä Pyhäjärven luo-
teisrannalla toinen harjujakso sekä hienosedimenttiaineksia sen juurella. Svekofennisen vuoriston juuret ovat nähtävis-
sä vaaleanpunaisena jaksona koillis-länsi –suuntaisesti. Vinoviivoitetut alueet ovat täyttömaita. (kuva: paikkatietoikku-
na, http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi (29.05.2012).

Tampereen asutuksen katsotaan alkaneen Suo-
musjärven  kulttuurin  (noin  6500 – 4200  eKr.)  var-
haisvaiheessa (Tampereen kantakaupungin kult-
tuurimaiseman  kehitys  2006).  Pronssikaudella 
pyyntiasutuksella on ollut vilkkaat yhteydet länteen 
ja etelään. Pispalanharju on otettu asutuskäyttöön 
vasta myöhäisemmällä ajalla, laajemmin noin 1890  
-luvulla Tampereen esikaupungiksi. Harjun maape-
rä ei ole tarjonnut hyvää viljelysmaata kuin lähin-
nä sen eteläisillä lievealueilla. Harjun lievealueille on 
kerrostunut runsaasti hiekkaisia ja hietaisia kerros-
tumia sekä savikkoa. 
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Kuva 11.  Näkymä Lentävänniemen alueelta Pispalanharjulle päin (kuva: Jouko Seppänen).
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4 MaISEMaKUVa

Santalahden maisemassa hahmottuvia erityispiir-
teitä ovat Näsijärven ranta, selkeästi harjun suun-
taisena maisemassa erottuva liikenneympäristö 
sekä Santalahden alueelle taustan muodostava Pis-
palan harjun pientalovaltainen rakennettu maisema 
(valtakunnallisesti merkittäväksi luokiteltu raken-
nettu ympäristö). Harjun rinteessä kulkeva Pispa-
lan valtatie noudattelee kutakuinkin Yoldianmeren 
muinaisrannan linjausta ja on siten oleellinen viite 
sekä alueen luonnon- että kulkureittien muodostu-
misen historiaan.  Edellä mainittujen piirteiden vä-
lillä maisemakuvassa erottuvat puustoiset vyöhyk-
keet rautatien ylä- ja alapuolella sekä Santalahden 
alueen itä- ja länsipuolella. Ranta muodostaa puu-
ryhmineen erillisen vaihtelevamman kasvillisuus-
kerroksen Santalahden ja Näsijärven välille. Nämä 
puuryhmät erottelevat myös katualueet toisistaan 
ja katkaisevat näkymiä Santalahdesta ja Rantatiel-
tä sekä Paasikiventieltä Näsijärvelle.

4.1 Näkymät
Santalahden maisemassa avautuvat näkymät voi-
daan jakaa viiteen pääryhmään: 

1) kaukonäkymät muualta Santalahteen ja Pispa-
lan harjulle, 

2) Pispalan alueelta ja harjulta sekä toisaalta Ran-
taväylältä Näsijärven suuntaan avautuvat laajat 
maisemanäkymät, 

3) Pispalan valtatieltä Santalahden alueelle ja Nä-
sijärvelle avautuvat näkymät,

4) alueen sisäiset näkymät
5) katu- yms. lähi- ja detaljitason näkymät.

Näistä ryhmän 5 eli lähi- ja detaljitason näkymiä ei 
tässä asemakaavatason tarkastelussa käsitellä tar-
kemmin. 

4.1.1 Kaukonäkymät muualta Santa - 
 lahteen ja Pispalan harjulle

Santalahden kaavoituksen kannalta merkittäviä 
kaukonäkymiä muualta Santalahden suuntaan ovat 
Niemenrannan suunnasta Näsijärven rannalta vesi-
alueen yli Santalahteen ja Pispalan pohjoisrintee-
seen avautuva näkymä, Näsijärveltä (kesällä venei-
lijöiden, talvella jäällä ulkoilevien) nähtävissä oleva 
koko Santalahden alueen ja Pispalan harjun poh-
joisrinteen kattava laaja panoraamamainen maise-
makuva sekä korkealta Näsinneulasta Onkiniemen 
asuinalueen yli länteen kohti Santalahtea lähes har-
jun ja Rantaväylän suuntaisesti avautuva näkymä.

Kaukonäkymissä alueen maisemallisesti merkittävi-
nä ominaispiirteinä hahmottuvat Pyynikin metsäi-
nen vyöhyke, Pispalan rakeisuudeltaan pienipiirtei-
nen ja vaihteleva kaupunginosa sekä horisontaalisia 
linjoja muodostavat liikenneväylät (Pispalan valta-
tie, rautatie, Paasikiventie) puustoisine välivyöhyk-
keineen. Liikenneväylät ja niistä johtuva alueen 
kerroksellisuus korostuvat kaukonäkymissä pime-
ällä ja lehdettömänä vuodenaikana. Santalahden 
alue erottuu kaukomaisemassa kaupunkikuvallises-
ti hieman sekavana alueena, jonka keskellä oleva 
uudempi kortteli erottuu muista rakennuksista sel-
västi suuren kokonsa ja vaalean värinsä vuoksi.

Konsultin silmämääräisiin havaintoihin perustuva 
analyysi tasojen 2 – 4 näkymistä on esitetty kuvas-
sa xxx.

Kuva 12.   Näkymät alueelle.
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Kuva 13.  Alueen maamerkit, haulitorni sekä horisontissa erottuva suuri kerrostalo, erottuvat hyvin pimeällä. Myös puustoiset vyöhykkeet, liikenneväylät ja niistä johtuva kerrok-
sellisuus tulevat hyvin esiin valaistuksen johdosta. (kuva: Milja Knuutila)
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4.1.2 Pispalan ja Santalahden alueen laajat maisemanäkymät

Pispalan kaupunginosasta avautuu laajoja maise-
manäkymiä Santalahden alueen yli Näsijärvelle. 
Näkymiä avautuu Pispalan puolelta sekä Pispalan 
valtatieltä, että siihen johtavilta rinnettä alaspäin 
laskevilta poikkikaduilta. Lisäksi useilta asuinra-
kennuksilta avautuu näkymiä Santalahden yli Pis-
palanharjun jyrkän rinteen johdosta. Pispalan 
pohjoisreunalla radan varressa avautuu näkymiä 
Santalahteen ja Näsijärvelle mm. kansanopistolta. 
Puusto katkaisee osan näkymistä, erityisesti kesä-
aikaan puiden ollessa lehdessä. Santalahden nykyi-
sistä rakennuksista avautuu lähes esteettömät nä-
kymät Näsijärvelle. Santalahden alueella liikkuessa 
tärkeimmät näkymät alueelta ulospäin ovat radan 
ali johtavien portaiden huipulta sekä vanhalla ra-
kennuspaikalla Santalahden alueen länsipäässä, 
joka on luonteeltaan näköalapaikanomainen pysäh-
tymispaikka polun varrella.

Kuva 14.  Näkymät alueelta.
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4.1.3 Pispalan valtatieltä avautuvat näkymät
Pispalan valtatieltä avautuu paikoitellen näkymiä 
Santalahden yli Näsijärvelle. Näkymät katkeavat 
osittain kesäksi puiden ollessa lehdessä ja osittain 
ympäri vuoden havupuiden ja rakennusten johdos-
ta. Näkymiä katkaisevat puut sijaitsevat pääasiassa 
rata-alueella. Mahdollisten lisäraiteiden tai muiden 

Kuva 15.  Näkymiä Pispalan valtatieltä (kuvat: Jouko Seppänen).

puiden kaatamista edellyttävien toimien johdos-
ta näkymät voivat avautua merkittävästi nykyises-
tä. Merkittävimmät näkymät avautuvat kattohuo-
patehtaan, Breitensteinin huvilan sekä haulitehtaan 
yli. Mm. näistä paikoista avautuvien laajojen nä-
kymien avulla on helppo paikantaa sijaintinsa suh-

teessa Näsijärveen, pienvenesatamaan ja Santa-
lahteen. Pispalan valtatieltä avautuu näkymät myös 
Enqvistin huvilalle, jonka ympärille on uuden raken-
tamisen yhteydessä toteutettu massiiviset eroo-
sionsuoja-aidat.  

Kuva 16.  Kattohuopatehtaan yli avautuu laaja näkymä 
Näsijärvelle (kuva: Jouko Seppänen).
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4.1.4 Santalahden alueen sisäiset näkymät

Santalahden alueen sisäiset näkymät ovat lyhyi-
tä alueen kasvillisuudesta ja rakennuksista johtu-
en. Eteläosassa näkymät rajautuvat Pispalanharjun 
jyrkkään rinteeseen ja siinä sijaitsevaan puus-
toon. Pohjoisen suuntaan näkymiä avautuu mo-
nin paikoin Näsijärven suuntaan. Santalahden alu-
een eteläreunassa kulkevan kevyenliikenteen reitin 
varrelta avautuu alueen sisäisiä näkymiä itä- länsi-
suunnassa sekä paikoitellen alueen yli pohjoiseen 

Kuva 18.  Valokuvia Santalahden alueen sisältä (kuva: Jouko Seppänen).

Näsijärven suuntaan Näsijärvenranta -nimiseltä  
tieltä. Eri-ikäiset rakennukset katkaisevat järvinä-
kymiä Santalahden alueen sisältä. Näkymät ovat 
usein kapeita rakennusten väliin sijoittuvia tai ta-
kapihamaisia, kun rakennuksen ja rinteen väliin jää 
pimeä ja kuilumainen tila. Santalahden alue rajau-
tuu visuaalisesti itä- ja länsiosastaan metsikköön, 
jotka katkaisevat itä- länsisuuntaiset näkymät alu-
een ulkopuolelle.

Kuva 17.  Rakennusten väliin rinteeseen syntynyttä alu-
een sisäistä tieverkostoa, näkymä kattohuopatehtaalta 
Tulitikkutehtaalle päin (kuva: Hanna Lyytinen 2007).
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Kuva 19.  Näkymät alueella.
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4.2  Maamerkit, solmukohdat
Maisemassa ja erityisesti kaukomaisemissa erot-
tuvat kohteet on korostettu väritettyinä näkymien 
kanssa samassa kuvassa. Näistä maiseman kannal-
ta merkittävimpiä ovat koko Pispalan alueen oma-
leimaisena tunnusmerkkinä toimiva Haulitorni sekä 
Pispalan silhuetissa selkeästi muita isompina raken-
nusmassoina erottuvat Pispalan koulu harjun laella 
sekä Ylä-Voiman talo (Pispalanvaltatie 45) hieman 
alempana harjun rinteessä. Muita tarkastelualu-
een historian, luonteen ja tunnistettavuuden kan-

nalta merkittäviä maisemassa erottuvia rakennuk-
sia ovat vanhat tehdasrakennukset Santalahdessa 
(tulitikkutehdas tarkastelualueen itäosassa ja pah-
vitehdas Rantaväylän varressa alueen länsiosassa) 
sekä Ahjolan kansanopiston ja päiväkodin raken-
nus alueen länsiosassa radan eteläpuolella ylempä-
nä rinteessä.

Santalahden alueen uusin rakennuskanta erottuu 
sekä Pispalan alueen mittakaavasta että Santalah-

den alueen tehdasrakennusten materiaaleista ja 
väreistä poikkeavana voimakkaasti maisemassa ja 
muodostaa siten myös uuden selkeästi erottuvan 
maamerkin Näsijärven suuntaan.

Myös Santalahden pienvenesatama Rantaväylän 
pohjoispuolella voidaan myös mainita maisemassa 
erottuvana maamerkkinä, vaikka sitä ei ole erik-
seen kuvassa osoitettu.   

Kuva 20.  Yllä panoramavalokuva koko Santalahden alueesta. Alla Santalahden uudempaa rakennuskantaa, entinen Pahvitehdas sekä Haulitorni.
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Kuva 21.  Luonnon elementit erottuvat maisemakuvassa selvästi ja ne toimivat luonnon omina eri alueita esiin tuovina maamerkkeinä (kuva: Jouko Seppänen).
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Kuva 22.  Rakennetun ympäristön maamerkit Santalahden alueella (kuva: Jouko Seppänen).
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Kuva 23.  Rakennetun ympäristön ja luonnon elementit Lentävänniemestä nähtynä (kuva: Jouko Seppänen).
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3.3 Maisematilat
Pyynikinharjun merkitys koko Tampereen kaupun-
gin maisemakuvassa on keskeinen. Suurmaisemas-
sa erottuvat Pispalanharjun molemmin puolin avau-
tuvat suuret maisematilat, Pyhäjärvi ja Näsijärvi. 
Pispalanharjun metsiköiden rajaamat rakennetut 
rinteet ovat maisemallisesti merkittävä kaupunki-
kuvan jäsentäjä. Pispalanharjun pohjoispuolinen 

maisematila avautuu vahvasti pohjoiseen kohti Nä-
sijärveä. Maisemaa rajaavat pohjoisessa puustoiset 
rannat, jotka muuttuvat etelään päin siirryttäessä 
rakennetummiksi. Maisematilan rajautuu eteläosal-
taan rakennettuun Pispalanharjuun ja erityisesti 
Santalahden alueeseen. Santalahden kohdalla har-
jujakso rajoittuu kaikkein läheisimmin Näsijärven 

Kuva 24.  Pyynikinharju sijaitsee kahden suuren avoimen maisematilan Pyhäjärven ja Näsijärven, välissä (kuva: Jouko Seppänen).

rantaan ja se näkyy laajalti ympäristöön. Santalah-
den alue muodostaa Pyynikin ja Pispalan kaikkein 
näkyvimmän edustamaiseman sekä näkyvyytensä 
että alueella kulkevien liikenneyhteyksien vuoksi. 
Alueen sisäiset maisematilat ovat kapeita, raken-
nuksiin ja puustoon rajautuvia ja lähinnä kaupunki-
tiloiksi luokiteltavia alueita.
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Kuva 25.  Maisematilallinen tarkastelu.
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4.4 Kaupunkikuva
Santalahden alueen kaupunkikuvaa leimaavat suu-
ret liikenneväylät (Pispalan valtatie, rautatie sekä 
Paasikiventie), vanhat teollisuusrakennukset sekä 
alueen keskelle rakennettu uusi asuinkortteli. Nä-
sijärven läheisyys ja näkymät ovat myös olennaisia 
kaupunkikuvassa. Kaupunkikuva on Paasikiventiel-
lä ja Rantatiellä paikoitellen sekava johtuen vaihte-
levasta rakennuskannasta sekä suurista mainoskyl-

teistä. Paasikiven tieltä katsottuna kaupunkikuvaa 
leimaavat lisäksi rannansuuntaisesti kulkevat mai-
semallisesti huomattavat ilmajohdot. Kaupunkiku-
vassa hahmottuu paikoitellen hyvin alueen sijoittu-
minen Pispalanharjun juureen, mutta korkeampien 
rakennusten ympäristössä ei harjun läheisyys hah-
motu. Erilaiset istutusalueet ja puuryhmät katkai-
sevat näkymiä Paasikiventieltä sekä Santalahden 

että Näsijärven suuntaan. Santalahden rajautumi-
nen eteläpuolella Pispalan kaupunginosaan on pai-
koitellen hyvin selkeä rautatien erottaessa Pispalan 
puutaloasutuksen suuremmista teollisuusraken-
nuksista. Santalahden itä- ja länsipäässä kaupun-
ginosien raja on häilyvämpi, itäpäässä lähinnä visu-
aalisesti ja länsipäässä myös toiminnallisesti. 
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Kuva 26.  Pispalanarjun aluekokonaisuudet.
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Kuva 27.  Pispalan puutaloalueen ja Santalahden kaupunkikuvallinen suhden ja liikenteen estevaikutus.
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5 KULttUURIYMPÄRIStÖ

5.1 Santalahden rakentumisen vaiheet
Santalahdessa on tehty rakennusinventointi vuon-
na 2000 (Rakennuskulttuurityö Kivikenkä / Paulii-
na Tiusanen) sekä selvitys rakennetusta ympäristös-
tä vuonna 2007 (Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen). 
Santalahden alueen arkeologinen selvitys tehtiin 
vuonna 2009 (Pirkanmaan maakuntamuseo).

Santalahden alue oli 1800-luvun loppupuolelle asti 
rakentamaton. Messukylästä Tammerkosken yli Sa-
takuntaan ja Pohjanmaalle johtanut maantie kul-
ki Pyynikin harjun laen pohjoispuolella. Maantien ja 
Näsijärven välisen kapean rantakaistaleen, Santa-
lahden, ilmasto, maasto ja maaperä olivat viljelyk-
seen kelpaamatonta ja siten alue oli jäänyt asumat-
tomaksi. Sen sijaan Santalahden kohdalle harjulle 
Hyhkyn kylään oli syntynyt vilkas markkinapaikka, 
jossa kohtasivat pirkkalalaiset, nokialaiset ja messu-
kyläläiset.11

1800-luvun jälkipuoliskolla Tampereen teollisuus oli 
keskittynyt Tammerkosken rantaan. Kasvun ja tont-
tipulan vuoksi uutta teollisuutta oli pakko synnyttää 
kosken ulkopuolelle. Höyryvoiman tulo vapautti teh-
taat koskivoimasta 1800-luvun puolivälin jälkeen. 
Vapaat tontit, Näsijärven vesiyhteydet, Pohjanmaan 
valtatie ja vuonna 1895 valmistunut Porin rata vai-
kuttivat merkittävästi Santalahden alueen teollistu-
miseen 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä.12

Kuva 28.  Tammerkoskelta länteen Pyynikin harjun laella kulki maantie Satakuntaan ja Pohjanmaalle jo 1700-luvulla. 
Karttaote Tampereesta ja sen länsipuolen pitäjistä Kuninkaan kartastosta 1776-1805, mittakaavaton.
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Kuva 29.  Ote Simolan tonttikartasta vuodelta 1911, jossa rautatie ja kaksi tukkitietä on piirretty karttaan raiteina. 
Kartta kertoo, että rakentaminen pohjautui suunnitelmaan (lähde: H. Lyytinen 2007 ja Tampereen kaupunki, kaavoitus).

Santalahden ensimmäiset teollisuusrakennukset, 
asuinhuvilat ja vaatimattomat työväenasuinraken-
nukset muodostavat Santalahden vanhimman ra-
kennetun kulttuurikerroksen. Ensimmäinen San-
talahteen perustettu teollisuuslaitos oli Enqvistien 
Santalahden saha, joka aloitti toimintansa 1875. 
Seuraavana alueelle perustettiin 1884 Tampereen 
Pahvitehdas Oy, joka muutettiin vuonna 1894 pape-
ritehtaaksi. Paperitehtaan vanhimmat osat ovat säi-
lyneet nykypäivään myöhempien laajennusten sisäl-
lä. Porin radan rakentamisen yhteydessä 1892 – 1895 
paperitehtaan kohdalle tehtiin pysäkki, josta pistorai-
de ulottui höyrysahan varastoille saakka. Pysäkin lä-
heisyyteen perustettiin pienehkö kattohuopatehdas, 
joka toimi vuosina 1885-1895. Sen jälkeen ilmeisesti 
samassa rakennuksessa on toiminut Oy Suomen As-
falteeraustehdas (1908 – 917) ja Tervatehdas, jonka 
aikana 1940-luvulla tehdasrakennukset uudistettiin 
perusteellisesti. Suomen ainoa lumppupahvia jalos-
tava tehdas, ryysypahvitehdas, Näsijärven Pahviteh-
das perustettiin 1893 Näsijärven rannalle. Vuonna 
1903 vanhat puurakennukset purettiin ja rakennet-
tiin osin yksi-, osin kolmikerroksisen tiilirakenteinen 
tehdas, jonka rauniot ovat edelleen paikoillaan.13

Näsijärven rantaan Tampereen puolelle nousi 1925-
26  OTK:n  tulitikkutehdas.  Tulitikkujen  raaka-ai-
ne, haapatukit, uitettiin tehtaalle Näsijärveä pitkin 
ja varastoitiin tehtaan eteen varastoalueelle. Muis-
ta Santalahden tuotantolaitoksista voidaan maini-
ta haulitehdas, jonka aikaisempi toimipaikka oli ollut 
Pyynikinharjun etelärinteessä, ja Luujauhotehdas.14

Pahvitehdas ja kattohuopatehdas uudistettiin ajan-
mukaisiksi tuotantolaitoksiksi 1940-luvulla. Vähi-

tellen alueen mahdollisuudet kasvavan teollisuuden 
tarpeisiin heikkenivät. Santalahden teollisuusympä-
ristö oli laajimmillaan toisen maailmansodan aikoi-
hin. Teollisuuden alamäen myötä myös asumisen 
status alueella romahti 1960-luvulla. Herrasväen hu-

viloita on purettu ja siirretty muualle (Pölkkylä) tai 
luovutettu vuokra-asunnoiksi. Vaatimattomia työvä-
enasuinrakennuksia on purettu uuden tehokkaan toi-
misto- ja asuntorakentamisen tieltä alta tai on jätet-
ty asumattomina rappeutumaan.15
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Kuva 30.  Santalahden alueen kehitysvaihe-kartasta on nähtävissä alkuperäinen rakennusten läheinen suhde Näsijärven rantaan (kuva: © Tampereen kaupunki).
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Kuva 31.  Vanhojen teollisuusyritysten ja –rakenteiden sijainnit Santalahden alueella (lähde: Hanna Lyytinen, 2007).

1. OTK:n tulitikkutehdas

2. Santalahden paperitehdas
3. Luujauhotehdas
4. Kattohuopatehdas
5. Näsijärven pahvitehdas
6. Paasikosken puuteollisuusliike (Puutyö Ura)
7. Harmaa tukkitie
8. Punainen tukkitie
9. Rautatie
10. Pölkkylänniemi, Rosenlew
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Kuva 32.  1930-luvun kartan päälle tuotu nykyiset rakennukset sinisin hiusviivoin. Ajanjaksolta 1875-1955 säilyneet alueen kulttuurihistorial-
lisesti merkittävät tuotantorakennukset sävytetty punaisella, asuinrakennukset keltaisella (lähde H. Lyytinen 2007).
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Kuva 33.  Santalahden alkuperästä on säilynyt useita merkkejä, kuten rakennuksia ja rakenteita. Alkuperäistä rantaviivaa on vain alueen länsiosassa 
pienellä alueella, samoin Vanha Pääväylä, Tipotie on näkyvissä vain paikoitellen entisen Rantakylän kohdalla (kuva: © Tampereen kaupunki).
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5.2 Historian eri vaiheiden jäljet maisemassa

Rakennukset15

Santalahden asuin- ja tuotantorakennukset ovat 
rakentuneet rinteeseen käytännöllisesti rantavii-
van, rinteen korkeuskäyrien ja rautatien suuntai-
sesti lomittuen ja terassoituen eri korkeustasoille. 
Paperitehdas ja sen tuotantoprosessit ovat laajen-
tuneet rinteeseen. Paperitehdas rakennettiin aikoi-
naan rannan läheisyyteen ja sen varastot upotettiin 
ylärinteeseen. Ylemmäksi rinteeseen paperitehtaan 
yläpuolelle rakennettiin kattohuopatehdas. Harjul-
ta kohti rantaa suuntautuva terassoitumisen pe-
riaate rikottiin ensimmäisen kerran 1940-luvun 
tehdassuunnitelmissa. Näsijärven Pahvitehtaan 
1940-luvulla toteutuneessa uudessa suuressa teh-
dasrakennuksessa rakennuksen syvä runko ja sen 
myötä itä- ja länsijulkisivut suuntautuivat kohtisuo-
raan rinnettä vastaan. Rantajulkisivu ei enää ke-
hittynyt rinnettä mukailevana matalana ja teras-
simaisena vaan muodostui monumentaaliseksi ja 
korkeaksi. 

Tehtaiden rinnalle rakennettiin pieniä työläisten 
asuinrakennuksia ja ylellisiä tehtailijoiden huviloita. 
Tuotantorakennukset ja asuinrakennukset lomittui-
vat maisemassa rinnakkain ja päällekkäin. Asuinra-
kennukset synnyttivät teollisuusympäristöstä poik-
keavaa pienimittakaavaista ympäristöä etenkin 
pahvitehtaan ja Puutyö Uran välille nk. Rantaky-
lään. Alueella on säilynyt yksittäisiä asuinrakennuk-
sia (Paasikosken ja tukkilaisten asuinrakennukset) 
ja muutaman asuinmökin ryhmä. Rantakylä on pu-
rettu jo aikaisemmin uudisrakentamisen tieltä. 

Tiestö16

Santalahdessa kohtaa kaksi ikiaikaista valtakunnal-
lisesti tärkeää liikennereittiä, itä-länsi suuntainen-
harjureitti ja pohjois-etelä -suuntainen vesireitti. 
Arkeologinen selvitys) Agraariaikana Santalahteen 
ei johtanut teitä. Teollistumisen alkuaikoina alueel-
le tultiin radan yli Pispalasta useasta kohtaa. Tipo-
tie johti Tampereen puolelta OTK:n tikkutehtaalle ja 
paperitehtaalle. Rannanpuolella ei ollut aluksi lain-
kaan läpikulkutietä. Rantaa alettiin järjestelmälli-
sesti täyttää 1950-luvun lopulta alkaen ja 1960-lu-
vulla valmistui Rantatie, joka korvasi aikaisemman 
Ylöjärvenkadun. Nykyinen nelikaistainen Paasiki-
ven tie rakennettiin rantatäytölle vasta 1980-luvul-
la.Porin rata valmistui vuonna 1895. Porin radan 
rakentamisen yhteydessä paperitehtaan kohdal-
le rakennettiin pysäkki. Santalahden seisakkeen 
päärakennus rakennettiin vuonna 1914 ja sitä laa-
jennettiin 1923. Rautatiepysäkki purettiin vuonna 
1972.

Rakennusten väliin rinteeseen syntyi alueen si-
säinen pääasiassa korkeuskäyrien suuntainen tie-
verkosto. Edelleen siellä täällä tie nousee loivasti 
ylös rinnettä entisille rautatiepysäkeille ja tasoris-
teyksiin. Parhaiten säilyneet vanhat tielinjat ovat 
OTK:lta kattohuopatehtaan taakse entiselle rauta-
tiepysäkille nouseva Tikkutehtaantie ja paperiteh-
taan tontilta viistosti luujauhotehtaan takaa rauta-
tielle nouseva Tipotie. Rantakylän kohdalla tielinja 
on säilynyt, mutta rakennettu ympäristö on hajon-
nut.

Kuva 34.  Tehdas Näsijärven suunnasta. Tulitikkujen 
raaka-aineeksi käytettävät haapatukit uitettiin tehtaal-
le Näsijärveä pitkin. Tukit nostettiin järvestä ja kuljetet-
tiin rannasta kiskotietä pitkin tehtaan pihaan varastoon. 
Taustalla näkyy Pyynikin tiheä metsä, joka on nykyäänkin 
tärkeä osa Pispalanharjun silhuettia. (Kuva: Työväen kes-
kusmuseo, OTK:n Tulitikkutehtaan valokuvat). 

Kuva 35.  Kuvassa oikealla Santalahden punainen tukkitie (vuo-
delta 1914), jolla saatiin siirrettyä tukit Pispalanharjun yli. (Kuva: 
Kauppalehden Tampere-numero 1914, Kaupunginkirjasto, Pirkan-
maan kokoelma).
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Kuva 36.  Santalahden alueen rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema (kuva: © Tampereen kaupunki).
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Vanhimpiin karttoihin on myös merkittynä teitä tai 
ehkä oikeammin polkuja, jotka kulkevat Näsijärven 
rannasta uittotunnelin suuaukon itäpuolelta Pis-
palantorin suuntaan nykyisten Koukkarinkujan ja 
Koukkarinkadun itäpään välisellä alueella. Reittiä 
on ilmeisesti käytetty myös kirkkomatkoilla, joiden 
yhteydessä poluille lienee annettu nimi ”ruumiin-
puntari” (Suursara 1942:59). Matkoilla käytetyt 
veneet ja mahdollisesti myös kirkkomaahan Pirkka-
laan kuljetetut ruumiit kannettiin tällä kohtaa har-
jun kapeimman kohdan yli. 

Rakenteet
Maantien, rautatien ja vesireitin lisäksi Santalah-
den teollisuusalueenvarhaisia kuljetusjärjestelmiä 
olivat harjun kapeimmasta kohtaa ylittäneet puiset 
tukkitiet. Nämä näkyvät edelleen avoimina suori-
na linjoina sekä Pispalan että Santalahden maise-
massa.  Vuosina  1863-64  Porin  höyrysaha  rakensi 
harjun ylitse ensimmäisen konevoimaisen tukkitien 
Tampereen pohjoispuolen metsistä kaadettujen 
tukkien kuljettamiseksi merenrannalle. Harjun ka-
peimmalle kohdalle rakennettiin kiskotie, jota pit-
kin tukit vedettiin ensin hevosilla ja vuodesta 1873 
höyryvoimalla harjun laelle, mistä ne saivat laskea 
vapaasti rullatietä Pyhäjärveen.17

Punamullalla maalattu ”punainen tukkitie” siirtyi 
myöhemmin W. Rosenlewin omistukseen. Reposaa-
ren höyrysahayhtiö rakensi oman rullatiensä, ”har-
maan  tukkitien”,  vuonna  1876.  Uittorakenteisiin 
kuuluu myös vuonna 1930 harjun läpi rakennet-
tu uittotunneli. Uitto siirtyi tunneleihin ja harmaa 
tukkitie purettiin vuonna 1932 ja punainen tukkitie 
vuonna 1935.18

Tärkein kulkuyhteys teollisuusalueelle oli rauta-
tie. Jyrkkä rinnemasto on aikaansaanut alueelle 
erikoisen logistiikkajärjestelmän, josta OTK:n tu-
litikkutehtaan ja Näsijärven paperitehtaan betoni-
set kuljetussillat ovat säilyneet muistomerkkeinä. 
1960-luvulle asti myös maantieyhteys alueelle tuli 
harjulta rautatien yli. Jokaisen tehtaan kohdalla oli 
korkealla rinteen päällä sijaitseva pistoraide raaka-
aineiden ja valmiiden tuotteiden kuljetuksia varten. 
Alempana rinteessä oleviin tehtaisiin ja järven ran-
taan kuljetettiin tavaraa erilaisia kiskoteitä ja sil-
toja pitkin. Betonisiltoja pitkin rahti voitiin siirtää 
raiteita pitkin suoraan junasta tehdasrakennuksen 

ylimpiin kerroksiin ja toisinpäin. Nämä Santalah-
den teollisuusalueelle tyypilliset logistiikkaraken-
teet kertovat alueella sijainneesta teollisesta pro-
sessista. Paperitehtaan kiskoteistä ei ole säilyneitä 
merkkejä näkyvissä. Rannan monivaiheisen täy-
tön ja Paasikiventien rakentamisen myötä rantavii-
va on siirtynyt ja Santalahden teollisuusrakennus-
ten alkuperäinen yhteys järveen katkennut. Tämä 
on heikentänyt alueen teollisuusprosessien kerto-
vuutta. Vanhaa hiekkarantaa on säilynyt ainoas-
taan Pölkkylänniemessä ja Paasikosken rannassa.19

Kuva 37.  Santalahtea ja Pispalaa vuonna 1934 (lähde: Pispalan punainen kirja, Pasi Virtamo 2005, kuva: Veljekset 
karhumäki).
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5.3 Alueen arkeologisen arvot
Pirkanmaan maakuntamuseo suoritti kesällä 2009 
Tampereen Santalahden arkeologisen inventoin-
nin. Alueella oli useita alueen historiasta kertovia 
rakenteita, joita ei kuitenkaan nuoren ikänsä puo-
lesta voida pitää muinaisjäännöskohteina. Näiden 
rakenteiden säilyttämistä on kuitenkin syytä har-
kita muiden keinojen avulla. Merkittävimpiä raken-
teita kuvattiin ja dokumentoitiin kenttätöiden yh-
teydessä. 

Kapea liikenteen solmukohta houkutteli venäläi-
set linnoittamaan Pispalaa 1910-luvulla. Santalah-
den aseman kohdalla on kirjallisten lähteiden pe-
rusteella ollut vahvoja linnoituslaitteita. Ilmeisesti 
rakenteet olivat jääneet myöhemmän asuin- ja te-
ollisuusrakentamisen alle. Nykymaisemassa on kui-
tenkin jäljellä rakenteita, jotka osaltaan kertovat 
alueen menneisyydestä ja identiteetistä. Ohikul-
kijalle ovat tutuimpia kaupunginosan nykyilmeen 
luovat hylätyt tehdasrakennukset. Näyttävän, nyt-
temmin kasvillisuuden peittämän, rakenteen muo-
dostaa myös Santalahden asemaan kuuluva ns. 
”kivirivinteri”. Osayleiskaavassa Santalahden sei-
sakkeen korkea kivirivinteri on merkitty suojelu-
merkinnällä sr-1.20

Arkeologisen kartta-analyysin perusteella näyttää 
siltä, että vanhin tielinja Pispalanharjun ylitse kulki 
harjun laenpohjoispuolella. Vanhimmissa kartois-
sa tielinja kulkee nykyisen Pispalantorin kohdalta 
Pispalankirkolle, josta tielinja siirtyy itään päin kul-
jettaessa Porin radan alueelle. Haulitornin jälkeen 
tielinja noudattelee Ratakadun linjausta Tikkuteh-
taankadun kohdalle, josta tielinja näyttää käänty-
vän kohti koillista.

Kuva 38.  Yleiskartta inventointikohteista (kuva: Santalahden arkeologinen in-
ventointi 2009).
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Kuva 39.  Vuoden 1767 kohteet asemoituna nykykartalle 
(kuva: Santalahden arkeologinen inventointi 2009).

Kuva 40.  Santalahden seisakkeen kohdekuvaus 
(kuva: Santalahden arkeologinen inventointi 2009).
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6 VIhERaLUEEt Ja -REItIt

6.1  Alueet, joilla virkistyksellistä arvoa
Santalahden asemakaavoituksen kohteena oleval-
la alueella ei ole varsinaisesti virkistysalueiksi luo-
kiteltuja alueita. Merkittävimmät virkistysarvoa 
omaavat alueet kaavoitettavana olevan alueen ym-
päristössä ovat Santalahden satama-alue sekä sen 
ja Onkiniemen asuinalueen välille sijoittuva rannan 
viheralue, jolla on puistoluokituksessa aluepuiston 
status ja runsaasti virkistyskäyttöä mm. frisbeen 
heittelyn ja vapaan omaehtoisen toiminnan aluee-
na. Ranta-alue on esitetty kaupungin ympäristö ja 
maisemaselvityksessä (2008) kehitettäväksi viher-
verkon osaksi. Sama selvitys osoittaa puuttuvan 
yhteyden ja toiminnallisen kehitystarpeen Pispalan 
hautalaaksosta Santalahteen ja siitä eteenpäin Nä-
sijärven rantaan asti.

Santalahden alueella on kaksi puistoa. Sahanmet-
sä (hoitoluokka D3) -alueen itäpäässä sekä Uran-
metsä (hoitoluokka C3) -alueen länsipäässä. Jäl-
kimmäinen on laajempi ja vanhaa mäntymetsää. 
Sahanmetsä on pääasiassa sekametsää ja alaltaan 
pieni. Alueet eivät ole virkistysarvoltaan kovin mer-
kittäviä.

Kuva 41.  Selvitysalueen sijainti Tampereen kantakaupungin viherverkossa (kuva: © Tampereen kaupunki).
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6.2  Kevyen liikenteen verkosto (laadullinen tarkastelu)
Santalahden alueen virkistysreitistö koostuu lähin-
nä Onkiniemen rannan aluepuistostatuksen saa-
neen rantapuiston kulkureiteistä sekä Rantaväylän 
varren kävely- ja pyöräilyreitistä, joka on mm. työ-
matkapyöräilijöiden suosima ja pyöräilykaudel-
la verraten vilkkaassa käytössä oleva reitti. Epävi-
rallisempina virkistysreitteinä toimivat myös radan 
pohjoispuoliset katualueet ja näitä yhdistävät alu-
een vähäisten metsäsaarekkeiden halki kulkevat 
polut, jotka ovat mm. maasto- ja retkipyöräilijöiden 
ja koiranulkoiluttajien vakioreitistöä. Jonkin verran 
ulkoilua tapahtuu myös Pispalan entisen seisakkeen 
tienoolla rata-alueella.

Santalahden ja sen lähialueen kävelyn ja pyöräilyn 
pääreitit sijoittuvat harjun suuntaisten tie- ja katu-
alueiden eli Pispalan valtatien ja Rantaväylän var-
sille. Kumpikin reitti on toteutettu yhdistettynä ke-
vyen liikenteen väylänä, vaikka liikennemääriltään 
ja pääreittistatukseltaan reitit edellyttäisivät pyö-
räilyn erottamista omalle kaistalleen/väyläosalleen. 
Alueen pohjois-etelä-suuntaiset yhteydet eivät por-
taikoista johtuen ole pyöräilijöiden käytettävissä 
vaan toimivat ainoastaan jalankulkuyhteytenä. Es-
teettömät kulkuyhteydet puuttuvat.  

Pispalan viherympäristöselvityksen kehittämissuo-
situkset Pispalan ja Santalahden alueen välille:20 

Pispalan puoleinen radan varsi:
 –  Viheryhteyden jatkuvuutta, toiminnallisuutta ja 

visuaalista ilmettä parannetaan.
 –  Reittiä jatketaan Haulipuistosta länteen Pölli-

puiston, Otvapuistikon ja Pohjanmaantienkul-
man kautta Paasikiventielle ja siitä Niemenran-
taan.

 –  Radan kevyen liikenteen alituksia parannetaan. 

Tahmelanniemestä Pispalan portaiden kautta San-
talahteen
 –  Ratkaistaan yhteystarve Pispalan portailta rau-

tatien yli Santalahden suuntaan.

Viljelypalstoilta Santalahteen
(Harmaan tukkitien puiston ja Ahjolan aukion kaut-
ta)
 –  Harmaan tukkitien puiston ja Ahjolan alikulun 

visuaalinen ja toiminnallinen jatkuvuus varmis-
tetaan.

 –  Valtatien ja radan alitusten yleisilmettä kohen-
netaan.

Tahmelan rannasta Santalahteen
(Tahmelan lähteen, Susikolunpuiston, Pispalan kou-
lun, Pispalan valtatien ja Haulipuiston kautta)
 –  Santalahden osayleiskaavassa, Haulipuiston 

pohjoispuolella, on varaus rautatien ylittäväl-
le kevyen liikenteen yhteydelle. Tutkitaan Nä-
sijärven ja Pyhäjärven ranta-alueet yhdistävän 
viheryhteyden visuaalisia ja toiminnallisia kehit-
tämismahdollisuuksia Harjunpäänkadun yhtey-
teen sekä Pispalan valtatien ylityksen osalta.

 –  Tutkitaan Susikolunpuiston polkuverkoston ke-
hittämismahdollisuudet.

Hautalaaksosta Santalahteen
(Punaisen tukkitien ja Pispalan kirkon kautta)
 –  Yhteyden jatkuvuutta parannetaan Punasen tuk-

kitien puistosta Pispalan valtatien yli kirkolle.
 –  Radan alikulun toiminnallisuutta parannetaan.
 –  Yhteyden kehittäminen otetaan osaksi kirkon 

ympäristön kehittämistä.

Kuva 42.  Santalahden alueen virkistysalueet ja -toiminnnot sijaitsevat ranta- ja vesialueella. Vesialue on hyvässä käytössä myös talvisin ja jään kantaessa (kuvat: Jouko Seppänen).
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Kuva 43.  Viherverkosto ja kevyen liikenteen reitit. Viheralueiden hoitoluokat on esitetty suluissa.
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7 YhtEEnVEto

Santalahden alueen osayleiskaava on tullut lain-
voimaiseksi vuonna 2008. Suunnittelu on edennyt 
asemakaavaluonnos-vaiheeseen. Tämä maisema-
selvitys on koostettu kevään 2012 aikana Santa-
lahden alueen maisemaa koskevista aikaisemmis-
ta selvityksistä sekä täydennetty tarvittavilta osin 
lähinnä maisemakuvaa analysoivin tekstein sekä 
kartoin. Johtopäätösten osalta on keskitytty huo-
mioihin, jotka tulisi ottaa huomioon Santalahden 
asemakaavatyössä

7.1 Maisemarakenne
Vaikka selvitysalue on voimakkaasti ihmistoimin-
nan tulosta, on sieltä silti vielä löydettävissä ”al-
kuperäisen” luonnon kaltaista luonnonympäristöä. 
Metsäiset vyöhykkeet olisi hyvä saada säilymään 
mahdollisimman ehyinä kokonaisuuksina, jollaisi-
na ne toimivat puskureina melua ja ilmansaasteita 
vastaan, maisemallisina tekijöinä ja jopa virkistyk-
seen. Metsiköihin on muodostunut aikojen saatossa 
tiestöä ja polustoa, jota olisi hyödynnettävissä ke-
vyen liikenteen väylin.

Santalahden kasvillisuusselvityksen ehdottomas-
ti säilytettäviin kohteisiin lukeutuu tulitikkutehtaan 
yläpuolella oleva radanvarren keto, jonka kasvila-
jisto on tamperelaisittainkin poikkeuksellisen har-
vinaista. Kedolla on hyvät säilymisen edellytykset 
radan penkereellä, jossa kesäinen paahteisuus säi-
lyy eikä alue pääse helposti tukkeutumaan. Santa-
lahden alueen yksittäiset arvokkaat esiintymät ovat 
volganpernaruoho ja mäkikaura. Harjumaasto kes-
tää huonosti kasvillisuuden poistoa, joten jyrkillä 
rinteillä on eroosion vaara kasvillisuutta käsiteltä-
essä ja poistettaessa. 

7.2 Maisemakuva
Santalahden alue on teollisuuden ja sen varaan ra-
kentuneen asutuksen muovaama harvinaisen laaja 
ympäristö maisemarakenteellisesti ainutlaatuises-
sa paikassa korkean soraharjun juurella. Santalah-
den alueen yläpuolella sijaitsee Pispalan valtakun-
nallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, 
jonka pienipiirteinen ja yhtenäinen rakennuskanta 
erottuu maisemakuvassa Santalahden yllä. Nämä 
tekijät ovat synnyttäneet alueelle maisemallises-
ti ja kulttuuriympäristöllisesti rikasta maisemaku-
vaa. Maisemasta on vielä nykyisellään luettavissa 
alueen erilaisia kehitysvaiheita 1800-luvun lopus-
ta nykypäivään. Pispalasta avautuvat näkymät ovat 
tärkeitä ja Santalahden rakentamisen suhde Pispa-
lan harjumaisemaan on tärkeä. Osayleiskaavassa 
on esitetty reunaehdot, joiden täyttämisellä alueel-
le suunnitellun uuden asuntoalueen elinympäristön 
laatu on mahdollista turvata.

Santalahden teollinen historia näkyy yhä yhdys-
kunnan rakenteessa ja rakennuskannassa, vaik-
kakin uusi tehokas asuntorakentaminen ja massii-
vinen läpikulkuliikenne ovat murentaneet alueen 
yhtenäisyyttä.

Vanhojen tuotanto- ja asuinrakennusten ohel-
la teollinen toiminta on jättänyt rinnemaisemaan 
merkkejä kulku- ja kuljetusreiteistä (tiet ja niiden 
rivinteripengerrykset, raja-aidat, tehtaiden betoni-
sillat, kiskotiet, Santalahden seisakkeen kivipen-
gerrykset).21
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7.3 Kulttuuriympäristö22

Santalahden kaupunginosa on suuren rakennemuu-
toksen edessä. Alun perin alue sijaitsi kaupungin ra-
jojen ulkopuolella kaukana keskustasta. Sadan vuo-
den kuluessa teollisuustuotanto alueella on loppunut 
nimenomaan huonojen kulkuyhteyksien ja tontti-
maan rajallisuuden vuoksi. Nyt alue on Tampereen 
keskustan tuntumassa. Se on jäänyt varjoon rau-
tatien ja rannan suuntaisten vilkkaiden läpikulku-
teiden väliin. Santalahden entinen teollisuusalue on 
rappeutunut ja rakennuksista suuri osa on autioitu-
nut.

Santalahden puunjalostusteollisuuden valtakunnalli-
nen ja paikallinen merkitys tekstiili- ja kenkäteolli-
suuden kaupunkina tunnetun Tampereen teollises-
sa historiassa puunjalostusteollisuuden merkitys jäi 
toisarvoiseksi. Lukuunottamatta Frenckellin paperi-
tehdasta valtakunnallisesti merkittävimmät varhai-
sen puunjalostusteollisuuden muistomerkit löytyvät 
Tampereen ulkopuolelta. Alkuaikoina Santalahti lei-
mautui nimenomaan saha- ja puunjalostusteollisuu-
den alueeksi. Myöhemmin 1900-luvulla Santalahden 
puunjalostusteollisuus ei kuitenkaan pärjännyt kil-
pailussa Lielahden sulfiittiselluloosatehtaan ja Haar-
lan paperitehtaan rinnalla. Tästä syystä yleiskaava-
alueen teollisuuslaitokset eivät nouse Pirkanmaan 
merkittävimpien puunjalostusteollisuuden raken-
nusmuistomerkkien joukkoon. Santalahti on kuiten-
kin vaikuttanut merkittävästi valtakunnallisesti mer-
kittävän Pispalan työläiskaupunginosan syntymiseen 
ja muotoutumiseen ja sen sisällä löytyy edelleen 
paikallisesti ainutkertaista rakennuskulttuuria.

7.4 Viheralueet ja -reitit
Santalahden alueella ei sijaitse merkittäviä virkis-
tysalueita, sillä alue on pääosin teollisuuskäytös-
sä. Virkistyskäytön kannalta merkittävimpiä alueita 
ovat itä- ja länsipuolen metsiköt. Tikkutehtaanrin-
ne –nimisen kadun eteläpäässä on maastoltaan al-
kuperäisen oloinen ja harjupuustoa kasvava puis-
toalue Rajaportinpuistikko. Puistikkoa on vaalittu, 
sillä se on ainoa kaupungin omistuksessa oleva 
puistoalue korttelialueiden keskellä. 

Santalahden edustalla oleva suuri ranta-alue on 
virkistysarvoltaan korkeampi sekä toimintojensa 
että näkymiensä puolesta. Alueella on mahdollista 
harrastaa myös tilaa vievää omaehtoista toimintaa, 
joten alueelle tullaan myös kauempaa. Myös pien-
venesatama ja talviaikaan käytössä oleva jäärata 
keräävät käyttäjiä laajemmin alueen ulkopuolelta.

Itä-länsi -suuntaiset virkistysreitit ovat Pispalassa 
ja Santalahden edustan ranta-alueella hyvät. San-
talahden pohjoisosankin osalta itä-länsi -suuntai-
nen kulkuyhteys on hyvä, mutta ylempänä rintees-
sä radan pohjoispuolella kulkee reitti vain pätkissä. 
Suurimmat virkistysreittejä ongelmat koskevat 
pohjois-eteläsuuntaisia virkistysreittejä, joita on 
vain yksi ja sekin kulkee jyrkkiä portaita pitkin, 
joten palvelee vain hyväkuntoisia jalankulkijoita. 
Useamman rataa ylittävän tai alittavan reitin tarve 
sekä esteettömän reitin puuttuminen ovat nousseet 
esille myös Tampereen ympäristö- ja maisemasel-
vityksessä (2008) sekä Pispalan viherverkkotarkas-
telussa (2012). 
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