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Abstract

A report and stage-by-stage implementation plan for improving public 
transportation was commissioned as a part of the TASE 2025 project 
by the city of Tampere in cooperation with its neighboring towns. The 
plan suggests strengthening the existing regional train network as one 
possible way to develop rail traffic. New and renewable railside areas 
along the rail network can be taken into modification. In my thesis, which 
is a part of the undergraduate degree in architecture, I will focus on the 
Hankkio area in eastern Tampere which has suitable characteristics to 
be developed in terms of rail traffic. 

The Hankkio area is defined by structures created by trades in different 
times. The area is divided by a rail road. To the south there is, closely 
conforming to Kangasalantie, a small industries area with both active 
and more quiescent units. To the north there are old farms with fields. 
The quiescency and on the other hand the versatile traffic conditions 
make Hankkio a potential target for development to respond to the 
needs of the growing population in the city. A regional train station and 
new supporting operations would also create a north-south connection, 
which is currently non-existent. 

In my thesis I will focus on the Hankkio area in terms of both analysis 
and planning. The goal has been a flexible stage-by-stage plan with a 
development process, which can be begun simultaneously in different 
parts of the area. The main focus of both the analysis and planning 
has been on large scale examination of land use. The aim has been 
to create a node connecting network to the area which guarantees 
an unobstructed transport of people, goods and information between 
different parts of the urban structure. On some parts also closer 
examinations on the potential progress of the processes have been 
conducted.

My thesis is a continuation to earlier research in TUT on rail traffic and 
urban fallow lands in Tampere. The development potential of railside 
areas in Tampere has been examined in 2004 from the viewpoint of 
the light rail traffic system and also a thesis on the Hankkio area has 
been written using the examination as a basis (1). The potential of the 
Hankkio area has been since examined in an urban fallow land project 
which begun in TUT in 2006. The still ongoing project has evaluated the 
development potential of the activities which will be created in the area. 
The Hankkio area is one of many examined within the research. 

The supervisor for this thesis is Professor Terttu Pakarinen from the 
School of Architecture in Tampere University of Technology.
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Tiivistelmä

Tampereen kaupunki on teettänyt yhteistyössä naapurikun-
tiensa kanssa joukkoliikenteen parantamisesta selvityksen 
ja vaiheittaisen toteuttamissuunnitelman (TASE 2025). 
Raideliikenteen kehittämisen osalta suunnitelmassa ehdotetaan 
olemassa olevan lähijunaverkoston tehostamista. Rataverkon 
varrelta on mahdollista ottaa käyttöön uusia ja uudistettavia 
alueita joille kaupunkiseudun asukasmäärän kasvua voi ohjata. 
Käsittelen arkkitehdin tutkintoon sisältyvässä diplomityössäni 
Tampereen itäosassa sijaitsevaa Hankkion aluetta, joka sopii 
ominaisuuksiltaan hyvin kehitettäväksi raideliikenteen ehdoilla.

Hankkiota määrittelevät eri aikakausien elinkeinojen luomat 
rakenteet. Aluetta halkovan rautatien eteläpuolelle sijoittuu 
Kangasalantietä myötäilevä pienteollisuusalue, joka koostuu 
sekä vireistä että vajaakäytöllä olevista yksiköistä. Radan 
pohjoispuolella on vanhoja tilakeskuksia peltoineen. Vajaakäyt-
töisyys ja toisaalta monipuoliset liikenteelliset edellytykset tekevät 
Hankkiosta potentiaalisen kehityskohteen kaupungin kasvavan 
asukasmäärän tarpeisiin. Lähijunaliikenteen seisake ja sen 
myötä alueelle tuotavat uudet toiminnot loisivat myös puuttuvan 
pohjois-etelä-suuntaisen yhteyden.

Diplomityössä tarkastelen Hankkion aluetta analyysin ja 
suunnittelun keinoin. Tavoitteena on ollut vaiheittainen ja joustava 
suunnitelma, jossa kehittämisprosessi voi alkaa alueen eri osista 
samanaikaisesti. Sekä analyysin että suunnitelman pääpaino 
on laajamittakaavaisessa maankäytön tarkastelussa. Alueelle 
on pyritty luomaan noodien välinen yhdysverkko, joka takaa 
estettömän ihmisten, tavaroiden ja tiedon kulkemisen kaupunki-
rakenteen osien välillä. Prosessien mahdollisesta etenemisestä 
on tehty paikoin myös lähempiä tarkasteluja. 

Diplomityöni on jatkoa TTY:llä aiemmin tehdyille Tampereen raide-
liikennettä ja urbaaneja kesantoalueita käsitteleville tutkimuksille. 
Tampereen radanvarsien kehittämispotentiaalista on pikaratikka-
liikenteen näkökulmasta laadittu 2004 mahtumistarkastelu, jonka 
pohjalta on tehty myös Hankkion alueeseen liittyvä diplomityö 
(1). Hankkion potentiaalia on sittemmin selvitetty TTY:lla 2006 
aloitetussa Kesantotarkastelu-hankeessa. Edelleen käynnissä 
olevassa projektissa on arvioitu Tampereen urbaanien kesan-
tokeskittymien ominaisuuksia ja selvitetty alueille sijoittuvien 
toimintojen ja toimijoiden kehittämismahdollisuuksia. Hankkion 
alue on yksi monista tutkimuksessa tarkastelluista kohteista.

Diplomityöni ohjaajana toimii professori Terttu Pakarinen 
Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitokselta.
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1.0 Johdanto:

Diplomityö on tehty Tampereen Teknillisen Yliopiston yhdyskuntasuun-
nittelun yksikössä vuosien 2008 ja 2009 aikana. Suunnittelualueen 
rajaus ja keskeisen lähijuna-aseman sijainti on sovittu yhteistyökump-
panina toimineen Tampereen Kaupungin suunnittelupalveluyksikön 
kanssa. Diplomityö koostuu kahdessa mittakaavassa laaditusta alueen 
analyysista ja sen pohjalta tehdystä suunnitelmasta: 

Suunnittelualuetta tarkastellaan diplomityössä ensin suhteessa 
Tampereen seutukunnan suurimittakaavaiseen rakenteeseen. 
Oleellinen konteksti johon diplomityö liittyy, on käynnissä oleva 
seutukunnan laajuinen rakennemallityö. Diplomityössä hahmotellaan 
aluksi mielikuva rakenne- ja joukkoliikennemallista, jossa Hankkion 
alueen sijaintipotentiaali ja erinomaiset saavutettavuusominaisuudet 
on hyödynnetty haluttua kehityssuuntaa ajatellen mahdollisimman 
optimaalisesti. 

Suurimittakaavaisen tarkastelun jälkeen työssä siirrytään suunnitte-
lualueen tasolle. Tässä mittakaavassa tutkitaan alueen fysikaalisia 
ja morfologisia ominaisuuksia sekä maiseman kehityshistoriaa. 
Tarkastelussa on sovellettu sveitsiläisten Franz Oswaldin ja Peter 
Baccinin kehittämän Netzstadt-analyysimallin työkaluja. Sen sijaan, 
että suunniteltaisiin uudisrakenteita kaupungin koskemattomaan 
takamaastoon, on tarkoituksena luoda olemassa olevaa rakennetta 
kehittävää ja eheyttävää ympäristöä kaupungin sisälle. Tällaisen 
lähtötilanteen ja tavoitteen hahmottamiseen Netzstadt-malli on omiaan. 
(3) 

Analyysiosuuden jälkeen diplomityössä hahmotellaan yleinen kehit-
tämissuunnitelma alueen rakenteesta. Suunnitelmassa korostetaan 
kehittämisen prosessimaisuutta. Alueen eheyttäminen voi alkaa eri 
lähtöpisteistä ja edetä eri tavoin, eri tahdissa. Näkökulma kulkee läpi 
eri mittakaavojen. Suunnitelmassa keskeinen maankäyttöön liittyvä 
määritelty ominaisuus on kaavamääräyksien joustavuuden hierarkia 
alueen eri osissa. Alueelle on pyritty luomaan lähtökohtia erilaisten mie-
lenkiintoisten ympäristöjen syntyyn. 

Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 250 ha:n suuruinen. Analyysien 
ja suunnitelmien tarkkuustaso vastaa tässä mittakaavassa laadittua 
arkkitehtuurin diplomityötä. Työ on yhteenveto monista urbanismiin 
liittyvistä aihepiireistä, kuten liikennesuunnittelusta, maisema-arkkiteh-
tuurista, perinteisestä asemakaavasuunnittelusta ja teollisuuskesan-
tojen kehittämisestä. Painotus on suurimittakaavaisessa maankäytön 
suunnittelussa. Suunnitelman aikajänne on kolmestakymmenestä 
sataan vuoteen.

NEW YORK
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Tilaa siis on (2).
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Seudun väestö tekee 
seudun kuntien välillä
päivittäin noin 130 000 
matkaa.  Eniten matkoja 
tehdään Tampereelle ja 
Nokialle.

Tampereelle suuntautuu 
eniten matkoja Ylöjärvel-
tä ja Kangasalta.

Seudun kuntien välisten matkojen määrä on suurin Tampereen ja Ylöjärven sekä Tampereen ja Kangasalan välillä, joilla tehdään päivittäin noin 29 000matkaa. Joukkoliikenteen osuus näistä matkoista on 13 - 14 %. Tampereen ja Pirkkalan välinen matkamäärä on noin 25 000, joista joukkoliikenteellä tehdään noin 9 %. Tampereen ja Nokian välisten matkojen määrä on noin 21 000 ja joukkoliikenneosuus noin 12 %. Tampereen ja Lempäälän välillä tehdään päivittäin noin 21 000 matkaa ja Tampereen ja Vesilahden välillä noin 1 000 matkaa. Joukkoliikenteen osuus Tampereen ja ympäryskuntien välisillä matkoilla on huomattavasti suurempi kuin ympäryskuntien sisäisillä matkoilla.

Merkittävimpiä ympäryskuntien välisiä matkasuuntia ovat Nokian ja Ylöjär-ven väliset matkat, Nokian ja Vesilahden väliset matkat sekä Lempäälän ja Pirkkalan väliset matkat. Joukkoliikenteen osuus ympäryskuntien välisillä matkoilla on alle 2 %.

Päivittäisten matkojen määrä seudun kuntien välillä talvella 2005 (yli 14-vuotias väestö). Kartalla on esitetty matkojen kokonaismäärä ja sulkeissa jouk-koliikenteen osuus kuntien välisistä matkoista. Kuvassa on esitetty nuolina ne matkasuunnat, joissa kulkee päivittäin yli 500 matkaa.
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Kuvio 1: Kaupunkiseudun väestönkasvu kunnittain ja tilastokeskuksen ennuste vuoteen 2040
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Kuvio 2: Toteutunut väestönkasvu Tampereella ja ympäryskunnissa 1990-2007.
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1.1 Kaupunkiseutu kasvaa

Suomen ensimmäinen teollisuuskaupunki syntyi 
kosken varrelle Tampereelle. Kiivas muutto 
tehdastyön perässä tarkoitti voimakasta kaupun-
gistumista, joka itseään ruokkivana prosessina 
on edelleen käynnissä. Teollisuusperinteen 
vahvistaman logistiikkaverkoston ansiosta 
Tampereen seutu on yhä Helsingin jälkeen Suomen 
toiseksi suurin teollisuuden keskittymä. Kehitys 
on kuitenkin jo pitkään prosentuaalisesti suosinut 
palvelualoja teollisuustoimijoiden siirtyessä edul-
lisempien tuotantomahdollisuuksien perässä 
muualle. Muutos liittyy suurempaan koko maan 
laajuiseen kehityssuuntaan kohti verkostoituneen 
tietoyhteiskunnan elinkeinorakennetta. Kaupunki-
seudun nykyinen asukasmäärä on n. 330 000, ja 
vuoteen 2030 mennessä sen arvioidaan kasvavan 
yli 380 000 asukkaaseen.

Kasvava kaupunkiseutu muodostaa yhtenäisen 
työssäkäyntialueen, johon kuuluu Tampereenn 
lisäksi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, 
Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven kunnat. 
Tampereelle sijoittuu seudun asukkaista noin 
65% ja työpaikoista 75%. Tampereella työssäkäy-
vistä 70% on kaupungin omia asukkaita ja noin 
20% ympäristökunnissa asuvia pendelöitsijöitä. 
Eniten Tampereella käydään töissä Kangasalta ja 
Ylöjärveltä. Jonkin verran työmatkalaisia saapuu 
myös kaupunkiseudun ulkopuolelta johtuen alueen 
sijainnista monipuolisessa liikenteen solmukoh-
dassa. (4)

Asukkaiden ja työpaikkojen määrän kasvaessa 
sekä samalla myös yleisen elintason noustessa 
liikennemäärätkin kasvavat Tampereen seudulla 
voimakkaasti. Kasvuvauhti on nopeampaa kuin 
muilla Suomen suurilla kaupunkiseuduilla - ja kasvu 
ohjautuu ensisijaisesti henkilöautoiluun. Henkilöau-
tojen tiheys ylitti 400 autoa 1000 asukasta kohden 
ympäryskunnissa vuonna 1996 ja Tampereella 
vuonna 2004. Kasvua kiihdyttävät entisestään 
muutokset ihmisten arkisissa liikkumistarpeissa. 
Väestön ja toimijoiden määrän kasvaessa ja elin-
keinoelämän verkostoituessa myös työssäkäynti-
alue laajenee. Samanaikaisesti ihmisten yksilölli-
seen ajankäyttöön liittyvät arvostukset muuttuvat. 
Suuren mittakaavan kaupunkisuunnittelussa 
määritellyt toimintojen keskittymät ja paikkojen 

todelliset saavutettavuusominaisuudet eivät aina 
kohtaa. Kaupunkiseudulla henkilöautoilla tehtyjen 
matkojen määrän odotetaankin joidenkin arvioiden 
mukaan kasvavan vuoteen 2025 jopa 35%. (TASE 
2025) Tampere kärsii jo nyt monilla tieosuuksilla 
työmatkaliikenteestä aiheutuvasta ruuhkautumi-
sesta.

Myös tavaravirrat vaikuttavat liikenteeseen. 
Pirkanmaalta lähtöisin olevien, sinne suuntautu-
vien ja sen läpi kulkevien kuljetusten vuosittainen 
määrä on noin 60 miljoonaa tonnia. Tavaran 
määrällä ja arvolla mitaten tiekuljetukset nousevat 
raidekuljetusten ohi seudun tärkeimmäksi kuljetus-
muodoksi. Tärkeimpiä kuljetettavia tavararyhmiä 
ovat jalostettu puu, paperituotteet, elintarvikkeet 
sekä tukki- ja kuitupuu. (5)

Kaupunkiseudun väestön ja liikennevirtojen kasvun 
vastaanottaminen hallitusti ja kestävän kehityksen 
tavoitteita noudattaen on haasteellista. Suurilin-
jaisia ratkaisuja on etsittävä yhdessä kaupunkira-
kenteen, liikennejärjestelmien ja palvelurakenteen 
strategisen suunnittelun keinoin.

Asukkaita
Työpaikkoja

(Tilastokeskus)

Rautatie

Sinisävyinen taustakartta:

TASE 2025: Liikenteen nykytila Tampereen seudulla:
Päivittäisten matkojen määrä seudun kuntien välillä talvella 2005

Toimialat
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1.2 Tarve joukkoliikennejärjestelmän kehittämiselle

Kasvavaa liikennekysyntää on Tampereen seudulla perinteisesti 
helpotettu mittavia tie- ja katuhankkeita suunnittelemalla. Jos lii-
kennejärjestelmää tahdotaan kuitenkin kehittää kestävästi ja 
oikeudenmukaisesti, tulee myös hyvien kevyen- ja joukkoliikenteen 
olosuhteisiin panostaa. Tällä hetkellä Tampereen seudun sisäisistä 
matkoista 58% tehdään henkilöautolla ja noin 27% kävellen tai pyörällä. 
Joukkoliikenteen osuus on noin 12%. kasvavien liikennemäärien 
hallitsemisessa tärkeää olisi saada vallalla oleva henkilöautoliikenteen 
osuuden kasvu ja vastaavasti kevyen- ja joukkoliikenteen osuuden 
lasku pysähtymään.

Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kehittäminen on merkityksellistä 
myös ympäristön laadun kannalta. Hyvä joukkoliikenneratkai-
su liitettynä hyvään kaupunkirakennemalliin edistää asukkaiden 
terveyttä ja hyvinvointia sekä kaupunkiluonnolle tärkeitä yhteyksiä. 
Ajoneuvoteknologian kehityksellä ei yksin saavuteta liikenteen hiili-
dioksidipäästöille vuoteen 2020 asetettua tavoitetasoa, jolloin lyhyen 
aikavälin tavoitteiden saavuttamisessa joukkoliikenteen tukeminen on 
avainasemassa.

Taloudellisen yhdyskuntarakenteen ja tehokkaan joukkoliikenne-
järjestelmän saavuttamiseksi Tampereen kaupunkiseudun kasvua 
koetetaan nyt järkeistää useiden toistensa kanssa keskustelevien 
liikenne- ja maankäyttösuunnitelmien ja -arviointien avulla. 
Tulevaisuuden joukkoliikennejärjestelmän luonnetta on hahmoteltu 
Tampereen kaupunkiseudun laajuisessa TASE 2025-projektissa, jossa 
bussiliikenteen rinnalle ovat nousseet erilaiset raideliikenteen kehitys-
mahdollisuudet. Tutkimuksessa on päädytty ehdotukseen, joka yhdistäisi 
katuraitiotien, lähijunaliikenteen sekä ns. bussilinjojen laatukäytävä-
ajattelun. Ehdotetun liikennejärjestelmän suhde tulevan maankäytön 
potentiaaliin on jätetty melko tunnustelevalle ja suurpiirteiselle tasolle, 
nojaten paljolti olemassa oleviin kaavasuunnitelmiin.

Pallo on tällä hetkellä Tampereen seutukunnan kuntayhtymällä, 
jonka alaisuudessa laaditaan tulevaa kaupunkiseudun mittaista 
rakennesuunnitelmaa. Työssä on tähän mennessä tuotu esille kolme 
vertailuvaihtoehtoa: tiivistyvä kaupunkirakenne, joukkoliikennekäytä-
viin tukeutuva kaupunkirakenne ja monikeskuksinen kaupunkirakenne. 
Vertailukohdaksi on otettu tarkasteluun myös nykyinen hajaantuvan 
kaupunkirakenteen malli. (6)

Kaupan suuryksikköhankkeet

Saavutettavuuden huippualueet

1960

1980

2000

Rakenteelliset tekijät - saavutettavuus

Kaupan suuryksikköhankkeet

Saavutettavuuden huippualueet

1960

1980

2000

Rakenteelliset tekijät - saavutettavuusRakenteelliset tekijät - Saavutettavuus
EDGE kaupunkisuunnittelulaboratorio, TTY 2008

Liikkujaryhmien
suosimat alueet Tampereella

Kyselytutkimus,
Liikenne- ja viestintäministeriö 
2007

Saavutettavuus:

Hierarkkisesti keskeisten ohikulkuväylien varret ovat henkilöautoliikenteen saavutettavuuden kannalta 
huippualueita, jotka vetävät puoleensa strategisesti paikkansa valitsevia hyvistä yhteyksistä hyötyviä 
kaupallisia toimijoita. Erityisen houkuttelevia paikkoja ovat kahden merkittävän väylän risteykset. (7)

Kehitys on seurausta yhteiskunnan autoistumisesta, ja se johtaa paikoin kaupunkirakenteen sisäisten 
polaarisuuksien muuttumiseen. Suurten ohitusväylien aika on alkanut Suomessa jo 1960 luvulla. Suun-
nittelualuetta Koillis-Tampereella halkova valtatie 9:n osuus on kuitenkin valmistunut vasta 2000-luvulle 
tultaessa. Palveluiden siirtyminen Linnainmaan koilliskeskuksessa ja Kaukajärvellä kohti liikenneliittymiä 
on parhaillaan voimakkaasti käynnissä. (8)

Liikkumistottumukset:

Joukkoliikenteen käyttäjien asuminen Tampereella painottuu tehokkaasti rakennetulle ja hyvin joukkolii-
kenteellä saavutettavissa olevalle keskusta-alueelle sekä Hervannan kaupunginosaan. Autoilijat sijoittuvat 
tyypillisesti pien- ja rivitalovaltaisille alueille juuri keskeisten ohikulkuväylien läheisyyteen. Hankkion 
aluetta suunniteltaessa tulee saattoja liityntäliikenteen mahdollisuudet ottaa erityisesti huomioon. (9)
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2.3 Raideliikenteen tuomat mahdollisuudet

Nykyisen kaltaisen bussiliikenteen kehittäminen kaupunkiseudun 
ainoana joukkoliikennejärjestelmänä saattaa helposti johtaa maankäyttöä 
kohti hajaantuvaa kaupunkirakennetta. Tällaisessa tulevaisuuspolussa 
väestönkasvu ohjataan pääasiassa rakentamattomaan ympäristöön, 
jolloin seudun sisäiset matkat pitenevät, ja kaupunkirakenne saa 
homogeenisen, mattomaisen muodon.

Bussiliikenteestä poiketen raideliikenneverkot muodostavat kaupun-
kirakenteeseen runkolinjoja, joiden varrelle eri toimijoiden on helppo 
uskaltaa sijoittautua: raide on pitkäikäinen investointi, joka myös 
edellyttää asemanseutujen maankäytöltä keskimääräistä suurempia 
tehokkuuksia. Näin luodaan heterogeenista, monikeskuksista kaupun-
kiympäristöä, joka tarjoaa tartuntapintoja monenlaisille elämäntavoille.

TASE 2025 -hankkeessa vertailtiin ennen suositeltuun ratkaisuun 
päätymistä keskenään katuraitiotien, pikaraitiotien ja lähijunaverkon 
sopivuutta Tampereen seudulle. Eri raideliikenneratkaisujen väliset erot 
perustuvat mm. niiden käyttämiin reitteihin, verkoston laajuuteen, linjojen 
määrään, vuorovälien tiheyteen, linjojen nopeuteen ja pysäkkiväleihin 
sekä käytettävään liikennöintikalustoon. Kukin raideliikennevaihtoeh-
doista tukee omanlaistaan yhdyskuntarakennetta.

Liikenteen joukossa puikkelehtivalle katuraitiotielle ominaiseen maan-
käyttömalliin kuuluu keskusta-alueiden tiivistyminen ja kaupunkiseudun 
laita-alueille mattomaisesti leviävä rakentaminen. Pikaraitiotie tukee 
asemanseutujen kehittämistä tiiviiksi, urbaaneiksi ympäristöiksi. 
VR:n olemassaolevilla reiteillä kulkeva lähijunaliikenne taas ottaisi 
asemanseutuina käyttöön runsaasti tällä hetkellä vajaakäytöllä olevia 
alueita, joilla on paljon kehityspotentiaalia. Käytännössä raideliiken-
nevaihtoehtoja voidaan liikennejärjestelmää sunniteltaessa yhdistellä 
tarpeen mukaan. Myös monenlaisia perusratkaisujen välimalleja on 
toteutettu maailmanlaajuisesti.

Pelkkä raiteille siirtyminen ei kuitenkaan riitä asutuhistorian omaavassa 
ympäristössä seudun ainoana joukkoliikennejärjestelmän uudistuksena. 
Verkon laajuudesta ja pysäkkivälistä riippumatta joudutaan järjestelmää 
aina täydentämään avustavilla bussiyhteyksillä sekä takaamalla 
mahdollisuudet liityntäliikenteen ja kutsuohjatun liikenteen sujuvaan 
käyttöön.

Diplomityössä on tartuttu Hankkion alueen kannalta mielenkiintoiseen 
ajatukseen kertaalleen alasajetun Tampereen seudun lähijunaverkon 
henkiinherättelystä ja kaupunkirakenteen sisälle jäävien välialueiden 
kehittämisestä urbaaneiksi asemanseuduiksi. Prosessi kiinnostaa myös 
laajempana ilmiönä. Yli 80% suomalaisista asuu tänään radanvarsikun-
nissa, ja maan aluerakenne liittyy vahvasti raideliikenteeseen.



Työ
Asuminen

Kaupalliset palvelut
Instituutiot

Liikennemäärät
(tallimalli, tilanne 2005)

2.4 Diplomityön lähtökohtainen joukkoliikenneratkaisu

Diplomityössä ensisijaiseksi joukkoliikennejärjestelmäksi on valittu Hankkion alueen kannalta 
ilmeisen mielenkiintoinen raideliikenteen kehittäminen olemassa olevalla VR:n radalla. 
Järjestelmän toteutus voidaan valita pikaraitiotien ja perinteisemmän lähijunaratkaisun 
välimaastosta. Suunnitelmassa on tarkoituksella jätetty määrittelemättä käytettävissä oleva 
liikennöintikalusto. Lähtökohtana on maankäytön kehityspotentiaali, jota raideliikenteen 
ratkaisut seuraavat. Ajatuksena on luoda eheytettävään kaupunkirakenteeseen ihmisen 
mittakaavassa olevia hierarkkisia yksiköitä, jotka kehittyessään mahdollistavat myös uusien 
juna-asemien käyttöönoton. Tavoitteena on lähestyä kooltaan mittavan alueen kehittämistä 
pitkällä aikavälillä tapahtuvana prosessina.
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1.  Tampere rautatieasema, ydinkeskusta
2.  TAYS
3.  Vuohenoja
4.  Särkänniemi
5.  Hankkio
6.  Koilliskeskus
7.  Kaukajärvi
8.  Nattari
9.  Kangasalan asema
10.  Kangasala
11.  Nurmi-Sorila
12.  Hervanta

Tarkoituksena luoda ympäristöä, joka 
kannustaa monipuolisiin päivän aikana 
tehtyihin matkaketjuihin

Valitussa joukkoliikennejärjestelmässä on suun-
nittelualueelle sijoitettu yksi keskeinen lähijuna-
asema, jonka sijainti sovittiin Tampereen 
kaupungin kaavoitusyksikön edustajan kanssa 
diplomityön teon alkuvaiheessa. Pääaseman 
ympäristö on suunnitelmassa määritelty tiiviiksi 
kaupunkimaiseksi alueeksi, jossa kaupunkiku-
valliset ambitiot ja kehityspanokset ovat korkeat. 
Lisäksi suunnitelmassa on osoitettu radan varrelle 
noin kilometrin etäisyydelle pääasemasta kaksi 
mahdollisen myöhemmän aseman kohtaa, joiden 
käyttöönotto riippuu täysin niitä ympäröivien 
alueiden kehityssuunnasta. 

Ratkaisuun on päädytty tarkastelemalla muiden 
eurooppalaisten kaupunkien lähijunajärjestelmiä, 
joissa pysäkkiväli vaihtelee mm. kaupunkiraken-
teen tehokkuuden ja liityntäyhteyksien mukaan. 
Näistä läheisinä esimerkkeinä mainittakoot 
Helsingin ja Tukholman lähijunaverkostot. TASE 
2025 -vertailussa tarkastellussa lähijunaratkaisus-
sa seisakkeiden välinen etäisyys on mielestäni 
jätetty melko väljäksi. Syy saattaa olla uudisraken-
teiden tehokkuuksiin liittyvissä arvioissa tai ver-
tailuvaihtoehdon luonteen erottamisessa samaa 
rataa hyväksikäyttävästä pikaraitiotievaihtoehdos-
ta.

Prosessiajattelun lisäksi liikennejärjestelyjen 
hahmottelussa on mietitty Hankkion keskeisen 
juna-aseman roolia myös monipuolisena bussilii-
kenteen, liityntäliikenteen ja kutsuohjatun liikenteen 
vaihtopisteenä. Itä-länsisuunnassa aseman ohittaa 
Kangasalan keskustasta Tampereelle suuntautuva 
bussiliikenteen laatukäytävä. Junarata kulkee 
Kangasalla kaukana keskustasta, mikä tekee 
bussiliikenteen jatkuvuudesta kaupunkien välillä 
ehdottoman edellytyksen. 

Itä-länsisuuntaisen bussilinjan lisäksi on 
suunnitelmassa nostettu esille mahdollisuus poh-
jois-eteläsuuntaisesta linjasta, joka yhdistäisi uudet 
Nurmi-Sorilan ja Vuoreksen alueet Koilliskeskuk-
sen, Hankkion, Kaukajärven ja Hervannan kautta 
toisiinsa melko mutkattomalla linjalla. Linjojen 
risteämispiste osuu Hankkion asemalle. 

Kehätien läheisyydessä olevalle asemalle 
sijoitetaan suunnitelmassa suuri henkilöautovuok-
raamo ja ympäristöstä suunnitellaan suotuisaa 
kevyen liikenteen käytölle. Näin tuetaan kaupunki-
laisten erilaisia liikkumistarpeita ja eri liikenneväli-
neitä yhdistelevien iikkumisketjujen sujuvuutta.

Viereisen sivun kuvaan on hahmoteltu diplomityön 
maailmassa lähtökohtana oleva joukkoliikennejär-
jestelmä ja kaupunkirakenne. Keskeisissä eri lii-
kennelinjojen risteyspisteissä olevat pääseisakkeet 
on merkitty ympyröin ja numeroin. 
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Valitussa joukkoliikennejärjestelmässä on suun-
nittelualueelle sijoitettu yksi keskeinen lähijuna-
asema, jonka sijainti sovittiin Tampereen 
kaupungin kaavoitusyksikön edustajan kanssa 
diplomityön teon alkuvaiheessa. Pääaseman 
ympäristö on suunnitelmassa määritelty tiiviiksi 
kaupunkimaiseksi alueeksi, jossa kaupunkiku-
valliset ambitiot ja kehityspanokset ovat korkeat. 
Lisäksi suunnitelmassa on osoitettu radan varrelle 
noin kilometrin etäisyydelle pääasemasta kaksi 
mahdollisen myöhemmän aseman kohtaa, joiden 
käyttöönotto riippuu täysin niitä ympäröivien 
alueiden kehityssuunnasta.

Ratkaisuun on päädytty tarkastelemalla muiden 
eurooppalaisten kaupunkien lähijunajärjestelmiä, 
joissa pysäkkiväli vaihtelee mm. kaupunkiraken-
teen tehokkuuden ja liityntäyhteyksien mukaan. 
Läheisinä esimerkkeinä mainittakoon Helsingin 
lähijunaverkosto. TASE 2025 -vertailussa 
tarkastellussa lähijunaratkaisussa seisakkeiden 
välinen etäisyys on mielestäni jätetty melko 
väljäksi. Syy saattaa olla uudisrakenteiden 
tehokkuuksiin liittyvissä arvioissa tai vertailuvaihto-
ehdon luonteen erottamisessa samaa rataa hyväk-
sikäyttävästä pikaraitiotievaihtoehdosta.

Prosessiajattelun lisäksi liikennejärjestelyjen 
hahmottelussa on mietitty Hankkion keskeisen 
juna-aseman roolia myös monipuolisena bussilii-
kenteen, liityntäliikenteen ja kutsuohjatun liikenteen 
vaihtopisteenä. Itä-länsisuunnassa aseman ohittaa 
Kangasalan keskustasta Tampereelle suuntautuva 
bussiliikenteen laatukäytävä. Junarata kulkee 
Kangasalla kaukana keskustasta, mikä tekee 
bussiliikenteen jatkuvuudesta kaupunkien välillä 
ehdottoman edellytyksen.

Itä-länsisuuntaisen bussilinjan lisäksi on 
suunnitelmassa nostettu esille mahdollisuus poh-
jois-eteläsuuntaisesta linjasta, joka yhdistäisi uudet 
Nurmi-Sorilan ja Vuoreksen alueet Koilliskeskuk-
sen, Hankkion, Kaukajärven ja Hervannan kautta 
toisiinsa melko mutkattomalla linjalla. Linjojen 
risteämispiste osuu Hankkion asemalle.

Kehätien läheisyydessä olevalle asemalle 
sijoitetaan suunnitelmassa suuri henkilöautovuok-
raamo ja ympäristöstä suunnitellaan suotuisaa 
kevyen liikenteen käytölle. Näin tuetaan kaupunki-
laisten erilaisia liikkumistarpeita ja eri liikenneväli-
neitä yhdistelevien iikkumisketjujen sujuvuutta.

Viereisen sivun kuvaan on hahmoteltu diplomityön 
maailmassa lähtökohtana oleva joukkoliikennejär-
jestelmä ja kaupunkirakenne. Keskeisissä eri lii-
kennelinjojen risteyspisteissä olevat pääseisakkeet 
on merkitty ympyröin ja numeroin.

Tarkoituksena luoda ympäristöä, joka kannustaa 
monipuolisiin päivän aikana
tehtyihin matkaketjuihin



 

 

Asema Luonne Käyttäjäkunta Aseman toiminnot 

VUOHENOJA Vaihtoasema 
(katuraitiotie) 

- Hervantaan tai 
keskussairaalalle suuntaavat 
lähijunaliikenteen käyttäjät 

- Paikalliset asukkaat ja 
työntekijät 

- Hakametsän halliin ja 
paikallisiin urheilupaikkoihin 
suuntaavat matkustajat 

- Miellyttävät tilat ja toiminnot 
jatkoyhteyden odotteluun 

- Hyvin joukkoliikenteen avulla 
saavutettavissa oleva 
urheiluhalli 

- Asumisen ja työssäkäynnin 
toimintojen kehittämien 
alueella. 

MESSUKYLÄ Liityntäliikenne - Messukylän ja Ristinarkun 
suunnilta tuleva 
liityntäliikenne (henkilöauto) 

- Paikalliset asukkaat ja 
työntekijät 

- Parkkihallit liityntäliikenteen 
käyttöön 

- Uusi työpaikkojen ja 
asumisen tiivistymä. Rata 
kulkee kanjonissa, jonka 
päälle on mahdollista 
sijoittaa uudisrakentamista. 

HAUTALAMPI Liityntäliikenne 
(mahdollinen) 

- Kehä I:n liityntäliikenne 
- Paikalliset asukkaat ja 

työntekijät 
- Liityntäliikenne polkupyörällä 

- Parkkihallit liityntäliikenteen 
käyttöön 

- Asumisen ja työssäkäynnin 
tiiviistymä 

- Kaupan tilojen kehittäminen 
saavutuspisteessä 

HANKKIO Keskusasema 
Vaihtoasema 
Kutsuliikenne 
KEHÄ I 

- Kaupunkimaisen keskusta-
alueen asukkaat ja työntekijät 

- Kutsu- ja palveluliikenteen 
käyttäjät, autonvuokraajat 

- Vaihtoliikenne kangasalan 
bussiliikenteen 
laatukäytävältä lähijunaan 

- Vaihtoliikenne Vuores-Sorila-
bussilinjalle 

- Kaupunkiseudulta saapuvat 
virkistysalueen käyttäjät 

- Miellyttävät tilat ja toiminnot 
jatkoyhteyden odotteluun 

- Suuri autovuokraamo Kehä 
I:n läheisyydessä 

- Parkkihallit liityntäliikenteen 
käyttöön 

- Ostoskeskus 
- Joustavat vuokrattavat 

toimistotilat 
yritysneuvontapalveluiden 
yhteydessä 

- Kirjasto ja oppilaitoksien 
tiloja 

- Puistoon pääulkoilureitille 
avautuva museorakennus, 
jossa vaihtuvia näyttelyitä 

VEHMAINEN Paikallisasema 
(mahdollinen) 

- Paikalliset asukkaat ja 
työntekijät 

- Aseman tarve riippuu alueen 
kehityskulusta 

HOLVASTI Liityntäliikenne 
aseman sijainti 
välillä 
Kaukajärventie- 
Holvastintie 

- Vehmaisten ja leinolan 
alueelta tuleva liityntäliikenne 
(henkilöauto, polkupyörä) 

- Parkkihallit liityntäliikenteen 
käyttöön 

- Jalankulun ja pyöräilyn 
olosuhteita ja radan ylitys- ja 
alituspaikan toimivuutta 
parannetaan 

KEHÄ II Liityntäliikenne - Liityntäliikenteen käyttäjät 
Lahdentieltä 

- Paikalliset asukkaat ja 
työntekijät 

- Uusi kaupunkirakenne 
- Yhteys laajaan 

virkistysalueeseen 

 
 

Suinula

Ruutana

Jussila

Kangasalan 
Asema

kehä II

H
olvastintie

K
aukajärventie

Vehm
aistenkatu

H
ankkio, kehä I

H
autalam

m
i

R
istinarkku

H
ervannan valtaväylä /

kalevantie

Iidesranta

Viinikka
0,8 km

1,2 km

1,6 km

1,6 km

1,0 km

0,9 km

1,2 km

0,7 km

1,0 km

1,2 km

2,2 km

1,8 km

1,1 km

2,3 km

Tampereen
keskusrautatieasema

Erityiseen saavutettavuuspisteeseen
nojaava asema

Asema

Jousto; mahdollinen asema

Itäinen lähijunaliikenne:
Pysäkkien roolit

Erityiseen saavutettavuuspisteeseen nojaavat:

Aseman sijainti perustuu radan ja muun vilkas-
liikenteisen pääväylän risteyskohtaan. Sijaintia 
voidaan käyttää hyväksi saatto- ja liityntäliikenteen 
suunnittelussa. Asemanseudun saavutettavuuden 
laatu muuttuu, kun paikalle pääsee myös junalla. 
Etenkin valtateiden ja radan risteyskohdissa on 
paljon potentiaalista käyttöön otettavaa maa-alaa.

Asemanseudut:

Asemien ympäristöt suunnitellaan huolellisesti 
tiiviiksi, kaupunkimaisiksi ympäristöiksi paikalliset 
rakenteet ja typologiat huomioonottaen. 
Suunnittelussa hyödynnetään arkkitehtuurikilpai-
luja.

Jousto; mahdollinen asema:

Joustoasemien ympäristössä maankäyttöön liittyvät 
määräykset ovat muita asemanseutuja vapaampia, 
ja mielenkiintoista ympäristöä pyritään luomaan 
osallistuvan suunnittelun keinoin. Joustoalueilla 
olevat toimijat voivat reagoida Hankkion asemaan 
siirtymällä uuteen toimipaikkaan tai kehittämällä 
toimintaansa nykyisellä sijainnillaan.

Joustoasemalle jätetään tilavaraus radan varrelta. 
Alueen kehitystä seurataan, ja liikennöintitarpeen 
noustessa määritellyn kynnysarvon yli asema 
otetaan käyttöön.
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3.1 Infrastruktuuri

1883 valmistunut Itä-Tamperetta halkova rautatie on toiminut 
tartuntapintana sekä teollisuuslaitosten että työläisasuin-
alueiden sijoittumiselle. Tällä hetkellä radan liikennöinti 
on pääasiassa nopeaa ohikulkuliikennettä, joka käsittää 
sekä tavara- että henkilöliikennekuljetuksia. Rata suuntaa 
Hankkiosta nähden länteen kohti Tampereen keskustaa ja 
koilliseen kohti jyväskylää ja edelleen Pohjois-Suomeen. 
Tamperetta lähin henkilöliikenneseisake on Orivedellä. 
Rautatiellä on merkittävä estevaikutus suunnittelualueen 
sisäiseen liikkumiseen. Virallisia risteyspaikkoja on melko 
harvassa, mutta käytännössä radan ylittäviä pieniä oikopolkuja 
on syntynyt paikkoihin, jossa rata kulkee muun ympäristön 
kanssa samalla tasolla. Lähijunaliikenteen tuominen alueelle 
edellyttää lisäratakapasiteettia eli kahta uutta rinnakkaista 
raidelinjaa, joista on jo tehty alustavia selvityksiä.

Messukylänkatu muuttuu Vilusen sorakuopan kohdalla Kan-
gasalantieksi. Väylä on historiallinen kulkureitti, jonka muotoja 
on tarpeen mukaan välillä oiottu. Kehämäisten valtateiden 
valmistuttua hiljan Kangasalantie on menettänyt merkitystään 
keskeisenä ohikulkuväylänä. Tällä hetkellä liikenne on melko 
rauhallista ja suuntautuu pääasiassa reitin varrella oleville 
teollisuus- ja asuinalueille. Kangasalantietä on näin ollen 
mahdollista hieman mutkittaa Kaukajärven läheisyydessä, 
jolloin houkuttelevalle pohjoisrannalle saadaan leveämpi kaista 
uudisrakentamista ajatellen. Tien rinnalla kulkee pyöräilyreitti.

Sammon valtatie on 1980-luvulla valmistunut reitti, joka 
risteää lännessä Hervannan valtaväylän kanssa ja jatkuu 
edelleen kohti Tampereen keskustaa liittyen siellä Itsenäi-
syydenkatuun. Suunnittelualueella Sammon valtatie syöttää 
sen varrelle syntyneitä teollisuuslaitoksia. Tien rinnalla kulkee 
pyöräilyreitti.

Valtatie 9 on vasta 2000-luvun kynnyksellä valmistunut 
keskeinen valtakunnallisen tason kulkuväylä. Reitti kulkee 
suunnittelualueella kanjonissa muun maaston tason 
alapuolella. Tie yhdistyy Kangasalantiehen ja sammon 
valtatiehen suurilla liityntärampeilla, joiden läheisyydessä 
voidaan katsoa olevan merkittäviä henkilöautoliikenteen saa-
vutettavuuden huippupisteitä. Valtatie 9 on Lahdentien ja 
Sammon valtatien kanssa valmistuttuaan muuttanut oleellisesti 
paikallisen historiallisen reitistön hierarkiaa. Tie muodostaa 
alueen kehittämisen kannalta haastavan estevaikutuksen. 
Väylän rinnalla kulkee rautatien alittava pyöräilyreitti, joka 
jatkuu etelässä Juvankadun rinnalla ja pohjoisessa Aitolah-
dentietä myötäillen.

Asukkaita

Asukastiheys

Ty;paikkoja
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3.2 Aktiviteetit

Suunnittelualue on tällä hetkellä pääasiassa pienteollisuus- ja 
teollisuusvaltaista radanvarteen kehittynyttä työpaikka-aluetta. 
Ympäröivälle aluelle levittäytyy pientalovoittoiset lähiöt virkistysmah-
dollisuuksineen.

Messukylä on vanhojen kulkuväylien risteykseen syntynyt keskus, 
jonka elinvoimaisuus ja merkitys seudullisessa mittakaavassa on 
ollut tällä vuosisadalla tasaisesti heikkenevä. Palvelut ja instituutiot 
sijaitsevat Messukyläntien varrella. Lähin postitoimisto sijaitsee 
Kaukajärvellä.

Kaukajärvi on 1960-luvulla tiivistymään alkanut vihreä lähiö, jonka 
rakentaminen on rivitalo- ja kerrostalovaltaista. Asuinalue sijoittuu 
järven eteläpuolelle hyvien virkistysmahdollisuuksien läheisyyteen. 
Alueen kehitys on ollut jatkuvasti kasvusuuntaista. Ohikulkeva 
Juvankatu sekä erityisesti Kangasalantien ja kehäväylän risteys on 
vetänyt viime aikoina palveluita ja instituutioita puoleensa.

Vehmaisten pientalovoittoisen kaupunginosan kavoitus aloitettiin 
50-luvulla paikallisjuna-aseman läheisyyteen. Kaukajäventien 
varrelle sijoittuu koulu ja urheilukenttä. Rautatiesillan kupeessa on 
pienteollisuus-, varasto- ja toimistokeskittymä. Viimeisin kehitys 
alueella on suuntautunut Kaukajärven rantaa kohti, entisille 
Kaukajärven kartanon sijoille. Kangasalantien ja Kaukajärventien 
risteykseen on alkanut hiljan rakentua pieni lähipalveluiden keskittymä.

Koilliskeskus tarjoaa lähipalveluita Linnainmaan ja Leinolan alueille. 
Viimeaikainen kehitys on suuntautunut voimakkaasti kaupungin 
kahden keskeisimmän henkilöautoliikenteen ohikulkuväylän 
risteykseen, jossa on parhaillaan käynnissä useita hyvin laajoja 
kaupan suuryksiköiden rakennusprojekteja.

Janka-Ristinarkun keskus sijaitsee vanhan Takahuhdin kyläkeskuksen 
alueella, Sammon valtatien ja Ristinarkuntien risteyksessä. Jankan 
palvelukeskittymä ja kerrostalovaltainen asuinalue on alkanut kehittyä 
1980-luvulla sammon valtatien valmistuttua. Ristinarkulla sijaitsee 
koillis tampereen ainoa lukio, jonka toiminta on mahdollisesti lähitule-
vaisuudessa siirtymässä paikalta Sammon lukion yhteyteen. (11)
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3.3 Maankäyttö

Vuonna 2007 vahvistuneessa Pirkanmaan 
maakuntakaavassa suunnittelualueen valtatie 
9:n läntinen puoli on osoitettu asumiselle ja koko 
idänpuolinen osa pääasiassa työpaikka-alueek-
si. Tampereen kantakaupungin vuonna 2003 
vahvistetussa yleiskaavassa vastaavan suuruinen
painotus alueella on teollisuuden ja varastoinnin 
tiloilla. (12)

Suunnittelualueelle on myös osoitettu 
Yleiskaavassa joitakin merkittäviä vielä 
toteutumattomia merkintöjä. Yrittäjänkadun on 
suunniteltu yhdistävän Kangasalantietä ja Sammon 
valtatietä. Sen varrelle on radan ja Sammon 
valtatien välille osoitettu myös palveluvaltaisten 
yritysten alue. (13)

Ajantasaisissa asemakaavoissa suurimmalle 
osalle teollisuusalueesta on osoitettu tehokkuus 
0.5. Suuri osa peltoaukeista on yhä viljelykäytössä, 
vailla asemakaavaa.

Suunnittelualueen nykyisten rakennusmassojen 
raekokoa tarkasteltaessa kartalta nousevat 
selkeästi esille hallimaiset teollisuuden ja kaupan 
toimitilat. Verrattaessa rakeisuuskuvaa alueen 
sisäisiä riekaleisuustasojen vaihteluita kuvaavaan 
ajantasa-asemakaavaan voidaan todeta ilmeinen 
yhteys yksittäisten rakennusten ja niiden käyttämän 
tonttimaan kokojen sekä alueelle osoitetun 
tehokkuuden välillä. Riekaleisuuden vaihtelut 
luovat erityisiä tartuntapintoja alueen kehittämis-
suunnitelmien laatimiselle.

Rae- ja riekaleisuuskokojen vaihteluun liittyvät myös 
alueille sijoittuvien toimintojen erilaiset luonteet. 
Teollisuusympäristöille tyypillinen sulkeutuneisuus 
korostaa liikkumisen estevaikutuksia. Kullakin 
alueen työpaikkanoodilla on hyvin puumainen 
rakenne, jossa henkilö- ja tavaravirrat kulkevat 
yhtä syöttöreittiä pitkin. Kaupan alaan painottuvat 
liikkeet sekä korkean profiilin teollisuusyrityk-
set ovat hakeutuneet puurakenteen juurelle 
kokoojaväylän läheisyyteen, ja paljon varastopihaa 
vaativat toimijat ovat sijoittuneet pääosin suojaan 
taka-alalle radan läheisyyteen.
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3.4 Hankkion yritystoimintaympäristöt

Suunnittelualueella keskeinen kaupan ja teollisuuden 
painotus on rakennusalalla. Saatavilla olevien tuotteiden 
kirjo kattaa keittiökalusteista betonirakenteisiin. Ra-
kennusteollisuuden klusterin sitoo historiallisesti 
Hankkioon maa-aineksen otto; savinen maaperä 
on ollut mm. tiiliteollisuudelle otollista raaka-ainetta. 
Alueella on edelleen yrityksiä jotka hyötyvät paikallisista 
luonnonvaroista. Maaperästä raaka-aineensa ottavien 
teollisuustoimijoiden ketjumainen vyöhyke jatkuu Vilusen 
sorakuopalta kohti Kangasalaa harjumuodostelmia 
myötäillen. Tampereen seudun kaupungistuminen on 
tuonut Hankkioon myös erinomaisen mahdollisuuden kier-
rätysmateriaalien jalostamiselle raaka-aineiksi. Alueelle 
sijoittuu autonromuttamoita ja erilaisten käyttökelpoisten 
jätemateriaalien keräyslaitoksia.

Suunnittelualue on kooltaan mittava, joten sille mahtuu 
uuden urbaanin kaupunkirakenteen lisäksi myös teol-
lisuusympäristön kehittämisalueita. Hankkion yritysten 
omien tuotteiden käyttö alueen uudisrakentamisessa 
voisi olla kiinnostava mahdollisuus. Samalla yrityksille 
avautuisi erinomaisia uusia näyteikkunoita keskellä 
vireätä kaupunkiympäristöä. Yhdistämällä materiaalien 
kierrätystoimintaa rakennusteollisuuden tarvikkeiden ja 
palveluiden tuotantoon voisivat alueen toimijat yhdessä 
etsiä uusia mahdollisuuksia myös kestävää kehityksiä 
tukevilta markkinoilta. Hankkion kaupunkirakenteen 
tiivistyessä osa teollisuustoimijoista voi sijoittua 
kehittyneempine laitoksineen toisaalle, uudelle 
vastaavanlaiselle aiemmassa kehitysvaiheessa olevalle 
alueelle, tai kehittää toimintaansa edelleen Hankkiossa 
muun rakennuskannan joukossa.

Hankkion alueella on potentiaalia muuttua uuden 
lähijunaseisakkeen myötä tärkeäksi paitsi tavara- myös 
ihmisvirtojen solmukohdaksi. Syntyy mahdollisuus kehittää 
alueelle joustavia työskentely- ja oppimismetodeita 
tukevia rakenteita. Asemanseutujen yhteyteen on 
maailmalla ja Suomessakin perinteisesti osattu sitoa 
monenlaisia toimintoja. Hankkiossa tällaisia voisivat olla 
esimerkiksi ostoskeskus, kylpylä, urheiluhalli, oppilaitos, 
mediateekki, kirjasto tai teknologiapuisto. Mahdollisesti 
toimintansa tulevaisuudessa muualle siirtävät 
teollisuusyritykset jättävät jälkeensä teollisuushalleja, 
joista joko sinällään saadaan edullisia tiloja erilaisten 
yhdistysten käyttöön tai joita voidaan remontoimalla 
muuttaa hyvinkin innovatiivisiksi julkisiksi tai yksityisiksi 
rakennuksiksi.



Elinkeinoelämän toimintaympäristöjen 
kehitys

Klassinen ajatus yritystoiminnan optimaalisesta 
maantieteellisestä sijoittautumisesta perustuu 
energian, raaka-aineiden, työvoiman ja markkina-
alueen tasapainoiseen läheisyyteen. Käsitys on 
kuitenkin muuttunut hyvin nopeasti globalisaation 
myötä. Tulevaisuudessa yritystoiminnan sijoit-
tumiskäyttäytymisen kehityksessä korostuvat 
alueellinen erikoistuminen tietyn alan toimijoihin ja 
yleensäkin elinkeinoelämässä tapahtuva verkos-
toituminen. Myös työvoiman saatavuuteen liittyvät 
kohtaanto- ja laatutekijät nousevat merkittävään 
asemaan. (14)

Markkinatalouden kansainvälistyminen muuttaa 
yritysorganisaatioiden dynamiikkaa. Yritykset 
keskittyvät kilpailukykynsä parantamiseksi 
toimintansa ydinalueisiin. Ne hankkivat aiemmin 
itse tuottamiaan hyödykkeitä ja palveluita yhä 
enemmän ulkoistettuina alihankintoina. Osa 
yhtiöistä fuusioituu saavuttaakseen globaaleille 
markkinoille vaadittavan koon. Myös näiden 
suurempien yhtiöiden sisäinen organisaatio 
järjestetään usein uudestaan pienempien 
itsenäisten yksikköjen muodostamaksi kokonai-
suudeksi. (15, 16)

Erikoistuneet toimijat muodostavat verkoston, 
jossa alihankintaketjujen kustannuksia pyritään 
minimoimaan. Tuotanto- ja kuljetuskustannukset 
vaihtelevat aloittain hyvinkin paljon. Tämä selittää 
osaltaan merkittäviä eroja niiden alueellisessa 
sijoittumisessa. Tuotantosuuntautunut työ, 
jossa koulutusvaatimukset ovat suhteellisen 
matalat, siirtyy pois perinteiseltä kaupunkialueilta 
edullisemman työvoiman alueille. Yhä useammin 
siirtyminen tapahtuu pois Suomesta halvemman 
tuotannon maihin; logistiikka- ja kuljetusteknolo-
gian kehittyminen on mahdollistanut, että tuote 
tekee usein pitkiäkin matkoja eri tuotantovai-
heidensa välillä. Siirtyminen pois kaupunkikeskitty-
mästä ei yleensä koske koko tuotantoketjua, vaan 
esimerkiksi luovat suunnittelu- ja markkinointitoi-
minnot yleensä jäävät. Yhä useamman yrityksen 
toiminta on myös jo sinällään luonteeltaan paikasta 
riippumatonta, juuretonta.

Saman alan toimijat kuitenkin hyötyvät edelleen 
toistensa läheisyydestä monin tavoin. Lähelle 
syntyy helposti uusia, tuotanto- ja palveluketjuja 
täydentäviä yrityksiä. Oppilaitokset liittyvät 
verkostoihin tekemällä yritysten kanssa yhteistyötä 
mm. kilpailukyvyn kannalta yhä tärkeäämmässä in-
novaatiotoiminnassa. Syntyy alueellisia klustereita, 
jotka ovat painottuneet tiettyjen alojen toimintaan. 
Tampereen kaupungin elinkeinostrategiassa on 
määritelty alueen keskeisiksi kehitysklustereiksi 
koneenrakennus ja automaatio, informaatioja kom-
munikaatioteknologia, terveysteknologia, viestintä- 
ja mediapalvelut sekä osaamisintensiiviset 
yrityspalvelut. Uusia kärkiklustereita voi kuitenkin 
syntyä lähes mille tahansa alalle, kunhan puitteet ja 
motivaatio osaamisen kehittämiseen ovat korkealla.
(17)
Alueellisten klusterien menestymiseen pidetään 
keskeisinä tekijöinä osaamisintensiivisten 
liike-elämän palveluiden aloja (Knowledge-intensi-
ve business services). Niiden tärkein tuotantotekijä 
muodostuu inhimillisestä pääomasta, ja klusterin 
kilpailukyvylle niillä on erityinen merkitys toimijoiden 
välisen tiedon ja osaamisen välittäjinä. KIBS-Toi-
mialoihin kuuluvat IT-palvelut, Insinööri-, arkkitehti 
ja muotoilupalvelut, tutkimus- ja kehittämispal-
velut, lainopilliset ja taloushallinnon palvelut, 
konsulttipalvelut, henkilöstörekrytointipalvelut 
ja yksityiset koulutuspalvelut. Alat ovat erityisen 
herkkiä suhdannevaihteluille, sillä niiden tarjoamien 
palveluiden kysyntä on riippuvainen asiakkaidensa 
menestymisestä omilla markkinoillaan.

Yritystoiminnan sijoittautumisen kannalta yhä 
tärkeämpään asemaan ovat nousseet juuri 
osaavan avaintyövoiman saatavuus ja sen myötä 
muut laadulliset tekijät, joilla ei välttämättä ole juuri 
merkitystä itse tuotantoprosessin kannalta. Näihin 
kuuluvat esimerkiksi asuminen, kulttuuri, palvelut, 
turvallisuus, ilmasto ja ympäristön laatu yleensä. 
Joukkoon voidaan lukea myös työntekijöiden per-
heenjäsenten edut; suurten keskuksien alueilla 
on usein puolisonkin helpompi löytää työpaikka. 
Puhutaan luovasta luokasta, joka valitsee 
asuinseutunsa eri tavoin kuin ennen tärkeissä 
vainasemisa olevat ryhmät. Ihmisten halukuus 
muuttaa kaupunkeihin on edelleen kasvanut viime 
aikoina. Työvoimapula voi kavattaa työttömyyttä 
sinänsä, jos toimijoiden sijoittuminen alueelle estyy.

Verkottuva tuotanto ja joustavat toimintatavat 
hämärtävät myös perinteistä palkkatyön ja yritys-
muotoisen toiminnan välistä rajaa. Muutos on lisännyt 
esimerkiksi freelancer-toimintaa ja yksityisten työn-
välitysorganisaatioiden käyttöä. Myös kokonaan 
uusia ammattikuntia syntyy. Samalla tietoverkkojen 
tuomat mahdollisuudet erilaisiin työjärjestelyihin 
ovat kasvamassa. Agraariyhteiskunnassa työaika 
ja oma aika sekoittautuivat keskenään, kun taas 
teollisuusyhteiskunnassa ne opittiin erottamaan 
toisistaan. Jälkiteollisessa tietoyhteiskunnassa ne 
ovat jälleen sekoittumassa, ja tehtaanpillin korvaa 
ihmisen oma harkinta määrättyjen reunaehtojen 
puitteissa. Elämän tahdin kiihtymisestä on puhuttu 
jo 1800-luvulla, mutta globaali tietoyhteiskun-
ta kärjistää ilmiötä edelleen. Vuoden, viikon ja 
vuorokauden rytmit sekoittuvat, ja kaikki mahdolliset 
ajat ja tilat ovat myös potentiaalista työaikaa. Lai-
toskoulutuksen sijaan puhutaan elinikäisestä 
oppimisesta, ja myös työssä ja eläkkeellä olemisen 
rajan hämärtyminen on ilmiönä pian oletettavissa. 
Jousto näkyy myös ylitöiden, etätöiden ja osa-aikai-
suuksien muodossa. Usein puhutaan trampoliiniyh-
teiskunnasta.

Yritysten toimitiloissa joustavuus näkyy tilate-
hokkuuteen panostamisena. Töihin ei tulla yhtä 
tehtävää suorittamaan, vaan päivä saattaa koostua 
monenlaisista tiimipalavereista ja kokouksista. Tieto-
yhteiskunta ei ole poistanut kasvokkain kohtaamisen 
tärkeyttä. Joustavien työaikojen ansiosta myös 
liikkumistarve muuttunee. Kahviloissa ja liikennevä-
lineissä tehdään jo nyt paljon töitä. Lontoon yöklubit 
esimerkiksi vuokraavat päivisin tilojaan yrityksille. 
Suomalaisesta käytännöstä poiketen työpisteiden 
vuorottelu on yleinen käytäntö Keski-Euroopassa. 
Maaseudun satelliittikonttorit ovat yksi Suomeen 
ajateltu etätyömalli.

Kaavoituksessa merkitään perinteisesti esimerkiksi 
asuminen ja työpaikat eri värisinä lämpäreinä
kartalle. Todellisuudessa kuitenkin töitä tehdään 
yhä enenevissä määrin myös kotona ja liikenteessä. 
Moni työ on luonteeltaan yhä vähemmän aikaan ja 
paikkaan sitoutunutta. Tämä aiheuttaa haasteen yh-
dyskuntasuunnittelun työvälineille. Diplomityössäni 
esittämässäni suunnitelmassa pyrinkin miettimään 
ratkaisuja, joissa eri aktiviteettien, asumisen, työn 
ja virkistymisen toimintaympäristöjä sekoitetaan ja 
limitetään keskenään erilaisilla tavoilla.
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4.1 Historia

Tarkastelualueen maisemalliset peruspiirteet ovat 
syntyneet viimeisimmällä jääkaudella ja sitä seuraavissa 
vesistövaiheissa. Vuosituhansien kuluessa maisema 
on muuttunut sekä luonnon omissa prosesseissa että 
kulttuurivaikutuksen seurauksena. Maastonmuotojen, 
kulttuurimaiseman ja rakennetun nyky-ympäristön arvot 
ovat toisiinsa liittyviä ja päällekkäisiä. Savisilta pelloilta on 
kerätty ensin rehua ja viljaa, myöhemmin raaka-aineita 
pellava- ja tiiliteollisuuden tarpeisiin. Nyt globalisaatio 
haastaa perinteiset elinkeinoelämän toimintaympäristöt; 
Alkutuotanto ja teollisuus karkaavat, ja tiedosta tulee 
keskeinen suomalainen raaka-aine. (18)

Merkit tarkastelualueen varhaisimmasta asutuksesta 
liittyvät kivikauden kampakeraamiseen kulttuuriin. 
Kivikautisia asuinsijoja on paikannettu nykyisistä 
Messukylän ja Takahuhdin kaupunginosista useita. 
Myös myöhemmiltä esihistoriallisilta kausilta on tehty 
jäännöslöytöjä. Vilusen harjulta on esimerkiksi löydetty 
yksi Tampereen seudun rikkaimmista rautakauden
kalmistoista. 

Esihistoriallista asutuskulkua ohjailivat vesistöt ja harjut. 
Sijainti pitkälle pohjoiseen ulottuvan vesireitin varrella 
lienee vaikuttanut Pirkkalan kehittymiseen aikansa 
suurpitäjäksi. Saman vesistön varrelle perustettiin 
myöhemmin myös koskesta voimansa saava Tampereen 
kaupunki. Suunnittelualueen kannalta kiinnostava 
vesiväylä on ollut itä-länsisuunnassa laaksomuodos-
telmassa olevia järviä pitkin virrannut reitti Kangasalan 
Roineelta Pyhäjärveen. Reitin arvellaan olleen käytössä 
ainakin 500-luvulle asti, jolloin se olisi katkennut 
maankohoamisen vaikutuksesta. Väylästä muistuttaa 
Itä-Tampereen halki puikkelehtiva Vihioja.

Esihistoriallisia kuivamaan reittejä ovat olleet harjuja 
pitkin kulkevat kangastiet, joista monet ovat säilyneet 
käytössä näihin päiviin asti. Kuninkaankartassa näkyvä 
Messukylän- Kangasalantie on vanha Viipuriin asti 
jatkunut valtakunnallistenkin matkojen taittamiseen 
käytetty reitti. Sen varrella suunnittelualueella on ollut aina 
1900-luvulle saakka talojen yhteydessä kestikievareita 
hollitalleineen.

Takahuhdin kylän ohi pohjoiseen kulkenut toinen 
merkittävä esihistoriallinen reitti risteää Kangasalantiehen 
luoden Messukylään hyvin keskeisen ja saavutettavan 
markkinapaikan.

Esihistoriallinen vesireitti: Kangasalta Pirkkalaan. Ollut käytössä ehkäpä 500-luvulle saakka

Kuninkaan kartasto 1700-luvulta: Messukyläntie kulkee vielä harjua pitkin koko matkalta.



1930-luvun lopun laman jälkeinen talouskasvu muuttuu 
sodasta johtuvaksi taantumaksi, kunnes talouselämä jälleen 
1940-luvun lopulla jälleenrakennustehtävien myötä alkaa 
elpymään. Samalla vuosikymmenellä alkaa maaltapakona 
tunnettu yhteiskunnallinen rakennemuutos. Tampereen 
autokanta on 1940-luvun alussa 2,5 autoa ja lopussa 12,3 
autoa tuhatta asukasta kohti.

Renlundin tiilitehdas aloittaa toimintansa Hankkiossa. 
Työntekijöille on savenottomaiden vieressä asuntolat. Vilusen 
harjulla aloitetaan soranotot. Kangasalan puolella oleva 
Vatialan asuinalue kaavoitetaan. Tampereen tehtaissa käydään 
töissä junalla: Vatialan lähijuna-asema kuuluu matkustajamää-
riltään maan suurimpiin: Työläisvuorojunaan nousee päivittäin 
300-350 matkustajaa. Messukylän kunta liitetään Tampereen 
kaupunkiin.

Sodanjälkeinen pula-aika muuttuu niukkuuden ajaksi, kunnes 
säännöstelytaloudesta voidaan luopua vuosikymmenen 
puolivälissä. Teollisuustuotanto kasvaa edelleen. Teollisuus 
alkaa sijoittua Tampereen keskeisten alueiden ulkopuolelle. 
50-luvun alussa Tampereen väkiluku on 125 000, ja 51% 
työvoimasta toimii teollisuuden palveluksessa. 

“Kaukajärven kartano” siirtyy kaupungin omistukseen, ja 
sen tiluksia vuokrataan Saarioinen Oy:lle monipuoliseen 
tuotantokäyttöön. Jälleenrakennuskausi jatkuu, ja mm. 
Rasulan ja Viialan omakotialueet kaavoitetaan. Vehmaisiin 
saadaan uusi urheilukenttä ja Messukylän aseman tasoristeys 
muutetaan ylikuluksi. Linja-autoliikenne haastaa paikallisjunan, 
mutta myös hevonen on edelleen kelpo kulkuväline. Kiistelty 
Mannerheimin patsas pystytetään.

Suurteollisuudella on Tampereella työllistäjänä valta-asema. 
Elinkeinorakennetta monipuolistetaan mm. korkeakoulujär-
jestelmää parantamalla. Tampereen kaupunkisuunnitteluvi-
rastoa kehitetään ja uusista asuinalueista ja tiejärjestelyistä 
järjestetään suunnittelukilpailuja. 60-luvulla Tampereen 
autokanta kasvaa 61 autosta 180 autoon tuhatta asukasta 
kohti. 

Pitkät lamellitalot rakennetaan Kaukajärven eteläpuolelle. 
Leinolankadun omakotialueet alkavat täydentyä olemassa 
olevan rakenteen varaan. Vehmaisten omakotialue 
täydentyy kiinni Vatialaan. Amerplast aloittaa muovisten 
pakkausmateriaalien valmistuksen, ja Kaukajärven saha 
lopettaa toimintansa. Tampellan Hankkion-yksikön tuotanto 
vaihtuu pellavasta terästuotteisiin. Tiili- ja Lecaharkkotehtaille 
irtautuu junaradasta omat pistoraiteensa.
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Energiakriisit tuovat talouselämään epävakautta. Teollisuuden 
rakennemuutos käynnistyy, ja kaupungistuminen kiihtyy. Uusia 
teollisuusalueita kaavoitetaan, ja elementtitekniikka yleistyy 
rakentamisessa. Tampere saa ensimmäisen yleiskaavansa. 
Kaupungin väkiluku on 1970-luvun lopulla 166 000, ja 
työvoimasta toimii 36% teollisuuden palveluksessa.

Tamfeltin kattohuopatehdas ilmestyy maisemaan. Vehmaisten 
aseman pohjoispuolinen teollisuusalue alkaa rakentua. 
Kaukajärven asuinalueen keskusta ja sinne johtava 
Juvankatu rakennetaan. Kangasalantien Risteykseen nousee 
huoltoasema, ja tien toiselle puolen kehittyy Kaupan alan 
keskittymä. Turtolankatu rakennetaan. Kaukajärven kartanon 
päärakennus, Kylyn entinen terveyskylpylä sekä tiilitehtaan 
piippu ja rakennukset konttoria lukuun ottamatta puretaan.

Taloudessa eletään nousukautta. Kaavoituksen pääpaino on 
teollisuuden rakennemuutoksesta aiheutuvissa asemakaavan 
muutoksissa. Asuinalueita tiivistetään. Autokanta kasvaa 
1980-luvun aikana 250 autosta 370 autoon tuhatta asukasta 
kohti. 

Ristinarkku laajenee länteen ja itään rivitaloalueina. 
Radanvarteen rakennetaan Ristinarkun teollisuusalue, 
jossa yritetään yhdistää asumista pienteollisuusyksiköihin. 
Vehmaisten rakennetta jatketaan radan pohjoispuolelle
Ilmattarenkadun omakotialueella ja Holvastiin. Hyllilän 
teollisuusalue kaavoitetaan. Sen ja Vehmaisten asuinalueen 
väliin jäävä tila alkaa kuroutua kiinni uusilla teollisuuslaitok-
silla. Tammerneonin toimitilat rakennetaan. Lähijunaliikenne 
Messukylän ja Vehmaisten asemilla loppuu.

1990-luvun alkua leimaa talouden lamakausi. Uusien 
laajamittaisten jo pitempään suunnitteluvaiheessa olleiden 
tiehankkeiden toteutus alkaa. Tampereen kaupunkirakenne 
laajenee vuosikymmenen lopulla edelleen ja alkaa ylittää 
kuntarajoja yhä laajemmassa mittakaavassa. Tampereen 
keskustan teollisuusalueiden muutoskaavoitus jatkuu. 
90-luvun lopulla kaupungin väkiluku on 195 000 asukasta, 
ja työvoimasta enää 22% työskentelee teollisuuden 
palveluksessa. 

Sammon valtatie työntyy alueelle rikkoen vanhoja rakenteita. 
Lahteen suuntautuva valtatie 12 rakennetaan, ja koilliskeskus 
alkaa kehittyä. Linnainmaa kasvaa ja Orimuskatu kaartuu 
lenkiksi Mannerheiminkallion ympärille. Soudun MM-kilpailuja 
edeltää ympäristökiista Kaukajärven ruoppauksia koskien. 
1883 rakennettu Tampereen viimeinen puinen juna-asema 
puretaan Vehmaisista. Vuosikymmenen lopulla rakennettava 
valtatie 9 käynnistää suuria muutoksia.
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4.2 2000

Vuoden 2008 talouselämän tapahtumat enteilevät edellisen laman jälkeisen 
talouskasvun heikkenemistä, taantumaa. Globalisaation vaikutus teollisuuden 
työpaikkojen siirtymisessä edullisempiin tuotantomaihin muodostaa haasteen. 
2000-luvulla ympäristönäkökulmat nousevat kaavoituksessa entistä merkit-
tävämpään asemaan. Kaupunkirakenteen kompleksisuuden kasvu tuo uuden 
tarpeen yhdyskuntasuunnittelun seututasoiselle ratkaisumallille. 

Vuonna 2008 Tampereen väkiluku on xxx, ja työvoimasta xx% työskentelee 
teollisuuden palveluksessa. Autokanta kasvaa vuodesta 2000 vuoteen 
2008 xxx autosta xxx autoon tuhatta asukasta kohti. Työmatkaruuhkat 
aiheuttavat liikenteen sujuvuudessa ongelmia, joihin joukkoliikennejärjes-
telmän kehittäminen on vain osa ratkaisua.

Maisemaa halkovan Valtatie 9:n liittymien varsille syntyy uusia 
voimakkaita saavutettavuushuippuja. Koilliskeskuksen automar-
kettialue paisuu edelleen. Myös kaukajärven keskusta alkaa 
valua liittymää kohti Juvankadun ja Valtatie 9:n väliä pitkin. 
Sammon valtatien ja Kangasalantien liittymän läheisyydessä 
vaikutus on toistaiseksi verrattain vähäinen. 

Valtatie 9 on luonut alueelle eräänlaisen estevaikutuksen 
nelikentän junaradan ja Sammon Valtatien väliin jäävän 
kaistaleen kanssa. Jaon keskiössä on jäljellä pala perinteistä 
maatalousmiljöötä.

Suunnittelualueen ulkosyöttöinen luonne perustuu historialli-
seen reitistöön sekä ravinnon ja raaka-aineiden hyödyntämiseen 
perustuvaan maankäyttöön. Alueen nykyiset kulkuvaihtoehdot 
ovat melko yksipuolisia, mutta palvelevat tällä hetkellä hyvin 
tarkoitustaan teollisuusalueen kokoojareitistönä. Maankäytön 
mahdollisesti muuttuessa syntyy tarve uusien yhteyksien 
luomiselle. 

Seuraavilla aukeamilla tarkastellaan eriytetysti historia-analyy-
sissa käytettyjen aluetyyppien ominaisuuksia ja nostetaan esille 
niiden kehittämiseen liittyviä ideoita. 

Entinen Messukylän asema
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4.2 2000

Vuoden 2008 talouselämän tapahtumat enteilevät edellisen laman jälkeisen 
talouskasvun heikkenemistä, taantumaa. Globalisaation vaikutus teollisuuden 
työpaikkojen siirtymisessä edullisempiin tuotantomaihin muodostaa haasteen. 
2000-luvulla ympäristönäkökulmat nousevat kaavoituksessa entistä merkittäväm-
pään asemaan. Kaupunkirakenteen kompleksisuuden kasvu tuo uuden tarpeen yh-
dyskuntasuunnittelun seututasoiselle ratkaisumallille.

Vuonna 2008 Tampereen väkiluku on 210 000, ja työvoimasta 19% työskentelee 
teollisuuden palveluksessa. Autokanta kasvaa vuoteen 2008 mennessä 
414 autoon tuhatta asukasta kohti. Työmatkaruuhkat aiheuttavat liikenteen 
sujuvuudessa ongelmia, joihin joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen on 
vain osa ratkaisua.

Maisemaa halkovan Valtatie 9:n liittymien varsille syntyy 
uusia voimakkaita  saavutettavuushuippuja. Koilliskeskuksen 
automarkettialue paisuu edelleen. Myös kaukajärven keskusta 
alkaa valua liittymää kohti Juvankadun ja Valtatie 9:n väliä pitkin. 
Sammon valtatien ja Kangasalantien liittymän läheisyydessä 
vaikutus on toistaiseksi verrattain vähäinen.

Valtatie 9 on luonut alueelle eräänlaisen estevaikutuksen 
nelikentän junaradan ja Sammon Valtatien väliin jäävän 
kaistaleen kanssa. Jaon keskiössä on jäljellä pala perinteistä 
maatalousmiljöötä.

Suunnittelualueen ulkosyöttöinen luonne perustuu historialliseen 
reitistöön sekä ravinnon ja raaka-aineiden hyödyntämiseen 
perustuvaan maankäyttöön. Alueen nykyiset kulkuvaihtoehdot 
ovat melko yksipuolisia, mutta palvelevat tällä hetkellä hyvin 
tarkoitustaan teollisuusalueen kokoojareitistönä. Maankäytön 
mahdollisesti muuttuessa syntyy tarve uusien yhteyksien 
luomiselle.

Seuraavilla aukeamilla tarkastellaan eriytetysti historia-analyy-
sissa käytettyjen aluetyyppien ominaisuuksia ja nostetaan esille 
niiden kehittämiseen liittyviä ideoita.

Entinen Messukylän asema



ALUETYYPIT

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ
(Asuminen, työ, kaupankäynti, virkistys)

Tampere kuuluu kasvavaan kaupunkiseutuun, jos-
sa kohdistuu paineita sekä laajentamiseen kohti 
koskematonta luontoa että kaupungin tiivistämis-
een nykyisen infrastruktuurin puitteissa. 

Peltoala muuttuu vähitellen pääosin teollisuuden 
tonttimaaksi. Teemakartan negaatiosta erottuvat 
toisaalta luonnontilaiset virkistysalueet ja toisaalta 
estevaikutuksia luovat tie- ja kesantokaistaleet.

METSÄ

Koilliseen maasto nousee ja käy metsäiseksi. 
Mannerheiminkallion virkistysalue jää kaupunkirak-
enteen sisään.

Uusia metsäsaarekkeita syntyy muiden toimintojen 
väliin jäävien kesantoalueiden pusikoituessa

VESI

Vesistön rungon muodostaa Kaukajärvi ja siihen 
laskevat ojat. Kaukajärvi on herkkä pienvesistö. 
Pyhäjärvestä Iidesjärven ja Hautalammen kautta 
laskeva Pyhäoja jäljittelee muinaista vesireittiä.

Vesistöjen muodostuminen on kytköksissä maa-
lajien jakautumisen kanssa. Koilliseen käydessä 
maasto nousee ja vesi laskee kahta isompaa 
uomaa pitkin. Tamfeltin virkistysalueen lampi on 
syntynyt maa-aineen otosta.

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ
(Asuminen, työ, kaupankäynti, virkistys)

Kaupunkiseudun nykykehitys ja mahdollinen lähi-
juna-aseman rakentaminen luovat painetta alueen 
rakentamistehokkuuksien kasvattamiseen. Myös 
käyttöä vaille olevat alueet risteyskohtien lähei-
syydessä kannustavat uudisrakentamiseen. 

Eri tyyppisten saavutettavuushuippujen kohtaamin-
en luo mahdollisuuden innovatiivisille ratkaisuille 
jotka yhdistelevät erilaisia typologioita.

METSÄ

Alueen kokonaissuunnitelmaa luodessa voidaan 
ottaa lähtökohdaksi virkistysreitti, joka yhdistäisi
koilliset metsäalueet Messukylään. 

Lahdentien pohjoispuolella on paljon 
rakentamatonta metsää, jonka saavutettavuu-
sominaisuuksissa saattaisi olla potentiaalia. Myös 
pusikoituvissa alueissa on paljon mahdollisia ke-
hityskohteita.

VESI

Etelään laskeva Kaukajärven ranta virkistysmah-
dollisuuksineen on houkutteleva rakennuspaikka.
Suuria rantaviivan muokkauksia ei vesistö vält-
tämättä kuitenkaan kestä. Kangasalantietä voidaan 
siirtää hieman luoden lisää tilaa rantaan. 

Suunnittelualueen halki kulkevaa hydrosysteemiä 
voidaan kehittää osana alueen hulevesijärjest-
elmää. Varrelle voidaan rakentaa hyvinkin ur-
baaneja haihdutusjärjestelmiä.
.

Igor Franic: Zagreb, Croatia
Commercial and residential centre, 2007 

José E. Serrano: Bronx, NY, USA
Center for Global Conservation, 2008 

En 12 meter hög häst med bastu är Duilio Fortes 
egensinniga bidrag till möbelmässan i Milano, 2004 



ALUETYYPIT

MAATALOUS

Muut aluetyypit nakertavat peltoalaa vähitellen. 
Kolme tilakeskusta jatkaa toimintaansa uusien toi-
mintojen rinnalla. Peltoala sijoittuu lähinnä rauta-
tien ja Sammon Valtatien väliselle kaistalle.

Alueella on myös runsaasti kesannoiksi luettavia 
niittykasvillisuuden valtaamia alueita, joiden bioto-
opeista saattaa löytyä myös kiinnostavia rautatietä 
pitkin junien mukana paikalle kulkeutuneita lajik-
keita.

KESANTO

Väljän ja suurirakeisen infrastruktuurin väliin jää 
erikokoisia toimintojen suojavyöhykkeinä toimivia 
alueita. Joillakin näistä on myös maa-aineksen ot-
toa teollisuuden tarpeisiin. Osa alueista on ollut pit-
käänkin vailla käyttöä. 

Alueella on eri käyttöasteilla olevia rakennuksia, 
joista hyvin harva on täysin käyttöä vailla. Yritys-
ten toimintaympäritöjen viimeaikainen muutostrendi 
saattaa uhata monien toimijoiden pysyvyyttä.

KULKUVÄYLÄT

Alueella on valtakunnallisen, seudullisen, kunnal-
lisen ja paikallisen tason yhteyksiä. Ihmis- ja ta-
varavirrat kulkevat kiskoilla, autolla ja kevyen liiken-
teen reittejä pitkin. Suuren mittakaavan väylät ovat 
muodostuneet haasteeksi paikallisella tasolla. 

Liikennemäärien kasvaessa melu- ja estevaikutuk-
set tehostuvat. Erityinen vaikutus on Valtatie 9:llä.

MAATALOUS

Maatalousmiljööt voivat tuoda alueelle elämyksell-
isiä lisäarvoja. Niittyjä mahdollisisne perinnebioto-
oppeineen voi käyttää osana piha- ja puistosuun-
nitelmia.

Peltoala tarjoaa laajoja alueita uudisrakentamiselle. 
Alueelle voidaan kehittää urbaania agrikulttuuria, 
jossa esimerkiksi kasvihuoneita voidaan käyttää 
osana rakennusten energiasysteemejä.

KESANTO

Hankkiossa nykyisten ja potentiaalisten kesantoal-
ueiden saavutettavuuspotentiaali on monin paikoin 
erinomainen. Nykyisille suojavyöhykkeille voidaan 
esimerkiksi rakentaa, jolloin uudisrakennus tuottaa 
halutun suojaavan vaikutuksen. 

Teollisuuslaitosten muuttamisesta uusiin käyttöi-
hin on Tampereella hyviä kokemuksia. Uudemmat 
peltipintaiset ja betoniset teollisuuslaitokset tulee 
nähdä yhtä kiinnostavina kehityskohteina kuin pu-
natiilinen teollisuusmiljöö.

KULKUVÄYLÄT

Jo valmiiksi kanjonissa kulkevaa kehätietä on mah-
dollista kattaa kansirakenteilla, jolloin saadaan 
runsaasti lisätilaa uudisrakentamiselle ja puistoille. 
Samalla voidaan vaikuttaa meluongelmiin. 

Muiden käyttötarkoitusten korvatessa mahdollisesti 
alueen teollisuustoimintoja syntyy tarve uusien
reittien suunnittelulle.
ovat mahdollisia uusien rautatieasemien paikkoja. 
Asemat voidaan yhdistää radan suuntaisella tiellä 
joka yhdistyy Messukylän / kangasalantiehen.

Knafo Klimor: Hanyang, China
Living Steel 2007 Competition Winner

Tegnestuen Vandkunsten Aps: Kopenhagen, Denmark
Torpedohallen, reconstruction of former production halls

Drammen, Norja
Maanalainen kiertoliittymä



4.3  Maisema

Kaukajärven läntiseen kärkeen muodostuu eräänlainen 
suurmaisemalinjojen kohtauspiste. Samalla kohdin 
kerrotaan paikallistarinoissa ensimmäisten alueen 
asukkaiden nousseen maihin vesireitiltä. 

Suunnittelualue sijoittuu harjumaisemassa saviperäiseen 
laaksomuodostelmaan, jonka keskellä virtaa Kaukajärveen 
laskeva Pyhäoja. Maastonmuodot ja veden kulku 
sanelevat paljolti myös alueen muita luonto-ominaisuuk-
sia. Esimerkiksi kantakaupungin ympäristö- ja maisema-
selvityksessä todettu Hankkiossa oleva arvokas lintualue 
seuraa ojanviertä. Laaksonpohjaa pitkin kulkevat veden 
lisäksi myös kylmän ilman virtaukset. 

Asutus sen sijaan on sijoittunut ensisijaisesti rinteisiin, 
tukevalle maaperälle. Laaksomuodostelmat ovat 
täyttyneet myöhemmin, ja niihin sijoittuneet toiminnot ovat 
painottuneet työpaikkoihin.

Suunnittelualueelle voidaan hahmottaa vihreä vyöhyke, 
mahdollinen keskuspuisto, joka voisi jatkua Messukylästä 
Mannerheiminkalliolle ja aina pitkälle koillisiin metsiin 
lahdentien toiselle puolen. Puistoketjuun voisi liittyä myös 
poikittaisia virkistysaluelinjoja.

Alueen rakennuskannasta nousee esille joitakin 
maamerkkejä, joiden arvot liittyvät usein elinkeinoelämän 
historiaan. Näistä erityisrakennuksista saadaan 
tartuntapisteitä laajankin mittakaavan suunnittelulle. Myös 
tavanomaisten suurirakeisten tehdashallien suuret pinnat 
toimivat maisemallisina aiheina, joita muuntelemalla voi 
saada aikaan hyvinkin mielenkiintoista ympäristöä. Teemakarttoja:

Kantakaupungin ympäristö- 
ja maisemaselvitys

Luonnosvaiheen hahmotelma
suunnitelman virkistysalueiden ja rakennetun ympäristön suhteista.

Rakennuskulttuuri

Näkymä

Liikennemaisema

Vihreä maisema

Avoin maisemaTeollisuuslaakso

Maaston korkeussuhteet ja maiseman elementit

Messukylän kirkko näkyy 
Hankkioon asti

Hankkion Maatalousmaisemaa Kangasalantien vieressä 
kulkee pyörätie

4.3 Maisema

Kaukajärven läntiseen kärkeen muodostuu eräänlainen 
suurmaisemalinjojen kohtauspiste. Samalla kohdin 
kerrotaan paikallistarinoissa ensimmäisten alueen 
asukkaiden nousseen maihin vesireitiltä.

Suunnittelualue sijoittuu harjumaisemassa saviperäiseen 
laaksomuodostelmaan, jonka keskellä virtaa Kaukajärveen 
laskeva Pyhäoja. Maastonmuodot ja veden kulku 
sanelevat paljolti myös alueen muita luonto-ominaisuuk-
sia. Esimerkiksi kantakaupungin ympäristö- ja maisema-
selvityksessä todettu Hankkiossa oleva arvokas lintualue 
seuraa ojanviertä. Laaksonpohjaa pitkin kulkevat veden 
lisäksi myös kylmän ilman virtaukset. (21)

Asutus sen sijaan on sijoittunut ensisijaisesti rinteisiin, 
tukevalle maaperälle. Laaksomuodostelmat ovat 
täyttyneet myöhemmin, ja niihin sijoittuneet toiminnot ovat 
pain ttuneet työpaikkoihin.

Suunnittelualueelle voidaan hahmottaa vihreä vyöhyke, 
mahdollinen keskuspuisto, joka voisi jatkua Messukylästä 
Mannerheiminkalliolle ja aina pitkälle koillisiin metsiin 
lahdentien toiselle puolen. Puistoketjuun voisi liittyä myös 
poikittaisia virkistysaluelinjoja.

Alueen rakennuskannasta nousee esille joitakin 
maamerkkejä, joiden arvot liittyvät usein elinkeinoelämän 
historiaan. Näistä erityisrakennuksista saadaan 
tartuntapisteitä laajankin mittakaavan suunnittelulle. Myös 
tavanomaisten suurirakeisten tehdashallien suuret pinnat 
toimivat maisemallisina aiheina, joita muuntelemalla voi 
saada aikaan hyvinkin mielenkiintoista ympäristöä.

Teemakarttoja:
Kantakaupungin ympäristöja
maisemaselvitys

Luonnosvaiheen hahmotelma suunnitelman 
virkistysalueiden ja rakennetun ympäristön suhteista.



5: SUUNNITELMA
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5.1 Kasvuprosessi

Hankkion alueen historiaa 1940-luvulta 2000-luvulle 
asti tarkasteltaessa havaittiin typomorfologinen 
prosessi, jossa Mannerheiminkallion ja 
Kaukajärven välinen laakso vähitellen täyttyi 
esihistorialliseen tieverkostoon nojaten. Huomattiin 
myös, kuinka elinkeinoelämän tarpeet ja 
Hankkion materiaaliresurssit määrittelivät alueen 
käyttötarkoituksen. Todettiin junaradan tuomat 
saavutettavuustekijät, jotka ratakapasiteetin 
muutosten ja autoistumisen myötä kääntyivät
asukkaan kannalta estevaikutuksiksi.

Alueen täyttyessä ja elinkeinoelämän olosuhteiden 
muuttuessa siirrytään kehitysprosessissa uuteen 
sykliin: Kaupunkikudos alkaa järjestäytymään 
itsenäisesti uudelleen toimintojen välisten 
vuorovaikutusten ja vetovoimien ohjaamana. 
Muualle siirtyvät toiminnot korvautuvat uusilla 
tai jättävät jälkeensä hylättyjä kiinteistöjä 
rakennuksineen. Toimintojen laadun ja 
diversiteettiasteen muuttumisen myötä prosessiin 
liittyy myös tarve alueen sisäisen infrastruktuurin 
kehittämiselle. Verkostuneeseen ja globaaliin 
yhteiskuntaan siirtyminen tehostaa uudellee-
norganisoitumissyklin käynnistymistä ja tekee 
ilmiöstä yleisen ja ajankohtaisen. Tulevaisuuden 
yhdyskuntasuunnittelijat kohtaavat haasteita, 
joiden käsittelemiseen eivät välttämättä nykyiset 
kaavoitustyökalut riitä. (22)

Perinteisen aluevarausajattelun rinnalle syntyy 
käsitys joustavasta alueiden pääkäyttötarkoitusten
muuttumisesta. Verkostoituvassa yhteiskunnassa 
toimintojen välisten yhteyksien merkitys 
päällekkäisten muutosprosessien kehyksenä 
korostuu. Kiinnostava kysymys onkin, mihin 
suuntaan yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoittajan 
rooli ovat nyt kehittymässä. Kuinka tarkkaan 
alueiden kehitystä tulee ylhäältä ohjailla ja mitä 
keinoja ja välineitä suunnittelijoilla on käytössä?

Prosessien kulkua voidaan koittaa ennustaa 
esimerkiksi erilaisilla tulevaisuuspolkumalleja 
hyödyntävillä järjestelmillä, joissa eri päätöksistä 
seuraavia maankäyttöratkaisuja vertaillaan 
keskenään. Monien kaupunkirakenteellisten 
ilmiöiden kompleksisuus kuitenkin saattaa helposti
johtaa lukemattomiin polkuihin, jolloin muutaman 
äärivaihtoehdon keskinäinen vertaaminen voi 
vahingossa sulkea pois kiinnostavia ja joustavia 
tulevaisuuksia. Kehitteillä on erilaisia yhteys- 
ja naapurustosuhdeanalyysiin perustuvia 
tietoteknisiä simulaattoreita, joista toivotaan 
apuvälineitä maankäytön tulevaisuuspolkumallien 
laatimiseen. (23)

Perinteinen suunnitelmavisio tulee jatkossakin 
olemaan keskeinen kaavoittajan työväline. Visioita 
ja niihin liittyviä tulevaisuuspolkuja laatiessa olisi 
kuitenkin tärkeää nähdä tarkasteltavan alueen 
kehitys nimenomaan monivaiheisena prosessina 
sen sijaan että esitetään valmis maankäytön 
lopputilanne. Muutos alkaa aina joistakin kohdista, 
joillakin ehdoilla, ja sen ohjautumiseen liittyy aina 
jonkinlainen dynamiikka.

Suurimittakaavaista joustavuutta on tässä työssä 
Hankkion alueelle lähdetty etsimään uuden 
lähijunaraiteen tuomien mahdollisuuksien kautta. 
Tarkastelualue on jalankulkijan mittakaavaan 
nojaten jaettu kolmeen mahdolliseen 
asemanseudun kehitysnoodiin. Keskimmäinen 
noodi ja sen aseman sijainti sovittiin työn 
alkuvaiheessa. Sitä tukivat yleiskaavassakin 
esitetyn yhteystarpeen sijainti ja alueen rakeisuus- 
ja riekaleisuusominaisuudet. Sen sijaan sovitun 
aseman etäisyys kehätien liittymistä mietitytti.

Päädyin lopulta mahdollisuuteen, jossa keskeisen 
pääaseman kummallekin puolelle noin kilometrin 
etäisyydelle olisi mahdollista sijoittaa kehityksen 
niin vaatiessa toinen rinnakkainen lähijuna-asema. 
Näiden asemien syntyminen riippuisi noodinsa 
väestöpohjan ja toimintojen kehityksestä. 
Lähtökohtaisen joukkoliikenneratkaisun 
tarkastelun yhteydessä luvussa 2.4 huomattiin, 
että eri asemilla saattaisi olla liikenneverkoston 
kannalta hyvinkin erilainen luonne.

Kehitysnoodi
Mahdollinen asema
Alueen halkaisija 1km

Kiinteä noodi
Asemanseutu
Alueen halkaisija 1km

Esimerkki laajamittakaavaisesta
kehitysprosessista Hankkion alueella:

1. Kehitys alkaa

2. Asema rakennetaan

3. Asema vaikuttaa noodin ympäristöön

4. Kehitys jatkuu
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K = Kehitysalue
Vaiheittain rakentuva ympäristö, 
jossa spontaanimpaa suunnitte-
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Tulevaisuudessa myös mahdolli-
suus uuteen lähijuna-asemaan.
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5.2 Toimintakaavio

Suunnitelmassa on osoitettu alueelle noodien 
välinen yhteysverkko, joka takaa esteettömän 
ihmisten, tavaroiden ja tiedon kulkemisen 
kaupunkirakenteen osien välillä. Tavoitteena on 
luoda kehys monipuoliselle ja tasapainoiselle 
kokonaisuudelle. 

Eri toiminnoilla on ympäristön kehitysprosessissa 
erilainen elinikä ja oma kehitystahtinsa. Tätä 
on koitettu ajatella valitsemalla teemakartan 
aluemerkinnät perinteisistä yleiskaavamerkinnöistä 
poikkeaviksi. Samalla on koitettu ilmentää alueiden 
suunnittelumääräysten välistä tarkkuushierarkiaa, 
jonka asteikko liikkuu kriittisen ja spontaanin 
näkökulman välillä. (24)

Keskeisenä periaatteena on rakentaa 
yleiskaavapohjalta määräytyvän keskusaseman 
ympärille hyvinkin tarkkaan määriteltyä kiinteää 
kaupunkimaista ympäristöä. Keskusnoodin 
sisäisen rakenteen elinikä ajatellaan hyvinkin 
pitkäksi. Rakennussuunnittelussa pyritään 
korkeisiin arkkitehtonisiin ambitioihin. Joustavuus 
ilmenee ensisijaisesti yksittäisten rakennusten 
suunnittelussa moniin eri toimintoihin soveltuviksi 
hybridi- tai loft-tyyppisiksi tartuntapohjiksi. 

Pääaseman rakentaminen saattaa synnyttää 
noodinsa ympäristöön lukemattomia vuorovaikutus-
suhteita, joiden aiheuttamien muutosten etenemistä 
on haasteellista ennustaa. Mahdollisten uusien 
asemien noodit onkin osoitettu spontaanimman 
kehityksen areenoiksi, joissa toiminnot saattavat 
hyvinkin itseorganisoituvasti hakea fyysisen 
sijaintinsa ja muotonsa. Vanhoja rakennuksia 
voidaan muuttaa uusiin käyttötarkoituksiin ja 
uudisrakennuksia voidaan rakentaa parasiiteksi 
vanhojen kylkeen. Kaaos organisoi itseään ja 
viettää kohti selkeää dynaamista systeemiä.

H = Hybridikaupunki:

Aseman lähistöllä kaupunkiarkkitehtuuria,
korkeita ambitioita

K = Kehitysalue

Vaiheittain rakentuva ympäristö, jossa 
spontaanimpaa suunnittelua ja väljempiä 
säädöksiä. Tulevaisuudessa myös 
mahdollisuus uuteen lähijuna-asemaan
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Aseman miljöötä



Tehokkuus

Alueelle voisi mahtua n. 20 000 
asukasta ja n. 10 000 työpaikkaa.

Arvion pohjaksi on oletettu, että yksi  
asukas tai toimija tarvitsee 50 m  

N = Keskimääräinen kerroskorkeus

k = Kansiratkaisuja

A = Asukkaita

T = Työpaikkoja

Oranssin värin syvyys 
kuvaa aluetehokkuutta.
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A  50
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Asumispainotteinen kehitys:

1. 

Teollisuuskiinteistöjen toimijat muuttuvat 
vähitellen. Halleihin voi sijoittua erilaisia kaupan 
tiloja ja harrastepaikkoja. Myös verstasmuotoinen 
pienteollisuus voi jatkaa tiloissa. Vanha 
rakennuskanta tarjoaa edullisia paikkoja em. 
toiminnoille jolloin alueen toimintojen diversiteetti 
kasvaa.

2.

Prosessi etenee alueella sitä mukaa kun kiinteistöjä 
mahdollisesti vapautuu nykyisiltä toiminnoiltaan. 
Prosessi voi kestää hyvinkin kauan.

3.

Verrokkikuva: Amsterdam, uutta rakentamista 
vanhaan satamamiljööseen: Alueella on kokeiltu 
erilaisia rakennussäädöksiä. Esimerkiksi 
ketjutettuja 10 metrin korkuisia pientaloja koskee 
ainoastaan säädös rakennuksen korkeudesta ja 
pohjanmuodosta; muita ulkonäöllisiä määrittelyjä 
ei ole osoitettu.

1. 2.

3.
Musta:
Uusi rakennuskanta

Punainen:
Vanha rakennuskanta

Keltainen:
Jalankulkutila

Harmaa:
Autoilutila

Vihreä:
Nurmi, niitty, puisto, metsä

5.4  KEHITYSNOODI : PROSESSI



Työpaikkapainotteinen kehitys:

1. 

Alueelle sijoittuu uusia toimistorakennuksia, 
ja samanaikaisesti teollisuushallit laajentavat 
toimitilojaan. 

2. 

Teollisuuskiinteistöjen toimijat muuttuvat vähitellen, 
ja halleja muokataan tarpeen mukaan.

3. 

Verrokkikuva: Venetsia, polveilevaa katumiljöötä: 
Katujen varrelle muodostuu taskumaisia aukioita, 
jotka luovat paikkoja eri toiminnoille.

1. 2.

3.

Musta:
Uusi rakennuskanta

Punainen:
Vanha rakennuskanta

Keltainen:
Jalankulkutila

Harmaa:
Autoilutila

Vihreä:
Nurmi, niitty, puisto, metsä



Maisemointikehitys:

1. 

Aluetta kehitetään maisemapuistoksi, jossa 
Kangasalantien varrella olevien teollisuuslaitosten 
päälle rakennetaan uutta maisemaa ja asuntoja.

2. 

Toimintoja yhdisteleviä rakennuksia ilmestyy 
lisää, ja vanhojen rakennusten toimijat muuttuvat. 
Alueelle kehitetään teollisuuskulttuurista 
ammentava maisemapuisto.

3. 

Verrokkikuva: Landschaftspark Nord, Duisburg, 
Saksa. Teollisuustoiminta pakenee Ruhrin alueelta. 
Suurta tyhjilleen jäänyttä teollisuuslaitosta on alettu 
kehittää elämyspuistona. Betoniperustuksissa 
on kiipeilyseiniä, vanhassa kaasukellossa on 
sukellusopisto, ja alueella toimii esimerkiksi teatteri, 
ravintola ja hostelli. Teollisuusmaisemapuisto ei 
välttämättä kuitenkaan tarvitse erityisen erikoisia 
lähtöpuitteita: Ruhrin alueella Hammissa on 
esimerkiksi maisemapuisto, jossa suuri harmaa 
teollisuushalli on tuunattu lasirakenteilla elefantiksi 
jonka sisällä on mm. oppimiskeskus lapsille.

1. 2.

3.
Musta:
Uusi rakennuskanta

Punainen:
Vanha rakennuskanta

Keltainen:
Jalankulkutila

Harmaa:
Autoilutila

Vihreä:
Nurmi, niitty, puisto, metsä



Rakeisuus, typologiat 1: 8 000




