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ASEMAKAAVOITUS
Asemakaavojen laatiminen
Asemakaavassa määritellään yksityiskohtaisesti alueen käyttötarkoitus, toimintojen sijoittuminen ja tarvittavat kaupunkikuvalliset
seikat
Suunnittelijoiden sähköposti:
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Asemakaavapäällikkö
Elina Karppinen, sähköposti: etunimi.sukunimi@tampere.fi

YLEISKAAVOITUS
Yleiskaavojen laatiminen
Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön pääperiaatteet kunnan
alueella ja ohjataan yhdyskuntarakenteen kehitystä
Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio, sähköposti: etunimi.sukunimi@tampere.fi

LISÄTIETOA VERKOSTA
Tampereen kaupungin omasta karttapalvelusta löytyy runsaasti
kaupunkiympäristöä koskevaa aineistoa paikkatietoamuodossa.
Oskari-karttapalvelu:
kartat.tampere.fi/oskari
www.tampere.fi/kaavoitus

Kaavoituskatsaus 2022 •

2

KAAVAHIERARKIA

Asemakaava osoittaa alueen

yksityiskohtaisen maankäytön,
kuten tontille sallitun rakentamisen.
Asemakaavan perusteella voidaan
hakea rakennuslupaa.

Yleiskaava on kunnallisen

suunnittelun väline. Yleiskaavassa
osoitetaan kunnan yleispiirteinen
maankäyttö. Yleiskaava ohjaa asemakaavan laatimista.

Maakuntakaava on seudulli-

sen suunnittelun väline. Maakuntakaavassa osoitetaan maankäyttö,
jolla on vaikutuksia yli kuntarajojen

Kuva: Kaavahierarkia © Yleiskaavoitus
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KAUPUNKISEUTU
Kaupunkiseudulla on valmisteilla useita seutuyhteistyötä linjaavia dokumentteja. Niistä laajin on seutustrategia, jonka on määrä valmistua kesään 2022 mennessä.
Strategiaa työstetään seudun työryhmissä keväällä 2022.
Strategia vaikuttaa valmistuessaan myös maankäyttö ja
asuminen -työryhmän työskentelyyn. Aiemmin työstetyistä yhteistyötä ohjaavista dokumenteista vuonna 2021
valmistunut seudun asuntopoliittinen ohjelma ”Hyvää
asumista kaikille” on hyväksyttävänä kunnissa vuoden
2022 alussa.

Seutustrategian ohella kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen suunnittelun merkittävimmät tavoiteasiakirjat ovat
rakennesuunnitelma ja kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus. Rakennesuunnitelmassa asetettu kuntien yhteinen pitkän aikavälin
tavoite yhdyskuntarakenteen kehittämiselle jalkautetaan
MAL-sopimuksen kautta. Alkaneena vuonna maankäytön
ja asumisen seutuyhteistyöhön tuo sisältöä vuoden 2022
ensimmäisellä puolikkaalla käynnistyvä rakennesuunnitelman päivitys. Työn on määrä valmistua keväällä 2023.

Vuonna 2020 solmittu MAL4-sopimus tarkentaa yhteistyön toimenpiteet ja valtion osallistumisen esimerkiksi
asuntotuotantoa edistävien hankkeiden rahoitukseen.
Kuntien kaavoituksella varmistetaan, että merkittävä osa
asunnoista rakennetaan keskustoihin ja raideliikenteen
ja bussiliikenteen vyöhykkeille. Seudun asuntopoliittisen
ohjelman mukaan neljännes valmistuvista asunnoista on
tarkoitus olla valtion tukemaa tai kunnan omaa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoa.

Kaavoituskatsaus 2022 •

5

Kaupunkiseutu
MAL-sopimuksen mukaisesti kunnat käynnistävät vuonna
2022 seudullisen virkistysverkon tasalaatuisuuden seurannan laatimisen. Seuranta kattaa virkistysalueet taajamarakenteessa ja sen reunoilla kunnissa ja maakunnassa voimassa olevien kaavojen mukaisesti. Vuoden 2022 lopulla
kunnat jatkavat vuonna 2018 käynnistynyttä Rajaton seutu- hanketta. Hankkeen tavoitteena on tarkastella seudun
yritysalueita ja haarukoida sisältöjä kuntien yhteistyölle
yritystoiminnan tukemisessa maankäytön ja kaavoituksen
keinoin. Tällä kierroksella hanke toteutetaan yhteistyössä
MAL-verkoston ja Tampereen yliopiston kanssa.
Vuonna 2022 kunnat jatkavat yhdessä myös keskustojen
kehittämistä. Verkostomainen yhteistyö on ohjelmoitu
MAL4-sopimuksessa. Lisäksi seutuyhteistyössä valmistellaan vuoden 2022 aikana hajarakentamisen tilannekuva
liitettäväksi rakennesuunnitelmaan.

Asumisen ja maankäytön alalla kaupunkiseutuyhteistyö kattaa Kangasalan, Nokian, Oriveden, Tampereen ja
Ylöjärven kaupungit sekä Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat. Lisäksi yhteistyössä on mukana edustajat
Pirkanmaan ELY-keskuksesta, Ympäristöministeriöstä,
Pirkanmaan liitosta, Business Tampereelta ja MAL-verkostosta.

Lisätietoa osoitteessa: www.tampereenseutu.fi
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PIRKANMAAN LIITTO
Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava
2040, joka kuvaa rakentamisen ja ympäristön kehittämisen
suunnat maakunnassa tuleville vuosikymmenille. Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 tärkeimmät tavoitteet ovat
maakunnan kilpailukyvyn vahvistaminen, sosiaalisesti ja
ympäristön kannalta kestävä yhdyskuntarakenne sekä
luonnonvarojen kestävä käyttö ja yhdyskuntarakenteen
energiatehokkuus.
Pirkanmaan maakuntavaltuusto on käynnistänyt vaihemaakuntakaavoituksen. Vaihekaavan teema tarkentuu keväällä
2022 nähtäville asetettavassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS), jossa määritetään kaavatyölle tavoitteet, osallistumisen raamit, aikataulu sekä alustava lista
tarvittavista selvityksistä. Tuulienergiaselvitykset jatkuvat
näkyvyys- ja maisema-analyyseillä, joiden tuloksia saadaan
keväällä 2022. Muita valmistuvia keskeisiä suunnitelmia
ovat liikennejärjestelmäsuunnitelma sekä luonnon monimuotoisuusohjelma.
Edellä mainittujen lisäksi Pirkanmaan liitto osallistuu ja toteuttaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa erilaisia maankäytön, liikenteen ja ympäristön suunnittelu-, selvitys- ja
kehittämishankkeita.
Keskeiset tietolähteet verkossa ovat:
Pirkanmaan liiton verkkosivut
www.pirkanmaa.fi/maakunnan-kehittaminen-ja-suunnittelu
Aluetietopalvelu
tieto.pirkanmaa.fi
Maakuntakaava 2040 -sivut
maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi
Karttapalvelu
tieto.pirkanmaa.fi/karttapalvelu
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Pirkanmaan liitto
Pirkanmaan maakuntakaava
2040 ja vaihekaavoitus
Maankäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava,
yleiskaava ja asemakaava. Maakuntakaavan tehtävänä
on sovittaa yhteen valtakunnantason ja maakunnan
omat tarpeet sekä useampaa kuntaa yhteisesti koskevia maankäytön asioita, ja tuoda ne poliittiseen
päätöksentekoon.
Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava
2040, jonka Pirkanmaan maakuntavaltuusto on hyväksynyt 27.3.2017. Vuoden 2021 alussa Pirkanmaahan
liittyneessä Kuhmoisten kunnassa on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava (hyväksytty 1.12.2017).
Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on strateginen

alueidenkäytön suunnitelma, jossa on käsitelty maakunnan keskeiset maankäyttökysymykset. Näitä ovat
kaikki alue- ja yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeät
osa-alueet, kuten keskusta-alueet, palveluiden alueet,
vähittäiskaupan suuryksiköt, asuin- ja työpaikka-alueet,
liikenteen ja logistiikan sekä teknisen huollon verkostot ja alueet, virkistys- ja suojelualueet, viheryhteydet
sekä maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt.
Pirkanmaalla on käynnistetty vaihemaakuntakaavoitus,
jonka osallistumis- ja arviointisuunnitelma etenee keväällä 2022. Alustavasti mahdollisina vaihekaavoituksen teemoina on tunnistettu luonnon monimuotoisuus
sekä kestävä energia.

Kuva: Pirkamaan kartta ©Maanmittauslaitos
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Pirkanmaan liitto
Pirkanmaan liiton keskeiset tavoitteet vuodelle 2022
Uuden Pirkanmaan maakuntaohjelman toimeenpano
ja toteutus käynnistyy 2022. Pirkanmaan maakuntavaltuuston vuonna 2021 käynnistämä vaihemaakuntakaavoitus etenee ja sen laadinnassa painotetaan vahvaa
vuorovaikutteisuutta.
Pirkanmaa kuuluu HINKU-verkostoon ja on siten
sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta. Verkosto
kokoaa yhteen ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöitä ja päästövähennyksiin sitoutuneita kuntia,
maakuntia sekä energia- ja ilmastoalan osaajia. Hiilineutraalisuuden tavoite on tunnistettu läpileikkaavana
teemana osana kaikkea Pirkanmaan liiton toimintaa.

Maankäyttö ja luonnonvarat
Pirkanmaan elinvoimaisuutta ja kestävyyttä tuetaan
maankäytön suunnittelulla. Siinä sovitetaan yhteen
niin asukkaiden, elinkeinoelämän kuin luonnonympäristön tarpeita. Maankäytön osana tarkastellaan
aluerakennetta ja myös muun muassa luonnonvarojen kestävää käyttöä. Maakuntakaavan toteutumista
varmistetaan lausuntomenettelyn ja vahvan vuorovaikutuksen kautta.
Vaihemaakuntakaavoitus etenee ensin osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaksi, jossa määritetään kaavatyölle
tavoitteet, osallistumisen raamit, aikataulu sekä alustava lista tarvittavista selvityksistä. Valmisteluvaiheessa
tarvittavat selvitykset laaditaan ja aletaan valmistella
kaavaluonnosta. Vaihekaavatyössä otetaan huomioon
muista keskeisistä ohjelmista ja strategioista tuleva
sisältö. Maakuntakaavoituksen avulla toteutetaan
myös maakuntaohjelman tavoitteita. Keskeistä vaihekaavoituksen prosessissa on vahva vuorovaikutus sekä
laaja osallistuminen, joiden avulla saadaan tärkeää
tietoa suunnittelutyön tueksi ja edistetään ratkaisujen
hyväksyttävyyttä.
Pirkanmaan liitto seuraa Maankäyttö- ja rakennuslain
kokonaisuudistuksen etenemistä tiiviisti ja pyrkii vaikuttamaan yhteistyössä muiden maakuntien, kuntien
ja Kuntaliiton kanssa sen keskeiseen sisältöön. Tarve
yhteensovittavalle ja laadukkaalle laajempien kokonaisuuksien suunnittelulle säilyy, vaikka lakiuudistus
toisikin muutoksia maakuntakaavoituksen oikeudelliseen asemaan.

Kuva: ©Lili Scarpellini

Myös Pirkanmaan liiton ylläpitämää ampurataverkoston kehittämissuunnitelmaa päivitetään vuoden 2022
aikana.

Saavutettavuus ja liikenne
Pirkanmaa on koko Suomen kannalta keskeinen pääväylien ja eri liikennemuotojen solmupaikka. Liikennejärjestelmän suunnittelu on osa maakunnan strategista
suunnittelua. Se tukee erityisesti alueiden käytön,
palveluiden ja elinkeinojen toimintaedellytysten kehittämistä. Samalla on tarpeen tarkastella myös maakunnan digitaalista saavutettavuutta.
Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinta
jatkuu vuodelta 2021 ja työ valmistuu vuonna 2022.
Tämän jälkeen siirrytään laatimaan lähivuosien toimenpidesuunnitelmaa yhdessä sidosryhmien kanssa.
Lisäksi jatketaan Länsi-Suomen liikennestrategiayhteistyötä, joka on myös keskeinen kanava valtion liikennehallinnon kanssa tehtävään yhteistyöhön.
Liitto toimii koollekutsujana Pirkanmaan liityntäpysäköinnin kehittämisryhmälle. Tämän verkoston
tavoitteena on kehittää matkaketjuja ja jakaa hyviä
käytäntöjä. Lisäksi Pirkanmaan liitto toimii koollekutsujana Pirkanmaan luonnonvaraterminaalien kehittämisryhmälle. Myös Tampereen seudun liikennemallia eli
TALLI-mallia ylläpidetään ja kehitetään edelleen.
Pirkanmaan liitto seuraa Suomi-ratayhtiön vetämän
suunnittelun etenemistä tiiviisti ja varautuu ottamaan
sen tuloksia huomioon omissa prosesseissaan.
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Pirkanmaan liitto
Ympäristö ja ilmasto
Pirkanmaalla ymmärretään ympäristö- ja ilmastoasioiden painoarvo alueen kehittämisessä. Ilmastonmuutokseen vastaaminen niin hillinnän kuin sopeutumisen
keinoin on keskeinen osa maakuntaohjelmaa, maakuntakaavaa ja liikennejärjestelmätyötä. Kasvavana
maakuntana Pirkanmaa on merkittävä energian käyttäjä. Maakunnan energiastrategian taustaselvitykset
ja strategian valmistelu aloitettiin vuonna 2021 ja työ
jatkuu vuonna 2022. Samassa yhteydessä käydään läpi
vetytalouden edellytyksiä maakunnassa. Vuoden 2022
puolella jatketaan myös tuulienergian selvitystyötä,
johon on saatu myös erillistä ympäristöministeriön
rahoitusta.
Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on keskeinen kysymys, johon halutaan vastata Pirkanmaalle
laadittavalla Suomen ensimmäisellä alueellisella luonnon monimuotoisuusohjelmalla. Yhdessä Pirkanmaan
ELY-keskuksen kanssa työstettävä ohjelma valmistuu
vuoden 2022 alkupuolella, jonka jälkeen laadittaneen
vielä toimenpidesuunnitelma lähivuosille.

Kuva: ©Lili Scarpellini

Elinvoima ja uudistuminen
Vientivetoiselle Pirkanmaalle on tärkeää varmistaa
sekä tavaroiden että työvoiman liikkuminen sujuvasti
ja tehokkaasti. Saavutettavuutta kehitetään elinkeinoelämän tarpeet tunnistaen. Keskeisiä yhteisiä tavoitteita ovat pääväylien (tiet ja radat) suunnittelun ja
toteutuksen vauhdittaminen sekä solmupisteiden ja
keskeisten logistiikka- alueiden yhteiskehittäminen.
Maakunnan elinvoimaisuuwden rakentamisessa elämystalouden ja kulttuurin toimialojen uudistuminen
on entistä oleellisempaa. Luonnonarvot ja kulttuuriympäristöt ovat tärkeä osa paikallista omaleimaisuutta, ja
näihin liittyvää tiedonjakoa ja yhteistyötä vahvistetaan.

Tieto ja ennakointi
Pirkanmaan kehittäminen ja tulevaisuuden suunnittelu
perustuvat tiedon ja verkostojen yhteen saattamiseen.
Käytämme viimeisintä saatavissa olevaa tietoa, luomme uutta, ja kokoamme asiantuntijaverkostoja tekemään tietoperusteisia tulkintoja päätöksenteon tueksi.
Erilaiset tilannekuvat rakentavat näkymää maakun-

nan kehittämiseen. Innovaatiotoiminnan tilannekuva
on ollut Pirkanmaan liiton vuosittain koordinoima ja
taustoittama alueen sidosryhmien yhteinen prosessi,
jossa uutena näkökulmana on työstetty ekologisen ja
sosiaalisen hyvinvoinnin seuraamiseen mittaristoa.
Mittaristo otetaan laajemmin käyttöön vuoden 2022
aikana. Aloitamme kokoamaan digitaalista kompassia,
jolla pyrimme tukemaan Pirkanmaan uudistumista.
Tiedon hallinta on datavetoisessa toimintaympäristössä yhä tärkeämpää. Aluetietopalvelu on löytänyt paikkansa kokoavana tietoalustana niin aluekehittämisen
tunnusluvuille, paikkatiedolle kuin monen muunkin aihealueen keskeiselle datalle. Alusta edellyttää jatkuvaa
kehittämistä, jotta voimme vastata tiedolla johtamisen
tarpeisiin samoin kuin avoimien rajapintojen kautta
tiedon jakamisen tarpeisiin.
Varaudumme mahdollisen maankäyttö- ja rakennuslain
kokonaisuudistuksen mukanaan tuomaan rakennetun
ympäristön tietojärjestelmän vaikutuksiin kehittämällä
maakuntakaavan tietomallia. Osana vaihekaavoitusta
panostamme paikkatietopohjaiseen palautteenantomahdollisuuteen.
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YLEISKAAVOITUS
Tampereen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.11.2021
Tekemisen kaupunki -kaupunkistrategian. Strategia on
kaupungin kehittämisen tärkein asiakirja, jossa tavoitteita
asetetaan pitkälle tulevaisuuteen. Tampereella yleiskaavatyö perustuu strategiassa esitettyihin tavoitteisiin eli
yleiskaava mahdollistaa osaltaan strategiassa esitettyjen
tavoitteiden toteuttamisen.
Tekemisen kaupunki -kaupunkistrategia katsoo vastuullisesti tulevaisuuteen. Yleiskaavatyössä tämä näkyy tekoina
ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden sekä kaupunkilaisten sujuvan arjen ja elinvoiman kehittymisen eteen.
Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelman 2021–2025,
Ihmisten kaupunki – Mahdollisuuksien kaupunki, tavoitteista yleiskaavatyöhön kohdistuvat erityisesti ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän
kasvun tavoitteet sekä ennakoiva ja aktiivinen kaupunkikehittäminen.

Kuva: Yleiskaava toteuttaa ja konkretisoi fyysisen ympäristön osalta
kaupunkistrategian tavoitteita. ©
Tekemisen kaupunki, Tampereen
strategia 2030
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Yleiskaavoitus
Yleiskaavoituksen työohjelma
2021–2025
Yleiskaavoituksen työohjelma valtuustokaudelle
hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 21.2.2022. Valtuustokauden aikana varmistetaan kantakaupungin
yleiskaavatilanteen ajantasaisuus ja laaditaan tarvittavat yleiskaavan tarkistukset vaiheyleiskaavana. Lisäksi
hyväksytyn työohjelman mukaisesti laaditaan selvityk-

set pohjoisen alueen lomarakennusten muuttamisesta
pysyvään asumiseen ja tulevaisuuden energiaratkaisuista sekä arvioidaan Nurmi-Sorilan osayleiskaavan
ajantasaisuus. Uutena tehtävänä yleiskaavatyön rinnalla kuluvalla valtuustokaudella on laatia Tampereen
maankäyttöpolitiikan linjaukset.
Tutustu työohjelmaan:
www.tampere.fi/yleiskaavoitus

Kuva: Työohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 21.2.2022. © Yleiskaavoitus
(Valokuvaajat: Laura Vanzo, Visit Tampere, ja Maria Seppälä)

Yleiskaavatilanne Tampereella
Tampereella on ajantasainen yleiskaavatilanne.
Kantakaupungissa yleiskaavatilanteen ajantasaisuutta
arvioidaan valtuustokausittain eli neljän vuoden välein
ja kaavan tarkistaminen kohdistuu kaupunkistrategian
tavoitteiden ja painotusten mukaan. Pohjois-Tampereella on voimassa rantayleiskaava. Edellisellä valtuustokaudella alueelle laadittiin strateginen yleiskaava,

joka ohjaa koko alueen kehittämistä. Valtuustokauden
työohjelmassa pohjoiselle Tampereelle ei ole ohjelmoitu yleiskaavan laadintaa.
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Yleiskaavoitus
Kantakaupunki
Kantakaupungin alueella on voimassa kaksi yleiskaavaa; vuonna 2017 hyväksytty Kantakaupungin yleiskaava 2040 sekä vuonna 2016 hyväksytty keskustan
strateginen osayleiskaava. Valtuustokaudella 2017–
2021 kantakaupungin yleiskaavatilanteeseen tehtiin
joitakin tarkistuksia niin sanottuna vaiheyleiskaavana,
joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 17.5.2021.
Edellisen valtuustokauden kantakaupungin vaiheyleiskaavassa vahvistettiin ohjausta kestävän liikkumisen osalta. Kaavakartalle osoitettiin pyöräliikenteen
alueellinen tavoiteverkko, yhdeksän uutta tavoiteltua

lähijuna-asemaa sekä raitiotielinjat naapurikuntiin ja
Vuorekseen. Raideliikenteen laajentuessa bussit palvelevat kuitenkin edelleen suurta osaa kaupungista. Tästä
syystä yleiskaavaan jää voimaan merkittäville kokoojakaduille sijoittuvat joukkoliikenteen laatukäytävät, joita
voidaan kehittää nopealla aikataululla ja kaupunkiseututasoisin päätöksin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vaiheyleiskaavan hyväksymiskäsittelyssä (17.5.2021) myös
toivomusponnen, jonka mukaan joukkoliikennekäytäviä lisätään keskeisille reiteille siten, että huomioidaan
keskustan saavutettavuus.

Kuva: Voimassa oleva yleiskaavatilanne kantakaupungin alueella muodostuu Kantakaupungin yleiskaavasta 2040, keskustan
strategisesta osayleiskaavasta sekä Kantakaupungin yleiskaavaa 2040 päivittävästä valtuustokauden 2017–2021 vaiheyleiskaavasta. © Yleiskaavoitus

Pohjois-Tampere
Myös pohjoiselle alueelle hyväksyttiin keväällä 2021
yleiskaava. Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava
sisältyi kaupunginvaltuustossa 18.12.2017 hyväksyttyyn yleiskaavoituksen työohjelmaan vuosille
2017–2021. Kaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa
19.4.2021.

palvelujen saavutettavuuden kannalta suotuisilla alueilla. Tähän saakka muutokset ovat olleet mahdollisia
rakennuspaikoilla, jotka ovat alun perin asuinkäyttöön
tarkoitettuja. Maaseutualueilla rakennusoikeuden
määrä perustuu emätilatarkasteluun ja yleiskaavan
yleismääräyksen mukaiseen mitoitukseen.

Yleiskaavassa on määritelty uuden asuntorakentamisen ja elinkeinoelämän kehittämisen tavoitteet
sekä kasvulle tavoiteltu edullinen sijainti. Palvelujen
säilyttäminen ja saavutettavuus sekä matkailun kehittäminen ovat tärkeä osa alueen tavoiteltua kehitystä.
Pohjois-Tampereella rakentaminen on pääasiassa
hajarakentamista, jota kaavaehdotuksessa ohjataan
vyöhykkeisiin perustuvalla mitoituksella. Palvelu- ja
kyläalueiden elinvoimaisuutta tuetaan muuta maaseutualuetta sallivammilla mitoitusperiaatteilla ja
mahdollisuudella hakea päätöstä loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseen asumiseen.
Kaavan mukaan lomarakennusten käyttötarkoituksen
muutokset ovat mahdollisia yleiskaavan kyläalueilla ja

Strateginen yleiskaava ohjaa alueen jatkosuunnittelua,
mutta suoria rakennuslupia ei sen perusteella voida
myöntää. Alueelle aiemmin laaditut rantayleiskaava,
osayleiskaavat, ranta-asemakaavat ja asemakaavat säilyvät voimassa strategisen yleiskaavan lainvoimaiseksi
tulon jälkeenkin ja rakentamisen ohjaus tapahtuu
kyseisten kaavojen mukaisesti. Mikäli kaavoja muutetaan tai niistä poiketaan, tulee strategisen yleiskaavan
periaatteet huomioida.
Kantakaupungin vaiheyleiskaavasta 2017–2021 ja
Pohjois-Tampereen strategisesta yleiskaavasta on
valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja ne
eivät näin ollen ole vielä lainvoimaisia.
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Helpoin tapa tutustua yleiskaavakarttoihin, on katsoa niitä Karttapalvelu Oskarista.
Karttapalvelussa kannattaa avata yleiskaavayhdistelmän lisäksi kartalle Keskustan
strateginen osayleiskaava. Näin kartalle saa näkyviin ajantasaisen yleiskaavatilanteen
Tampereen kantakaupungissa.

Kantakaupungin yleiskaava 2040 Karttapalvelu Oskarissa:
Kantakaupungin yleiskaava 2040
Keskustan strateginen osayleiskaava Karttapalvelu Oskarissa:
Keskustan strateginen osayleiskaava
Kantakaupungin vaiheyleiskaava 2017–2021 Karttapalvelu Oskarissa:
Kantakaupungin vaiheyleiskaava 2017–2021
Yleiskaavayhdistelmä Karttapalvelu Oskarissa:
Yleiskaavayhdistelmä

Kuva: Karttapalvelu Oskarissa © Tampereen kaupunki 2022

Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava Karttapalvelu Oskarissa:
Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava
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Yleiskaavatyö kantakaupungissa
valtuustokaudella 2021–2025
Kuluvalla valtuustokaudella 2021–2025 laaditaan
kantakaupungin sekä keskustan strategisen yleiskaavojen päivitys vaiheyleiskaavana. Valtuustokauden
vaiheyleiskaavatyö käynnistyy maalis-huhtikuussa
2022 kun kaupunginhallitus tekee aloituspäätöksen ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville. Vaiheyleiskaavaluonnos valmistuu keväällä 2023,
vaiheyleiskaavaehdotus keväällä 2024. Vaiheyleiskaava valmistuu kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi
vuoden 2024 loppuun mennessä. Vaiheyleiskaavan
luonnos ja ehdotus ovat valmistuttuaan katsottavissa
yleiskaavoituksen nettisivuilla ja Karttapalvelu Oskarissa.

Vaiheyleiskaavan keskeisimmät sisällöt
Vaiheyleiskaavan koko kantakaupunkia koskevat sisällöt ovat ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja viherympäristön ja vapaa-ajanpalveluiden kehittäminen.
Kuluvalla valtuustokaudella yleiskaavatyö kohdistuu
myös osa-alueille.
Tiivistyvässä kaupungissa ilmastonmuutoksen
seuraukset, kuten sään ääri-ilmiöt, näkyvät
selkeimmin. Lisäksi viherympäristöjen tehtävät kaupunkiympäristössä ovat moninaiset.
Ne esimerkiksi luovat viihtyisyyttä ja tarjoavat
paikkoja virkistäytymiseen sekä palautumiseen
arjen kiireistä. Lisäksi viheralueilla on myönteinen
vaikutus siihen, miten kasvavassa kaupungissa
pärjätään ilmastonmuutoksen aiheuttamien helleaaltojen, rankkasateiden ja voimistuvan tuulen
kanssa. Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja
viheralueisiin liittyy paljon erilaisia tavoitteita
kaupungissa. Jotta tavoitteet ja tehtävät toimenpiteet tukisivat toisiaan, on niiden yhteensovittaminen hyvä tehdä koko kantakaupunkia koskevassa yleiskaavassa.
Osa-alueille kohdistuva strategista yleiskaavaa tarkempaa suunnittelua tarvitaan silloin, kun kaupunkirakenteeseen liittyvät tavoitteet ovat konkreettisia.
Tällaisia tavoitteita ovat esimerkiksi monipuolisten
maankäyttötoimintojen varmistaminen tai kestävän
liikkumisen, kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen

toimenpiteiden määritteleminen. Kuluvalla valtuustokaudella vaiheyleiskaavassa esitetään strategista
yleiskaavatasoa tarkemmat yleiskaavaratkaisut neljälle osa-alueelle: Tesomalle, Lielahti-Hiedanrannalle, keskustalle ja Alasjärven itäpuolelle. Osa-alueilla
ennakoidaan tapahtuvan tulevaisuudessa muutoksia,
jotka edellyttävät tarkempaa yleiskaavallista suunnittelua. Osa-alueiden suunnittelussa pohditaan, miten
eri toiminnot sijoitetaan ja miten eri liikkumisen tavat
huomioidaan alueilla. Lisäksi kiinnitetään huomiota
kaupunkiympäristön laatuun.

Tesoman lähijuna-aseman ympäristö on muuttumassa osaksi aluekeskusta. Muutoksen ohjaamisen tueksi tarvitaan tarkempia käyttötarkoitusten
ja liikenneyhteystarpeiden määrittelyjä, jotta
alueesta syntyy monipuolinen, kestävä ja toimiva
kokonaisuus.

Lielahti-Hiedanrannan alueella on tavoitteena

ohjata alueen muutosta niin, että eri toiminnot
ovat liikenteellisesti oikeilla sijainneilla ja että Lielahti-Hiedanrannan alue kasvaa kestävästi asukkaineen ja palveluineen. Muutoksen ohjaamiseksi
selvitetään kaupan määrää, laatua ja sijaintia
strategista yleiskaavaa tarkemmin.

Keskustan suunnittelussa keskeisiä tavoitteita

ovat elinvoiman säilyttäminen, kestävän liikkumisen ja viherympäristön laadun kehittäminen sekä
kaupunkiympäristöä täydentävän rakentamisen
ohjaaminen pysäköintiratkaisuineen.

Alasjärven itäpuolella täsmennetään alueen

siniviherrakenteen ominaispiirteitä ja virkistyskäytön kehittämismahdollisuuksia. Lisäksi tutkitaan
alueella olevien palvelujen kehittämistä ja saavutettavuutta sekä sitä, onko alueelle mahdollista
sijoittaa uusia palveluja, kuten leirintämatkailutoimintaa.
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Kuva: Vaiheyleiskaavan kaavarajaus ja osa-alueiden rajaukset.
© Yleiskaavoitus

Osallistuminen vaiheyleiskaavan laadintaan
Yleiskaavatyöhön on mahdollista osallistua sekä koko
kaava-aluetta koskevaan suunnitteluun että neljällä
osa-alueella tapahtuvaan tarkempaan suunnitteluun.
Vaiheyleiskaavan laadinta käynnistyy maalis-huhtikuussa 2022 osallistumis- ja arviointisuunnitelman
nähtävillä ololla sekä asukastilaisuuksilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, millä muilla tavoilla voit osallistua kaava-alueen suunnitteluun.
Tarkemmista päivämääristä ja muista osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan Aamulehdessä ja Tamperelaisessa, yleiskaavoituksen internet-sivuilla sekä
Tampereen kaupungin sosiaalisen median kanavissa.

Kaavatyön aloitusvaiheessa voi jättää mielipiteen
nähtävillä olevasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Mielipiteen voi jättää suunnittelun
tavoitteista ja sisällöstä sekä osallistumistavoista
joko täyttämällä lomakkeen tai lähettämällä vapaamuotoisen mielipiteen Kirjaamoon. Lisätiedot
ja tarkemmat ohjeet mielipiteiden jättämiseksi
löytyvät nähtävillä olon aikana
www.tampere.fi/vaiheyleiskaava2021-2025
Kirjaamo@tampere.fi tai Tampereen kaupunki,
Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere.
Merkitse Kirjaamoon lähetettävään palautteeseen vaiheyleiskaavan diaarinumero
TRE:8581/10.02.03/2021.
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Kuva: Keskustan osalta vaiheyleiskaavan tavoitteita ovat elinvoiman ja viihtyisyyden vahvistaminen.© Yleiskaavoitus

Valtuustokaudella yleiskaavatyön yhteydessä tehtävät selvitykset
Työohjelman mukaan valtuustokauden aikana yleispiirteiseen maankäyttöön liittyvinä selvityksinä tuotetaan
maankäyttöpolitiikan linjaukset, selvitykset tulevaisuuden energiaratkaisuista sekä pohjoisen suuralueen
lomarakennusten käyttötarkoitusten muuttamisesta ja
Nurmi-Sorilan osayleiskaavan ajantasaisuuden arviointi.
Maankäyttöpolitiikkaan vaikuttavat kaupunkistrategian
lisäksi monet erillisohjelmat, jotka yhdessä muodostavat kaupunkisuunnittelun pelisäännöt. Erillisohjelmia
ovat muun muassa maa- ja asuntopolitiikka, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän aikavälin (15
vuotta) suunnitelma, mutta myös luonnon monimuotoisuusohjelma, metsien hoidon toimintamalli, kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma (SUMP) ja Kestävä
Tampere 2030 tiekartta. Kuluvalla valtuustokaudella
laaditaan muun muassa aluevisiot kaupungin yritysalueille, selvitys ja toimenpide-esitys Tampereen uudesta
leirintäaluekonseptista, arkkitehtuuriohjelma, pysäköintipolitiikan päivitys ja liikuntapaikkaohjelma, jotka
kaikki tavalla tai toisella ovat osa maankäyttöpolitiikan
kokonaisuutta. Selvitys valmistuu vuoden 2024 loppuun
mennessä.
Tulevaisuuden energiaratkaisuja selvitetään kuluvan

valtuustokauden aikana. Energiantuotanto on yksi merkittävä ilmastopäästöjen aiheuttaja. Kun Tampereella
tavoitellaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä
on erilaisiin tulevaisuuden energian tuotannon ja varastoinnin ratkaisuihin varauduttava myös kaupunkirakenteessa. Maanpinnalta tilaa uusille varauksille voi olla
vähän löydettävissä ja tulevaisuuden energiaratkaisut
voivatkin sijaita maan alla, muun muassa maanalaisina
energiavarastoina sekä geotermisinä lämpökaivoina.
Jotta edellä mainittua tulevaisuutta ei estettäisi nyt
tehtävillä muutoksilla, on hyvä selvittää, millaisia tulevaisuuden varauksia kaupunkirakenteeseen tarvitsisi
tehdä. Selvitys valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä.
Pohjois-Tampereen strategisesta yleiskaavasta päätettäessä (16.4.2021) kaupunginvaltuusto hyväksyi
toivomusponnen, jossa edellytetään laajempaa selvitystä loma- asuntojen käyttötarkoituksen muutoksista
pysyvään asumiseen. Asia on kirjattu myös pormestariohjelmaan vuosille 2021–2025. Aitolahden ja Teiskon
ranta-alueilla on nykyisin noin 2800 loma-asuntoa,
lisäksi Aitolahti-Teisko –rantayleiskaavan mukaisista lomarakennuspaikoista noin 450 on vielä toteuttamatta.
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Selvitykseen liittyen alueen loma-asukkaille valmistellaan kysely halukuudesta muuttaa loma-asunto vakituiseen asumiseen. Käyttötarkoituksen muuttamista
koskeva selvitys valmistuu vuoden 2023 aikana.
Nurmi-Sorilan osayleiskaavan toteuttaminen on käynnistymässä pientalotonttien asemakaavoituksella. Asemakaavoituksen käynnistyessä on tarkoituksenmukaista
varmistaa kuluvan valtuustokauden aikana Nurmi-Sorilan osayleiskaavaratkaisun ajantasaisuus väestö- ja
asuntorakentamistavoitteiden, palvelu- ja toimitilarakentamisen, viherverkon ja -palveluiden sekä liikennejärjestelmän ja kunnallistekniikan osalta. Samassa
yhteydessä tarkastellaan alueen toteuttamisen vaiheistusta, aikataulutusta ja kustannuksia sekä kaupungin
hiilineutraalisuustavoitteita. Arviointi valmistuu vuoden
2022 aikana.

Pohjois-Tampereen väestöstä,
rakentamisesta ja palveluista on
koottu tietoja raporttiin
Strategisen yleiskaavan valmisteluvaiheessa 24.8.2020
kaupunginhallitus hyväksyi alueen jatkotyöskentelyä
ohjaavan ponnen, jonka mukaan Kylien ja maaseutuvyöhykkeiden kehittämistarvetta tarkastellaan valtuustokausittain vuorovaikutuksessa paikallisten asukkaiden
ja maaseutuasumisesta kiinnostuneiden kanssa. Pohjoisen Tampereen rakentumisen tilannetta seurataan ja
siitä raportoidaan yhdyskuntalautakunnalle vuosittain.
Alueelle tavoiteltua rakentamista ja muun muassa siitä
johtuvaa asukasmäärän kehitystä on etukäteen vaikea
arvioida, sillä alue on pääosin yksityisessä omistuksessa
ja rakentamistarve pohjautuu kaupungista riippumattomaan kysyntään. Ponnen perusteella yleiskaavaratkaisuun on sisällytetty seurantavelvoite.
Seurantatietoa vuosilta 2017–2020 esiteltiin yhdyskuntalautakunnalle 18.1.2022. Seurantatiedoista selviää,
että Pohjois-Tampereen asukasmäärä, asukkaiden
palvelutarve ja uudisrakentamisen määrä on pysynyt
vakaana viime vuosina.
Nyt julkaistussa raportissa ei vielä voida arvioida strategisen yleiskaavan vaikutuksia alueen rakentamiseen.
Tulevina vuosina loma-asuntojen käyttötarkoituksen
muutokset vakituiseen asumiseen tulee kuitenkin olemaan mielenkiintoinen seurattava asia.

Kuva: Pohjois-Tampereen aluerajaus, jolta yhdyskuntarakenteen seurantatietoa on julkaistu.© Yleiskaavoitus

Alueen vakituinen asutus ja rakennushankkeet painottuvat Kämmenniemen ympäristöön ja sen eteläpuoleisille alueille. Koronapandemian vaikutus ei ole ainakaan
vielä selvästi nähtävissä lisääntyneenä omakotitalojen
rakentamisena tai loma-asuntojen käyttötarkoituksen
muuttamisena pysyvään asumiseen. Kuitenkin ennakkokyselyitä on tullut viime vuosien aikana erityisesti
Nurmi-Sorilaan sijoittuvista rakennushankkeista.
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Kuva: Asuinaluetta Kämmenniemessä.© Hilkka Takalo

Asukasmäärässä tapahtui pientä kasvua
vuonna 2021
Vuonna 2021 Pohjois-Tampereella asui noin 4 300
henkilöä. Alueen asukasmäärä on laskenut vuodesta
2015 alkaen, mutta kuitenkin vuoden 2021 asukkaiden
määrä on noussut 30 henkilöllä.
Ikärakenteeltaan Pohjois-Tampere poikkeaa muusta
kaupunkialueesta. Esimerkiksi nuorten aikuisten osuus
on alueella pienempi ja yli 65-vuotiaiden osuus suurempi verrattuna koko Tampereeseen. Pohjois-Tampereella alle kouluikäisten lasten määrä on vähentynyt
noin 130 lapsella viimeisen kuuden vuoden aikana. Samana aikana 7–15-vuotiaiden lasten määrä on pysynyt
lähes ennallaan.

veluihin ovat pidemmät kuin muualla Tampereella. Sorilan, Kämmenniemen ja Terälahden koulujen oppilaista
lähes 60 prosenttia käyttää koulukuljetusta. Alueen
päiväkoteihin ja kouluihin kulkee lapsia myös Tampereen kantakaupungin puolelta, esimerkiksi Olkahisista
ja Tasanteelta.
Raportti Pohjois-Tampereen yhdyskuntarakenteen
seurannasta 2017–2021
PohjoisTampere_seurantaraportti_2017_2021.pdf

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen
järjestäminen alueella
Kaupungin järjestämät varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelut sijoittuvat Pohjois-Tampereella
Sorilaan, Kämmenniemeen ja Terälahteen. Alueen
palveluita täydentävät yksityiset toimijat.
Pohjois-Tampereella tyypillistä on, että välimatkat pal-
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Yleistä
Asemakaavoituksella mahdollistetaan alueiden kehittäminen rakentamiskelpoisiksi voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti. Asemakaavoituksen lähtökohtina ovat
Tampereen kaupunkistrategiassa asetetut tavoitteet
rakentamisen riittävän tason mahdollistamisesta ja
monipuolisten asumis- ja työpaikka-alueiden turvaamisesta. Kaavavarannon ja riittävällä vuosittaisen
kaavoituksen avulla varaudutaan vastaamaan väestönkasvun tavoitteeseen. Asemakaavoitukselle on asetettu tavoitteeksi kaavoittaa yli 80% asumisesta joukkoliikennevyöhykkeelle ja keskuksiin. Tämä mahdollistaa

kaupungin kestävän kehittymisen kaupunkistrategian
mukaisesti.
Kaavoituksen keinoin sovitetaan yhteen kasvavan ja
kestävän kaupungin haasteita keskittyen kasvun laatuun. Kaupunkistrategina mukaisesti viihtyisä ja siisti
kaupunkiympäristö, houkutteleva lähiluonto ja monipuoliset virkistysmahdollisuudet saavat Tampereen
erottautumaan. Asemakaavoja laaditaan turvaamaan
virkistysverkoston ja palvelurakenteen kehittäminen,
kaupungin strategisten projektien toteuttaminen ja
rakennetun ympäristön kehittäminen.

ITÄ
LÄNSI
KESKUSTA

ETELÄ

Kuva: Tampereen asemakaavoituksen aluejako kartta
© Tampereen kaupunki 2022
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Tampereen pitovoiman parantamiseksi asemakaavojen
laadinnassa huomioidaan fyysisten perustarpeiden ratkaisun lisäksi asukkaiden koettua hyvinvointia, viihtyisyyttä, turvallisuutta ja tyytyväisyyttä lisääviä tekijöitä
kuten identiteetti, yhteenkuuluvuus, paikkaan liittyvät
siteet ja perinteet, sujuvat arkikokemukset tai paikkaan
samaistuminen. Tavoitteena on suunnittelun keinoin
vastata muuttuviin tarpeisiin ja muuntojoustavuuteen.
Etätyön räjähdysmäinen lisääntyminen viimeisten
kahden vuoden aikana on tuonut mukanaan uudenlaisia vaatimuksia niin asuntojen, asuinkortteleiden,
asuinalueiden kuin lähiympäristöjenkin suunnitteluun.
Asuinalueiden kaavoituksessa tavoitteena on laadukas
ja yhteisöllinen asuinalue, jolla monipuoliset palvelut
ja virkistysalueet ovat helposti saavutettavissa. Kaupunkipuulinjaus ja viherkerrointyökalu mahdollistavat
kaupunkivihreän lisäämisen uudellakin tavalla rakennetussa ympäristössä.

Kaupunkirakenteen täydentäminen keskustassa, aluekeskuksissa ja asuinalueilla on vuosittain merkittävä
täydennysrakentamisen keino. Yksityisten tonttien
kehittäminen tapahtuu hankekehittäjän kanssa yhteistyössä laadulliset näkökulmat huomioiden. Kortteleiden
täydennysrakentaminen edistää alueiden elinvoimaisuuden kasvamista. Asemakaavoitus on jaettu neljään
alueeseen, joiden mukaisesti kohteet esitellään

Kuvat: Laura Paronen, Visit Tampere
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Asemakaavaprosessi ja osallistuminen vaihettain

Aloite tai hakemus

Aloitteen kaavan laatimiseksi voivat
tehdä maanomistaja tai kaupungin eri
tahot.

Lisätietoa
Asemakaavoitus ja osallistuminen kaavoitukseen eri
vaiheissa:
www.tampere.fi/asemakaavoitus

Aloitus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(OAS): tietoa kaavoituksen kulusta, tehtävistä selvityksistä ja osallisten tiedottamisesta

Asemakaavat Oskari-karttapalvelussa
Tutustu vireillä oleviin sekä ajantasaisiin
asemakaavoihin kartalla:
kartat.tampere.fi/oskari
Tampereen 3D-kaupunkimalli
Tutustu täydentyvään 3D-kaupunkimalliin:
kartat.tampere.fi/cesium_web

Mielipiteet

Valmistelu

Kaavaluonnos: Kerätyn aineiston
perusteella laadittu valmisteluvaiheen
kaavaluonnos asetetaan nähtäville mielipiteiden saamiseksi.

Kaupunkisuunnittelua ja kaupunkikehittämistä sosiaalisessa mediassa
Seuraa Instagramissa @MuuttuvaTampere

Mielipiteet

Ehdotus

Kaavaehdotus: Kaavaluonnos viimeistellään kaavaehdotuksesi. Ehdotuksen tarkistaminen lausuntojen ja
muistutusten perusteella.

Mielipiteet

Hyväksyminen

•
•

Pienet tai merkitykseltään vähäiset asemakaavat
hyväksytään yhdyskuntalautakunnassa.
Merkittävät asemakaavat hyväksytään kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa.

Mahdollisuus valittaa päätöksestä
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LÄNSI
Läntisen alueen asemakaavatöillä mahdollistetaan
asumista, palveluja ja työpaikkoja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen; painopisteenä on Lielahti-Hiedanrannan aluekeskus. Hiedanrannan yleissuunnitelman valmistuttua 2020 kortteleiden asemakaavoitus
etenee tehtaan ympäristöstä kohti kaupallista keskustaa, Paasikiventien varressa luodaan asemakaavallisia

edellytyksiä alueen liikennejärjestelyille. Lielahdessa
asemakaavamuutoksia edeltävä yleissuunnittelutyö
Lielahdenkadulta Ylöjärven rajalle valmistuu vuonna
2022. Tesoman aluekeskusta vahvistava yleissuunnittelu
jatkuu osana yleiskaavoitusta radanvarressa Raholan
ja Ristimäen alueilla. Täydennysrakentamista tutkitaan
myös Lentävänniemeen ja Kaarilaan.

Turkoosilla merkityt asemakaavoitusohjelmakohteita
Keltaisella merkityt muita kuin asemakaavoitusohjelmakohteita

13

2
9

14

3

10 4
7 6
5
1
8

11 12
15

Kuva: Lännen suunnittelualueiden sijainnit numeroina virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022
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ASEMAKAAVAKOHTEET LÄNSI:
1. Hiedanranta ( Lielahti), 1. vaiheen liikennejärjestelyt
2. Lentävänniemi, Lentävänniemen keskusta
3. Kaarila, Kaarilan aukion ympäristö
4. Hiedanranta, pohjoiskorttelit
5. Hiedanranta, tehtaan eteläpuoleiset korttelit
6. Hiedanranta, tehdas ja kartanoalue
7. Hiedanranta, koulu- ja hyvinvointikeskus
8. Hyhky, Hyhkynlaakson asemakaava
9. Lielahti, Teivaankuja 2
10. Lielahden yleissuunnitelma
11. Pispalan II-vaiheen asemakaavat nro 8309, 8310 ja 8824
12. Santalahti, Pahvitehtaanrinne 3
13. Ryydynpohja, Vakosuonpuisto
14. Tesoman radanvarren yleissuunnitelma
15. Tahmela, Uramonkatu 9, Tahmelan huvilan ympäristö
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1. Hiedanranta ( Lielahti), 1. vaiheen liikennejärjestelyt
Kaavan tavoitteena on Hiedanrannan liikennejärjestelyjen muuttaminen Paasikiventien varressa niin, että
mahdollistetaan Hiedanrannan ydinkeskustan I vaiheen
kehittäminen Hiedanrannan yleissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Asemakaavassa siirretään Enqvis-

tinkadun liittymää itäänpäin Hiedanrannan yleissuunnitelman mukaiselle paikalle laadittavan tiesuunnitelman
pohjalta. Asemakaavaehdotus 2022. Asemakaava nro
8862, Timo Silomaa, Riikka Rahkonen

Kuva: Kaava-alueen rajaus Hiedanrannan yleissuunnitelman kartalla.
©Tampereen kaupunki
Schauman & Nordgren Architects
Mandaworks
Arkkitehtitoimisto NOAN
Jolma Arkkitehdit
TUPA Architecture
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2. Lentävänniemi, Lentävänniemen keskusta
Lentävänniemen nykyisen liikekeskuksen ympäristöä
tulevan raitiolinjan varrella uudistetaan ja täydennetään asuin- ja liikerakentamisella. Asemakaavamuutoksessa suunnittelua jatketaan eteenpäin vuonna 2020

laaditun yleissuunnitelman pohjalta. Asemakaavaluonnos 2022. Asemakaava nro 8556, Katariina Korte, Riikka
Rahkonen

Kuva: Asemakaava-alueen karkea sijainti ilmakuvassa. ©Lentokuva Vallas Oy

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla © Tampereen kaupunki 2022
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3. Kaarila, Kaarilan aukion ympäristö
Asemakaavamuutoksella täydennetään Kaarilan aukion
ympäristöä miljööseen soveltuvalla asuinrakentamisella. Alueen katuratkaisuja muokataan turvallisemmiksi ja

tehokkaammiksi. Tavoitteena n. 5000 k-m² asuinrakentamista. Asemakaavaluonnos 2022. Asemakaava nro
8400, Timo Silomaa, Minna Kiviluoto

Kuva: Suunnittelualueen rajaus ilmakuvassa © Tampereen kaupunki 2022

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla © Tampereen kaupunki 2022
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4. Hiedanranta, pohjoiskorttelit
Hiedanrannan uuden kaupunginosan suunnittelu jatkuu
Hiedanrannan yleissuunnitelman pohjalta Lielahden
entiselle teollisuusalueelle. Ensimmäisessä vaiheessa
kaavoitetaan tehdasrakennusten pohjoispuoliset uudet

asuinkorttelit katuineen ja puistoineen. Asemakaavaluonnos 2022. Asemaaava nro 8793, Marjut Lund-Rahkola, Riikka Rahkonen

Kuva: Pohjoiskorttelit rajautuvat idässä Sellupuistoon. Vanhoja altaita hyödynnetään hulevesiratkaisuissa.
©Arkkitehdit MY Oy

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022
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5. Hiedanranta, tehtaan eteläpuoleiset korttelit
Hiedanrannan tehtaan eteläpuolelle suunnitellaan kaupunkimaisia kortteleita asuin-, liike- ja yhteistiloineen.
Asemakaavaluonnos 2022. Asemakaava nro 8894, NN,
Riikka Rahkonen

Kuva: Kaava-alue sijaitsee Hiedanrannassa tehtaan eteläpuolella
©Tampereen kaupunki
©Schauman & Nordgren Architects
©Mandaworks
©Arkkitehtitoimisto NOAN
©Jolma Arkkitehdit
©TUPA Architecture
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6. Hiedanranta, tehdas ja kartanoalue
Hiedanrannan uuden kaupunginosan suunnittelu jatkuu
Hiedanrannan yleissuunnitelman pohjalta.
Lielahden kartanon ympäristö teollisuusrakennuksineen on uuden Hiedanrannan kaupunginosan ydin,

jota täydennetään uudisrakennuksilla. Asemakaavan
tavoitteena on arvokkaan rakennuskannan ja ympäristön säilyminen alueella. Kaavaluonnos 2023. Asemakaavanumero 8893, Riikka Rahkonen

Kuva: Visiokuva Hiedanrannan tehtaan pysäkistä. ©Arkkitehtistudio NOAN

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla © Tampereen kaupunki 2022
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7. Hiedanranta, koulu- ja hyvinvointikeskus
Asemakaavassa määritellään Hiedanrannan yhtenäiskoulu-päiväkodin sekä niihin liittyvien liikunta- ja
nuorisotilojen sijoittuminen Hiedanrannan kaupun-

kirakenteeseen Keskuspuiston molemmin puolin.
Kaavaluonnos 2023. Asemakaavanumero 8895, Riikka
Rahkonen

Kuva: Koulu- ja hyvinvointikeskuksen alustava sijainti Hiedanrannan yleissuunnitelman kartalla.
©Tampereen kaupunki
Schauman & Nordgren Architects
Mandaworks
Arkkitehtitoimisto NOAN
Jolma Arkkitehdit
TUPA Architecture

Lisätietoa Hiedanrannan hankkeista:
www.tampere.fi/hiedanranta
www.hiedanranta.fi
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8. Hyhky, Hyhkynlaakson asemakaava (aikaisemman kaavoitusohjelman kohde)
Suunnittelualueen lähtökohtien ja reunaehtojen pohjalta alueelle suunnitellaan viihtyisä uusi asuinalue puistoineen ja katuineen. Alueelle suunnitellaan asumista

kerrostaloista pientaloihin sekä päiväkoti. Asemakaavaehdotus ja hyväksyminen 2022. Asemakaavanumero
8391, Timo Silomaa, Riikka Rahkonen

Kuva: Havainnekuva alueen läpi kulkevalta puistoraitilta. © BST-arkkitehdit Oy

9 Lielahti, Teivaankuja 2
Teollisuustontin käyttötarkoituksen muutos asumiseen,
täydennysrakentaminen.
Uusi kerrostalokortteli Teivaalantien ja Teivaankujan

kulmauksessa jatkaa Teivaalankadun varren uusien
asuinkorttelien rakennetta länteen. Asemakaavaehdotus ja hyväksyminen 2022. Asemakaava nro 8827, Timo
Silomaa

Kuva: Havainnekuva Teivaalantieltä uuteen kortteliin.©Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy
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10. Lielahden yleissuunnitelma
Lielahdenkadusta Ylöjärven rajalle ulottuvalla alueella
yhteensovitetaan maankäytön, liikenteen ja kunnallistekniikan suunnitelmia. Työssä tutkitaan kaupallisten
palvelujen lisäksi mm. asumisen, lämpökeskuksen ja
raitiotien varikon sijoittamista alueelle. Suunnittelua ohjaavat kantakaupungin yleiskaavan tavoitteet,
vaiheyleiskaavan yhtenä osa-alueena tutkitaan Lie-

lahti-Hiedanranta -kokonaisuutta. Yleissuunnitelman
pohjalta laaditaan asemakaavoja. Yleissuunnitelman
ehdotus ja hyväksyminen 2022.
www.tampere.fi/lielahdenyleissuunnitelma
Yleissuunnitelmanumero 8832, Susanna Virjo

Kuva: Näkymä Lielahden yleissuunnitelman luonnosvaihtoehdosta 2.©WSP Finland Oy
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11. Pispalan II-vaiheen asemakaavat nro 8309, 8310 ja 8824
Pispalan asemakaavan uudistamisen II-vaiheessa laaditaan kaava-alueille 8309, 8310 ja 8824 valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKYalue) arvot turvaava suojelukaava, jossa osoitetaan

kulttuuriympäristön inventoinnin mukaisesti rakennus-,
pihapiiri- ja aluekohtaiset suojelumerkinnät. Asemakaavat hyväksymiskäsittelyyn v. 2022.

Kuva: Pispalan asemakaavojen uudistamisen II-vaiheen kaava-alueet ja niiden rajaukset virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022
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12. Santalahti, Pahvitehtaanrinne 3
Pahvitehtaan suojelumääräyksiä tarkistetaan vastaamaan rakennuksen nykytilaa sekä päivitetään yleisten

alueiden rajauksia. Asemakaavaluonnos 2022. Asemakaava nro 8856, Merja Kinos

Kuva: Pahvitehdas Rantatien suunnasta. © Ramboll Oy

13. Ryydynpohja, Vakosuonpuisto
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on pientaloalueen
laajentaminen länteen alueen reunaehdot huomioi-

den. Asemakaavaehdotus 2022. Asemakaava nro 8540,
Susanna Virjo

Kuva: Havainnekuva asemakaavaluonnoksesta. © Tampereen kaupunki
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14. Tesoman radanvarren yleissuunnitelma
Tesoman radanvarren ympäristöä kehitetään vaiheittain keskustamaisen asumisen ja palvelu- ja toimitilojen
alueeksi. Suunnittelussa huomioidaan kantakaupungin
yleiskaavan tavoitteet.

Asemakaavat laaditaan pienempinä kokonaisuuksina.
Alueen asemakaavamuutosten pohjaksi laaditaan kantakaupungin vaiheyleiskaavan 2021-2025 yhteydessä
yleissuunnitelma. Yleissuunnitelman valmistuminen
2022.

Kuva: Vaiheyleiskaavan laajempi tarkastelualue mustalla ja asemakaavoituksen suunnittelualueen rajaus sinisellä.
© Tampereen kaupunki 2022
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15. Tahmela, Uramonkatu 9, Tahmelan huvilan ympäristö
Tavoitteena on Tahmelan huvilan suojelu asemakaavalla ja muuttaminen pääosin asumiseen. Samalla tutkitaan pientaloasumista viereisen puistoalueen pienelle
osalle. Rantavyöhyke säilyy viheralueena. Kaavaluonnos
2022. Asemakaava nro 8752, Katariina Korte

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022
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Keskustan kaavoituksessa halutaan varmistaa viihtyisän
keskusta-asumisen, liike- ja toimitilojen riittävyys ja
monipuolisuus sekä eri liikennemuotojen turvallisuus ja
sujuvuus. Kortteleiden kehittäminen osaksi laadukasta
kaupunkiympäristöä tapahtuu yhteistyössä yksityisten
maanomistajien ja hankekehittäjien kanssa. Keskustan
asuinpihojen viihtyisyys varmistetaan käyttämällä ase-

makaavoissa viherkerrointyökalua. Keskustan kehitystä
edistetään asemakaavoittamalla Asemakeskuksen,
Tampereen taidemuseon ja Sara Hildénin taidemuseon
alueita suunnittelukilpailuiden pohjalta. Rautatieaseman ympäristö kehittyy uuteen aikaan ja raitiotien
vaikutusalueella tehostetaan maankäyttöä eri hankkein.

Turkoosilla merkityt asemakaavoitusohjelmakohteita
Keltaisella merkityt muita kuin asemakaavoitusohjelmakohteita

8

4
12
5

7
9

3
2
1

11

10

6

Kuva: Keskustan suunnittelualueiden sijainnit numeroina virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022
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ASEMAKAAVAKOHTEET KESKUSTA:
1. Asemakeskus ja 8670 P-Hämpin laajennus
2. Frenckell
3. Juhannuskylä
4. Sara Hildénin taidemuseo
5. Tampereen taidemuseo ja Pyynikintorin ympäristö
6. Eteläpuisto
7. Hämeenpuisto
8. Ranta-Tampellan katu 14 (K-tontti)
9. Kaakinmaa, Svenska Samskolan laajennus
10. Ratinan suvanto ympäristöineen ja 8917 Takonraitti ympäristöineen
11. Kunkun parkki II
12. Amurin alueen täydennysrakentaminen
13. Kyttälä täydennysrakentaminen
14. Tammelan täydennysrakentaminen
15. Tullin alueen täydennysrakentaminen
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1. Asemakeskus ja P-Hämpin laajennus
Rautatieaseman ympäristöön suunnitellaan monipuolisia ja kaupunkikuvallisesti laadukkaita työn, kaupan,
palvelujen, vapaa-ajan ja asumisen toimintoja sekä
julkisia kaupunkitiloja. Asemakeskuksen yleissuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 14.12.2019.
Asemakeskukseen sekä samanaikaisesti käynnissä

olevaan Tampereen henkilöratapihan kehittämishankkeeseen liittyvät ensimmäiset asemakaavan muutokset
laaditaan vuosina 2022-2023. P-Hämpin laajennusta
käsittelevän maanalaisen asemakaavan hyväksyminen
2022. Asemakaavat nro 8640, 8670, Marjut Ahponen

Kuva: Havainnekuva Asemakeskuksen vuoden 2019 yleissuunnitelmasta. Näkymä Posteljooninpuiston kohdalta kohti rautatieasemaa ja Rautatienkatua pitkin etelään.
© Tampereen kaupunki 2022
© COBE Aps
© Lunden Architecture Company
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2. Frenckell
Kaupunki on luopumassa Frenckellin kiinteistön omistamisesta realisointiohjelman mukaisesti. Arvokiinteistön
monipuolisemman käytön mahdollistava asemakaavan muutos on käynnissä. Kiinteistön kehittämisellä
hotelli, liike- ja palvelukäyttöön tavoitellaan keskustan
ja Keskustorin elävöittämistä ja kaavassa alueen kult-

tuurihistorialliset ja kaupunkikuvalliset arvot turvataan
sekä parannetaan kulkuyhteyksiä. Asemakaavamuutos
viimeistellään keväällä 2022. Asemakaava nro 8776,
Iina Laakkonen

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla © Tampereen kaupunki 2022
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3. Juhannuskylä
Viime vuonna käynnistyneessä asemakaavatyössä sovitetaan yhteen alueen täydennysrakentamista ja rakennetun kulttuuriympäristön suojelua koskevat tavoitteet.
Juhannuskylän maakunnallisesti arvokas rakennettu
ympäristö ilmentää 1900-luvun alun tamperelaista kaupunkikuvaa ja kaupungin kasvua itään. Kaava-alueen
länsiosassa sijaitseva pelastuslaitos on osa Tammerkosken valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kult-

tuuriympäristöä. Suunnittelualueen muodostaa Satakunnankadun, Lapintien ja rautatien rajaama alue, pois
lukien Tampereen Tuomiokirkon kortteli. Eri aikoina
toteutunut ympäristö tekee alueen kaupunkikuvasta
vaihtelevan ja kerroksellisen. Kaavatyössä laaditaan
selvityksiä ja kootaan valmisteluaineistoa. Asemakaavaehdotuksen on tavoitteena valmistua vuoden 2022
aikana. Asemakaava nro 8839, Eveliina Könttä

Kuva: Juhannuskylän asemakaavamuutosalueen rajaus viistoilmakuvassa
©2021 BLOM Kopiointi kielletty.
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4. Sara Hildénin taidemuseo
Sara Hildénin taidemuseon kaava mahdollistaa museolle uudet tilat Finlaysonin alueelle ydinkeskustaan. Finlaysonin alueen maanomistajat Työeläkeyhtiö Varma ja
Tampereen kaupunki kehittävät yhdessä Sara Hildénin
säätiön kanssa alueen maankäyttöä Finlaysoninkadun
varrelle keväällä 2021 ratkaistun arkkitehtuurikilpailun

pohjalta. Kilpailutyöt olivat nähtävillä tammi- helmikuussa 2021 ja kilpailun voittaneen ’Lumen Valo’ -työn
pohjalta kaavoitetaan taidemuseon käyttöön soveltuva
tontti. Asemakaavaehdotuksen on tavoitteena valmistua vuoden 2022 aikana. Asemakaava nro 8800, Hanna
Montonen, Sari Pietilä

Kuva: Taidemuseolle suunniteltu paikka sijoittuu Finlaysonin entisen pääkonttorin ja Wilhelm von Nottbeckin
puiston väliin Finlaysoninkadun varteen. Alue pohjoisesta nähtynä. © Tampereen kaupunki 2022

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla © Tampereen kaupunki 2022
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5. Tampereen taidemuseo ja Pyynikintorin ympäristö
Tampereen taidemuseon kaavamuutosta on laadittu
vuonna 2017 pidetyn suunnittelukilpailun voittaneen
ehdotuksen ”Siilo” (AOR Arkkitehdit) pohjalta. Kaavatyössä on tutkittu museoratkaisua ja suunnittelualueen
täydennysrakentamisen mahdollisuuksia alueen merkittäviin kulttuurihistoriallisiin arvoihin sopeutuen. Pyynikintori ja Heinätori ovat osa valtakunnallisesti merkittävää Pyynikinrinteen rakennettua kulttuuriympäristöä.
Taidemuseo kuuluu Pyynikin uimahallin, taidemuseoiden ja Amurin työläismuseokorttelin muodostamaan
maakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuu-

riympäristöön. Pyynikintoria kehitetään laadukkaaksi
kaupunkiaukioksi, johon sijoittuu joukkoliikenteen
terminaali. Täydennysrakentaminen edellyttää keskitetyn pysäköintilaitoksen ja sen toimintamallin ratkaisemista Pyynikintorin alle. Asemakaavamuutoksen
valmisteluaineisto oli nähtävillä kesällä 2021 ja kaavan
ehdotusaineistoa viimeistellään huomioiden kaavasta
saapunut palaute. Asemakaavaehdotuksen on tavoitteena valmistua vuoden 2022 aikana. Asemakaava nro
8667, Eveliina Könttä

Kuva: Havainnekuva Pyynikintorilta pohjoiseen © AOR Arkkitehdit

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla © Tampereen kaupunki 2022
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6. Eteläpuisto
Eteläpuisto-kadun eteläpuoliselle alueelle laaditaan uusi
nykyisen rantaviivan ja puistomaisen virkistyskäytön säilyttävä suunnitelma, jossa pormestariohjelman mukaisesti
asuinrakentamista ei tuoda Eteläpuistokadun eteläpuolelle,

vaan sitä kehitetään virkistyskäyttöön. Kaavan valmistelua
ja selvitysten laadintaa käynnistetään tänä vuonna. Kaava
valmistuu kaavoitusohjelman mukaan vuonna 2024. Asemakaava nro 8587

Kuva: Suunnittelualueen rajaus ilmakuvassa © Tampereen kaupunki 2022
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7. Hämeenpuisto
Tämän vuoden alussa on käynnistynyt Hämeenpuiston
kaavatyö, jossa osoitetaan puisto koko pituudeltaan
viheralueeksi. Nykytilanteessa suurin osa Hämeenpuistosta on voimassa olevien asemakaavojen mukaan
katualuetta. Hämeenpuiston asemakaavan muuttamisesta on jätetty kuntalaisaloite vuonna 2018.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on turvata Hämeenpuiston arvot historiallisena puistona ja vahvistaa
sen roolia osana viherverkostoa sekä Tampereen kansallista kaupunkipuistoa. Hämeenpuisto on valtakun-

nallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä
(RKY). Tavoitteena on myös kehittää Hämeenpuiston
katuja osana keskustan kehää ja parantaa joukkoliikenteen saavutettavuutta, kaikkien liikennemuotojen liikenneturvallisuutta ja käyttäjämukavuutta. Tavoitteena
on lisäksi tukea Hämeenpuiston kehittämistä tapahtumien ja puistoa elävöittävien toimintojen suhteen. Asemakaavaluonnosta valmistellaan vuoden 2022 aikana,
asemakaavaehdotus valmistuu 2023. Asemakaava nro
8848, Iina Laakkonen, Katarina Surakka

Kuva: Suunnittelualueen rajaus ilmakuvassa © Tampereen kaupunki 2022
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8. Ranta-Tampellan katu 14 (K-tontti)
Tavoitteena on mahdollistaa erityisryhmien palveluasumiseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen painottuvan
hankkeen toteuttaminen. Asumisen lisäksi mahdollistetaan myös lähipalveluiden ja päivittäistavarakaupan
tilojen rakentaminen. Kohde ei ole toteutunut voimassaolevan kaavan mukaisena liike- ja toimistorakennus-

ten korttelialueena. Kohde sijaitsee näkyvällä ja keskeisellä paikalla Ranta-Tampellassa, ja sen toteutuminen
on merkittävää alueen valmistumisen näkökulmasta.
Asemakaavaehdotus valmistuu 2022. Asemakaava nro
8878, Marjut Ahponen

Kuva: Suunnittelualueen rajaus ilmakuvassa © Tampereen kaupunki 2022

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla © Tampereen kaupunki 2022
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9. Kaakinmaa, Svenska Samskolan laajennus
Svenska Samskolanin tontilla käynnistyy tänä vuonna
asemakaavatyö, jossa tutkitaan koulun laajentamista
uudisrakennuksella Koulukadun varteen. Arvoympäristöön sijoittuva hanke mahdollistaa koulun laajennuksen
ja muodostaa koulun sisäänkäynnille ja pihayhteydelle
luontevan paikan. Uudisosan sijoittumista, massoittelua ja tontin toimintoja tutkitaan kaavatyössä, mm.

pihan melunsuojaus sekä Mariankadun puolella olevan
ajoyhteyden toimivuus. Kaavatyössä on myös käytössä viherkerroin, jonka avulla tutkitaan mm. viihtyisän
kansipihan ja pysäköintiratkaisun yhteensovittamista.
Asemakaavoitus käynnistyy vuoden 2022 aikana. Asemakaava nro 8872

Kuva: Suunnittelualueen rajaus ilmakuvassa © Tampere kaupunki

Kuva:Viitesuunnitelman havainnekuva © Lundén Architecture Company

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla © Tampereen kaupunki 2022

Kaavoituskatsaus 2022 •

48

ASEMAKAAVOITUS

KESKUSTA

10. Ratinan suvanto ympäristöineen ja Takonraitti ympäristöineen
Ensi vuonna käynnistyvissä kaavatöissä tutkitaan
Ratinan Suvannon ympäristön toiminnallista kehittämistä sekä tutkitaan ratkaisua uudelle elämykselliselle
jalankulun yhteydelle kosken länsireunalle Hämeensillan eteläpuolella. Kaavatöihin liittyviä selvityksiä
käynnistetään tänä vuonna. Molemmat kaavahankkeet
sijoittuvat Tammerkosken teollisuusmaiseman valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Suunnittelussa huomioidaan arvoympäristöön

11. Kunkun parkki II

sovittautuminen, alueen moninaiset mm. vedenalaisiin
rakenteisiin, kosken patojen ja voimalaitosten toiminnallisuuteen, käyttöturvallisuuteen ja vaiheittain
toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja reunaehdot.
Asemakaavan valmistelu käynnistyy selvityksillä vuonna
2022, asemakaavaehdotuksenn on tarkoitus valmistua
2024. Asemakaavat nro 8916, 8917, Altti Moisala, Iina
Laakkonen

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla © Tampereen kaupunki 2022

Asemakaavan suunnittelussa tutkitaan vuonna 2021
voimaan tulleen Kunkun parkin maanalaisen asemakaavan nro 8437 hyväksymisen yhteydessä esitettyyn
kaupunginvaltuuston toivomusponteen sekä pormestariohjelmaan kirjattuja tavoitteita toteuttavan, Hämeen-

kadun eteläpuolelle sijoittuvan ajoyhteyden rakentamisen edellytyksiä. Asemakaavoituksen pohjaksi laaditaan
keskustan liikenneverkkosuunnitelman päivitys. Asemakaavaehdotuksen on tavoitteena valmistua 2023.
Asemakaava nro 8532, Marjut Ahponen

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla © Tampereen kaupunki 2022
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12. Amurin alueen täydennysrakentaminen
Amurin alueen uudistaminen on alkanut Kortelahdenkadulla kaavamuutoksesta numero 8798, jossa on
tavoitteena korvata tontilla olevat asuinrakennukset
uusilla. Amurin yleissuunnitelman alueella on odotettavissa muitakin kaavamuutoshankkeita, jotka käynnistyvät alueen taloyhtiöiden aloitteista. Haasteena on

rakentamisen tehokkuuden sovittaminen siten, ettei se
uhkaa alueen kulttuuriympäristöarvoja ja vehreyttä ja
muodostaa mielekkään kokonaisuuden myös säilyvän
rakennuskannan kanssa. Valmistelija Altti Moisala.

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla. Katkoviivalla on osoitettu viitteellisesti Amurin yleissuunnitelman mukainen
alue. Asemakaavan 8798 suunnittelualueen rajaus on osoitettu yhtenäisellä viivalla
© Tampereen kaupunki 2022
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13. Kyttälä täydennysrakentaminen
Kaavanumero 8880 Aleksanterinkadulla (Altti Moisala)
ja kaavat 8819 ja 8820 Kyttälänkadulla (Hanna Ohtola)
sekä 8636 Tuomiokirkonkadulla (Iina Laakkonen)
Rongankadun varressa jatkuu kaavoitus korttelissa 170.
Kaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa asuinrakennuksen rakentaminen nykyisen matalamman toimisto- ja asuinrakennuksen paikalle. Sijainti Juhannuskylän
maakunnallisesti merkittävässä kulttuuriympäristössä ja
sen arvokohteiden keskellä asettaa hankkeelle kaupun-

kikuvallisia vaatimuksia.
Kyttälässä valmistellaan myös uudisrakennushankkeita
Kyttälänkadulla kaavoissa nro 8819 ja 8820, joiden valmisteluaineisto tulee nähtäville alkuvuodesta. Kaavan
8819 rakennushanke on mukana Recreate-hankkeessa,
jossa purettavan rakennuksen betonielementit hyödynnetään toisaalla. Tuomiokirkonkadun entisen pukutehtaan tontin kaavatyössä valmistellaan kaavaluonnoksista saapuneen palautteen pohjalta kaavaehdotusta.

Kuva: Suunnittelualueiden rajaukset
virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022
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14. Tammelan täydennysrakentaminen
Tammelassa on käynnissä useita täydennysrakentamiseen tähtääviä kaavoja. Peltokadun varrella tutkitaan
lisää asuinrakentamista kortteleiden nykyisten rakennusten väliin ja katujen varsille korvaamaan matalia
liikerakennuksia (Asemakaava nro 8841, Altti Moisala).
Tammelan koulun asemakaavalla tutkitaan sisäilmaongelmien vuoksi tyhjillään olevan koulurakennuksen kor-

jaamista ja uudistamista sekä tarkennetaan jugend-koulun suojelumääräykset (Asemakaava nro 8821, Merja
Kinos). Rakennettua kulttuuriympäristöä täydentäviä
asemakaavoja laaditaan Tammelassa, Salhojankadulla
ja Vellamonkadulla Asemakaavat nro 8803, 8828 ja
8877, Eveliina Könttä

Kuva: Suunnittelualueiden rajaukset virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022

Kaavoituskatsaus 2022 •

52

ASEMAKAAVOITUS

KESKUSTA

15. Tullin alueen täydennysrakentaminen
Tullin alue on maakunnallisesti merkittävää rakennettua
kulttuuriympäristöä. Täydennysrakentamisessa korostuu kulttuuriympäristöarvojen huomiointi sekä alueen
kehittäminen viihtyisäksi ja laadukkaaksi keskustaympäristöksi. Yliopistonkadun varrella muutetaan entisen
tehdasrakennuksen käyttötarkoitus asumiselle soveltuvaksi, Yliopistonkadun tehdasjulkisivu säilytetään ja
nelikerroksinen rakennusosa korvataan asuinkerrostalolla (Asemakaava nro 8818, Susanna Virjo). Sumeliuksenkadulla mahdollistetaan korkean asuinkerrostalon

rakentaminen tontin pohjoisosaan, kiinteistöllä sijaitseva pienteollisuustalo säilyy nykyisessä käytössään
(Asemakaava nro 8813, Eveliina Könttä). Vuonna 2022
hyväksymiskäsittelyyn on tulossa Tullikamarin aukion
asemakaava, joka mahdollistaa aukion pohjoislaidan
täydennysrakentamisen sekä Tullikamarin aukio uudistamisen viihtyisäksi kaupunkitilaksi ja monikäyttöiseksi
tapahtumapaikaksi Asemakaava nro 8662, Iina Laakkonen

Kuva: Suunnittelualueiden rajaukset
virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022
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Kaleva – Kalevanrinne – Hakametsä -alueella asemakaavoitustyöt kohdentuvat Hakametsän raitiotien vaihtopysäkin vaikutuspiiriin. Messukylässä täydennysrakentamisen asemakaavat sijaitsevat Messukylänkadun
lähiympäristössä. Teiskontien varrella mm. Medi-park
IV-asemakaava sekä Alasjärven länsipuolen yleissuunni-

telma-alue muodostavat esitettyyn seuturaitiotielinjaukseen kytkeytyvän suunnittelukokonaisuuden. Alueelle laaditaan useita asemakaavoja ja yleissuunnitelmia
lähivuosien aikana.

Turkoosilla merkityt asemakaavoitusohjelmakohteita
Keltaisella merkityt muita kuin asemakaavoitusohjelmakohteita
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Kuva: Idän suunnittelualueiden sijainnit
numeroina virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022
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ASEMAKAAVAKOHTEET ITÄ:
1. Kaleva – Hakametsä – paikalliskeskuksen ydinalue
2. Hakametsän alueen uudistaminen, Sport Campus
3. Kalevanharju, Sarvijaakonkatu
4. Hakametsä, Sandelininpuiston alue
5. Messukylänkatu 21-27
6. Messukylä, Messukylänkatu 37-39
7. Janka, Alasniitynkatu
8. Kauppi, TAYS:n alue
9. Kaupin Kampus, Medi-Park IV
10. Alasjärven länsipuolen yleissuunnitelma 2022
11. Raitiotieasemakaavat Alasjärven eteläpuolella ja Heikkilänkadun varrella
12. Ojala II
13. Haapakorven yritystoiminnan alue
14. Petsamo, Kalevan lastentalo
15. Huikas, Kallioisenkatu 33
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1. Kaleva – Hakametsä – paikalliskeskuksen ydinalue
Hakametsän joukkoliikenteen vaihtopysäkin itäpuolelle
Kalevan Prisman kortteliin, Rieväkadun, Sammonkadun
ja Hervannan valtaväylän väliselle alueelle laaditaan
asemakaava. Tavoitteena on arkkitehtuurikilpailun
tuloksen pohjalta Kalevan Prisman laajennuksen, kau-

punkiasumisen sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen
muodostama kaupunkikuvallinen kokonaisuus. Asemakaavaehdotus hyväksymiskäsittelyyn 2022. Asemakaava
nro 8826, Markku Kaila, Katarina Surakka

Kuva: Rieväaukio maamerkkirakennuksineen Sammonkadun päätteenä.
© Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit
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2. Hakametsän alueen uudistaminen, Sport Campus
Asemakaavatyö pohjautuu alueella järjestettyyn konsepti- ja toteutuskilpailuun. Asemakaavatyön rinnalla
etenee Hakametsä Sport Campus -kehittämishanke.
Suunnittelussa keskeisinä tavoitteina ovat nykyaikainen
ja monipuolinen liikuntakampus, johon liittyy asumista ja palveluja, alueen toiminnallinen kytkeytyminen
ympäristöön, kulttuuriympäristön, maiseman ja luon-

toarvojen huomioiminen sekä Joukkoliikenteeseen
tukeutuminen. Suunnittelussa tarkastellaan myös
liikenneratkaisujen toimivaa kytkeytymistä Hervannan
valtaväylään ja Sammon valtatiehen. Asemakaavaehdotus 2022. Asemakaava nro 8792, Raija Mikkola

Kuva: Ilmakuvanäkymä konsepti- ja toteutuskilpailun voittaneesta ehdotuksesta
©Arkkitehtitoimistot Kontukoski, Ahonen & Kangasvieri, Heikkinen & Kangasaho

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022
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3. Kalevanharju, Sarvijaakonkatu
Asemakaavatyössä suunnitellaan Hakametsän vaihtopysäkkiin tukeutuen Kalevan sähköaseman sekä nykyisten liikerakennusten tonttien maankäytön muutosta
asuin- ja liiketilakäyttöön maisema- ja luontoarvot

huomioiden. Lisäksi työssä tarkastellaan sähköasemalta
lähtevän ja Hervannan valtaväylän ylittävän ilmajohtovoimalinjan kaapelointia. Asemakaavoitus 2023-2024.
Asemakaava nro 8766, Markku Kaila

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022

4. Hakametsä, Sandelininpuiston alue
Sandelininpuiston länsipuolelle Hervannan valtaväylän
varrella suunnitellaan maankäytön muutosta asumisel-

le, liiketiloille sekä virkistysalueiksi. Sandelininpuisto
säilyy virkistysalueena. Asemakaavoitus 2023-2024.

Kuva: Suunnittelualueen alustava rajaus virastokartalla.
© Tampereen kaupunki 2022
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5. Messukylänkatu 21-27
Tavoitteena on muuttaa tonttien käyttötarkoitus pääosin asumiselle sekä luoda edellytykset täydennysrakentamiselle Messukylänkadun yleissuunnitelman kaupunkikuvallisten ja liikenteellisten linjausten mukaisesti

huomioiden myös liiketilojen osoittaminen ja terveellisen asumisen reunaehdot. Asemakaava hyväksymiskäsittelyyn 2022. Asemaakaava nro 8734, Susanna Virjo

6. Messukylä, Messukylänkatu 37-39
Nykyiset asuintalot sekä päiväkodin rakennus korvataan
uusilla asuinrakennuksilla, kun päiväkoti siirtyy Messukylän koulun yhteyteen. Asemakaavoituksessa otetaan
huomioon alueen sijainti maakunnallisesti merkittäväs-

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022

sä rakennetussa kulttuuriympäristössä ja arvokkaassa
harjumaisemassa. Asemakaavaehdotus 2022. Asemakaava nro 8764, Katariina Korte

Kuva: Suunnittelualueen alustava rajaus virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022
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7. Janka, Alasniitynkatu
Asemakaavamuutos käsittää Alasniitynkadun ja rautatien välisen alueen. Tavoitteena on muuttaa nykyinen
teollisuusalue viihtyisäksi asuinalueeksi mahdollinen

lähijunaseisake huomioiden. Asemakaava 2023. Asemakaava nro 8758, Hanna Ohtola

Kuva: Suunnittelualueen rajaus ilmakuvassa
© Tampereen kaupunki 2022

Kuva: Suunnittelualueen alustava rajaus virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022
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8. Kauppi, TAYS:n alue
Teiskontien varrella Tampereen Yliopistollisen keskussairaalan, TAYS:in, uuden sairaalakompleksin asemakaa-

van tarkistaminen. Asemakaavaehdotus 2023. Asemakaava nro 8890, Vesa Kinttula, Sari Pietilä

Kuva: Havainnekuva Kuntokadulta itään päin tulevasta tilanteesta
© ManU 2021

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022
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9. Kaupin Kampus, Medi-Park IV
Teiskontien varrelle välillä Lääkärinkatu - Toimelankatu asemakaavoitetaan terveys- ja lääketieteen tutkimus- ja yritystoiminnoille työpaikkoja sekä asumista.
Tenniskadulle sijoittuu myös itäinen seuturaitiotielinja.

Asemakaavassa tarkastellaan lisäksi liikuntapalveluiden
sijoittumista Toimelantiehen kytkeytyen. Asemakaavaluonnos 2022. Asemakaava nro 8618, Vesa Kinttula,
Anne Karlsson

Kuva: Havainnekuva Medi-Parkin alueesta idästä katsottuna
© Tampereen kaupunki 2022, © Arkkitehdit MY Oy

Kuva: Suunnittelualueen rajaus
virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022

Kuva: Asemakaava-alueen rajaus ilmakuvassa
© Tampereen kaupunki 2022
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10. Alasjärven länsipuolen yleissuunnitelma 2022
Esitettyyn seudulliseen raitiotielinjaukseen sekä virkistysalueisiin tukeutuen suunnitellaan uutta asuinaluetta
ja lähipalveluineen. Alueella on tavoitteena edistää laadukasta puurakentamista. Asemakaavoituksen pohjaksi
sekä tavoiteltavien toimintojen yhteensovittamiseksi

Alasjärven länsipuolelle laaditaan yleissuunnitelma
vuonna 2022. Asemakaavoitus 2023-2024. Yleissuunnitelman nro 8799, Markku Kaila

Kuva: Alasjärven länsipuolen yleissuunnitelma-alueen alustava rajaus
© Tampereen kaupunki 2022
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11. Raitiotieasemakaavat Alasjärven eteläpuolella ja Heikkilänkadun varrella

Teiskontien varrelle tullaan laatimaan useampia
asemakaavoja, jotka mahdollistavat seudullisen raitiotielinjauksen. Seuturaitiotien hankesuunnittelun
yhteydessä vuonna 2022 tarkastellaan asemakaavamuutostarpeita Alasjärven kohdalla sekä Heikkiläntien

ja Teiskontien välisellä alueella. Asemakaavamuutosalueiden laajuudet ja rajaukset riippuvat raitiotielle valittavasta linjausvaihtoehdosta. Asemakaavat laaditaan
vuosina 2023-2024. Katarina Surakka

Kuva: Raitiotieasemakaava-alueiden alustavat rajaukset virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022
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12. Ojala II
Ojalan alueen asemakaavoittamista jatketaan laaditun
kaavarungon pohjalta osayleiskaavan mukaisesti vastaamaan osaltaan monimuotoisen pientaloasumisen

ja omakotitonttien kysyntään. Asemakaavoitus 20232024. Asemakaava nro 8638, Katarina Surakka, Hanna
Ohtola

Kuva: asemakaava-alueen alustava rajaus virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022
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13. Haapakorven yritystoiminnan alue
Valtatien 9 varrella, Tarasteen eritasoliittymän yhteydessä sijaitsevan Haapakorven alueelle laaditaan
asemakaava. Tavoitteena on monipuolistaa toimialarakennetta huomioiden teollisuus- ja tuotantotoiminnot

sekä logistiset toiminnot ja palvelut. Asemakaavaluonnos 2022. Asemakaava nro 8508, Anne Karlsson, Vesa
Kinttula

Kuva: Suunnittelualueen rajaus ilmakuvassa
© Tampereen kaupunki 2022

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022
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14. Petsamo, Kalevan lastentalo
Asemakaavassa tarkastellaan tontin käyttötarkoituksen
muutosta asuinkäyttöön rakennustaiteelliset, kulttuurihistorialliset ja kaupunkikuvalliset arvot huomioiden.

15. Huikas, Kallioisenkatu 33
Asemakaavamuutoksessa suunnitellaan rakentamattomalle tontille ympäristöön sopivaa asuntorakentamista.

Asemakaavaluonnos 2022. Asemakaava nro 8576, Sari
Pietilä

Kuva: Ilmakuva asemakaava-alueesta etelän suunnasta.
©2021 BLOM Kopiointi kielletty.

Asemakaavaluonnos 2022. Asemakaava nro 8834,
Marjukka Huotari

Kuva: Suunnittelualueen alustava rajaus virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022
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ETELÄ
Peltolammi-Lakalaivaan suunnitellaan eteläisiä kaupunginosia palvelevaa hyvinvointikeskusta ja uusia asuinkortteleita, mikä toimii alkuna uuden aluekeskuksen
rakentumiselle. Lahdesjärveä kehitetään elinvoimaisena
työpaikka-alueena uudelleenjärjestelemällä nykyisiä
liike- ja teollisuustontteja. Raitiotiereitin ympäristöä
täydennetään asumisella ja liiketiloilla: Hervannan poh-

joisosaan maamerkkirakennusten läheisyyteen syntyy
uutta kaupunkia ideakilpailun pohjalta. Yliopistokampusta kehitetään toiminnaltaan monipuolisemmaksi.
Nekalaan Iidesjärven rantaan suunnitellaan puistoa
tukemaan kaupunkilaisten hyvinvointia. Viinikanlahden
etelärannan asemakaavoitusta jatketaan kaupunkisuunnittelukilpailun pohjalta.

Turkoosilla merkityt asemakaavoitusohjelmakohteita
Keltaisella merkityt muita kuin asemakaavoitusohjelmakohteita
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Kuva: Etelän suunnittelualueiden sijainnit numeroina virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022
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ASEMAKAAVAKOHTEET ETELÄ:
1. Peltolammi-Lakalaiva, hyvinvointikeskus, liiketilaa ja asumista
2. Peltolammi, koulun alue asumiseen
3. Multisilta, Multiojankatu 2-4 ja 3-7
4. Lahdesjärvi, Automiehenkadun pohjoispuoli
5. Lahdesjärvi, Vuoreksen puistokadun itäpuoli
6. Lahdesjärvi, Postitorvenkatu 31
7. Vuores, Vuoreksen puistokatu 83-91
8. Hervanta, pohjoisakselin täydennysrakentaminen, II-vaihe
9. Hervanta, Tampereen yliopiston kampusalue
10. Hervanta, Opiskelijankatu 27 (ent. Hervannan lukio)
11. Hervanta, Insinöörinkatu 21 ja Lindforsinkatu 2-4
12. Lukonmäki, Turtolankatu 31-33
13. Kaukajärvi, Juvankatu 13, koulun laajennus
14. Vihioja, Viinikankatu 44-46, poliisitalo ja keskuspaloasema
15. Nekala (XXIV), Lounaantie 2, Nekalan koulu
16. Nekala (XXIV), Jokipohjantie 13, Lasten talo
17. Nekala, Iidesjärven puisto.
18. Hatanpää (XXII), Viinikanlahden uusi asuinalue
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1. Peltolammi-Lakalaiva, hyvinvointikeskus, liiketilaa ja asumista
Automiehenkadun eteläpuolelle entiselle Valion tontille
ja sen lähiympäristöön kaavoitetaan eteläisiä kaupunginosia palvelevaa hyvinvointikeskusta, liiketilaa sekä
uusia asuinkortteleita. Kantakaupungin yleiskaavassa
2040 Lakalaiva on osoitettu aluekeskukseksi ja uudistuvien keskustatoimintojen alueeksi etelän kasvusuunnalla. Koulun ja päiväkodin lisäksi alueelle sijoittuisi myös

mm. nuorisopalveluita, ikäihmisten palveluita sekä liiketilaa, jotka Peltolammin ja Multisillan lisäksi palvelisivat
myös muita eteläisiä kaupunginosia. Täydennysrakentamisen lisäksi myös liikenneverkkoon tulee muutoksia.
Asemakaavaehdotus vuonna 2022. Asemakaava nro
8628, Ilkka Kotilainen

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022
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2. Peltolammi, koulun alue asumiseen
Kun tulevaan Peltolammin hyvinvointikeskukseen rakennetaan uusi koulu, vapautuu nykyisen koulun tontti
asumisen täydennysrakentamiseen. Alueelle tavoitellaan Peltolammin talo- ja asuntotyypistöä monipuolistavaa asuntorakentamista, joka sijoittuu luontevasti

nykyisen asutuksen lomaan virkistys- ja luontoarvoja
kunnioittaen. Nykyinen pallokenttä säilyy ja sen pienimuotoinen laajentaminen tutkitaan. Asemakaavaehdotus vuonna 2022. Asemakaava nro 8804, Ilkka Kotilainen

3. Multisilta, Multiojankatu 2-4 ja 3-7
Multisillan itäosassa Lempääläntien varrella tutkitaan
täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Asemakaava n
valmistelu käynnistyy vuonna 2022 laadittavilla selvityk-

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022

sillä ja sen on tavoitteena valmistua vuonna 2024.

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022
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4. Lahdesjärvi, Automiehenkadun pohjoispuoli
Asemakaavaan päivitetään katujärjestelyt toteutuneen
mukaisiksi ja uudistetaan teollisuustonttien käyttötarkoitus vastaamaan hyvin saavutettavan ja näkyvän

paikan kaupallisia mahdollisuuksia. Asemakaavaehdotuksen on tavoitteena valmistua vuoden 2022 aikana.
Asemakaava nro 8686, Anne Karlsson

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla © Tampereen kaupunki 2022

5. Lahdesjärvi, Vuoreksen puistokadun itäpuoli
Muutetaan noin 10 hehtaarin asemakaavoitetun, mutta
rakentamattoman alueen kortteli- ja katurakennetta
sopivammaksi isommille yrityksille sekä käyttötarkoitukset nykyistä kysyntätilannetta vastaavaksi. Tutki-

taan rakentamisalueen laajentamista luontoarvot ja
massatasapaino huomioiden. Asemakaava käynnistyy
selvitysten laatimisella ja asemakaavaehdotuksen on
tavoitteena valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä.
Asemakaava nro 8858, Anne Karlsson

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022
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6. Lahdesjärvi, Postitorvenkatu 31
Päivitetään Lahdesjärven pohjoisosassa Postitorvenkadun varrella sijaitsevan rakentumattoman korttelin
asemakaava vastaamaan elinkeinoelämän tarpeita ja

tonttien nykyistä kysyntätilannetta. Asemakaava käynnistyy selvityksillä 2022 ja se valmistuu vuonna 2024.
Asemakaava nro 8910, Anne Karlsson.

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022

7. Vuores, Vuoreksen puistokatu 83-91
Päivitetään Vuoreksen puistokadun itäpuolella keskustan osittain rakentumattomien palvelukortteleiden
asemakaava vastaamaan palveluverkon ja asumisen
täydennysrakentamisen tarpeita. Alueen nykyisessä
asemakaavassa on ylisuuria varauksia yleisille rakennuk-

sille ja liikerakentamiselle. Asemakaava käynnistyy selvityksillä vuodne 2022 aikana. Alueen suunnitteluratkaisun pohjaksi on tarkoitus järjestää suunnittelukilpailu ja
asemakaavan on tavoitteena valmistua vuonna 2024.

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022
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8. Hervanta, pohjoisakselin täydennysrakentaminen, II-vaihe
Täydennysrakentamisen mahdollisuuksia tutkitaan
Hervannan pohjoisosassa vuonna 2017 järjestetyn
ideakilpailun pohjalta. Tavoitellaan raideliikenteeseen
tukeutuvaa toiminnoiltaan sekoittunutta keskustamaista korttelirakennetta, mikä muodostaa kaupunkikuvallisesti, kaupunkitilallisesti ja toiminnallisesti laadukkaan
kokonaisuuden. Kortteleihin tavoitellaan monipuolista
asumista kaikkiin elämänvaiheisiin sekä liike- ja toimi-

tiloja. Ratkaisuilla tuetaan kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä eli erityisesti raideliikennettä. Alueelle
sijoittuu lähikortteleiden pysäköintiä, joka ratkaistaan
jatkossa pysäköintilaitoksessa. Orivedenkadun pohjoispuolinen I-vaiheen asemakaava on jo lainvoimainen ja
alueen rakentaminen on käynnistymässä. Asemakaava
ehdotus valmistuu vuonna 2023. Asemakaava nro 8745,
Ilkka Kotilainen

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022

9. Hervanta, Tampereen yliopiston kampusalue
Tavoitteena on monipuolinen, kehittyvä ja kasvava
kampusalue. Keskeisiä suunnittelutekijöitä ovat kävely- ja pyöräily-yhteyksien parantaminen sekä Hervannan

valtaväylän näkymät ja kaupunkitila. Asemakaavaehdotuksen on tavoitteena valmistua vuonna 2022. Asemakaava nro 8757, Milla Hilli-Lukkarinen

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022
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10. Hervanta, Opiskelijankatu 27 (ent. Hervannan lukio)
Hervannan entistä lukiorakennusta ei enää käytetä
opetustiloina. Asemakaavamuutoksella tutkitaan tontin

käyttötarkoituksen muutos asumiseen. Asemakaavaehdotuksen on tavoitteena valmistua vuonna 2022.
Asemakaava nro 8830, Raija Mikkola

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022

11. Hervanta, Insinöörinkatu 21 ja Lindforsinkatu 2-4
Hervannan keskustassa tutkitaan täydennysrakentamisen mahdollisuuksia raitiotiehen tukeutuen. Tavoitteena on kaupunkimainen asuinrakentaminen, elävä
katutila ja kaupunkikuvallisesti laadukas kokonaisuus.

Työ käynnistyy selvityksillä. Asemakaavaehdotuksen on
tavoitteena valmistua vuonna 2024. Asemakaavat nro
8816 ja 8859

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022
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12. Lukonmäki, Turtolankatu 31-33
Lukonmäen täydennysrakentamista tutkitaan Turtolankadun itäpuolella Tampereen opiskelija-asuntosäätiön
TOAS:n hallinnassa olevilla tonteilla. Nykyiset huonokuntoiset rakennukset on tarkoitus purkaa ja tontit
rakennetaan nykyistä tehokkaammin pääosin tavan-

omaisena asuntotuotantona. Kortteleiden sekä katu- ja
viheralueiden rajauksia tarkistetaan tarpeen mukaan.
Asemakaavaehdotuksen on tavoitteena valmistua vuonna 2023. Asemakaava nro 8523, Ilkka Kotilainen

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022
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13. Kaukajärvi, Juvankatu 13, koulun laajennus
Koulun tontin asemakaavaa muutetaan siten, että
tontille voidaan rakentaa koulun laajennus, päiväkoti ja

kirjastopalveluverkon kasvaneiden tarpeiden mukaan.
Asemakaavaehdotuksen on tavoitteena valmistua vuonna 2024.

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022

14. Vihioja, Viinikankatu 44-46, poliisitalo ja keskuspaloasema
Tampereen uudelle poliisitalolle ja keskuspaloasemalle
suunnitellaan sijoittumispaikkaa Vihiojan kaupunginosaan Viinikankadun länsipuolelle. Tavoitteena on
mahdollistaa uusien toimitilojen rakentaminen tontin
eteläosaan poliisille, pelastuslaitokselle ja muille viran-

omaistahoille. Samalla kehitetään tontin pohjoisosassa
sijaitsevia kaupungin toimintoja. Asemakaavaehdotuksen on tavoitteena valmistua vuonna 2022. Asemakaava nro 8786, Milla Hilli-Lukkarinen

Kuva: Suunnittelualueen rajaus virastokartalla
© Tampereen kaupunki 2022
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15. Nekala (XXIV), Lounaantie 2, Nekalan koulu
Nekalan koulurakennuksen käyttö opetustoiminnassa
on päättynyt. Asemakaavahankkeessa tutkitaan rakennuksen ja tontin käyttötarkoituksen muutos. Tontin

etelä- ja itäosaa suunnitellaan täydennettäväksi asumisella. Asemakaavaehdotus valmistuu vuonna 2023.
Asemakaava nro 8861, Raija Mikkola

Kuva: Nekalan koulu viistokuva ©2021 BLOM. Kopiointi kielletty
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16. Nekala (XXIV), Jokipohjantie 13, Lasten talo
Nekalan lastentalon tontin käyttötarkoitusta muutetaan
ja tutkitaan täydennysrakentamisen mahdollisuudet.

Asemakaavaehdotuksen on tavoitteena valmistua
vuonna 2023. Asemakaava nro 8860

Kuva: Nekalan lastaentalo viistokuva ©2021 BLOM. Kopiointi kielletty.

17. Nekala, Iidesjärven puisto
Iidesjärven etelärantaan suunnitellaan luontopainotteista puistokokonaisuutta, joka tarjoaa kaiken ikäisille
ihmisille mahdollisuuksia virkistäytymiseen ja luonnon
tarkkailuun. Tavoitteena on kaupunkirakenteen tiivistyessäkin turvata asukkaille luonnonläheisiä alueita

keskustan tuntumassa. Alueella oleva Nekalan vanha
kaatopaikka kunnostetaan luontoarvot huomioiden.
Asemakaavaehdotus valmistuu vuonna 2022. Asemakaava nro 8725, Raija Mikkola

Kuva: : Iidesjärven maisemaa Palvaanniemen suuntaan ©Tampereen kaupunki
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18. Hatanpää (XXII), Viinikanlahden uusi asuinalue
Kun jätevedenpuhdistamo siirtyy Viinikanlahdesta
Sulkavuoreen, vapautuu Viinikanlahden eteläranta
asuntovaltaisen kaupunkirakentamisen ja virkistyksen
käyttöön. Alue laajentaa Tampereen keskustaa etelään. Asemakaavoitus jatkuu keväällä 2020 ratkenneen

kansainvälisen ideakilpailun pohjalta. Asemakaavan
valmisteluaineisto asetetaan nähtäville 2022 aikana.
Asemakaavaehdotus vuonna 2023. Asemakaava nro
8755, Milla Hilli-Lukkarinen

Kuva: Viinikanlahti, kilpailun voittajatyö ”Lakes & Roses” © Arkkitehtitoimisto NOAN
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