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Johdanto
erusedellytykset asukkaiden mahdollisuuksille ylläpitää hyvinvoin-
tiaan kaupungissa luodaan maankäytön suunnittelussa. Yleiskaavoi-
tus varmistaa puitteet sille, millaista luontoa kaupungin eri osissa voi 

kokea, samoin minkälaisen verkoston viher- ja virkistysalueet kaupungissa 
muodostavat1.

Maailmanlaajuisesti puhutaan kaupunkien elävöittämisestä ja viheralueil-
la on siinä oma tärkeä roolinsa. Puistot ja viheralueet ovat nykyisin osa 
kaupunkien välistä kilpailua. Puistoihin halutaan nykyisin yhä enemmän 
ihmisiä, tekemistä ja tapahtumia, eikä toimintaa haluta enää kieltää. Puis-
toissa kaupunki luo puitteet, ihmiset luovat toiminnan. 

Kaupungin imagokysymysten lisäksi puistoilla ja muilla viher- ja virkistys-
alueilla on kaupungissa monenlaisia tärkeitä tehtäviä, jotka liittyvät niin 
asukkaiden ja ympäristön hyvinvointiin kuin alueen kulttuurihistorian ja 
-maiseman säilyttämiseen jälkipolville. 

Viher- ja virkistysalueiden merkitys kaupungille, asukkaille ja matkailulle 
on huomioitu myös Yhteinen Tampere-näköalojen kaupunki -strategiassa. 
Tämä selvitys on osa Tampereen kantakaupungin 2040 yleiskaavaselvitys-
työtä ja sen tarkoitus on luoda yleiskatsaus Tampereen kaupungin viher- ja 
virkistysalueiden tilaan sekä niihin kohdistuviin tarpeisiin. Selvitys toimii 
keskustelunavauksena kantakaupungin 2040 yleiskaavan suunnittelulle 
ja sen toivotaan auttavan eri tahoja, niin kaupunkilaisia kuin kaupungin 
päättäjiä, osallistumaan viher- ja virkistysalueita koskevaan yleiskaavan 
suunnittelutyöhön.

Päävastuussa selvityksen laatimisesta on ollut kaavoitusarkkitehti Hannu 
Eerikäinen. Aineiston keruussa ja analysoinnissa sekä raportin suunnitte-
lu- ja kirjoitustyössä on avustanut suunnittelija Kaisa Jaalama. Kartta-ana-
lyysit ja kartat ovat tehneet erikoissuunnittelija Jouko Järnefelt sekä tekni-
set suunnittelijat Birgitta Helsing ja Maikki Jokinen.

Pia Hastio
Yleiskaavapäällikkö

 1 Sipilä & Tyrväinen 2007
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Toiminnallinen 
tehtävä 

Viheralueet tarjoavat 
asukkaille kosketuksen 
luontoon ja luonnosta 

nau   miseen. Ne tarjoavat 
mahdollisuuden ulkoiluun, 

urheiluun ja liikuntaan 
sekä muihin erilaisiin har-

rastuksiin ja leikkeihin.

Kul  uurinen tehtävä 
Viheralueet edesau  avat 

kul  uurihistorian, sen 
kehityksen ja maise-

man ominaispiirteiden 
ymmärtämistä. Luonnon 

tuntemisen opetus on osa 
ympäristökasvatusta. Vi-

heralueet tarjoavat esteet-
 siä kokemuksia, luonnon 

kauneuden ja puutarhatai-
teen muodossa.

Sosiaalinen tehtävä 
Viheralueet palvelevat 

eri väestö- ja ikäryhmiä, 
tarjoavat mahdollisuuksia 
sosiaalisiin kontakteihin ja 
yhteisöllisyyteen, tukevat 
kul  uuritoimintoja sekä 
asukkaiden sitoutumista 

elinympäristöönsä.

Kaupunkiekologinen ja 
ympäristöhygieeninen 

tehtävä 
Viheralueet toimivat 

taajaman keuhkoina sitoen 
ilman epäpuhtauksia ja 

tuo  aen happea. Vihera-
lueet lieventävät ympä-
ristöhai  oja, parantavat 
pienilmastoa, vähentävät 
tuulen vaikutusta, suojaa-

vat maanpintaa, ylläpitävät 
pohjaveden tasoa ja 

luonnonkirjoa sekä tukevat 
kestävää kehitystä.

Maisemarakenteelli-
nen tehtävä 

Viheralueet lii  ävät 
kaupungin rakennetut osat 

toisiinsa ja laajempaan 
maisemakokonaisuuteen. 
Maisemarakenne on ko-

konaisuus, jonka osia ovat 
maasto, eloton ja elollinen 

luonto sekä ihmisen 
aikaansaamat kul  uuri-

yhdyskunnat. Maisemara-
kenteen tulee näkyä mm. 
viheralueiden sijoi  elussa 

ja kasvillisuudessa.

Kaupunkikuvallinen 
tehtävä 

Viheralueet jäsentävät 
kaupunkikuvaa: visuaa-
linen hahmo  aminen 

helpo  uu, kaupunkira-
kenteellises   merki  ävät 
alueet ja kohteet koros-
tuvat ja alueiden iden  -
tee    nousee selvemmin 

esille. Viheralueet 
ehey  ävät ja tarvi  aessa 

pei  ävät epäedullista 
kaupunkikuvaa.

Kestävä yhdyskunta

Ympäristönsuojelu 

Luonnon 
monimuotoisuus

Tampereen 
kaupunkiluonto 

ja-maisema 
viherrakenteen 

perustana  

Hyvinvoin   
Terveys

Liikkuminen
Viihtyminen

Asumispreferenssit

VIHER- JA 
VIRKISTYSALUE-

VERKOSTO
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Tässä selvityksessä kuvataan aluksi 
Tampereen kantakaupungin viher- ja 
virkistysalueiden kaavalliset, strategisen 
ja ohjelmalliset tavoitteet. 

Seuraavissa kappaleissa tuodaan 
esille viheralueiden arvoja ja tehtäviä 
eri näkökulmista. viher- ja virkistysver-
kostoon liittyvät näkökulmat on jaettu 
seuraavasti:

Viher- ja virkistysalueiden käyttä-
jänäkökulman myötä tarkastellaan 
viher- ja virkistysalueiden toimintoja 
sosiaalisuuden, toiminnallisuuden sekä 
asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen 
näkökulmasta. 

Viheralueita käytetään sekä yk-
sinoloon että sosiaaliseen kanssakäymi-
seen. Käyttäjä voi toteuttaa itseään sekä 
fyysisesti että psyykkisesti esimerkiksi 
urheilemalla tai mietiskelemällä. Viher- 
ja virkistyspalveluilla tarkoitetaan eri-
laisia alueita (esimerkiksi pelikentät), 
rakenteita (esimerkiksi kuntoilulaitteet, 

leikkivälineet) ja verkostoja (esimerkiksi 
kevyen liikenteen reitit). Viher- ja virkis-
tysalueilla on merkitystä myös ympäris-
tön viihtyisyyden kannalta ja asuinpai-
kan valintatilanteissa.

Kaupunkimaiseman kannalta vihera-
lueita tarkastellaan kulttuurin ja histo-
rian näkökulmista, jolloin perspektiivi 
laajenee ajassa ja paikassa. Viheraluei-
den sijoittuminen kaupunkirakentee-
seen ei ole ollut sattumanvaraista, siihen 
ovat vaikuttaneet esimerkiksi luonno-
nolot, maanomistusolosuhteet sekä 
alueen maankäytön muotoutuminen. 
Ominaispiirteistä tarkastellaan esimer-
kiksi viheralueen suhdetta muuhun 
kulttuuriympäristöön sekä viheralueella 
olevia kulttuurikerrostumia, perinne-
maisemia, avointa maisematilaa, näky-
miä tai muinaismuistoja. Viheralue voi 
muodostaa oman kokonaisuutensa, mut-
ta se voi myös liittyä laajempaan luonto- 
tai rakennettuun kokonaisuuteen. Kult-

tuurikerrostumilla tarkoitetaan ihmisen 
elinympäristöönsä jättämiä jälkiä, jotka 
voivat olla joko fyysisiä rakennelmia 
tai henkilöihin ja tapahtumiin liittyviä 
muistoja. 

Ympäristönsuojelussa on kyse elotto-
masta ja elollisesta luonnosta sekä nii-
hin liittyvistä prosesseista, myös ihmi-
sen toiminnasta. Ekologisesti kestävän 
yhdyskunnan kannalta tärkeät tekijät, 
kuten vesitalous ja luonnonmukainen 
vesistörakentaminen tulee ottaa huo-
mioon yleiskaavaa laadittaessa. Ympä-
ristönsuojelun kannalta tarkasteltavat 
osa-alueet ovat tässä selvityksessä luon-
nonympäristön ekologisen toimivuuden 
kannalta tärkeä viherverkoston riittävä 
laajuus, yhtenäisyys ja jatkuvuus, vihe-
ralueiden merkitys ympäristöhäiriöitä 
lieventävänä tekijänä sekä erilaisten 
ympäristöriskien tunnistaminen, jotka 
johtuvat esimerkiksi maaperän ominai-
suuksista tai ihmistoiminnasta.

1 Selvityksen teemat 

Rannat ovat tärkeä osa Tampereen virkistysverkostoa.

KU
VA

 K
AI

SA
 JA

AL
AM

A
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2 Tampereen kantakaupungin viher- 
ja virkistysalueet strategioissa, 
kaavoissa ja ohjelmissa
Valtakunnalliset aluei-
denkäyttötavoitteet ja 
maakuntakaava
Valtakunnallisissa alueidenkäyttöta-
voitteissa todetaan, että kestävä kehitys 
tarkoittaa kestävää energian ja luonnon-
varojen käyttöä, ympäristökuormituk-
sen sopeuttamista luonnon sietokykyyn, 
kestävää materiaalitaloutta sekä biologi-
sen monimuotoisuuden säilyttämistä. Se 
painottaa myös 

• luonnonvarojen saatavuuden tur-
vaamista tuleville polville, 

• arvokkaiden luonnonalueiden ja 
niiden monimuotoisuuden säilyttä-
mistä, 

• ekologisten yhteyksien turvaamista 
suojelualueiden välillä sekä 

• luonnon virkistyskäytön edistämistä.

Tampereen kantakaupungissa valta-
kunnallisien alueidenkäyttötavoitteiden 
toteutuminen on pyritty varmistamaan 
maakuntakaavalla.

Pirkanmaan 1. maakuntakaava on vah-
vistettu 2007. Maakuntakaava on ohjee-
na laadittaessa yleiskaavaa.

Maakuntakaavassa on osoitettu kanta-
kaupungin alueella olevat seudullisesti 
merkittävät virkistysalueet ja viheryhte-
ydet. Näitä ovat:

 • Leppiojan varsi
• Tesomajärven ympäristö, yhteys 

Tohloppijärvelle
• Tohloppijärven ympäristö
• Reuharinsaari
• Pyynikki ja Pyynikinsaari
• Saunasaari
• Viikinsaari
• Kauppi-Niihama
• Halimasjärven ympäristö, yhteys 

Kangasalan puolelle ja yhteys Man-
nerheiminkalliolle

• Kirkkosuonnotko
• Kaukajärven soutustadionin alue ja 

Kristillan niemi
• Isolampi ympäristöineen
• Hervannan kanjoni
• Särkijärven-Suolijärven-Hervanta-

järven ympäristö
• Makkarajäveltä itään Kangasalan 

rajalle sijoittuva alue
• Pyhäjärven rantoja pitkin on osoi-

tettu viheryhteystarve Härmälän ja 
Hyhkyn välille.

Ulkoilureitistön osalta maakuntakaavan 
tarkoituksena on luoda koko maakun-
taan kattava runkoreitistö, josta on yh-
teydet virkistysalueisiin, luonnonomi-
naisuuksiltaan vetovoimaisille alueille, 
palvelupisteisiin sekä naapurimaakun-
tien ulkoilureitteihin. Tärkein yhtenäi-
nen ulkoilureittiverkosto Pirkanmaalla 
on Pirkan Taival –ulkoilureittiverkosto, 
joka  käsittää Luoteis- ja Ylä-Pirkanmaan 
alueella kulkevan retkeilyreittiverkoston 
lisäksi Tampereen eteläpuolella olevat 
Birgitan polku-, Kaarinan polku- ja Pir-
kan Hölkkä -ulkoilureitit sekä Pirkan 
Hiihto -reitin. Maakuntakaavassa suo-
sitellaan, että jatkossa on syytä vakiin-
nuttaa koko maakunnan ylikunnallisten 
reittien yleisnimeksi Pirkan Taival -ret-
keilyreitistö

Maakuntakaavassa on osoitettu 
myös kulttuuriperintöön ja maisemaan 
sekä luonnonsuojeluun ja luonnon mo-
nimuotoisuuteen liittyviä aluevarauksia 
jotkatulee huomioida jatkosuunnittelus-
sa.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 
on vireillä. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman ja alustavien tavoitteiden 
mukaan merkittäviä muutoksia Tam-
pereen kantakaupunkia koskeviin vir-
kistysalue tai -yhteys varauksiin ei ole 
esitetty.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on huomioitu Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa.

Maakuntakaavaan on osoitettu Tampereen kantakaupungista seudullisesti tärkeät viher- ja virkistysalueet 
ja yhteydet. Maakuntakaavassa osoitetut alueet ja yhteydet ovat pääosin toteutuneet tai olleet olemassa jo 
kaavaa laadittaessa. 

Maakuntakaavassa osoitettujen alueiden ja yhteyksien säilyminen on seudullisesti tärkeää. Pirkan Taival-
retkeilyreitistön parempi esille tuominen Tampereen kantakaupungin alueella tukisi seudullisia tavoitteita.
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Pirkanmaan 1. maakuntakaavan virkistysverkosto ja ulkoilureitit ovat osa Pirkan Taival-retkeliyreitistöä.

Pirkanmaan 1. maakuntakaava. Seudullisesti tärkeät virkistysalueet ja -yhteydet on osoitettu  kirkkaan vihreällä värillä. Seudullisesti 
tärkeät laajemmat retkeliy- ja ulkoilumetsät haaleammalla vihreällä.



|   10   |

Kantakaupungin yleiskaava 2040   |   Viher- ja virkistysalueverkostoselvitys

Viher- ja virkistysalueet 
yleis- ja asemakaavoissa 
Tampereen kantakaupungin nykyisen 
viherverkon pääpiirteet muodostettiin 
viher- ja virkistysalueiksi Tampereen 
ensimmäisessä yleiskaavassa, joka hy-
väksyttiin vuonna 1972. Tätä ennen oli 
1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alus-
sa rakennettu keskustan alueella edel-
leen käytössä olevat vanhimmat puistot 
ja puistokadut, kuten esimerkiksi Etelä-
puisto-Hämeenpuisto-Näsinpuisto-puis-
toakseli, Pyynikin kirkkopuisto ja Pyyni-
kin harjualueen luonnonpuisto.  Tämän 
jälkeenkin yleiskaavoissa ja asemakaa-
voissa on pidetty kiinni Tampereen luon-
nolle ja maisemarakenteelle ominaisista 
pääpiirteistä ja pyritty säilyttämään 
monimuotoinen ja monipuolinen viher-
rakenne. 

Kaupungin laajenemisen myötä met-
säalueet ja erityisesti avoin peltomaise-
ma ovat vähentyneet vuosikymmenten 
kuluessa paljon entisestä. Samalla vi-
herrakenne on paikoin muuttunut epä-
yhtenäiseksi, etenkin keskusta-alueella, 
mutta myös rautatie ja liikenneväylät 
ovat katkaisseet osan entisistä viheryh-
teyksistä.

Tampereen kaupungin vihera-
luejärjestelmässä yleisiä viheralueita 
ovat kaupunkipuistot, luonnonmukaiset 
lähivirkistysalueet, maiseman- ja luon-

nonhoitoalueet, urheilu- ja virkistys-
palveluja sisältävät viheralueet ja suo-
javiheralueet. Lisäksi yleisiin viher- ja 
virkistysalueisiin voidaan lukea myös 
luonnonsuojelualueet. Yleiset vihera-
lueet muodostavat keskeisen osan kau-
pungin toiminnallisesta viherverkosta. 
Yleiset viheralueet ovat alueita, joita kai-
killa asukkailla on oikeus käyttää. 

Kaupunkipuistoja ovat keskus-
tapuistot, erikoispuistot ja –kohteet, 
korttelipuistot ja kaupunginosapuistot. 
Kaupunkipuistojen sijainti on keskeinen 
ja ne edustavat usein perinteistä puis-
tomaista viherrakentamista ja korkeata-
soista ympäristörakentamista. Yleiskaa-
voissa ne on osoitettu merkinnällä VLK. 
Kaupunkipuistojen runsaasta käytöstä 
johtuen puistojen kuluminen on voima-
kasta. Viheralueiden vuotuisista ylläpi-
tokustannuksista suurin osa muodostuu 
kaupunkipuistojen rakentamisesta ja 
ylläpidosta. 

Luonnonmukaisia lähivirkistysaluei-
ta ovat kooltaan laajat aluepuistot sekä 
virkistysaluejärjestelmää täydentävät 
viherreitit ja muut lähivirkistysalueet. 
Luonnonmukaiset lähivirkistysalueet 
ovat kaupunkipuistoja luonnonmukai-
sempia, mutta myös niissä on raken-
nettuja toiminnallisia ja säännöllisesti 
kunnossapidettäviä osia. Toimintojen 
sijoittamista ohjaavat luonnonolot ja 
maisema. Laajat, luonnonmukaiset lähi-

virkistysalueet jäsentävät maisemaa ja 
niillä on tärkeä tehtävä pienilmaston ja 
vesitalouden säätelijöinä. Luonnonmu-
kaisten lähivirkistysalueiden yleiskaava-
merkintä on VLL.

Lisäksi yleiskaavoihin on merkitty 
mai¬seman- ja luonnonhoitoalueiksi va-
rattuja lähivirkistysalueita, kuten rannat, 
vesistöjen suoja-alueet, harjut, rinteet, 
pellot ja niityt merkinnällä VLM sekä 
urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita ja 
uimaranta-alueita merkinnällä VU. 

Muista viheraluetyypeistä on yleis-
kaavoihin on merkitty luonnonsuoje-
lualueet merkinnällä SL-3 ja SL-4, maa- ja 
metsätalousalueet merkinnällä MU sekä 
erityisalueista ryhmäpuutarha-alueet 
merkinnällä RP-1, leirintäalueet merkin-
nällä RT ja hautausmaa-alueet merkin-
nällä EH.

Kantakaupungin alueella on voimas-
sa vuoden 1998 yleiskaavaa vanhempia 
osayleiskaavoja Pyynikillä ja keskustas-
sa, joissa on käytetty merkintöjä V, ja VL 
osoittamaan lähivirkistysalueita. Pyyni-
kin osayleiskaavassa on osoitettu myös 
laajat luonnonsuojelualueet merkinnöil-
lä SL-*. Voimassa olevan kantakaupungin 
yleiskaavan jälkeen laadituissa osayleis-
kaavoissa on käytetty pääpiirteissään sa-
moja merkintöjä VLK, VLL ja VLM, mutta 
alueisiin on kohdistettu erityisiä määrä-
yksiä indeksinumeroilla.

Tampereen 1. yleiskaavan viherverkkoa koskeva teemakartta vuodelta 1972.
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Edellisessä kantakaupungin yleis-
kaavassa 1998 osoitettiin kantakaupun-
gin viherverkosta 56 aluetta merkit-
täviksi viherverkon osiksi. Märitykset 
pohjautuivat vuonna 1994 laadittuun 
viheralueselvitykseen. Vuonna 2008 
valmistuneessa kantakaupungin ym-
päristö- ja maisemaselvityksessä näitä 
kohteita tarkasteltiin uudelleen päivite-
tyn perusselvitysaineiston, ilmakuvien 
ja maastokäyntien avulla. Määrittelype-
rusteet olivat samat kuin vuoden 1994 
selvityksessä: ekologia, toiminta, kau-
punkikuva, maisema ja historia. Kunkin 
määrittelyperusteen osalta merkittäviä 
kohteita valittaessa harkittiin erityisesti 
alueen suhdetta osana laajempaa vihe-
raluekokonaisuutta. Tarkastelussa pää-
dyttiin säilyttämään kaikki 56 kohdetta 
merkittävien viherverkon osien listalla. 
Rajauksia tarkennettiin useiden kohtei-
den osalta. Osa rajauksista laajennettiin 
mm. Vuoreksen ja Kauppi-Niihaman alu-
eilla rajaukset laajennettiin koskemaan 
myös vuoden 1998 yleiskaavan ulkopuo-
lella tai selvitysalueena olevia vihera-
lueiden osia.

Tampereen yleiskaavamerkinnät kuvaavat hyvin alueiden todel-
lista ympäristöllistä ja maisemallista luonnetta sekä tulevan hoi-
don tavoitetilaa. Yleiskaavassa on osoitettu erityyppisiä vihera-
lueita monipuolisesti kaikille kantakaupungin suunnittelualueille. 
Edellisessä kantakaupungin yleiskaavassa vuodelta 1998 on osoi-
tettu myös merkittävät viherverkon osat. Samaa merkintää ei ole 
kuitenkaan käytetty osayleiskaavojen alueilla. Yleiskaavoilla ei ole 
osoitettu myöskään historiallisesti arvokkaita puistoja, eikä kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaita maisematiloja.  

Tampereen kaupungin asemakaavamerkinnöissä ja - määräyksis-
sä ei ole käytetty yleiskaavan mukaista jaottelua viheraluetyyp-
pien suhteen. Viheraluetyyppien huomioiminen asemakaavoissa 
saattaisi helpottaa esimerkiksi viheralueiden ja asuntoalueiden 
piha-alueiden tarkempaa suunnittelua ja parantaa niiden laatua. 
Asemakaavoissa on tärkeää huomioida viherrakenteen kokonai-
suus, jatkuvuus ja saavutettavuus ja varmistaa myös historiallis-
ten puistojen säilyminen.

Voimassa olevien yleiskaavojen viheraluevaraukset kantakaupungissa.Voimassa oleeeevien ylelllllllllllll iskaavojen viheraluevaraukset kantaakaaaaaa aupungissassssss
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Kaupunkistrategiset 
lähtökohdat
Rosoisesti kaunista on kaupunkiraken-
ne- ja ympäristösuunnitelma, joka on 
vuonna 2013 laadittu yhdyskuntalau-
takunnan, Tampereen kaupunkiseudun 
joukkoliikennelautakunnan ja konser-

nihallinnon kaupunkikehitysryhmän 
yhteinen asiakirja. Kaupunkirakenne- 
ja ympäristösuunnitelman perusta on 
vuonna 2013 hyväksytyssä kaupun-
kistrategiassa Yhteinen Tampere-näkö-
alojen kaupunki. Srategiassa ja Rosoi-
sesti kaunista-suunnitelmassa esitellään 
lukuisia eri tavoitteita, joista osa liittyy 

keskeisesti myös viher- ja virkistysalue-
verkoston kehittämiseen. Seuraavassa 
on lajiteltu kaupunkistrategian sekä 
kaupunkirakenne- ja ympäristösuunni-
telman tavoitteet ja toimenpideehdotuk-
set viherverkostoon liittyen:

Viher- ja virkistysalueverkoston toiminnallisuus ja 
palvelut sekä kaupungin matkailu ja imago 
Viherverkot suunnitellaan yhtenäisiksi. 

Kaupin ja Pyynikin laajojen virkistysalueiden yhteyksiä ja 
saavutettavuutta parannetaan laadukkailla viher- ja kevyen 
liikenteen yhteyksillä.

Liikunta- ja leikkipaikat otetaan huomioon suunnittelussa. 
Liikkumisen perusedellytyksiä ja mahdollisuuksia kulttuuri- 
ja luontokokemuksiin on vahvistettu ja terveyttä edistävää 
neuvontaa on parannettu. 

Selvitetään mahdollisuudet muodostaa Tammerkoskesta 
maailmanperintökohde ja perustaa Tampereelle kansallinen 
kaupunkipuisto

- Laukontorin ja satama-alueiden palvelumahdollisuuksia 
kehitetään ja vahvistetaan Tamperetta vesiluontoa hyö-
dyntävänä matkailukaupunkina.

-  Ranta-alueita ja vesiliikennettä kehitetään Tampereen ve-
tovoimatekijöinä

-  Keskustatoimintoja kehitetään Tammerkosken molemmil-
la puolilla

- Kehitetään Eteläpuisto-Hämeenpuisto-Näsilinna-Särkän-
niemi akselia

Laaditaan keskustan tapahtumaverkon kehittämissuunnitel-
ma ja tapahtumapaikkoja kehitetään ohjelman mukaisesti.

Asuinalueiden kehittämisen yhteydessä huomioidaan mah-
dollisuudet tapahtumien järjestämiselle.

Keskustan elinvoima on vahvistunut. Tampereen asema kult-
tuuri-, kongressi-, tapahtuma- ja matkailukaupunkina on 
vahvistunut. 

Täydennysrakentaminen sekä kaupunkiympäristön 
ja viher- ja virkistysalueiden laatu
Yhdyskuntarakenteen täydentäminen on lisännyt alueiden 
viihtyisyyttä ja elinvoimaa. Täydennysrakentamisella on 
parannettu asuinalueiden laatua ja vahvistettu elinvoimaa.

Asuntojen ja asuinympäristöjen toteutukset ovat korkeata-
soisia, houkuttelevia ja innovatiivisia.

Joukkoliikenteen laatukäytävien ja etelän suuntaisen rata-
vyöhykkeen vaikutusalueilla on tehostettu maankäyttöä ja 
parannettu ympäristön laatua.

EHYT-yleissuunnitelmien yhteydessä neuvotellaan toteutta-
jatahojen ja naapuruston kanssa täydennysrakentamisesta 
sekä lähiympäristön ja virkistysalueiden kehittämisessä, 
kaupunkirakennetta kehitetään omaehtoista liikkumista tu-
kevaan suuntaan.

Ylläpito
Lisätään tapakasvatusta, jolla yhteisesti käytetyt alueet py-
syvät siisteinä ja yhteisiä välineitä käytettäisiin kestävästi. 
Kannustetaan ihmisiä omatoimiseen lähiympäristön puh-
taanapitoon.

Viheralueet ja ympäristönsuojelu
Kantakaupungin yleiskaava 2040 -ratkaisu vähentää pääs-
töjä nykytilanteeseen verrattuna.

Yhdyskuntarakenteen ja investointien ilmastovaikutuksia 
vähennetään.

Luonnonsuojelualueita on lisätty luonnonsuojeluohjelman 
mukaisesti. Toteutetaan luonnonsuojeluohjelman toimen-
piteitä.

Liikkuminen pyörällä ja kävellen
Keskustan ja aluekeskusten saavutettavuus kestävillä kulku-
muodoilla on parantunut

- Suunnitellaan ja toteutetaan kävelyn, pyöräilyn ja joukkolii-
kenteen laatukäytävät sekä pyöräpysäköinnin alueita

- Parannetaan keskustan ja aluekeskusten saavutettavuutta 
kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä

Keskusta ja aluekeskukset ovat parantuneet kävely-ympäris-
töinä. Ydinkeskustaan toteutetaan kävelyalueita ja liikekes-
kustaa kehitetään ja laajennetaan.

- Täydennetään keskustan kävely- ja pyöräilyverkkoa

- Parannetaan esteettömyyttä keskustassa ja keskeisillä kul-
kureiteillä

Tyytyväisyys kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneolosuhtei-
siin on parantunut

- Parannetaan kävelyn ja pyöräilyn järjestelyitä ja kunnos-
sapitoa erityisesti turvallisuuden, sujuvuuden ja esteettö-
myyden näkökulmista

Pintapysäköinniltä vapautunutta tilaa muutetaan pyöräilyn, 
jalankulun, tapahtumien ja kaupalliseen käyttöön.

Pyöräpysäköintiä kehitetään.

Kävely ja pyöräily ovat lisääntyneet siten, että yhteenlaskettu 
kulkutapaosuus on 34 prosenttia vuonna 2016 (2012=Käve-
ly 25 %, pyöräily 6 %). 
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Viheralueiden määrä 
ja riittävyys
Tampere on vehreä kaupunki. Kaiken 
kaikkiaan noin 68 prosenttia maapin-
ta-alasta eli 8790 hehtaaria on kasvil-
lisuuden peittämää, metsää, puistoa, 
katupuita, pihaa, puutarhaa, nurmi- ja 
niittyaluetta tai peltoa. Noin 32 prosent-
tia eli noin 4090 hehtaaria on rakennet-
tua aluetta, rakennuksia, kattoja, teras-
seja, katuja, polkuja, parkkipaikkoja sekä 
peli-, varasto- tai muita kenttiä.

 Kasvillisuuden peittämistä alueista 
noin 76 prosenttia eli noin 6740 hehtaa-
ria on julkisessa käytössä olevaa tilaa, 
mikä tarkoittaa 52 prosentin osuutta 
kantakaupungin koko maa-alasta. Puo-
lestaan tonteilla yksityisessä käytössä 
olevien pihojen ja puutarhojen osuus 
viherpinta-alasta on noin 24 prosenttia. 

Tampereen kantakaupungin alueella 
voimassa olevissa yleiskaavoissa on yh-
teensä noin 4 510 hehtaaria viher- ja vir-
kistysalueita, mikä on noin 36 prosenttia 
kantakaupungin maapinta-alasta.  

Yleiskaavojen viher- ja virkistysalu-
evarauksista on asemakaavoitettu noin 

44 prosenttia eli noin 2000 hehtaaria. 
Laajimmat asemakaavoittamattomat vi-
heraluevaraukset sijaitsevat Kauppi-Ni-
hamassa ja Ojalan alueella sekä Vuorek-
sen, Hervannan, Hallilan ja Särkijärven 
ympärillä. Yleiskaava on toteutumatta 
myös Tesoman ja Haukiluoman väliin 
jäävän viheryhteyden ja Lamminpään 
hautausmaan sekä Mustavuoren vanhan 
maa-ainestenottoalueen kohdalla. 

Kaiken kaikkiaan asemakaavoitettua 
viheraluetta on kuitenkin kantakaupun-
gin alueella yhteensä noin 2670 hehtaa-
ria.  Yleiskaavan mukaisille asuinalueille 
ja muiden maankäyttövarausten alueille 
on osoitettu noin 680 hehtaaria lähivir-
kistysalueita, koska asemakaavoilla on 
osoitettava asuntojen lähivirkistysalueet 
yleiskaavan asuinaluevarauksien sisälle.

Viheralueiden riittävyyden määritte-
ly pinta-alana asukasta kohden on han-
kalaa, koska se ei kerro viheralueiden 
saavutettavuudesta, eikä niiden laadusta 
tai sijainnista suhteessa erilaisiin häiriö-
tekijöihin. Osittain tästä syystä sitovia 
normeja viheralueiden määrän riittä-
vyydestä ei ole Suomessa erikseen mää-
ritelty. Tampereen edellisessä kanta-

kaupungin yleiskaavassa vuodelta 1998 
viheralueiden mitoitussuositukseksi 
määriteltiin 120m2 asukasta kohden. 
Määritelmä perustui Valtion Virkistys-
aluetoimikunnan vuonna 1973 esittä-
mään suositukseen.  Samaa mitoitussuo-
situsta on käytetty myös Hervantajärven 
osayleiskaavassa vuodelta 2010. Molem-
pien kaavojen yhteydessä on todettu vi-
heralueiden pinta-alan asukasta kohden 
ylittävän asetetun suosituksen selvästi. 
Nykyisin kantakaupungissa on yleis-
kaavoitettua viher- ja virkistysalueita 
yhteensä noin 210 m2 asukasta kohden.

Viheralueiden pinta-alassa ja mää-
rässä asukasta kohden laskettuna on 
kuitenkin suuri alueellinen ero. Aluei-
den välinen ero korostuu riippuen siitä, 
lasketaanko yleiskaavojen vai asemakaa-
vojen mukaisia viheralueita. Esimerkiksi 
keskustan tilastoalueella yleiskaavoi-
tettua viher- ja virkistysalueita on noin 
51m2 asukasta kohden, kun Tasanteen 
tilastoalueella määrä on noin 1300m2 

asukasta kohden. Saman asian laskemi-
nen asemakaavoitetuilla viheralueilla 
antaa keskustassa 50m2, mutta tasan-
teella luku putoaa selvästi ollen 266m2. 

Kasvipeitteinen maa-ala Tampereen kantakaupungissa nykytilanteessa.
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Viheralueiden palvelut
Viherpalveluja ovat erilaiset kaupungin 
ylläpitämät viheralueet, toiminta-alueet 
ja -paikat. Näitä ovat esimerkiksi urhei-
lu-, peli- ja lähikentät, leikkipaikat, ke-
vyen liikenteen väylät, puistokäytävät ja 
ulkoilureitit. Viherpalveluja ovat myös 
skeittipaikat, koirapuistot, matonpesu- 
ja soutuvenepaikat sekä muunlaisia toi-
mintoja ja harrastuksia palvelevat alueet 
ja rakenteet. Viherpalveluja ovat myös 
erilaisten viheralueiden verkostot, ra-
kennetut puistot, maisemapellot ja -nii-
tyt sekä metsät ja suojelualueet. 

Yleiskaavan periaatteena on, että vi-
herpalveluita tulisi löytyä tasapuolisesti 
kaupungin eri osista. Yleiskaavassa vara-
taan viher- ja virkistyspalveluille riittä-

vät puitteet ja osoitetaan alueiden väliset 
yhteydet. Viherpalveluiden kehittämistä 
ja uusien palveluiden sijoittamista ohja-
taan tarkemmin viherpalveluohjelmilla, 
jotka ovat osa viheralueohjelmaa.

Viimeisin viheralueohjelma vuosil-
le 2005-2014 on laadittu ja hyväksytty 
vuonna 2005. Viherpalveluohjelmien 
laadinnasta vastaa Tampereen kaupun-
kiympäristön kehittämisen vihersuun-
nittelu. Vuoden 2010 jälkeen on laadittu 
koirapuistoja ja leikkipaikkoja koskevat 
ohjelmat. Parhaillaan vuonna 2014 laa-
dittavana ovat mm. avoimia viheralueita, 
maisemapeltoja ja niittyjä, liikunta- ja 
pelikenttiä, skeittausta ja BMX-pyöräilyä 
sekä kaupungin omistamia taimistoja 
koskevat ohjelmat. Kaupunki on laati-

massa ohjelmaa myös palstaviljelyn ke-
hittämisestä.

Viherpalveluohjelmien tavoitteena 
on ylläpitää ja tuottaa riittävää ja ta-
sapuolista viherpalveluiden tarjontaa 
koko kaupungissa. Ohjelmissa on tun-
nistettu palveluiden alueellisia ja myös 
laadullisia puutteita sekä hoitovastuiden 
päällekkäisyyttä. Investointitoimenpi-
teet ajoittuvat nykyisillä ohjelmilla seu-
raavalle 5-10-vuotiskaudelle.  Kaikkia 
ohjelmissa tunnistettuja ja esitettyjä 
puutteita ei voida korjata tai toimenpi-
teitä toteuttaa kiireellisellä aikataululla, 
mikä asukkailta saaduissa palautteissa 
koetaan monesti ongelmallisena. 

Läntinen alue maapinta-ala 2 784 ha
• Yleiskaavoitettua viheraluetta on 706 

hehtaaria
• Asemakaavoitettu viheraluetta on 707 

hehtaaria
• Asukasta kohden asemakaavoitettua 

viheraluetta on noin 155 m2

Keskinen alue maapinta-ala 2 017 ha
• Yleiskaavoitettua viheraluetta on 754 

hehtaaria
• Asemakaavoitettu viheraluetta on 572 

hehtaaria
• Asukasta kohden asemakaavoitettua 

viheraluetta on noin 86 m2

Itäinen alue maapinta-ala 3 438 ha
• Yleiskaavoitettua viheraluetta on 1307 

hehtaaria
• Asemakaavoitettu viheraluetta on 508 

hehtaaria 
• Asukasta kohden asemakaavoitettua 

viheraluetta on noin 146 m2

Eteläinen alue maapinta-ala 4 618 ha
• Yleiskaavoitettua viheraluetta on 1743 hehtaaria
• Asemakaavoitettu viheraluetta on 1036 hehtaaria 
• Asukasta kohden asemakaavoitettua viheraluetta 

on noin 159 m2
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Yleiskaavan periaatteena on, 
että viherpalveluita tulisi löy-
tyä tasapuolisesti kaupungin 
eri osista. Yleiskaavassa va-
rataan viher- ja virkistyspal-
veluille riittävät puitteet ja 
osoitetaan alueiden väliset 
yhteydet. 

Viherpalveluiden kehittämistä
ja uusien palveluiden sijoit-
tamista ohjataan tarkemmin 
viherpalveluohjelmilla, jotka 
ovat osa viheralueohjelmaa.

Voisiko myös Tampereella 
asukkaiden, asukasyhdistys-
ten ja harrastajaryhmien vas-
tuuta omatoimisuutta viher-
palveluiden rakentamisessa ja 
hoidossa tukea enemmän?

Millaisia vaikutuksia toiminta-
tapojen muutoksella olisi? 

Vuodenajoilla on merkittävä vaikutus viheralueiden käyttöön ja siellä tapahtu-
vaan toimintaan.

Uimarannat ovat tärkeitä viherpalveluita. Kuvassa yksi kaupungin suosituim-
mista uimarannoista Kaukajärven soutustadionin vieressä.

Lähiasukkaat ovat ottaneet pysäköintialueita kasvimaiksi eräässä Yhdysval-
talaisessa kaupungissa.
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Lempäälän kunnassa on käytössä 
omatoimiraha, joka on tarkoitettu kunta-
laisten, kuten asukas- ja kyläyhdistysten 
sekä muiden harrastajaryhmien omaa 
aluetta kehittäviin projekteihin ja hank-
keisiin. Omatoimirahaa myönnetään esi-
merkiksi ympäristön kunnostamiseen ja 
asuinalueen palvelutoiminnan täydentä-
miseen. Omatoimirahalla on mm. kun-
nostettu leikkikenttiä ja uimarantoja, 
rakennettu jätekatos ja varastokoppi, nii-
tetty kaislaa ja huollettu urheilualueita. 
Tuettavilta kehittämis- ja kunnostustoi-
menpiteiltä edellytetään suunnitelmalli-
suutta sekä raportointia. Myös Helsingin 
kaupungin rakennusvirasto järjestää ns. 
puistokummi-toimintaa, joka mahdollis-
taa vapaaehtoisen puistojen kunnossa-
pidon asiasta kiinnostuneille kaupunki-
laisille. Myös lukuisissa ulkomaalaisissa 
kaupungeissa on asukkaiden entistä 
vapaampi ja omaehtoisempi toiminta ja 
lähiympäristön kehittäminen sallittua ja 
sitä tuetaan erilaisin keinoin.
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Viheralueiden 
toteuttaminen ja hoito
Yleisiksi viheralueiksi kaavoitetut alueet 
ovat Tampereella pääosin kaupungin 
omistuksessa, lukuun ottamatta joi-
takin yleiskaavoitettuja viheralueita 
Kauppi-Niihamassa ja järvien rannoil-
la. Kauppi-Niihamassa viheralueet ovat 
maanomistusolosuhteista riippumatta 
pääsoin yleisessä käytössä jokamiehe-
noikeuksien turvin. Ranta-alueilla on 
useammassa yksityisen omistamas-
sa kohdassa kyse olemassa olevan lo-
ma-asunnon pihapiiristä, eivätkä joka-
miehenoikeudet ole siellä voimassa. 

Viheralueiden asemakaavoitus yleis-
kaavoitus aiheuttaa kunnalle lunastus-
velvollisuuden, mikäli maanomistaja 
niin vaatii. Yleiskaavan viheralueita ei 
kuitenkaan ole oikeus lunastaa ilman 
asianomaisen ministeriön lupaa. Asema-
kaavan mukaisen yleisen alueen kunta 
on sen sijaan oikeutettu lunastamaan 
ilman erityistä lupaa2. 

Viheralueiden hoitoon vaikutta-
vat mm. kaavamääräykset ja keskus-
tan laatutasovyöhykemäärittelyt. Myös 
asukasmielipiteitä kuunnellaan. Yksi-
tyiskohtaisemmin hoito määritellään 
valtakunnallisessa viheralueiden hoito-
luokituksessa, joka on otettu käyttöön 
Tampereella jo 1990-luvun alkupuolella 
helpottamaan viheralueiden hoitoa ja 
töiden priorisointia. Valtakunnallista 
luokitusta on täsmennetty vuonna 2007, 
mikä aiheuttaa päivitystarvetta myös 
Tampereella3.

A-luokan rakennettuihin viheraluei-
siin kuuluvat edustusviheralueet (A1), 
käyttöviheralueet (A2) ja käyttö- ja suo-
javiheralueet (A3). A1 ja A2 -luokissa 
hoito on intensiivistä ja säännöllistä pe-
rinteistä puistonhoitoa. A3-luokassa on 
pääosin luonnonkasvillisuutta, jolloin 
hoidon tavoite on kasvillisuuden moni-
muotoisuuden ja elinvoimaisuuden tur-
vaaminen.

B- luokan maisemapellot ja niityt si-
jaitsevat yleensä asutuksen reuna-alu-
eilla tai osana laajempaa viheraluetta. 
Maisemapeltoja ja niittyjä on Tampe-
reella varsin vähän.

C-luokan taajamametsät on Tampe-
reella selvästi suurin hoitoluokka noin 
57 % viheralueista. Taajamametsät ja-
kautuvat lähimetsiin (C1), ulkoilu- ja vir-
kistysmetsiin (C2) ja suojametsiin (C3) 
sekä metsiin (C4). Lähimetsät sijaitsevat 
asutuksen välittömässä läheisyydessä, 
ulkoilu- ja virkistysmetsät asutuksen 
liepeillä laajempina kaupunkiraken-
teelle väljyyttä antavina vyöhykkeinä. 
Suojametsät sijaitsevat pääväylien, teol-
lisuusalueiden ja vesistöjen reuna-alu-
eilla, ne toimivat suojavyöhykkeenä 
lieventäen melu-, pöly-, tuuli- ja saaste-
haittoja. Osalla Tampereella yleiskaavan 
asemakaavoittamattomilla viheralue-
varauksilla metsänhoito on yksityisten 
maanomistajien vastuulla. Yleiskaavan 
viheralueilla on voimassa vaatimus mai-
sematyöluvasta. 

Lisäksi viheralueiden luokitukseen 
kuuluvat E-luokan erityisalueet, joita 
ovat luontokohteet tai rakennetut ym-
päristöt, jotka poikkeavat ominaisuuk-
siltaan muiden hoitoluokkien luontees-
ta. Erityisalueita voivat olla pienialaiset 
suot, kalliot, lehdot, harvinaisten kasvien 
esiintymät tai rauhoitetut luontotyypit. 
Myös esim. urheilukenttiä, uimaranto-
ja, veneilysatamia ja palstaviljelyalueita 
voidaan luokitella erityisalueiksi.

Viheralueiden kustannukset

Tampereen kaupungin vuoden 2013 
tilinpäätöksen mukaan viheralueiden 
rakentamiseen ja ylläpitoon käytettiin 
konsernihallinnon yleisten alueiden 
suunnittelussa yhteensä noin 12,8 mil-
joonaa euroa, joista investointien osuus 
oli noin 5,1 miljoonaa euroa. Koko 
kaupungin toimintamenoista viher-
tuotannon osuus oli 0,56 prosenttia ja 
investoinneista oli noin 6,1 prosenttia. 
Viheralueisiin käytettävä rahamäärä on 
pysynyt vuosikausia kutakuinkin sa-
mansuuruisena. Viime tilikauden inves-
tointien melko suureen osuuteen on vai-
kuttanut Vuoreksen uuden asuinalueen 
toteuttaminen, mutta myös keskustaan 
on toteutettu esimerkiksi uusia korkea-
tasoisia leikkipuistoja. 

Metsät ovat Tampereella yleisin viheraluetyyppi. Niitä on yli 
puolet kaikista viheralueista. Avoimia viheralueita on jäljellä 
vähän. Rakennetut A-luokan puistot sijaitsevat pääasiassa kes-
kustassa ja sen liepeillä.

Viheralueet ovat verrattain halpa palvelu tuottaa. Viheraluei-
den kustannus asukasta kohden oli viimevuonna noin 59 euroa.

2Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132
3 Ympäristön tila 2008
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Viheralueiden hoitoluokat

Läntinen alue
• Viheralueet ovat pääasiassa metsiä, joita on eri 

hoitoluokkiin jaoteltuina sekä myös hoidon ulko-
puolella. Keskustaluokan (A1) puistoja ei ole.

• Avoimena hoidettavia viheralueita on 27 hehtaaria
• Luonnonsuojelualueita on noin 40 hehtaaria

Keskinen alue
• Suurin osa viheralueista, noin 130 hehtaaria on rakennettuja 

A-luokan viheralueita, joista keskustan edustusviheralueita (A1) 
on noin 10 hehtaaria

• Noin 110 hehtaaria hoidetaan metsänä 
• Avoimena hoidetaan 16 hehtaaria
• Suojelualueita tai muita arvokkaita alueita on 5 hehtaaria

Itäinen alue
• Viheralueet ovat pääasiassa metsiä, joita on eri hoitoluokkiin 

jaoteltuina sekä myös hoidon ulkopuolella. 
• Keskustaluokan (A1) puistoja ei ole. A-hoitoluokan muita raken-

nettuja viheralueita on 88 hehtaaria 
• Avoimena hoidetaan 42 hehtaaria
• Suojelualueita tai muita arvokkaita alueita on 4,6 hehtaaria

Eteläinen alue
• Viheralueet ovat pääasiassa metsiä, joita on eri hoitoluokkiin 

jaoteltuina sekä myös hoidon ulkopuolella. 
• 68 hehtaaria hoidetaan avoimina
• Keskustaluokan (A1) puistoja ei ole. A-hoitoluokan muita 

rakennettuja viheralueita on 115 hehtaaria

Hoitoluokitus Keskinen alue
ha

Läntinen alue
ha

Eteläinen alue
ha

Itäinen alue
ha

A-luokka
B-luokka
C-luokka
D-luokka
E-luokka
S-luokka

Muut

146
16

111
22
15
56
14

53
28

400
58
27
74
29

103
68

557
90
20
67
87

80
40

330
47
6

14
12
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Tampereen Viheralueohjelma (2005–
2014) on viheralueiden kehittämistä 
koskeva pitkän tähtäimen toimintasuun-
nitelma. Viheralueohjelman tavoitteena 
on viheralueiden määrän ja laadun sekä 
käyttäjien tarpeiden mukaisten viher-
palvelujen turvaaminen. Se on laadittu 
tukemaan kaupunkistrategian mukaista 

terveellisen ja turvallisen ympäristön 
sekä hyvän elämän tavoitetta. Ohjelma 
ohjaa viheralueiden suunnittelua, raken-
tamista ja hoitoa. Sillä pyritään resurssi-
en tarkoituksenmukaiseen kohdentami-
seen ja tehokkaaseen käyttöön. Se ohjaa 
myös viheralueiden käyttäjien ja niistä 
vastaavien vuorovaikutusta. Ohjelma 

määrittelee viheralueita koskevat ylei-
set kehittämistavoitteet ja viherverkon 
keskeiset kehittämistavoitteet. Ohjelma 
määrittelee lisäksi toimenpiteet tavoit-
teiden toteuttamista varten. Viheralue-
ohjelma esittää seuraavat yleiset kehit-
tämistavoitteet:

Viheralueiden suunnittelussa ja rakentamisessa
• Viihtyisyyden ja turvallisuuden lisääminen
• Riittävyys ja saavutettavuus eri puolilla kaupunkia
• Valaistuksen riittävyys
• Esteettömyys
• Lasten ja nuorten kehitystä tukeva ympäristö
• Lasten ja nuorten osallistuminen suunnitteluun
• Suunnitteluyhteistyö ja vuorovaikutteinen 

suunnittelu

Kunnossapidossa ja hoidossa
• Puhtaanapidon ja jätehuollon kehittäminen
• Rantojen kestävä kehitys
• Tärkeiden kaupunkinäkymien korostaminen
• Kulttuurimaisemien säilyttäminen ja ylläpito
• Avoimen maisematilan säilyttäminen
• Arvokkaiden kasviesiintymien huomioon ottaminen
• Eläimistön huomioon ottaminen

Hallinnossa ja valvonnassa
• Tiedottamisen lisääminen ja tehostaminen
• Käytön valvonnan tehostaminen
• Viheralueiden ylläpitäjien osaamisen lisääminen
• Päättäjien asiantuntemuksen lisääminen
• Resurssien lisääminen

Lisäksi Viheralueohjelmassa esitetään seuraa-
via viheraluetyyppikohtaisia kehittämistavoit-
teita:

Kaupunkipuistot (VLK)
• Keskustapuistojen kunnostus ja laatutason 

parantaminen
• Korttelipuistojen riittävyys ja leikkipaikkojen 

turvallisuus
• Kaupunginosapuistojen monipuolisuus ja 

turvallisuus
• Erikoispuistojen kunnostaminen, historiallisten 

puistojen säilyttäminen, erikois- tai teemapuistojen 
lisääminen

Luonnonmukaiset lähivirkistysalueet (VLL)
• Aluepuistojen toiminnallisuuden kehittäminen
• Lähiliikuntamahdollisuuksien lisääminen
• Skeittipuistojen ja –paikkojen lisääminen
• Ympäristökasvatusta tukevan luontopainotteisen 

lasten ja nuorten puiston perustaminen keskeiselle 
paikalle

• Reittien talvikunnossapidon lisääminen
• Reittien jatkuvuuden parantaminen
• Eri liikuntamuodoille tarvittavien reittien 

turvaaminen

Maiseman – ja luonnonhoitoalueet (VLM)
• Rantojen käytön suunnittelu ja koordinointi kestävän 

kehityksen periaatteen mukaan
• Rantojen käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen
• Avo-ojien ja muiden pienvesien säilyttäminen
• Avo-ojien hoitotason parantaminen
• Hulevesien aiheuttaman kuormituksen 

vähentäminen
• Harjujen säilyttäminen viher- ja virkistysalueina
• Maisemaniittyjen ja -peltojen säilyttäminen

Liikunta- ja urheilualueet (VU, VV, VR)
• Kenttien reuna-alueiden hoidon kehittäminen
• Uimarantojen perusvarustetason parantaminen
• Uimarantojen kunnossapidon tehostaminen

Muut viheralueet
• Liikenteen suojaviheralueiden hoitotason 

parantaminen
• Liikenneviheralueiden laadun parantaminen
• Sisääntuloväylien viheralueiden laadun 

parantaminen
• Koirapuistojen lisääminen ja niiden laadun 

parantaminen
• Julkisten kiinteistöpihojen laadukkuus ja turvallisuus
• Koulu- ja päiväkotipihojen kunnostaminen
• Koulupihojen toiminnallisuuden kehittäminen

Kirkkosuonnotkon avointa maisemaa.
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KUVA RANJA HAUTAMÄKI

Posteljooninpuisto on rakennettu A-1 luokan keskustapuisto.
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3 Viher- ja virkistysalueiden arvo 
asukkaiden hyvinvoinnin kannalta

Luonnossa virkistäyty-
misellä on myönteisiä 
vaikutuksia terveyteen
Luonnolla on kaupunkilaisille tärkeä 
rooli niin henkisesti, sosiaalisesti kuin 
fyysisesti.  Luonto oli vielä entisessä 
maatalousyhteiskunnassa suomalaiselle 
erityisesti taloudellisen hyödyn lähde. 
Nykyisin asukkaat mieltävät viheralueet 
henkisen hyvinvoinnin ja stressistä pa-
lautumisen lähteenä. 

Virkistyksellä tarkoitetaan sellaista 
aktiivista tai passiivista toimintaa, jonka 
seurauksena ihminen kokee ruumiin tai 
mielen virkeyttä. Virkistäytyminen on 
luonnosta ja maisemasta nauttimista, 
”akkujen lataamista”, yksinoloa, rentou-
tumista miellyttävässä paikassa, sosiaa-
lista kanssakäymistä, ulkoilua ja harras-
tamista sekä elämyksiä ja tapahtumia. 

Viheralueita ja asukkaiden hyvin-
vointia on tutkittu lukuisissa suomalai-
sissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa.  
Puistot ja puistomaiset luontomaisemat 
elvyttävät stressistä. Useat tutkimuk-
set ovat johdonmukaisesti osoittaneet, 
että luontoaltistuksella on lyhytaikaisia, 
melko nopeasti esille tulevia fysiolo-
gisia vaikutuksia, mielialaa muuttavia 
vaikutuksia ja tarkkaavuutta ja keskitty-
mistä edellyttävää toimintaa tehostavia 
vaikutuksia yleensä kohtalaisen lievien 
stressitilanteiden jälkeen. Jo pelkkä 
puistomaisen luontonäkymän katsele-
minen muuttaa stressaantuneen ihmi-
sen aivojen, sydämen ja lihasten toimin-
taa rentoutuneeksi jo 5-7 minuutissa. 
Tämän elpymisen on todettu tapahtuvan 
nopeammin ja selvästi tehokkaammin 
katsottaessa luontonäkymää kuin kat-
sottaessa kasvitonta kaupunkinäkymää4. 

Ohessa muutama esimerkki suomalaisis-
ta ja kansainvälisistä tutkimustuloksista, 
joiden mukaan viher- ja virkistysalueilla 
on merkitystä asukkaiden terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisen kannalta:

Helsingin keskustassa asuvien 
ikääntyneiden elämänlaadun 

ja viherympäristön suhdetta tut-
kittaessa saatiin selville, että vihe-
ralueilla vierailu saattaa parantaa 
elämänlaatua. Mitä lähempänä lä-
hin viheralue vastanneiden kodista 
sijaitsee, sitä useammin viheralu-
eilla vieraillaan. Tulosten mukaan 
vaikuttaa siltä, että mitä useam-
min ikääntyneet kävivät vihera-
lueilla, sitä harvemmin he kokivat 

yksinäisyyttä. Toinen tulos oli, että 
mitä useammin vastanneet vierai-
livat viheralueilla, sitä vähemmän 
he kokivat aloitekyvyttömyyttä, 
vaikeuksia tehdä päätöksiä, elä-
mänhaluttomuutta sekä ahdistu-
neisuutta ja pelkoja. Tulokset ovat 
samansuuntaisia useiden aiemmin 
viheralueita ja hyvinvointia koske-
vien tutkimustulosten kanssa: vihe-
ralueilla oleilu edesauttaa psyykki-
sestä uupumisesta toipumista.5

Viheralueet ja ikääntyneiden hyvinvointi

4Gabrielsson 2001.
5Kuusisto 2014.

Kuusisto, Kari. 2014: Viheralueista voimaa vanhuuteen. Tutkimus viherympäris-
tön yhteydestä Helsingin keskustassa asuvien ikääntyneiden elämänlaatuun.
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Helsingin seudulla selvitettiin 
vuonna 2011 eri täydentämis-

rakennusalueiden asukkaiden mie-
lipiteitä asumisesta ja terveydestä. 
Kaikilla selvitysalueilla asuinalueen 
mielipaikka oli kaikkein useimmin 
jokin puisto, metsikkö, ranta tai ul-
koilupolku, eli kaupungin sisäinen 
luonto, vesi- tai viheralue. Yli puolet 
vastaajista valitsi tällaiset paikat 
mielipaikoikseen. Samalla saatiin 
tietoa myös mielipaikassa käymisen 
yhteydestä koettuun terveydenti-
laan: Ne, jotka arvioivat terveydenti-
lansa huonoksi ja joilla oli mielestään 
paljon ruumiillisia pikkuvaivoja ku-
ten päänsärkyä tai voimattomuutta, 
mielipaikka sijaitsi muita vastaajia 
useammin luonnossa. Luontopaikois-
sa - mutta ei muissa mielipaikoissa 
- käytiin sitä useammin, mitä enem-
män vastaajalla oli kyseisiä pikku-
vaivoja. Mieluisilla luontopaikoilla 
oli merkitystä myös mielialan kan-
nalta: niissä kohennettiin mielialaa 
ja palauduttiin stressistä. Stres-

saantuneisuus, ärtyneisyys tai ah-
distuneisuus muuttui tutkimuksen 
mukaan mielipaikassa pirteydeksi, 
helpottuneisuudeksi ja iloisuudeksi. 
Lisäksi melulle haettiin vastapainoa 
luontoympäristöistä. Niin meluher-
kät kuin meluisassa paikassa asuvat 
vastaajat valitsivat mielipaikakseen 
luontopaikan muita useammin. Mie-
lipaikkoja perusteltiin rauhallisuu-
della ja niissä mainittiin useimmin 
vain oleiltavan ja rentouduttavan6. 

Suuri osa sairauksista, joilla 
on todettu olevan yhteys vihreyden 
määrään, ovat yleisiä yhteiskunnas-
sa. Esimerkiksi verenkiertoelinten 
sairaudet ja mielenterveyshäiriöt 
ovat hoitokustannuksiltaan suhtees-
sa kalliita ja niihin voidaan kansain-
välisten tutkimusten mukaan vai-
kuttaa viheralueiden suunnittelulla. 
On myös tutkittu, että potilaat ter-
vehtyvät 10 prosenttia nopeammin 
sairaalahuoneissa, joista on näkymä 
viheralueille7.  

1990-luvun alussa tamperelaisille 
tehdyssä postikyselytutkimuk-

sessa viheralueet olivat esillä ihmis-
ten mielipaikkoina: 60 prosenttia 
vastaajista valitsi Tammerkosken 

rantojen puiston, Pyynikin metsän 
ulkoilualueen tai Hatanpään kasvi-
puutarha-alueen mielipaikakseen 
luonnossa liikkumisen, virkistymisen 
ja rauhoittumisen takia9. 

Tietotekniikka- ja taideteollisuu-
sammattilaiset kokivat luonnon-

rauhan tärkeämpänä kuin shoppai-
lu- tai kulttuurielämykset vuonna 
1999 Helsingin seudulla tehdyssä 
tutkimuksessa. Peräti neljä viidestä 
oli täysin tai jokseenkin samaa miel-
tä väittämän kanssa, että vapaa-ai-
kana kaivataan luonnonrauhaa ja 
useamman kuin joka toisen mielestä 
mieluisin tapa viettää vapaa-aikaa 
on luonnossa liikkuminen. Nämä 

asiat olivat tärkeämpiä kuin esimer-
kiksi shoppailu keskustassa tai sen 
ulkopuolella marketeissa. Vapaa-ai-
ka luonnossa oli erityisesti tietotek-
niikka-ammattilaisille tärkeämpi 
kuin keskustan kulttuuripalvelujen 
tarjoamat elämykset. Kun vastaajilta 
kysyttiin asuinalueen parhaita puo-
lia avoimilla kysymyksillä, asuinpai-
kasta riippumatta molemmissa am-
mattilaisryhmissä luonto, maisema 
ja rauhallisuus mainittiin useimmin8. 

Luonto auttaa selviytymään henkisistä ja 
fyysisistä vaivoista

Tampereella keskustan viheralueet ovat 
useimpien mielipaikkoja

Vapaa-aikaa vietetään usein mieluiten luonnossa

Metsät ovat Tampereen yleisin viheralue-
tyyppi. Metsät tarjoavat asukkaille monipuo-
lisia ulkoilumahdollisuuksia.

Keskustan viheralueet ovat erityisesti kesäi-
sin suosittuja oleskelu ja kokoontumispaik-
koja.

9Korpela & Kyttä, 1991.

6Korpela 2001.   7Viheraluerakentajat ry 2012.

8Ilmonen, Hirvonen, Knuuti, Korhonen & Lankinen 2000.
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Puistot tarjoavat virikkeitä 
myös niille, joilla ei ole paljon 

rahaa käytettävänään virkistäyty-
miseen. Turun yliopistolla tehtiin 
ihmismaantieteen professori Hil-
le Koskelan johdolla kokeilu, jossa 
opiskelijat viettivät tunnin kaupun-
gilla ilman, että heillä oli yhtään 
rahaa käytössään. Suurin osa opis-
kelijoista päätyi tekemään jotakin, 
joka sopii puistoihin. Toimintoihin 
kuului parkouria, geokätköilyä, va-
lokuvaamista, lukemista, pullojen 
keräystä, piknikkiä, katusoittoa, koi-

ran ulkoilutusta, jalkapalloa, taijia, 
auringonottoa, tutkimusmatkailua, 
maalaamista, kirjoittamista, ulkoil-
masaleja, puistojumppia, taiteen 
katsomista, harlem shake –tanssia, 
mölkkyä, petankkia, puuhun kiipeä-
mistä ja performansseja10.  Tämä 
kertoo osaltaan siitä, että puistoilla 
on suuri merkitys edullisena virkis-
täytymismahdollisuutena kaupun-
gissa, mikä luo tasa-arvoisia puittei-
ta ja palveluja kaupunkiin.

Tunti kaupungilla nollabudjetilla

Tampereen keskustorilla järjestetään monenlaista 
tapahtumaa.

Puistoshakki Kirjastonpuistossa.

Ilmaiskonsertti Laikunlavalla Tampereen Kirjastonpuistossa.

10Nykänen 2014.  

KUVA RANJA HAUTAMÄKI
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Asukkaat arvostavat 
luonnonläheisiä asuin-
alueita
Viheralueilla on vaikutusta myös asuin-
paikan valinnassa. Seuraavassa on 
muutamia tutkimusesimerkkejä asu-
mispreferenssien suhteesta viher- ja vir-
kistysalueisiin.

Asuinympäristön laadun 
kokemisella  vahva yhteys 
luonnon aistimiseen
VTT selvitti vuonna 2011, mitä omi-
naisuuksia ihmiset asuinympäristössä 
arvostavat ja minkälaisten tärkeiden 
arvojen toteutumista ne tukevat. Tavoit-
teena oli saada tietoa käyttäjälähtöisen 
asuinympäristön suunnittelun pohjaksi 
siitä, miten konkreettiset suunnittelu-
ratkaisut liittyvät käyttäjän tarpeiden 
toteutumiseen. Mahdollisuus luonnon 
aistimiseen osoittautui hyvin tärkeäksi 
asuinympäristön koettua laatua mää-
rittäväksi piirteeksi. Erityisesti piha- ja 
puistokohteissa luontoyhteys oli yksi 
yleisimmin mainituista arvopäämääris-
tä, eli peruste niiden arvostamiseen. 

”Luontoyhteyden tärkeydestä näissä 
paikoissa kertoo se, että haastateltavat 
puhuivat aiheesta runsaasti ja se yhdis-
tettiin moniin ympäristön ominaisuuksiin 
sekä moniin itselle tärkeisiin merkityksiin. 
Luonnon aistimista, elämän seuraamista, 
luonnossa oleskelua ja luonnon tuomaa 
rauhaa arvostettiin itsessään tärkeinä 
päämäärinä. Sen lisäksi luontoyhteyden 
kokemus esiintyi usein välitavoitteena ja 
keinona muiden päämäärien, kuten ren-
toutumisen, palautumisen, viihtymisen, 
terveyden tai yhdessäolon saavuttami-
seen. Luontoyhteyden kokemusta edis-
tävinä mainittiin asunnoista avautuvat 
luontonäkymät, asuntojen läheisyydessä 
sijaitseva metsä ja luontoalueet.” 

Myös yhteisöllisyys nousi tutkimuk-
sessa esille: jos asukkaat välittävät ja 
huolehtivat ympäristöstään, niin ehkä 
myös toisistaan. Sellaiset piha- ja puisto-
rakentamisen tai arkkitehtuurin piirteet 
koettiin yhteisöllisyyttä edistäviksi, jot-
ka paitsi loivat tilan yhdessäololle, mut-
ta myös houkuttelivat ihmisiä oleskele-
maan paikassa lisäämällä viihtyisyyttä. 
Myönteisenä ja viihtyisyyttä edistävänä 
asiana mainittiin se, että asukkaat ovat 

koristelleet asuntojen edustoja ja sisään-
käyntejä. Epäsiisteys ja merkit huolen-
pidon puutteesta ovat omiaan vähen-
tämään yhteenkuuluvuuden tunnetta. 
Lasten tarpeet tulivat kyselyssä esille, 
myös lapsettomien vastaajien pohdin-
noissa: ympäristön piirteet voivat olla 
lasten kannalta hyviä tarjoamalla lapsil-
le virikkeitä ja toimintamahdollisuuksia, 
turvallisuutta, kasvatuksellista sisältöä 
tai lisäämällä viihtyisyyttä. Lapsille halu-
taan tarjota laadukas ja viihtyisä ympä-
ristö. Myös aikuisen tulee viihtyä paikas-
sa, jotta hän haluaa oleskella siellä lasten 
kanssa11.  

Valtaosa pitää metsä- tai 
puistonäkymää tärkeänä 
asuinalueen valinnassa
Asuinalueen valinnassa metsä- tai puis-
tonäkymää pidettiin huomattavasti tär-
keämpänä kuin vesistönäkymää Tanja 
Tyvimaan ja Juha Kanasen vuonna 2011 
tekemässä asumista ja hyvinvointia 
koskeneessa tutkimuksessa. Metsä- tai 
puistonäkymä oli melko tai erittäin tär-
keä noin 72 prosentille vastaajista, kun 
vesistönäkymä oli yhtä tärkeä vain noin 
24 prosentille vastaajista. Kyselyyn vas-
tanneista noin 76 prosenttia ilmoitti, että 
vesistönäkymä asunnosta ei ole lainkaan 
tärkeä tai on jonkin verran tärkeä. Tieto 
on sikäli mielenkiintoinen, että järven-
rantatontit ovat yleensä huomattavasti 

muita tontteja kalliimpia. Tämä voi tar-
koittaa, että asunnon hankkijalle vesis-
tönäkymä on luksusta, joka ei ole tärkeä, 
mutta josta kuitenkin voidaan maksaa yli-
määräistä oman budjetin niin salliessa12. 

Rauhallisuus ja luonnonym-
päristö toiveasumisen tär-
keimpinä kriteereinä
Toiveasumisen tärkeimmät kriteerit 
olivat vuoden 2010 Asukasbarometrin 
mukaan rauhallisuus, luonnonympäristö 
ja sijainti sekä liikenneyhteydet. Asuina-
lueen puisto- ja ulkoilualueisiin ollaan 
yleensä tyytyväisiä, mutta asuintalon pi-
han viihtyisyys saa yleensä huonommat 
arviot. Erityisen tyytymättömiä ollaan 
kerrostalopihoihin, varsinkin tiiviisti 
rakennetuilla alueilla. Kerrostalopihoja 
käytetään myös paljon vähemmän kuin 
pientalojen pihoja. Aktiivisin kerrosta-
lopihojen käyttäjäryhmä ovat ikäänty-
neet lasten ohella. Kerrostaloalueiden 
vahvuuksina pidettiin erityisesti niiden 
tiiviyttä; palvelut ja liikenneyhteydet 
ovat hyvät ja matkat lyhyitä. Kerrosta-
loalueilla rakennettuja ulkoilu- ja liikun-
tamahdollisuuksia on paljon. Asuminen 
koetaan vaivattomana eikä autoa tarvit-
se omistaa.

Pientaloalueiden vahvuuksina koet-
tiin niiden rauhallisuus, luonnonympä-
ristö, miellyttävä ja turvallinen kevyen 
liikenteen ympäristö, yhteisöllisyys ja 

Viheralueiden hoidon taso on eräs tärkeimmistä viihtyvyystekijöistä asukkai-
den mielestä. 

11Arvola, Lahti, Lampila, Tiilikainen, Kyrö, Toivonen, Viitanen, Keskifrantti 2011.
12Tyvimaa & Kananen 2011.
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sosiaalisten häiriöiden vähäisyys sekä 
toisaalta pientalon oma piha ja oma pää-
tösvalta. Pientaloalueet saivat keskimää-
rin hieman paremman asuinalue-arvo-
sanan kuin muun tyyppiset asuinalueet. 
Pientaloalueiden heikkoudet liittyvät 
syrjäisempään sijaintiin kerrostaloaluei-
siin verrattuna, palvelut ovat heikommat 
sekä työ- ja asiointimatkat pidemmät.

Erityisen tyytyväisiä asuntoon ja pi-
haan ollaan harvaan rakennetuilla oma-
kotitaloalueilla. Arkea haittaavat syr-
jäinen sijainti sekä pitkiin matkoihin ja 
palveluiden saatavuuteen liittyvät ongel-
mat. Harvaan asutuilla alueilla myös har-
rastus- ja liikuntapaikoista on puutetta, 
vaikka siellä onkin paljon mahdollisuuk-
sia ulkoiluun ja luonnossa liikkumiseen.  
Suurimmalla osalla perheistä onkin 
näillä alueilla vähintään kaksi autoa 
(vain kaksi prosenttia harvaan asuttujen 
alueiden asukkaista ei omista autoa).13 

Asuinalueen tärkeimmät viihtyvyystekijät vuoden 
2010 Asukasbarometrin mukaan.

Katupuut ja kujanteet lisäävät katualueen viihtyisyyttä.

Viher- ja virkistysalueilla on merkitystä suomalaisen asuinpaikan valinnassa.

Viher- ja virkistysalueilla on merkitystä asukkaiden hyvinvoinnin ylläpitämi-
sessä. Luonnossa liikkumisen on tutkimuksissa todettu parantavan elämän-
laatua ja lievittävän fyysisiä ja henkisiä vaivoja. 

13Ympäristöministeriö 2013.

KUVA HANNU EERIKÄINEN
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Lähiluonto ja ulkoilu
Luontoliikunta ja ulkoilu on Suomessa 
suosittu liikuntamuoto. Ulkoilua varten 
tarvitaan erilaisia luontoalueita, niin pit-
källe rakennettuja kuin koskemattomia 
ympäristöjä. Toisaalta samoja alueita 
voidaan käyttää keskenään aivan eri-
laisiin liikuntamuotoihin. On tärkeää 
huomioida, että ulkoilijoita on erilaisia, 
samoin on mieltymyksiä ja tarpeita eri-
laisille ulkoilumaastoille. Se, minkälai-
sia toimintamahdollisuuksia kaivataan, 
riippuu paljolti kunkin henkilön har-
rastuksista ja elämäntavoista. Viher- ja 
virkistysalueiden kehittämisessä tulee 
pohtia niin marjastajien, maastohiihtä-
jien, bmx-pyöräilijöiden kuin esimerkik-
si veneilijöiden ja uimareiden tarpeita. 
Eri ulkoliikuntapaikkojen helppo saa-
vutettavuus edistää tutkitusti liikunnan 
määrää – jos lenkkipolulle on henkisesti 
ja fyysisesti lyhyt matka, on sinne pie-
nempi kynnys lähteä. 

Tilastotietoa suomalaisten 
ulkoilukäyttäytymisestä
Suomessa ulkoilua harrastaa tutkimus-
ten mukaan 96 prosenttia aikuisväestös-
tä. Ikääntyneimmillä ulkoiluaktiivisuus 
ei ole yhtä suurta kuin muilla ikäryhmil-
lä, mutta nykyisin myös ikääntyneem-
mästä väestöstä yhä useampi harrastaa 
ulkoilua. Suomalainen aikuisväestö ul-
koilee keskimäärin kahdesta kolmeen 
kertaa viikossa, keskimäärin ulkoiluker-
toja kertyy suomalaiselle noin 170 ker-
taa vuodessa. Valtaosalla suomalaisista 
on monipuoliset ulkoilumahdollisuudet 
vakituisen asuinpaikan läheisyydessä. 
Keskimäärin suomalaisella on matkaa 

lähimetsään 700 metriä, peltoon tai ran-
taan noin kaksi kilometriä, rakennettuun 
puistoon on matkaa keskimäärin 1,5 ki-
lometriä.

41 prosentilla suomalaisista on 
vapaa-ajan asunto säännöllisesti käy-
tettävissä ja tämä osa suomalaisista 
käyttää sitä keskimäärin 43 päivää vuo-
dessa. Luontoliikunnan osuus kaikista 
vapaa-ajan liikunnan ympäristöistä on 
runsas kolmannes ja Suomessa tehdyn 
kyselyn mukaan noin 40 prosentilla vii-
meisin liikkumisympäristö on ollut joko 
kodin tai vapaa-ajan asunnon lähiluonto 
tai muu ympäristö.14

Tampereella tehdyn ympäristökyse-
lyn (2012) mukaan 71 prosenttia tam-
perelaisista harrastaa luonnossa liik-
kumista useita kertoja kuukaudessa tai 
useammin (kuva yllä). Kolme tärkeäm-
mäksi miellettyä asiaa luontoliikunnassa 
ovat tamperelaisten vastaajien mukaan 
(kuva alla) luonnon kauneudesta ja luon-
toelämyksistä nauttiminen, hiljaisuuden 
ja luonnon äänien kokeminen sekä mah-
dollisuus olla yksin omassa rauhassa. 

Tampereen ulkoilukulttuuriseen 
maisemaan vaikuttavat eritoten kau-
pungin maantiede, vapaa tila ja ulkoilun 
vuodenajat. Tampereella vesielementti 
on hallitseva. Yhden kilometrin säteellä 
Tampereen keskustorilta löytyy yhdek-
sän kilometriä rantaviivaa. Tampereen 
keskustan rakenteelliset ominaisuudet 
ja kannaksenomaisuus ovat ihanteelli-
nen lähtökohta myös ulkoilun kehittämi-
sen kannalta.15

Minkälaisia ulkoilumahdolli-
suuksia Tampereen kantakau-
punkiin kaivataan?

Miten tamperelaisia saataisiin 
kannustettua luontoliikunnan 
pariin?

Voidaanko mökkeilyn tarjoamia 
elämyksiä tarjota myös Tampe-
reen kantakaupungin alueella?

Luontoliikunta-aktiivisuus Tampereella vuoden 2012 ympäristökyselyn mukaan.

Luontoliikunnassa tärkeintä tamperelaisille vastaajille vuoden 2012 ympäristökyselyssä.

14Sievänen & Neuvonen 2010.
15Simula 2014.
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Viheralueiden saavutettavuus
Hyvään elinympäristöön kuuluu, että 
lähiulkoilualueet ovat kaikkien saavu-
tettavissa ja ovat laadultaan hyviä. 300 
metrin etäisyys tai enintään 5–10 mi-
nuutin kävelymatka kotoa viheralueelle 
on todettu useassa tutkimuksessa kriit-
tiseksi rajaksi, jonka jälkeen viheralueen 
virkistyskäyttö selvästi vähenee tai au-
ton käyttö virkistysalueelle siirtymiseksi 
lisääntyy.16 

Viheralueiden läheisyys on erityi-
sen tärkeää vanhuksille ja lapsille. Vi-
heralueelle lähtemiseen vaikuttaa myös 
reitin luonne, jota pitkin viheralueen ja 
kodin välillä kuljetaan. Miellyttävämpi 
reitti helpottaa lähtemistä. Lähellä olevia 
puistoja käytetään enemmän ja saavu-
tettavuudelle tärkeää on myös virkistys-
alueelle johtavan yhteyden puoleensa-
vetävyys ja mahdolliset estevaikutukset 
kuten vaikeasti ylitettävät väylät. Mitä 
suurempi viheralue on, sitä enemmän 
on suhteellisesti houkuttelevaa käyttö-
pintaa verrattuna useampaan pieneen 
alueeseen. Toisaalta pienillä alueilla so-
siaalinen kontrolli toteutuu paremmin.17

Sitovia kriteerejä viheralueiden saa-
vutettavuuden minimitasosta tai vihera-
lueiden riittävyydestä ei ole Suomessa 

määritelty. Suomen ympäristökeskuk-
sen laatimassa Kestävät kaupunkiseudut 
–selvityksessä (2012) lähivirkistyksen 
minimitasoksi on kokeiltu seuraavia 
kriteerejä: Vähintään 1,5 hehtaarin suu-
ruisen yhtenäisen virkistykseen sopivan 
alueen tulisi sijaita enintään 300 metrin 
päässä ja 20–25 hehtaarin suuruisen 
ulkoilupuiston korkeintaan kilometrin 
päässä asuntoalueesta. Lisäksi lähi- ja 
ulkoilupuistoon tulisi päästä ilman omaa 
autoa, kevyen liikenteen reittejä pitkin 
tai kauempaa joukkoliikennettä käyt-
täen.18

Tampereen kantakaupungissa suu-
rin osa virkistykseen osoitetuista alueis-
ta on kooltaan vähintään 1,5 hehtaaria. 
Vain jotkut keskustan puistoista sekä 
osa liikennealueiden tai tonttien reu-
noilla olevista kapeista suoja- tai muista 
viheralueista ovat kooltaan pienempiä. 
Kantakaupungin alueella on myös usei-
ta yli 20 hehtaarin kokoisia yhtenäisiä 
viheralueita.

Valtaosa Tampereen kantakaupun-
gin väestöstä saavuttaa 300 metrin 
päässä asuinalueelta yhteensä vähintään 
1,5 hehtaaria virkistysalueita. Vihera-
lueiden saavutettavuus on heikko vain 
joillakin teollisuusalueilla ja keskustassa 

II, III ja XII -kaupunginosan alueilla. Näil-
läkin alueilla on kuitenkin kasvillisuutta 
esimerkiksi liikerakennusten etupihoilla 
tai katupuina. 

 Yhtenäisen vähintään 1, 5 hehtaarin 
kokoisen ja meluohjearvon (päivämelu 
55 dB) alittavan viheralueen saavuttaa 
noin 83 % tamperelaisista. Asuinalueis-
ta tilanne on heikoin keskustassa, jossa 
on Pyynikin ja Sorsapuiston ympäristöä 
lukuun ottamatta ei saavuta vähämeluis-
ta viheraluetta alle 300 metrin etäisyy-
dellä. Myöskään Hakametsän ja Jankan 
asuinalueilla tai osalla Kissanmaata ja 
Lamminpäätä kriteerit eivät täyty liiken-
nemelun takia.

Yli 20 hehtaarin viheralueen sen 
sijaan saavuttaa Tampereen kantakau-
pungissa kaikkialla alle kilometrin etäi-
syydellä, eikä omaa autoa tarvitse käyt-
tää päästäkseen useammallekin laajalle 
ulkoilualueelle. Kaikki Yli 20 hehtaarin 
yhtenäiset viheralueet sijaitsevat jouk-
koliikenteen laatukäytävän varrella.

Viherpinta-alan saavutettavuus 300m säteellä. Punaisen värisellä alueella ei saavuteta vähintään 1,5 hehtaaria 
viheralueita 300 metrin säteellä.

Viher- ja virkistysalueiden laatu: jatkuvuuden turvaaminen, laadun 
ylläpitäminen, häiriötekijöiden minimointi, monipuolisuus ja turvallisuus

16 Schipperijn et al. 2010; Coles & Bussey 2000.
17Jaakkola, Karisto, Kuokkanen-Suomi & 
  Kiljunen-Siirola 2013.
18Söderman, Yli-Pelkonen, Kopperoinen, Saarela,
  Väre, Shemeikka, Oinonen & Niemelä 2012.
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Miten yhtenäinen viheralueverkosto ja sen saavutettavuus turvataan tiivistyvässä kaupunkira-
kenteessa?

Miten vihreys ja viheralueiden laatu turvataan tulevaisuuden kaupungissa? Voiko luonnon koke-
mista kaupungissa kompensoida käyttäjien näkökulmasta viherrakenteilla, kuten viherkatoilla 
ja -seinillä?

Miten tulevaisuuden tamperelaiset käyttävät viher- ja virkistysalueita? 

Tulevatko tarpeet ja käyttötavat muuttumaan esimerkiksi täydennysrakentamisen yhteydessä?

Yli 20 hehtaarin kokoiset yhtenäiset viheralueet Tampereen kantakaupungissa.

Yhtenäisen vähintään 1,5 hehtaarin ja meluttoman viheralueen saavutettavuus kantakaupungissa.
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Mikä voi haitata virkistäyty-
mistä kaupunkiluonnossa?

Uhkina virkistyksen onnistumisen kan-
nalta ovat häiriötekijät ja epäkohdat, esi-
merkiksi viheralueiden heikko kulutus-
kestävyys, roskaisuus, melu, hajuhaitat, 
käyttöpaineista aiheutuva ruuhkaisuus, 
hoitovastuiden epäselvyydestä tai ru-
tiininomaisesta tai epäasianmukaisesta 
hoidosta johtuva viheralueiden laadun 
heikkeneminen, elämyksellisyyden latis-
tuminen tai se, että viheralue ei tue eri-
laisia kulttuuritapahtumia, jotka vaativat 
tiettyjä puitteita. 

Monipuolisella viheralueella on mo-
nipuoliset ja riittävät viherpalvelut eri 
käyttäjäryhmille. Viheralueella on ha-
vaittavissa useita kulttuurikerrostumia 
eli eri aikakausien merkkejä tai monu-
mentteja (esimerkiksi hakamaat, nii-
tyt, muinaisjäännökset, patsaat, vanhat 
peltoaukeat ja tiet, kartanot ja puuku-

janteet, huvilat, historialliset puistot ja 
hautausmaat jne.) ja alueeseen on liitet-
tävissä henkilöhistoriaa, tarinoita, mer-
kityksellisiä tapahtumia (esimerkiksi 
kartanoiden omistajavaiheet, Liisankal-
lion Liisan tarina, kansanjuhlien vietto, 
sota-ajan koitokset). Monipuolisuuden 
uhkana on esimerkiksi tarkasteltavien 
ominaispiirteiden monotonisuus, yksi-
puolistuminen, köyhtyminen, pienene-
minen. Luonnon suhteen tämä tarkoittaa 
vaikkapa liiallista siistimistä ja käyttäjä-
näkökulmasta yksipuolista käyttötarkoi-
tusta, jossa viheraluetta voi käyttää vain 
jokin tietty ryhmä ja muilta on evätty 
pääsy alueelle (esimerkiksi gol kenttien 
kohdalla). 

Elinympäristön ja viheralueiden laa-
tuun vaikuttaa myös niiden turvallisuus, 
mikä käyttäjän näkökulmasta tarkoit-
taa fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta: 
kuntoilu/leikkivälineet ovat turvallisia, 
istutettu kasvilajisto on myrkytöntä eikä 

viheralueella tarvitse pelätä joutuvansa 
kokemaan fyysistä väkivaltaa. Väkivallan 
esiintymistä ei voi täysin estää suunnit-
telun keinoin, mutta siihen on mahdol-
lista vaikuttaa erilaisilla suunnittelurat-
kaisuilla. Käyttäjä viihtyy turvallisessa 
ympäristössä.

Tampereella virkistykseen soveltu-
viin vähintään 1,5 hehtaarin alueisiin 
kohdistuu voimakas käyttöpaine. Asu-
kasmäärän suhde virkistysalueiden pin-
ta-alaan on huomattavasti korkeampi 
kuin esimerkiksi Oulussa tai Lahdessa 
(Evita). Taajamissa käyttöpaine on suu-
ri verrattuna taajamien ulkopuolisiin 
alueisiin, ja keskustassa viheralueisiin 
kohdistuu monikertainen käyttöpaine 
muihin alueisiin verrattuna. Kauppi-Nii-
hamaan ja Hervantaan tullaan kauem-
paakin kuin alueiden välittömästä lähei-
syydestä, ja myös niissä virkistyspaine 
on alueiden suuresta koosta huolimatta 
merkittävä.
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Tampereen kaupunki on selvittä-
nyt asukkaiden näkemyksiä viher- ja 
virkistysalueiden laadusta vuonna 
2002–2003, jolloin Viheralueohjelmaa 
valmisteltiin. Silloin kyselyihin ja haas-
tatteluihin vastanneet asukkaat olivat 
tyytyväisiä viheralueiden saavutetta-
vuuteen ja niiden määräänkin oltiin 
melko tyytyväisiä. 2000-luvun alussa ke-
hittämistarpeet liittyivät meluun, saas-
teisiin, ympäristön hoitamattomuuteen, 
ilkivaltaan, viherverkoston yhtenäisyy-
teen, toiminnallisuuden puutteisiin, 
huonoon valaistukseen, liikenteeseen ja 
häiriökäyttäytymiseen. 

Urbaani arki -kyselyssä (2011) puo-
lestaan selvitettiin yleisellä tasolla tam-
perelaisten näkemyksiä Tampereen kau-
punkiympäristön kehittämiseen liittyen. 
Kyselyssä oli karttapohjaisten kyselyi-
den lisäksi vapaakenttä, johon sai kom-
mentoida itse kyselyä ja antaa sanallista 
palautetta kaupungin kehittämisestä. 
Sanallisia palautteita annettiin 652 kap-
paletta, joista reilusti yli 200 komment-
tia koski jollakin tavalla viher- ja virkis-
tysverkostoa. Muita kuin suoranaisesti 
viher- ja virkistysverkoston kehittämistä 
koskevia kommentteja annettiin liittyen 
joukkoliikenteeseen ja raitiotietiehank-
keeseen, tunnelihankkeeseen, tiivisra-
kentamiseen ja arkkitehtuurin laatuun, 
infrastruktuurin kuntoon, valaistukseen 

ja esteettömyyteen, meluhaittoihin, lä-
pikulkuliikenteeseen, siistiyteen, töhri-
jöihin, päihtyneiden henkilöiden toimin-
taan kaupungissa sekä turvallisuuteen. 

Viher- ja virkistysverkostoon liitty-
viä avoimia sanallisia kehittämisehdo-
tuksia annettiin eri teemoihin liittyen. 
Osa vastaajista kommentoi useampaa-

Mitä viher- ja virkistysalueiden käyttäjät itse toivovat?

Viinikanpuisto on rakennettu, melko paljon hoitoa vaativa viheralue.

Viheraluekyselyn, lasten ja nuorten viheraluekyselyn sekä Hyvä ikä 
-messuilla tehtyjen haastattelujen tulokset (vuosilta 2002–2003).
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Kauppi on melko vähän hoitoa vaativa luonnonmukainen viheralue. 

kin eri teemaa palautteessaan. Oli myös 
mahdollista, että vastaajat kommentoi-
vat kahta vastakkaista teemaa, esimer-
kiksi kehuivat jotakin toimivaa ulkoilu-
reittiä toivoen silti yleisesti parannusta 
ulkoilureittien kuntoon. Viher- ja virkis-
tysalueiden tärkeydestä vastaajille ker-
too se, että sanallisissa kommenteissa ei 
oltu erikseen pyydetty kommentoimaan 
juuri viher- ja virkistysalueita, vaan 
kommentteja oli jätetty vapaavalintai-
siin teemoihin liittyen, jotka suurelta 
osin koskivat viher- ja virkistysverkos-
toa koskevia teemoja.

Sanallisissa palautteissa annettiin 
myös useita positiivisia kommentteja 
Tampereen viher- ja virkistysverkostoon 
liittyen (41 kommenttia), joista suu-
rin osa koski hyvin toimivia kävely- tai 
pyöräilyreittejä (11 kommenttia). Seu-
raavassa on lueteltuna muutamia esi-
merkkikommentteja liittyen eri viher- ja 
virkistysalueiden kehittämiseen.

Pyöräilyreittien käytettävyys ja saa-
vutettavuuden parantaminen oli esillä 
useammassa palautteessa, samoin ke-
vyen liikenteen väylien turvallisuus.
”Olen asunut useissa Suomen suurim-
missa kaupungeissa. Tampereen arvo 
on yllättävän lähellä keskustaa olevat 
luonnonmetsät, kuten esim. uskomaton 

Huvilarannikko Rantaperkiön-Härmälän 
välillä. Näiden arvo tulee tunnustaa ja 
niiden saavutettavuutta nostaa. Käytän-
nössä se tarkoittaa yksinkertaista kesäi-
sin ylläpidettyä polkuverkostoa, jolloin 
näiden pienten luonnonmetsien kulumi-
nen kohdistuisi vain määrätyille alueille. 
Paljon isompi asia on, että täällä kevyen 
liikenteen väylät on pääsääntöisesti ve-
detty ikävästi autoteiden yhteyteen. Esim. 
Pääkaupunkiseudulla voi aivan kaupun-
kien keskustojenkin lähellä helposti pyö-
räillä kymmeniä kilometrejä autoja koh-
taamatta. Täällä se ei ole mahdollista.”

Virkistysmahdollisuuksien säilyttämis-
tä kommentoitiin.
”Kannatan tiivistysrakentamista, mut-
ta en niin, että virkistyskäytössä olevia 
kohteita kaavoitettaisiin rakennuksille. 
Kaukajärvellä ja Hervannassa olevat laa-
jat pysäköintialueet tuovat kaivattua väl-
jyyttä asuinalueelle.” 

Siistimiseen, niittämiseen ja puistomai-
suuteen liittyviä toiveita esitettiin..
”Tehdään Hervannasta enempi puis-
tomainen, poistetaan kaikki luonnon-
puistot eli toisin sanoen kaikki keskustan 
ryteiköt, kuusen, koivun, pajujen, haapo-
jen jne ohuet, rumat roikot ja istutetaan 
tilalle suunnitellusti uutta puustoa har-
vempaan puistomaisesti ja lisätään myös 
maisemointia, nurmikoita jne.” 

  ..mutta luonnontilallisuuden säilyttä-
mistä toivottiin myös:
”Tampereella ei tulisi väheksyä luonnon 
arvoja. Annala/Kaukajärvi on erittäin 
kaunista aluetta, joten luontoa siellä tu-
lisi vaalia. Metsikkö ja pikkupolut ovat 
usein mukavammat kuin hoidetut puistot, 
pikkutiet ovat hyvässä kunnossa. Turvalli-
suus on hyvää ja alue muutenkin mukava 
paikka asua.”

Joissakin kommenteissa sivuttiin usei-
takin teemoja, kuten toiminnallisuuden 
kehittämistä, luonnontilallisuuden säi-
lyttämistä, kävelyreittien kehittämistä 
ja talviajan huomiointia suunnittelussa:
”Ihanien järvien jokamiehenkäyttömah-
dollisuuksia pitäisi saada lisää: Mata-
lia uimarantoja lapsille. Pienveneilyyn 
mahdollistavia veneiden laskupaikkoja 
saisi lisätä. Järvien rannat pitää jäädä 
luonnonvaraisiksi, ainoastaan polkuja 
retkeilijöille. Talvisin kunnostettuja latu-
ja kuntohiihtäjille järvien jäille. (latuja 
on muuten kiitettävästi, mutta varsinkin 
vanhat ja ihan pienet lapset pystyvät hiih-
tämään paremmin tasaisella, aurinkoisel-
la jäällä).”
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Kevyen liikenteen ja viheralueiden saavutettavuuden kehittäminen
Pyöräilyreittien käytettävyyden kehittäminen 
(89 kommenttia)

Kevyt liikenne hallitsee Tampereen kaupunkisuunnitte-
lussa liiaksi. (4 kommenttia) 

Kävelyreittien käytettävyyden kehittäminen 
(56 kommenttia)

Rakennetut viher- ja virkistysalueet sekä luonnontilaiset viher- ja virkistysalueet
Maisemointia ja viher- ja virkistysverkon rakenteita, kuten 
valaistusta ja istutuksia sekä siistimistä ja niittämistä tulee 
lisätä ja/tai parantaa. (43 kommenttia)

Luonnontilallisuutta tulisi ylläpitää. (16 kommenttia)

Viher- ja virkistysalueiden säilyttäminen vs. muuntaminen toista käyttötapaa varten
Virkistysmahdollisuuksia tulisi säilyttää / parantaa / lisä-
tä. (36 kommenttia)

Nykyiset viher- ja virkistysalueet ja/tai palvelut ovat riittä-
viä. (4 kommenttia)

Talviaika
Talviaika tulee huomioida viher- ja virkistysverkon suunnittelussa: toiminnallisuuden parantaminen talviaikana, talvi-
vihreän lisääminen ja kevyen liikenteen väylien kunnnossapito (19 kommenttia)

Toiminnallisuus viher- ja virkistysalueilla
Toiminnallisuutta viher- ja virkistysalueilla tulisi lisätä 
(16 kommenttia)

Viher- ja virkistysalueilla on häiritsevää toiminnallisuutta 
(1 kommentti)

Maisemat ja näkymät
Näkymiä ja maisemia tulisi parantaa / säilyttää. (9 kommenttia)

Koiran ulkoiluttaminen
Koirapuistoja tulisi kehittää / koiranulkoiluttamisen käytäntöjä parantaa. (7 kommenttia)

Leikkipuistot
Leikkipuistojen laatua tulisi parantaa / määrää lisätä (5 kommenttia)

Urbaani arki -kyselyn (2011) sanallisten palautteiden tulokset.

Virkistysalueiden määrään liittyvät toi-
veet ja täydennysrakentaminen nousivat 
2011 selvemmin esille kuin Viheralue-
ohjelman selvityksissä 2000-luvun alus-
sa. Urbaani arki -kyselyssä sekä kiiteltiin 
että kritisoitiin kevyen liikenteen reitte-
jä. 

Erityisesti keskusta-alueen pyöräi-
lymahdollisuuksiin liittyen esitettiin ke-
hittämistoiveita. Myös toiminnallisuus 
ja erilaisten viheralueiden rakenteiden 
(penkit, roska-astiat ym.) määrän lisää-
minen ja niiden kunnon kohentaminen 
mainittiin toiveissa.

Palautteissa esiintyi myös ristirii-
taisia toiveita liittyen alueiden luon-
nontilallisuuteen: yhtäältä toivottiin 
luonnontilallisuuden säilyttämistä ja 
niittämisen vähentämistä, toisaalta osa 

toivoi alueiden maisemointia, avaruutta 
ja puistomaisuutta. Iidesrannan alue on 
tämänkaltaisten toiveiden ristiriidasta 
hyvä kohdeesimerkki.

Erot asukkaiden toiveissa viittaavat siihen, että viher- ja vir-
kistysalueiden kehittämisessä on käyttäjien näkökulmasta 
tärkeää kiinnittää huomiota monipuolisten ja erityyppisten 
viheralueiden säilyttämiseen, sillä viher- ja virkistysalueiden 
käyttäjillä on erilaisia preferenssejä ja tarpeita viher- ja virkis-
tysalueiden suhteen.
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Tässä selvityksessä laadittiin vastaavan-
tyyppinen tihentymä analyysi keskustan 
ulkopuolisille viheralueille. Aineistona 
käytettiin Urbaani arki –kyselyn aineis-
toja. Kyselyssä pyydettiin vastaajia arvi-
oimaan heille mieluisia tai epämieluisia 
paikkoja niin tunnelman, sosiaalisen 
ilmapiirin, toiminnallisuuden kuin ulkoi-

sen ilmeen perusteella, joko myönteisen 
tai huonon vaikutelman perusteella. Iso 
osa positiivista merkinnöistä osui vihe-
ralueille, mikä osaltaan kertoo niiden 
suuresta merkityksestä asukkaille. Toi-
saalta Tampereella koettiin karttavalin-
tojen mukaan luontoelämyksiä, rauhaa 
myös asuinalueilla. Harva-kyselyn tihen-

tymät nousivat myös Urbaani arki –kyse-
lyssä asukkaille erityisen arvostettuihin 
viheralueisiin. Keskusta-alueella näiden 
lisäksi myös Väinö Linnan puisto, Pyyni-
kin kirkkopuisto ja Eemil Aaltosen puis-
to saivat yli 30 positiivista merkintää. 

Erityisen arvostetut viheralueet asukkaiden näkökulmasta Tampereen kantakaupungin alueella keskusta-alueen ulko-
puolella (Urbaani arki –kysely 2011). Viheralue on kyselyssä saanut noin tai yli 30 positiivista merkintää. (*35) Positiivisten 
merkintöjen määrä ko. viheralueella.

Tampereen keskustan erityisen arvok-
kaina pidettyjä viheralueita asukkaiden 
näkökulmasta ovat: Pyynikki, Kaup-
pi-Niihama, Näsinpuisto, Sorsapuisto, 
Koskipuisto, Vanhan kirjastotalon puis-
to, Hatanpäänpuisto ja Arboretum. Tämä 
on todettu vuonna 2013 keskustan stra-
tegisen osayleiskaavan yhteydessä teh-
dyn Harava-kyselyn pohjalta laaditussa 
keskustan viheralueiden tihentymät 
-analyysissä.

Viheralueiden tihentymät analyysi. (Jere Nieminen, Jarkko Bamberg)
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Asukkaiden näkemykset ke-
vyen liikenteen reiteistä
Harava-kyselyssä (2013) vastaajat otti-
vat kantaa Tampereen tärkeisiin käve-
ly- ja pyöräilyreitteihin sekä reittien ke-
hittämiseen. Oheisesta kuvasta näkyvät 
sekä uudet reittitarpeet että nykyiset 
tärkeänä pidetyt jalankulku- ja pyöräi-
ly-yhteydet.

Karttapalautteen mukaan tärkeitä 
reittejä ovat niin kaupunginosat yhdis-
tävät reitit kuin virkistysalueilla, erityi-
sesti ranta-alueita pitkin kulkevat reitit. 
Reittitoiveet kohdistuivat erityisesti 
keskustan alueelle, mutta huomattavaa 
on myös kaakko-luode-linjassa kulkeva 
reittitoiveiden vyö; kevyen liikenteen 

reitistön jatkuvuus Kaukajärvi-Lielalah-
ti-akselilla sekä Hervanta-Lakalaiva-Ha-
tanpää-Lielahti-akselilla on asukaspa-
lautteiden mukaan kehittämistä vaativa. 
Muissa asukaspalautteissa (esimerkiksi 
Urbaani arki -kysely 2011) on myös 
korostettu kevyen liikenteen väylien 

kunnon ylläpitoa ja esimerkiksi kadun 
reunojen madaltamista kevyen liiken-
teen reiteillä pyöräilyn helpottamiseksi. 
Lisäksi pyöräilyn ja kävelyn turvallisuu-
teen tulee asukkaiden palautteen mu-
kaan kiinnittää huomiota erityisesti kes-
kusta-alueella.

Liikkuminen kevyen 
liikenteen väylillä
Pyöräilyn ja jalankulun valintaan liiken-
nemuotona voidaan vaikuttaa reittien 
saavutettavuudella ja käytettävyydellä. 
Kevyen liikenteen väylät ovat viher- ja 
virkistysyhteyksinä osa Tampereen vi-
her- ja virkistysverkostoa. 

Minkälainen on asukkaalle mieleinen kävely- ja pyöräilyreitti, 
joka kannustaisi arkiliikuntaan  ja jättämään auton kotiin?  
 
Miten autoilu voidaan järjestää Tampereella niin, ettei se muo-
dostaisi turvallisuusuhkia tai muita esteitä pyöräilyn ja kävelyn 
suhteen?

Kevyen liikenteen yhteyksiä tulee kehittää erityisesti eri kau-
punginosien välillä sekä viher- ja virkistysalueiden välillä ja 
ranta-alueilla.

Keskustan jalankulun ja pyöräilyn toimivuutta ja turvallisuutta 
tulee kehittää.
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Pyöräilyn suosio on Tampereella kasvanut, kun pyöräilyn edellytyksiä on parannettu.
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Asukkaiden toiveet uusista jalankulku- ja pyöräilyreiteistä sekä tärkeänä pidetyt reitit. Urbaani-Arki-kyselyn mukaan. Oransseilla 
renkailla on korostettu useassa vastauksessa toivottu meluton ja pölytön pyöräreitti Hervannan, keskustan ja Lielahden välillä.

Tampereen kantakaupungin pyöräreittiverkosto.
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KUVA MILLA TÖRMÄ
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4 Luonto Tampereen kantakaupungin 
viher- ja virkistysverkon perustana

Ekosysteemipalvelut
Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan 
kaikkia luonnon ihmiselle tarjoamia 
hyötyjä. Osa hyödyistä on suoria ja ai-
neellisia – kuten ravinto, vesivarat ja 
raaka-aineet, joita saamme luonnosta. 
Myös epäsuorat ja aineettomat ekosys-
teemipalvelut ovat kuitenkin hyvin mer-
kittäviä. Esimerkiksi pölyttäminen ja 
ravinteiden kierto edesauttavat ekosys-
teemien toiminnallisuuden ylläpitämistä 
ja näin ollen turvaavat ekosysteemien 
olemassaolon. Ekosysteemipalveluiden 
käsitteen keskeinen lähtökohta on ih-
mislähtöinen: ihminen hyödyntää ja ar-
vottaa ekosysteemien tarjoamia toimin-
toja ja tuotteita, ekosysteemipalveluita

Ekosysteemipalvelut on luokiteltu 
neljään kategoriaan. Tuotantopalvelut 
(mm. ruoka, raaka-aineet, bioenergia, 
vesivarat, geneettiset resurssit) ovat 
näistä helpoimmin hahmotettavissa 
ja arvotettavissa, sillä ne ovat aineel-
lisia ja useille tuotantopalveluille on 
markkinat. Kulttuuripalveluiksi luetaan 
luonnon tarjoamat esteettiset, henkiset, 
koulutus- ja virkistyspalvelut. Säätely-
palveluihin puolestaan sisältyvät mm. 

hyönteisten pölytys sekä ilmanlaadun, 
veden, eroosion, tautien, tuholaisten, 
luonnonkatastro ien ja ilmaston säätely. 
Säätelypalvelut ovat siis niitä hyötyjä, 
joita ekosysteemien toimintaa säätele-
vät prosessit tuottavat. Tukipalvelut toi-
mivat muiden ekosysteemipalveluiden 
taustalla ja ovat välttämättömiä ekosys-
teemien toiminnan ja muiden ekosys-
teemipalveluiden tuotannon kannalta. 
Tukipalveluita ovat mm. yhteyttäminen, 
primaarituotanto, maaperän muodostu-
minen sekä ravinteiden ja veden kierrot.

Ekosysteemipalvelujen tarkastelu 
on uudenlainen ihmislähtöinen tapa 
tarkastella luontoa ja viheralueita. Luon-
non monimuotoisuutta eli biodiver-
siteettiä on perinteisesti suojeltu sen 
itseisarvon takia. Ekosysteemipalvelu-
näkökulmassa huomioidaan luonnon 
monimuotoisuuden yhteys ekosystee-
mipalveluiden tuotantoon ja ylläpitä-
miseen. Biodiversiteetti itsessään ei ole 
ekosysteemipalvelu, mutta se toimii eko-
systeemipalveluiden tuotannon pohjana. 
Luonnon monimuotoisuuden ja ekosys-
teemipalvelujen riippuvuussuhde ei ole 
yksiselitteinen. Biologisen monimuo-
toisuuden on todettu paitsi edesautta-

van ekosysteemipalveluiden tuotantoa, 
myös parantavan niiden kykyä vastus-
taa ja sopeutua luonnollisiin ja ihmisen 
aiheuttamiin häiriöihin ja muutoksiin. 
Toisaalta nykytiedon perusteella ei ole 
mahdollista määritellä biodiversiteetille 
sellaista minimitasoa, joka olisi ekosys-
teemien toiminnan kannalta turvallinen.   

Maisema ja maisema-
rakenne
Maisema on ympäristökokonaisuus eli 
ekosysteemi tai ekosysteemien joukko, 
esimerkiksi järvi- tai metsäekosysteemi. 
Maisemalle on tyypillistä ympäristöolo-
suhteiden jatkuva muutos. Maisemaan 
kuuluu myös ihmisen toiminta ja sen 
ympäristöä muuttava vaikutus. Muu-
tosprosessit vaihtelevat laajuudeltaan, 
nopeudeltaan ja vaikutuksiltaan kuten 
esimerkiksi mannerlaattojen liikkeet, 
vuodenaikojen vaihtelu, kaupungin ra-
kentuminen tai hoitamattoman kulttuu-
rimaiseman umpeenkasvu. 

Maisema on paitsi fyysinen ympäris-
tö myös henkinen kokemus, joka syntyy, 
kun ihminen havainnoi ympäristöään ja 
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Tampereen kaupunki näkyy  järvimaisemassa monesta eri suunnasta.
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muodostaa sen perusteella mielikuvia. 
Mielikuvien syntyyn vaikuttavat keskei-
sesti esimerkiksi aikaisemmat elämän-
kokemukset, arvot, koulutus, ammatti, 
mielentila ja vuodenaika. Ihmisillä on 
erilaisia arvostuksen kohteita ja arvoja, 
eri ihmisillä syntyy eri ajankohtina eri-
laisia maisemakokemuksia. 

Maiseman kokeminen tapahtuu ta-
vallisesti näköaistin välityksellä eli mai-
sema on visuaalinen kokemus. Maisema 
on kuitenkin ennen kaikkea tila, jossa 
elämä kokonaisuudessaan tapahtuu. 
Siksi myös muilla aisteilla tunto, kuulo, 
haju ja esimerkiksi maiseman kulkukel-
poisuudella on vaikutusta maisemako-
kemukseen. 

Maisemarakenne on ympäristön 
muutosprosessin aiheuttavien luonto-
tekijöiden rakenteellinen kokonaisuus. 
Maisemarakenteen perusosia ovat maas-
to, eloton luonto (kallio- ja maaperä, vesi, 
ilmasto) ja elollinen luonto (eläimet, kas-
vit) sekä kulttuurisysteemit (ihmisen ke-
hittämät ympäristöt).

Maisemarakenteen muotoutumiseen 
ovat vaikuttaneet peruskallioalueiden 
murtumalinjat sekä viimeinen jääkausi 
Itämeri-vaiheineen, mutta myös pitkään 
jatkunut kulttuurivaikutus on muokan-
nut maiseman sellaiseksi kuin sen nyky-
päivänä havaitsemme ja koemme. 

Maisemarakenne ja maaston kor-
keuserot vaikuttavat muun muassa tuu-
li-, lämpö-, valo- ja vesisuhteisiin sekä 
kasvillisuuteen. Maisemarakenteella on 
myös kulttuurihistoriallista merkitystä. 
Asutus on perinteisesti hakeutunut pien-
ilmastollisesti ja rakennettavuudeltaan 
hyville etelä- ja lounaisrinteille viljavien 
maiden ja vesistöjen läheisyyteen. Har-
juselänteet ovat olleet helppokulkuisia 
ja tärkeitä reittejä vesistöjen ohella. 

Nykyisin asutuksen sijoittuminen ei 
niinkään ole enää maisemarakenteesta 
riippuvainen, vaikkakin edelleen maas-
tolla on vaikutusta mm. rakentamisen 
ympäristöllisiin vaikutuksiin ja kustan-
nuksiin. Maisemarakenne vaikuttaa kui-
tenkin edelleen merkittävissä määrin 

liikkumiseen. Tampereella maasto on 
paikoin hyvin mäkistä ja korkeuserot 
ovat suuria. Järvet ja purot saattavat 
myös aiheuttaa tarpeen pitkille kierto-
reiteille, joskin jääpeite helpottaa niillä 
kulkemista talvisin. 

Maisema Tampereen 
kantakaupungissa
Tampereella maisemarakenteen perus-
muodot ovat hyvin havaittavissa. Mai-
seman keskeisimmät elementit ovat 
pohjois-eteläsuuntaiseen kallioperän 
murrokseen muodostuneet Näsijär-
vi ja Pyhäjärvi, kantakaupungin halki 
kulkeva kaakko-luodesuuntainen har-
jumuodostuma ja sen liepeillä oleva 
laakso järvineen sekä Tammerkosken, 
Kaukajärvi–Iidesjärven ja Hervannan 
kanjoni-Särkijärven murroslaaksot. 
Tyypillistä Tampereen maisemalle ovat 
myös kaupungin reunoille ja naapuri-
kuntien puolelle jatkuvat korkeussuh-
teiltaan vaihtelevat kallio- ja moreeni-

Tampereen kantakaupungin maisemarakenne.
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selänteet. Moreenimuodostumille on 
tyypillistä korkeimpien kohtien kallio 
paljastumat. 

Tampereen viherverkon perusrunko 
koostuu maisemarakenteellisista ääri-
alueista; laaksonpohjista ja selänteiden 
lakialueista ja siksi maiseman suun-
tautuneisuus näkyy myös viherverkon 
rakenteessa. Tampereella maaston este-
vaikutus kevyen liikenteen yhteyksissä 
korostuu osittain samasta syystä.

Tammerkoski on vuonna 1992 valit-
tu kansallismaisemaksi ja Pyynikin har-
jualue  valtakunnallisesti arvokkaaksi 
maisema-alueeksi vuonna 1995. Muita 
kulttuurimaiseman kannalta arvokkai-
ta alueita ovat Tampereella Kalevan-
kankaan, Hyhkyn ja Reuharinniemen ja 
Kaukajärven muinaismuistoalueet, van-
hat asutus- ja viljelymaisemat vanhoine 
rajalinjoineen ja peltoteineen Hyhkyn, 
Hatanpään, Härmälän, Messukylän, Ta-
kahuhdin ja Kaukajärven alueilla, Tam-
pereen alueen kartanot ympäristöineen, 
Iidesjärvi-Kirkkosuonnotko, Pispala- 

Pyynikin harju, Keskusta-alueen vanhat 
puistot ja puistokadut sekä Tammerkos-
ki ja Tampereen teollisuushistoriasta 
kertova maisema tehtaineen ja työläis-
asuinalueineen.

Lisäksi arvokkaita maisemaele-
menttejä ovat erityisesti luonnon mo-

nimuotoisuuden kannalta Myllypuron 
murroslaakson purouoma pienine pu-
touksineen ja rehevine rantametsineen 
sekä Ristimäen, Hikivuoren ja Tuomikal-
lio-Pirunvuoren arvokkaat kalliomuo-
dostumat niiltä aukeavine maisemineen.

Tampereen maisema kertoo vanhaa ja monisäikeistä tarinaa, 
joka on monin paikoin luettavissa ja koettavissa edelleen. Vi-
her- ja virkistysalueiden rooli kulttuurihistorian säilyttäjänä 
on tärkeä, mutta myös rakennetuilla alueilla on lukuisia kult-
tuurikerrostumia joiden säilyttäminen on tärkeää. 

Kulttuurihistoriallisten kerrostumien esilletuominen voimis-
taa alueen omaleimaisuutta ja identiteettiä ja se voisi parhaim-
millaan lisätä asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

Mieleenpainuva maisema on luo kaupungille vahvan imagon, 
mikä voi parantaa myös elinkeinoelämän, erityisesti matkailun 
toimintaedellytyksiä. 

Tampereen kantakaupungin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi luokitelluilla alueilla sijaitsevat yleiskaavan mukaiset viheralueet.
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Tampereen kantakaupunki jakautuu kahdeksaan pienempään valuma-alueeseen:

1. Härmälänojan valuma-alue (laskee Pyhäjärveen)

2. Höytämönjärven valuma-alue (laskee Höytämönjärveen)

3. Keskustan valuma-alue (hulevesiviemäröity Tammerkoskeen ja Pyhäjärveen)

4. Näsijärven lähivaluma-alue (yhteys Tammerkosken kautta Pyhäjärveen)

5. Pyhäjärven lähivaluma-alue 

6. Vihiojan valuma-alue (laskee Pyhäjärveen)

7. Vihnusjärven valuma-alue (laskee Pyhäjärveen)

8. Viinikanojan valuma-alue (laskee Pyhäjärveen).

Vesistöt ja vesitalous  
Vesi on elämän edellytys ja merkittävä 
ympäristön elolliseen osaan vaikuttava 
tekijä. Vesi on kautta aikojen vaikutta-
nut myös ihmisen kulttuuriin ja toimin-
taan. Vesireitit ovat ohjanneet liikenteen, 
elinkeinojen ja asutuksen sijoittumista. 
Vedellä on myös vaikutusta mm. paikal-
lisilmastoon, sillä vesi tasaa lämpö- ja 
kosteussuhteita. 

Tampereen kaupungin pinta-alasta 
noin neljäsosa on vettä. Koko kaupungin 
alueella on noin 180 järveä. Kantakau-
pungin alueella järviä on kolmisenkym-
mentä. Lisäksi kantakaupungissa on 
lukuisia puroja ja muita pienvesistöjä. 
Valtaosa kaupungin järvistä on alle kym-
menen hehtaarin järviä. Näsijärvi ja Py-
häjärvi ovat alueen suurimmat järvet. 

Valuma-alueella tarkoitetaan aluet-
ta, jolta joki, puro tai oja kerää vetensä. 
Tampereen kantakaupungin vedet ovat 
osa Kokemäenjoen päävesistöaluetta. 

Tampereen kantakaupungin valuma-alueet ja vesistöt.
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Pohjavesien suojelusuunnitelman tavoite on että uusia riski-
toimintoja ei sijoiteta pohjavesialueilla ja myös nykyiset riski-
toiminnot siirretään pois pidemmällä aikavälillä. Pohjavesien 
imeytymisvyöhykkeellä olevat viheralueet tulee säilyttää, eikä 
niitä tule pinnoittaa.

Rantojen merkitys on suuri Tampereen 
maisema- ja kaupunkikuvassa. Kanta-
kaupungin alueella on luonnonmukai-
sia tai -tilaisia ranta-alueita erityisesti 
Kauppi-Niihaman alueella sekä eteläisen 
Tampereen järvien rannoilla. Täytetty-
jä ranta-alueita on erityisesti keskus-
tan alueella ja Lielahdessa, mutta myös 
esimerkiksi Hatanpään kartanon ran-
ta-alueet ovat täyttömaata. 

Pienvesialueet, ojat, purot ja läh-
teet tarjoavat virkistysmahdollisuuksia 
asukkaille, rikastuttavat maisemakuvaa 
sekä luovat elinympäristön useille mer-
kittäville kasvi-, hyönteis- ja eläinlajeille. 
Rannat ja pienvesialueet toimivat myös 
ekologisina yhteyksinä viheralueelta 
toiselle. Keskeisiä pienvesialueita kan-
takaupungissa ovat esimerkiksi Vihioja 
ja Vuohenoja, Myllypuro ja sen laskuojat 
sekä Halimasjärvi ja sen laskuojat. Ran-
tamaisemien suoja-alueita ovat esimer-
kiksi rakennettujen Villilän, Kaarilan ja 
Pispalan rantapuistot, Santalahden ja 
Pölkkylänpuiston alueet sekä Iidesjär-
ven ja Kaukajärven rantavyöhykkeiden 
viheralueet.

Suuri osa Tampereen vesistöistä, jär-
vistä ja pienvesistä sijaitsee viheralueilla 
ja ne ovat yleisessä käytössä. Uimaran-

nat ovat erityisen suosittuja, mutta myös 
vesistöjen äärellä kulkevat ulkoilureitit 
ovat tärkeitä.

Tampereen kantakaupungin merkit-
tävimmät pohjavesialueet sijaitsevat 
harjuilla. Aakkulanharju ja Epilänhar-
ju-Villiläharju ovat 1. Luokan pohjavesi-
alueita. Pispalaa, Pyynikkiä ja Kalevan-
harjua ei ole luokiteltu vedenhankinnan 
kannalta tärkeiksi pohjavesialueiksi. Ne 
ovat kuitenkin pohjavesialueita. 

Vedenhankinnan kannalta tärkeillä 
Pohjavesialueilla on nykyisin riskitoi-
mintoja kuten liikennealueita, pesuloi-
ta, huoltoasemia, betoniteollisuuden 
toimitiloja ja varastoja sekä joitakin 
kemikaalien käsittelylaitoksia. Pinnoi-
tettua maa-alaa on yli 50 prosenttia 
pohjavesialueiden pinta-alasta, mikä on 
pohjaveden muodostumisen kannalta 
suuri uhka. Kaikki Tampereen pohjave-

det ovatkin luokiteltu riskipohjavesiksi. 
Loput harjualueiden pinta-alasta on kui-
tenkin vielä viheralueena. 

Lähteitä muodostuu salpavesialueil-
la, joissa vettä läpäisemättömän maaker-
roksen alle jäänyt paineellinen pohjavesi 
purkautuu maanpinnalle muodostaen 
lähdeallikoita, lähdepuroja tai tihkupin-
toja. Lähteiden koko vaihtelee riippuen 
maaperästä ja alueen korkeussuhteista. 
Tampereen kantakaupungin alueella on 
useita lähteitä. Kaupunkirakentaminen, 
metsätalous, ojitukset sekä pohjaveden 
ottaminen ovat sekä muuttaneet lähteitä 
että vähentäneet niiden määrää. Tam-
pereen arvokkaat luontokohteet 2003 
–teoksessa arvokkaiksi lähteiksi on 
merkitty kantakaupungin alueelta vain 
Ikurissa sijaitseva Myllypuron lähde ja 
Kaupin lähde. 

Järvien veden laatu vuonna 2013.
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Tampereen järvien yleistila on pa-
rantunut edellisten vuosikymmenten 
aikana huomattavasti. Järvien veden 
laadun paranemiseen ovat vaikuttaneet 
erityisesti viemäriverkoston paranemi-
nen, jäteveden käsittelyn tehostuminen 
ja teollisuuden jätevesien määrän vä-
heneminen. Eniten vedenlaatu on pa-
rantunut Näsijärvessä ja Pyhäjärvessä. 
Valuma-alueen ominaisuudet ja siellä 
tapahtuneet ja edelleen tapahtuvat toi-
minnot muuttavat järven tilaa ja veden 
laatua. Kantakaupungin alueella sijait-
sevissa pienissä järvissä on havaittavis-
sa hulevesien aiheuttama kuormitus ja 
muu likaantuminen.

Hulevedeksi kutsutaan sade- ja sula-
misvesiä, jotka muodostuvat vettä läpäi-
semättömiltä pinnoilta ja valuvat put-
kiviemäreihin ja avo-ojiin. Hulevesien 
muodostuminen on seurausta ihmis-
toiminnasta. Sade ja sulamisvedet ovat 
pääasiallisesti puhdasta luonnonvettä, 
ne likaantuvat vasta kun niihin sekoittuu 
lika-aineita pinnoilta ja maaperästä. Hu-
levesien mukana kulkeutuva kiintoaines, 
ravinteet ja mikrobit kuormittavat vesis-
töjä. Kuormitus aiheuttaa veden laadun 
heikentymistä tai käyttökelpoisuuden 
huonontumista.

Hulevesien vaikutukset riippu-
vat mm. sadeveden ominaisuuksista 
(epäpuhtaudet, pH), valuma-alueen 
maankäytöstä, hulevesikuormituksen 
määrästä, kestosta ja tiheydestä sekä 
ekologisista tekijöistä ja niiden muu-
toksista (esim. haittavaikutusten eli-
minointikyvystä). Hulevesien määrä ja 
laatu vaihtelevat yleensä paljon. Hule-
vesien määrä riippuu mm. alueen kalte-
vuudesta, sadannan intensiteetistä sekä 
päällystettyjen pintojen ja kattopinto-
jen suhteesta koko alueen pinta-alaan. 
Päällystetyillä vettä läpäisemättömillä 

alueilla noin 25 % sadannasta muuttuu 
välittömästi valunnaksi. 

Tampereen kantakaupungin maa- 
alasta pinnoitetun maan osuus on noin 
32 prosenttia eli noin 4090 hehtaaria. 
kantakaupungin sisällä alueelliset erot 
ovat hyvin suuria. Esimerkiksi Kaupissa 
pinnoitettua alaa on vain vähän, mutta 
ydinkeskustassa suuri osa maa-alasta on 
pinnoitettua (EVITA).

Tampereen keskusta-alueelta hu-
levedet johdetaan sekaviemäröinnil-
lä jätevedenpuhdistamoille. Muissa 
kaupunginosissa hulevedet johdetaan 
puhdistamattomina vesistöihin yleen-
sä erillisviemäröinnillä tai väljähköillä 
asuntoalueilla pintaojien välityksellä. 
Uusilla asuinalueilla mm Vuoreksessa on 
huomioitu hulevesien viivytys ja käsitte-
ly ennen vesistöihin johtamista. 

Tiivistyvä kaupunkirakenne, osin 
vanhentunut hulevesiverkosto, tulva-
reittien riittämättömyys ja kasvaneet 
sademäärät ovat hulevesien hallinnan 
suurimpia haasteita. Maankäytön muu-

tokset merkitsevät usein vettä läpäise-
mättömien pintojen lisääntymistä, min-
kä vuoksi yhä suurempi osa vesisateesta 
johtuu nopeasti sadevesiviemäreihin ja 
niistä vesistöihin. Entistä nopeampi vir-
taus johtaa tulvahaittoihin, eroosioon, 
pintavesien likaantumiseen sekä maan 
pinnan painumiseen maan vesitaseen 
muuttuessa. Veden laatu voi varsin no-
peasti heiketä uimakelvottomaksi, jos 
hulevesiä johdetaan suoraan vesistöihin.

Hulevesien aiheuttamia muutoksia 
ja haittoja vesitöissä voidaan ennalta-
ehkäistä ja kompensoida huleveden 
hallinnalla, millä tarkoitetaan huleve-
sien muodostumisen vähentämistä, vir-
taamien pienentämistä sekä hulevesien 
viivyttämistä ja imeyttämistä. Mahdolli-
suudet imeytykselle ja tarve puhdistuk-
selle määrittyvät paikan maaperän sekä 
hulevesien likautuneisuuden mukaan. 

Yleisinä tavoitteina hulevesien käsit-
telylle on, että hulevedet tulee viivyttää, 
imeyttää ja/tai käsitellä syntypaikallaan. 

Tampereen kaupungin alueella sijaitsevasta luokitellusta vesipinta-alasta 
79,1 % soveltui virkistyskäyttöön hyvin, 20,0 % tyydyttävästi ja 0,9 % välttä-
västi. Vedenlaadultaan erinomaisia tai huonoja järviä ei ollut lainkaan.20

Tampereen järvien vedenlaatu 19

19,20Kvvy ry 2014.
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Viheralueilla on keskeinen rooli hulevesien luonnon-
mukaisten käsittelymenetelmien toteuttamisessa, 
koska lähes kaikki vesistöt kuten järvet, valtaojat ja 
monet pienemmätkin ojat sijaitsevat viheralueiksi 
kaavoitetuilla alueilla. Parhaimmillaan hulevesien 
käsittelyyn tarkoitetut rakenteet elävöittävät ja mo-
nipuolistavat viheralueita.

Onnistunut luonnonmukainen vesitalouden ja hule-
vesien hallinta edellyttää maisemarakenteen, maan-
pinnanmuotojen ja korkeuserojen, maaperäolosuh-
teiden ja vesistöjen säilyttämistä mahdollisuuksien 
mukaan. 

Alavat, kosteat ja soiset alueet tulisi säilyttää vesiä 
keräävinä, viivyttävinä ja johtavina reitteinä. Näiden 
alueiden rakentamista ja erityisesti maan pinnoitta-
mista on vältettävä.

Tampereen järvien yleistila on parantunut edellis-
ten vuosikymmenten aikana huomattavasti, johtuen 
teollisuuden päästöjen vähentymisestä. Toisaalta 
hulevesien vaikutukset näkyvät joidenkin pienten 
vesistöjen laadun heikkenemisenä.

Veden laadun paranemiseen on syytä kiinnittää edel-
leen huomiota koko kantakaupungin alueella. Vesien 
puhdistuminen on hidas, usein vuosikymmenien 
mittainen prosessi.  Likaantuminen voi pienemmässä 
vesistössä sen sijaan tapahtua hyvin nopeasti muut-
tuneiden virtaus ym. olosuhteiden tai esimerkiksi 
jonkin onnettomuuden seurauksena. Myös rakenta-
misen aikainen maanmuokkaus voi lyhyessä ajassa 
heikentää veden laatua valuma-alueella, jos sadeve-
sien mukana kulkeutuu kiintoainesta tai kiviainek-
sesta liukenee haitallisia mineraaleja vesistöihin. 

Pienvesistöt ja järvet sijaitsevat Tampereen kantakaupungissa pääosin yleiskaavan mukaisilla viher- ja virkistysalueilla.
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Suomessa on neljä vuodenaikaa, joilla on omat sääpiirteensä
Tampereen paikallis- ja pienilmastoon 
vaikuttavat eniten harjut ja lukuisat jär-
vet, jotka ohjaavat ilmavirtauksia. Har-
jun maalajit johtavat ja varastoivat läm-
pöä vaikuttaen ilman lämpötilaan. Järvet 
tasoittavat ilmasto-oloja pidentäen kas-
vukautta ja vähentäen hallan esiinty-
mistä. Myös Tampereen seudun laajat 

metsäalueet tasoittavat ilmasto-oloja 
tehokkaasti. 

Vuodenajat ja säätila vaikuttaa mer-
kittävästi ulkoilukäyttäytymiseen ja 
-mahdollisuuksiin ja ne on siksi tärkeää 
ottaa huomioon tarkemmassa suunnit-
telussa.  

On viheralueiden rakentamiseen ja 
hoitoon käytettävien resurssien kannal-
ta tärkeää huomioida virkistysalueiden 
ja -palveluiden ympärivuotisen käytön 
mahdollisuudet. Esimerkiksi pelkästään 
talviurheiluun tarkoitettu alue voi huo-
noimmillaan olla käyttämättä koko vuo-
den, jos lunta ei sada. 

Tilastollisiin keskiarvoihin perustuva Tampereen vuodenaikakaavio.

KUVA HANNU EERIKÄINEN JA BIRGITTA HELSING
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Kasvillisuus ja eläimistö
Tampereen seutu kuuluu Etelä-Hämeen 
lehtokeskukseen ja ns. vuokkovyöhyk-
keeseen. Lehtomaisten metsien osuus 
metsäpinta-alasta on melko korkea. 
Tämä heijastuu kenttäkerroksen kas-
villisuuden monipuolisena rakenteena. 
Tampereen alue osana Pirkanmaata on 
monien kasvilajien esiintymisen ääri-
aluetta. Toisaalta tänne ulottuvat vielä 
eteläisen lehtolajiston esiintymät, toi-
saalta itäisen lajiston läntisimmät eril-
lisesiintymät. Kulttuurivaikutuksella on 
luonnollisesti voimakas osuus varsinkin 
kantakaupungin kasviston muotoutumi-
sessa. 

Luonnonmukaiset kasvillisuusku-
viot noudattelevat pääpiirteissään maa-
perä- ja topogra iavyöhykkeitä ja siten 
siis maisemarakennetta. Kuivia kaner-
va- ja jäkälätyypin metsiä esiintyy Tam-
pereella kallioisilla lakialueilla, mutta 
niitä on kantakaupungissa hyvin vähän. 
Tavallisemmin selänteiden lakialueilla 
kasvaa puolukkatyypin kuivia kangas-
metsiä. Selänteiden keski- ja alarinteillä 
sekä tasanteilla kuivahkot kangasmaat 

vaihettuvat tuoreeseen mustikkatyypin 
kankaaseen. Laaksojen hienojakoisil-
la ja ravinnepitoisilla mailla, erityisesti 
järvien läheisyydessä, kasvaa käenkaa-
li-mustikkatyypin lehtomaista kangasta, 
joka on kantakaupungin selvästi yleisin 
kasvupaikkatyyppi. Tampereen alueelta 
on luokiteltu runsaasti monivivahteisia 
biotooppilaikkuja kalliopainannesoista 
metsittymiin ja purokäytäviin. Lehto-
kasvillisuudesta on kuitenkin kantakau-
pungin alueella jäljellä enää vain pieniä 
alueita. Laaksonpohjiin ja selänteiden 
painanteisiin sijoittuvat suot ovat Tam-
pereella tyypillisesti rämeitä tai kor-
pia, mutta kantakaupungin alueella on 
jonkin verran myös nevoja sekä vaati-
mattomia ja pienialaisia lettoja. Monet 
metsien luontoarvoista ovat sidoksis-
sa vanhoihin luonnontilaisiin metsiin, 
joissa on monilajista ja -ikäistä puustoa 
sekä lahopuuta. Iäkkäimmät metsät ovat 
kantakaupungin alueella keskittyneet 
Kauppiin, mutta vanhaa metsää kasvaa 
pienempinä kokonaisuuksina myös esi-
merkiksi Ojala-Lamminrahkan alueella 
ja eteläisillä selänteillä Hervantajärven 

ja Särkijärven ympäristöissä. Täysin 
luonnontilaista vanhaa metsää ei kan-
takaupungin alueella ole, mutta paikoin 
metsät ovat luonnontilaisen kaltaisia. 

Kulttuurivaikutteisen lajiston ar-
vot ovat puolestaan pitkälti sidoksissa 
maatalouteen. Perinteiseen viljelyyn ja 
laidunnukseen liittyvien biotooppien 
väheneminen on aiheuttanut monien 
kulttuuri- ja puolikulttuurilajien häviä-
misen tai harvinaistumisen. Tampereen 
uhanalaisista lajeista noin viidennes 
on luonnonlaitumien ja ketojen lajis-
toa. Viljely- ja laidunalueet ovat viime 
vuosikymmenten aikana vähentyneet 
Tampereen kantakaupungin alueella jyr-
kästi. Lajistollisesti merkittäviä ketoja ja 
ketomaisia alueita on harjujakson rin-
teillä, mm. Epilässä ja Kalevankankaalla. 
Myös muilla vielä jäljellä olevat niitty- ja 
peltoalueilla on muun muassa maisema-
kuvallista ja osin myös kulttuurihistori-
allista arvoa. Lisäksi historialliset puis-
tot, kartanomiljööt sekä vehreät vanhat 
pihapiirit ovat huomattavia kohteita 
kulttuurivaikutteisen kasvillisuuden ja 
maisemakuvan kannalta. 

Kantakaupungin alueelta eri kaavahankkeiden yhteydessä inventoidut luontoarvot ja yleispiirteisesti määritellyt tärkeät 
ekologiset yhteydet.
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Ekologinen verkosto ja 
luonnon monimuotoi-
suus
Ekologinen verkosto koostuu luonnon 
ydinalueista ja muista luonnonolosuh-
teiltaan arvokkaista alueista sekä niitä 
toisiinsa yhdistävistä ekologisista käytä-
vistä ja /tai askelkivistä. Tampereen kan-
takaupungin ekologinen verkosto muo-
dostuu  viherverkosta. Sen ekologinen 
merkitys kasvaa kaupungin laitoja koh-
den ja edelleen naapurikuntien puolel-
le, joilla luonnon ydinalueet sijaitsevat. 
Luonnon ydinalueiden ohella tärkeitä 
ekologisen verkoston osia ovat suojelu- 
ja suojeluohjelma-alueet, Tampereen 
arvokkaat luontokohteiksi inventoidut 
kokonaisuudet sekä perinnemaisemat 
ja avainbiotoopit (luonnonsuojelulain 
luontotyypit, metsälakikohteet ja muut 
metsäluonnon arvokkaat elinympäris-
töt). Kaupunkimetsät ja suojaviheralueet 
toimivat hyvin arvokkaiden alueiden 

välisinä eläinten kulkureitteinä, mut-
ta myös muut kasvulliset alueet, kuten 
puistot ja väljästi rakennetut pienta-
loalueet ovat osa ekologista verkostoa. 

Tampereen kantakaupungin alueel-
la on yhteensä noin 2510 hehtaaria eri 
kaavahankkeiden yhteydessä arvokkaik-
si inventoituja monimuotoisia elinym-
päristöjä. Osalla alueista on useampia 
luontoarvoja. Esimerkiksi liito-oraville 
soveliasta elinympäristöä on kartoitettu 
yhteensä noin 2300 hehtaaria. Samoilta 
alueilta löytyy mm. vanhoja metsiä, ar-
vokkaita kasviesiintymiä sekä lepakoille 
ja hyönteisille soveliaita alueita. Luon-
non monimuotoisuuden kannalta arvok-
kaiksi inventoiduista 2510 hehtaarista 
noin 70 prosenttia eli noin 1700 hehtaa-
ria sijoittuu yleiskaavan mukaiselle vi-
her- ja virkistys- tai suojelualueilla. Noin 
30 prosenttia sijaitsee yleiskaavan muil-
la aluevarauksilla mm. liikenne-, asunto- 
tai selvitysalueilla.

Luonnon monimuotoi-
suuden kannalta arvok-
kaimmat alueet sijaitsevat 
Kauppi-Niihamassa, Oja-
lan alueella sekä eteläisen 
Tampereen laajoilla met-
säalueilla. Merkittävimpiä 
ekologisia käytäviä kan-
takaupungin alueella ovat 
ojien ja purojen varret sekä 
vesistöjen rannat, mutta 
myös puistoilla ja asuina-
lueiden pihojen kasvullisilla 
alueilla on merkitystä eko-
logisessa verkostossa.
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Luonnon ydinalueet ovat metsäalueita, joiden koko on yli 
100 hehtaaria sen jälkeen, kun niiden reunoilta on poistettu 
250 metrin levyinen reunavyöhyke. Luonnon ydinalueet 
ovat pinta-alaltaan suuria viheralueita, jotka sitovat ja 
puhdistavat veden ja ilman epäpuhtauksia, säätelevät 
aineiden, veden ja ilman virtauksia. Luonnon ydinalueet ovat 
tärkeitä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiselle, sillä ne 
tarjoavat harvinaisia häiriöttömiä elinympäristöjä kasvi- ja 
eläinlajeille. Luonnon ydinalueilla on laajuutensa vuoksi 
merkitystä myös ilmakehän hiilidioksidin sidonnalle. 

Tampereen kantakaupungissa Kaupin länsipuoli on ainoa 
luonnon ydinalueen kriteerit täyttävä alue. Ojalassa ja 
Hervannan kaakkoiskulmassa uusien asuinalueiden takia  
reunavyöhykevaikutus poistaa ydinalueet. Alueilla on 
kuitenkin jatkossakin  merkitystä ydinalueita yhdistävinä 
viherrakenteina.
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5 Viher- ja virkistysalueet osana 
ympäristönsuojelua
Viheralueet toimivat taajaman keuhkoi-
na, ne sitovat ilman epäpuhtauksia ja 
tuottavat happea. Viheralueet lieventä-
vät useita ympäristöhaittoja, kuten vai-
mentavat melua ja peittävät häiritseviä 
näkymiä. Ne myös vähentävät tuulisuut-
ta, parantavat pienilmasto-oloja, suojaa-
vat maanpintaa, ylläpitävät pohjaveden 
tasoa ja sitovat hulevesiä. Viheralueet 
edistävät myös ekologista monimuotoi-
suutta ja säilyttävät sekä luonnon että 
kulttuurin biotooppeja. 

Luonnonsuojelu
Vuoden 2011 loppuun mennessä Tam-
pereelle on perustettu 22 luonnonsuoje-
lualuetta. Tämän lisäksi kaupungissa on 
17 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen rajauspäätöksellä 
muodostettua luonnonsuojelualuetta 

ja kolme aluetta, jotka sijaitsevat Tam-
pereen ulkopuolella, mutta ovat Tam-
pereen omistuksessa. Yhteensä luon-
nonsuojelualueita on 42 kpl ja niiden 
yhteenlaskettu pinta-ala on noin 420 
hehtaaria, mikä on yhteensä 0,8 % kau-
pungin maapinta-alasta. Näiden lisäksi 
Tampereen kaupungissa on 19 kpl luon-
nonmuistomerkkejä. 

Tampereen kaupungin vuonna 2012 
hyväksytyn luonnonsuojeluohjelman ta-
voitteena on suojella 67 uutta kohdetta, 
joiden pinta-ala on yhteensä noin 1 202 
hehtaaria. Kohteet ovat valtaosaksi kau-
pungin omistuksessa, yksityisiä kohteita 
on mukana vain, mikäli maanomistajalta 
on saatu lupa kohteen julkaisemiseen 
tässä ohjelmassa. Kohteista 47 on kan-
takaupungin alueella ja 18 Aitolahti–
Teiskon alueella. Lisäksi kaksi kohdetta 
on Tampereen kaupungin ulkopuolella, 

mutta ne ovat kaupungin omistuksessa. 
Suurin rauhoitettavista alueista on Kin-
tulammen retkeilyalue, jonka laajuus on 
555 ha. Kantakaupungin alueelle ehdo-
tettujen alueiden yhteen laskettu pin-
ta-ala on noin 490 hehtaaria. Kantakau-
pungista ehdotetut uudet suojelualueet 
sijaitsevat pääasiassa yleiskaavan mu-
kaisilla viher- ja virkistysalueilla.

Koko kaupungin alueella luonnon-
suojelulailla kokonaan tai osittain rau-
hoitettavia näistä on 31 kohdetta (923 
ha), kaavalla suojeltavia kohteita 21 (168 
ha), arvometsiä 6 (76 ha) sekä aktiivisia 
hoitotoimia vaativia kohteita 7 (12 ha). 
Kohteiden luontoarvot otetaan huo-
mioon alueiden hoitosuunnitelmissa oh-
jelman kohdekorteissa esitellyillä tavoil-
la. Näiden lisäksi ohjelmaan sisältyy yksi 
metsälakikohde ja yksi Natura-kohde, 
joiden pinta-ala on yhteensä noin 1 ha. 

Tampereen kantakaupungin alueelle perustetut luonnonsuojelualueet ja luonnonsuojeluohjelmassa ehdotetut uudet 
luonnonsuojelualueet.
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Tampereen seudun uhanalaisia eliölajeja. Liito-orava, 
Tummaverkkoperhonen, Naurulokki ja Tikankontti.

Kaikista kohteista 18 on kasvillisuus-
kohteita, 10 hyönteiskohteita ja 2 lintu-
järviä. Soita tai kosteikoita on 5 kappa-
letta. Suurin osa – 29 kpl – kohteista on 
metsäkohteita, lehtoja tai vanhoja met-
siä ja METSO-ohjelman piiriin kuuluvia 
kohteita. Lisäksi mukana on yksi kallio-
kohde ja kaksi tervaleppäkorpea.

Ohjelmassa on otettu huomioon 
myös 1.12.2010 julkistetut luettelot uha-
nalaisista lajeista. Tampereella tavatta-
vista tai tavatuista (1980-luvun alusta 
lähtien) uhanalaislajeista 13 on erittäin 
uhanalaisia (EN) ja vaarantuneita (VU) 
53. Silmällä pidettäviä (NT) lajeja on 
143. Ainoa äärimmäisen uhanalainen laji 
(CR) kantokinnassammal on tavattu vii-
meksi 1960-luvulla. Erityisesti suojelta-
via lajeja on 12. EU-direktiivien mukaisia 
lajeja on 18, joista lepakoita on viisi lajia. 
Osalla kohteista liikkumista helpotetaan 
tuottamalla erilaisia rakenteita, kuten 
luontopolkuja, pitkospuita, lintutorneja, 
esittelytauluja ja opasteita. Nämä on lis-

tattu erillisessä toimenpideohjelmassa, 
jonka mukaan suojelutoimenpiteitä ja 
luontoinventointeja tehdään tai hoito-
toimia järjestetään. Toimenpideohjelma 
on liitteenä raportin lopussa. Toimen-
piteisiin kuuluu myös vieraslajien tor-
junta. Vieraslajit ovat ihmistoiminnan 
seurauksena levinneitä eliölajeja, jotka 
voivat olla haitaksi alkuperäiselle kas-
villisuudelle tai eläimistölle ja olla siten 
luonnon monimuotoisuudelle vakava 
uhkatekijä. Vierasta alkuperää olevista 
eläimistä minkki ja supikoira ovat Tam-
pereella vaaraksi lintujärvien vesilinnus-
tolle. Hallitsemattomasti luontoon ryös-
täytyneitä kasvilajeja Tampereella ovat 
lupiini, persian- ja kaukasianjättiputki 
sekä jättipalsami. 

Ohjelman ulkopuolelle jäävät pai-
kallisesti merkittävät kohteet, jotka on 
kuitenkin syytä ottaa huomioon maan 
käytön yleisessä suunnittelussa. Niiden 
merkitys voi olla muun muassa paikal-
liselle väestölle huomattava esim. visu-

aalisuuden, kulttuuriarvon, virkistys- tai 
opetuskäytön kannalta. Lisäksi ohjelman 
ulkopuolelle jää yksittäisiä, suppea-alai-
sia kohteita, joilla kasvaa paikallisesti 
harvinaista kasvilajistoa tai elää muuta 
merkittävää eliölajistoa. Näiden säily-
minen voidaan turvata maankäytön oh-
jauksella.

Tampereen kaupungin vuon-
na 2012 hyväksytyn luonnon-
suojeluohjelman tavoitteena 
on suojella kantakaupungin 
alueelta 51 aluetta, joiden 
yhteen laskettu pinta-ala on 
noin 490 hehtaaria. Luonnon-
suojeluohjelman aluevarauk-
set sijaitsevat pääosin yleis-
kaavan mukaisilla viher- ja 
virkistysalueilla. 

Tampereen seudun uhanalaisia eliölajeja. Liito-orava,

KUVA TAMPEREEN KAUPUNGIN LUONNONSUOJELUOHJELMAN 2012-2020 KANSIKUVA
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Ilmanlaatu
Tampereen Ilmanlaatuselvitys 2013 on 
kattava selvitys Tampereen kaupungin 
ilmanlaadusta nykytilanteessa. 

Ilmanlaatu on Tampereen kaupunki-
seudulla samantyyppinen kuin muillakin 
Suomen suurimmilla kaupunkiseuduilla. 
Ilmanlaatuun vaikuttavat merkittävim-
min liikenteen typenoksidipäästöt, ka-
tupöly, pienpoltto ja kaukokulkeuma. 
Teollisuuden vaikutus ilmanlaatuun 
on yleensä vähäisempi, koska päästöt 
vapautuvat ilmaan korkeammalta. Kui-
tenkin teollisuuden matalampien ha-
japäästölähteiden vaikutukset voivat 
näkyä teollisuuslaitoksen lähialueen il-
manlaadussa. Sääolosuhteissa mm. pak-
kasjaksojen inversiotilanteet tai kevään 
katupölykaudet aiheuttavat korkeimmat 
lyhytaikaiset tunti- ja vrk-pitoisuudet. 

Ilmanlaatu on suurimmassa osassa 
Tampereen kaupunkiseutua mallinnus-
tulosten mukaan hyvää tai tyydyttävää. 
Vilkasliikenteisimpien katujen lähi-
alueella typpidioksidin ja hengitettävien 
hiukkasten pitoisuudet (NO2 ja PM10) 
voivat kuitenkin ylittää ilmanlaadun 
kansalliset ohjearvotasot. 

Tuntipitoisuuksiin perustuvan alu-
eellisen ilmanlaatuindeksin 90. prosent-
tipistejakauman mukaan 90 % vuoden 
tunneista ilmanlaatu on Tampereen 
keskustassa vähintäänkin tyydyttävää 

ja asuinalueilla hyvää tai tyydyttävää. 
Pahimmat tuntiepisodit esiintyvät to-
dennäköisemmin talvella voimakkaiden 
ja useamman päivän kestävien inversio-
tilanteiden yhteydessä tai keväällä katu-
pölykaudella. 

Tampereen väestöstä 5.4 % asuu 
alueilla, joilla typpidioksidin vuorokau-
siohjearvon pitoisuustaso 70 μg/m3 voi 
ylittyä. Alueilla, joilla NO2:n vuorokau-
sipitoisuus on 85-99 % ohjearvotasosta, 
asuu 15.7 % asukkaista. Vastaavasti alu-
eilla, joilla katupölyn PM10-hiukkasten 
vuorokausipitoisuudet voivat ylittää oh-
jearvotason (70 μgPM10/m3) asuu 6.5 % 
tamperelaisista. Alueilla, joilla katupölyn 
(PM10) vuorokausipitoisuus on 85-99 
% ohjearvosta, asuu 5.1 % asukkaista. 
Nämä asukasjakaumat eri epäpuhtauk-
sien pitoisuusalueilla osoittavat, että 
nykytilanteessa typpidioksidi on suurin 
ilman epäpuhtaustekijä Tampereella. 
Katupölyn vaikutusalue rajoittuu voi-
makkaammin katujen lähialueille. 

Tampereen ilmanlaatuselvityksessä 
2013 määritettiin ensimmäistä kertaa 
myös ilman epäpuhtauksien ja melun yh-
teisvaikutusalueet, ns. Hot Spots –alueet 
(Liite 13). Näillä alueilla sekä ilman epä-
puhtauksia että melua on yli ohjearvota-
sojen. Hot Spots -alueilla asuu nykytilan-
teessa 4.1 % Tampereen väestöstä. 

Suojaviheralueet suhteessa ilmanlaadun ja melun hot-spot alueisiin.

Nykytilanteessa typpidioksidi on 
suurin ilman epäpuhtaustekijä 
Tampereella. Katupölyn vaikutus-
alue rajoittuu voimakkaammin 
katujen lähialueille. Tampereen 
kaupungin ilmansuojelutoimen-
piteet tulisi kohdistaa erityises-
ti vilkasliikenteisten katujen ja 
teiden lähialueiden ilmanlaadun 
parantamiseen, jotta myös siel-
lä asuvien ihmisten altistuminen 
ilman epäpuhtauksille vähenisi. 
Erityisen herkkiä ilman epäpuh-
tauksille ovat lapset ja vanhukset. 
Päiväkotien, koulujen ja vanhus-
palveluiden sijoittamisessa tulee 
huomioida alueen ilmanlaatu. 

Viheralueista vain muutama pro-
sentti sijoittuu alueille, joissa il-
man laadun ohjearvot ylittyvät. 
Pääasiassa nämä viheralueet on 
yleiskaavoissa, asemakaavoissa 
tai asemakaavoitettujen vihera-
lueiden hoitoluokituksessa osoi-
tettu suojaviheralueiksi ja niiden 
tehtävänä on vähentää pölyn ja 
pienhiukkasten vaikutuksia. Lii-
kennealueiden suojaviheralueet 
ovat tärkeitä säilyttää kasvullisina.
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Melu
Melua Tampereen kantakaupungissa 
aiheuttavat tieliikenne, raideliikenne, 
ratapihat, teollisuuslaitokset ja lentolii-
kenne. Viimeisin meluselvitys on tehty 
2012, jonka mukaan melulle altistuvia 
asukkaita on enemmän kuin aiemmin 
2003 laaditussa meluselvityksessä. 
Tämä ero johtuu osaltaan liikennemää-
rien kasvusta sekä mahdollisesti myös 
erilaisista altistumisen arviointimene-
telmistä.

Noin 27 prosenttia Tampereen kau-
pungin asukkaista arvioitiin altistuvan 
yli 55 dB (LAeq 7-22) melutasolle, joka 
aiheutuu katu- ja tieliikenteestä. Raide-
liikenteen aiheuttamalle yöaikaiselle yli 
50 dB (LAeq 22-7) melutasolle arvioitiin 
altistuvan 10 % Tampereen asukkaista. 
Teollisuuslaitosten ja ratapihojen ai-
heuttamat melualueet olivat laskennal-
lisen arvion perusteella huomattavasti 
suppeampia ja myös altistujamäärät 
olivat selvästi vähäisempiä, raideliiken-
teen aiheuttamalle voimakkaalle melulle 
(LAeq 22-7 > 70 dB) arvioitiin altistuvan 
noin 300 asukasta.

Viher- ja virkistysaluever-
kosto suhteessa melualuei-
siin ja hiljaisiin alueisiin

Noin 1640 hehtaaria virkistykseen sove-
liaista viheralueista sijaitsee melualueel-
la (yli 55dB), kun hiljaisia viheralueita 
(alle 45dB) on noin 2980 hehtaaria. Laa-
jimmat hiljaiset alueet sijaitsevat Kaup-
pi-Niihaman, Hervantajärven ja Särki-
järven alueilla. Lisäksi hiljaisia alueita 
on myös Lamminpään hautausmaalla 
Tohloppi- ja Tesomajärvien ympärillä, 
Lentävänniemen rannoilla, Pyynikillä, 
Härmälän rantapuistossa ja Takahudin 
viheralueilla.

Urbaani arki -kyselyssä (2011) vas-
taajilla oli mahdollisuus ilmaista mielipi-
teensä meluisina tai hiljaisina kokemis-
taan paikoista.

Kiinnostavaa on, että meluselvityk-
sen melualueelle 60 eri paikkaan oli 
merkitty hiljaiseksi koettu alue. Näistä 
osa oli myös viher- ja virkistysverkoston 
alueella, sillä neljä hiljaista paikkaa oli 
merkitty Kaukajärven rannoille, kaksi 
Pärrinkosken alueelle, kaksi Nihanmaal-
le, kaksi Iidesjärven rannoille, kolme 
Kalevankankaan hautausmaan lähelle, 
yksi Suolijärven läheisyyteen Hervannan 

puolelle, 13 Tammerkosken rannoille 
(osa näistä merkinnöistä sijaitsi tosin 
rakennuskortteleissa). Loput meluselvi-
tyksen melualueella olevista hiljaiseksi 
koetuista paikoista olivat asuinalueella. 
Puolestaan meluisina koettuja paikkoja 
melualueiden ulkopuolella (alle 55dB) 
oli tulosten mukaan 51 eri paikassa. 
Näistä 14 on asemakaavan virkistysalu-
eella tai merkitty aivan sellaisen viereen.

Vuonna 2012 toteutetussa ”Tampe-
relaisten ympäristökysely 2012” tutki-
muksessa kysyttiin myös asukkaiden 
kokemuksia melusta ja hiljaisuudesta. 
Kolmannekselle vastanneista liikenne 
aiheutti meluhaittoja ja 41 % ei koke-
nut melusta aiheutuvia haittoja asui-
nalueellaan. Muiden kysyttyjen melun 
aiheuttajien (lentoliikenne, rakentami-
nen, tapahtumat, naapurusto) osuudet 
meluhaittojen aiheuttajina asuinalueilla 
vaihtelivat välillä 3–10 %. Luontokoke-
muksia käsitelleessä osuudessa kysyt-
tiin eri tekijöiden tärkeyttä luonnossa 
liikuttaessa, myös hiljaisuuden ja luon-
non äänien kokemista. Vastanneista yli 
60 % piti edellä mainittua asiaa erittäin 
tärkeänä ja yli 30 % melko tärkeänä. 

”Tampereen kaupungin ympäristö-
politiikka 2020” linjaa tulevaisuuden 

Melu- ja hiljaiset alueet kantakaupungin viheralueilla.
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tavoitteeksi, että melutasoa ei koettaisi 
häiritseväksi keskeisillä virkistysalueil-
la. Tampereen kaupungin ”Meluntorjun-
nan toimintasuunnitelma 2013-2014” 
sisältää toimenpidetavoitteen, jonka mu-
kaan maankäytön suunnittelussa tulee 
määrittää säilytettävät hiljaiset alueet 
sekä suhteellisen hiljaiset puistoalueet.

Arseeni, radon ja muut 
maaperän haitta-aineet
Arseenia esiintyy luonnostaan maa- ja 
kallioperässä. Arseeni liukenee pohjave-
teen ja esiintyy korkeimpina pitoisuuk-
sina porakaivovedessä. Arseenipitoista 
vettä ei saa juoda. Pesuvetenä sitä voi-
daan kuitenkin käyttää. WHO on aset-
tanut juomaveden arseenin raja-arvoksi 
10μg/l. Normaali arseenipitoisuus kai-
vovedessä on alle 0,1 μg/l. Tampereen 
eteläinen alue on määritelty mahdolli-
seksi arseeniriskialueeksi.

Radon on radioaktiivinen kaasu, jota 
vapautuu maaperästä. Suomessa on Eu-
roopan suurimmat radonpitoisuudet. 
Huoneilman radonarvot eivät saa ylittää 
400 becquerelia. Uusissa asunnoissa ra-
donpitoisuuden tulee olla alle 200 Bq/
m3. Kantakaupungin alueella radonris-
kialueeksi (yli 400 Bq/m3) on määritelty 
kaupungin halki kulkeva harjualue.

Kallio- ja maaperän muita haitta-ai-
neita ovat mm. rikki ja erilaiset suolat 
sekä metallit. 

Ilmastonmuutos 
ja hiilitaseajattelu
Ilmastonmuutos aiheutuu mm. kasvi-
huonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin 
(CO2) määrän lisääntymisestä ilmake-
hässä. Jos päästöt kasvavat nykytahtia, 

kasvihuoneilmiön voimistuminen nos-
taisi maapallon keskilämpötilaa vuosisa-
dan loppuun mennessä vajaasta kahdes-
ta kuuteen astetta. Toisaalla muutokset 
sateen määrissä aiheuttavat lisääntyvää 
kuivuutta ja toisaalla taas lisääntyviä tul-
via. Yhdyskuntasuunnittelussa saattaa 
olla mahdollista vaikuttaa ilmastonmuu-
toksen etenemiseen esimerkiksi hiilinie-
luja ylläpitämällä ja kehittämällä.

Hiilinielut keräävät ja varastoivat 
hiiltä sisältävää kemiallista yhdistettä, 
yleensä hiilidioksidia. Meret ja metsät 
ovat tärkeimpiä hiilinieluja. Niiden on 
arvioitu sitovan ja varastoivan noin nel-
jänneksen maailman hiilidioksidipääs-
töistä. Ihminen vaikuttaa toiminnallaan 
hiilinielujen kokoon ja säilymiseen. 
Istuttamalla metsiä voidaan kasvattaa 
hiilinieluja, kun metsää hävitettäessä 
hiilidioksidia vapautuu uudelleen ilma-
kehään. Metsä muuttuu kuitenkin hiilen-
lähteeksi, jos hakkuut ylittävät metsän 
kasvun ja metsän hiilivarasto pienenee.21   

Rakentamista on mahdollista ohjata 
niin, että kaupungin tärkeimmät hiilinie-
lut säilyvät. Tiivis ja eheä yhdyskuntara-
kenne toimii hiilivarastojen ja –nielujen 
turvaajana: kun maa saadaan tehok-
kaimmin hyödynnettyä rakentamiseen, 
tarve muuttaa metsämaita rakennus-
maiksi pienenee. Jos maankäyttömuu-
tosta suunniteltaessa on mahdollista va-
lita erityyppisten metsäalueiden väliltä, 
hiilivarastojen kannalta on hyvä valita 
maankäytön muutoksen kohteeksi kas-
vupotentiaaliltaan heikoimmat alueet, 
joiden hiilivarastot ovat pienemmät kuin 
rehevien kasvupaikkojen metsissä. 

Kaupunkien maankäyttösektorin 
hiilivaraston kokoa on mahdollista kas-
vattaa suosimalla maankäyttömuotoja, 
jotka ylläpitävät kasvillisuuden määrän 

pinta-alayksikköä kohden mahdollisim-
man suurena. Metsät ovatkin tätä tar-
koitusta varten luontevin keino. Myös 
peltoalueella, jota aktiivisesti viljellään, 
on merkittävästi suurempi hiilivarasto 
kuin muilla avoimilla ja rakennetuilla 
viheralueilla. Rakennettujen viheraluei-
den hiilivarasto puolestaan kehittyy, jos 
alueella suositaan luonnonmukaisuutta, 
suurta kasvillisuuden määrää ja moni-
kerroksellisuutta sekä vältetään kasvi-
materiaalin poistoa alueelta.22  

Oleellisia keinoja kaupungin hiilivaras-
tojen ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi:

• metsien säilyttäminen (erityisen 
rehevät kasvupaikat)

• viljeltyjen peltojen säilyttäminen 
ja käytöstä poistettujen peltojen 
metsittäminen;

• kasvillisuuden määrän maksimointi 
ja luonnonmukaisuuden suosiminen 
istutusalueilla;

• rakennuskäyttöön otettujen tai 
pinnoitettujen alueiden määrän mi-
nimointi. (Simosol & Ramboll 2014)

”Asukkaiden viihtyminen ja arjen toimi-
vuus tiivistyvässä kaupunkiympäristössä 
ovat ratkaisevassa asemassa siinä, saa-
daanko tavoitteet liikenteen ja hiilidiok-
sidipäästöjen vähentämisestä täytettyä. 
Jos asumisen laatu ja asuinympäristön 
viihtyisyys eivät vastaa tarpeita ja toivei-
ta, ihmiset siirtyvät väljemmille alueille 
toteuttamaan asumisen unelmiaan.” 23

Tampereen eteläinen alue on määritelty mah-
dolliseksi arseeniriskialueeksi. Kantakaupun-
gin alueella kaupungin halki kulkeva harjualue 
on määritelty radonriskialueeksi. Kallio- ja 
maaperän haitta-aineita voi liueta vesistöihin 
louhinnan ja rakentamisen yhteydessä. Vihe-
ralueiden säilyttäminen luonnontilaisina ja 
rakentamattomina estää maaperästä johtuvien 
riskien esiintymisen. Rakentamisesta johtuvia 
haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää mm. 
jättämällä riittävän laajat suojavyöhykkeet ve-
sistöjen ympärille. 

Kaupungin hiilivarastot ovat sitä suuremmat, 
mitä enemmän alueella on metsiä. Toiseksi 
parhaimpia hiilinieluja metsien jälkeen ovat 
peltoalueet ja kolmanneksi muut viheralueet, 
kuten rakennetut puistot. (Simosol & Ramboll 
2014) Viher- ja virkistysalueverkostoa suunni-
tellessa myös hiilinielujen ylläpitäminen tulee 
huomioida.

21Ilmasto-opas 2014.
22Simosol & Ramboll 2014
23Strandell & Tahvanainen 2011.
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Asukas ja käyttäjä 
näkökulma
Luonnolla on kaupunkilaisille tärkeä 
rooli niin henkisesti, sosiaalisesti 
kuin fyysisesti.  Viheralueita ja asuk-
kaiden hyvinvointia on tutkittu lukui-
sissa kansainvälisissä ja suomalaisissa 
tutkimuksissa.  Viher- ja virkistysalueilla 
on merkitystä asukkaiden hyvinvoinnin 
ylläpitämisessä. Luonnossa liikkumisen 
on tutkimuksissa todettu parantavan 
elämänlaatua ja lievittävän fyysisiä ja 
henkisiä vaivoja. Puistot ja puistomaiset 
luontomaisemat elvyttävät stressistä. 
Useat tutkimukset ovat johdonmukai-
sesti osoittaneet, että luontoaltistuksella 
on lyhytaikaisia, melko nopeasti esille 
tulevia fysiologisia vaikutuksia ja mielia-
laa muuttavia vaikutuksia. 

Puistot ja viheralueet ovat nykyi-
sin osa kaupunkien välistä kilpailua. 
Maailmanlaajuisesti puhutaan kaupun-
kien elävöittämisestä ja viheralueilla on 
siinä oma roolinsa. Puistoihin halutaan 
nykyisin yhä enemmän ihmisiä, teke-
mistä ja tapahtumia, eikä toimintaa ha-
luta enää kieltää. Viheralueilla ja muissa 
julkisissa tiloissa kaupunki luo puitteet, 
ihmiset luovat toiminnan.

Luontoliikunta ja ulkoilu on Suo-
messa suosittu liikuntamuoto. Tampe-
reella tehdyn ympäristökyselyn (2012) 
mukaan 71 prosenttia tamperelaisista 
harrastaa luonnossa liikkumista usei-
ta kertoja kuukaudessa tai useammin. 
Kolme tärkeämmäksi miellettyä asiaa 
luontoliikunnassa ovat tamperelaisten 
vastaajien mukaan luonnon kauneudes-
ta ja luontoelämyksistä nauttiminen, hil-
jaisuuden ja luonnon äänien kokeminen 
sekä mahdollisuus olla yksin omassa 
rauhassa. 

Ulkoilua varten tarvitaan erilaisia 
luontoalueita, niin pitkälle rakennet-
tuja kuin koskemattomia ympäristöjä. 
Toisaalta samoja alueita voidaan käyt-
tää keskenään aivan erilaisiin liikun-
tamuotoihin. On tärkeää huomioida, 
että ulkoilijoita on erilaisia, samoin on 
mieltymyksiä ja tarpeita erilaisille ul-
koilumaastoille. Se minkälaisia toimin-
tamahdollisuuksia kaivataan, riippuu 

paljolti kunkin henkilön harrastuksista 
ja elämäntavoista. Viher- ja virkistysalu-
eiden kehittämisessä tulee pohtia niin 
marjastajien, maastohiihtäjien, koira-
nulkoiluttajien, bmx-pyöräilijöiden kuin 
esimerkiksi veneilijöiden ja uimarei-
den tarpeita. Eri ulkoliikuntapaikkojen 
helppo saavutettavuus edistää tutkitusti 
liikunnan määrää – jos lenkkipolulle on 
henkisesti ja fyysisesti lyhyt matka, on 
sinne pienempi kynnys lähteä.

Hyvään elinympäristöön kuuluu, 
että lähiulkoilualueet ja lähiviherpal-
velut ovat kaikkien saavutettavissa ja 
ovat laadultaan hyviä. 300 metrin etäi-
syys tai enintään 5–10 minuutin käve-
lymatka kotoa viheralueelle on todettu 
useassa tutkimuksessa kriittiseksi rajak-
si, jonka jälkeen viheralueen virkistys-
käyttö selvästi vähenee tai auton käyttö 
virkistysalueelle siirtymiseksi lisääntyy. 
Viheralueiden läheisyys on erityisen 
tärkeää vanhuksille ja lapsille. Valtaosa 
Tampereen väestöstä 83% saavuttaa yh-
tenäisen vähintään 1,5 hehtaarin kokoi-
sen meluttoman lähivirkistysalueen alle 
300 metrin etäisyydellä kotoa. Lisäksi 
kaikilla tamperelaisilla on vähintään 20 
hehtaarin kokoinen yhtenäinen vihera-
lue alle kilometrin päässä tai saavutet-
tavissa ilman omaa autoa kohtuullisessa 
ajassa.

Tampereen kaupungin viherpal-
veluohjelmien tavoitteena on ylläpi-
tää ja tuottaa riittävää ja tasapuolista 
viherpalveluiden tarjontaa koko kau-
pungissa. Ohjelmissa on tunnistettu pal-
veluiden alueellisia ja myös laadullisia 
puutteita sekä hoitovastuiden päällek-
käisyyttä. Kaikkia ohjelmissa tunnistet-
tuja ja käyttäjien esittämiä puutteita ei 
voida korjata tai toteuttaa kiireellisellä 
aikataululla, mikä asukkailta saaduissa 
palautteissa koetaan monesti ongel-
mallisena. Lukuisissa ulkomaalaisissa 
kaupungeissa on asukkaiden entistä 
vapaampi ja omaehtoisempi toiminta ja 
lähiympäristön kehittäminen sallittua 
ja sitä tuetaan erilaisin keinoin. Myös 
esimerkiksi Lempäälässä ja Helsingissä 
kunta rahoittaa tai muutoin edistää oma-
toimista viheralueiden ja lähiympäristön 
kehittämistä ja hoitoa.

Vuodenajat ja säätila vaikuttaa 
merkittävästi ulkoilukäyttäytymi-
seen ja -mahdollisuuksiin ja ne on sik-
si tärkeää ottaa huomioon tarkemmassa 
suunnittelussa.  On resurssien kannalta 
tärkeää huomioida virkistysalueiden 
ja -palveluiden ympärivuotisen käytön 
mahdollisuudet. Esimerkiksi pelkästään 
talviurheiluun tarkoitettu alue voi huo-
noimmillaan olla käyttämättä koko vuo-
den, jos lunta ei sada. 

Viher- ja virkistysalueilla on mer-
kitystä suomalaisen asuinpaikan va-
linnassa. Mahdollisuus luonnon aisti-
miseen on hyvin tärkeä asuinympäristön 
koettua laatua määrittävä piirre. VTT:n 
tutkimuksessa vuodelta 2011 Luonnon 
aistimista, elämän seuraamista, luon-
nossa oleskelua ja luonnon tuomaa 
rauhaa arvostettiin itsessään tärkeinä 
päämäärinä. Sen lisäksi luontoyhteyden 
kokemus esiintyi usein välitavoitteena ja 
keinona muiden päämäärien, kuten ren-
toutumisen, palautumisen, viihtymisen, 
terveyden tai yhdessäolon saavuttami-
seen. Luontoyhteyden kokemusta edis-
tävinä mainittiin asunnoista avautuvat 
luontonäkymät, asuntojen läheisyydessä 
sijaitseva metsä ja luontoalueet. Asuina-
lueen valinnassa metsä- tai puistonäky-
mää on pidetty tärkeämpänä kuin vesis-
tönäkymää. 

Toiveasumisen tärkeimmät kriteerit 
olivat vuoden 2010 Asukasbarometrin 
mukaan rauhallisuus, luonnonympäristö 
ja sijainti sekä liikenneyhteydet. Asuina-
lueen puisto- ja ulkoilualueisiin ollaan 
yleensä tyytyväisiä, mutta asuintalon pi-
han viihtyisyys saa yleensä huonommat 
arviot. Erityisen tyytymättömiä ollaan 
kerrostalopihoihin, varsinkin tiiviisti 
rakennetuilla alueilla. Kerrostalopihoja 
käytetään myös paljon vähemmän kuin 
pientalojen pihoja. Aktiivisin kerrosta-
lopihojen käyttäjäryhmä ovat ikäänty-
neet lasten ohella. Kerrostaloalueiden 
vahvuuksina pidettiin erityisesti niiden 
tiiviyttä; palvelut ja liikenneyhteydet 
ovat hyvät ja matkat lyhyitä. Kerrosta-
loalueilla rakennettuja ulkoilu- ja liikun-
tamahdollisuuksia on paljon. Asuminen 
koetaan vaivattomana eikä autoa tarvit-
se omistaa. 

6 Johtopäätökset 
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Pientaloalueiden vahvuuksina koet-
tiin niiden rauhallisuus, luonnonympä-
ristö, miellyttävä ja turvallinen kevyen 
liikenteen ympäristö, yhteisöllisyys ja 
sosiaalisten häiriöiden vähäisyys sekä 
toisaalta pientalon oma piha ja oma pää-
tösvalta. Pientaloalueet saivat keskimää-
rin hieman paremman asuinalue-arvo-
sanan kuin muun tyyppiset asuinalueet. 
Pientaloalueiden heikkoudet liittyvät 
syrjäisempään sijaintiin kerrostaloaluei-
siin verrattuna, palvelut ovat heikommat 
sekä työ- ja asiointimatkat pidemmät.

Kaupunkimaisema 
näkökulma
Tampereen maisema on omaleimai-
nen ja selkeä. Tampereella maisema-
rakenteen perusmuodot ovat hyvin 
havaittavissa. Maiseman keskeisimmät 
elementit ovat pohjois-eteläsuuntaiseen 
kallioperän murrokseen muodostuneet 
Näsijärvi ja Pyhäjärvi, kantakaupungin 
halki kulkeva kaakko-luodesuuntainen 
harjumuodostuma ja sen liepeillä oleva 
laakso järvineen sekä Tammerkosken, 
Kaukajärvi–Iidesjärven ja Hervannan 
kanjoni-Särkijärven murroslaaksot 
sekä niitä reunustavat kallioselänteet. 
Tampereen viherverkoston perusrunko 
koostuu maisemarakenteellisista ääri-
alueista; laaksonpohjista ja selänteiden 
lakialueista ja siksi maiseman suuntau-
tuneisuus näkyy myös viherverkon ra-
kenteessa.  

Tampereen maisema kertoo pit-
kää ja monisäikeistä tarinaa, joka on 
monin paikoin luettavissa ja koettavissa 
edelleen. Viher- ja virkistysalueiden roo-
li kulttuurihistorian säilyttäjänä on tär-
keä, mutta myös rakennetuilla alueilla 
on lukuisia kulttuurikerrostumia joiden 
säilyttäminen on tärkeää. Kulttuurihis-
toriallisten kerrostumien esilletuominen 
voimistaa alueen omaleimaisuutta ja 
identiteettiä ja se voisi parhaimmillaan 
lisätä asukkaiden hyvinvointia ja yhtei-
söllisyyttä. Mieleenpainuva maisema on 
luo kaupungille vahvan imagon, mikä voi 
parantaa myös elinkeinoelämän, erityi-
sesti matkailun toimintaedellytyksiä. 

Tampere on vehreä kaupunki. Kai-
ken kaikkiaan noin 68 prosenttia maa-

pinta-alasta eli 8790 hehtaaria on kas-
villisuuden peittämää, metsää, puistoa, 
katupuita, pihaa, puutarhaa, nurmi- ja 
niittyaluetta tai peltoa. Voimassa olevis-
sa yleiskaavoissa on yhteensä noin 4 510 
hehtaaria viher- ja virkistysalueita, mikä 
on noin 36 prosenttia kantakaupungin 
maapinta-alasta. 

Tampereen kantakaupungin alu-
eella on yhteensä noin 2510 heh-
taaria arvokkaiksi inventoituja mo-
nimuotoisia elinympäristöjä. Näistä 
noin 70 prosenttia sijoittuu yleiskaavan 
viheralueille. Luonnon monimuotoi-
suuden kannalta arvokkaimmat alueet 
sijaitsevat Kauppi-Niihamassa, Ojalan 
alueella sekä eteläisen Tampereen laa-
joilla metsäalueilla. Merkittävimpiä eko-
logisia käytäviä kantakaupungin alueella 
ovat ojien ja purojen varret sekä vesistö-
jen rannat, mutta myös puistoilla ja asui-
nalueiden pihojen kasvullisilla alueilla 
on merkitystä ekologisessa verkostossa. 
Viheralueet edistävät ekologista moni-
muotoisuutta ja säilyttävät sekä luonnon 
että kulttuurin biotooppeja.   

Tampere on järvien kaupunki. 
Koko kaupungin alueella on noin 180 
järveä. Kantakaupungin alueella järviä 
on kolmisenkymmentä. Lisäksi kanta-
kaupungissa on lukuisia puroja ja muita 
pienvesistöjä. Valtaosa kaupungin järvis-
tä on alle kymmenen hehtaarin järviä. 
Näsijärvi ja Pyhäjärvi ovat alueen suu-
rimmat järvet. Järvien ja rantojen merki-
tys virkistysalueena ja osana ekologista 
verkostoa on suuri. Suuri osa Tampe-
reen vesistöistä, järvistä ja pienvesistä 
sijaitsee viheralueilla ja ne ovat yleises-
sä käytössä. Uimarannat ovat erityisen 
suosittuja, mutta myös vesistöjen äärel-
lä kulkevat ulkoilureitit ovat tärkeitä. 
Useammissa asuinympäristöä koskevis-
sa kyselyssä tamperelaisten mielipaikat 
sijaitsevat järvien ympärillä olevilla vi-
heralueilla. 

Ympäristönsuojelu 
näkökulma
Viheralueet toimivat ympäristön häi-
riöitä vähentävinä rakenteina. Vihe-
ralueet toimivat taajaman keuhkoina, ne 
sitovat ilman epäpuhtauksia ja tuottavat 

happea. Viheralueet lieventävät useita 
ympäristöhaittoja, kuten vaimentavat 
melua ja peittävät häiritseviä näkymiä. 
Ne myös vähentävät tuulisuutta, paran-
tavat pienilmasto-oloja, suojaavat maan-
pintaa, ylläpitävät pohjaveden tasoa ja 
sitovat hulevesiä.

Tampereen kaupungin vuonna 2012 
hyväksytyn luonnonsuojeluohjelman 
tavoitteena on suojella kantakau-
pungin alueelta 51 aluetta, joiden 
yhteen laskettu pinta-ala on noin 490 
hehtaaria. Luonnonsuojeluohjelman 
aluevaraukset sijaitsevat pääosin yleis-
kaavan mukaisille viher- ja virkistysalu-
eilla. Luonnonsuojelu asettaa joitakin 
rajoitteita alueiden puistorakentamisel-
le, mutta virkistysalueina ne olisivat kui-
tenkin julkisesti ja vapaasti käytettäviä 
ja useiden kyselyiden mukaan asukkai-
den suosiossa.

Metsät ovat luonnon monimuotoi-
suuden kannalta arvokkaimpia aluei-
ta Tampereen kantakaupungissa, erityi-
sesti vanhat metsät. 

Metsillä on merkitystä myös il-
mastotavoitteiden saavuttamisessa. 
Kaupungin hiilivarastot ovat sitä suu-
remmat, mitä enemmän alueella on 
metsiä. Toiseksi parhaimpia hiilinieluja 
metsien jälkeen ovat peltoalueet ja kol-
manneksi muut viheralueet, kuten ra-
kennetut puistot.

Viher- ja virkistysalueiden 
sekä järvien merkitys kau-
pungille, asukkaille ja matkai-
lulle on huomioitu Tampereen 
kaupungin Rosoisesti kaunis-
ta -Kaupunkirakenne- ja ym-
päristösuunnitelma 2013:ssa. 
Toisaalta Tamperetta ei erityi-
semmin ole tunnettu vihera-
lueiden tai järvien kaupunki-
na, vaan pikemminkin kosken 
partaalla olevana teollisuus-
kaupunkina.
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Pahimmat melu- ja pölyhaitat si-
joittuvat suurempien teiden ja katu-
jen varsille. Noin 5,4 prosenttia tam-
perelaisista altistuu vuotuiset raja-arvot 
ylittävälle katupölylle ja typen oksideille 
ja noin 27 prosenttia yli 55 dB melulle.

Laajimmat hiljaiset alueet sijait-
sevat Kauppi-Niihaman ja Särkijär-
ven alueilla. Noin 1640 hehtaaria vir-
kistykseen soveltuvista viheralueista 
sijaitsee melualueella, kun hiljaisia (alle 
45 dB) viheralueita on 2980 hehtaaria. 
Viheralueista vain muutama prosentti 
sijoittuu alueille, joissa ilman laadun oh-
jearvot ylittyvät. Nämä viheralueet ovat 
pääasiassa osoitettu luonnonmukaisik-
si virkistysalueiksi  ja vain joiltain osin 
suojaviheralueiksi. Suurempien liiken-
neväylien varsilla olevat viheralueet on 
tärkeää säilyttää kasvullisina. Ne tulisi 
osoittaa kaavoilla suojaviheralueiksi.

Kallio- ja maaperän haitta-ainei-
ta voi liueta vesistöihin louhinnan 
ja rakentamisen yhteydessä. Vihera-
lueiden säilyttäminen luonnontilaisina 
ja rakentamattomina estää maaperästä 
johtuvien riskien esiintymisen. Rakenta-
misesta johtuvia haitallisia vaikutuksia 
voidaan vähentää mm. jättämällä riittä-
vän laajat suojavyöhykkeet vesistöjen 
ympärille.

Tampereen järvien yleistila on pa-
rantunut edellisten vuosikymmenten 
aikana huomattavasti. Järvien veden 
laadun paranemiseen ovat vaikuttaneet 
erityisesti viemäriverkoston paranemi-
nen, jäteveden käsittelyn tehostuminen 
ja teollisuuden jätevesien määrän vähe-
neminen. Kantakaupungin alueella sijait-
sevissa pienissä järvissä on kuitenkin 
havaittavissa hulevesien aiheuttama 
kuormitus ja muu likaantuminen.

Viheralueilla on keskeinen rooli hu-
levesien luonnonmukaisten käsittelyme-
netelmien toteuttamisessa, koska lähes 
kaikki vesistöt kuten järvet, valtaojat 
ja monet pienemmätkin ojat sijaitse-
vat viheralueiksi kaavoitetuilla alueilla. 
Parhaimmillaan hulevesien käsittelyyn 
tarkoitetut rakenteet elävöittävät ja 
monipuolistavat viheralueita. Onnistu-
nut luonnonmukainen vesitalouden ja 
hulevesien hallinta edellyttää maisema-

rakenteen, maanpinnanmuotojen ja kor-
keuserojen, maaperäolosuhteiden ja ve-
sistöjen säilyttämistä mahdollisuuksien 
mukaan. Alavat, kosteat ja soiset alueet 
tulisi säilyttää vesiä keräävinä, viivyttä-
vinä ja johtavina reitteinä. Näiden aluei-
den rakentamista ja erityisesti maan 
pinnoittamista on vältettävä.

Veden laadun paranemiseen on 
syytä kiinnittää edelleen huomio-
ta koko kantakaupungin alueella. 
Vesien puhdistuminen on hidas, usein 
vuosikymmenien mittainen prosessi. 
Likaantuminen voi pienemmässä vesis-
tössä sen sijaan tapahtua hyvin nopeasti 
muuttuneiden virtaus ym. olosuhteiden 
tai esimerkiksi jonkin onnettomuuden 
seurauksena. Myös rakentamisen aikai-
nen maanmuokkaus voi lyhyessä ajassa 
heikentää veden laatua valuma-alueella, 
jos sadevesien mukana kulkeutuu kiin-
toainesta tai kiviaineksesta liukenee hai-
tallisia mineraaleja vesistöihin. 

Tampereen kantakaupungin maa- 
alasta pinnoitetun maan osuus on 32 
prosenttia eli noin 4090 hehtaaria. 
kantakaupungin sisällä alueelliset erot 
ovat hyvin suuria. Esimerkiksi Kaupissa 
pinnoitettua alaa on vain vähän, mutta 
ydinkeskustassa suuri osa maa-alasta on 
pinnoitettua.

Pohjavesien suojelusuunnitelman 
tavoite on että uusia riskitoimintoja ei 
sijoiteta pohjavesialueilla ja myös nykyi-
set riskitoiminnot siirretään pois pidem-
mällä aikavälillä. Pohjavesien imeyty-
misvyöhykkeellä olevat viheralueet tulee 
säilyttää, eikä niitä tule pinnoittaa.

 Yleiskaavoitus varmistaa puitteet 
sille, millaista luontoa kaupungin eri 
osissa voi kokea, samoin minkälaisen 
verkoston viher- ja virkistysalueet 
kaupungissa muodostavat. Viher- ja 
virkistysalueita on Tampereen yleiskaa-
voissa varattu kaupungin eri osiin siten, 
että ne täyttäisivät mahdollisimman hy-
vin viheralueille määriteltyjä tehtäviä. 
Viheralueiden muodostama verkosto on 
kuitenkin paikoin epäyhtenäinen.

Tampereen kantakaupungin nykyi-
sen viherverkon pääpiirteet muodos-
tettiin viher- ja virkistysalueiksi Tam-
pereen ensimmäisessä yleiskaavassa, 

joka hyväksyttiin vuonna 1972. Tämän 
jälkeenkin yleiskaavoissa ja asemakaa-
voissa on pidetty kiinni Tampereen luon-
nolle ja maisemarakenteelle ominaisista 
pääpiirteistä ja pyritty säilyttämään 
monimuotoinen ja monipuolinen viher-
rakenne. Edellisessä kantakaupungin 
yleiskaavassa vuodelta 1998 osoitettiin 
myös merkittävät viherverkon osina 
säilytettävät alueet. Kaupungin laajene-
misen myötä metsäalueet ja erityisesti 
avoin peltomaisema ovat vähentyneet 
vuosikymmenten kuluessa paljon en-
tisestä. Viherrakenne on paikoin myös 
epäyhtenäinen, etenkin keskusta-alueel-
la, mutta myös rautatie ja liikenneväylät 
ovat katkaisseet osan entisistä viheryh-
teyksistä.

Edellisen kantakaupungin yleis-
kaavan viheralueita koskevat mer-
kinnät ja määräykset kuvaavat hyvin 
alueiden todellista ympäristöllistä ja 
maisemallista luonnetta sekä tule-
van hoidon tavoitetilaa. Yleiskaavassa 
on osoitettu erityyppisiä viheralueita 
monipuolisesti kaikille kantakaupungin 
suunnittelualueille. Edellisessä kanta-
kaupungin yleiskaavassa vuodelta 1998 
on osoitettu myös merkittävät viherver-
kon osat. 

Edellisen kantakaupungin yleis-
kaavan 1998 merkintätapaa on 
tarkoituksenmukaista jatkaa 
myös nyt laadittavassa kanta-
kaupungin yleiskaavassa 2040. 

Lisäksi myös historiallisesti ar-
vokkaiden puistojen ja kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaiden 
maisematilojen säilyminen ja 
kehittäminen on syytä huomioi-
da yleiskaavan merkinnöissä.  

Viheryhteyksien jatkuvuuteen ja 
laatuun tulee kiinnittää huomio-
ta niin virkistyksen kuin ekologi-
an kannalta.
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