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7. Koukkuniemi. Alueella lisätään asumista muillekin kuin erityisryhmille. Alueella on erityisiä 
viherympäristöön ja virkistykseen lii  yviä arvoja. Aluekokonaisuus tulee suunnitella siten, e  ä 
syntyy koko keskustaa palvelevia monipuolisia virkistäytymiseen soveltuvia alueita ja rei  ejä.

8. Kaupin sairaala. Alueella lisätään asumista muillekin kuin erityisryhmille. Alueella on erityisiä 
viherympäristöön ja virkistykseen lii  yviä arvoja. Aluekokonaisuus tulee suunnitella siten, e  ä 
syntyy koko keskustaa palvelevia monipuolisia virkistäytymiseen soveltuvia alueita ja rei  ejä. 
Virkistysyhteyksiä Tammelasta ja ydinkeskustasta Kauppiin on kehite  ävä. Alueen kehi  ämi-
sessä tulee huomioida sairaala-alueen kaupunkikuvallinen sijain   näkymäakselin pää  eenä.

KAUPUNKIRAKENTEEN TÄYDENTÄMISESTÄ JOHTUVA UUDEN TAI MERKITTÄVÄSTI KEHITETTÄ-
VÄN JULKISEN PALVELUN TARVE. SIJAINTI OHJEELLINEN.

JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄ
Laatukäytävän varteen sijoitetaan merki  äväs   henkilöliikenne  ä aiheu  avaa maankäy  öä, 
erityises   asumisen sijoi  umista tuetaan. Hyvän joukkoliikenteen vaikutusalueella käytetään 
muuta kaupunkia pienempää autopaikkavelvoite  a. Sujuvat yhteydet joukkoliikennepysäkeille 
on huomioitava kaikessa suunni  elussa.

                 VIHERVERKKO JA RANNAT

NÄSIJÄRVEN JA PYHÄJÄRVEN RANTOJEN KEHITTÄMISVYÖHYKKEET
Rantojen kehi  ämisen on vahviste  ava Tampereen keskustaa järvenrantakaupunkina. Ranto-
jen maankäy  öä on kehite  ävä siten, e  ä rannoille syntyy pääkäy  ötarkoituksen lisäksi moni-
puolisia virkistyspalveluita ja -toimintoja sekä korkeatasoisia virkistäytymiseen soveltuvia aluei-
ta. Rei   en jatkuvuu  a rantojen suuntaises   ja rantojen saavute  avuu  a osana kaupungin 
keskustaa on paranne  ava. Rantojen julkinen käy  ö on turva  ava. Alueilla on useita toimivia 
satamia ja venevalkamia. Niiden toimintaa tulee tukea. Tarkemmassa suunni  elussa määritel-
lään toimintaan lii  yvät rakennukset, rakennelmat, lai  eet ja salli  u rakentamisen määrä.

VIHER- JA VIRKISTYSVERKON TAI LIIKUNTA -ALUEEN KEHITTÄMISEN KOHDE TAI TARVE

KEHITETTÄVÄ VIHER- JA VIRKISTYSVYÖHYKE
Viher- ja virkistysvyöhykkeellä on kehite  ävä viher- ja virkistyspalveluiden laatua ja jatkuvuu  a 
siten, e  ä Pyynikin, Kaupin ja Iidesjärven saavute  avuus keskustasta sekä yhteydet järveltä 
järvelle paranevat. Vyöhyke  ä tulee kehi  ää kaupungin viihtyisyys- ja vetovoimatekijänä sekä 
tärkeänä kaupunkimaiseman osana.

TAMMERKOSKI
Koski, sen ympäristössä oleva rakentaminen ja maisema sekä arkeologiset kohteet muodos-
tavat kansallises   merki  ävän kul  uuriympäristökokonaisuuden ja ovat kaupungin keskeinen 
iden  tee   tekijä. Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden on tue  ava arvokkaan kul  uuriym-
päristön säilymistä ja kehi  ämistä.

KEHITETTÄVÄ TORIALUE
Asemanaukiota, Keskustoria, Laukontoria, Pyynikintoria, Sorin aukiota ja Tammelantoria on ke-
hite  ävä viihtyisinä, laadukkaina ja ak  ivisina julkisina  loina kul  uurihistorialliset arvot huo-
mioon o  aen. Torien maantason alapuolelle voidaan sijoi  aa liike  loja ja pysäköin  ä.

LUONNONSUOJELULAIN PERUSTEELLA RAUHOITETTU ALUE

                 MUU KEHITTÄMINEN

KORKEAAN RAKENTAMISEEN SOVELTUVA VYÖHYKE
Korkean rakentamisen yhteydessä tulee parantaa lähiympäristön laatua. Korkealla rakentami-
sella tarkoitetaan yli 12-kerroksista rakentamista. 

VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ  (RKY 2009)
Alueella tapahtuva kehi  äminen on sovite  ava arvokkaan kul  uuriympäristön vaa  muksiin.

MUINAISMUISTOLAILLA RAUHOITETTU KIINTEÄ MUINAISJÄÄNNÖS
Kohteen kaivaminen, pei  äminen, muu  aminen, vahingoi  aminen, poistaminen ja muu siihen 
kajoaminen on kielle  y. Kohde  a koskevista suunnitelmista on pyyde  ävä museoviranomaisen 
lausunto. Muinaisjäännöksen laajuus tulee selvi  ää museoviranomaiselta.

SELVITYSALUE
Alueen maankäytön muutos on kytke  ävä ydinkeskustan laajenemiseen ja järvenrantakaupun-
gin kehi  ämiseen. Muutoksen yhteydessä on paranne  ava alueen kau  a kulkevien virkistys-
yhteyksien laatua. Alueen suunni  elun käynnistyminen edelly  ää maakuntakaavan muutosta.

KAUPUNKIRAKENTEEN EPÄJATKUVUUSKOHTA, JOSSA ON ERITYISTÄ TARVETTA LIIKKUMISYM-
PÄRISTÖN JA KAUPUNKIKUVAN PARANTAMISELLE
Tarkemmassa suunni  elussa on vähenne  ävä liikenneväylien aiheu  amaa estevaikutusta si-
ten, e  ä aluerajausta ympäröivät alueet kytkeytyvät toisiinsa nykyistä paremmin. Tarkemmas-
sa suunni  elussa on tutki  ava myös alueen maankäytön mahdollisuuksia siten, e  ä kaupunki-
kuvaa ja -rakenne  a, liikkumisympäristöä ja viheryhteyksiä voidaan parantaa.

NAISTENLAHDEN VOIMALAITOS
Voimalaitoksen toiminnasta aiheutuvat rajoi  eet ja suojaetäisyydet on huomioitava ympäröi-
vien alueiden suunni  elussa.

YLEISMÄÄRÄYKSET
Tampereen keskustaa kehitetään Pirkanmaan maakuntakeskuksena, valtakunnanosakeskuksena sekä hou-
ku  elevana ja elinvoimaisena kaupunkiseudun ja kaupungin keskuksena. Tampereen keskustaa on kehi-
te  ävä viihtyisänä järvenrantakaupunkina. Yritysten ja kaupan toimintamahdollisuuksia on paranne  ava.

Kul  uuriympäristö
Keskustan kehi  äminen tukeutuu olemassa olevaan kul  uuriympäristöön ja kul  uuriarvoja vahvistetaan. 
Valtakunnallises   arvokkaiden rakenne  ujen kul  uuriympäristöjen (RKY 2009) ja muinaisjäännösten li-
säksi tarkemmassa suunni  elussa on ote  ava huomioon maakunnallises   ja paikallises   arvokkaat ra-
kennetut kul  uuriympäristöt ja arkeologiset kul  uuriperintökohteet. Erityistä huomiota on kiinnite  ävä 
teollisen Tampereen kul  uuriympäristön säilymiseen ja Tampereen maisemallisiin erityispiirteisiin. Vesi-
alueiden muu  uvan käytön yhteydessä on arvioitava vedenalaiseen kul  uuriperintöön lii  yvien selvitys-
ten tarpeellisuus yhteistyössä museoviranomaisen kanssa.

Liikkuminen 
Keskustaa kehitetään joukkoliikennekaupungin y  menä ja Asemakeskusta sen solmukohtana. Suunni  e-
lussa ja rakentamisessa tulee tukea kävelykaupungin kehi  ämistä luomalla rakennusten maantasokerrok-
sista kaupunkikuvaltaan eläviä ja toteu  amalla julkiset, puolijulkiset ja puoliyksityiset  lat laadukkaas  . 
Keskustassa on sovelle  ava joukkoliikenne  ä ja kävelykeskustaa tukevia pysäköin  periaa  eita.

Infrastruktuuri ja ympäristönsuojelu
Järjestelyratapihasta aiheutuvat rajoi  eet maankäytön kehi  ämiselle on ote  ava huomioon lähialueiden 
suunni  elussa erityises   kaupunkiympäristön kehi  ämisvyöhykkeellä 3, selvitysalueella ja ydinkeskus-
tan laajentumisvyöhykkeen eteläosassa. Alueiden tarkemmassa suunni  elussa tulee huomioida keskus-
ta-alueen maanalainen rakentaminen. Maalämpökaivojen rakentaminen ei saa haitata tulevaa maanalais-
ta maankäy  öä eikä infraverkkoa. Hulevesien hallinnassa tulee nouda  aa Tampereen hulevesiohjelman 
tavoi  eita. Alueiden ja liikenteen suunni  elussa tulee vähentää melutasoa viher- ja virkistysalueilla, muis-
sa julkisissa ulko  loissa ja asuinkor  eleiden ulko-oleskelualueilla sekä edistää ilmanlaadun parantumista.

Asuminen
Asuinkerrostalokor  eleiden täydennysrakentamisen yhteydessä on lisä  ävä ulko-oleskelu  lojen vihrey  ä 
ja vähenne  ävä maantasopysäköin  ä. Erillisiä ton   pihoja on yhdiste  ävä koko kor  elin kokoisiksi sisä-
pihoiksi mahdollisuuksien mukaan. Täydennysrakentamisella on tue  ava perheiden hakeutumista kes-
kustaan esimerkiksi parantamalla ulko-oleskelu  lojen turvallisuu  a ja rakentamalla lasten leikkipaikkoja 
laadukkaas  . Asuntoalueilla on huomioitava lähivirkistysalueiden, –palveluiden ja –rei   en rii  ävyys sekä 
saavute  avuus. Asemakaavoituksen yhteydessä on arvioitava, voidaanko edellä maini  uja tavoi  eita to-
teu  aa parhaiten kor  elin laajuisen suunnitelman avulla. Suunni  elussa on kiinnite  ävä erityistä huo-
miota rakennusten maantasokerroksen kaupunkikuvalliseen elävyyteen. Keskustaan rakenne  avan uuden 
asuntokannan tulee olla hallintamuodoiltaan ja hintatasoltaan monipuolista.

MAANKÄYTTÖ

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE

KESKUSTATOIMINTOJEN JA VIRKISTYKSEN SEKOITTUNUT ALUE

KESKUSTATOIMINTOJEN JA MATKAILUPALVELUJEN SEKOITTUNUT ALUE

ASUMISEN JA KESKUSTATOIMINTOJEN SEKOITTUNUT ALUE

ASUNTOALUE

ASUMISEN JA VIRKISTYKSEN SEKOITTUNUT ALUE

HALLINNON, PALVELUJEN JA ASUMISEN SEKOITTUNUT ALUE

HALLINNON JA PALVELUJEN ALUE

TORI TAI AUKIO

VIHER- TAI VIRKISTYSALUE

ERITYISTOIMINTOJEN ALUE

LIIKENNEALUE

VESIALUE

MAANKÄYTÖN KEHITTÄMISEN TAVOITTEITA KOSKEVAT MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET

               LIIKE-ELÄMÄ, TYÖ JA ASIOINTI

YDINKESKUSTAN KEHITTÄMISVYÖHYKE
Alueella tulee parantaa ydinkeskustamaisen elinkeinotoiminnan edellytyksiä, saavute  avuu  a 
ja kävelyalueen elävyy  ä. Alueella on tarjo  ava mahdollisuuksia ennakoima  omaan kohtaami-
seen ja tapahtumien järjestämiseen. Ton  eja kehitetään koko kor  elia koskevien suunnitelmi-
en avulla. Suunnitelmien tulee edistää monipuolisten liike  lojen tarjontaa lisärakentamisen ja 
sisäpihojen kehi  ämisen avulla. Toteutuksen tulee tukea kivijalkakauppaa ja sen toimintamah-
dollisuuksia varaamalla katuihin ja muihin yleisiin alueisiin rajautuvien rakennusten ensimmäi-
set kerrokset liike- ja palvelukäy  öön. Sisäpihojen liikekäytön lisääminen on sovite  ava yhteen 
asumisen kanssa. Suunnitelmien yhteydessä on tutki  ava asumisen lisäämistä ja toteute  ava 
asumisen vaa  mat ulko-oleskelu  lat. Täydennysrakentamisen yhteydessä on lisä  ävä julkiseen 
oleskeluun soveltuvia  loja ja kaupunkivihreää. Erillisiä ton   pihoja on yhdiste  ävä ja kor  e-
lien läpi kulkevia jalankulkuyhteyksiä on ava  ava mahdollisuuksien mukaan. Suunnitelmissa 
tulee esi  ää kor  elin kytkeytyminen ympäröivään jalankulkuverkkoon. Sisäpihat tulee osoi  aa 
ensisijaises   muuhun käy  öön kuin pysäköin  in ja alueen autopysäköin   tulee toteu  aa ensi-
sijaises   rakenteellisena tai keskitetyissä pysäköin  laitoksissa.

YDINKESKUSTAN LAAJENTUMISVYÖHYKE
Kansainvälistä, valtakunnallista ja alueellista saavute  avuu  a hyödyntävä voimakkaan uudis-
tumisen alue. Keskeisenä osana alueen uudistamisessa on Asemakeskuksen kehi  äminen. 
Alueella sallitaan monipuolisen työn, kaupan, palveluiden, vapaa-ajan ja asumisen toiminnat. 
Alueen elävyy  ä on vahviste  ava luomalla alueelle uusia, laadukkaita julkisia  loja, kehi  ämäl-
lä olevien torien ja aukioiden laatua ja viihtyisyy  ä sekä varaamalla maantasossa katu  laan ja/
tai julkiseen alueeseen lii  yvät  lat ak  iviseen käy  öön kuten liike- ja palvelu  loiksi. Alueen 
suunni  elussa ja rakentamisessa on huomioitava ympäristön toimintojen välinen kytkeytymi-
nen toisiinsa ja niiden sujuva saavute  avuus. Radan estevaikutusta on vähenne  ävä luomalla 
uusia radan yli  äviä ja/tai ali  avia yhteyksiä, jotka lii  yvät luontevas   olevaan kaupunkiraken-
teeseen ja liikkumisen rei  eihin. Alueen yhteyksiä yliopistolle, Tammelaan ja Kalevan suuntaan 
on kehite  ävä.

HÄMEENKATU
Hämeenkatu on kaupungin merki  ävin katu  la, jota on kehite  ävä ak  ivisena, monipuolisena, 
viihtyisänä ja laadukkaana ympäristönä turvaamalla kul  uurihistorialliset arvot ja liike-elämän 
toimintaedellytykset.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISVYÖHYKE
Alueen maankäytön ja toimintojen kehi  ämisen sekä asemakaavoituksen tulee perustua yleis-
piirteiseen maankäytön, liikenteen, viherympäristön ja toimintojen kokonaistarkasteluun. Kyt-
keytyminen muihin keskustan alueisiin on varmiste  ava.

1. SÄRKÄNNIEMEN, ONKINIEMEN JA MUSTANLAHDEN ALUE
Alueen ympäristön laatuun, toiminnallisuuden parantamiseen ja saavute  avuuteen keskus-
tasta tulee kiinni  ää huomiota. Alueella sallitaan täydennysrakentaminen. Särkänniemeen ja 
matkailuun lii  yviä toimintoja on sijoite  ava Mustanlahden alueelle siten, e  ä alueesta tu-
lee nykyistä kiinteämpi osa keskustaa. Alueiden välistä kytkeytymistä ja liikkumisen sujuvuu  a 
tulee parantaa. Kävelyn ja pyöräilyn asemaa tulee parantaa ja ympäristön häiriötekijät tulee 
poistaa. Mustanlahden sataman toimintaa ei saa estää eikä haitata.

2. RATINAN SUVANNON ALUE
Alueesta tulee kehi  ää veden läheisyy  ä hyödyntävä korkealaatuinen ja monipuolinen osa kes-
kustaa siten, e  ä suvannon rantojen käy  ö lisääntyy. Alueen toreja ja aukioita on kehite  ävä 
viihtyisinä ja laadukkaina julkisina kaupunki  loina. Alueella sallitaan täydennysrakentaminen. 
Alueella on toimiva satama eikä sen toimintaa saa estää eikä haitata.

3. OPETUKSEN, TUTKIMUKSEN JA KULTTUURIN SEKÄ NIITÄ HYÖDYNTÄVÄN LIIKETOIMINNAN 
KAMPUSALUE
Alueelle sallitaan myös muut toiminnot, kuten asuminen ja palvelut. Asemakaavoituksen ja 
muun suunni  elun yhteydessä tulee parantaa alueen sisäistä kytkeytymistä sekä kytkeytymistä 
ympäröiviin alueisiin.

                  ASUMINEN

ASUNTOVALTAISEN TÄYDENNYSRAKENTAMISEN VYÖHYKE

4. Eteläpuisto. Alueen maankäytön ratkaisujen pohjana tulee olla yleispiirteinen kokonaistar-
kastelu. Alueella on erityisiä viherympäristöön ja virkistykseen lii  yviä arvoja. Alue tulee suun-
nitella siten, e  ä rannoille syntyy koko keskustaa palvelevia monipuolisia virkistäytymiseen 
soveltuvia alueita, toimintoja ja rei  ejä.

5. Amuri. Alueen täydennysrakentamisen ja asemakaavoituksen pohjana tulee olla yleispiirtei-
nen kokonaistarkastelu. Pyynikintorin ja sen ympäristön muodostamaa kokonaisuu  a on kehi-
te  ävä viihtyisänä ja laadukkaana julkisena  lana.

6. Tammela. Alueen täydennysrakentamisen ja asemakaavoituksen pohjana on yleissuunnitel-
ma. Alueen toreja ja aukioita on kehite  ävä viihtyisinä ja laadukkaina julkisina  loina. Virkistys-
yhteyksiä Tammelasta ja ydinkeskustasta Kauppiin on kehite  ävä.

Keskustan strateginen osayleiskaava
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Liikenteen merkinnät ja määräykset

YLEISMÄÄRÄYS:
Suunni  elussa ja rakentamisessa tulee parantaa kävely-yhteyksien jatkuvuu  a, sujuvuu  a, estee  ö-
myy  ä ja viihtyisyy  ä. Suunni  elussa on ediste  ävä kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuu  a.

ASEMAKESKUS
Asemakeskus on ihmisvirtojen, joukkoliikenteen käy  äjien ja eri liikennemuotojen solmu-
kohta. Kaikkien alueella tehtävien suunnitelmien ja toimenpiteiden on tue  ava sujuvia, 
viihtyisiä ja estee  ömiä liikenteen ja muita palveluita. Asemakeskusta kehitetään myös 
lentoliikenteen palveluterminaalina.

JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄ
Laatukäytävän varrella tehtävien toimenpiteiden on tue  ava joukkoliikenteen käy  öä ja 
sujuvuu  a. Jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä pysäkeille ja pyöräpysäköin  ä pysäkkien välit-
tömässä läheisyydessä on kehite  ävä hyvän saavute  avuuden näkökulmasta. Joukkoliiken-
neväline voi olla myös rai  o  e.

RAUTATIE

KÄVELYKESKUSTANA KEHITETTÄVÄ HITAAN LIIKKUMISEN ALUE
Liikenneympäristöä on kehite  ävä kävelyn ehdoilla. Alueella on paranne  ava jalankulkijoi-
den olosuhteita viihtyisien, monipuolisten, laadukkaiden ja estee  ömien kävelyalueiden, 
kävelypaino  eisten katujen, kävelykatujen ja –rei   en avulla. Alue  a on kehite  ävä kes-
kustan liikenneverkkosuunnitelman periaa  eiden mukaises  . Maanalaisen pysäköin  ver-
koston toteu  amisen myötä alueen kadunvarsien autopysäköin  paikkoja vähennetään. 
Alueen kaupunkivihreää on vahviste  ava. Hitaan liikkumisen alueella pyöräily on ohja  ava 
ajoradoille lukuun o  ama  a pyöräilyn päärei  ejä.

MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOSVERKOSTO JA SEN LAAJENEMISALUEET
Pysäköin  ä on kehite  ävä ydinkeskustan maanalaisen huollon ja pysäköinnin yleissuun-
nitelman periaa  eiden mukaises  . Aluevaraukset on huomioitava suunniteltaessa maa-
nalaista maankäy  öä ja toimintoja. Pysäköin  laitosten paikat korvaavat maantasopai-
koitusta siten, e  ä keskustan kehän sisäpuolella olevista kadunvarsipaikoista poistetaan 
vähintään puolet.

MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS

YHTEYSTARVE MAANALAISEEN PYSÄKÖINTIIN

HÄMEENKATU
Jalankululle ja joukkoliikenteelle vara  u katu, jolla pyöräily on mahdollista. Katu  laa on 
kehite  ävä siten, e  ä jalankulun asema paranee.

URBAANI JALANKULKUAKSELI
Jalankulun olosuhteita on paranne  ava viihtyisien kävelyalueiden, kävelykatujen ja kävely-
paino  eisten katujen avulla. Jalankulkuakselin varrella olevan maankäytön ja toimintojen 
on tue  ava akselin elävyy  ä ja ak  ivisuu  a. Jalankulkuakselin toteutuksen tulee edistää 
kivijalkakauppaa ja sen toimintamahdollisuuksia.

TÄRKEÄ JALANKULUN REITTI
Rei  n laatua ja jatkuvuu  a on paranne  ava.

JALANKULUN YHTEYSTARVE
Yhteyden toteu  amisedellytykset on tutki  ava tarkemmassa suunni  elussa. Liikenneväy-
lien ja vesistöjen kävelylle aiheu  amaa estevaikutusta on vähenne  ävä mahdollisuuksien 
mukaan.

VALTAKUNNALLINEN MOOTTORIAJONEUVOLIIKENTEEN PÄÄVÄYLÄ (VT12) JA PÄÄVÄYLÄN 
MAANALAINEN OSUUS (RANTAVÄYLÄN TUNNELI)

ERITASOLllTTYMÄ

MAANALAINEN ERITASOLIITTYMÄ
Eritasolii  ymästä voidaan toteu  aa yhteydet maanalaiseen pysäköin  verkostoon ja katu-
verkkoon.

KESKUSTAN KEHÄ
Kehän liikenteellinen toimivuus on turva  ava kaikessa suunni  elussa ja rakentamisessa. 
Yhteydet maanalaiseen pysäköin  in rakennetaan kehän yhteyteen tai sen väli  ömään lä-
heisyyteen.

KESKUSTAN PÄÄKATU
Työ- ja asioin  liikenteen pääyhteys, jota koskevissa suunnitelmissa on huomioitava keskus-
tan kehän sujuva saavute  avuus.

SEUDULLINEN PYÖRÄILYN PÄÄREITTI
Päärei  n laatua on paranne  ava ero  amalla jalankulku ja pyöräily omille väylille. Lii  ymis-
sä on paranne  ava turvallisuu  a ja sujuvuu  a.

KESKUSTAN PYÖRÄILYN PÄÄREITTI
Päärei  n laatua on paranne  ava ero  amalla jalankulku ja pyöräily pääsääntöises   omille 
väylilleen. Lii  ymissä on paranne  ava turvallisuu  a ja sujuvuu  a.

KESKITETTY PYÖRÄPYSÄKÖINTI.
Pysäköin   sijoitetaan ensisijaises   sisä  laan tai katoksen alle.

SATAMA / VENESATAMA
Vesiliikenteen häiriötön toiminta on ote  ava huomioon suunniteltaessa lähiympäristön 
maankäy  öä sekä uusia kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä.

MATKUSTAJALIIKENTEEN LAIVAREITTI
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