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Johdanto
ampereen kantakaupungin alueelle aloitettiin yleis-
kaavan laatiminen vuonna 2013. Tässä on yksi yleis-
kaavan taustalle laadittavista perusselvityksistä, ar-

vio vuonna 1998 hyväksytyn yleiskaavan  sekä 2000-luvulla 
laadittujen osayleiskaavojen toteutuneisuudesta ja ajanmu-
kaisuudesta. 

Tämän selvityksen tarkoitus on antaa kuva vanhan yleis-
kaavan sekä viime vuosina laadittujen osayleiskaavojen ta-
voitteista ja perusratkaisuista. Selvityksessä tarkastellaan 
kaupungin kehitystä viime vuosilta, yleiskaavojen voimas-
saolon ajoilta. 

Kyseessä on katsaus Tampereen kantakaupungin nykyti-
laan sekä asumisen ja yritystoiminnan olosuhteisiin. Jotta 
aihetta voidaan lähestyä kokonaisuuden näkökulmasta, on 
tarkasteluun sisällytetty myös Tampereen keskusta. Selvi-
tyksen lopussa on kuvaus jokaisesta kaupunginosasta edellä 
esitettyjen teemojen valossa.

Selvitys päättyy pohdiskeluun kaavatyökalun ajantasaisuu-
desta.  

Selvitys on laadittu Tampereen kaupungin yleiskaavoituk-
sessa. Työstä on vastannut projektiarkkitehti Kaisu Kuuse-
la. Analyysityöhön on osallistunut myös kaavoitusarkkitehti 
Hannu Eerikäinen viheralueita ja ympäristönsuojelua kos-
kevien tarkastelujen osalta. Kartta-analyysejä ovat tehneet 
erikoissuunnittelijat Jouko Järnefelt ja Jukka Aaltonen, tek-
ninen suunnittelija Maikki Jokinen sekä Kaisu Kuusela. Kar-
tat ovat Maikki Jokisen tekemiä. Työn taitosta on vastannut 
tekninen suunnittelija Birgitta Helsing.

Pia Hastio
Yleiskaavapäällikkö
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Kantakaupungin yleiskaava hyväksyt-
tiin Tampereen kaupunginvaltuustossa 
27.5.1998 ja vahvistettiin Ympäristömi-
nisteriössä 12.12.2000 sekä 14.2.2003. 
Yleiskaavan selostuksessa on avattu 
kaavan lakisääteistä roolia. Tuolloin voi-
massa olleen lain mukaan kaupungin 
yksityiskohtaisen kaavoituksen ja raken-
tamisen ja muun maankäytön suunnitte-
lemisen perustaksi oli laadittava yleis-
kaava, joka sisälsi pääpiirteet alueiden 
käyttämiseksi.

Yleiskaavan tarkoitus oli olla ohjee-
na laadittaessa ja muutettaessa asema-
kaavaa. Vaikka yleiskaavatyötä tehtiin 
rakennuslain aikana, kantakaupungin 
yleiskaava 1998 laadittiin vuonna 2000 
voimaan tulleen Maankäyttö- ja raken-
nuslain tarkoittamaksi oikeusvaikuttei-
seksi yleiskaavaksi.

Kantakaupungin yleiskaavan 
1998 aluerajaus
Kantakaupungin yleiskaavaa 1998 
laadittiin keskustan ja Pyynikin ulko-
puoliselle taajamavyöhykkeelle pois lu-
kien Kauppi-Niihaman ja Lahdesjärven 
alueet. Kaavan hyväksymisvaiheessa 
myös Ojalan ja Myllypuron alueet rajat-
tiin kaavan ulkopuolelle. Kaupunginval-
tuuston hyväksymispäätöksen jälkeen 
kaupunki peruutti lisäksi Koilliskes-
kuksen ja Santalahden alueiden vahvis-
tusmenettelyn Ympäristöministeriössä. 
Kaikki edellä luetellut alueet haluttiin 
tutkia tarkemmin osayleiskaavoituksen 
keinoin. 

Korkein hallinto-oikeus kumosi asu-
misen täydennysvarauksia Iidesjärven 
etelärannalla, Lahdesjärven ja Hallilan 
välisellä alueella sekä Hervantajärvellä. 
Myöhemmin Hervantajärvellä hyväksy-
tyt asuinaluevaraukset päätettiin tut-
kia uudestaan osayleiskaavan keinoin.  
Vahvistuessaan yleiskaava oli osittain 
vanhentunut vuonna 2000 uudistetun 
maankäyttöä ohjaavan lain myötä.

Keskustan ja kantakaupungin alueel-
le on laadittu osayleiskaavoja 2000-lu-
vun alusta yhteensä 14 kappaletta, joi-

den joukossa on myös Kantakaupungin 
yleiskaavan 1998 ulkopuolelle rajatut 
alueet. 

Loma-asuntojen seuranta on rajattu 
tarkastelusta ulos niiden pienen luku-
määrän vuoksi.

Tarkastelun lähtökohdat
Kantakaupungin yleiskaava 1998, tavoitteet ja rooli

Kantakaupungin yleiskaavan alue.

Hyväksytyt alueet.

Nykyisin yleiskaavoitettu alue mukaan lukien myöhemmin laaditut 
osayleiskaavat aluerajauksineen.
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Kantakaupungin yleiskaava 1998 on 
koko kaupunkialueelle levittäytyvänä 
kaavana teemoiltaan monipuolinen. 
2000-luvulla laadituissa osayleiskaa-
voissa on keskitytty ratkomaan melko 
pienillä aloilla olevia suppeita suunnit-
telukysymyksiä. Tässä luvussa käydään 
läpi vuoden 2014 yleiskaavatilanne tee-
moittain ja selvitetään, millaisten peri-
aatteiden mukaisesti yleiskaavoissa on 
kaupungin toiminnot järjestetty.   

1.1 Kantakaupungin 
yleiskaava 1998 peri-
aatteet ja lähtökohdat
Kantakaupungin yleiskaavan 1998 se-
lostuksen esipuheessa todetaan, että 
kaavan keskeinen tarkoitus oli täyden-
nysrakentamisen ohjaaminen sekä vi-
herverkon määrittely. Yleiskaavan ta-
voitevuosi oli 2020. Kaavalla tavoiteltiin 
Tampereen seudun kasvattamista niin, 
että siitä tulisi todellinen vaihtoehto 
pääkaupunkiseudulle. Yleiskaavassa 
pyrittiin edistämään ehyttä ja tiivistä 
kaupunkirakennetta. Keskusta haluttiin 
tiivistää eurooppalaiseksi kaupungiksi.

Väestö
Tampereen asukasluku oli yleiskaavan 
valmistumisen aikana 191 000. Vuoteen 
2020 mennessä kaupungin väestön ar-
vioitiin kasvavan 210 000 asukkaaseen. 
Kantakaupungin yleiskaavan 1998 al-
kuperäisillä täydennysalueilla oli tilava-
rauksia noin 29 000 asukkaalle. Hyväksy-
misvaiheessa tehtyjen rajausten johdosta 
täydennysalueille sijoitettavan väestön 

määrä pieneni 20 000 henkeen. Kaavan 
ulkopuolelle rajatuille alueille laadittiin 
myöhemmin osayleiskaavoja, jolloin 
muodostui uutta yleiskaavavarantoa asu-
miselle. 

Työpaikat
Työpaikkoja oli kaupungin alueella 
vuonna 1998 noin 95 700. Elinkeinopoli-
tiikan päämääränä on ollut yritystoimin-
nan ja elinkeinojen toimintaedellytysten 
parantaminen ja elinkeinorakenteen 
monipuolistaminen. Kantakaupungin 
yleiskaavassa 1998 tavoitteeksi asetet-
tiin 15 000 uuden työpaikan syntyminen 
kaupunkiin 2010 luvulle tultaessa. Näin 
ollen työpaikkoja tulisi vuonna 2010 
olla noin 110 700 Tampereen kaupungin 
alueella. 

1.1.1 Asuminen
Kantakaupungin yleiskaavan 1998 ta-
voitteena oli edistää pientalovaltaisen, 
mutta kaupunkimaisen ja viheralueiden 
jäsentämän yhdyskuntarakenteen ra-
kentumista. Yleiskaavan asunnoista noin 
puolet oli määrä sijoittaa kerrostaloihin, 
neljäsosa kaksikerroksisiin rivitaloihin 
ja loput yksikerroksisiin rivitaloihin ja 
ryhmäomakotitaloihin.

Keskustaa haluttiin tukea sijoitta-
malla suurin osa kerrostalovarannosta 
keskustaan ja sitä ympäröivälle suura-
lueelle. Uudet asuntoalueet oli määrä 
sijoittaa pääosin keskustaa ympäröivän 
suuralueen ulkopuolelle. Asuntoaluei-
den sijoituksessa, rajauksessa ja mitoi-
tuksessa pyrittiin ottamaan huomioon 
luonnonolosuhteet, peruspalvelujen 
saatavuus ja kulkuyhteydet. 

Alun perin Kantakaupungin yleis-
kaavassa 1998 asumiselle suunnattuja 
alueita oli yhteensä 480 hehtaaria 120 
täydennysalueella. Hyväksymisvaihees-
sa tehtyjen poistojen jälkeen täydennys-
alueiden pinta-ala oli vajaa 400 hehtaa-
ria.

Yleiskaava tarjosi mahdollisuuden 
asuinrakentamiseen myös yleiskaavan 
mukaisille keskusta-alueille (C-alueet) 
sekä kantakaupungin vanhoilla asuina-
lueilla. Vanhoille asuinalueille ei kui-
tenkaan Kantakaupungin yleiskaavassa 
1998 ole osoitettu täydennysrakenta-
mista vaan asumisen täydennysalueet si-
joittuivat pääosin vanhoille viljelyalueil-
le sekä metsiin.

1 Yleiskaavat tilavarauksina ja 
valintoina
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Kerrostaloalueet
Kantakaupungin yleiskaavan 1998 
selostuksessa todettiin kerrostalora-
kentamisen keskittyvän tulevina vuo-
sikymmeninä voimakkaasti keskustan 
vaikutuspiiriin. Lisäksi kerrostaloraken-
tamista oli määrä osoittaa eri puolilla 
kaupunkia olevien ja suunniteltujen pal-
velukeskusten ja joukkoliikenneyhteyk-
sien tuntumaan.

Kerrostaloasuntojen tuotantotavoit-
teeksi asetettiin yleiskaavan hyväksymi-
sestä vuoteen 2020 saakka noin 18 000 
asuntoa.

Yleiskaavan alueella oleville van-
hoille asuinalueille arvioitiin mahtuvan 
tiivistämistarkoituksessa noin 500 ker-
rostaloasuntoa. Esimerkiksi pieniä yleis-
ten rakennusten tontteja on yleiskaavan 
asuinalueilla voinut muuttaa asumiseen. 

 Pientaloalueet
Pientalojen tuotannon tuli Kantakau-
pungin yleiskaavassa 1998 esitetyn arvi-
on mukaan yltää kaavan hyväksymisestä 
vuoteen 2020 mennessä 9000 uuteen 
asuinrakennukseen. 

Kantakaupungin asemakaava-alueita 
tiivistämällä ajateltiin voitavan muodos-
taa enintään 500 erillispientalotonttia 
sekä 500 rivitaloasuntoa. Näiden lisäksi 
yleiskaavan asuntoalueille tuli kaavoit-
taa tontteja noin 6300 pientalolle, mikä 
tarkoitti noin 360 hehtaarin varaamista 
pientalorakentamista varten. 

Yleiskaavaan merkityt AP-alueet 
toimivat joustavina vyöhykkeinä, joille 
voitiin tarpeen mukaan kaavoittaa rivi-, 
pien- tai pienkerrostaloja.

Kantakaupungin yleiskaavassa 1998 
määriteltiin asumisen täydennysalu-
eiden mitoitusperiaatteet: Noin 60% 

alueista oli varattava rakentamiseen ja 
loput kaduiksi ja puistoiksi. 

Asuntotuotanto
Kerrostaloasuntojen vuotuisen tuotan-
non ajateltiin Kantakaupungin yleis-
kaavassa 1998 pysyvän 900 asunnos-
sa vuoteen 2000 saakka ja vähenevän 
tästä eteenpäin vuoteen 2020 saakka. 
Pientalojen asuntotuotanto mitoitettiin 
100 asuntoon vuodessa ja rivitalojen 
tuotanto 350 asuntoon vuodessa. Ker-
rostaloasuntotuotantoa vastaava vuotui-
nen väheneminen ajateltiin toteutuvan 
muissakin asumismuodoissa. Vuodessa 

Kantakaupungin yleiskaavan 1998 täydennysrakentamisalueet.

Asuntotuotanto-
suunnite
yleiskaava 1998

(Ryhmä) 
omako-

tiasunnot

Rivi-
taloasunnot

Kerros-
taloasunnot

Yhteensä

 1995- 2000 / v 100 350 900 1300-1440/v

2001-2010/v 80 300 770 1100-1200/v

2010-2020/v 60 350 640 900-100/v

Yleiskaavassa 1998 esitetty asuntotuotantosuunnite
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asuntotuotantoon kohdennettua tontti-
maata arvioitiin tarvittavan noin 35-50 
hehtaaria.

Kantakaupungin yleiskaavan 1998 
asuntotuotantosuunnitteen mukaan 
asuntokannasta olisi vuonna 2010 oma-
kotitaloissa noin 18%, rivitaloissa noin 
16% ja kerrostaloissa noin 66%. 

Osayleiskaavat 
Asumisen osayleiskaavat 2000-luvulta 
tähän päivään ovat täydentäneet Kanta-
kaupungin yleiskaavassa 1998 esitettyjä 
asuinaluevarauksia. Osayleiskaavat voi 
jakaa kahteen teemaan sen mukaan, laa-
jentavatko ne yhdyskuntarakennetta vai 
muuttavatko ne alueiden luonnetta kau-
punkirakenteen sisällä.

Tähän mennessä hyväksytyt yhdys-
kuntarakennetta laajentavat osayleis-
kaavat sijoittuvat kantakaupungin ete-
läosiin, Vuorekseen ja Hervantajärvelle. 
Vuoreksen osayleiskaava sai lainvoi-
man vuonna 2005. Kaavaa laadittiin 
yhdessä Lempäälän kunnan kanssa. 
Tampereen kaupungin alueella on Vuo-
rekseen osoitettu asuntoalueita 150 
hehtaaria. Kaavan mukaan näille alueille 
tulisi asuntoja noin 6200. Alueelle sijoit-
tuisi noin 10 200 asukasta. Lisäksi kaa-
vassa on keskustatoimintojen aluetta 12 
hehtaaria. Alueen kokonaispinta-alasta 
45 % on viheraluetta.

Hervantajärven osayleiskaava 
sai lainvoiman vuonna 2014. Asunto-
alueiden pinta-ala on osayleiskaavassa 
noin 30 hehtaaria, josta puolet on ker-
rostaloaluetta ja puolet pientaloaluetta. 
Noin 75% alueen asukkaista on ajateltu 
sijoittuvan kerrostaloihin.  Kerrosta-
loalueiden mitoituksessa on käytetty te-

hokkuuslukua e=0,70, pientaloalueilla 
e=0,30. Mitoituksen mukaan alueille voi-
daan sijoittaa noin 3000 asukasta.  

Hervantajärven osayleiskaavan 
kaavamääräyksessä on mahdollistettu 
asuinympäristöön soveltuvien palvelui-
den sijoittuminen kerrostalovaltaisille 
alueille. Pientalovaltaiset asuntoalueet 
voivat olla rivitaloja, kytkettyjä pienta-
loja ja erillispientaloja kerroskorkeuden 
ollessa I tai II. Pientaloalueet on laskettu 
toteutettavan keskimäärin korttelite-
hokkuudella 0,3, jolloin niihin sijoittuu 
noin 800 asukasta. Lisäksi alueella on 
virkistysaluetta ja liikennealuetta.

Yhdyskuntarakennetta laajentavista 
asumisen osayleiskaavoista on vireillä 
Ojalan ja Nurmi-Sorilan osayleiskaavat. 
Ojalan alueen asukasmäärän arvioidaan 
kasvavan noin 6000 hengellä. Nurmi-So-
rilan asukasmääräksi on arvioitu noin 13 
000 asukasta alueen rakennuttua koko-
naan.

Keskustan itäpuolelle laaditut yh-
dyskuntarakennetta tiivistävät asu-
misen osayleiskaavat ovat Koilliskes-
kuksen osayleiskaava vuodelta 2004 
ja Kalevanrinteen osayleiskaava vuo-
delta 2011. Koilliskeskuksen osayleis-
kaavalla ratkaistiin alueen kaupallinen 
mitoitus, mutta sillä mahdollistui myös 
40 000 k-m2 asuinkäyttöön osoitettua 
kerrosalaa arviolta 350 uudelle asun-
nolle ja noin 600 - 650 asukkaalle. Uudet 
asuntoalueet sijoittuvat lähinnä Aitolah-
dentien itäpuolelle ja suurin osa niistä 
oli kerrostaloalueita. Kalevanrinteen 
osayleiskaavassa varattiin 7 hehtaarin 
alalle tilaa asuinrakentamiselle noin 80 
000 k-m2. Alueelle on mahdollista sijoit-
taa noin 1500 asukasta.

Keskustan länsipuolelle laaditut yh-
dyskuntarakennetta tiivistävät asumi-
sen osayleiskaavat sijoittuvat vanhaan 
teolliseen ympäristöön Näsijärven ran-
tamaisemaan. Santalahden osayleis-
kaavassa vuodelta 2008 on kerrosalaa 
asuinkäyttöjä varten noin 60 000 k-m2. 
Alueelle on mahdollista sijoittaa noin 
1300 asukasta. 

Lielahden osayleiskaavassa vuo-
delta 2008 ratkaistiin pääasiassa alueen 
muodostaminen aluekeskukseksi. Asu-
mista voidaan Lielahdessa sijoittaa kes-
kusta-alueelle (C), jonne voidaan asuin-
käyttöön osoittaa rakennusoikeutta 
arviolta 40.000 k-m2. Näin ollen alueelle 
voitaisiin sijoittaa noin 850 asukasta.

Niemenrannan osayleiskaavas-
sa vuodelta 2009 mahdollistettiin 
teollisuusalueen laajenemisvarauksen 
muuttaminen asuinalueeksi. Lielahden 
aluekeskuksen pohjoispuolelle sijoittu-
valle alueelle voidaan rakentaa asuntoja 
runsaalle 4000 asukkaalle. Asuntora-
kentamisen pääpaino on kaavassa ker-
rostalorakentamisessa, jolle on varattu 
34 hehtaaria.  Alueelle voidaan sijoittaa 
noin 200 000 k-m2 asuinrakentamista. 
Lisäksi alueelle osoitettiin julkisia pal-
veluja noin 18 000 k-m2. Virkistysaluei-
ta alueelle on osoitettu hieman alle 360 
000 m2.

Yhdyskuntarakennetta tiivistävistä 
osayleiskaavoista on vireillä Keskustan 
strateginen osayleiskaava.
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Asumisen kokonaistilanne 
yleiskaavoissa 
Tampereella on yleiskaavassa osoitet-
tuja asuinalueita 4 000 hehtaaria, 32 
prosenttia koko kantakaupungin yleis-
kaavoitetusta maapinta-alasta. Kan-
takaupungin yleiskaavassa 1998 sekä 
2000-luvulla valmistuneissa osaylei-
saavoissa olevien uusien asuinalueiden 
yhteenlaskettu määrä on vajaa 650 heh-
taaria. Näille alueille on yleiskaavojen 
mukaan ollut mahdollista sijoittaa noin 
44 000 asukasta. Yleiskaavojen asuina-
lueiden lisäksi myös yleiskaavojen kes-
kustoihin (C-alueet) voidaan rakentaa 
asuntoja.

Kaava Asuinalueiden 
pinta-ala ha

Kerrosala 
k-m2

Väestön 
lisäys

Kantakaupungin yleiskaavan  1998 
täydennysalueet asuminen

399 1 051 000 22 000

Vuoreksen osayleiskaava 2005, 
asuinalueet

140 435 000 10 200

Koilliskeskuksen osayleiskaava 2004 9 42 300 850

Santalahden osayleiskaava 2008 7 60 570 1 300

Lielahden osayleiskaava 2008, 
keskusta

6 40 000 850

Niemenrannan osayleiskaava 2009 34 200 000 4 200

Kalevanrinteen osayleiskaava 2011 7 80 000 1 500

Hervantajärven osayleiskaava 2014 30 155 000 3 000

Yhteensä 632 2 075 870 44 150

 Kokoava taulukko asumisen volyymeista yleiskaavassa

Kantakaupungin yleiskaavan 1998 asuinalueet, asumisen täydennysalueet 
sekä asuintoimintoja sisältävät osayleiskaavat.
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1.1.2 Elinkeinot
Kantakaupungin yleiskaavan 1998 hy-
väksymisen aikaan teollisuuden työpai-
kat olivat vähentyneet lähes 20 vuoden 
ajan. Erityisesti toiminta väheni keskus-
tan alueella. Sen sijaan palvelusektorilla 
työpaikkojen määrä oli jatkuvassa kas-
vussa. Tampereen kaupunginvaltuusto 
linjasi 20 vuotta sitten, että elinkeino-
politiikan päämäärä on yritystoiminnan 
ja elinkeinojen toimintaedellytysten pa-
rantaminen ja elinkeinorakenteen moni-
puolistaminen.

Kantakaupungissa on useita vanho-
ja teollisuusalueita kuten Nekala, Ha-
tanpää ja Lielahti, joissa muutos teol-
lisuudesta palvelualueiksi on alkanut 
1980-luvulla. Palveluiden osuutta kas-
vatettiin Kantakaupungin yleiskaavassa 
1998 näillä alueilla sekä Sammonkadun 
itäpäässä. Alueet osoitettiin merkinnällä 
PK-2. Myöhemmin Lielahteen laadittiin 
osayleiskaava, jossa koko alueen muun-
tuminen kaupan ympäristöksi ja alue-
keskukseksi mahdollistettiin. 

1990-luvun lopulla osa vanhoista 
teollisuusalueista oli muuttunut tuo-
tantovaltaisen yritystoiminnan alueek-
si, jolloin myös tuotantoon kytkeytyvä 
myyntitoiminta on mahdollistettava. 
Hatanpäällä, Sarankulmassa, Lakalaivas-
sa ja Nekalassa on alueita, joita koskee 
myyntitoiminnan mahdollistama mer-
kintä T-3. 

Kantakaupungin yleiskaavan 1998 
varsinaisia teollisia ympäristöjä olivat 
Rusko, Hankkio sekä Messukylä, Sa-
rankulma ja Nokian radan varsi. Uusia 
teollisuusaluevarauksia oli kaavassa 
Myllypuron, Ryydynpohjan, Lahdesjär-
ven, Atalan ja Olkahisten alueilla. Näiden 
teollisuus- ja työpaikka-alueiden sijoit-
telussa otettiin huomioon sujuvat yhtey-
det päätieverkkoon. 

Osayleiskaavat
Työpaikka- ja teollisuusalueita on tut-
kittu myös osayleiskaavoilla. Myllypuron 
osayleiskaava vuodelta 2009 keskittyi 
tuotantovaltaiseen teollisuuteen hyvien 

logististen yhteyksien äärellä Länsi-Tam-
pereella. Lahdesjärven osayleiskaava 
vuodelta 2013 ratkoi palveluiden ja työ-
paikkatoimintojen välistä suhdetta niin 
ikään erinomaisella liikenteellisellä si-
jainnilla Etelä-Tampereella. 

Myllypuron osayleiskaava laadittiin 
noin 390 hehtaarin suuruiselle alueelle 
kaupungin länsirajalle. Teollisuusalue 
on suunniteltu jatkuvat naapurikuntien 
puolelle.  Teollisuuden työpaikka-alueita 
on kaavassa yhteensä hieman alle 240 
hehtaaria. Loput kaava-alueesta, 150 
hehtaaria, on osoitettu liikennealueeksi 
sekä virkistysalueeksi. Kaava mahdollis-
taa noin 4000 uuden työpaikan syntymi-
sen alueelle.

Lahdesjärven osayleiskaavassa vuo-
delta 2013 tutkittiin työpaikka-alueen 
täydentämistä ja laajentamista muun 
muassa tilaa vaativan kaupan toimin-
noilla. Osayleiskaava-alueelle on esitetty 
työpaikka-alueita noin 60 hehtaaria ja 
palvelujen ja hallinnon alueita noin 92 
hehtaaria. Näistä uusia aluevarauksia oli 

Kantakaupungin yleiskaavan 1998 tuotantovaltaisen yritystoiminnan alueet (T-3) 
ja palveluvaltaisen yritystoiminnan alueet (PK-2, PK-3).
K t k i l i k 1998 t t t lt i it t i i l t (T 3)
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Kantakaupungin yleiskaavan keskustat.

Kantakaupungin yleiskaavan 1998 julkisten 
ja yksityisten palvelujen alueet.

yhteensä noin 29 hehtaaria. Alueen al-
kuperäisiin asemakaavojen sallimiin ra-
kennusoikeuksiin syntyi osayleiskaavan 
myötä lisäystä noin 130 000 k-m2.  Kau-
pallisten palvelujen osalta alueelle voi 
sijoittua erikoistavarakauppaa yhteensä 
noin 50 000 k-m2 sekä paljon tilaa vaati-
vaa kauppaa noin 290 000 k-m2. 

Lahdesjärven alueelle ei osayleis-
kaavan mukaan voi sijoittaa päivit-
täistavarakauppaa. Liikerakentamisen 

kerrosalaa saa jo asemakaavoitetuilla 
työpaikka-alueilla olla enintään nel-
jännes. Työpaikka-alueiksi merkityillä 
alueilla kaavassa mahdollistettu liike-
rakentaminen on tarkoitettu paljon ti-
laa vaativan kaupan käyttöön. Kaavan 
mukainen rakentaminen mahdollistaa 
alueelle noin 2600 työpaikkaa. Uusia 
työpaikkoja arvioidaan syntyvän noin 
2000, joista suurin osa kaupan aloille.

Vuoreksen osayleiskaavassa vuo-
delta 2005 oli työpaikka-alueita noin 
29 hehtaaria. Alueelle voidaan rakentaa 
noin 85 000 k-m2 toimitilaa. Kokonaan 
rakennuttuaan alueelle voi sijoittua noin 
800 – 1200 työpaikkaa.
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Lielahden aluekeskus on vahvasti kaupallinen palvelukeskittymä.
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1.1.3 Palvelut
Kantakaupungin yleiskaavassa 1998 
palvelualueiden sijoittelun tavoitteena 
oli mahdollistaa monipuolisten palvelu-
jen kehittäminen koko kaupunkialueelle. 
Palvelualueille tuli olla kaikkien liiken-
nemuotojen osalta sujuvat kulkuyhtey-
det. Lisäksi alueiden kehitystä tuli seura-
ta ja tarvittaessa ohjata.

Julkiset ja kaupalliset palvelut jär-
jestettiin Kantakaupungin yleiskaavassa 
1998 lähi-, paikallis-, alue- ja pääkeskuk-
siin. Neliportaisen keskusjärjestelmän 
lisäksi julkisia ja yksityisiä palveluita sai 
sijoittaa myös joillekin vanhoille teolli-
suusalueille sekä julkisten palveluiden 
alueille. Palveluita koskevilla yleismer-
kinnöillä haluttiin estää kaupan suuryk-
siköiden hallitsematon sijoittuminen. 

Kantakaupungin yleiskaavan pal-
veluverkon pohjalla käytettiin vuonna 
1994 laadittua selvitystä. Yleiskaavassa 
palvelut ohjattiin kaupunginosiin seu-
raavan jäsentelyn mukaisesti: 

Pääkeskus oli valtakunnanosan, kau-
punkiseudun ja kaupungin keskus, jossa 

oli kaupunkiseutua ja koko kaupunkia 
palvelevia toimintoja. 

Aluekeskukset (Tesoma, Hervanta 
ja Koilliskeskus, myöhemmin myös Lie-
lahti) olivat pääkeskuksen alakeskuksia, 
joissa oli määrä olla kaupunkialueen 
osaa palvelevia pääkeskuksen toimin-
toja täydentäviä tai korvaavia palveluja. 
Alueita koskee kaavassa merkintä C-9.

Paikalliskeskukset olivat kaupungi-
nosaryhmien keskuksia, joissa on moniin 
kaupunginosiin vaikuttavia peruspalve-
luja täydentäviä monipuolisia palveluja, 
kuten pankki-, posti- ja apteekkipalve-
lut. Väestöpohja oli noin 5000 asukasta. 
Alueita koskee kaavassa merkintä C-10.

Lähikeskukset olivat kaupunginosan 
tai asuntoalueen keskuksia, joihin oli 
tarkoitus sijoittaa peruspalvelut eli pu-
helinkioski, kioski, leikki- tai pallokent-
tä, elintarvikemyymälä, päiväkoti ja 
ala-asteen koulu. Väestöpohja oli noin 
1000 - 3000 asukasta. Alueita koskee 
kaavassa merkintä C-11.

Kaupallisia palveluita mahdollistet-
tiin Kantakaupungin yleiskaavan teol-

lisuusalueille, joissa myyntitoiminta oli 
mahdollistettu merkinnällä T-3. Lisäksi 
kaavassa osoitettiin vanhat kauppaval-
taiset yritystoiminnan alueet merkinnäl-
lä PK-2 sekä palveluvaltaisen yritystoi-
minnan alueet merkinnällä PK-3. Julkisia 
palveluja on ohjattu kaupunkirakentee-
seen merkinnällä PY.

Osayleiskaavat
Koilliskeskuksen osayleiskaavassa 
vuodelta 2004 ratkaistiin pääasiassa 
alueen kaupallisten toimintojen mitoi-
tus.  Kaava-alueen koko oli 110 hehtaa-
ria. Osayleiskaavan tavoitteena oli ke-
hittää Koilliskeskusta monipuoliseksi, 
viihtyisäksi ja toimivaksi aluekeskuksek-
si. Kaavaan varattiin alueet uutta kaupan 
suuryksikköä sekä Linnainmaan uima-
hallia varten. Uuden kauppakeskuksen 
mitoitus oli noin 12 000 k-m2, josta päi-
vittäistavarakaupan myyntiala oli 3000 
k-m2. 

Lisäksi kaavassa mahdollistettiin 14 
000 k-m2 nykyistä kauppakeskusta sekä 
sosiaali- ja terveysasemaa varten. Mer-



|   16   |

Kantakaupungin yleiskaava 2040   |   Yleiskaavan 1998 ajantasaisuuden arviointi

kintä mahdollisti sen, että kaupalle voi-
daan rakentaa lisää tilaa asemakaavan 
sallimat 1000 k-m2 ja julkisia palveluja 
varten 800 k-m2.

Lielahden osayleiskaavassa vuodelta 
2008 ratkaistiin Lielahden asema Tam-
pereen kaupungin aluekeskuksena sekä 
ohjattiin Lielahden alueen kaupallisten 
palvelujen kehitystä suhteessa koko kau-
punkiseudun palveluverkkoon. Osayleis-
kaava-alueen pinta-ala oli hieman yli 
200 hehtaaria.

Osayleiskaavalla mahdollistettiin Li-
elahden alueelle liiketiloja noin 200.000 
k-m². Liikerakentamiseen sallittavasta 

pinta-alasta oli kaavan hyväksymisen ai-
kaan toteutunut puolet.

M-Realin teollisuuskäytössä ollut 
alue sekä Turvesuon alue merkittiin 
kaavassa teollisuusalueiksi. Myllypuron-
kadun länsipuolelle, Teivaalantien etelä-
puolelle ja Lielahdenkadun itäpuolelle 
osoitettiin työpaikka-aluetta.

Vuonna 2011 valmistuneen Kale-
vanrinteen osayleiskaavan myötä Sam-
monkadun varsi muuttui kaupunkimai-
seksi asuntoalueeksi ja Prisma-keskus 
monipuoliseksi kaupan ja palvelujen 
alueeksi. Osayleiskaavalla lisättiin suun-
nittelualueen liiketilan määrää 24 000 

k-m2. Yhteensä suunnittelualueella on 
näin ollen liiketilaa 120 000 k-m2. Tästä 
päivittäistavarakaupan osuus on 14 000 
k-m2 ja muun kuin paljon tilaa vaativan 
erikoiskaupan osuus 70 000 k-m2.

Elinkeinot yleiskaavoissa, 
yhteenveto
Kantakaupungin yleiskaavassa 1998 
sekä myöhemmin laadituissa osayleis-
kaavoissa on työpaikka-alueita, keskus-
toja ja palvelualueita yhteensä 2395 
hehtaaria, joka on 18 prosenttia yleis-
kaavoitetusta maapinta-alasta.
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Kaava Yleiskaavamerkintä Pinta-ala ha Kerrosala k-m2 Arvio uusista 
työpaikoista

Kantakaupungin yleiskaava 1998

T (T, T-3, TY-1) 984

PK (P/r, PK-2, PK-3) 241

PY (PY) 408

Koilliskeskuksen osayleiskaava 2004
PK 8,5 25 200

PY 3,4 800

Vuoreksen osayleiskaava 2005 TP 29 85 000 800-1200

Lielahden osayleiskaava 2008 PK 50 200 000

Myllypuron osayleiskaava 2009 T 240 4000

Kalevanrinteen osayleiskaava 2011
PK 12,6 120 000

PY 4,3

Lahdesjärven osayleiskaava 2013
T, TP 60 600

PK 92 342 000 2000

Kokoava taulukko työpaikka- ja palvelualueiden volyymeista yleiskaavassa. 
Kaikissa yleiskaavoissa ei ole arvioitu kerrosaloja tai työpaikkamääriä.

Yleiskaavojen työpaikka-, teollisuus-, palvelu- ja keskustatoimintojen alueet. 
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1.1.4 Liikenne ja logistiikka

Kantakaupungin yleiskaavassa 1998 
liikenteen pääverkon tila todettiin hy-
väksi. Yleiskaavan liikennesuunnittelun 
päämääränä oli tuottaa ratkaisu, jossa 
kulkumuodot niveltyvät tasapainoisesti 
ja joustavasti toisiinsa sekä palvelevat 
hyvin kaupunkilaisia ja yrityselämää. 
Liikenneverkon kehittämisen painopis-
te oli 2000-luvulle tultaessa siirtymässä 
alempiluokkaisen katuverkon kehittämi-
seen.

Ajoneuvoliikenteen osalta Kantakau-
pungin yleiskaavassa1998 tavoiteltiin 
Tampereen ”säteettäis-kehärakenteisen” 
pääliikenneverkon täydentämistä. Kaa-
vassa todettiin katu- ja tieverkon tukeu-
tuvan keskustaa kiertävään kehämäiseen 
pääväylästöön, jolle keskitettiin sekä 
pitkämatkainen että kaupunginosien 
välinen liikenne. Kehätien osoittami-
sella kaupunginosien välisen liikenteen 
käyttöön mahdollistettiin asuinalueiden 
rauhoittaminen läpikulkuliikenteeltä ja 
saatiin hallintaan liikenteen tuottamat 
melu- ja päästöhaitat.  

Kantakaupungin yleiskaavan suurin 
tievaraus sijoittui Aitovuoren suuntaan 
Holvasti-Aitovuoren tievarauksena. Va-
raus kuuluu ehdotusvaiheessa olevan 
Ojalan osayleiskaavan alueeseen ja tut-
kitaan tämän kaavan yhteydessä uudes-
taan.

Joukkoliikenteen asemaa pyrittiin 
Kantakaupungin yleiskaavassa 1998 
edistämään tiivistämällä yhdyskuntara-
kennetta. Erityisesti Tampellan, Finlay-
sonin, Hatanpään ja Iidesrannan uudet 
asuinalueet nähtiin tärkeinä joukkolii-
kenteen kohteina. Lähiraideliikenteen 

käynnistyminen nähtiin yhtenä joukko-
liikenteen järjestämisen mahdollisuute-
na.  

Kantakaupungin yleiskaavan 1998 
valmistumisen aikaan tarkoituksena oli 
käynnistää erillinen seututasoinen ke-
vyen liikenteen tarkastelu, jota oli määrä 
käyttää pohjana kuntakeskusten välisten 
yhteyksien rakentamiselle. Yleiskaavas-
sa kevyen liikenteen verkkoa karsittiin 
siten, että vain keskeisimmät kaupungi-
nosien väliset pääyhteydet näytettiin.

Raideliikenteen näkökulmasta Tam-
pere todettiin olevan valtakunnallisesti 
keskeisellä sijainnilla. Pitkällä tähtäimel-
lä tavoitteena on ollut rataverkon käyt-
töönotto myös lähiliikenteessä.

Lentoaseman kehittäminen nähtiin 
tärkeänä teemana maakunnan ja kau-
punkiseudun runkoliikennejärjestel-
mässä. Edellytysten luominen Lakalai-
va-Kalkku-moottoritien rakentamiselle 
oli Kantakaupungin yleiskaavan merkit-
tävin asiaa edistävä valinta. Myös Her-
vannasta Kangasalan suuntaan suun-
niteltua kehäväylää pyrittiin kaavassa 
edistämään.

Osayleiskaavat
Keskustan liikenneosayleiskaavaa 
vuodelta 2006 lähdettiin laatimaan ti-
lanteessa, jossa liikenteellisiä ratkaisuja 
tarvittiin tukemaan keskustan elinvoi-
maisuutta. Keskeisiä rakenteellisia ky-
symyksiä 2000-luvun puolivälissä olivat 
Pikaraitiotie, Rantaväylän tunneli ja Ra-
tapihankadun liittäminen Kekkosen-
tiehen. Näistä kaksi ensimmäistä olivat 
seudullisesti merkittäviä hankkeita. 

Liikenneosayleiskaavassa päädyttiin 
alueen liikkumisolosuhteiden kehittämi-

seen monipuolisesti.  Kaavan maanalai-
silla ratkaisuilla mahdollistettiin ajoneu-
voliikenteen ja pysäköinnin sujuvuuden 
parantaminen sekä pikaraitiotien maa-
nalainen linjaus. Lisäksi kaavassa esitet-
tiin Rantaväylän tunnelin linjaus. Myös 
jalankulun ja pyöräilyn sujuvuuden 
edistäminen mahdollistettiin keskustan 
alueella rakenteellisilla ratkaisuilla use-
assa kohdassa. Joukkoliikenteen olosuh-
teita haluttiin kehittää rakenteellisesti 
mahdollistamalla pikaraitiotie keskus-
tan alle.

Vuoreksen osayleiskaavassa 
kaavoitettiin katualuetta ja silta kan-
takaupungin laajennusalueelle. Koil-
liskeskuksessa, Lielahdessa, Niemen-
rannassa ja Lahdesjärvellä tehtiin 
muutoksia ja täydennyksiä vanhojen 
teollisuusalueiden liikennejärjestelyi-
hin. Pääasiassa uusi katuverkko koostui 
näillä alueilla paikallistason ajoneuvolii-
kenteelle suunnatusta tieverkosta. Kale-
vanrinteen osayleiskaava ei tuottanut 
muutoksia liikenneverkkoon. Santalah-
den, Myllypuron ja Hervantajärven 
osayleiskaavoissa tuotettiin alueiden 
sisäistä toimivuutta tukevaa paikallista 
liikenneverkkoa.

Raitiotie
Keväällä 2014 valmistui raitiotien yleis-
suunnitelma. Kaupunginvaltuusto päätti 
kesällä 2014 suunnittelutyön jatkami-
sesta. Ensimmäisessä vaiheessa raitio-
tie vedettäisiin Hervannan ja Keskus-
tan välille siten, että Taysille tehtäisiin 
oma pistoraide. Raitiotietä jatkettaisiin 
keskustasta Lentävänniemeen, jolloin 
Lielahden aluetta voitaisiin kehittää voi-
makkaasti.
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Kevyen liikenteen pääreitit sekä virkistysreitit yleiskaavoissa. 

Yleiskaavojen pääliikenneväylät sekä seututasoiset tiet. 
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1.1.5 Viheralueet
Viherverkko oli Kantakaupungin yleis-
kaavassa 1998 keskeinen kaupunki-
rakennetta jäsentävä elementti. Vi-
heralueet on muodostettu ja rajattu 
luonnonominaisuuksien ja läheisten 
alueiden tarpeiden perusteella.  Myö-
hemmin laadittujen osayleiskaavojen 
kautta viherverkkoon tehtiin merkittä-
viä lisäyksiä.

Viheralueet esitettiin kahdella mer-
kinnällä Kantakaupungin yleiskaavan 
1998 kartalla 2. Alueet luokiteltiin vi-
heralueena säilytettäviksi alueiksi tai 
merkittävänä viheralueena säilytettä-
viksi alueiksi. Yleiskaavan viheralueisiin 
sisällytettiin merkinnällä VLK, VLL, VLM 
osoitetut virkistysalueet. Lisäksi vihera-
lueisiin kuuluivat urheilu- ja virkistys-
palvelujen alueet (VU), luonnonsuoje-
lualueet (SL), telttailu- ja leirintäalueet 
(RT), ryhmäpuutarha-alueet (RP), hau-
tausmaa-alueet (EH) ja maa- ja metsäta-
lousalueet (MU).

Kantakaupungin yleiskaavaan 1998 
osoitettiin yhteensä 2462 hehtaaria vi-
her- ja suojelualueita. Lisäksi vanhoilla 
pientaloalueilla sekä kantakaupungin 
yleiskaavan 1998 asumisen täydennys-
alueilla on kaupunginosakohtaisia puis-
toja sekä puistoihin osoitettuja kevyen 
liikenteen yhteyksiä.

Osayleiskaavat
Pyynikin osayleiskaava hyväksyttiin 
Tampereen kaupunginvaltuustossa 
vuonna 1991. Suurin osa kaava-alueesta 
muodostui rakentamattomasta Pyyni-
kinharjun etelärinteestä, joka kaavassa 
osoitettiin suojelualueeksi. Lisäksi yleis-
kaavalla muodostettiin lähivirkistysalu-
eita tai urheilu- ja virkistyspalvelujen 
alueita sekä vesialuetta. Suojelu-, vir-
kistys- ja virkistyspalvelujen aluetta on 
yleiskaavassa yhteensä lähes 82 hehtaa-
ria. Koko tämä alue Jalkasaarta lukuun 
ottamatta on myös asemakaavoitettu. 

Kauppi-Niihaman osayleiskaava 
tuli voimaan vuonna 2011. Kaavalla rat-
kaistiin Kauppi-Niihaman asema kau-
pungin merkittävänä virkistysalueena. 
Kaikkiaan alueella on suojelu-, virkis-
tys-, urheilu- ja virkistysaluetta sekä lo-
ma-asuntoaluetta 1020 hehtaaria.

Iidesjärven osayleiskaavassa vuo-
delta 2014 Iidesjärvi merkittiin suoje-
lukohteeksi ja sen rannat pääosin puis-
toiksi. Kaava-alueen pinta-ala on noin 
160 hehtaaria, josta veden osuus on 
noin 40 prosenttia. Yhteensä puistoa ja 
virkistysaluetta kaavan alueella on noin 
30 hehtaaria, lähes 20 prosenttia kaa-
va-alueesta. 

Yhteenveto yleiskaavojen 
viheralueista
Kantakaupungin alueen yleiskaavoissa 
on viheraluetta yhteensä 4592 hehtaa-
ria, 36 prosenttia kantakaupungin maa-
pinta-alasta. Virkistysalueen määrä on 
osayleiskaavojen myötä kasvanut viime 
vuosina merkittävästi.

Yleiskaavojen virkistys-, suojelu-, hautausmaa-, ryhmäpuutarha- ja retkeilyalueet.
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Yleiskaavan nimi Yleiskaavan virkistys-, 
suojelu-, hautausmaa- ja 
loma-asuntoaluetta, ha

Kantakaupungin yleiskaava 1998 2462

Koilliskeskuksen osayleiskaava 2004 11

Vuoreksen osayleiskaava 2005 425

Keskustan liikenneosayleiskaava 2006 77

Lielahden osayleiskaava 2008 15

Santalahden osayleiskaava 2008 9

Niemenrannan osayleiskaava 2009 23

Myllypuron osayleiskaava 2009 56

Kauppi-Niihaman osayleiskaava 2011 1019

Kalevanrinteen osayleiskaava 2011 14

Lahdesjärven osayleiskaava 2013 106

Iidesjärven osayleiskaava 2014 121

Hervantajärven osayleiskaava 2014 173

Pyynikin osayleiskaava 1991 82

Yhteensä 4593

Yhteenveto yleiskaavojen viheralueista
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1.1.6 Ympäristönhoito- ja 
suojelu

Kantakaupungin yleiskaavan 1998 ta-
voitteina kestävän kehityksen turvaami-
seksi oli edistää terveellisen, viihtyisän 
ja virikkeitä tarjoavan elinympäristön 
syntymistä sekä mahdollistaa moni-
puolisen ja ekologisesti kestävän luon-
nonympäristön säilyminen kaupungin 
alueella. Rakennetun ympäristön suoje-
lukohteiden toteutuminen on tässä selvi-
tyksessä tarkastettu sekä Kantakaupun-
gin yleiskaavan 1998 että Tampereen 
yleiskaavan 1988 osalta.   

Kantakaupungin yleiskaavassa 1998 
noudatettiin vuoden 1996 valtioneu-
voston päätöksiä ilmanlaadun ohje- ja 
raja-arvoista. Ohjearvot koskivat rikki-
dioksidin, typpidioksidin, hiilimonoksi-
din, leijuman, hengitettävien hiukkasten 
ja rikkiyhdisteiden pitoisuuksia ilmassa. 
Yleiskaavan hyväksymisen aikaan oh-
jearvot ylittyivät joissain paikoissa kes-
kustan alueella. 

Vuosituhannen vaihteessa laaditun 
meluntorjuntaohjelman mukaan kau-
pungissa asui 1990-luvun lopulla 34 
000 henkilöä alueella, jolla liikenteen 
aiheuttama melutaso ylitti 55 dBA. Heis-
tä 1100 altistui yli 65 dBA:n melulle. 
Melua aiheuttivat erityisesti ajoneuvo-, 
raide- ja lentoliikenne. Yleiskaavan työ-
kalu meluntorjunnassa oli asemakaavoi-
tusvaiheessa edellytettävä meluselvitys 
alueilla, joilla melulle asetetut ohjearvot 
ylittyvät. 

Kantakaupungin yleiskaavassa 1998 
Ilmanlaadun suurimmiksi heikentäjiksi 
todettiin leijuvat pienhiukkaset, joiden 
vuosikeskiarvo oli 1990-luvun lopussa 
noin kaksinkertainen ohjearvoihin ver-
rattuna. Leijuvasta pölystä todettiin noin 
puolet olevan peräisin liikenteestä. 

Kantakaupungin yleiskaavan 1998 
hyväksymisen aikaan kaupungin suurten 
järvien tila oli teollisuuden jäljiltä kohe-
nemassa. Kantakaupungin yleiskaavan 
valmistelun aikaan Lielahden edustal-
la todettiin teollisuuden vaikutuksesta 
Näsijärven veden laadun heikkenemistä 
etenkin talvella. Pyhäjärven itäosissa 
vedenlaatu oli välttävä Viinikanlahden 
puhdistamon tuottamista lieveilmiöistä 
johtuen.    

Kaikessa maankäytön suunnittelussa 
pyrittiin vähentämään liikkumistarvet-
ta, hyödyntämään olemassa olevia ra-
kenteita ja säilyttämään luonnonarvot. 
Erityisesti harjualueilla olevien pohjave-
sialueiden turvaamiseksi laadittiin maa-
perän suojelusuunnitelma vuonna 1997.

Muinaismuistot ja rakennus-
suojelu 
Tampereella oli 1990-luvun lopussa lail-
la tai asemakaavalla rauhoitettuja luon-
nonsuojelualueita yhteensä 130 heh-
taaria, joka jakautui yhdeksälle alueelle. 
Luonnonsuojelulain nojalla kaupungissa 
oli rauhoitettu 19 luonnonmuodostu-
maa. 

Kantakaupungin alueella voimassa 
olevien yleiskaavojen suojelukohteet 
kuuluivat kulttuuri- ja luonnonympäris-
töihin. Rakennetun ympäristön suojelu 
perustui Kantakaupungin yleiskaavassa 
1998 Tampereen rakennuskulttuuri -jul-
kaisussa tehtyihin linjauksiin. 

Suojelukohteet on teemoitettu ja luette-
loitu kaavakartalle 2 sekä selostukseen 
luokan ja suojelustatuksen mukaan:

A,  Merkittävät alueet

R  Merkittävä rakennus

K  Kirkko

H  Hautausmaa

M Muinaismuistokohteet, kohteet on  
 suojeltu muinaismuistolainsäädän- 
 nön nojalla

SL Luonnonsuojelualueet, alueet on   
 suojeltu tai tarkoitettu suojelta-  
 vaksi asemakaavalla tai luonnon- 
 suojelulain nojalla

L Luonnonsuojelukohteet, kohteet on  
 rauhoitettu luonnonsuojelulain   
 nojalla luonnonmuistomerkeiksi

N Arvokkaat kasvialueet

Merkittävät rakennetut kohteet 
ja alueet

Kantakaupungin yleiskaavan 1998 ra-
kennetun ympäristön suojelukohteet on 
esitetty kolmella merkinnällä suojelun 
asteesta riippuen:

• Lain, asetuksen, asemakaavan tai 
muun säädöksen perusteella suojel-
luiksi kohteiksi. (kartalla musta neliö)

• Kulttuurihistoriallisesti, rakennustai-
teellisesti tai kaupunkikuvallisesti 
erittäin merkittävä kohde, joka on 
tarkoitettu asemakaavan tai raken-
nussuojelulain nojalla suojeltavaksi.  
(asemakaavallinen suojelu, kartalla 
puoliksi musta neliö)

• Merkittävä kohde, jota koskevissa 
toimenpiteissä tulee ottaa huomioon 
sen arvo. (harkinnanvarainen suoje-
lu, kartalla avoneliö)

Tässä selvityksessä tarkastetaan myös 
rakennetun ympäristön suojelun tilan-
ne Tampereen yleiskaavassa 1988 
osoitetuissa kohteissa. Nämä arvoalueet 
edustavat Tampereen kehityshistorian 
hyvin säilyneitä kerrostumia kaupungin 
syntyvaiheilta jälleenrakennuskauteen 
saakka. Erityisesti eri aikakausien oma-
kotiasuminen on nostettu suojelutee-
maksi.   

Alueiden suojeluluokkia on vuoden 
1988 yleiskaavassa kolme:

• Kulttuurihistoriallisesti, rakennus-
taiteellisesti tai kaupunkikuvallisesti 
erittäin merkittävä tai merkittävä 
alue, jonka erityispiirteet ja suojelu 
tulee ottaa huomioon yksityiskoh-
taisessa kaavoituksessa ja muissa 
toimenpiteissä. (Alueet on oheisessa 
kartassa merkitty vihreällä värillä.)

• Alue, jonka luonne säilytetään. Pe-
ruskorjaus- ja muutostoimenpi-
teissä tulee säilyttää rakennusten 
alkuperäiset tyyliominaisuudet ja 
rakentamisajalle ominaiset mate-
riaalit ja värit. Uudisrakentaminen 
tulee sopeuttaa kaupunkikuvaan. 
Katualueiden ja istutusten luonteen 
säilyttämiselle tulee luoda edellytyk-
set. (Alueet on oheisessa kartassa 
merkitty violetilla värillä.)

• Jälleenrakennuskauden alue. Aluetta 
koskevissa toimenpiteissä tulee ot-
taa edellisen kohdan /S suosituksen 
lisäksi huomioon aikakauden raken-
nusten peruskorjauksesta laadittava 
selvitys. (Alueet on oheisessa kartas-
sa merkitty keltaisella värillä.)
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1.1.7 Yleiskaavatilanteesta 
vuonna 2014

Kantakaupungin yleiskaavan 1998 on 
viimeisin laajasti taajama-aluetta käsit-
televä yleiskaava.  Myöhemmin laaditut 
osayleiskaavat ovat täydentäneet tämän 
yleiskaavan tavoitteita niiltä osin, kun 
alueita rajattiin hyväksymisvaihees-
sa kaavan ulkopuolelle tai vastanneet 
käyttötarkoituksiltaan muuttuneiden tai 
muuttumassa olevien toimintaympäris-
töjen tuottamiin suunnittelutarpeisiin. 

Pinta-alansa puolesta suurin maan-
käyttömuoto Kantakaupungin yleiskaa-
vassa 1998 oli asuminen, jota oli 3718 
hehtaaria, 26,5 prosenttia kaikesta 
kaavan maankäytöstä. Tämän jälkeen 
suurimmat alueet olivat virkistysalueet 
2522 hehtaarin ja 18 prosentin osuu-
della, teollisuusalueet 1337 hehtaarin ja 
9,5 prosentin osuudella, liikennealueet 
1121 hehtaarin ja kahdeksan prosentin 
osuudella sekä palvelualueet 667 heh-
taarin ja 4,8 prosentin osuudella. Tilas-
totiedot Kantakaupungin yleiskaavasta 
1998 ovat tämän selvityksen liitteenä.

Käyttötarkoitus Pinta-ala ha Pinta-ala %

Asuntoalueet (A) 4 031 32

Keskustattoimintojen alueet (C) 188 1

Teollisuusalueet (T, TP) 1 366 11

Palvelualueet (P) 289 2

Julkisten palvelujen alueet (Y) 504 4

Liikerakennusten alueet (K) 48 0

Viheralueet (V, M) 4 536 36

Erityistoimintojen alueet (E) 317 3

Liikennealueet 1 338 11

Yhteensä 12 617 100

Kokoava taulukko eri maankäyttömuotojen osuuksista 
yleiskaavassa kantakaupungin alueella

Yleiskaavatilanne vuodelta 2014. Tampereen 
keskustan ja Ojalan alueilla on vireillä erilli-
set osayleiskaavat. 
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Tampereen kantakaupungin maa-
pinta-ala on 127 km2. Tästä alasta oli ke-
sällä 2014 yleiskaavoitettu lähes kaikki, 
126 km2. Nykyisin yleiskaavoitettu ala 
jakautuu eri käyttötarkoituksiin siten, 
että asumista on noin 4000 hehtaaria, 
32 prosenttia yleiskaavoitetusta pin-
ta-alasta. Sekoittuneita keskusta-alueita 
on yleiskaavoissa noin 200 hehtaaria. 
Teollisuuden ja logistiikan käytössä 
olevaa aluetta on vajaa 1400 hehtaaria, 
11 prosenttia yleiskaavoitetusta alasta. 

Yleiskaavan palvelualueita on vajaa 300 
hehtaaria ja yleisten rakennusten alueita 
on 550 hehtaaria. Liikealueita on noin 50 
hehtaaria.

Virkistysaluetta on yleiskaavoitettu 
4600 hehtaaria, yli 36 prosenttia kanta-
kaupungin yleiskaavoitetusta alasta. Lii-
kennealueiksi on varattu alueita yli 1300 
hehtaaria, 11 prosenttia kantakaupun-
gin yleiskaavoitetusta pinta-alasta.

Vertailtaessa Kantakaupungin yleis-
kaavan 1998 tilastotietoja tämänhetki-

seen yleiskaavatilanteeseen ovat viher- 
ja virkistysalueet nousseet tänä päivänä 
suurimmaksi maankäyttömuodoksi ohi 
asumisen, joka on toiseksi suurin maan-
käyttömuoto. Liikennealueiden viemä 
tila on nykyisin yhtä suuri kuin teol-
lisuusalueiden ja nämä maankäyttö-
muodot ovat kolmanneksi laajimmat. 
Yleiskaavojen palvelualueiden määrä on 
viimeisen 15 vuoden aikana pienentynyt 
eniten. 

KU
VA

 P
IA

 H
AS

TI
O

Asuntorakentaminen on ollut vilkasta suurten järvien rannoilla.
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Tässä osassa käydään läpi kaupungin 
kehitys 1990-luvun lopulta vuoden 2013 
loppuun kaavallisesta näkökulmasta

tarkasteltuna. Tarkastelun lähde-
materiaalina on käytetty vuosien 1999 
ja 2013 välillä laadittuja asemakaavoja 
sekä vuodesta 2003 lähtien hyväksyttyjä 
poikkeuslupia. Tätä varhaisempia poik-
keuslupia ei ole arkistoitu. Lisäksi tar-
kastelussa on huomioitu vuodesta 1999 
lähtien hyväksytyt rakennusluvat.

Väestöä käsittelevissä analyyseissä 
on käytetty Tampereen kaupungin fac-
ta-rekisteriä sekä YKR-aineistoja vuo-
silta 2000 ja 2013. Keskustan alue on 
sisällytetty tarkasteluun asumisen, työ-
paikka-alueiden sekä liikennealueiden 
osalta. Rakennettua ympäristöä koske-
vien suojelumerkintöjen toteutuminen 
asemakaavatasolla on tarkastettu sekä 
Kantakaupungin yleiskaavan 1998 että 
Tampereen yleiskaavan 1988 osalta. Tar-
koituksena on selvittää, miten yleiskaa-
voissa alueille asetetut kehitystavoitteet 
ovat toteutuneet.

Tarkastelun keskeisiä teemoja ovat 
asuinalueiden rakentuminen sekä työ-
paikka- ja teollisuusalueiden kehitys. 
Liikennejärjestelmää, viherverkkoa ja 
virkistysympäristöjä sekä suojelukohtei-
ta tarkastellaan lyhyesti.

2.1. Asuminen
Vuosien 1999 ja 2013 välillä Tampe-
reen kaupungin väkiluku kasvoi 30 000 
asukkaalla. Tässä tekstissä käydään läpi 
keskeisimmät prosessit, joiden kautta 
väestölisäys on mahdollistunut.

Kantakaupungin yleiskaavan 1998 
lisäksi huomioidaan kaikkien kaupungin 
alueelle laadittujen yleiskaavojen kes-
kusta-alueilla (merkintä C) tapahtunut 
asuinkerrosalan ja väestön kasvu sekä 
osayleiskaavojen tuottama lisä asuinker-
rosalaan ja väestöön. Lisäksi tarkastelus-
sa on huomioitu yleiskaavan vastaisesti 
asumista mahdollistaneiden asemakaa-
vojen tuottama lisäys asuinkerrosalaan 
ja väestöön. Asuntotuotantoa tarkastel-
laan vuosien 2005 ja 2010 väliseltä ajal-

ta Tampereen kaupungin tilastollisen 
vuosikirjann 2010 tietojen pohjalta.

Analyysit on laadittu siten, että asun-
torakentamista voidaan jatkossa seurata 
aiempaa automatisoidummin. Analyysi-
menetelmien kuvaus on tämän selvityk-
sen liitteenä.  

2.1.1 Kantakaupungin 
yleiskaavan mukainen 
asumisen täydentyminen
Kantakaupungin yleiskaavan 1998 
mukainen asuntotuotanto on ollut 
mahdollista kolmenlaisilla yleiskaa-
van maankäyttövyöhykkeillä: asumisen 
täydennysalueilla, vanhoilla asuinalu-
eilla sekä keskusta-alueilla. Asumisen 
suhteen asemakaavatyölle asetettiin 
määrällisiä ja laadullisia tavoitteita vain 
yleiskaavan täydennysalueilla. Keskus-
tojen ja olemassa olevien asuinalueiden 
täydentyminen sallittiin.

Kantakaupungin yleiskaavan 1998 
täydennysalueita on asemakaavoitettu 

2 Toteutunut tilanne

Kantakaupungin yleiskaavan 1998 toteutuneet ja toteutumattomat täydennysalueet. Kantakaupungin alueella on laajoja 
alueita, joille ei yleiskaavassa esitetty täydentämistä. Myöhemmin laaditut osayleiskaavat ovat osittain korjanneet 
asiaa. Suurimmat syyt täydennysalueiden toteutumattomuuteen ovat uudelleenkaavoitus sekä yksityinen maanomistus.
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asuinkäyttöön 134 hehtaaria. Näillä alu-
eilla asui vuoden 2013 lopussa hieman 
yli 14 000 asukasta, alle puolet täyden-
nysalueille alun perin tavoitellusta asu-
kasmäärästä. Kerrosalaa on alueille ra-
kennettu noin 650 000 k-m2. 

Pääosin yleiskaavassa esitetyt asu-
misen täydennysalueet ovat rakentuneet 
kerrosala- ja asukastavoitteiden mukai-
sesti. Yleiskaavassa asetettu tavoite ylit-
tyy selvästi vain ydinkeskustan lähellä 
Hatanpään alueella sekä Hervannan kes-
kustassa. Molemmat alueet toteutuivat 
kerrostalovaltaisina selvästi yleiskaavan 
tavoitteita tehokkaampina. Toteutuneet 
Kantakaupungin yleiskaavan 1998 asu-
misen täydennysalueet edustavat laadu-
kasta taajamarakennetta yleiskaavassa 
esitettyjen laadullisten tavoitteiden hen-
gessä. Ne muodostavat ympäristöönsä 
hyvin kytkeytyviä kokonaisuuksia vihe-
ralueineen. Hyvin tutkittuina ja toteutet-
tuina kohteina voidaan nostaa esimer-
keiksi Raholan ja Muotialan asuinalueet.

Maanomistusolot ovat hidastaneet 
suurten täydennysalueiden käyttöön 
ottoa itäisellä Tampereella ja toisaalta 
maakaupat ovat mahdollistaneet myös 
täydennysalueiden rakentumisen. Joki-
pohjassa maa-alueiden siirtyminen kau-
pungin omistukseen mahdollisti Muo-
tialan kaupunginosan suunnittelun ja 
rakentamisen 2000-luvulla. Haastaviin 
paikkoihin sijoittuneet pienet täyden-
nysvaraukset ovat toistaiseksi jääneet 
toteutumatta.

Kantakaupungin yleiskaavan 1998 
vanhoilla asuinalueilla on asemakaa-
voituksen keinoin edistetty tiivistämis-
tä yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. 
Vanhoille pientaloalueille on muodostu-
nut tonttivarantoa tonttijakojen kautta. 
Muihin käyttötarkoituksiin osoitettujen 
pienten tonttien asemakaavoittaminen 
asumiseen on mahdollistettu. Alueet 
ovat tiivistyneet myös muiden proses-
sien kautta. Esimerkiksi ennen vuotta 
1999 asemakaavoitetut tontit on voitu 

ottaa rakentamiskäyttöön vasta tar-
kasteluajanjaksona. Pientaloalueita on 
myös suojeltu erityisesti Tampereen 
yleiskaavassa 1988 esitettyjen tavoittei-
den mukaisesti.

Kaikkiaan vanhoilla asuinalueilla 
vuosien 1999 ja 2013 välissä tapahtu-
neen rakentumisen piirissä on lähes 
200 hehtaaria tonttimaata. Alueille on 
tänä aikana muodostunut uutta kerros-
alaa 800 000 k-m2. Tämän kerrosalan 
puitteissa alueet ovat tiivistyneet yli 16 
000 asukkaalla. Vanhoilla asuinalueilla 
viimeisen 15 vuoden aikana laadituissa 
asemakaavoissa käsitelty kerrosala on 
yhteensä 315 000 k-m2.  Näiden asema-
kaavojen puitteissa alueilla on rakennet-
tua kerrosalaa yhteensä lähes 285 000 
k-m2 ja noin 6000 asukasta. Iso osa asui-
nalueiden täydentymisestä kytkeytyy 
näin ollen ennen vuotta 1999 asemakaa-
voitettuihin tontteihin.  

Kantakaupungin yleiskaavan1998 
keskustojen lisäksi keskusta-alueiden 

Asuinrakentaminen Kantakaupungin yleiskaavassa 1998. Kuvassa on esitetty yleiskaavan asuin- ja täydennysalueiden 
rakentuminen vuosien 1999 ja 2013 välillä. Täydennysalueiden mitoitus on esitetty yleiskaavan, asemakaavan ja toteu-
tuneen tilanteen osalta. Asuinalueiden täydentyminen on esitetty asemakaavan ja toteutuneen rakentamisen osalta. 
Erityisesti vanhat asuinalueet ovat täydentyneet ilman yleiskaavallista ohjausta.
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rakentamista käsittelevään tarkasteluun 
on sisällytetty Keskustan (1995), Koil-
liskeskuksen (2004), Lielahden (2008) 
ja Vuoreksen (2005) osayleiskaavoissa 
olevat keskusta-alueet. Kaavoissa esi-
tetyt keskustat muodostavat rungon 
kaupungin yksityiselle ja julkiselle pal-
veluverkolle, mutta joustavana kaava-
merkintänä keskusta-alue voi sisältää 
myös asumista.

Kaikkiaan yleiskaavojen keskus-
ta-alueiden asuinrakentaminen on ollut 
vilkasta kaupungin keskustassa sekä 
itäisen Tampereen alue- ja paikalliskes-
kuksissa. Keskustan osayleiskaavassa 
tehtyjen linjausten seurauksena mah-
dollistuivat muun muassa Tampellan ja 
Finlaysonin alueiden asuntorakentami-
nen. Keskustan c-merkinnällä osoite-
tuille alueille on viimeisen 15 vuoden 
aikana tullut uusia asukkaita hieman alle 
1600. Kantakaupungin yleiskaavan 1998 
alueella olevat keskustat ovat kehitty-
neet asumisen osalta epätasaisesti. 

Hervannan keskusakselin ympäris-
tö kehittyi voimakkaasti 2000-luvulla. 
Yleiskaavan c-alueella oli vuoden 2013 
lopussa 1250 uutta asukasta. Koilliskes-
kuksen yleiskaavan c-alueella oli 264 

asukasta. Paikalliskeskuksista Kaukajär-
ven keskustassa asui noin 700 asukasta. 
Myös Muotialan keskustaan on tullut 
asutusta. Vuoreksen keskustaan on ase-
makaavoitettu sama määrä asuinkerros-
alaa kuin Koilliskeskukseen.

Länsi-Tampereen aluekeskukset ei-
vät ole houkuttaneet asuntorakentamis-
ta. Lielahti kehittyi kaupan ympäristöksi 
alueelle laaditun osayleiskaavan vauh-
dittamana. Tesoman keskusta-alueelle 
ei ole rakentunut mitään koko kantakau-
pungin  yleiskaavan 1998 valmistelun 
ja voimassaolon aikana. Myös näiden 
alueiden sekä Etelä-Tampereen paikal-
liskeskukset ovat jääneet asumisen osal-
ta kehittymättä. Kaikkiaan kaupungin 
alueella olevien keskusta-alueiden väes-
tö on lisääntynyt vuosien 1999 ja 2013 
välillä hieman alle 4000 asukkaalla.

2.1.2 Osayleiskaavat ja 
yleiskaavan vastaisesti 
asemakaavoitetut asuin-
alueet
Kaupungin voimakkaaseen kasvuun 
on viimeisen 15 vuoden aikana vastattu 
suuntaamalla kaavoitusta mahdollista-

maan asumista myös Kantakaupungin 
yleiskaavan 1998 asuin- ja keskusta-aluei-
den ulkopuolelle. Asumisen edellytyksiä 
on tutkittu ja mahdollistettu osayleiskaa-
voilla ja suoraan asemakaavoilla.

Kantakaupungin alueella on vahvis-
tunut 2000-luvun puolivälistä lähtien 
yhteensä seitsemän asumista käsittele-
vää osayleiskaavaa. Tähän tarkasteluun 
on sisällytetty kuusi voimassa olevaa 
osayleiskaavaa, joissa on esitetty asutuk-
sen lisäämistä suunnittelualueelle. Näitä 
ovat Koilliskeskuksen (2004), Niemen-
rannan (2009), Santalahden (2008), Ka-
levanrinteen (2011), Vuoreksen (2005) 
ja Hervantajärven (2014) osayleiskaavat.

Osayleiskaava on ollut väline koh-
dealueen kokonaisvaltaiseen tarkas-
teluun. Asumisen edellytyksiä ja olo-
suhteita sekä kytkeytymistä muuhun 
kaupunkirakenteeseen on voitu tutkia 
riittävän suurina kokonaisuuksina haas-
tavilla muutosalueilla kaupunkiraken-
teen sisällä tai taajamavyöhykkeen ulko-
puolella.

Osayleiskaavoissa uuden asuinra-
kentamisen vaikutuksia on arvioitu laa-
jasti sekä alueelle asettuvan asukkaan 
että ympäristön näkökulmista. Myös vai-

Vuosien 1999 ja 2013 välillä toteutunut asuinrakentaminen yleiskaavojen keskusta-alueilla. Ydinkeskustan lisäksi asumi-
sella ovat täydentyneet itäisen ohikulkutien läheisyydessä olevat keskukset sekä Hervanta, jonka vetovoimaan vaikuttavat 
yliopisto ja sen yhteydessä oleva työpaikka-alue.
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Osayleiskaavojen ja yleiskaavojen asuinalueiden ulkopuolelle tuotettujen asuintonttien rakentumistilanne vuoden 2013 
lopulla. Vetovoimaiset keskustat laajentuvat sekä osayleiskaavojen että asemakaavojen kautta. Myös suurten järvien 
rannat ovat vetovoimaisia tehokkaan asuntorakentamisen ympäristöjä. Analyysissä käytetyn menetelmän tarkkuus 
nostaa esiin myös yleiskaavan yleispiirteisyydestä syntyvät pienet poikkeamat. 

kutukset palveluiden järjestämiseen on 
arvioitu. Syksyllä 2014 yllä lueteltujen 
osayleiskaavojen asemakaavatyö on lä-
hes valmis Niemenrannassa. Vuorekses-
sa työ jatkuu alueen pohjoisosassa. Mo-
lemmat alueet rakentuvat parhaillaan. 
Asemakaavatyö on kesken Santalahden 
ja Kalevanrinteen alueilla. Hervantajär-
ven asemakaavoitustyö on aloitettu.

 Yhteensä osayleiskaavojen alueella 
oli vuoden 2013 lopussa yleiskaavoi-
tettua kerrosalaa 970 000 k-m2, josta 
oli asemakaavoitettu 470 000 k-m2. 
Vuoteen 2013 mennessä rakennettujen 
alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 8,2 
hehtaaria. Rakennettua kerrosalaa näillä 
alueilla on 66 000 k-m2.  Alueiden yh-
teenlaskettu väkiluku oli 1250 asukasta.

Osayleiskaavojen alueella oli vuoden 
2013 lopulla reserviä noin 20 000 asuk-
kaalle.

Samana aikana on suoraan ase-
makaavalla muutettu asuinkäyttöön 
yleiskaavojen palvelutoimintaan, teol-
lisuuteen tai selvitysalueeksi osoitettu-
ja alueita. Asemakaavavaiheessa myös 
yleiskaavan virkistysaluetta on otettu 
asuinkäyttöön erityisesti Kantakaupun-
gin yleiskaavan asuin- ja täydennysalu-
eilla. Kantakaupungin yleiskaavan 1998 
täydennysalueiden asemakaavoissa on 

kuitenkin tuotettu korvaavaa virkistys-
aluetta, joten osaltaan tässä menettelys-
sä on ollut kyse yleiskaavan yleispiirtei-
syydestä.

Pääosin asemakaavalla asumiseen 
muutetut alueet sijoittuvat yleiskaavo-
jen palvelu- ja teollisuusaluevarauksille. 
Alueet ovat rakennettuina luonteeltaan 
moninaisia. Tiiviisti rakennettuja kau-
punkimaisia täydennysalueita ovat Ra-
tinan ja Sammonkadun uudet asuinkort-
telit sekä Hervannan pohjoisosat. Nämä 
sijoittuvat olemassa olevan keskustan 
tuntumaan laajennusalueina. Tampellan 
ja Ratinan täydennysalueet ovat yleis-
kaavan viher- ja liikennealuetta sekä 
näiden jatketta täyttömaalla suurten jär-
vien rannoilla.

Yleiskaavojen asuinalueiden ulko-
puolelle vuosien 1999 ja 2013 välissä 
tuotetun asuinkäytössä olevan tontti-
maan yhteenlaskettu pinta-ala on hie-
man alle 93 hehtaaria. Näille alueille 
laadituissa asemakaavoissa kerrosalaa 
on yhteensä 870 000 k-m2. Tästä kerro-
salasta oli vuoden 2013 lopussa toteutu-
nut 480 000 k-m2. Alueilla asui vuoden 
2013 lopussa 8900 asukasta. Valtaosa 
yleiskaavan ulkopuolelle tuotetuista 
asuinalueista on toteutettu hyvin tiiviinä.

Asuntotuotanto
Toteutunut asuntorakentaminen on ol-
lut Kantakaupungin yleiskaavan 1998 
asuntotuotantosuunnitteen ennustetta 
voimakkaampaa ja kerrostalovaltaisem-
paa. Tampereen kaupungin tilastollisen 
vuosikirjan 2010-2011 mukaan asunto-
jen vuosituotanto on 2000-luvun puo-
livälistä lähtien ollut reilusti yli 1000 
asuntoa.

Vaikka vuotuiset asuntotuotannon 
volyymit ovat vaihdelleet useita satoja 
asuntoja, on erillispientalojen ja kerros-
talojen tuotanto vuodesta toiseen ylittä-
nyt Kantakaupungin yleiskaavan 1998 
asuntotuotantosuunnitteen tavoitteet. 
Sen sijaan rivitaloasuntojen tuotanto on 
jäänyt yleiskaavassa asetetusta tavoit-
teesta.

Vuonna 2011 kerrostaloissa oli yli 
70 prosenttia kaupungin asunnoista. 
Erityisesti pienten asuntojen osuus on 
korkea. Asuntotuotanto jakautuu entis-
tä voimakkaammin pieniin kerrostalo-
asuntoihin ja erillispientaloihin. Erillis-
pientalojen osuus kaikista asunnoista on 
15 prosentin luokkaa vaikka kaupungin 
asuinrakennuskannasta niiden osuus on 
yli kaksi kolmasosaa.
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Väestönlisäys vuosien 1999 ja 2013 välissä rakentuneissa asuinrakennuksissa eri täydentymisen prosessien mukaisesti. Kovan 
kasvupaineen alueet kuten keskusta ja Hervanta ovat täydentyneet useiden prosessien kautta. Toisaalta kantakaupungin alueella 
on laajoja vyöhykkeitä, jonne ei ole tullut väestönlisäystä yhdenkään prosessin kautta. 

Vertailu Kantakaupungin yleiskaavan 1998 rakentuneiden 
täydennysalueiden ja yleiskaavojen asuinalueiden ulkopuolelle rakentuneen asumisen välillä. 

Vertailu asuntorakentamista 
mahdollistavien prosessien 
välillä

Prosessin 
mukaisten 
asemakaa-

vayksiköiden 
pinta-ala (m2)

Uusien 
asuinraken-
nusten lkm. 
1999-2013

Rakentunut 
kerrosala 
yhteensä 

(k-m2)

Asukkaita 
2013

Asumis-
väljyys 

(as/k-m2)

Keskimääräi-
nen tonttite-

hokkuus

Kantakaupungin yleiskaavan 
1998 täydennysvaraukset 1 343 500 1 186 642 545 14 174 1 /45 0,48

Kantakaupungin yleiskaavan 
1998 asuinalueet 1 990 200 1 630 795 325 16 217 1/49 0,40

Yleiskaavojen keskustat 
(C-alueet) 190 000 84 253 559 3 952 1/64 1,33

Osayleiskaavaprosessin pe-
rusteella toteutunut raken-
taminen

82 300 84 66 047 1 246 1/53 0,80

Yleiskaavojen asuinalueiden 
ulkopuolella oleva asuminen 646 000 422 480 763 8 938 1/54 0,74

Poikkeamiset 66 350 3 8412 166 1/51 0,13

Vuosien 1999 ja 2013 välillä tuotettu asuinrakentaminen. Vertailu eri prosessien välillä. Kantakaupungin yleiskaavan 1998 
täydennysalueille on sijoittunut kolmannes kaupungin kasvusta. Määrällisesti tätä tehokkaampaa on ollut vanhojen asui-
nalueiden tiivistyminen. Viidesosa kaupungin kasvusta on sijoittunut yleiskaavojen asuinalueiden ulkopuolelle. Kaikkiaan 
uudisrakentaminen on viimeisen 15 vuoden aikana toteutunut Kantakaupungin yleiskaavan 1998 mitoitusta tehokkaampana. 
Rakentamisen painottuminen kerrostalotuotantoon tuottaa painetta täydennysrakentamisen ohjelmoimiseen keskustamai-
sella tehokkuudella.
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2.1.3 Yhteenveto asuinra-
kentamisen prosesseista 
sekä vertailu prosessien 
ominaisuuksista ja keski-
näisistä eroista

Kaikesta vuosien 1999 ja 2013 välillä 
rakennetusta asuinkerrosalasta suurin 
osa, 35 prosenttia on muodostunut yleis-
kaavan asuinalueiden vanhoille pienta-
loalueille pääosin asukkaiden aloitteesta 
laadittujen tonttijakojen kautta. Tämä 
pientalotypologialla toteutunut uudis-
rakentaminen on tuotettu keskitehok-
kuudella e=0,4. Yleiskaavan näkökul-
masta spontaani tiivistyminen on ollut 
merkittävin kaupungin asukasmäärän 
kasvun kanavoija. Kaupungin vanhoilla 

kerrostaloalueilla ei täydentymistä ole 
tapahtunut ja väkiluku on näillä alueilla 
kääntynyt laskuun. 

Kantakaupungin yleiskaavan 1998 
täydennysalueet ovat toteutuneet tiivii-
nä ja typologisesti monipuolisina. Kes-
kimääräinen tonttitehokkuus on alueilla 
e=0,5. Kaupungin kasvusta 29 prosenttia 
on kanavoitunut näille yleiskaavan varsi-
naisille, ohjelmoiduille kasvuvyöhykkeil-
le. Kun tarkastelussa huomioidaan myös 
yleiskaavojen keskusta-alueiden asunto-
rakentaminen, on Kantakaupungin yleis-
kaavan 1998 mukaisen asuinrakentami-
sen osuus kaikesta vuosien 1999 ja 2013 
välillä tapahtuneesta asuntorakentami-
sesta 78 prosenttia.

Tähän mennessä osayleiskaavojen 
alueilla rakentuneiden kohteiden kes-

kitehokkuus on e=0,8, mikä vastaa ker-
rostalotehokkuutta. Yhtä tehokkaasti on 
toteutettu yleiskaavan asuinalueiden ul-
kopuolella olevat asuinkohteet. Vuoden 
2013 lopulla yleiskaavan asuinalueiden 
ulkopuolelle toteutuneen asuinrakenta-
misen osuus tarkasteluaikana tuotetus-
ta asuinkerrosalasta oli 22 prosenttia. 
Osayleiskaavojen alueille rakennetun 
kerrosalan osuus oli kolme prosenttia.

Kaikkiaan yleiskaavojen vastaisesti 
tuotetuille asuinalueille on ohjautunut 
lähes kolmannes kaupungin väestönkas-
vusta vuosien 1999 ja 2013 välillä.  Kau-
pungin asukasmäärästä kaksi kolmas-
osaa on tullut yleiskaavan ohjelmointiin 
nähden spontaanisti.

Lähde: Tampereen kaupungin tilastollinen vuosikirja 2010-2011.

Vuosien 2006 ja 2011 välinen asuntotuotanto rakennustyypeittäin
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Rakennetun ympäristön 
laadusta
Kantakaupungin yleiskaavan 1998 
pohjalta toteutuneet täydennysalueet 
ovat laadukkaita ympäristöjä, jotka kyt-
keytyvät hyvin kaikentasoisiin liikenne-
verkkoihin. Lisäksi alueiden kunnalliset 
palvelut on voitu tuottaa suunnitelmalli-
sesti ja järjestelmällisesti.

Tiivistämisen myötä kaupungin van-
hojen pientaloalueiden yhtenäisyys ja 
tätä kautta niihin kytkeytyvät kulttuu-
riarvot ovat saattaneet kadota. Keväällä 
2014 KHO linjasi pientaloalueelle laadi-
tun asemakaavan yhteydessä, ettei vain 
yhtä tonttia koskevalla asemakaavan 
aluerajauksella voida yhdenvertaisuus-
periaatteen mukaisesti varmistua siitä, 
että naapureita voitaisiin kohdella tasa-
vertaisesti. (KHO:2014:54, 20.5.2014) 
Muun muassa alueen kulttuuri- ja raken-
nushistorialliset arvot voivat olla estee-
nä tonttijaon tekemiseen.

Asumista on sijoittunut yleiskaavo-
jen vetovoimaisiin keskuksiin. Vetovoi-
matekijöinä ovat tähän mennessä olleet 
hyvä sijainti liikenneverkkoon nähden 
sekä yhdyskuntarakennetta toiminnalli-
sesti jäsentävät julkiset toiminnot, kuten 
korkean asteen oppilaitokset, palvelut ja 
työpaikkojen läheisyys. Keskustamaisen, 
sekoittuneen rakenteen saavuttaminen 

on toteutuneilla alueilla ollut paikoin 
haastavaa. Esimerkiksi Koilliskeskuk-
sen alueella kortteli- tai rakennustasolle 
saakka menevä toiminnallinen tai typo-
loginen sekoittaminen ei ole onnistunut.

Yleiskaavan asuinaluevarausten 
ulkopuolelle rakentuneet asuinkortte-
lit sijoittuvat pääosin vetovoimaisten 
keskusten tuntumaan tai hyvien liiken-
neyhteyksien äärelle. Nämä ympäristöt 
eivät johdonmukaisesti kytkeydy viher-
verkkoon tai julkisiin palveluihin. Tosin 
keskustojen lähettyville sijoittuessaan 
nämä alueet jatkavat keskustamaista 
typologiaa. Kaupungin täydentäminen 
muulla kuin yleiskaavallisella prosessil-
la on poistanut kaupunginosista palve-
lutontteja. Tämä on osaltaan edistänyt 
aluerakenteen yksipuolistumista. Palve-
luita on vaikeaa lisätä alueille, joista pal-
velutontit on kaavoitettu asuinkäyttöön.

Typologioihin ja omistukseen 
sekä suunnitteluprosessiin 
liittyvistä kehittämishaasteista

Kantakaupungin yleiskaavan 1998 täy-
dennysalueita on jäänyt toteutumatta 
muun muassa uusien yleiskaavapro-
sessien tai yksityisen maanomistuksen 
johdosta. Yleiskaavan asuinalueilla ole-
vat pientaloalueet tiivistyvät todennä-

köisesti, koska vanhoilla tonteilla on 
tilaa tiivistää ja niiden omistus on sel-
keä. Tulisi selvittää, millä edellytyksillä 
myös vanhat kerrostaloalueet voisivat 
tiivistyä. 

Kaupungin voimakkaaseen kasvuun 
on vastattu laatimalla asumista mahdol-
listavia osayleiskaavoja kaupunkiraken-
teen sisälle tai jatkeeksi sekä muuttamal-
la yleiskaavojen palvelu-, teollisuus- ja 
selvitysaluevarauksia asuinkäyttöön 
asemakaavalla. Väestön vastaanottami-
sen kannalta tehokkaampi menetelmä 
on ollut suoraan asemakaavalla toimi-
minen, sillä osayleiskaava-alueet ovat 
toteutuneet hitaasti muun muassa suun-
nitteluprosessin raskaan luonteen joh-
dosta. Yleiskaavan asuinalueiden ulko-
puolelle sijoittuneen asuinrakentamisen 
painottuminen kerrostalotuotantoon 
tuottaa painetta täydennysrakentami-
sen ohjelmoimiseen keskustamaisella 
tehokkuudella.

Keskustojen kerrostalorakenta-
minen on vahvasti kytköksissä alueen 
vetovoimatekijöihin, kuten kytkeytymi-
seen muuhun kaupunkiin sekä alueen 
toiminnalliseen rakenteeseen. Mikäli 
olemassa olevien kerrostaloalueiden lä-
hiympäristöjä ei kehitetä, alueita uhkaa 
taantuminen ja pitkällä aikajänteellä ra-
pistuminen.



|   34   |

Kantakaupungin yleiskaava 2040   |   Yleiskaavan 1998 ajantasaisuuden arviointi

Tässä osassa tarkastellaan vuosien 
1999 ja 2013 välissä teollisuus-, pal-
velu- ja keskusta-alueille tehtyjä uusia 
asemakaavoja sekä asemakaavamuutok-
sia, joiden tuloksena on muodostunut 
satakunta kaava-aluetta. Lisäksi tarkas-
teluun on sisällytetty alueilla vuodesta 
2003 alkaen käsitellyt poikkeusluvat, 
joiden lukumäärä on 161.  

Kantakaupungin yleiskaavan 1998 
rajauksessa mukana olleet teollisuus-
alueet on asemakaavoitettu 1940 ja 
1970 lukujen välissä. Tuolloin vahvis-
tetuille tonteille osoitettiin runsaas-
ti rakennusoikeutta, mikä on alueille 
asettuneille toimijoille mahdollistanut 
toiminnan laajentamisen vanhan ase-
makaavan puitteissa. Asemakaavamuu-
toksia on näin ollen haettu vähän, kun 
muutosten lukumäärä suhteutetaan 
esimerkiksi alueiden pinta-alaan tai 
työpaikkamääriin.

Työn yhteydessä on selvitetty, mi-
ten alueet ovat asemakaavamuutosten 
ja poikkeuslupien myötä kehittyneet. 
Kaavakarttojen lisäksi on tarkasteltu 
kaavahankkeita kuvaavia asemakaava-
selostuksia sekä toimijoiden peruste-
luja kaavamuutosten ja poikkeuslupien 
hakemiseen, sillä teollisuus- ja työpaik-
ka-alueilla sekä osittain myös palve-
lualueilla alueen dynamiikkaan vaikutta-
vat muutokset tapahtuvat usein vanhan 
rakennuskannan puitteissa. Kaavaselos-
tuksista on nostettu lainauksia mukaan 
selvitykseen, jotta eri alueilla vallitsevat 
olosuhteet tulisivat selkeämmin esille. 

Kantakaupungin yleiskaavassa 1998 
asetettiin tavoitteeksi, että vuonna 2010 
kaupungissa olisi 110 700 työpaikkaa. 
Tampereen kaupungin tilastollisen vuo-
sikirjan 2010- 2011 mukaan vuonna 
2010 työpaikkojen määrä oli 116 219. 
Yleiskaavassa työpaikkojen määrälle 
asetetut tavoitteet saavutettiin ja ylitet-
tiin vaikka määrä on aivan viime vuosina 
ollut laskussa.

2.2.1 Yleiskaavan mukai-
suus sekä poikkeavuus 
yleiskaavasta
Teollisuus-, palvelu- ja liikealueiden 
yleiskaavan mukaisia kaavallisia proses-
seja ovat pilkkoutuminen ja täydentymi-
nen. Pääosin alueiden asemakaavamuu-
tokset ovat olleet yleiskaavan mukaisia.

Teollisuusalueilla olevien yritysten 
toiminnoissa tapahtuva ajanmukaistu-
minen näkyy esimerkiksi siinä, että ase-
makaavamuutoksella mahdollistetaan 
siirtyminen tuotantovaltaisesta toimin-
nasta tuotekehittelyyn. Tällöin tilantarve 
monipuolistuu ja pienenee. Alla siteera-
tun hankkeen asemakaava toimii kitey-
tyksenä teollisuusalueilla tapahtunees-
ta kehityksestä. Kaavahankkeen myötä 
pilkottiin suuri teollisen tuotannon tila-
varaus siten, että tuotantotilan läheisyy-
teen mahdollistui myös toimisto- ja liike-
tilaa. Osa alueesta muutettiin asumiseen.

Ote Rantaperkiölle sijoittuvan ase-
makaavan numero 7545 selostuksesta 
vuodelta 2003:

”Tavoitteena on rakentaa nykyisen 
rakennuksen eteläpuolelle yrityspuis-
totyyppinen ratkaisu, joka koostuu kol-
mesta ketjumaisesti toisiinsa liittyvästä 
toimitilarakennuksesta.

…
Pääosa alueesta varataan toimis-

to- ja tuotantorakennusten sekä tutki-
mustoimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa 
toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. 

Metsolankatuun ja Lentokentän-
katuun rajoittuvista kuudesta tontista 
muodostetaan rivitalojen ja asuinraken-
nusten tontteja.”

Teollisuusalueille ominainen inves-
tointien niukkuus tulee esiin tässäkin 
kaavahankkeessa: Vuonna 2003 kaa-
vaillut toimisto- ja tutkimusrakennukset 
ovat jääneet toteutumatta. Asuinraken-
nukset sen sijaan rakentuivat.

Teollisuus- ja palvelualuevarausten 
muuttaminen asuinkäyttöön on koko 
Tamperetta koskettava ilmiö. Yhteensä 
näitä yleiskaavan varauksia on muutettu 
asuinkäyttöön yli 90 hehtaaria. Alueet 
sijoittuvat monipuolisiin ympäristöihin 
eri puolille keskustaa ja kantakaupunkia. 
Myös liiketilan määrän kasvattaminen 
on ollut viime vuosina teollisilla alueilla 
näkyvä prosessi.

Ajan oloon teollisuus-, työpaikka- ja 
palvelualueet ovat monipuolistuneet 
hallinnollisesti, toiminnallisesti ja tilalli-
sesti. Alueita on vaikea kuvata yhteneväi-
sesti, sillä toisistaan poikkeavat sijainnit, 
omistusolot, historiat ja naapuruudet 
ovat erilaistaneet alueita hyvin paljon.   

2.2 Teollisuus- ja työpaikka-alueiden, 
palvelualueiden sekä keskustojen kehitys
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Yleiskaavojen teollisuus-, työpaikka-, palvelu- ja keskusta-alueilla asemakaavoissa ja poikkeusluvissa käsitellyn 
kerrosalan määrä sekä suuntaa antavat käyttötarkoitukset vuosien 1999 ja 2013 välillä. Kuvassa esitetyn ympyrän 
koko ei vastaa alueelle tulleen investoinnin määrää. Muun muassa läntisellä Tampereella muutokset ovat tapahtu-
neet pääosin vanhan rakennuskannan puitteissa. 

Yleiskaavojen teollisuus-, työpaikka-, palvelu- ja keskusta-alueilla valmistuneet rakennukset vuosien 2005 ja 2013 
välillä. Keskusta erottuu muusta kaupungista selkeästi monipuolisimmalla ja volyymiltään merkittävimpänä raken-
nuskohteena. Osa keskustan alueen rakentamisesta kytkeytyy julkisin varoin tehtävään olosuhteiden parantami-
seen, kuten liikenneolojen kehittämiseen. Muualla kantakaupungissa rakentaminen on keskustaa yksipuolisempaa 
ja niukempaa. 

Yleiskaavojen teollisuus-, työpaikka-, palvelu- ja keskusta-alueilla asemakaavoissa ja poikkeusluvissa käsitellyn 
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 2.2.2 Toiminnallisten vyö-
hykkeiden ominaispiirteistä
Teollisuusalueet
Tampereella on kolme suurta teollisuus-
aluetta: Myllypuro, Rusko ja Etu-Hank-
kio. Näillä yleiskaavojen suurilla teolli-
suusalueilla ei ole tehty asemakaavojen 
tarkistuksia myöhemmin laadittujen 
yleiskaavojen mukaisiksi vaan kaavoja 
on tarkistettu tapauskohtaisesti hank-
keiden tai muun suunnitteluntarpeen il-
metessä. Kaavallisen tarkastelun perus-
teella alueet kehittyvät hitaasti teollisten 
toimijoiden investoidessa säästeliäästi 
uusiin seiniin. 

Myllypurossa on viimeisen 15 vuo-
den aikana laadittu muutama asema-
kaava ja nämä kaupungin aloitteesta 
teknisinä toimituksina liikennealueiden 
uudelleenjärjestelyn myötä. Myllypu-
roon vahvistui osayleiskaava vuonna 
2009. Kaava tarjoaa alueelle laajentu-
mismahdollisuuksia. 

Etu-Hankkio on yksi kantakaupun-
gin yleiskaavan mukaisista teollisuus-
alueista. Alue kehittyy ja monipuolistuu 
pääosin teollisuuskäytössä.

Ruskon teollisuusalue on kehittynyt 
pääosin 1970-luvulta peräisin olevan 
asemakaavan kautta. Aluetta on viime 
vuosina laajennettu asemakaavalla ete-
lään. Tälle vyöhykkeelle ei kuitenkaan 
ole vielä tullut uutta rakentamista. Viime 
vuosien suurin yksittäinen rakennus-
hanke on vuonna 2011 luvitettu teolli-
suus- ja toimistorakennus, joka poikkesi 
vuonna 1979 laaditusta asemakaavasta 
tuottamalla alueelle toimistoa kaavan 
mahdollistamaa määrää enemmän. Li-
säksi uudisrakennus massoiteltiin tä-
män päivän tarpeiden mukaisesti:

Poikkeamishakemuksen perusteluja, 
YLA 10.5.2011 § 155

”Kohteeseen on suunniteltu toimisto-, tuo-
tekehitys- ja palvelutilarakennusta, jonka 
laajuus tulee olemaan noin 10 000 m2. 
3-kerroksinen 10 000 m2 rakennus le-
vittäytyy laajalle alueella ja sen sisälle 
kasvaa pitkiä etäisyyksiä. Rakennukseen 
tarvitaan useita porrashuoneita hissiau-
loineen, jotta työtiloihin ei syntyisi työ-
rauhaa häiritsevää läpikulkuliikennettä. 
Myöhempi laajennus johtaisi edelleen pi-

teneviin sisäisiin yhteyksiin ja sen myötä 
hajautuvaan työyhteisöön.

Korkeampi rakennus olisi lähtökoh-
taisesti tehokkaampi ja kompaktimpi. 
Rakennus voitaisiin tällöin suunnitella 
yhden pääportaan ja hissiaulan ympäril-
le, jolloin aula ja sen lähiympäristöön si-
joittuvat kokous- ja taukotilat toimisivat 
työyhteisöä kokoavana tekijänä. Lisäksi 
myöhempi laajennus olisi helppo toteut-
taa pidentämättä rakennuksen sisäisiä 
yhteyksiä kohtuuttomasti. Kompaktista 
mitoituksesta johtuen rakennus korostai-
si työyhteisön yhtenäisyyttä ja säästäisi 
tonttia muuhun käyttöön. Korkeampi ra-
kennus toimisi myös hyvänä maamerkki-
nä Ruskon melko hajanaisessa alueraken-
teessa. 

Poikkeamislupaa haetaan asemakaa-
van kerrosluvusta siten, että rakennus 
voisi olla enintään 7-kerroksinen.”

Palveluiden nousu
Kaikista teollisuus-, liike- ja palvelualu-
eilla asemakaavamuutoksella muodoste-
tuista kaava-alueista 61 prosentissa on 
kyse liiketilan lisäämisestä kaava-alueel-
le. Näistä 35 prosenttia liittyy teolli-
suuden käytössä olleen tontin muut-
tamiseen kaupan tontiksi tai liiketilan 
lisäämiseen teolliseen toimintaan osoi-
tetulla tontilla. 

Lielahden prosessi
Lielahti on vanhaa teollisuus- ja varas-
toaluetta, jonka keskustan puoleisessa 
osassa tapahtunut muutos teollisuudes-
ta palveluvaltaiseksi vyöhykkeeksi todet-
tiin Kantakaupungin yleiskaavassa 1998. 
Tätä ennen alueelle oli sijoittunut muun 
muassa yksi vähittäiskaupan suuryk-
sikkö. Paine vastata alueen kaupallisen 
merkityksen kasvuun johti osayleiskaa-
van laatimiseen, joka hyväksyttiin vuon-
na 2006. Kaava mahdollisti alueen muut-
tamiseen aluekeskukseksi ja samalla 
totesi kaupan suuryksiköt. Tämä viimeis-
teli prosessin, jossa varastoja muutettiin 
kaupan tiloiksi ensin poikkeusluvin ja 
myöhemmin asemakaavoilla. Muutok-
seen vaikutti valmisteilla ollut Pirkan-
maan 1. Maakuntakaava, jossa alue oli 
osoitettu aluekeskukseksi. Osayleiskaa-
vassa on mahdollistettu myös keskusta-
toiminnot, minkä johdosta alueelle voisi 
kaavoittaa myös asumista. 

Lahdesjärven prosessi
Lahdesjärven alueen osayleiskaava oli 
hyväksytty vuonna 1990. Vuoden 1998 
Kantakaupungin yleiskaavaan alue on 
merkitty selvitysalueeksi ja alueella jäi 
voimaan aiemmin samalla vuosikymme-
nellä hyväksytty osayleiskaava. 2000-lu-
vulla aluetta asemakaavoitettiin osin 
suoraan Pirkanmaan 1. maakuntakaa-
vassa alueelle osoitetun vähittäiskaupan 
suuryksikkö -merkinnän mukaiseksi. 
Alueelle laadittiin osayleiskaava, joka 
valmistui syksyllä 2013. Osayleiskaavas-
sa alue on pääosin tilaa vaativan kaupan 
aluetta, mutta myös työpaikkatoiminto-
jen aluetta. Myös alueen liikenneoloja 
kehitettiin. Lahdesjärven kaupalliset 
toiminnot kehittyvät sinne vuonna 2010 
avatun Ikean vanavedessä. Alueelle on 
viime vuosina rakentunut myös yritys-
ten toimitiloja. 

Erilaistuneet 
osaamiskeskittymät
Kaavallisen tarkastelun perusteella dy-
naamisin kehitys näyttäisi sijoittuvan 
TTY:n alueelle Hervantaan ja TAYS:n 
alueelle Kauppiin. Alueet kehittyvät ja 
uudistuvat niin ripeässä tahdissa ettei 
kaavasuunnittelu ehdi reagoida näihin 
suunnanmuutoksiin. Kumpaakin alue-
kokonaisuutta on asemakaavoitettu 
ahkerasti 2000- ja 2010-luvuilla, mutta 
alueet eivät ole kehittyneet täysin ase-
makaavojen mukaisesti vaan hankkeita 
on mahdollistettu myös poikkeusluvilla.

Poikkeamishakemuksen perustelu-
ja hankkeelle, jossa TTY:n alueelle 
sijoitetaan kahdeksankerroksinen 
opetus- ja toimistorakennus myös 
yksityisten yritysten käyttöön, YLA 
14.5.2013 §192:

”Yliopistolain uudistuksen myötä yliopis-
tojen ja yritysmaailman välinen integraa-
tio vahvistuu, jonka vuoksi ylipistokam-
puksille on perusteltua sijoittaa yliopiston 
edustamiin tieteenaloihin synergisesti 
liittyvää yritystoimintaa. ”

Kummallakin seudun osaamiskeskitty-
mällä on julkinen tausta. Kumpikin lai-
tos tarjoaa korkean asteen koulutusta, 
tuottaa tutkimusta ja kykenee tämän 
kautta linkittymään yrityskenttään. 
Nämä palvelukeskittymät tiivistyvät ja 
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monipuolistuvat tilallisesti, koska ne 
ovat riippuvaisia innovaatioympäristön 
muodostumisesta. Alueen sisäisten toi-
mintojen keskittäminen virtaviivaisen 
vuorovaikuttamisen aikaansaamiseksi 
on tilanmuodostamisessa keskeistä.  

Alueisiin liittyvät osaaminen ja yri-
tystoiminta ovat tieto- ja osaamisinten-
siivisiä ja yltävät parhaimmillaan kan-
sainväliselle tasolle. Vuosien saatossa 
näiden korkeakoulujen ympäristöön on 
kehittynyt merkittävää työpaikkatoi-
mintaa. Onnistuessaan alueet kykenevät 
houkuttelemaan seudulle korkean tason 
osaajia. 

Tohloppiin on myönnetty poikkeus-
lupa, jonka myötä Yleisradion yhteyteen 
siirretään Tampereen taiteen ja viestin-
nän alan opetustoiminta syksyllä 2014. 
Näin muodostuva Mediapolis on saman-
kaltainen julkispohjainen erityisosaa-
misen ja koulutuksen keskittymä kuin 
seudun kaksi muuta dynaamista osaaja-
keskittymää. Näiden lisäksi Tampereen 
keskustassa toimii vastaavalla periaat-
teella Tampereen yliopisto.

Keskustan oma lukunsa 
Keskustaan on laadittu osayleiskaava 
viimeksi vuonna 1995. Kaava hyväksyt-
tiin Tampereen kaupunginvaltuustossa, 
mutta sitä ei ole vahvistettu Ympäris-
töministeriössä. Alueelle on laadittu lii-
kenneosayleiskaava vuonna 2006, jos-
sa ei käsitelty maankäyttöä. Alue on 
kehittynyt pääasiassa asemakaavojen 
kautta. Tällä hetkellä alueelle on tekeillä 
osayleiskaava. 

Keskustan asemakaavat ja asema-
kaavamuutokset ovat aluetta tiivistäviä. 
Liike- ja majoitustiloille on haettu paik-
kaa rautatiealueen läheltä, usein liiken-
nealuevarauksia rakentamiskäyttöön 
muuttamalla. Viimeaikaisissa asemakaa-
voissa maantason lisäksi kannet ja maa-
nalaiset ratkaisut on nähty kannattavina. 
Esimerkiksi kaksi vaikutuksiltaan mer-
kittävää hanketta: Ratapihan kansi ja 
Ratinan kauppakeskus sijoittuvat kum-
pikin Keskustan osayleiskaavan (1995) 
liikennealueelle hyödyntäen perustason 
ala- tai yläpuolista tilaa. Kaikkiaan kym-
menessä prosentissa kaikista teollisuus-, 
palvelu- ja keskusta-alueille tehdyistä 
kaavamuutoksista on liikennealuetta 

muutettu liike- ja toimistokäyttöön. Val-
taosa näistä muutoksista sijoittuu kes-
kustan alueelle.

Keskusta kehittyy hankeasemakaa-
vojen kautta ja hankkeiden käynnistymi-
nen on hidasta. Mahdollisesti taustalla 
vaikuttaa se, että hankkeiden taakse 
kerätään ulkopuolinen rahoituspohja. 
Hankkeiden toteutuminen on suhdanne-
herkkää.

Ote Vuonna 2002 Tullin alueelle hy-
väksytyn asemakaavan numero 7750 
selostuksesta:

”Hotellitontin rakentamista on jo valmis-
teltu. Toteuttaminen tapahtunee pian 
asemakaavan lainvoimaisuuden jälkeen. 
Ellei asemakaava ole lainvoimainen vuon-
na 2004, hanke on vaarassa peruuntua.”

Kyseistä hanketta tarkistettiin 2010 
luvun taitteessa. Kaava-alueen lähiym-
päristön kehitysnäkymät olivat kaavan 
valmistumisen ja hankkeen käynnisty-
misen jälkeen ehtineet muuttua siinä 
määrin, että hanketta haluttiin sopeut-
taa uusien asemakaavojen mahdollista-
maan maisemaan poikkeusluvalla.

Moni keskustan alueen asemakaava 
kytkeytyy muun muassa alueen liikku-
misjärjestelmän kehittämiseen. Julkinen 
panos keskustan kehittämisessä on suu-
ri. 

Sekoittuvat ja odottavat alueet
Rakentuminen näyttää lähes seisahtu-
neen keskustan eteläpuolen vanhoilla 
teollisuusalueilla Hatanpäällä, Nekalas-
sa, Sarankulmassa ja Lakalaivassa sekä 
Nokiantien varressa Länsi-Tampereel-
la. Näille alueille ei ole laadittu uusia 
osayleiskaavoja lukuun ottamatta La-
kalaivan aluetta, jonne laadittiin yleis-
kaavaa yhdessä Lahdesjärven alueen 
kanssa, mutta Lakalaiva irrotettiin kaa-
va-alueesta suunnittelutyön lopussa.  

Näille alueille ei ole viime vuosina 
rakennettu juurikaan uudisrakennuk-
sia. Toiminnallisesti alueet sekoittuvat. 
Joillain tonteilla on edelleen toimivaa 
teollista tuotantoa alkuperäisten käyt-
tötarkoitusten mukaisesti.  Toisaalla on 
asemakaavamuutoksilla mahdollistettu 
liiketilan osuuden kasvattaminen alku-
peräisessä rakennuskannassa, jolloin 

rakennuksen käyttö on muuttunut ai-
empaa vetovoimaisemmaksi.  Joissain 
tapauksissa on mahdollistettu toimin-
nan muuntuminen teollisuudesta tuote-
kehittelyksi. Muutamilla asemakaavoilla 
ja poikkeusluvilla on mahdollistettu 
harrastetilaa. Sekoittuvilla alueilla toimii 
alihankintaa tarjoavia pieniä palveluyri-
tyksiä sekä yhdistyksiä. 

Monin paikoin alueet ovat sijoittajien 
omistuksessa. Toimijalähtöinen inves-
tointi, joka kantakaupungin kehittyvillä 
alueilla on rakentumisen taustalla, puut-
tuu näiltä alueilta lähes kokonaan. Ase-
makaavallisen tarkastelun perusteella 
näyttää siltä, että sijoittajat tyytyvät tois-
taiseksi vanhan rakennuskannan tarjoa-
maan vuokratuottoon. Alueiden raken-
tuminen voi kuitenkin olla riippuvainen 
kaupungin tahdosta ja toimenpiteistä 
niin kuin on keskustan alueella käynyt. 
Näiden alueiden muuntumisherkkyy-
destä kertoo Sarankulmaan haetun poik-
keusluvan perustelu.

Vuonna 2013 haetun poikkeusluvan 
perustelusta toimistorakennuksen 
rakentamiseksi Ilmailukadulle:

”Alue on nostanut arvoaan kehätien ja 
Pirkkahallin läheisyyden vuoksi ja sovel-
tuu nykyisellään paremmin toimistora-
kentamiseen kuin teollisuus- ja varas-
torakennuksille. Lisäksi tontti sijaitsee 
näkyvällä paikalla, hyvien kulkuyhteyksi-
en varrella, mikä sopii hyvin tämäntyyp-
piselle rakennukselle.”
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2.2.3 Palvelut
Kantakaupungin yleiskaavan 1998 
mukaan julkiset ja kaupalliset palvelut 
oli määrä järjestää neliportaisen palve-
lujärjestelmän mukaisesti (yleiskaavan 
C-alueet). Lisäksi kuhunkin kaupungi-
nosaan osoitettiin julkisten palveluiden 
alueet sekä näiden laajenemisvara mer-
kinnällä PY. Muutamilla vanhoilla teolli-
suusalueilla mahdollistettiin yksityinen 
palvelutoiminta. Pienet asuntoalueilla 
olevat yleisten alueiden varaukset muu-
tettiin asumisen reservialueeksi. 

Kantakaupungin yleiskaavassa 1998 
esitetyn hierarkkisen palvelukeskusver-
kon taustalla oli ajatus peruspalveluiden 
tarjoamisesta asukkaiden lähinaapurus-
tossa sekä aluekeskusten nostamisesta 
Tampereen keskustan kanssa merkittä-
viksi julkisten ja yksityisten palveluiden 
keskittymiksi. Näiden kahden palveluta-
son välissä olivat paikalliskeskukset, joi-
den oli määrä palvella keskitetysti useita 
naapurikaupunginosia. Kullekin palvelu-
keskusten tasolle määriteltiin omat pal-
velunsa sekä tavoiteltu väestöpohja 
suunnitelmassa määritellyllä säteellä. 

Palvelukeskusten kehitys kaa-
vallisesta näkökulmasta
Itä-Tampereella käynnistettiin 2000-lu-
vulla asemakaavoitusta Kantakaupungin 

yleiskaavassa 1998 tehtyjen palvelulin-
jausten mukaan Hervannassa, Kauka-
järvellä ja Muotialassa. Osayleiskaavoja 
laadittiin Koilliskeskuksen ja Lielahden 
alueille. Koilliskeskuksen osayleiskaa-
vassa tutkittiin aluekeskuksen kaupallis-
ten toimintojen mitoitusta ja Lielahden 
osayleiskaavassa alue muodostettiin 
aluekeskukseksi.  

Hervannan, Kaukajärven ja Muo-
tialan asemakaavoituksen taustalla oli 
alueiden väestöpohjan kasvattaminen. 
Myös palveluille tuotettiin varauksia. 
Koilliskeskuksen ja Lielahden alue-
keskuksia koskevissa asemakaavoissa 
mahdollistettiin alueille lisää kaupallis-
ta volyymiä ja tuotettiin aluevarauksia 
myös julkisille palveluille. Kaavoituksen 
keinoin ei ole tehty systemaattista palve-
lualueiden kehittämistä Kantakaupun-
gin yleiskaavassa 1998 esitetyn mallin 
mukaisesti.  

Julkiset ja kaupalliset palvelut 
vuonna 2013 sekä paikalliskes-
kusten väestöpohjan vaihtelut
Kantakaupungin yleiskaavan 1998 
palvelumallin toteutumisen kannalta 
herkimmät alueet ovat lähikeskukset. 
Näiden säteeksi määriteltiin kaavassa 
puoli kilometriä ja tämän alueen sisään 
jääväksi väestöpohjaksi vähintään tu-

hat asukasta. Kuhunkin lähikeskukseen 
osoitettiin palvelukeskusverkossa kioski, 
leikkikenttä, elintarvikemyymälä, päivä-
koti ja alakoulu. Lisäksi kullakin alueella 
olisi kuulunut olla puhelinkioski.  

Kantakaupungin yleiskaavassa 1998 
esitettyjä lähikeskuksia sekä niiden 
väestöpohjan muutoksia vuosien 2000 ja 
2013 välillä on verrattu kantakaupungin 
alueella vuonna 2013 olleisiin julkisiin 
ja kaupallisiin palveluihin. Selvityksessä 
haluttiin tarkistaa, onko julkisia ja kau-
pallisia palveluita ohjattu lähikeskuksiin 
tai näille päällekkäisiin aluekeskuksiin. 
Julkisista palveluista on kartalle sijoi-
tettu toisistaan erittelemättä uimahallit, 
terveysasemat perhe- ja sosiaalipalvelut, 
nuortentalot, neuvolat, koulut, kirjastot 
ja hammashoitolat. Kaupallisista palve-
luista on kartalle nostettu toisistaan erit-
telemättä supermarketit, hypermarketit, 
apteekit, pankit ja postit. 

Pääosin lähikeskusten väestöpohja 
ylittää väestön minimimääräksi esitetyn 
tuhannen asukkaan määrän. 

Keskustajärjestelmä ei ole kaikilta 
osin toteutunut odotetusti, sillä palve-
luiden sijoittumisessa lähikeskuksiin 
on runsaasti vaihtelua kaupunginosien 
välillä. Länsi-Tampereella julkiset ja kau-
palliset palvelut sijoittuvat suunnitel-
lusti lähikeskusten alueelle muutamaa 
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poikkeusta lukuun ottamatta. Itä- ja Ete-
lä-Tampereella palveluiden sijoittumi-
sessa on runsaasti vaihtelua. Hervanta, 
Kaukajärvi, Annala, Janka ja Koilliskes-
kus erottuvat selkeinä palvelukeskitty-
minä.  Muissa lähikeskuksissa palvelut 
ovat vähäiset tai niitä ei ole ollenkaan. 
Sekä julkisia että kaupallisia palveluita 
on suunniteltujen palvelukeskusten ul-
kopuolella. Erityisesti Itä- ja Etelä-Tam-
pereen itäisimmät ja eteläisimmät lähiöt 
näyttäisivät olevan vailla monipuolisia 
palvelukeskittymiä.

Viimeaikaisia muutoksia palve-
lukentässä
Kaupallisten palveluntarjoajien toimin-
talogiikassa on tapahtunut mullistuksia 
monella tapaa. Esimerkiksi pankkien 
palveluita on siirretty nettiin ja posti on 
keskittänyt pakettipalveluitaan kioskien 
ja päivittäistavarakauppojen yhteyteen. 

Teollisuus- ja palvelualueita käsitte-
levän kaavallisen tarkastelun yksi tulos 
oli erityisesti palveluun osoitetun tilan 
osuuden kasvu tietyillä teollisuusalueil-
la. Kaavallisen tarkastelun mukaan myös 
kolmannen sektorin toiminnot eli eri-
laiset harrastus- ja elämäntaparyhmät 

ovat asettuneet eri puolilla kaupunkia 
oleville teollisuusalueille. Tämä tuottaa 
seurauksia kaupunkilaisten liikkumis-
tarpeeseen, kun asioinnin ja vapaa-ajan 
puitteissa asukkailla on tarve liikkua 
seudullisella säteellä. 

Tampereella on käynnissä julkisen 
palveluverkon kehittämistyö, joka poh-
jaa vuonna 2009 julkaistuun Palveluver-
kon kehittämissuunnitelmaan vuosille 
2009- 2030. Palveluverkon kehittämis-
suunnitelmassa tarkastellaan erityisesti 
päivähoidon ja perusopetuksen, lukio-
koulutuksen, kirjastojen, nuoriso- ja 
liikuntapalveluiden, sosiaali- ja terveys-
palveluiden sekä ikäihmisten palveluita. 
Kehittämisen periaatteiden mukaisesti 
edellä luetelluista palveluista tarjotaan 
lähi- ja aluepalvelut asiakaslähtöises-
ti viidellä eri palvelualueella siten, että 
erikoistuneet palvelut keskitetään kes-
kustaan.

Suunnitelmassa esitetään palvelu-
keskittymien muodostamista, jolloin toi-
minnallisesti ja tilallisesti toisiaan tuke-
vat palvelut voidaan sijoittaa samoihin, 
muunneltaviin tiloihin. Saavutettavuus 
on ollut merkittävä teema keskittymien 
sijoittamisessa. Yleiskaavan aluekes-

kukset ovat valikoituneet uusien keskit-
tymien sijainneiksi. Erityisesti turvalli-
set ja joustavat jalankulku- pyöräily- ja 
joukkoliikenneyhteydet asuinalueelta 
palvelukeskuksiin nousevat palveluiden 
saavutettavuuden kannalta keskiöön.   

Tampere kuuluu kahdeksan kunnan 
muodostamaan kuntayhtymään, joka 
hallinnoi seututason yhteystyötä teke-
vän Tampereen seudun työskentelyä. 
Seudullista yhteistyötä tehdään eri sek-
toreilla, myös sivistyspalveluissa ja sosi-
aali- ja terveydenhuollossa. Seututasolla 
tehtyjen linjausten perusteella myös 
Tampereen kaupunki tavoittelee palve-
luiden yhteissuunnittelua ja -tarjontaa 
kuntarajoilla. 

Yksityiset ja kolmannen sektorin toi-
mijat tulevat osaksi palveluntuotantoa 
erityisesti liikunta- ja kulttuuripalveluis-
sa, terveydenhuollossa, asumispalveluis-
sa sekä päivähoidossa. Palveluverkon 
kehittämissuunnitelmassa linjataan, että 
palveluntarvetta seurataan ja verkon 
laajuutta säädellään sen mukaan, mikä 
on kulloinenkin palveluntarve. Näin ol-
len myös tilalliset ratkaisut palveluiden 
tarjonnassa vaihtelevat ajan kuluessa.
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2.2.4 Yhteenveto sekä joh-
topäätökset teollisuus- ja 
työpaikka-alueiden, palve-
lualueiden sekä keskusto-
jen kehityksestä
Tampereen keskustassa hankkeet ovat 
rakentuneet asemakaavan pohjalta ja ne 
ovat toteutuneet hitaasti. Hankkeiden 
taustalla on ollut ulkopuolista rahoitusta 
tarvitsevia toimijoita. Keskustan liiken-
neosayleiskaavaselostuksen johdannos-
sa on todettu, että Tampereen keskustan 
elinvoimaisuus on tärkeää koko Tampe-
reen seudun kannalta. Julkisen tahtotilan 
ja investointien merkitys keskustassa on 
merkittävä, jotta yksityisiä rakentamis-
päätöksiä tehtäisiin. 

Keskustan ulkopuolella olevat teol-
lisuus-, työpaikka- ja palvelualueet ovat 
kehittyneet toimijalähtöisesti. Tämä on 
tehnyt näiden alueiden kehityksestä toi-
saalta niukkaa ja toisaalta dynaamista. 
Investointeja ei ole tehty enempää kuin 
toiminnan organisoimisen kannalta on 
ollut välttämätöntä. Mikäli kuitenkin 

toiminta on täytynyt organisoida no-
pealla tahdilla uudelleen, on rakentami-
seen ryhdytty ripeästi, asemakaavan tai 
poikkeusluvan mahdollistamana. Näiden 
prosessien myötä alueet ovat monimuo-
toistuneet toiminnallisesti ja tilallisesti. 

Ne teollisuusalueet, joilla palvelutoi-
minta on mahdollistettu, ovat jatkaneet 
palveluvaltaistumistaan. Lisäksi alueet 
ovat monipuolistuneet vapaa-ajantoi-
minnoilla ja paikoin myös toimistoilla. 
Suurin osa vanhoista teollisuusalueista 
on tehokkaiden joukkoliikenneyhteyksi-
en ulottumattomissa ja alueen sisäinen 
liikkumisjärjestelmä on jalankulkijalle ja 
pyöräilijälle haastava. 

Näyttäisi siltä, että keskustan malli 
rakentumisen logiikassa olisi leviämässä 
joillekin kantakaupungissa oleville työ-
paikka-alueille, koska iso osa tonteista 
on sijoittajien omistuksessa. Tämä te-
kee näistä alueista hyvin riippuvaisia 
kaupungin tahtotilasta ja toimenpiteistä 
alueiden rakentumisen vauhdittamisek-
si. Parhaimmillaan julkisen ja yksityisen 
sektorin toimivalla yhteistyöllä on mah-
dollista aikaansaada laadukasta toimin-

taympäristöä, josta hyötyvät sekä kau-
punkilaiset että sijoittajat.

Muutamilla julkisten palveluiden 
alueilla näyttäisi olevan keskustojen ja 
työpaikka- ja teollisuusalueiden veroista 
taloudellista merkitystä. Yleiskaavassa 
ei ole osattu ennakoida julkispohjaisten, 
korkeatasoista koulutusta tarjoavien 
oppilaitosten muuntumista myös yri-
tystoiminnan ympäristöiksi. Nämä ovat 
luoneet merkittävät markkinat alueille, 
joille ne ovat sijoittuneet.

Kaikkiaan teollisuus-, palvelu- ja kes-
kusta-alueiden kehityksessä korostuvat 
hankkeet. Toisaalta vanhojen alueiden 
muuntuminen uusiin käyttötarkoituk-
siin tapahtuu myös olemassa olevan 
rakennuskannan puitteissa. Sekä hank-
keiden että käyttötarkoitusten muutos-
ten taustalla on sijoittajista, yrittäjistä ja 
harrastajista muodostuva toimijakunta, 
jonka suhde yleisen tason suunnitteluun 
on heikko. Tosin yleisellä tasolla hallin-
noitavat julkiset investoinnit, kuten lii-
kenneväylät, vaikuttavat myös yksityis-
ten investointien sijoittumiseen.

Viime vuosien kehityksen myötä muodostuneet ”toiminnalliset vyöhykkeet” Tampereen teollisuus-, työpaikka-, 
palvelu- ja keskusta-alueille.
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2.3 Liikennejärjestelmä 
Tässä osassa tarkastetaan Kantakau-
pungin yleiskaavassa 1998 sekä myö-
hemmin laadituissa osayleiskaavoissa 
suunniteltujen väylien toteutuminen.

Valtaosa kaupungin liikennealueista 
sekä kävelyn ja pyöräilyn reiteistä sijoit-
tuu Kantakaupungin yleiskaavan 1998 
alueelle. Tässä kaavassa esitettiin kau-
pungin liikennejärjestelmä sekä joitain 
lisäyksiä liikennealueisiin. Myöhemmin 
laadituissa osayleiskaavoissa on täyden-
netty liikennejärjestelmää yleiskaavo-
jen suunnittelualueilla. Keskustaan on 
laadittu erillinen liikenneosayleiskaava. 
Tässä osassa tarkastellaan yleiskaavois-
sa esitettyjen liikennealuevarausten to-
teutuneisuutta sekä kevyen liikenteen 
reittien ja pääulkoilureittien asemakaa-
vallista tilannetta. 

Kantakaupungin yleiskaavan 1998 
suurin liikennevaraus Itä-Tampereella 
sijoittui Aitovuoren suuntaan Holvas-
ti- Aitovuoren tievarauksena. Varaus 
kuuluu ehdotusvaiheessa olevan Ojalan 
osayleiskaavan alueeseen eikä ole vielä 
toteutunut. Hankkion alueelle esitettiin 
kaavassa pohjois-eteläsuuntainen yh-
teys radan ali Sammonkadulta Kanga-
salantiehen. Yhteyttä ei ole rakennettu. 
Myöskään yleiskaavassa esitetty liitty-

mää Valtatie 12:n ja Holvastin alueen 
välille ei ole toteutunut. Myös yhteys 
Lahdesjärveltä Karkunvuoren kautta Lu-
konmäenkatuun on jäänyt rakentumatta. 

Hervannan keskusakselin liikkumis-
järjestelmää on kehitetty Kantakaupun-
gin yleiskaavan 1998 kehittämiskohtee-
na.  

Länsi-Tampereella Kantakaupungin 
yleiskaavassa 1998 esitettyjä yhteyksiä 
on jäänyt toteutumatta Pispalan valta-
tien ja Lielahden välistä sekä Haukiluo-
masta Ylöjärven suuntaan.  

Keskustan liikenneosayleiskaavassa 
oli esillä useita hankkeita, jotka jäsentä-
vät uudella tavalla liikkumista keskustan 
alueella. Näistä moni on asemakaavoi-
tettu ja toteutettu tai rakenteilla vuonna 
2014.

Keskustan liikenneosayleiskaavan 
mukainen Rantaväylän tunnelin ase-
makaava hyväksyttiin Tampereen kau-
punginvaltuustossa 10.10.2011. Yleis-
suunnitelmassa kehittämisratkaisuksi 
valittiin 2,3 kilometrin pituinen kallio-
tunneli Santalahden ja Naistenlahden 
välillä. Tunnelin rakentaminen aloitet-
tiin lokakuussa 2013.

Myös Keskustan liikenneosayleiskaa-
vassa esitetty Ratapihankatu on raken-
nettu Tammelankatuun saakka. Tamme-
lankadun ja Naistenlahdenkadun välisen 

osuuden asemakaava (kaava numero 
8330) on ehdotusvaiheessa. 

Keskustan liikenneosayleiskaavas-
sa ollutta pikaraitiotiehanketta varten 
laadittiin raportti: ”Rataverkon hyö-
dyntäminen Tampereen kaupunkiseu-
dun joukkoliikenteessä, Raideprojektin 
raportti 2004”. Hanketta ei ole tämän 
jälkeen kehitetty.  Keväällä 2014 val-
mistui liikenneosayleiskaavassa esite-
tystä pikaraitiohankkeesta poikkeavan 
raitiotien yleissuunnitelma. Kaupungin-
valtuusto päätti kesällä 2014 suunnitte-
lutyön jatkamisesta. Ensimmäisessä vai-
heessa raitiotie vedettäisiin Hervannan 
ja Keskustan välille siten, että Taysille 
tehtäisiin oma pistoraide. Myöhemmin 
raitiotietä jatkettaisiin keskustasta Len-
tävänniemeen.

Koilliskeskuksen, Vuoreksen, Lie-
lahden, Niemenrannan ja Lahdesjärven 
osayleiskaavoissa tehtiin muutoksia lii-
kennejärjestelyihin. Alueille suunnitellut 
liikennejärjestelyt on asemakaavoitettu 
ja toteutettu. Pääasiassa uusi katuverkko 
muodostuu paikallistason ajoneuvolii-
kenteelle suunnatusta tieverkosta. 
Kalevanrinteen osayleiskaavassa tuotet-
tiin tilavaraus eritasoliittymälle. Santa-
lahden, Myllypuron ja Hervantajärven 
osayleiskaavojen asemakaavoitustyö on 
vielä kesken.

Yleiskaavojen päätieverkon toteutumattomat osuudet..
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2.3.1 Kävelyn ja pyöräilyn 
pääreitit sekä pääulkoilu-
reitit
Kantakaupungin yleiskaavassa 1998 
kevyen liikenteen verkkoa karsittiin si-
ten, että vain keskeisimmät kaupungino-
sien väliset pääyhteydet näytettiin.

Kaupunkirakenteessa pyörä- ja vir-
kistysreitit on osoitettu hyvin monipuoli-
siin ympäristöihin erillisistä pyöräteistä 
tonttikatuihin tai paikalliskokoojakadun 
varteen osoitettuun pyöräreittiin. Pää-
ulkoilureittejä on osoitettu sorateille tai 
hyvin pohjustetuille poluille keskeisten 
viheralueiden yhteyteen. 

Keskustan liikenneosayleiskaavassa 
esitettiin paljon parannuksia kävelyn ja 
pyöräilyn olosuhteisiin, muun muassa 
Tammerkosken ja Ratinan suvannon ylit-
tävät sillat sekä Rongankadun alikulku.

Pyörätieverkko ja kävelyreitit 
Tässä tarkastelussa käydään läpi Kan-
takaupungin yleiskaavassa 1998 esitet-
tyjen pyörätieverkon ja kävelyreittien 
toteutuneisuus. Reitit on osoitettu yleis-
kaavan karttaan 2. 

Toteutumattomat pyöräreitit ovat 
samoja Kantakaupungin yleiskaavassa 
1998 esitettyjen, toteutumattomien lii-
kenneyhteyksien kanssa.  Lisäksi tietyis-
sä tapauksissa liikennealueen viereen 
esitetty pyörätie on jäänyt toteutumatta. 

Kävelyreiteistä erityisesti Kaup-
pi-Niihaman alueella Näsijärven rantaan 
osoitettu reitti on toteutumatta. Myös 
Kaukajärven, Annalan ja Vuoreksen 
alueelle on osoitettu reitistöjä, joita ei 
toistaiseksi ole rakennettu. 

Keskustan liikenneosayleiskaavan 
mukaisia kevyen liikenteen yhteyksiä on 
tuotettu Tammerkosken yli Finlaysonin 
ja Tampellan alueiden välille sekä Ron-
gankadun kohdalle ratapihan alituksena. 
Myös pyöräreittejä on rakennettu kes-
kustaan Keskustan liikenneosayleiskaa-
van mukaisesti.

2.3.2 Yhteenveto liikenne-
varausten toteutumisesta
Kantakaupungin yleiskaavan 1998 se-
lostuksessa mainittiin, että seututasoi-
sen liikennejärjestelmä oli 1990-luvun 
lopulla pitkälle rakentunut. Sen sijaan 

jalankulun ja pyöräilyn reittejä on kes-
kustan ulkopuolelle rakennettu vähän. 

Osayleiskaavatyön yhteydessä ka-
tuverkkoa on tuotettu aiemmin teol-
lisuuden käytössä olleille työpaikka-
vyöhykkeille. Vanhojen teollisuus- ja 
työpaikka-alueiden integroiminen katu-
verkkoon ja kaupunginosien kytkeminen 
toisiinsa alemman tason katuverkostolla 
ja toimivilla pyöräily-yhteyksillä on kan-
takaupungin suunnittelussa huomiotta 
jäänyt teema.  

Liikennealueita on toteutettu mää-
rätietoisesti osayleiskaavojen alueilla. 
Kantakaupungin yleiskaavassa 1998 esi-
tettyjä yhteyksiä on jäänyt toteutumatta. 

Yleiskaavan kävelyreittien toteutumattomat osuudet asemakaavoissa.
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2.4 Viherverkko ja vir-
kistys, ympäristönsuo-
jelu ja rakennussuojelu
Tässä osassa käydään läpi Kantakau-
pungin yleiskaavassa 1998 esitettyjen 
viher- ja suojelualueiden sekä suojelta-
vaksi osoitettujen rakennuskohteiden 
ja rakennettujen ympäristöjen suoje-
lutilanne. Alueet on rajattu ja nimetty 
yleiskaavan kartassa 2. Tarkasteluun on 
Kantakaupungin yleiskaavan 1998 lisäk-
si kytketty rakennettujen suojelukoh-
teiden osalta Tampereen yleiskaavassa 
1988 esitetyt suojelukohteet ja myöhem-
min laadituissa osayleiskaavoissa osoi-
tetut lisäykset viher- ja suojelualueisiin 
sekä suojelukohteisiin. 

2.4.1 Viherverkko
Kantakaupungin yleiskaavassa 1998 
viherverkko on esitetty viheralueena ja 
merkittävänä viheralueena säilytettävi-
nä alueina. Pyynikin alue on ratkaistu 
suojelu- ja viheralueeksi yleiskaavassa 
vuonna 1991. Viime vuosina laadit-
tujen Kauppi-Niihaman ja Iidesjärven 
osayleiskaavojen myötä on kantakau-
punkiin muodostettu uutta merkittävää 
viheraluetta. Myös etenkin Vuoreksen 
osayleiskaavassa on tuotettu lisää yleis-
kaavan viherverkkoa.  

Tampereen kantakaupungin alueel-
la voimassa olevissa yleiskaavoissa on 
yhteensä noin 4 510 hehtaaria viher- 

ja virkistysalueita, mikä on noin 36 % 
kantakaupungin maapinta-alasta. Lu-
vussa ovat mukana myös luonnonsuoje-
lualueet. 

Yleiskaavojen viher- ja virkistysalu-
evarauksista on asemakaavoitettu noin 
44 % eli noin 1995 hehtaaria. 

Laajimmat asemakaavoittamat-
tomat viheraluevaraukset sijaitsevat 
Kauppi-Niihaman ja Ojalan alueilla sekä 
Vuoreksen, Hervannan, Hallilan ja Sär-
kijärven ympärillä. Yleiskaava on toteu-
tumatta myös Tesoman ja Haukiluoman 
väliin jäävän viheryhteyden ja Lammin-
pään hautausmaan ja Mustavuoren van-

han maa-ainestenottoalueen kohdalla. 
Näiden laajempien aluevarausten lisäksi 
yleiskaava on toteutumatta melko useal-
la ranta-alueella ja melko yllättäen myös 
Hämeenpuistossa.

Kaikkiaan asemakaavoitettua vi-
heraluetta on kantakaupungin alueella 
yhteensä noin 2670 hehtaaria. Yleis-
kaavan mukaisille asuinalueille ja mui-
den maankäyttövarausten alueille on 
osoitettu noin 675 hehtaaria lähivir-
kistysalueita, koska asemakaavoilla on 
osoitettava asuntojen lähivirkistysalueet 
yleiskaavan asuinaluevarauksien sisälle.

Yleiskaavojen viheralueet sekä asemakaavoitetut viheralueet.

Yleiskaavan nimi Yleiskaavan vir-
kistys-, suojelu-, 
hautausmaa- ja 
loma-asunto-

aluetta, ha

Asemakaavan 
virkistys-, suojelu-, 

hautausmaa- ja 
loma-asunto-

aluetta, ha

Yleiskaavan 
aluevarauksen 

ulkopuolella olevaa 
asemakaavoitettua 
virkistysaluetta, ha

Koilliskeskuksen osayleiskaava 2004 11,1 17,2 7,1
Vuoreksen osayleiskaava 2005 356,7 99,2 28,5
Keskustan liikenneosayleiskaava 2006 79,3 71,5 14,5
Lielahden osayleiskaava 2008 11,1 11,5 1,1
Santalahden osayleiskaava 2008 8,7 14,1 7,5
Niemenrannan osayleiskaava 2009 23 17,2 8,9
Myllypuron osayleiskaava 2009 55,5 13,5 6,6
Kauppi-Niihaman osayleiskaava 2011 1019,7 134,9 7,8
Kalevanrinteen osayleiskaava 2011 14 15,6 2,1
Lahdesjärven osayleiskaava 2013 106,5 6,2 1,3
Iidesjärven osayleiskaava 2014 121 92,5 2,9
Hervantajärven osayleiskaava 2014 172,3 0,6 0,6
Pyynikin osayleiskaava 1991 81,6 81,3 2,7

yhteensä 2060,5 575,3 91,6

Yleiskaavojen viheralueiden pinta-alatarkastelu
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2.4.2 Ympäristönhoito ja 
-suojelu

Kantakaupungin alueelle on laadittu 
vuonna 2013 kattava ilmanlaatuselvi-
tys. 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. Pienhiukkas-
ten (PM2.5) vuorokausipitoisuudet ei-
vät liikenteen ja teollisuuden päästöjen 
vaikutuksista ylittäneet WHO:n esittä-
mää vuorokausiohjearvoa, mutta muun 
muassa pienhiukkasten kaukokulkeuma 
tai pienpoltto voi aiheuttaa aika-ajoin 
vuorokausiohjearvon ylityksiä. Ilman-
laadun vuosipitoisuuksien raja-arvot 
(NO2, PM10, PM2.5) eivät ylity Tampe-
reen seudulla. 

Tuntipitoisuuksiin perustuvan alu-
eellisen ilmanlaatuindeksin 90. prosent-
tipistejakauman mukaan 90 prosenttia 
vuoden tunneista ilmanlaatu on Tampe-
reen keskustassa vähintäänkin tyydyttä-
vää ja asuinalueilla hyvää tai tyydyttä-
vää. Pahimmat tuntiepisodit esiintyvät 

todennäköisemmin talvella voimakkai-
den ja useamman päivän kestävien in-
versiotilanteiden yhteydessä tai keväällä 
katupölykaudella. 

Tampereen väestöstä 5.4 prosenttia 
asuu alueilla, joilla typpidioksidin vuoro-
kausiohjearvon pitoisuustaso 70 μg/m3 
voi ylittyä. Alueilla, joilla typpidioksidin 
vuorokausipitoisuus on 85-99 prosent-
tia ohjearvotasosta, asuu 15.7 prosenttia 
asukkaista. Vastaavasti alueilla, joilla ka-
tupölyn PM10-hiukkasten vuorokausi-
pitoisuudet voivat ylittää ohjearvotason 
(70 μgPM10/m3) asuu 6.5 prosenttia 
tamperelaisista. Alueilla, joilla katupölyn 
(PM10) vuorokausipitoisuus on 85-99 
prosenttia ohjearvosta, asuu 5.1 prosent-
tia asukkaista. Nämä asukasjakaumat eri 
epäpuhtauksien pitoisuusalueilla osoit-
tavat, että nykytilanteessa typpidioksidi 
on suurin ilman epäpuhtaustekijä Tam-
pereella. Katupölyn vaikutusalue rajoit-
tuu voimakkaammin katujen lähialueille.

Tampereen ilmanlaatuselvityksessä 
2013 määritettiin ensimmäistä kertaa 
myös ilman epäpuhtauksien ja melun 
yhteisvaikutusalueet, niin sanotut Hot 
Spots -alueet. Näillä alueilla sekä ilman 
epäpuhtauksia että melua on yli ohjear-
votasojen. Hot Spots -alueilla asuu ny-

kytilanteessa 4.1 prosenttia Tampereen 
väestöstä.

Melua Tampereen kantakaupungis-
sa aiheuttavat tieliikenne, raideliikenne, 
ratapihat, teollisuuslaitokset ja lentolii-
kenne. Viimeisin meluselvitys on tehty 
vuonna 2012. Selvityksen mukaan me-
lulle altistuvia asukkaita on enemmän 
kuin aiemmin 2003 laaditussa melusel-
vityksessä. Tämä ero johtuu osaltaan 
liikennemäärien kasvusta sekä mahdol-
lisesti myös erilaisista altistumisen arvi-
ointimenetelmistä.

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.

Muutokset liikennejärjestelyissä 
vaikuttavat tulevaisuuden melutilantee-

Alueellinen ilmanlaatuindeksi 90. prosenttipisteen tuntipitoisuuksien perusteella Tampereella vuonna 2011.
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Hot Spots-alueet Tampereella vuonna 2011

seen. Tampereen Rantaväylän tunnelin 
rakentaminen vähentää melualtistumis-
ta kaupungin keskustan pohjoisosissa. 
Tampereelle suunnitellaan pikaraitio-
tietä, joka tulisi osaltaan vaikuttamaan 
liikennöintiin ja siten myös melutilan-
teeseen. Uusia katuyhteyksiä toteute-
taan tulevaisuudessa erityisesti kaupun-
gin eteläosiin Särkijärven, Lahdesjärven 
ja Ruskon alueille. Näiden uusien yhdys-
katujen vaikutukset melutasoihin jäävät 
suhteellisen paikallisiksi.

Vuonna 2012 laaditun selvityksen 
yhteydessä tehdyissä ennustetilanteen 
melutarkasteluissa tieliikenteen mää-
rän arvioitiin kasvavan vuoteen 2030 
mennessä noin 20 % vuoden 2011 tilan-
teeseen verrattuna. Ennustetilanteessa 
kansallisilla melun tunnusluvuilla ar-
vioitaessa tieliikennemelun altistuja-
määrien arvioitiin lisääntyvän noin 10 
% ja raideliikennemelulle altistuvien 
määrän noin 20 % nykyiseen määrään 
verrattuna.

Tampereen järvien yleistila on pa-
rantunut edellisen vuosikymmenen 
aikana huomattavasti. Järvien veden 

laadun paranemiseen ovat vaikuttaneet 
erityisesti viemäriverkoston paranemi-
nen, jäteveden käsittelyn tehostuminen 
ja teollisuuden jätevesien määrän vähe-
neminen. Vedenlaatu ei ole enää näiden 
muutosten ja toimenpiteiden jälkeen ol-
lut huono yhdessäkään kantakaupungin 
alueen järvistä.  Eniten vedenlaatu on 
parantunut Näsijärvessä ja Pyhäjärvessä. 

Toisaalta 2000-luvun alun aikana on 
tapahtunut myös veden laadun heikke-
nemistä. Särkijärvessä ja Lahdesjärvessä 
on vielä kymmenen vuotta sitten ollut 
erinomainen vedenlaatu. Nykyisin ve-
denlaatu on edelleen hyvä, mutta selvää 
laadun heikkenemistä ja samentumista 
on havaittu. Myös Suolijärven ja Her-
vantajärven laatu on pudonnut luok-
kaa alemmaksi, hyvästä tyydyttäväksi. 
Suolijärven veden laatu on heikentynyt 
Hervantajärveä voimakkaammin. Muu-
toin järvien laatuluokitus on Tampereel-
la sama kuin kymmenen vuotta sitten. 
(Kvvy ry 2014).

Tampereen kantakaupungin mer-
kittävimmät 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, pesuloita, 
huoltoasemia, betoniteollisuuden toimi-
tiloja ja varastoja sekä joitakin pienimuo-
toisia kemikaalilaitoksia. Pinnoitettua 
maa-alaa on yli 50 % pohjavesialueiden 
pinta-alasta, mikä on pohjaveden muo-
dostumisen kannalta suuri uhka. Kaikki 
Tampereen pohjavedet ovatkin luokitel-
tu riskipohjavesiksi. Toisaalta toiset 50 
% harjualueiden pinta-alasta on vielä 
viheralueena. Pohjavesien suojeluoh-
jelman tavoite on, että uusia riskitoi-
mintoja ei sijoiteta pohjavesialueilla ja 
myös nykyiset riskitoiminnot siirretään 
pois pidemmällä aikavälillä. Pohjavesien 
imeytymisvyöhykkeellä olevat vihera-
lueet tulee säilyttää eikä niitä tule pin-
noittaa.
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Tampereen kantakaupungin maapin-
ta-ala on 127 km2. Tästä alasta on ase-
makaavoitettu 100,5 km2. 

Asemakaavoitettu alue jakautuu eri 
käyttötarkoituksiin siten, että asumista 
on noin 2740 hehtaaria, yli neljännes 
asemakaavoitetusta pinta-alasta. Sekoit-
tuneita keskusta-alueita on asemakaa-
voitettu noin 2 hehtaaria. teollisuuden ja 
logistiikan käytössä olevaa aluetta 1070 
hehtaaria, noin kymmenesosa asema-
kaavoitetusta alasta. Asemakaavan pal-
velutontteja on 29 hehtaaria ja yleisten 
rakennusten tontteja on 520 hehtaaria. 
Liikerakennusten tontteja on noin 280 
hehtaaria.

Keskustan ja kantakaupungin alueel-
la olevat tiet, liikennealueet, kadut, 
jalankulkuvyöhykkeet, aukiot ja torit 
sekä näitä palvelevat suojaviheralueet ja 
liikenteen korttelialueet vievät keskus-
tan ja kantakaupungin maapinta-alasta 
1973 hehtaaria, lähes 20 prosenttia kan-
takaupungin asemakaavoitetusta maa-
pinta-alasta.

Virkistysaluetta on asemakaavoi-
tettu 2670 hehtaaria, yli 26 prosenttia 

kantakaupungin asemakaavoitetusta 
alueesta. 

Kantakaupungin yleiskaavan 1998 sekä 
osayleiskaavoissa suojelukohteita on 
yhteensä 190. Näistä asemakaavassa on 
suojeltu 22 prosenttia. Vanhoissa ase-
makaavoissa suojeltavat kohteet, usein 
muinaismuistoja tai luonnonympäristöä, 
on sisällytetty puistoihin ilman erillistä 
suojelumerkintää. Suuri osa rakenne-
tun ympäristön suojeltaviksi osoitetuis-
ta kohteista sijaitsee alkuperäisen tai 
kymmeniä vuosia vanhan asemakaavan 
alueella. Kohteen suojelullinen arvo on 
määritelty asemakaavan valmistumisen 
jälkeen, mutta suojelu on tekemättä, 
koska alueen suunnittelu ei muutoin ole 
aktivoitunut.

Tampereen yleiskaavan 1988 suoje-
lukohteet olivat suojeltaviksi osoitettuja 
rakennettuja alueita. Yleiskaavan mu-
kaista alueellista suojelua on toteutettu 
keskustaa ympäröivällä kehällä. Lapin-
niemen ja Kaupin sairaaloiden alueet on 
suojeltu asemakaavalla vuosina 1988 ja 
2007. Viinikassa ja Nekalassa sekä Muo-
tialassa suojelukaavat laadittiin 1980-lu-
vun lopun ja 1990-luvun aikana. Hatan-

pään aluetta on suojeltu 1980-luvulta 
2000-luvulle ja Härmälä vuonna 2005. 
Syksyllä 2014 suojelukaavat ovat vireillä 
Pispalassa ja Petsamossa.  

Kantakaupungin ulkokehälle Tam-
pereen yleiskaavassa 1988 osoitetut 
aluesuojelukohteet edustavat pääasiassa 
jälleenrakennuskauden asuinrakenta-
mista. Monin paikoin alueilla on tehty 
tonttijakoja. Vanhaa rakennuskantaa on 
täydennyskaavojen yhteydessä suojeltu 
ja täydentävää rakentamista on sopeu-
tettu jälleenrakennuskauden rakennus-
tyyppiin. On syytä pohtia, onko alueilla 
jäljellä yleiskaavassa tarkoitettuja suoje-
lullisia arvoja.

Asemakaavojen suojeluluokat
Asemakaavoissa rakennetun ympäris-
tön suojelu on jaettu kolmeen luokkaan: 

Rakennus- ja rakennekohtaisen 
suojelun luokassa olevat kohteet eivät 
suoraan noudata yleiskaavan suoje-
luohjetta vaan kohdekohtainen suojelu 
on yleiskaavan suojeluohjetta laajempi. 
Kohdekohtainen suojelu näyttäisi toteu-

tuvan pääosin muun suunnittelutarpeen 
yhteydessä, jolloin myös alueella oleva 
rakennuskanta inventoidaan. Asemakaa-
valla suojeltujen kohteiden joukossa on 
myös yleiskaavan 1988 aluekohteisiin 
sisältyviä rakennuksia.  

Kaupunkikuvallinen suojelu ja alu-
eellinen suojelu ovat luokkia, jolla on 
suojeltu yleiskaavassa 1988 rajattuja 
alueita. Alueiden asemakaavallinen suo-
jelustatus on otsikon mukainen.

Johtopäätöksiä 
suojelutilanteesta
Tehokkainta ja johdonmukaisinta suoje-
lu on ollut asemakaavoituksen yhteydes-
sä silloin, kun kaavalla on lähdetty to-
teuttamaan aluekokonaisuuden suojelua 
ja kohteen säilymisen varmistaminen on 
asetettu asemakaavan tavoitteeksi. 

Yleiskaavan suojelukohteet on ase-
makaavassa suojeltu epäjohdonmukai-
sesti silloin, kun kohdeluetteloa ei ole 
kytketty erilliseen suojeluohjelmaan.

2.4.3 Yleiskaavassa suojeltaviksi esitettyjen muinaismuistokohteiden, luonnonsuojelu-
kohteiden ja rakennussuojelukohteiden suojelun toteutuminen asemakaavoissa

Käyttötarkoitus asemakaavassa Pinta-ala ha Pinta-ala %

Asumisen alueet (A) 2 722 28

Keskustatoimintojen alueet (C) 2 0

Teollisuusalueet (T) 1 039 11

Julkisten palvelujen alueet (Y) 495 5,3

Liikerakennusten alueet (K) 329 3,6
Huoltorakennusten ja autopaikkojen 
alueet (L, LH) 93 1

Viheralueet (V) 2589 27
Retkeily-, loma- ja ryhmäpuutar-
ha-alueet 43 0,5

Suojelualueet (S) 171 2

Erityistoimintojen alueet (E) 239 2,6

Liikennealueet 1860 19

Yhteensä 9 582 100

2.5 Kantakaupunki vuonna 2013 ajantasa-asemakaavan tilavarauksina 
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Kantakaupungin yleiskaavassa 1998 esitettyjen 
muinaismuisto-, luonnonsuojelu- ja rakennussuojelu-
kohteiden suojelutilanne asemakaavoissa.

Tampereen yleiskaavan 1988 kohteiden suojelutilanne asemakaavoissa.
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KUVA JUKKA AALTONEN
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3 Osa-aluekohtainen tarkastelu 
viime vuosien kehityksestä 

Tässä osassa tarkastellaan kutakin kan-
takaupungin osa-aluetta nykytilassaan 
Kantakaupungin yleiskaavan 1998 hy-
väksymisen jälkeisen kehityksen tulok-
sena.  

Kaupunginosien kuvauksissa noste-
taan esiin kunkin alueen erityispiirteet 

ja rooli suhteessa muihin kaupungino-
siin sekä mahdollisesti seutuun. Keskiös-
sä ovat tämän selvityksen tärkeimmät 
teemat: asumisen, liikkumisen ja virkis-
tyksen olosuhteet sekä työpaikka-aluei-
den ominaisuudet ja kehitys. Tarkaste-
lun pohjalle on valittu Kantakaupungin 

yleiskaavan 1998 suuraluejaon mukai-
nen jako karkealla rajauksella. Samaa 
aluerajausta on käytetty muissakin Kan-
takaupungin yleiskaavan 2040 perussel-
vityksissä.

Kartassa sinisellä kantakaupungin 
yleiskaava 1998:ssa käytetty suuraluejako, 
punaisella tässä selvityksessä käytetty 
aluejako.

Kartassa sinisellä kantakaupungin 
yleiskaava 1998:ssa käytetty suuraluejako, 
punaisella tässä selvityksessä käytetty 
aluejako.
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3.1 Keskinen alue
Keskinen alue on sekä Tampereen että 
koko seudun keskus. Alueella on kau-
pungin suurimman asutuskeskittymän 
lisäksi seudun monipuolisimmat palve-
lut ja yritykset. Lisäksi Tampereen kes-
kustan historiallinen rakennuskanta on 
merkittävä identiteetin tekijä koko seu-
dulle.     

Kantakaupungin yleiskaavassa 
1998 alueelle asetetut tavoitteet
Keskustaa oli tarkoitus kehittää koko 
kaupunkiseudun visuaalisena ja toimin-
nallisena keskuksena. Korkea kerrosta-
lorakentaminen aiottiin keskittää tälle 
alueelle. Kaupunkikuvaa, liikenteellistä 
saavutettavuutta ja yritystoiminnan 
edellytyksiä oli tarkoitus edistää muu-
toskaavoituksella. 

Keskustan osayleiskaavan täyden-
nysrakennuskohteiden lisäksi uusia 
merkittäviä täydennysrakentamisen 
kohteita oli tarkoitus sijoittaa Hatan-
päälle sekä Jokipohjaan, nykyiseen Muo-
tialaan.

Keskisen alueen nykytilan 
kuvaus
Keskinen alue on kehittynyt yleiskaavan 
tavoitteiden mukaisesti asuinkerrosta-
lovaltaisesti. Alueen väestö on kasva-
nut 15 000 asukkaalla Kantakaupungin 
yleiskaavan 1998 hyväksymisen jälkeen. 
Asemakaavoitettu kaavavaranto on 
asumisen osalta käytetty tehokkaasti. 
Vuoden 2013 lopulla alueella oli 66 411 
asukasta.

Keskustan alueen kehitys on perus-
tunut käyttötarkoitusten muutoksiin 

ja tiivistämiseen. Vanhaa tehdastilaa 
on muutettu toimistoiksi ja täydennet-
ty asuntorakentamisella. Teollisuuden 
ja liikenteen tilavarauksia on muutettu 
asuintonteiksi sillä seurauksella, että 
keskusta on laajentunut kaikkiin ilman-
suuntiin. Viimeisin kehitysvaihe on tuot-
tanut rakentamista myös täyttömaalle. 
Asemakaavoissa on mahdollistettu myös 
kansien hyödyntäminen keskustan täy-
dentämisessä ja laajentamisessa.  

Kantakaupungin yleiskaavan 1998 
hyväksymisen jälkeen on keskusta laa-
jentunut monella tavalla. Finlaysonin 
alue on täydentynyt asuinkortteleilla 
samoin kuin Tampellan alue. Ratina on 
keskustan alueen viimeisin laajennus. 
Onkiniemessä ja Järvensivulla on täy-
dennysalueita samoin kuin pienemmäs-
sä mittakaavassa myös Tammelassa. 

Keskinen alue.
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Hatanpäällä on uutta asumista. Lisäksi 
Muotialassa on uusi kaupunginosa. Kaik-
kiaan uutta tai peruskorjattua asumista 
on keskustan alueelle tuotettu 630 000 
k-m2. Peruskorjatut ja laajennetut koh-
teet näkyvät kartassa punaisella kau-
punkirakenteen sisällä. 

Uusia työpaikka- ja toimitilaraken-
tamisen kohteita keskustassa on raken-
nettu ydinkeskustan eteläpuolelle Sorin 
alueelle sekä Hatanpään pohjoisosaan. 
Myös Tullin alueella on uutta toimitilara-
kentamista. Kaupungin suurimman yk-
sittäisen työpaikka- ja palvelukeskitty-
män Tampereen yliopistollisen sairaalan 
alue on täydentynyt. 

Keskustan alueella tehdyt panos-
tukset muun muassa liikkumiseen ovat 
osaltaan edistäneet alueen kiinteistö-
markkinoiden kehittymistä. Alueella 
tuotettavat hankkeet tarvitsevat julkista 
läsnäoloa toteutuakseen. Kaupunki on 
mukana hankkeiden taustalla ainakin 
asemakaavoituksen ja kunnallisteknii-
kan tuottajana. Keskustassa lähesty-
täänkin tilannetta, jossa kaikki kehitys 
on julkis- yksityisen yhteisponnistuksen 
tulosta. Alueen laatu ja kehittyminen on 
merkityksekästä koko Tampereen seu-
dulle, koska keskusta on seudun elinkei-
noelämän keskus.  

Keskisen alueen kaavavaranto on 
asumisen osalta lähes käytetty. Kale-
vanrinteen osayleiskaavan alueelle on 
tulossa asuintontteja. Myös Tampellan 
aluetta voidaan laajentaa, kun keskus-
tan alittava tunneli valmistuu. Erityisesti 
keskustan alueella rakennusliikkeet ovat 
ottaneet aktiivisen roolin rakennuspaik-
kojen etsimisessä. Liike- ja toimitilaa 
tuottavia hankkeita on kaavatilanteen 
mukaan mahdollista käynnistää Tullin ja 
Sorin alueilla.

Ydinkeskustan liikennejärjestelmää 
on jäsennetty ja kehitetty viime vuosina. 
Keskustamaisen vyöhykkeen laajenta-
minen vaatii myös jatkossa voimakkaita 
toimenpiteitä liikkumisen olosuhteiden 
kehittämiseen, sillä nykyisin keskusta 
rajautuu lähes kaikissa ilmansuunnissa 
seututasoiseen liikenneväylään, jonka 
estevaikutukset kävelylle ja pyöräilylle 
ovat suuret. Myös ydinkeskustan teho-
kas kytkeminen kaupungin osaamiskes-
kuksiin sekä asuinalueisiin on keskeinen 
kaupungin kehitykseen kytkeytyvä ky-
symys. Raitiotie on yksi ajankohtainen 
ratkaisu alueiden tehokkaaseen kytke-
miseseen toisiinsa.

Keskisellä suuralueella on viime vuo-
sina saanut lainvoiman kaksi osayleis-
kaavaa: Kauppi-Niihama ja Iidesjärvi, 

jotka tuottavat merkittävän lisäyksen 
keskustan viher- ja virkistysaluetarjon-
taan. Näiden lisäksi keskustan luoteis-
puolella sijaitsee Pyynikin alue, joka on 
kolmas keskustan alueen merkittävistä 
viheralueista. Suuret järvet tuottavat 
ison virkistyksellisen potentiaalin kes-
kustan alueelle. Suurten viher- ja ve-
sialueiden saavutettavuus kävellen on 
viime vuosina jäänyt vähälle huomiolle. 
Alueet voisivat tarjota nykyistä enem-
män virkistyksellistä ja matkailullista 
etua kaupungille mikäli niiden käyttö 
tehtäisiin vaivattomaksi.   

Keskustan viheralueet toimivat 
kaupungin julkisivuna ja olohuoneena. 
Niiden tuottama viihtyisyys on vetovoi-
matekijä asukkaiden ja matkailijoiden 
saamiseksi ja pitämiseksi alueella.

Erityistä

• Asema seudun keskuksena

• Kytkeytyminen muihin seutukeskuk-
siin sekä kaupunginosiin

• Sijainti kahden suuren järven välissä

• Tammerkoski

• Topografia



|   52   |

Kantakaupungin yleiskaava 2040   |   Yleiskaavan 1998 ajantasaisuuden arviointi

3.2 Itäinen alue
Kantakaupungin yleiskaavassa 1998 
tämän alueen nimenä käytettiin Koillista 
suuraluetta. Alueen rajaus on kuitenkin 
pysynyt ennallaan. Itäinen alue on asuin-
kaupunginosa, jossa on myös laajoja 
teollisuusalueita.  

Yleiskaavassa 1998 alueelle 
asetetut tavoitteet
Itäinen alue on merkittävä asuntojen ja 
työpaikkojen rakentamisalue.  Asunto-
alueiden osalta merkittävin uusi alue-
valtaus on Ojalan pientalovaltainen alue. 
Myös Linnainmaalla ja Holvastissa on va-
rauduttu täydennysrakentamiseen. 

Merkittäviä työpaikkavarauksia on 
Olkahisissa sekä Atalassa. Lisäksi Veh-
maisissa Kaukajärven kartanon alueel-
le on osoitettu palvelujen ja hallinnon 
aluetta korkeatasoisille palvelutoimin-
noille. 

Itäisellä alueella olevaa Kauppi-Nii-
hamaa kehitetään koko kaupunkia pal-
velevana suurena ja monipuolisena vir-
kistysaluekokonaisuutena.

Itäisen alueen nykytilan kuvaus
Itäisen Tampereen vallitseva maankäyt-
tömuoto on asuminen, sillä kaksi kol-
masosaa kaikesta kerrosalasta on asuin-
käytössä. Asutus sijoittuu Tampereen 

keskustan ja Kangasalan väliselle kan-
nakselle sekä pohjois-eteläsuuntaiselle 
vyöhykkeelle Jyväskyläntien itäpuolelle. 
Alueella on kaupunginosia eri vuosikym-
meniltä sekä vanhoja maatiloja.

Alueella on tehty Kantakaupungin 
yleiskaavan 1998 mukaista asutuksen 
tiivistämistä ja täydentämistä. Koillis-
keskuksen osayleiskaavan myötä mah-
dollistettiin jonkin verran uutta asumis-
ta suunnittelualueelle. Risson asuinalue 
on rakennettu yleiskaavan teollisuus-
aluevaraukselle asemakaavaprosessin 
kautta. 

Itäinen alue.
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Taajamalle tyypillisesti itäisellä 
alueella ei ole sekoittunutta rakennetta. 
Varsinaista keskustaakaan alueella ei ole 
lukuun ottamatta Koilliskeskusta, jossa 
on kaksi kaupan suuryksikköä ja näiden 
rinnalla pienimuotoista julkista palvelua. 
Asuinalueilla ei ole tunnistettavia raken-
teellisia keskuksia. Asuinalueet muodos-
tuvat pääosin pientalorakentamisesta. 
Seututasolla alue kytkeytyy kaupunkiin 
seudullisten itä-länsisuuntaisten väylien 
kautta. 

Itäistä aluetta leimaa muuta kaupun-
kia väljempi maankäyttö. Kokonaan kaa-
voittamatonta aluetta on laajalla alueella 
Jyväskyläntien molemmin puolin. Asut-
tua taajamarakennetta pilkkovat valta-
kunnalliset ja seudulliset liikenneväylät, 
rata sekä pelto- ja teollisuusalueet.

Vuoden 2013 lopulla Tampereen itä-
osissa oli 34 528 asukasta. Viimeisen 18 
vuoden aikana väestö on itäisellä alueel-
la kasvanut 5750 asukkaalla.

Alueella on kaksi työpaikkakeskit-
tymää: Etu-Hankkio ja Koilliskeskus. 
Näistä ensimmäinen on pääosin teolli-
seen tuotantoon keskittynyt alue vaikka 
alueella on myös liiketilaa. Koilliskeskus 
sen sijaan on ennen kaikkea kaupallinen 
keskittymä Lahdentien ja Jyväskylän-
tien risteyksessä, jota on ollut tarkoitus 
kehittää myös aluekeskuksena. Tällä 
hetkellä alueen julkiset palvelut ovat 
asemakaavan mahdollistamaan potenti-
aaliin nähden vajaat. 

Markkinoiden näkökulmasta Itäinen 
Tampere sijoittuu suotuisasti hyvien 
liikenneyhteyksien äärelle. Alueelta on 
suhteellisen vaivaton ajoneuvoyhteys 
suurimpiin seudun työpaikka-alueisiin 
Hervannan ja keskustan suunnassa. 
Myös Etu-Hankkion sijainti on liikenteel-
lisesti suotuisa. Alue sijoittuu seudulli-
sen jätteenkäsittelyalueen, Tarastenjär-
ven eteläpuolelle. Jätteenkäsittelyalueen 
kehittyminen voi tulevaisuudessa vai-
kuttaa myös Tampereen itäosien kehi-
tykseen. 

Kantakaupungin aluekeskuksista 
Koilliskeskus on ollut houkuttava sijainti 
asuinrakentamiseen, joskin sekoittunut-
ta rakennetta alueelle ei ole muodos-
tunut. Alueen houkuttavuuteen asuin-
rakentamisessa vaikuttanee sen hyvä 
sijainti suurten virkistysmaastojen sekä 
liikenneyhteyksien äärellä. 

Itä-Tampereella on jäljellä Kantakau-
pungin yleiskaavassa 1998 määriteltyä 
yleiskaavavarantoa. Alueen koillisosassa 
Ojalassa on vireillä osayleiskaava, joka 
tuottaa erityisesti pientalovarantoa. 

Seudun mittakaavassa alueen lii-
kenneyhteydet ovat hyvät. Keskustan 
suuntaan pääsee kolmea vähintään val-
tatietasoista väylää pitkin. Sen sijaan 
kävely ja pyöräily ovat haasteellisia sekä 
kaupunginosan sisällä että kaupungi-
nosien välillä. Suuret väylät ja alueella 
oleva teollisuusalue katkaisevat laajalta 
alueelta poikittaiset yhteydet alueen si-
sällä ja alueelta muihin kaupunginosiin.  

Tulevaisuuden haasteena on alueella 
liikkumisen edellytysten parantaminen 
erityisesti jalankulun ja pyöräilyn näkö-
kulmasta. 

Alueen pohjoisosassa on Kauppi-Nii-
haman virkistysalue. Lisäksi Kaukajär-
ven ympäristössä alueen kaakkoisosassa 
on virkistystoimintaa. Molemmat vir-
kistysalueet ovat asutuksen lähettyvil-
lä, korkeintaan noin kahden kilometrin 
päässä jokaisesta kodista.  Alueiden on-
gelmaksi nousee niiden saavutettavuus, 
sillä asutuksen ja kummankin virkis-
tysalueen väliin asettuu lähes kaikissa 
tapauksissa vähintään seututasoinen lii-
kenneväylä tai teollisuusalue, josta puut-
tuvat poikittaiset yhteydet. 

Asuinalueiden sisällä on kaupun-
ginosapuistoja. Puistot on jäsennelty 
siten, että niitä pitkin olisi vedettävissä 
kävely- ja pyöräily-yhteys alueelta lähes 
katkeamattomana aina Kalevan kirkolle 
saakka.

Erityistä

• Liikenneväylät

• Väljästi rakennetut teollisuusalueet 
kehittämismahdollisuutena

• Kevyen liikenteen edellytysten kehit-
täminen
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3.3 Eteläinen alue
Kantakaupungin eteläinen alue on mo-
nen toiminnallisen keskittymän väljä 
vyöhyke, jossa toiminnalliset keskukset 
nousevat asumisen rinnalle aluetta lei-
maaviksi elementeiksi. Vaihteleva to-
pogra ia, suuret viheralueet ja paikoin 
mittavat liikennejärjestelyt antavat lisä-
leimaa tälle alueelle.

Tämän tarkastelun eteläinen alue on 
yhdistetty Kantakaupungin yleiskaavan 
1998 kaakkoisesta ja eteläisestä suura-
lueesta.

Yleiskaavassa 1998 alueelle 
asetetut tavoitteet
Hervannan aluetta haluttiin kehittää 
merkittävänä ja monitoimintaisena Tam-
pereen aluekeskuksena. Asuntoalueiden 
osalta merkittäviä varauksia olivat Kau-
kajärven itäosat sekä Hervannan län-
si- ja eteläpuoliset alueet. Merkittävin 
työpaikka-alue oli Rusko. Alueen liiken-
neverkkoa ajateltiin kehitettävän nykyi-

sillä väylillä, tosin Sääksjärvi – Hervanta 
tieyhteyden jatkamista Kangasalle suun-
niteltiin.

Lakalaivan ja Lahdesjärven sekä näi-
tä ympäröivien asuinkaupunginosien 
alueella on runsaasti seututasoista lii-
kenneverkkoa. Lisäksi alueella on valta-
kunnantason rautatie. Kantakaupungin 
yleiskaavassa 1998 aluetta oltiin kehit-
tämässä kaupungin eteläisenä sisään-
tuloväylänä merkittävine työpaikkakes-
kittymineen. Särkijärven ympäristö oli 
määrä kehittää keskeiseksi virkistys-
alueeksi. Vuoreksen kaupunginosa oli 
suunnitteilla.

Eteläisen alueen nykytilan 
kuvaus
Eteläisellä Tampereella kaikesta kerro-
salasta 65 prosenttia on asuinkäytössä.  
Alueen asuinrakentamisen historia on 
monipuolinen. Pohjoisessa on vanhoja 
ja vehreitä puutalokaupunginosia, kuten 
Härmälä, Koivistonkylä ja Viiala. Ete-

läiselle vyöhykkeelle sijoittuvat 60- ja 
70-lukujen satelliittikaupunginosat Mul-
tisilta, Peltolammi, Hervanta, Kaukajärvi 
ja Annala. Näiden vyöhykkeiden väliin 
jäävät 70- ja 90- lukujen välissä rakentu-
neet Lukonmäki ja Hallila. 

Etelä-Tampereelle sijoittuvat Kanta-
kaupungin yleiskaavan täydennysvara-
ukset ovat rakentuneet lukuun ottamatta 
Annalan itäosia, joissa on jäljellä vanhaa 
yleiskaavavarantoa. Alueelle on laadittu 
kaksi asumista käsittelevää osayleiskaa-
vaa Vuores ja Hervantajärvi. Näistä Vuo-
reksen alue on rakentumassa.

Tampereen aluekeskuksista Her-
vanta on kehittynyt sekoittuneeksi ja 
palveluiltaan monipuoliseksi ja itse-
näiseksi keskukseksi. Aluetta on onnis-
tuttu täydentämään myös asumisella 
siten, että keskus on sekoittunut myös 
korttelitasolla. Hervannan vetovoima 
opiskelijakaupunginosana näkyy myös 
siinä, että TTY:n alueelle on rakennettu 
asuinkerrostaloja opiskelijoille ja muita 

Eteläinen alue. 
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yleiskaavan palveluvarauksia on muu-
tettu asuinrakentamisen alueiksi. Myös 
Kaukajärven ja Annalan alueet ovat täy-
dentyneet ja tiivistyneet viime vuosina 
kenties Hervannan vanavedessä. 

Vuoden 2013 lopulla Tampereen ete-
läosissa oli 64 650 asukasta. 15 vuoden 
aikana väestö on alueella lisääntynyt 12 
350 asukkaalla.  Reilusti yli kolmannes 
Etelä-Tampereen väestöstä asuu Her-
vannassa.

Eteläiselle Tampereelle sijoittuu 
useita merkittäviä työpaikkakeskitty-
miä. Tällä hetkellä TTY ja Hermia ovat 
näistä tärkeimmät. Viime vuosina alueen 
kehitys on ollut voimakasta ja omalakis-
ta. Alueella on tuhansia työ- ja opiskelu-
paikkoja sekä tutkimustoimintaa. 

Eteläisen alueen vanhat teollisuus-
alueet Sarankulma ja Rusko ovat viime 
vuosina kehittyneet eri suuntiin. Näistä 
ensimmäinen on toimijakunnaltaan ja 
käytöiltään monipuolistumassa kun taas 
jälkimmäinen kehittyy teollisena ympä-
ristönä.  

Etelä-Tampereen länsiosat sijoit-
tuvat logistisesti edulliseen paikkaan 
valtakunnan tasoisten väylien risteyk-
seen. Kehäväylän eteläpuolella olevat 
kaupunginosat kytkeytyvät säteittäisesti 
keskustan suuntaan, mutta poikittaiset 
yhteydet alueen sisällä ovat heikot tai 
olemattomat. Liikenneyhteyksien ke-

hittämisen haasteena ovat alueen kaak-
koisosan vaativa topogra ia sekä 
valtakunnan- ja seuduntasoisten liiken-
neyhteyksien tuottama estevaikutus. 
Liikennejärjestelyjen kehittämistä han-
kaloittaa se, että alue on melko tiiviisti 
rakentunut.   

Lakalaivan ja Lahdesjärven alue val-
tateiden risteyksessä kehittyy tilaa vie-
vän kaupan ja teollisen liiketoiminnan 
alueena, jolla on sijaintinsa puolesta 
suuri potentiaali kasvaa toiseksi Ete-
lä- Tampereen toiminnalliseksi keskuk-
seksi. Paikka sijaitsee myös kiskoilla 
toimivan henkilöliikenteen äärellä. Erin-
omaiset yhteydet lentoasemalle ja kumi-
pyörillä kaikkiin ilmansuuntiin tuottavat 
myös elinkeinoelämän kannalta suuria 
mahdollisuuksia alueen kehittämiseen. 

Monin paikoin kaupunginosien väliin 
jääneitä viherkäytäviä pitkin olisi mah-
dollista järjestää nopeita poikittaisia yh-
teyksiä kaupunginosasta toiseen erityi-
sesti jalankulun ja pyöräilyn tarpeisiin.

Eteläisen alueen vaihteleva topogra-
ia ja alueen pienet ja suuret järvet ovat 

tuottaneet rakenteeseen vihreitä kat-
koja, jotka ovat virkistyskäytössä. Kaa-
kossa suunnittelualue rajautuu suoraan 
Tampereen ja Valkeakosken väliseen 
metsävyöhykkeeseen. Kaupunginosan 
eteläpuolella on näin ollen myös virkis-
tyskäyttöön soveltuvaa metsää. 

Asumisen kaavavaranto on Ete-
lä-Tampereella hyvä. Kaukajärven itä-
osissa on jäljellä Kantakaupungin yleis-
kaavan 1998 reserviä. Vuores rakentuu 
paraikaa, mutta reserviä alueen tiivis-
tymiselle on vielä useaksi vuodeksi. 
Hervantajärven alue on tulevaa asema-
kaavareserviä. Lisäksi Multisillassa ja 
Peltolammilla tutkitaan alueiden tiivis-
tämismahdollisuuksia (EHYT). 

Menneen kehityksen perusteella 
Hervannassa voi olla painetta asumisen 
täydennysrakentamiselle. Tällöin on 
kyse erityisesti kerrostalotuotannon li-
säämisestä. 

Erityistä

• Onnistunut aluekeskus

• Monipuoliset mahdollisuudet elinkei-
noelämän kehittämisessä

• Hyvän logistisen sijainnin tuottamat 
mahdollisuudet

• Haastava topografia 

• Keskenään huonosti kytkeytyvät 
kaupunginosat
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3.4 Läntinen alue
Tähän tarkasteluun on yhdistetty Kan-
takaupungin yleiskaavan 1998 lounai-
nen ja luoteinen suuralue yhdeksi länti-
seksi alueeksi. 

Läntinen alue on vahvasti asumiseen 
painottuva kaupunginosa. Alueen elin-
keinorakenne on osin mullistunut vii-
meisen kymmenen vuoden aikana.

Yleiskaavassa 1998 alueelle 
asetetut tavoitteet
Läntisen alueen eteläosia oli tarkoitus 
tiivistää täydennysrakentamisella ja sel-
keyttää viherverkolla. Uusia merkittä-
viä asuntorakentamisalueita osoitettiin 
Raholaan, Villilään ja Kalkkuun. Valtatie 
3:n sijoittuminen alueen länsiosaan on 
alueen kehitykselle merkittävä tekijä. 
Läntisen alueen pohjoisosia ajateltiin 
jäsennettäväksi mahdollisuuksien mu-
kaan viherverkolla. Pohjoiselle alueelle 
ei ole osoitettu merkittäviä täydennysra-
kentamiskohteita.

Läntisen alueen nykytilan 
kuvaus
Läntisellä alueella yli kaksi kolmasosaa 
rakennetusta kerrosalasta on asuinkäy-
tössä. Asuinalueet ovat pääosin hyvin 
toisiinsa kytkeytyneitä, pienimittakaa-
vaisia ja tiiviitä. Uusia asuntoja on ra-
kennettu yleiskaavan mukaisesti. Harju 
ja suuret liikennealueet jakavat kaupun-
ginosaa ja erottavat myös asuinalueita 
toisistaan. Erityisesti pääradan ja valta-
teiden estevaikutukset näkyvät katkoina 
taajamarakenteessa. 

Nykyisin Tampereen länsiosissa on 
45 260 asukasta. Viimeisen 18 vuoden 
aikana väestö on läntisellä alueella li-
sääntynyt hieman alle 6700 asukkaalla. 

Länsi-Tampereella on kaksi alue-
keskusta, joiden pitäisi toimia vahvan 
palvelutason sekoittuneina keskuksina. 
Tähän mennessä aluekeskukset eivät 
ole houkutelleet asuntomarkkinoita. 
Tesoman kehitys näyttää jääneen kau-
pungin muiden aluekeskusten kehi-

tyksestä kokonaan. Länsi-Tampereella 
ei ole samanlaisia asuntomarkkinoita 
tuottavia elementtejä kuin Hervannassa 
tai keskustassa. Erityisesti suuret oppi-
laitokset, jotka takaisivat investoinneille 
markkinat, puuttuvat tältä alueelta ko-
konaan.  

Länsi-Tampereella on viime vuosi-
kymmenen aikana tapahtunut keskeinen 
muutos alueen elinkeinorakenteessa. 
Kymmenen vuotta sitten muodostunut 
Lielahden liikealue on läntisen alueen 
näkyvä kaupallinen keskus ja asumisen 
ohella eniten kehittynyt alue teollisuu-
den keskittyessä Myllypuroon. 

Keväällä 2014 Tampereen kau-
punki osti lähes 90 hehtaarin maa- ja 
vesialueen Lielahden aluekeskuksen 
itäpuolelta.  Alueelle on visioitu uutta 
kaupunginosaa sekä yli 20 000 uutta 
asukasta. Lielahden alueen kehittäminen 
tuottanee sysäyksen myös Länsi-Tampe-
reen elinkeinoelämän kehittymiselle.   

Läntinen alue.
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Syksyllä 2014 Tohlopissa aloitti me-
dia-alaan keskittynyt oppilaitos, Me-
diapolis. Tämä tuottaa kaupunginosaan 
opiskelijoiden virran, mikä saattaa vai-
kuttaa myös kerrostaloasuntomarkki-
noiden kehittymiseen aluekeskuksissa. 

Tesomalla on meneillään kehitys-
hanke alueen hyvinvoinnin ja houkut-
televuuden parantamiseksi. (ks. Oma 
Tesoma) Kaupungin länsiosien kehitys 
on tällä hetkellä riippuvainen julkisis-
ta investoinneista ja kaupungin tahto-
tilasta. Tulisi miettiä, voisiko alueelle 
sijoittaa alueen markkinoita piristävää 
toimintaa samaan tapaan, kuin oppilai-
tokset piristävät Hervantaa ja Pirkkahal-
li Sarankulmaa. 

Kaavavarantoa alueella on uusissa 
osayleiskaavoissa. Asumispainotteisia 
osayleiskaavoja on Länsi-Tampereelle 
laadittu Santalahteen ja Niemenrantaan. 
Molemmissa kaavoissa muutettiin van-
haa teollisuusaluetta tai teollisuuden 
reservialuetta asuintoiminnoille.  Nämä 
alueet toimivat kaupunginosan täyden-
tymisen ensimmäisenä reservinä.

Myllypuroon valmistui teollisuusalu-
etta käsittelevä osayleiskaava vuonna 
2009. Myös asemakaavoitus on aktivoi-
tunut alueella. Teollista tonttivarantoa 
on erityisesti tällä alueella. 

Ajoneuvoliikenne nojaa voimakkaas-
ti pääradan varressa kulkevaan Paasi-
kiventiehen niin kaupunginosan sisällä 
kuin seututasollakin. Yhteydet alueelta 
keskustan ja muiden kaupunginosien 
suuntaan ovat muutaman rinnakkaisen 
pääväylän varassa. 

Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet 
alueen sisällä ja muiden alueiden suun-
taan ovat haastavia. Pääradan pohjois- ja 
eteläpuoliset alueet kytkeytyvät toisiin-
sa suoraan vain yhden pääkokoojatasoi-
sen kadun välityksellä. Asuntoalueiden 
sisällä tilanne on helpompi sillä esimer-
kiksi Tesomalla on vanhastaan hyvät ja-
lankulkuyhteydet. 

Länsi-Tampereella virkistysympä-
ristöä on lähinnä Tohloppi- ja Tesoma-
järven ympäristöissä. Myllypurossa 
teollisuusalueen ja asutuksen välissä on 
luonnonsuojelualueena säilytetty puro. 
Virkistyksen näkökulmasta tilanne on 
haastava Lielahden pohjoispuolella, jos-
sa ei ole kaupunginosapuistoa suurem-
pia virkistysalueita. 

Läntinen Tampere voisi hyötyä ny-
kyistä enemmän suurten järvien tarjoa-
mista virkistysmahdollisuuksista, mikäli 
yhteydet niille olisivat saumattomat. 
Etelässä Nokiantien ja junaradan este-
vaikutus taajaman ja Pyhäjärven välissä 

on suuri. Pohjoisessa järvelle on helppo 
järjestää yhteyksiä nykyisen rakenteen 
puitteissa. Ainoastaan Pispalanharjun 
kohdalla liikennealueet muodostavat 
tällä hetkellä esteen asutuksen ja rannan 
väliin. 

Julkisen liikenteen kehittäminen 
suunnitteilla olevilla ratikalla ja lähi-
junaliikenteellä toisivat merkittäviä 
mahdollisuuksia alueen kehittymiseen. 
Alueen topogra ia tuottaa paikoin suuria 
haasteita liikennejärjestelmän kehittä-
miseen.  

Erityistä

• Lielahden uusi kaupunginosakeskus

• Tesoman nykytila ja kehittäminen

• Topografia

• Näsijärven ja Pyhäjärven rannat

• Myllypuron teollisuusalue
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4 Johtopäätöksiä viime vuosien 
kehityksestä
Yleiskaavoitus on Tampereella tuot-
tanut ratkaisuja kaupungin laajentu-
miseen ja täydentymiseen tilallisena 
kysymyksenä. Tampereen kaupungin-
valtuustossa vuonna 1998 hyväksytty 
ja Ympäristöministeriön vuosina 2000 
ja 2003 vahvistama Kantakaupungin 
yleiskaava 1998 on viimeisin laaja kau-
punkirakenteeseen kantaa ottava yleis-
suunnitelma. Yleiskaavan hyväksymi-
sen jälkeen on kaupunginvaltuustossa 
vahvistettu yhteensä 14 osayleiskaavaa, 
jotka ovat laajentaneet ja täydentäneet 
kaupungin asuin- ja työpaikka-alueita, 
palveluverkkoa sekä viherverkkoa. Kes-
kustan alueen liikenneverkon kehittämi-
seksi on laadittu liikenneosayleiskaava. 

Yleiskaavoissa on määritelty tilava-
rauksia asumiselle, työpaikkatoimin-
noille ja palveluille tasaisesti eri puolelle 
kaupunkia. Kantakaupungin viherverk-
ko on osayleiskaavojen myötä saavut-
tanut lopullisen hahmonsa. Kantakau-
pungin yleiskaavan 1998 voimassaolon 
aikana kaupunki on kasvanut kaavan 
väestöennustetta dynaamisemmin. Kas-
vupaineeseen on vastattu laatimalla 
osayleiskaavoja ja suuntaamalla asu-
mista mahdollistavaa asemakaavoitusta 
yleiskaavojen teollisuus- ja palvelualueil-
le. Keskustan alueella myös yleiskaavan 
liikennealueet ovat hankevetoisesti täy-
dentyneet asunto- ja toimitilarakenta-
mista mahdollistavilla asemakaavoilla. 

Kantakaupungin yleiskaavan 1998 
asumisen täydennysalueet ovat maan-
omistuksen puitteissa toteutuneet itäi-
sissä ja läntisissä kaupunginosissa. Myös 
julkiset palvelut ja liikenneverkon ko-
hentamiseen liittyvät investoinnit jakau-
tuvat tasaisesti eri puolille kaupunkia ja 
ovat pääosin toteutuneet suunnitellusti. 
Kerrostalorakentamisen ja elinkeinojen 
osalta kokonaiskehitys on ollut epäta-
saista. 

Kaavallisesta näkökulmasta dynaa-
misesti kehittyneitä elinkeino- ja palve-
luympäristöjä ovat korkean osaamisen 

alueet TTY:n ja Hermian alueella Hervan-
nassa ja Taysin alueella sekä keskeisillä 
sijainneilla olevat kaupallisen toiminnan 
ympäristöt Tampereen keskustassa, Lie-
lahdessa, Koilliskeskuksessa ja Lahdes-
järvellä. Näihin verrattuna kaupungin 
teollisuusalueiden kehitys on ollut pie-
nimuotoista. Hallinnollisena erityisyy-
tenä mainittakoon, että kantakaupungin 
teollisuus- ja palvelualueilla hankkeet 
toteutuvat tarpeen mukaan nopeasti-
kin väljän asemakaavan ja tarvittaessa 
poikkeusluvan mahdollistamina kun 
taas keskustassa hankkeen pohjaksi laa-
ditaan asemakaava ja toteutuminen on 
hidasta. Keskustan lähellä olevilla teolli-
suusalueilla on nähtävissä viitteitä siitä, 
että keskustamainen, vahvaan julkiseen 
läsnäoloon ja tahtotilaan sekä ulkopuo-
liseen rahoitukseen perustuva malli on 
leviämässä myös kantakaupunkiin. 

Asuinrakentamisen uudistuo-
tannon painopisteet näyttäisivät si-
joittuvan olemassa olevien vahvojen 
keskusten tuntumaan tai hyvien ajo-
neuvoliikenneyhteyksien läheisyyteen 
erityisesti Itä-Tampereelle. Kerrosta-
lorakentamisessa yhteys lähialueiden 
elinkeinoympäristöjen menestykseen 
on selkeä. Yleiskaavojen keskusta-alu-
eista ydinkeskustan ja itäisen Tampe-
reen keskustat ovat täydentyneet myös 
asumisella. Länsi-Tampereen keskustat 
puolestaan ovat jääneet vaille kehitys-
tä. Asumista mahdollistavat osayleis-
kaava-alueet ovat rakentuneet hitaasti. 
Vuoden 2013 lopulla yleiskaavojen vas-
taisesti toteutetuilla asuinalueilla oli 
lähes yhdeksän kertaa enemmän asuk-
kaita kuin 2000-luvun aikana laadittujen 
osayleiskaavojen alueilla. 

Tällä hetkellä kaupungissa on run-
saasti viheralueita jokaista asukasta 
kohti. Yleiskaavoissa suojeltaviksi esitet-
tyjen luonnon- ja kulttuuriympäristöjen 
suojelu on toteutunut tehokkaimmin sil-
loin, kun suojelu on ollut kaavatyön var-
sinainen tarkoitus. 

Kantakaupungin alue on lähes koko-
naan yleiskaavoitettu, joten kaupungin 
rakenne on alustavasti ratkottu. Tulevi-
na vuosina yleissuunnittelun painopis-
te muuttuu uusien laajenemissuuntien 
osoittamisesta kaupungin toiminnallisen 
kehityksen seuraamiseen ja ratkaisujen 
tarjoamiseen muun muassa kaupun-
kistrategiassa esitettyjen painotusten 
suuntaamiseksi ja toteuttamiseksi. Vihe-
ralueiden osalta yleissuunnittelun tasol-
la keskitytään näiden alueiden laadun ja 
saavutettavuuden kohentamiseen. 

Huomioita yleiskaavan 
toteutumisesta:
 › Viime vuosina rakentuminen on Tam-

pereen kaupunginosissa ollut epäta-
saista. Itä-Tampereen keskukset ovat 
kehittyneet voimakkaasti. Sen sijaan 
Länsi-Tampereella rakentuminen on ollut 
pienimuotoisempaa.

 › Muun muassa liikenneyhteyksien paran-
taminen tai korkean tason oppilaitokset 
voivat tuottaa positiivisia sysäyksiä 
asuntomarkkinoille.

 › Julkisesti toteutettavat maankäyttö-
muodot: viheralueet ja väylät rakentuvat 
johdonmukaisesti.

 › Julkisilla investoinneilla on voitu vaikut-
taa asuntomarkkinoihin sekä yritysken-
tän toimintaedellytyksiin. Tämä näkyy 
erityisesti itäisen ohikulkutien ja suurten 
oppilaitosten lähellä olevissa keskuk-
sissa. 

 › Yleisen tason suunnittelun välineitä tulee 
kehittää tukemaan asemakaavoituksen 
työtä ja tuottamaan puitteita kaupunki-
alueen kehitykselle nykyistä tasaisem-
min. 

 › Yleiskaavan toteutuksen seuranta on 
jatkossa tärkeä osa suunnittelutyötä 
alueiden suunnittelutarpeen määrittämi-
seksi ja investointien kohdentamiseksi 
kaupunkirakenteeseen.  



|   59   |

Kantakaupungin yleiskaava 2040   |   Yleiskaavan 1998 ajantasaisuuden arviointi

Tampereen kaupungin väestöntiheys 2013.Hervanta ja keskusta erottuvat muusta kaupungista erityisen tiiviinä 
asutuskeskittyminä.

Kantakaupungin kokonaisväestönmuutos vuosien 2000 ja 2013 välillä. Vanhojen kerrostaloalueiden väestönkehitys on 
pääosin negatiivinen. 
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4.1 Kaavallisen 
ohjauksen tarve ja rooli
Tässä selvityksessä esitettyjen ana-
lyysien perusteella on jossain määrin 
mahdollista ennakoida tulevan raken-
tamisen tapaa sekä nostaa esiin alueita, 
joilla korostuu asuntorakentamiseen ja 
tiettyihin elinkeinotoiminnan alueisiin 
kytkeytyvä suunnittelutarve. 

Asuminen
Uudisrakentamisen painopiste on kan-
takaupungin alueella ollut kerrostalora-
kentamisessa. Täydennysrakentamisen 
ohjauksessa olisi hyvä varautua mahdol-
listamaan keskustamaisella tehokkuu-
della rakentuvia ympäristöjä erityisesti 
hyvien liikenteellisten yhteyksien lähei-
syyteen sekä olemassa olevien keskus-
ten jatkeiksi. Asumisen sujuva kytkeyty-
minen palveluihin ja viheralueisiin tulisi 
huomioida aiempaa tarkemmin

Alueet, joissa on mahdollisesti painetta 
asuntorakentamiselle

1 Taysin alue on viime vuosina kehitty-
nyt voimakkaasti ja siitä on muodos-

tunut yksi kaupungin keskeisistä työ-
paikka-alueista. Alue sijaitsee keskustan 
itäpuolella, aivan Kalevan tiiviiden 
kerrostalokortteleiden kupeessa sekä 
Kauppi-Niihaman virkistysalueen laidal-
la. Taysin lähikaupunginosat Kissanmaa, 
Ruotula, Takahuhti ja Pappila ovat tiivis-
tyneet vanhojen asuinalueiden täyden-
nyskaavoituksen sekä yleiskaavan pal-
velu- ja teollisuustonteille rakennettujen 
asuinkortteleiden myötä enemmän kuin 
muut Tampereen vanhat kaupunginosat.  

Taysin lähialueen asuntorakenta-
misen täydennyspaine liittyy keskusta-
maisen, tiiviisti rakennetun vyöhykkeen 

laajenemiseen sekä mahdollisesti myös 
osaamiskeskittymän tuottamiin asunto-
markkinoihin Hervannan mallin mukai-
sesti.  

Teiskontien bulevardisoiminen Tay-
sin ja Koilliskeskuksen välillä voi olla 
ekologisesti ja joukkoliikenteen järjes-
tämisen kannalta kestävä mahdollisuus 
asuntorakentamispaineeseen vastaa-
miseen ja kaupunkimaisen rakenteen 
jatkamiseen Kalevasta kantakaupungin 
alueelle. 

2 Vahvojen keskusten lisäksi suurten 
järvien rannat ovat viime vuosina 

olleet voimakkaan asuntorakentami-
sen kohteita. Keskustassa ja Etelä-Tam-
pereella täydennysalueet on likipitäen 
rakennettu. Idässä Kauppi-Niihaman 
virkistysalue estää rantavyöhykkeen 
käyttöönoton asuntorakentamiselle. 

Länsi-Tampereella Lielahden alueen 
kehittäminen voi luoda paineita myös 
rantavyöhykkeiden käyttöönottoon 
asuntorakentamiselle. Nokian mootto-
ritien bulevardisointi voi olla kestävä 
mahdollisuus asuntorakentamispainee-
seen vastaamiseen Länsi-Tampereella.

Asuinalueet, joilla suunnittelutarve 
kytkeytyy kehityksen pysähtymiseen

3 Tesoma ja Multisilta sekä Peltolammi 
ovat kantakaupungin vanhoja ker-

rostaloalueita, joissa ei ole tapahtunut 
tiivistymistä Kantakaupungin yleiskaa-
van 1998 voimassaolon aikana. Alueiden 
väestökehitys on kääntynyt negatiivisek-
si. Lisäksi nämä alueet sekä muut kanta-
kaupungin vanhat kerrostaloalueet ovat 
tulleet peruskorjausikään. Näillä alueilla 
julkisen läsnäolon tarve ja laatu tulisi 
selvittää ja ohjelmoida.  

Elinkeinot

I     Keskustan eteläpuolella olevat vanhat 
teollisuusalueet ovat hyvän sijaintin-

sa johdosta houkuttavia alueita. Raken-
tuminen näyttää alueilla viime vuosina 
hidastuneen ja toiminnallisesti alueet 
monipuolistuvat. Alueilla on runsaasti 
yksityistä maanomistusta ja vain vähän 
alkuperäistä teollista toimintaa. 

On mahdollista, että alueet tarvit-
sevat Tampereen ydinkeskustan tavoin 
kaupungin voimakasta läsnäoloa sekä 
vahvaa tahtotilaa kehityksen suunnan 
näyttämiseksi, jotta alueille investoitai-
siin. Tämä voi tarkoittaa kaavojen tarkis-
tamista alueiden uudelleenohjelmoimi-
seksi tai investointeja liikenneverkkoon 
ja alueiden sellaisiin toimijoihin, joiden 
ei toivota poistuvan alueilta kehityksestä 
huolimatta. 

II Yleiskaavojen teollisuusalueilla on 
voimassa osin vanhat asemakaavat. 

Alueilla tulisi terävöittää kaupungin tah-
toa. Alueilta tulisi poistaa sellaiset van-
hojen asemakaavojen mahdollistamat 
kehityskulut, jotka eivät tämän päivän 
elinkeinotoiminnan kannalta ole mer-
kityksellisiä tai jotka voivat jopa estää 
seudulle toivottavan yritystoiminnan 
sijoittumisen alueille. Muun muassa asu-
minen on vanhoissa teollisuusalueiden 
asemakaavoissa mahdollistettu tiettyyn 
rajaan saakka.

III Myllypuron alue tulee valmistella 
yritystoiminnan käyttöön vaikka 

alueella on suunnittelutyötä rajoittavia 
reunaehtoja.
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Analyyseistä nousevia asuinrakentamiseen (1-3) ja elinkeinovyöhykkeisiin (I-III) liittyviä suunnittelu- ja ohjaustarpeita.

Palvelut
Tampereen palveluverkon kehittämis-
suunnitelman mukaan julkisia palveluita 
keskitetään. Yleiskaavassa tulisi huoleh-
tia sujuvien yhteyksien järjestämisestä 
asuinalueiden ja palveluiden välillä. Uu-
disrakentamista ohjelmoitaessa tulisi 
edistää toiminnallisesti sekoittuneen 
ympäristön muodostumista.

Palveluvaltaisiksi kehittyneet vanhat 
teollisuusalueet tulisi nykyistä parem-
min kytkeä muuhun kaupunkiin.

Liikkuminen
Edellinen kokonaisvaltainen tarkastelu 
kantakaupungin liikkumisolosuhteista 
on laadittu 1990-luvulla Kantakaupun-
gin yleiskaavatyön 1998 yhteydessä. 
Tarkastelu tulisi uudistaa ja peilata kau-
pungissa tapahtunutta ja kaupunkiin 
toivottavaa kehitystä tällä hetkellä käy-
tössä oleviin liikkumisen olosuhteisiin. 
Esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn olosuh-
teiden kohentaminen vaatisi erillisen, 
vahvan ohjelmansa.

Tampereella suunnitellaan raitio-
tietä, joka jäsentää uudella tavalla liikku-
mista kantakaupungissa. Lisäksi se vai-

kuttaa hyvin paljon uudisrakentamisen 
sijoittumiseen kaavoituksen tiivistäessä 
reitin varrella olevia alueita. Liikenne-
järjestelmää suunniteltaessa tulisi miet-
tiä yhdyskuntarakenteen toiminnallista 
sekoittuneisuutta yhtenä välineenä liik-
kumistarpeen pienentämisessä.

Viheralueet sekä suojelu
Viheralueita on viime vuosina yleiskaa-
voitettu runsaasti. Yhteyksiä asuinaluei-
den ja viheralueiden välillä pitäisi paran-
taa erityisesti kävelyn ja pyöräilyn sekä 
kuntoliikunnan näkökulmasta.
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Kaavan tehtävät ja teemat
Kehityksen suuntaajana

• kärkihankkeet

• uudet asuinalueet sekä rakennemuutosalueet

• infrastruktuuri

Palveluiden jäsentäjänä
• julkisten palveluiden sijoittelu liikkumistarpeen minimoinnin kannalta 

suotuisiin paikkoihin sekä tukemaan valittuja aluekeskuksia 

• liikkumisjärjestelmän kehittäminen tukemaan palveluita 

Arvojen turvaajana
• suojelu

• virkistys

• tasa-arvo liikkumismuodoissa

4.2 Yleiskaavan tehtävä
Suunnittelutyön alkaessa yleiskaavasta 
lähtien voidaan kaupunginosan varsi-
naiseen rakentumiseen arvioida kuluvan 
vähintään kymmenen vuotta. Yleiskaa-
van suunnittelun perustana tulisi olla 
hyvin pitkäjänteiseen kaupunkiympäris-
tön kehittämiseen kytkeytyvät periaat-
teet, kuten yhdyskuntarakenteen koko-
naistaloudellisuus ja energiatehokkuus. 
Yleinen elettävyys tai viihtyisyys sopivat 
tällaisten suunnittelua ohjaavien teemo-
jen joukkoon.

Yritysalueet ovat tähän mennessä 
kehittyneet hyvin toimijalähtöisesti. 
Analyysissä on kuitenkin tullut esiin 
myös kaavatyön ja julkisten hankkeiden 
ja markkinoiden välinen tiivistyvä suh-
de, jossa erityisesti erilaiset vetovoima-
tekijät (oppilaitokset, liikennehankkeet, 
tapahtuma-areenat) tuottavat yksityis-
rahoitteisia kehitysimpulsseja alueille. 
Hervannan kehitys osoittaa, että mark-

kinat ovat suhteellisen paikallinen ilmiö: 
Kehitysimpulssit vaikuttavat kaupun-
ginosiin, korkeintaan niiden naapuri-
kaupunginosiin, mutta eivät välttämättä 
muuta kaupungin vastakkaisen laidan 
markkinoita.

Yleiskaavaa tarvitaan kaupungin 
rakenteen yleisen kehityksen periaat-
teiden ilmaisijana. Arkipäiväisemmin 
yleisen tason kaavan tehtävät ovat seu-
raavat: Kaava on kehitystä suuntaava 
strateginen tahtotila, jossa esitetään 
kartalla keskeisten julkisten hankkei-
den sekä täydentyvän maankäytön si-
jainnit ja suhde muuhun kaupunkiin. 
Kaava voi olla myös kaupungin tahtoa ja 
toimintamallia ilmentävä kuvaus julkis-
ten palveluiden järjestämisestä. Kaavan 
viranomaistehtävänä on edistää Maan-
käyttö- ja rakennuslaissa suunnittelulle 
asetettuja tavoitteita yhdyskunnan kes-
tävyydestä sekä ympäristössä olevien 
arvojen säilymisestä.

Kaava voi sisältää strategisesti ja ju-
ridisesti eriasteisia teemoja.  Eri teemat 
toimivat tilallisesti ja aikajänteeltään eri 
tavoin. Pysyvä ja pitkäaikainen teema on 
arvojen säilyttäminen ja turvaaminen. 
Tällöin aluerajaukset voivat olla tiukat 
eikä sisältö- tai muotoseikoista voi neu-
votella pitkänkään ajan kuluttua. Palve-
luiden jäsentäjänä kaava joustaa ja elää 
ajassa. Tämän teeman suhteen kaava on 
myös herkkä markkinoiden heilahduksil-
le ja mahdollisille suunnanmuutoksille.

Kehityksen suuntaamisen teema 
heijastelee kaavan valmisteluhetkellä 
vallalla olleita arvoja ja suunnittelumal-
leja. Kaikki kaavallisen ohjauksen asteet 
vaativat seurantaa ja ohjelmointia. Jopa 
arvojen turvaaminen kytkeytyy ohjel-
mallisuuteen, mikäli kaavassa esitetyn 
tavoitteen halutaan realisoituvan. Täl-
löin tarvitaan julkista tahtotilaa ja mah-
dollisesti investointeja.
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Menetelmäkuvaus

Yleisen tason menetelmäkuvaus asemakaavalla yleis-
kaavan vastaisesti asumiseen tehtyjen asemakaava-
yksiköiden tunnistamiseksi:
1. Etsitään ne Asemakaavojen A-käyttötarkoituksen kaava-

yksiköt alueina jotka on tehty yli puoliksi jollekin muulle 
kuin yleiskaavan A tai C-alueille. Valittujen kaavayksiköiden 
KEM-tiedot lasketaan uusiksi sen perusteella kuinka suuri 
osa kaavayksikön pinta-alasta rajautuu YK:n A tai C-aluei-
den ulkopuolelle. (Esim. Kaavayksikön perusteella raken-
nusoikeutta 1000kemmiä ja kaavayksikön pinta-alasta 75% 
A ja C-alueiden ulkopuolella >> uusi kem arvo = 750 kem-
miä).

2. Lisäksi valitaan ne asumiseen osoitetut ohjeelliset kaava-
yksiköt pisteinä, jotka ovat YK:n A tai C-alueiden ulkopuo-
lella.

3. Lopuksi nämä kaksi tulosta yhdistetään yhdeksi tasoksi ja 
luodaan sen jälkeen taso joka kokoaa kaikkien samaan kaa-
vaan kuuluvat kaavayksiköt yhdeksi keskipisteeksi sisältä-
en kaikkien kaavayksiköiden kem-tiedot

Yleisen tason menetelmäkuvaus edellisen prosessin 
myötä toteutuneen rakentamisen löytämiseksi.
1. Etsitään ne asuinrakennukset pisteinä jotka ovat rakentu-

neet tarkasteluaikavälin aikana (Esim. 2000-2013) ja ovat 
edellisessä mallissa valittujen asemakaavayksikköalueiden 
sisällä. Lasketaan näin kemmit yhteen ja luodaan eri kaa-
voihin kuuluvien rakennusten perusteella uudet keskipis-
teet ja kokonaiskem-lukemat.

Toteutuneen rakentamisen myötä tullut väestö:
1. Valitaan ne rakennukset alueina joiden sisällä edellisen ky-

selyn rakennukset pisteinä

2. Valitaan näiden rakennusten sisään jäävä väestö.

Tarkempi menetelmäkuvaus asemakaavalla yleiskaa-
van vastaisesti asumiseen tehtyjen asemakaavayk-
siköiden/alueiden tunnistamiseksi: (Ottaa huomioon 
myös ohjeelliset kaavayksiköt!)
1. Valitaan yleiskaavan käyttötarkoitusalueet-tietokannasta 

ne alueet, jotka on yleiskaavassa osoitettu mihin tahansa 
muuhun käyttöön kuin asumiseen tai keskustatoimintojen 
alueiksi (Not Like A% OR C%). | L- ja k-alueet tässä vaihees-
sa vielä mukana

2. Valitaan kaavayksiköt alueina tietokannasta ne kaavayksi-
köt, jotka ovat vahvistuneet (VAHVPVM) 2000-2013 välillä 
ja niiden käyttötarkoitus on ”Like A%”. Tämän jälkeen vali-
taan näistä alueista ne alueet jotka leikkaavat Query1:sen 
kohteita (Select Kaavayksiköt alueina WHERE (KAYTTO-
TARK Like ”A%” AND VAHVPVM Like ”20%”) AND Kaavayksi-
köt alueina.OBJ  intersects Query1.OBJ))

3. Lisätään Query2-tauluun uudet sarakkeet: ”ProportionSu-
mAC”, ”suhdeAC”, ” ProportionSumLk” ja ”suhdeLK”

4. Päivitetään ProportionSumAC-sarake sen perusteella kuin-
ka suuri osa kaavayksiköiden pinta-aloista on päällekkäin 
yleiskaavan A% tai C%-alueiden kanssa. Päivitetään tämän 
jälkeen ”osuus”-sarake prosenttiluvuksi kaavayksikön pin-
ta-alan ja päällekkäisen pinta-alan perusteella siten, että 
se kuvaa sitä osuutta jossa kaavayksikön alue ei ole pääl-
lekkäin A% tai C%-alueiden kanssa (eli ’(AREA-ProportionA-
rea)/Area*100’ )

5. Tehdään sama laskutoimenpide L- ja k-alueille kuin yllä 
mutta niille varattuihin sarakkeisiin. Tätä tietoa käytetään 
siihen, että voidaan tunnistaa ne kaavayksiköt jotka ovat 
rakentuneet pääosin yleiskaavan A+L –alueille. 

6. Valitaan ne kaavayksiköt jotka sijoittuvat yli puoliksi muille 
kuin yleiskaavan A% tai C%-alueille (eli muille alueille, kuin 
yleiskaavan asumisen alueille) (suhde > 50%) (Tällä pyritään 
ottamaan huomioon yleiskaavan ja asemakaavan tarkkuu-
sero/skaala >> pieni poikkeaminen vrt. iso poikkeaminen)

7. Lisäksi valitaan ne kaavayksiköt jotka sijoittuvat 10-50% A 
tai C alueille JA SAMANAIKAISESTI 50-90%sti L- tai k-alueil-
le. (Huomioidaan ne kaavayksiköt jotka rakentuneet lähes 
kokonaan A+L-alueille. Tällainen poikkeaminen katsotaan 
tässä selvityksessä vähäiseksi)

8. Lasketaan valituille kaavayksiköille uusi KEMarvo joka pe-
rustuu query4:ssa laskettuun suhdearvoon. Esitetään tulos 
kem-lukemana joka kuvaa alueelle yleiskaavan vastaisesti 
jäävän rakennusoikeuden määrää. (laskutoimitus: raken-
nusoikeus*suhdeluku/100)

9. Lopuksi haetaan ’Kaavayksiköt pisteinä’-tietokannasta vie-
lä ne kaavayksiköt joiden kaavalaji = 3 eli ohjeellinen kaava-
yksikkö, vahvpvm 2000-2013, käyttötarkoitus like ”A%” ja ne 
ovat YK:n A- ja C-alueiden ulkopuolella. HUOM! Näin myös 
ohjeelliset kaavayksiköt tulee huomioitua llaskennassa.

10. Yhdistetään tulokset yhdeksi tasoksi = TUloksena syntyy 
taso niistä kaavayksiköistä, jotka tehty YK:n vastaisesti ja 
arvio näille alueille osuvasta rakentamisen kerrosalamää-
rästä.




