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Johdanto

T ampere valmistelee uutta kantakaupunkia 
koskevaa yleiskaavaa. Yleiskaavan tavoite-
vuosi on 2040, jonne saakka eri ennusteiden 

kasvuluvut näyttävät noin 1 400–2 200 asukkaan 
vuosittaista kasvua. Tampereen kasvu toteutuu mo-
nin osin kantakaupungissa olemassa olevan raken-
teen sisällä, täydentämällä ja uudistamalla jo raken-
nettuja alueita.

Kantakaupungin tulevaisuuden kehittämisen yhte-
nä keskeisenä teemana on maankäytöltään muut-
tuvien ja tehostuvien alueiden tutkiminen osana 
koko kaupungin kehitystä. Monet muutokset ja 
täydentäminen toteutuvat jo nyt yksityiskohtaisem-
man suunnittelun keinoilla, mutta laajempia koko 
kaupungin kannalta merkittäviä muutosalueita on 
syytä tutkia ja esittää ratkaisuja kantakaupungi-
nyleiskaavassa. 

Yksi kaupungin tulevaisuuden kannalta tärkeim-
mistä muutosalueista on Lielahti. Alueelta on 1980 
– luvulta alkaen poistunut merkittävä määrä tuo-
tantotoiminnoista, kun pienteollisuuden korttelit 
ovat pikkuhiljaa muuttuneet vähittäiskaupan käyt-
töön. Suurempi murros alkoi, kun Lielahti määritel-
tiin osayleiskaavan avulla yhdeksi Tampereen alue-
keskukseksi ja edelleen kun suurin teollinen toimija 
luopui reservialueestaan ja Niemenrannan alue 
muutettiin osayleiskaavalla asumiselle 2000 – lu-
vun puolessa välissä. Tällä hetkellä Niemenrannan 
asuinalue on rakentumassa ja Lielahti aluekeskuk-
sena on vahvistunut Lielahti-talon valmistumisen 
myötä. Muutamat alueella olevat teolliset toimijat 
sopeutuvat muuttuneen ympäristön ehtoihin. 

Käynnistyneessä kantakaupungin yleiskaavassa 
Lielahtea tutkitaan yhtenä maankäytöltään muuttu-
vista alueista. Nyt suunnittelusta ja kehittämisestä 
vastaa Tampereen kaupunki, sillä kaupunginval-
tuusto on tehnyt päätöksen 90 ha:n maa- ja 1 070 
ha:n vesialueen ostamisesta. 

Yleiskaavatyöhön liittyen alueelle laadittiin aja-
tusten herättäjäksi ja keskustelun pohjaksi ha-
vainnollistettu kehittämisvisio, jossa alueen kehit-
tämisen lähtökohtana on aluekeskuksen aseman 
vahvistamista uudella asumisella Lielahti-talon 
ympäristössä sekä alueen kytkeminen Näsijärven 
ranta-alueeseen sekä. Raitiotie, tehokkaat ja laa-
dukkaat joukkoliikennepalvelut, myös lähijuna, 
ovat keskeinen osa visiotarkastelua. Keskeisenä 
uutena mahdollisuutena visiossa on tutkittu Lielah-
den vesialueen täytön ja rantavyöhykkeen kehittä-
mispotentiaalia. Nyt vain rannan ohittavilta väylil-
tä nähtävä alue on visiossa esitetty uutena uljaana 
osana kaupunkia. Asunto- ja toimitilarakentamisen 
lisäksi lähtökohdaksi otettiin vapaan kulkumahdol-
lisuuden muodostuminen rantaan ja uusien mah-
dollisuuksien tarjoaminen virkistykselle ja harras-
tuksille. 

Viitesuunnitelman ovat laatineet Arkkitehdit MY 
ja liikenteellisen tarkastelun Ramboll Finland 
Oy. Tampereen kaupungilta ohjauksesta ovat 
vastanneet kaupunkiympäristön kehittämisen 
tilaajapäällikkö Risto Laaksonen, maankäytön 
suunnittelujohtaja Taru Hurme, liikenteen suun-
nittelupäällikkö Ari Vandell ja yleiskaavapäällikkö 
Pia Hastio.

Pia Hastio
Yleiskaavapäällikkö
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Näkymä tehtaan länsireunalta

Lielahden ranta 
- uinuva potentiaali

Lielahden ranta on uskomaton uinuva 
potentiaali, kahden kilometrin mittai-
nen osuus Näsijärven rantaa vain kol-
men kilometrin etäisyydellä kaupungin 
keskustasta. Alue on kaupungin kasvun 
jalkoihin jäänyt, unohdettu ja läheisyy-
destään huolimatta etäinen ja syrjäinen 
paikka kaupungissa. Alue on ollut usean 
vuosikymmenen ajan 
vilkkaasti liikennöi-
dyn Paasikiventien 
ja suljetun Lielahden 
tehdasalueen eristä-
mänä.

Lielahden tehtaan 
sulkemisen myötä, 
ja tehdasalueen siir-
ryttyä kaupungin 
omistukseen vuoden 
2014 keväällä, koko 
ranta-alueella on mahdollisuus avautua 
uudelleen. Sen sijainti kaupunkiraken-
teessa luo mahdollisuuden nousta mer-
kittäväksi kaupunginosaksi Länsi-Tam-
peretta ja kaupunkikeskustaa yhteen 
kurovana alueena. Lisäksi sijainti Näsi-
järven rauhallisessa lahdenpohjukassa 

tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden 
mittavan ja monipuolisen rantakaupun-
gin rakentamiseen.

Alueen kehittämisessä on lukuisia 
haasteita: tehdasalueen rakennukset 
ovat eri-ikäisiä ja osin huonokuntoisia. 
Rakennusten uusiokäyttö vaatii erilaista 
lähestymistapaa kuin mihin on totuttu 

keskustan historial-
listen punatiilisten 
tehdasrakennusten 
osalta. Alueella on 
läjitysalueita sekä 
lahden pohjassa on 
paksu kerros tehtaan 
prosessista syntynyt-
tä kuitujätettä. Järven 
pohjan puhdista-
minen vaatii suuria 
ponnistuksia. Lisäksi 

kaupungin kasvaessa Paasikiventien lii-
kennemäärät alueella tulevat edelleen 
pysymään huomattavina ja siten myös lii-
kenteen haittavaikutukset ympäristössä.

Haasteet avaavat myös paljon mah-
dollisuuksia: järven pohjan puhdistami-
sen yhteydessä koko rantaviiva voidaan 

muokata uudelleen ja muovata uuden-
laisen rantakaupunginosan rungoksi. 
Nykyinen erillisyys ja vajaakäyttö anta-
vat mahdollisuuden melko vapaaseen 
rantakaupungin sekä uusien yhteyksien 
ideointiin. Lisäksi Länsi-Tampereelle 
suunnitteilla oleva raitiotielinjaus avaa 
mahdollisuudet liikenneverkon inno-
vointiin.

Tässä visiotyössä on esitetty keskus-
telun avaus Lielahden rannan uusista 
käyttömahdollisuuksista. Visio sisältää 
kaksi vaihtoehtoista yleissuunnitel-
maluonnosta, joiden avulla hahmotetaan 
tehdasalueen ja rannan soveltumista 
asuinalueeksi sekä niihin liittyvää mitta-
vaa kehittämispotentiaalia. 

Visiotyö liittyy Tampereen kantakau-
pungin yleiskaava 2040 –työhön ja on 
yksi sen taustaselvityksistä. Työn ovat 
laatineet Arkkitehdit MY (kaupunki- ja 
arkkitehtisuunnittelu) sekä Ramboll 
Finland Tampereen toimisto (liikenne-
suunnittelu). 

”Ainutlaatuinen          
mahdollisuus mittavan 

ja monipuolisen 
rantakaupungin 
rakentamiseen.”

Ilmakuva tehdasalueesta
© 2012 BLOM. Kopiointi kielletty.
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Alava Lielahden pohjukan alue on historiallisesti ollut pitkään 
maanviljelyalueena. Alueella on ollut useita maatiloja, joista 
edelleen alueella on jäljellä Lielahden kartanon ja Niemen kar-
tanon tilojen rakennukset. Pääosin Nottbeckin suvun raken-
nuttamat Lielahden kartanon rakennukset sijaitsevat suljetul-
la Lielahden tehdasalueella ja Niemen kartanon rakennukset 
sijaitsevat siitä pohjoiseen, nimensä 
mukaisesti Niemen tai Niemenrannan 
alueella, jonne parhaillaan rakennetaan 
uutta asuinaluetta. 

Lielahden alue on ollut osa Ylöjärveä 
aina vuoteen 1950 asti, jolloin se liitet-
tiin voimakkaasti kasvavaan Tamperee-
seen. Lielahden alueen ja koko luoteisen 
suunnan keskeisenä tienä on kulkenut 
aluetta viistoon halkonut Teivaalantie, 
joka nykyisen linjauksen lisäksi on edel-
leen nähtävissä myös tehdasalueen 
sisällä. Alueen nykyiset pääväylät Paa-
sikiventie (aiemmin Pohjanmaantie) 
ja Lielahdenkatu on rakennettu vasta 
1930- ja 1970-luvuilla.

Rekognosointikartta 1776-1805. Lähde: Jyväskylän yliopiston kuva-arkisto.

TopografiaHistoria

Lielahden ominaispiirteitä
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Ranta ja teollisuuden vaikutukset Ilmakuva Lielahden rannasta

Lielahden teollinen historia on merkittävä alueen nykytilan-
teen kannalta, vaikka onkin vain n. sadan vuoden pituinen 
jakso alueen pitkässä historiassa. Niemen saha perustettiin 
Niemen kartanon rantamaille jo 1880-luvulla ja Lielahden sul-
fiittisellutehtaan rakentaminen alkoi 1910-luvulla. Lielahden 
sellutehtaan perustaja oli J.W. Enqvist, joka osti Lielahden kan-
tatilan vuonna 1913. 

Birger Federleyn suunnittelemat ensimmäiset tehdasra-
kennukset valmistuivat vanhan navettarakennuksen ympä-
rille vuosina 1913-14 (mm. vanhan tehtaan ytimessä olevat 
voimalaitos ja piippu, kuorimo ja keittämö). Sittemmin teh-
dasaluetta on laajennettu useassa eri vaiheessa omistajan-
vaihdosten ja tuotantoprosessien muutosten myötä. Tehtaan 
ulkoasu punatiilisestä betoniin vaihtui 1960-luvulla, jolloin 
valmistettiin korkea kattilahuone ja ligniinitehdas. Viimeiset 
tuotantorakennukset tehdasalueella rakennettiin 1980-luvul-
la, kun uudeksi tuotantosuunnaksi tuli kemihierteen valmis-
tus. Samanaikaisesti iso osa vanhoista tuotantorakennuksista 
poistui aktiivisesta alkuperäiskäytöstä, kun silkkiselluloosan 
valmistus lopetettiin vuonna 1985. Lopullisesti teollinen toi-
minta myös kemihierretehtaan ja ligniinitehtaan osalta loppui 
vuonna 2008.

Tehdastoiminnan jäljiltä alueella on erilaisia kaatopaik-
ka-alueita, joilla on vaikutuksia alueen tulevaan käyttöön. 
Tehtaan koillispuolella sijaitsevat lietekaatopaikka, maan-
kaatopaikka ja lieteallas. Kaatopaikat on 2000-luvun puolella 
suljettu ja maisemoitu sekä Niemenrannan osayleiskaavassa 
osoitettu virkistysalueeksi. 

1950-luvulle asti käsittelemätöntä puukuitulietettä joh-
dettiin myös suoraan Näsijärveen ja siksi Lielahden peräosassa 
järven pohjassa on paikoin jopa 11 metrin paksuinen kerros 
kuitulietettä. Alue on laaja ja ulottuu jopa n. 500-700 metrin 
etäisyydellä lietealtaan padolta. Kuituliete ei nykytilassa aiheu-
ta merkittäviä vesistövaikutuksia, mutta rantarakentamisen ja 
siihen liittyvien täyttö- ja satamatöiden yhteydessä  edellyttää 
todennäköisesti jätteen ruoppaamista ja kuivaamista melko 
suurissa erissä. 

Tehdasalueen historiasta, ks. esim. 
”Lielahti- selvitys”, Arkkitehtitoimisto Schulman Oy 2011

Ympäristönäkökulma ks. esim. 
”Lielahden kemihierretehtaan alue. Yhteenveto ympäristö-
selvityksistä.” Ramboll 2011.
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Merkittävät rakennuskokonaisuudet ja rakennusten 
käyttötarkoitukset

Näkymät

Näkymä tehtaan itäreunalta

Näkymä etelästä tehtaalle
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/M-real_factory_in_Lielahti_Apr2009_003.jpg
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Lielahden kartano

Näkymä kartanolta

Virkailijaperheen asunto

Lielahden tehtaan ympärille on rakennettu myös muita iso-
kokoisia tuotantorakennuksia, merkittävimpinä aaltopahvi- ja 
kotelotehtaat.  Tehdasalueen ja Vaasantien väliselle pienteol-
lisuusalueelle on puolestaan 1980-luvulta alkaen rakentunut 
laaja kauppakeskittymä, joka koostuu erilaisista automar-
ket-tyylisistä ja varastomaisista myymälärakennuksista. Alueen 
status yhtenä kaupungin aluekeskuksena vahvistettiin vuonna 
2006 valmistuneessa yleiskaavassa. Aluekeskuksen asemaa on 
viimeksi tukevoitettu rakentamalla kaupungin julkisia palvelu-
ja sekä liiketiloja yhdistävä Lielahtikeskus, joka avattiin Lielah-
denkadun ja Teivaalantien kulmaan keväällä 2014.

Lielahden asuinrakentaminen sijoittuu alueen pohjoispuo-
lelle, jatkuen melko yhtenäisenä Ryydynpohjan, Lintulammen, 
Pohtolan, Niemen ja Lentävänniemen suuntiin. Rakennus-
kanta on pääsääntöisesti melko nuorta. Vanhimmat osat on 
rakennettu 1920-luvun vaihteen molemmin puolin, jolloin 
tehdastoiminnan aloittanut Enqvist-yhtiö teetti ensimmäi-
set työväenasuinalueita koskevat asemakaavat (1917-1924). 
Viereisen alueen muutos asuinalueeksi vahvistui Niemen kar-
tanon alueella vuonna 2009 laaditussa yleiskaavassa. Alueen 
rakentaminen on parhaillaan käynnissä ja se tulee muodosta-
maan pohjoisen reunan Lielahden rannan visiosuunnitelmalle. 

Etelässä Lielahden ranta rajoittuu Pispalan ja Epilän harju-
muodostelmaan. Tätä itä-länsi –suunnassa muodostuvaa rajaa 
tehostavat harjun suuntaiset liikenneväylät. Porin rata kulkee 
ylempänä harjun rinteessä ja alempana rannan tasolla Paasiki-
ventie, joka Vaitinaron risteyksessä yhdistyy lounaasta saapu-
vaan Nokian moottoritiehen (valtatie 12). Liikenneinfrastruk-
tuurin estevaikutus alueella on suuri. Lielahden ja sen rannan 
toiminnallinen yhteys Pispalan, Hyhkyn ja Epilän suuntiin on 
erittäin heikko. Lähes koko Santalahden ja Lielahden välinen 
ranta-alue on leimallisesti liikennealuetta. Paasikiventien ja 
Näsijärven välillä on ainoastaan kapea maakaistale, jonne si-
joittuvat idästä lukien Santalahden puistoalue, Santalahden 
satama, Pölkkylänniemi ja Uittotunnelin pohjoinen suuaukko. 

Vaikka liikenne on ranta-alueella merkittävä ympäristöte-
kijä, alue on suurmaisemassa kuitenkin hienossa paikassa, jos-
sa Pispala-Epilän harjujakso reunustaa Näsijärven etelärantaa ja 
pohjoisessa Niemen alue kaartuu lahden toiselle puolelle. Har-
jujen lisäksi maisemassa merkittävät maamerkit ovat Lielahden 
tehtaan rakennukset sekä Niemen kartanon rakennukset.

Tehdas. Lähde: Tampereen museoiden kuva-arkisto.
http://www15.uta.fi/koskivoimaa/kaupunki/1940-60/lielahti.html
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Kaksi ehdotusta
- Saaret ja Niemet

Vaihtoehto ”Saaret”

SAARET: Ilmakuva lounaasta

Lielahden tehdasalue ja siitä kaupungin 
suuntaan jatkuva pitkä ranta-alue tarjo-
avat lukuisia erilaisia ja herkullisia mah-
dollisuuksia miten alueesta voi rakentua 
yksi Tampereen mielenkiintoisimmista 
kapunginosista veden äärellä. Tässä vi-
siotyössä näitä mahdollisuuksia on tar-
kasteltu kahden erilaisen yleissuunni-
telmaluonnoksen muodossa. Saaret on 
helminauhamainen pienempien kaupun-
ginosa-saarien ketju. Niemet on rantaan 
tukeutuva, perinteisestä ruutukaavakort-
telista muokattu ryhmä erilaisia rannasta 
järvelle kurottavia niemekkeitä. 

Suunnitelmat poikkeavat merkittä-
västi ulkoasultaan, mutta olennaisempi 
ero on niiden erilainen sisäinen raken-
ne: Niemet ovat kytkeytyneet olemassa 
olevaan rantaviivaan, josta on jatkuvat 
poikittaiset kytkennät Paasikiventien 
rinnakkaisväylään sekä nykyistä ranta-
viivaa seurailevaan raitiotielinjaukseen. 
Saaret puolestaan rakentuvat toisiinsa 
peräkkäin kytkeytyen helminauhaksi, 
joita yhdistää saarten oma keskuskatu. 
Tällä keskuskadulla kulkee myös länti-
nen raitiotielinjaus sekä kevyen liiken-
teen pääreitit.
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NIEMET: Ilmakuva lounaasta

Vaihtoehto ”Niemet”

Niemekkeet hakevat kiinnekohtansa 
rannan erilaisista kytkennöistä San-
talahden, Pispalan ja Epilän suuntiin. 
Saarten helminauha on hieman itse-
näisempi, osin rantaan kytkeytyvä ja 
osin siitä irtautuva kokonaisuus. Maan 
puolella suunnittelun kiinnekohtia ovat 
Santalahden asuinalue ja Santalahden 
venesatama, Pölkkylänniemi, Uittotun-
nelin suuaukko, Vaitinaron risteys ja 
Lielahden asema, Lielahden tehdasalue 
eri osa-alueineen sekä Niemen kartanon 
alue. Nämä kiinnekohdat tarjoavat eri-
laisia mahdollisuuksia yhteyksien luo-
miseen, rakentamisen tiivistämiseen tai 
maiseman avaamiseen tai alueen toimin-
nalliseen suunnitteluun. 

Järven suunnalla samanlaisia sel-
viä kiinnekohtia rakenteelle ei ole, vaan 
suunnittelulle tarjoutuu mahdollisuudet 
monipuoliseen rantarakentamisen ide-
ointiin. Järven avoin maisematila ja raken-
tamisen peilautuminen Pispala-Epilän 
suurmaisemaa vasten sekä järvenpohjan 
korkeusvaihtelut ovat merkittävimmät 
suunnittelua ohjaavat tekijät.
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SAARET: Ilmakuva kaakosta

SAARET: Lähikuva kaakosta

Saaret on pienten kaupunginosien hel-
minauhamainen ketju, joita yhdistää 
alueen uusi pääkatu, jossa kulkevat myös 
sekä raitiotie että Näsijärven rantaa kul-
keva kevyen liikenteen reitti. Saaret on 
visualisoinnissa esitetty yhtenäisellä 
rakennustavalla, mutta käytännössä jo-
kainen saari voi olla omaleimainen ja 
erityinen teemallinen kokonaisuus. Saa-
rien väliin muodostuu paljon rantavii-
vaa, joka luontevasti toimii mm. venesa-
tamien sekä monen muun vesiaiheisen 
virkistystoiminnan paikkana.

VE1 Saaret
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NIEMET: Ilmakuva kaakosta

NIEMET: Lähikuva kaakosta

Niemet tukeutuvat vahvemmin Näsi-
järven rantaviivaan ja kurottaa siitä nie-
mekkeinä ja pieninä saarina kohti järveä. 
Paasikiventien rinnakkaisväylällä kulkee 
alueen sisäisen liikenne sekä raitiotie. 
Kevyen liikenteen yhteys kulkee lähem-
pänä rantaa puistomaista akselia ja ran-
taviivaa seuraillen. Alueen rakenne on 
perinteisestä ruutukaavasta muokattu 
vapaamuotoisempi umpikorttelirakenne.

VE2 Niemet
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Tampereen järvien rannat ovat perintei-
sesti olleet kaupungin kasvutekijöiden, 
eli eri teollisuuden alojen käytössä. Nyt 
rannat ovat yksi kerrallaan avautuneet 
kaupunkilaisten käyttöön ja on mahdol-
lisuus vakavasti (mutta innostuneesti!) 
miettiä millainen kaupunki ja kaupunki-
elämä parhaimmillaan voisi olla kahden 
kauniin järven rantojen äärellä.

Lielahden rantaviivan pituus on yli 
kaksi kilometriä. Jos rantaviivaa muo-
kataan nieminä tai saarimaisina muo-
dostelmina, rantaviivan pituus jopa 
kaksinkertaistuu. Ranta-alueelle on 

mahdollisuus rakentaa tuhansia koteja, 
joilla on suora järvinäkymä tai jotka si-
jaitsevat rantakortteleissa järven välit-
tömässä läheisyydessä. Rantaviiva ja lai-
turi sekä oma vene tai retkiluistelurata 
ovat käden ulottuvilla. Rantarakentami-
nen mahdollistaa paitsi rennon ja virkis-
tävän asuinympäristön, myös aktiivisen 
vapaa-ajan vieton harrastusten parissa. 
Rannan rakennukset ovat koti niiden 
asukkaille, mutta rantarakentamisen 
myötä koko Lielahden rantavyöhyke 
avautuu myös kaikkien kaupunkilaisten 
nautittavaksi. 

Rantarakentaminen
Koti ja vapaa-aika veden äärellä

NIEMET: Näkymä   kanavan varrelta
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NIEMET: Palvelut

SAARET: Palvelut
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Yhteydet ja toiminnot
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Saarten ja niemekkeiden väliin jää runsaasti uutta ranta-, sa-
tama- ja kanavatilaa, joka soveltuu monenlaiseen vapaa-ajan 
viettoon ja virkistäytymiseen. Siltojen sisäpuolelle muodostuu 
suojaisat venesatamat ja reitit pienveneille ja kanooteille sekä 
tunnelmallisia kävelyreittejä ja paikkoja istuskeluun ja lepää-
miseen. Isoimmille moottoriveneille ja purjeveneille löytyy 
myös monia mahdollisuuksia uusien aallonmurtajien ja suo-
jaisten satamien rakentamiseen. Myös veneiden huollolle on 
varattu oma alueensa Santalahdessa. 

Lielahden kartanon ranta-alueelle sijoittuu uusi uimala sekä 
vesiurheilun välinevuokraus. Lielahden rantaan sijoittuu myös 
huviveneilyä palveleva vierasvenesatama, jossa on mahdol-
lisuus nousta maihin ja nauttia uudistuneen tehdasalueen 
kulttuuri- ja ravintolapalvelusta. Talvisin rannalla pulahdetaan 
avantoon, vuokrataan jääkiituri ja startataan retkiluistelumat-
kalle. Kokonaisuudessaan Lielahden rannasta voi muodostua 
Tampereen uusi aktiviinen veneilyn ja vesiurheilun keskus.  

Vapaa-aika ja vesi
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SAARET: Yhteydet

Kävelykaupunki ja saavutettavuus
Ratikalla kotiin
Lielahden rannan uusien alueiden saavutettavuus perustuu 
katuraitiotien erittäin hyvään palvelutasoon, jolloin päivittäi-
seen liikkumiseen ei välttämättä tarvita omaa autoa. Raitiotie 
kulkee 7,5 minuutin välein molempiin suuntiin. Raitiotielinja 
sijoittuu rinnakkaiskadun viereen ja pysäkit ovat sujuvasti ja 
turvallisesti saavutettavissa sekä jalan että pyöräillen. Polku-
pyörille on pysäkeillä laadukas liityntäpysäköinti, turvallisesti 
ja säältä suojattuna.

Sujuvaa pysäköintiä ja hyvät 
autoliikenteen yhteydet
Lielahden ranta sijoittuu liikenteelliseen solmupisteeseen Nokian moottoritien ja Rantaväy-
län tuntumaan ja siten sen autoliikenneyhteydet kaupunkiseudun pääväyliin ovat hyvät. Uu-
det alueet yhdistetään toisiinsa rinnakkaiskadulla, joka kytkeytyy Vaitinaron uuteen eritaso-
liittymään, Lielahteen ja Santalahden eritasoliittymään. Henkilöautojen pysäköinti tapahtuu 
keskeisesti alueilla sijaitsevissa pysäköintilaitoksissa. Kullekin alueelle muodostetaan rinnak-
kaiskadulle selkeästi muusta alueesta erottuva hitaamman liikkumisen jakso. Tällä jaksolla ko-
rostetaan kunkin alueen keskustakohtaa, jonne palvelut sijoittuvat ja jossa eri liikkumismuodot 
kohtaavat. 
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NIEMET: Yhteydet

Pyöräilyä Näsijärven rantaa myötäillen
Lielahden rannan alueet tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet ympärivuotiseen pyöräilyyn. 
Pyöräily on erittäin houkutteleva liikkumismuoto 2-5 kilometrin matkalla. Tälle etäisyydellä si-
joittuvat sekä Tampereen keskustan että Lielahden alueen palvelut ja työpaikat. Laadukas ja su-
juva Näsijärven rantaa myötäilevä pyöräilyreitti houkuttelee sekä nopeaan työmatkapyöräilyyn 
että vapaa-ajan pyöräilyyn yhdessä koko perheen voimin. 

Oleskelua kotisaarella
Rinnakkaiskatuun rajoittuvat alueet rauhoitetaan henkilöautoliikenteeltä. Tällöin katutilassa 
korostuvat kävelijät sekä pyöräilijät ja liikenteen aiheuttamat haitat ovat vähäiset. Ranta-alueis-
ta muodostuu viihtyisiä oleskelualueita. Kunkin alueen keskustassa korostetaan alueen omaa 
identiteettiä erilaisilla liikenneympäristöillä. 
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autoliikenne

ratikka

jalankulku ja pyöräily

rautatie

P-laitos

ratikkapysäkki

Saaret

mahdollinen ratikan jatke
Tesoman suuntaan

Saaret
”Saaret” –vaihtoehdossa raitiotie ylittää Paasikiventien Santalahden kohdalla. Rai-
tiotie, rinnakkaiskatu sekä pyöräilyn pääväylä yhdistävät saaret Lielahden ja keskus-
tan suuntaan. Kullakin saarella on oma raitiotiepysäkki saaren keskustassa. Rinnak-
kaiskatu toteutetaan siten, että se ei houkuttele läpikulkuliikenteeseen.

Liikenneverkko
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Niemet
”Niemet” -vaihtoehdossa raitiotie ylittää Paasikiventien Santalahden länsipuolella 
ja jatkaa rinnakkaiskatua myötäillen Lielahteen. Myös haarautuva linja Tesomalle on 
mahdollista viedä Vaitinaron kohdalta. Rinnakkaiskatu toteutetaan siten, että se ei 
houkuttele läpikulkuliikenteeseen. Näsijärven rantaa myötäilee sujuva pyöräily-yh-
teys Lielahden ja Niemen suuntiin sekä keskustaan. Niemet-vaihtoehdossa on Saa-
ret-vaihtoehtoa parempi kytkentä Lielahden mahdolliseen lähijunaliikenneasemaan.  

autoliikenne

ratikka

jalankulku ja pyöräily

rautatie

P-laitos

ratikkapysäkki

Ruutukaava

mahdollinen ratikan jatke
Tesoman suuntaan

Asema?

ratikka ylittää
Paasikiventien



|   22   |

Lielahden rannan kehittämisvisio

Raitiovaunupysäkki

Raitiotie

Lielahti
P

Suunnitelmakartta eritasoliittymästä

Paasikiventien/Nokian moottoritien ja Pispalan valtatien/Nokian moottoritien liittymät toimi-
vat jo nykytilanteessa äärirajoillaan. Liikenteen ennustetaan kasvavan ja liikenteen sujuminen 
tulevaisuudessa edellyttää eritasoliittymää. Nykyisen valo-ohjatun liittymän tilalle tehtävässä 
Vaitinaron eritasoliittymässä Paasikiventie viedään liittymän alitse ja maanpäälle jäävään va-
loliittymään kytkeytyvät Nokian moottoritie, Paasikiventien rampit sekä uusi yhteys Lielahden 
alueen rinnakkaiskadulle. Ratikkalinja Tesomalle viedään valoliittymän Lielahden puoleisen 
haaran poikki. 

Vaitinaron eritasoliittymä
Edellytys Paasikiventien sujuvalle liikenteelle
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Toimivuus tutkittu vuoden 2030 ennusteliikenteellä

Vaitinaron uuden eritasoliittymän toimivuus on tutkittu simuloimalla liittymän toi-
mintaa Tampereen seudun liikennemallin (TALLI-malli) v. 2030 rakennesuunnitel-
man mukaisilla ennusteliikennemäärillä. Toimivuustarkastelut on tehty Synchro/
SimTraffic –ohjelmalla. 

Ruuhka-aikana liittymän liikenteellinen palvelutaso on alhainen, mutta riittävä. 

Tuleva maankäyttö kerrosneliöt henkilöautoilun 
kulkutapaosuus *)

autoliikenteen 
määrä /vrk

autoliikenteen määrä/
iltahuipputunti **)

asuinrakentaminen 750 000 k-m2 40 % 4960 787 saapuvaa + 288 lähtevää
liike- ja toimistorakentaminen 150 000 k-m2 47 % 11750 32 saapuvaa + 578 lähtevää

yhteensä 16710 819 saapuvaa + 866 lähtevää

 
*) Henkilöautoilun kulkutapaosuus on arvioitu vastaavaksi kuin Tampereen jalankulkuvyöhykkeellä keskimäärin
**) Liikenteen on oletettu suuntautuvan sekä Lielahden, keskustan että Paasikiventien suuntaan. Autoliikennesuorittees-
ta 30 % on oletettu liittyvän Paasikiventiehen Vaitinaron liittymän kautta. Lielahden muun liikenteen on oletettu kulkevan 
Lielahdenkadun kautta.

KUVA: Vaitinaron eritasoliittymän liikennemäärät vuosina 2013 ja 2030

Lielahden rannan synnyttämän liikenteen määrä on arvioitu seuraavin oletuksin: 
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Lielahden tehdasalue rakennuksineen on ainutlaatuinen mah-
dollisuus luoda koko Lielahden alueelle paikan teollisuushis-
toriaa henkivä identeetti-ydin. Rakennuskanta on paikoin 
huonokuntoista ja vaikeastikin uusiokäyttöön soveltuvaa. 
Mutta toisaalta tehdasrakennukset ja prosessirakennelmat 
ovat myös uniikkeja rakennelmia, jotka sekä kertovat paikan 
teollisuushistoriasta että luovat jännittäviä ja erikoislaatuisia 
ympäristöjä, joiden tunnelmaa on lähes mahdoton tavallisella 
nykyrakentamisella tuottaa.

Tehtaan tulevaisuutta kannattaa suunnitella paikkana, 
joka mahdollistaa hyvinkin erilaisia paikallisen toiminnan 
tarpeita. Sen tulee tarjota mahdollisuuksia harrastaa ja työs-
kennellä sekä viettää vapaa-aikaa ja nauttia. Aluetta kannat-
taa kehittää monitoimintaisena keskuksena, jossa yhdistyvät 
ruohonjuuritason ja korkeakulttuurin toiminnot, aloittelevan 
ja vakiintuneen yritystoiminnan tilat sekä erilaiset vapaa-ajan 
mahdollisuudet sisällä ja ulkona. Tehtaan sydämenä toimivat 
monitoimisali, teollisuusmuseo sekä Länsi-Tampereen paras  
lähiruokaravintola.

Tehdas
kaupungin jatkuvan uudistumisen koti

Näkymä tehtaan länsireunalta  



|   25   |

Lielahden rannan kehittämisvisio

Aluetta ei ole toivottavaa ylikehittää, vaan sen on tarjot-
tava mahdollisuus myös erilaiselle aloittelevalle kulttuuri- 
ja yritystoiminnalle sekä säilytettävä alueelle luonteinen 
tehdasmainen rosoisuus. Tehtaan vuokrauksessa ei pidä 
myöskään tarttua helppoihin laajamittaisiin ratkaisuihin, 
jotka yksipuolistavat alueen toimintaa ja lukitsevat aluetta 
elävöittäviä kehityspolkuja. Alueen kehittämisprosessi it-
sessään vaatii huolellista suunnittelua. 

Teollisuusalueiden uusiokäytöstä on jo runsaasti tut-
kittuja ja onnistuneiksi koettuja ratkaisuja. Hyväksi todet-
tuja kehitysaskelia ovat mm. alueen avaaminen vapaasti 
kaupunkilaisten tutkittavaksi, alueen näkyvyyden lisäämi-
nen, tapahtumien tuominen alueelle (konsertit, näyttelyt, 
toritapahtumat), väliaikaisten toimintojen ja rakennelmi-
en mahdollistaminen sekä alueen aktiivinen markkinointi. 
Lisäksi prosessissa tarvitaan kehittämistyötä aktiivisesti 
koordinoiva ja johtava toimija. Tässä kehittämisprosessis-
sa myös kaupungilla on merkittävä mahdollistajan rooli.

Näkymä tehtaan itäreunalta  
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1.

2.

3.

Esimerkkikuvat
Tehdasalueen sisä- ja ulkotilat mahdollistavat mitä moninaisemmat uusiokäytöt. 
Tehdas voi olla mm. tapahtumatila, työ- ja yritystila, tuotantotila, varastotila tai va-
paa-ajan virkistäytymisen ja harrastamisen tila.

1-2. 
IBA Emscher Park -kokonaisuudessa Saksan kivihiiliteollisuuden sydänalueilla usei-
ta valtavan kokoisia teollisuusalueita otettiin uusiokäyttöön teollisuuspuistoina, 
joissa innovointiin mm. uusia toimintoja tehtaiden ulkoalueille 1990-luvun lopulta 
alkaen:

Maailmanperintökohteeksikin luokitellun jättimäisen Zeche Zollverein teollisuus-
kompleksin yhdeksi ulkotilan vetonaulaksi on muodostunut vuonna 2001 taidepro-
jektin myötä totuetunut ”works pool” uimala, johon on vapaa pääsy.
www.zollverein.de

Duisburg-Nord maisemapuiston yksi monista ulkoaktiviteeteista on kiipeilypuisto 
vanhan hiilibunkkerin raunioissa. Muita aktiviteetteja ovat mm. sukeltaminen kaasu-
kellon vesialtaassa, leikkipuistot, kiipeily- ja seikkailuradat tehdasrakennelmissa 
sekä elämykselliset pyöräily- ja kävelyreitit.
Puisto on lisäksi upeasti valaistu ja maisemoitu. Alueella on erittäin korkealaatuises-
ti toteutettuja puutarhaosuuksia.
www.landschaftspark.de
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4.

5.

6.

3-6. 
The Artscape Wychwood Barn Torontossa on tyypillinen esimerkki monikäyytöises-
tä rakennuskompleksista, johon mahtuu monenlaisia toimintoja ja joka tilana muun-
tuu joustavasti erilaisiin tapahtumiin. 1913 rakennetut raitiovaunuhallit ovat kool-
taan 5500m2 ja koostuu viidestä yksinkertaisesta hallimaisesta tilasta. 

Hallissa 1 on 26 asuttavaa työstudiota, 15 tavallista työstudiota sekä galleria, jossa 
tiloissa toimivat taitelijat voivat esitellä töitään.
Hallissa 2 on vuokrattava monikäyttötila, jossa järjestetään erilaisia tapahtumia, 
mm. vihannestorit, muotinäytökset, ruoka- ja viinitapahtumat, hyväntekeväisyysil-
lalliset, häätilaisuudet ja konsertit.
Hallissa 3 on edullista vuokrattavaa tilaa, joka soveltuu harjoitus-, työ- ja kokousti-
loiksi, ensisijaisesti voittoatavoittelemattomille yhteisöille.
Hallissa 4 sijaitsee kasvihuone ja ruokakeskus, joka järjestää ekologiseen ruokaan 
liittyviä tapahtumia ja koulutusta.  
Halli 5 on avattu ulkoilmaan poistamalla katto ja jätetty rakennuksen runko paikoil-
leen. 

Erikokoisissa vuokratiloissa toimii mm. teattereita, kulttuurialojen pienyrittäjiä, 
musiikkistudio sekä lasten päiväkoti. Pihatiloissa järjestetään myös erilaisia ulkoil-
matapahtumia sekä vakituisesti rantalentopallo-otteluita.
www.torontoartscape.org
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7.

8.

9.

10.

Esimerkkikuvat
Huonokuntoistenkin rakennusten ja rakennelmien innovatii-
vinen uusiokäyttö voi mahdollistaa ainutlaatuisten miljöiden 
ja tapahtumien luomisen. Menestyksekkäissä uusiokäyttökoh-
teissa rosoinen ympäristö on merkittävä osa käyttäjien positii-
vista ja elämyksellistä kokemusta. 

7-8. 
Vanhaa ja uutta sekä sosiaalista asuntotuotantoa: 
Savonnerie Heymans / MDW Architecture
Brusselin kaupunki osti 6500m2 -kokoisen saippuatehtaan 
vuonna 2005 ja järjesti kilpailun tuetun asumisen suunnitte-
lusta alueelle. Voittajaehdotuksen mukaisesti vanhaan tehtaa-
seen ja uudisrakennuksiin toteutettiin 42 erityyppistä loft- ja 
studio-asuntoa sekä päiväkoti ja yhteinen pesula.  
www.mdw-architecture.com

9-10. 
Rosoa ja laatua:
Waterhouse at South Bund -hotelli / Neri & Hu
Vuonna 2010 valmistunut designhotelli Shanghaissa yhdiste-
lee karkeaa teollisuusrakennuksen romantiikkaa ja huippulaa-
tuista minimaliststa designia.
waterhouseshanghai.com
en.neriandhu.com
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11.

12.

13.

13. 
Korkeakulttuuria öljysäiliöissä:
London Tate Modern / Herzog & de Meuron
Vanhaan voimalaitokseen rakennettu Tate Modern -taidemuseo 
on ollut jo vuodesta 2000 asti Thamesin etelärannan vetonaula, 
jossa vierailee vuosittain n. 4,7 miljoonaa kävijää. Vuonna 2012 
valmistui taidemuseon laajennusosa, joka rakennettiin mm. kol-
men maanalaisen öljysäiliön tiloihin.
www.tate.org.uk

11-12. 
Tehdasmiljöö osana globaalia brändiä:
Urban Outfitters -vaateketjun liikkeet sekä pääkonttori sijoit-
tuvat vanhoihin teollisuus- ja varastorakennuksiin, joiden sisu-
tuksessa on korostetusti jätetty näkyviin viimeistelemättömiä 
tai rapautuneita pintoja ja rakenteita. 
www.urbn.com
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14.

15.

16.

14-16. 
Kattiloita ja kokkausta:
Osana Richmondin Fordin tehtaan uusiokäyttöä rakennettiin 
Craneway-tapahtumatila suureen nosturihalliin sekä Assemb-
le-ravintola vanhaan höyrykattilahuoneeseen. Ravintolan keit-
tiö- ja salitiloissa säilytettiin iso osa alkuperäistä kattilahuo-
neen varustusta ja teknisiä installaatioita tunnelman luojina 
sekä historiallisina museoesineinä.
www.craneway.com
www.assemble.com
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Näsijärvi syvenee Lielahden peräosassa 
melko hitaasti. Saariin ja niemekkeihin 
liittyvät täyttöalueet on pääsääntöisesti 
pyritty rajaamaan alueelle, jossa syvyys 
on 6 metrin käyrän matalammalla puo-
lella. 

Kahteen suunnitelmavaihtoehtoon liit-
tyvä täyttö on karkeasti arvioitu siten 
että Saaret-suunnitelman osalta täyt-
tömaata tarvitaan arviolta n. 2,2Mm3 ja 
Niemet-suunnitelman osalta n. 1,5 Mm3.

Tampereen uusissa infrastruktuuri- ja 
liikennehankkeissa, kuten esimerkiksi 
Tunneli- ja pysäköintiluolahankkeissa 
syntyy runsaasti kivimursketta, jota voi-
daan hyödyntää rannan täytöissä. 

VE1 Saaret VE2 Niemet

Rannan 
täyttö 430 000 m2 290 000 m2   

Tilavuus 2,2 Mm3 1,5 Mm3

SAARET: Rantaviiva ja täyttö

NIEMET: Rantaviiva ja täyttö

Rannan täyttö
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Laajuustiedot

Lielahti maankäyttökaavio 
(WSP, Ramboll, AAR) 25.11.2013

Asuinrak. Liike & TSTO Asukkaat Työpaikat

LIELAHTI 
(e=0.75-1.5) 815 000 k-m2 375 000 k-m2 15 300 12 450

SAARET: Suunnitelma

VE1 Saaret Asuinrak. Liike & Toimisto Asukkaat Työpaikat

LIELAHTI (e=0.75-1.5)      682 000 k-m2 267 000 k-m2   

  LIELAHDEN RANTA 800 000 k-m2 150 000 k-m2

  YHT. 1 482 000 k-m2 417 000 k-m2 26 900 13 900

VE2 Niemi Asuinrak. Liike & Toimisto Asukkaat Työpaikat

LIELAHTI (e=0.75-1.5) 682 000 k-m2 267 000 k-m2   

  LIELAHDEN RANTA 700 000 k-m2 150 000 k-m2

  YHT. 1 382 000 k-m2 417 000 k-m2 25 100 13 900

NIEMET: Suunnitelma

Tehokkuudet nostettu alkuperäisestä 1,5 x
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