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ESIPUHE

SIJAINTIKARTTA

Junarata

Tässä työssä on laadittu tarkkuudeltaan asemakaavatasoinen  viheralueiden yleissuun-
nitelma Ranta-Tampellan alueelle. Työssä on tutkittu onko viheralueille esitetyt tilava-
raukset riittäviä mitoituksen ja toimintojen suhteen. Samalla on viheralueille on suunniteltu 
sisältö, muodonanto ja tavoitteellinen ulkoasu. Työ toimii suoraan asemakaavoituksen 
työvälineenä ja myöhemmän viheralueiden jatkosuunnittelun pohjana. 

Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy on laatinut työn Tampereen  kaupungin Ratina-
projektin toimeksiannosta. Maisema-arkkitehti Matti Liski on vastannut työstä apunaan 
maisema-arkkitehti-yo Katja Piispanen. Työ on tehty tiiviissä yhteistyössä Arkkiteh-
tuuritoimisto B&M Oy:n kanssa ja se on laadittu maalis-elokuun 2010 välisenä aikana. 
Tampereen kaupungilla työtä ovat ohjanneet projektiarkkitehti Juha Jaakola ja kaupun-
ginpuutarhuri Timo Koski. 
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LÄHTÖKOHDAT

SUUNNITELMA

Ranta-Tampella sijaitsee Myllysaaren alueella ja sen lähiympäristössä Tampereen 
keskustassa. Viheralueiden suunnittelualue rajautuu Näsijärveen, etelässä junarataan ja 
idässä Soukanlahdenkatuun. Alueen uusi yhtenäinen viheralue sijaitsee maisemallisesti 
komealla paikalla Näsijärven rannalla. Nykyisin Myllysaaren alue on lähinnä täyttömaata. 
Toinen laajempi viheralue, Soukkapuisto, sijaitsee kaava-alueen itäosassa. Tämä jo 
olemassa oleva puisto tulee muuttumaan uuden päiväkodin rakentamisen ja katumuu-
tosten vuoksi. 

Maisemasuunnittelun kannalta keskeisiä kohtia alueen identiteetin ja näkyvyyden 
kannalta on alueen viherjulkisivu Näsijärven suuntaan. Suunnittelun lähtökohtana on 
ollut urbaani rantapuisto jo senkin vuoksi, että viheralueelle varattu alue on hyvin kapea. 
Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kevyen liikenteen reittien sovittamiseen 
sekä alueen sisällä että yhteyksiin muuhun kaupunkiin.

Viheralueiden yleissuunnitelmassa ei ole otettu kantaa tulevaan kanavamiljööseen, vaan 
sen suunnittelu kuuluu alueen pääsuunnittelijan B&M Oy:n toimeksiantoon. Viheralueiden 
yleissuunnitelma on laadittu B&M Oy:n maankäyttösuunnitelman pohjalta. 

Suunnittelualueen viheralueet jakautuvat erihenkisiin osiin. Aivan alueen länsiosassa 
on säilytettävissä vähän luonnonmukaista viheraluetta. Luonnonkallio-ranta työntyy 
Tammerkoskeen ja on suosittu kalastuspaikka. Kasvillisuus tällä alueella on luonnon-
mukaista ja olemassa olevat puut säilytetään mahdollisuuksien mukaan. Tästä kanavan 
ja Näsinjärven liittymäkohdasta jatkuu seudullinen 4 m kevyen liikenteen reitti etelään 
kanavan yli kulkevan kevyen liikenteen sillan kautta kohti ydinkeskustaa. Paasikiventien 
alitse pohjoiseen kulkeva 2 m leveä kevyen liikenteen käytävä on pengerretty jyrkällä 
koneladotulla luiskalla Näsijärven puolella. Mahdollisesti myös ylärinteen alaosaa 
joudutaan tukemaan reitin varrella. Paasikiventien ja luiskan välinen ylärinne pehmen-
netään puuistutuksin. 

Alueen länsiosassa seudullisen kevyen liikenteen reitin sekä katujen väliin muodostuu 
pieni urbaani aukio. Aukion poikki kulkevaa kevyen liikenteen reittiä rajaa kukkivien 
pienpuiden rivi, joiden vieressä on puistonpenkkejä.

Ranta-Tampellan uuden asuinalueen ja Näsijärven rannan välissä on kapea, vahvasti 
rakennettu viheralue, pohjoisranta. Pohjoisrantaa korostaa säännöllinen puurivi. Tämän 
alueen tärkeimmät toiminnot ovat seudullinen kevyen liikenteen reitti (5 m) ja oleskelu 
rannassa. Rantamuuri suojaa aluetta aalloilta ja toimii samalla kaiteena rantaraitille. 
Rantaraitin varrella on kaksi suurta puulaituria, joilla voi oleskella tai kalastaa. Laiturien 
kohdalla muurissa on kapeahkoja aukkoja. Muurissa on upotettu valaistus. Rantaraitin ja 

Näsijärven selkä kuvattuna suunnittelualueen rannasta.

Tammerkosken luonnonkallioinen kalastuspaikka kuvattuna Näsinsillan alta.
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seudullisen kevyen liikenteen väylän erottaa istutuskaista. Istutuskaistalla tulee käyttää 
tuulta ja säätä kestäviä kasveja, esimerkiksi koristeheiniä. Parhaimpaan ilta-auringon 
suuntaan istutuskaista on laajennettu kaarevaksi piknik-nurmeksi. 

Asuinkorttelien väleihin muodostuu kolme erillistä puistoa, joista keskimmäinen on suurin. 
Nämä puistot yhdistyvät pohjoisrannan ja alueen läpi kulkevan asuinkadun avulla. Kortte-
lipuistoissa on yhteinen teema: tuulilta suojaavat nurmikummut ja kivetyt, suorat kevyen 
liikenteen reitit. Nurmikumpuja voi mahdollisesti käyttää alueelta ylijäävien pilaantuneiden 
maa-ainesten loppusijoitukseen. Koska korttelipuistot ovat suurilta osin kansirakenteen 
päällä, puut on istutettu kumpujen päälle. Läntisin puisto ei ole kannella, joten puut 
voivat olla myös maantasossa. Lisäksi puistoissa on pienempiä istutusalueita pensaille ja 
perennoille. Pienemmissä korttelipuistoissa on tilan rajallisuuden ja ilmeikkyyden vuoksi 
käytetty kukkivia pienpuita. 

Suurimmassa korttelipuistossa on monikäyttöinen peliareena sekä lasten leikkikenttä. 
Lasten leikkikentälle on sijoitettu mm. ryhmäkeinu. Leikkikentän, peliareenan ja nurmi-
kumpujen väliin jää vapaamuotoinen pallottelunurmi. Itäinen korttelipuisto on korotettu 
muurilla pohjoisrannasta alla olevan kansirakenteen vuoksi. Muurin pohjoispuolelle, 
seudullisen kevyen liikenteen reitin varteen, on sijoitettu ulkokuntoilupaikka, jossa on 
ympäristöön sopivia urbaaneja kuntoiluvälineitä.

Suurimman korttelipuiston kohdalla alueen läpi kulkevan asuinkadun eteläpuolella on 
urbaani läpikulku- ja oleskeluaukio, joka johtaa rantavyöhykkeeltä kanavalle. Aukiota 
rytmittävät kukkivat pienpuut kahdessa rivissä. Pienpuiden alla oleva nurmipinta jatkuu 
kiinni talojen julkisivuihin asukkaiden yksityisyyden säilymisen vuoksi. Puistonpenkit on 
sijoitettu riviin puiden rinnalle.

Lännessä sijaitseva Soukkapuisto eroaa muista viheralueista siten, että se on jo valmis 
vakiintunut Armonkallion asuinalueeseen liittyvä viheralue, jossa kasvaa täysi-ikäistä 
puustoa. Puiston nykyinen ilme on pyritty säilyttämään, samoin kuin mahdollisimman 
paljon olevaa hyväkuntoista puustoa. Puiston matala lampi säilyy nykyisellään ja sen 
eteläranta nurmetetaan nykyisen sora-alueen sijaan. Suojapuustoa lisätään Kekkosentien 
suuntaan. Soukkapuiston eteläosaan on sijoitettu päiväkoti leikkipihoineen. Sen yhteyteen 
koillispuolelle on keskitetysti suunniteltu yleinen leikkikenttä sekä pallottelukenttä, joita 
myös päiväkoti käyttää. Päiväkodin myötä puiston nykyisiä polkulinjauksia on jouduttu 
tarkistamaan. Päiväkodin huolto- ja saattoliikenne hoidetaan Tampellan Esplanadilta 
otettavalla liittymällä. 

Osana Tampereen keskustaa sekä Tammerkosken kansallismaisemaa  Ranta-Tampellan 
julkisten kaupunkitilojen materiaalien ja ympäristörakentamisen tulee olla koreatasoista 
ja aikaa kestävää.  Keskeisillä alueilla kuten kanavamiljöössä, pohjoisrannassa sekä 
suuressa korttelipuistossa pyritään kiveykset ja muurit tekemään pääasiassa luonnon-
kivestä. 

Soukkapuisto.
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VIHERALUEIDEN YLEISSUUNNITELMA (pienennös 1:2500)
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VIHERALUEIDEN YLEISSUUNNITELMA, vaihtoehtoinen polkupyöräreitti (pienennös 1:2000)

Yleissuunnitelmassa (s. 5) asvaltoitu seudullinen polkupyöräreitti (2,5 m) on sijoitettu pohjoisran-
nassa rakennusten viereisen varoalueen (2,0 m) ja jalkakäytävän (2,5 m) väliin. Vaihtoehtoisessa 
suunnitelmassa (kuva yllä) polkupyöräreitti sijaitsee istutuskaistan vieressä, jolloin jalkakäytävä ja 
varoalue ovat rinnakkain muodostaen 4,5 m leveän kaistan.
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VIHERALUEIDEN OSA-ALUESUUNNITELMA (pienennös 1:1000)
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ALUELEIKKAUKSET (pienennökset 1:400)

LEIKKAUS A–A’

LEIKKAUS B–B’
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POIKKILEIKKAUKSET (pienennökset 1:150)

LEIKKAUS C–C’IDEAKUVIA POHJOISRANNAN KASVILLISUUDESTA
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LEIKKAUS D–D’IDEAKUVA ULKOKUNTOILUVÄLINEISTÄ

IDEAKUVA LAITURISTA
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VALAISTUSKAAVIO (1:2500)

Kaikkien esitettyjen valaistustyyppien valo suunnataan siten, että se ei häiritse asukkaita. 
Kanavan ympäristön valaistukseen ei ole otettu kantaa.
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NÄKYMÄ SEUDULLISELTA POLKUPYÖRÄREITILTÄ RANTATERASSILLE
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NÄKYMÄ PIKNIK-NURMELLE


