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” EKOLOGISET SORMENJÄJET TAMMELASSA”
Tutkimus- kehittämis- ja suunnitteluhanke
Tammela on varsin mielenkiintoinen ja perinteikäs kaupunginosa ydinkeskustan kyljessä ja rautatieaseman tuntumassa ja sen yli satavuotias
historia kuvastaa hyvin suomalaisen kaupunkisuunnittelun ja asemakaavakehityksen sekä kaupunkiasumisen ja rakentamisen vaiheita sekä
yleisiä piirteitä erityisesti aluksi teollistuneen puukaupungin ja työväenasumisen kannalta.
Perinteinen Puu-Tammela on jo kadonnut kaupunkikokonaisuus, mutta sen asemakaavan vaikutus näkyy yhä kaupunkirakenteen muissa
osatekijöissä kuten korttelimuodoissa, tonttijäsentelyissä, katutiloissa ja fragmentaalisesti katujulkisivuissa sekä rakentamattomissa julkisissa
tiloissa kuten toritilassa ja puistoissa. Historia heijastuu erityisesti tilojen kautta.
Alueen koossa pitävä voima on ruutukaavaan perustuva asemakaava ja maineikkaat julkiset kaupunkitilat perinteinen Tammelantori puistoineen sekä Tammelan pallokenttä ja Osmonmäki. Vanhan urbaanin työläiskaupunginosan korvannut lähiötyyppinen rakenne avoiminen,
laajoine pysäköintipaikkoineen on nyky Tammelalle leimaa antava, vaikka rakennuksia onkin kaikilta viime vuosisadan vuosikymmeniltä.
Tammelassa asuu huomattavan paljon ikäihmisiä ja vähän lapsiperheitä.

Yhteyksien parantaminen ja kehittäminen Kaupin luonnonpuistoon ja virkistysalueille on merkittävä strategisen suunnittelun linjaus koskien Tammelan lisäksi koko keskustaa. Valtatie 12 päälle on visioitu 3 ha:n suuruinen viherkansi uusine tornitaloineen ja palveluineen liittämään katkenneen kaupungin korttelirakenteen ja virkistysalueen jälleen toisiinsa. Virkistysalueiden ja yhteyksien parantaminen ja lisääminen mahdollistaa jopa 4000 uuden asukkaan sijoittumisen Tammelaan.
Ratapihan alue on uudistumassa ja alueesta tulee käyntikortti Tampereelle ja keskustaan sekä Tammelan uusi reuna. Ratapihan ja tulevan Ratapihankadun yhteyteen voisi muodostaa myös julkisen Ratapuiston, uuden urbaanin paikan joka palvelisi myös virkistysyhteyksiä ja loisi uusia näkymiä alueelle ja alueelta. Ratapuiston alueen tulevan arkkitehtuurin merkitystä voi tuskin korostaa, entisenä välivyöhykkeenä se on enemmän tyhjä kuin vapaa alue ja sillä on sidoksia kuten kaupunkiympäristössä yleensäkin. Täydennysrakentamisen
tehtävänä on yhtä aikaa täydentämistä ja uuden luomista, sidottua vapautta säilyttämis- ja muuttamispaineineen. Alue joka aikaisemmin erotti kaupunginosia toisistaan, voi nyt yhdistää Tammelan osaksi keskustan ydintä.

Tammelaan on tehty visiosuunnitelma kaupunginosan kehittämisestä ja sen viihtyisyyden lisäämisestä. Suunnitelmassa on visioitu ja koestettu
täydennysrakentamisen mahdollisuuksia alue- ja korttelitasolla, mutta kartoitettu myös yksittäisten tonttien suunnitteluratkaisuja, joissa uudistaminen voisi parantaa kaupunkiympäristöä. Demonstraatiosuunnitelma osoittaa, että Tammelasta on osoitettavissa rakenteen sisältä nykyisestä lähes puolet täydennysrakentamiseen soveltuvia paikkoja, joilla olemassa olevaa kaupunkirakenteen viihtyisyyttä voidaan parantaa
korttelirakenntetta täydentämällä tuhoamatta alueen kaupunkirakenteellisia arvoja.

Tiivistämisellä haetaan vastauksia myös energiatehokkuuteen ja kaupunkiasumisen uusiin sosiaalisesti kestäviin haasteisiin sekä mahdollisuuksia vanhenevan rakennuskannan peruskorjauksiin. Tammelan täydennysrakentaminen toteutetaan pilottimaisesti demonstraatioprojektina, jonka tähtäimenä ovat uudet yhteistyö- ja toimintamallit osallistoimintaan, alueratkaisuun ja kumppanuuskaavoitukseen.
Tavoitteena on asukasrakenteen monipuolistaminen sekä asuntotyyppien kehittäminen asuntoarkkitehtuurin tason kohottamiseksi. Myös
asumisen kustannustason pitäminen maltillisena on tärkeää, jotta mahdollisimman monilla olisi reusrsseja asuntojen hankintaan läheltä
palveluja ja työpaikkoja.

Kaupunkilaisille tärkeitä julkisia tiloja kuten Tammelantoria ja Aaltosen puistoa, Tammelan pallokentää tai Osmonmäen puistoa ei ole osoitettu täydentävälle rakentamiselle. Kevyen liikenteen yhteyksien parantaminen alueella on merkittävä tehtävä, joista tärkeimpänä on Tullin
alueen ja Tammelan yhdistäminen Itsenäisyydenkadun alitse. Itsenäisyydenkatu toimii tässä avain asemassa uusien yhteyksien muodostamisessa ja sen varren rakennusten uudistumispyrkimysten tulisi huomioida kevyen liikenteen yhteyksien tarve ja julkinen kaupunkitila ja paikan
historia.

Täydennysrakentamistehtävässä on keskitytty urbaanin tilan palauttamiseen kaupunkirakenteellisen kokonaisuuden aikaan saamiseksi
ja kaupunginosan liittämiseksi luontevaksi osaksi keskustaa. Parhaimmillaan Tammelasta voisi kehittyä uusi urbaani kaupunkirakentamisen ja uudistamisen esimerkki - ekologinen kaupunginosa ja innovaatioalusta, jossa kokeiltaisiin erilaisia tapoja ja malleja peruskorjata
ja täydentää. Haasteena on saattaa kaupunginosan vanhat ja uudet rakennukset energiatehokkuudeltaan lähestymään toisiaan. Nykyisten samankaltaisten lähiömäisten korttelien sijaan jokaiseen kortteliin voisi suunnitella omanlaisensa tunnelman ja tarinan.

Pinninkadun uusi strateginen pohjois-eteläsuuntainen linjaus voisi toteutua aina yliopistolta Kauppiin asti. Esimerkiksi Pinninkadun varrelle ehdotettu uusi matalien asuin-ja liikerakennusten rajaus kauppiastalotyyppisellä rakenteella lisäisi kaivattua kaupunkimaisuutta ja elinvoimaisuutta pienten liiketilojen avulla sekä monipuolistamalla asuntotyyppitarjontaa kaupunkipientalojen suuntaan.

