
 

Hakametsän yleissuunnitelma kaupunkikuva- ja kulttuuriympäristöselvitys

TAMPEREEN KAUPUNKI  - WSP       LUONNOS 18.4.2014



     HAKAMETSÄN YLEISSUUNNITELMA - KAUPUNKIKUVA- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS2  

TYÖN TILAAJA
tampereen kaupunki
kaupunkiympäristön kehittäminen
maankäytön suunnittelu

OHJAUSRYHMÄ
Hanna montonen, yhdyskuntasuunnittelupäällikkö
tampereen kaupunki

tuija rönnman, erikoissuunnittelija
tampereen kaupunki

saija kouko, erikoissuunnittelija
tampereen kaupunki

SELVITYKSEN LAATIJA
Wsp 
terhi tikkanen-lindström
annukka engström
Christian sannemann
tuomas vuorinen
klara Biström
maija Gulin

POHJAKARTAT, KAUPUNKIMALLI, PAIKKATIETO-
AINEISTOT JA VALOKUVAT
tampereen kaupunki, jos ei toisin mainittu 
valokuvat Wsp / tampereen kaupunki, jos ei toisin mainittu

KANNEN KUVAT
suuri kuva:  viistokuva vuodelta 2001 (anivector)
pienet kuvat ylhäältä alas:
eklundin leipomo Hakametsässä. (Wsp)
uudenkylänkadun ausa-elementtikerrostaloja. (Wsp)
juuri valmistunut tampereen jäähalli maaliskuussa 1965. (ensio 
kauppila / vapriikin kuva-arkisto)

ID-NUMERO
874232



KAUPUNKIKUVA- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS 3 

SISäLLyS
1  läHtökoHdat 5

1.1 työn tausta ja lähtökohdat 5
1.2 tavoitteet 6
1.3 menetelmät ja lähtöaineisto  7

2  maankäyttö ja rakennusperintö 8
2.1 suunnittelutilanne 8
2.2 katsaus alueen historiaan  12
2.3 kaavoituksen kehittyminen alueella 13
2.4 rakentamisen vuosikymmenet 16
2.5 rakennetun ympäristön arvot ja ominaispiirteet 24
2.6 arkeologiset arvot 34
2.7 yhteenveto 35

3  elämäntavat ja asuminen 36
3.1 asumisen historia Hakametsässä 36
3.2 liikkuminen, urheilu ja vapaa-aika nyt ja ennen 38
3.3 alueen toiminnot ja palvelut 42
3.4 kehittämiskohteet nykyisten asukkaiden ja käyttäjien näkökulmasta
 44

4  maisemarakenne ja viHeralueverkosto 46
4.1 maisemarakenne 46
4.2 viheralueverkosto 48
4.3 ekosysteemipalvelut 56
4.4 arvot ja kehittämistarpeet 58

5  kaupunkirakenne 60
5.1 kaupunkirakenne, rakeisuus ja typologiat 60
5.2 rakennuskorkeudet 65
5.3 liikenneverkko 66
5.4 pihatilat ja kaupunkitilat 67
5.5 kaupunkirakenteen kehittämistarpeet 70

6  kaupunkikuva 71
6.1 kaupunkikuvan ominaispiirteet 71
6.2 kaupunkikuvalliset kokonaisuudet 71
6.3 näkymätarkastelut 73
6.4 kaupunkikuvan laatu ja kehittämistarpeet 83

7  yHteenveto 84
7.1 arvot ja ominaispiirteet 84
7.2 muutoksensietokyky ja kehittämistarpeet 86
7.3 suosituksia jatkosuunnittelulle 86

läHteet 87

Hakametsän yleissuunnitelma 
kaupunkikuva- ja kulttuuriympäristöselvitys      tampereen kaupunki - Wsp

sisällys



     HAKAMETSÄN YLEISSUUNNITELMA - KAUPUNKIKUVA- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS4  

Kuva 1. Hakametsän yleissuunnitelma-alueen alustava rajaus, jota 
on käytetty myös selvitysalueen rajauksena.  Kuvan kopiointi kielletty,  © 2012 BLOM  



KAUPUNKIKUVA- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS 51  Lähtökohdat

1  läHtökoHdat

1.1 työn tausta ja läHtökoHdat

kaupunkikuva- ja kulttuuriympäristöselvitys on laadittu Hakamet-
sän täydennysrakentamisen yleissuunnitelman laadintaa varten.  
yleissuunnitelma tehdään osana yhdyskuntarakenteen eheyttämi-
nen tampereella ( eHyt) –hanketta, jonka tarkoituksena on etsiä 
rakentamiseen soveltuvia alueita olevaa kaupunkirakennetta täy-
dentäen ja jatkaen. yleissuunnitelma-alue sijoittuu kaupungin kes-
kustan jalankulkuvyöhykkeen itälaidalle sekä tavoitevuoden 2030 
mukaiselle intensiiviselle joukkoliikennevyöhykkeelle, missä maan-
käyttöä kehitetään ja täydennysrakentamista edistetään erityisesti. 

Hakametsän yleissuunnitelman laadinta on käynnistynyt vuoden 
2014 alussa. aluekehityskohteena ei tässä tapauksessa ole tietty 
selvärajainen kaupunginosa, vaan yleissuunnitelma-alue sisältää 
osia kissanmaan, uudenkylän ja Hakametsän kaupunginosista. sel-
vityksen alueellinen painopistealue sijoittuu Hervannan valtaväylän 
ja sammon valtatien liittymän tuntumaan. kaupunkirakenteen ja 
liikkumisen infrastruktuurin näkökulmasta selvitysalue liittyy Her-
vannan valtaväylän  länsipuolella eri vaiheissa valmisteilla oleviin  
asemakaavatason maankäyttöratkaisuihin (mm. kalevanrinne, pris-
makeskus, iskun laajennus).

tampereen keskustaan, osittain kansirakenteelle keskusratapihan 
yläpuolelle, on laadittu asemakaava, joka mahdollistaa monitoi-
miareenan ja uuden harjoitushallin sijoittumisen linja-autoaseman 
ja päärautatieaseman väliin, keskustan uuden pysäköintilaitosten 
järjestelmän tuntumaan. kaavan toteutumisen seurauksena Haka-
metsän nykyiset toiminnot siirtyisivät pääosin uusiin tiloihin, ja jo 
lähes viisi vuosikymmentätampereen jääkiekkoilun tyyssijana toi-
mineen Hakametsän jäähalliin voisi sijoittua uusia toimintoja.

tampereen raitiotien yleissuunnitelma valmistuu keväällä 2014. 
suunnitelman mukainen raitiotie Hervannasta keskustaan kulkisi 
kalevanrinteen prismakeskuksen eteläpuolitse ja kääntyisi sam-
monkatua keskustaan kohti. raitiotien pysäkki vaihtoterminaalei-
neen sijoittuisi prismakeskuksen ja kalevanrinteen muutosalueen 
pohjoisimman asuinkorttelin väliselle aukiolle. toteutuessaan teho-
kas joukkoliikennekäytävä pysäkkeineen avaa merkittäviä mahdol-
lisuuksia Hakametsän alueen maankäytön kehittämiselle.

Kuva 2. Raitiotien yleissuunitelman mukaiset linjat ja pysäkit. Selvitysalueen lähietäisyydelle on varattu raitiovaunupysäkki pyöräpysäköinnillä, sekä 
kaksi autojen liityntäpysäköintimahdollisuutta. (Lähde: Raitiotien yleissuunnitelmaraportin luonnos 3/2014, Ramboll / WSP)
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selvityksessä kuvataan yleissuunnitelma-alueen ja sen lähiympäris-
tön kaupunkirakenteen kehitys, nykytilanne ja arvot sekä paikallises-
sa että soveltuvin osin kansallisessa viitekehyksessä.  arvottaminen 
toteutetaan soveltuvilta osin samalla tavalla kuin eHyt-selviyksen 
jatkotyönä tehdyssä tampereen keskustan ulkopuolisten 1960- ja 
1970-luvun asuinalueiden inventointi ja arvottaminen – raportissa. 

selvityksen tuloksena raportoidaan tiiviissä muodossa alueen his-
toria ja rakentuminen, maisemarakenteellinen sijainti, yhdyskunta-
rakenne, kaupunkikuva sekä osakokonaisuuksien ja huomattavien 
kohteiden ominaispiirteet. erityisesti kiinnitetään huomiota lähi-
vuosikymmenten aikana tapahtuviin kaupunkirakenteen ja liiken-
nejärjestelmän muutoksiin alueen ympäristössä. näiden tulosten 
pohjalta tunnistetaan arvot, muutoksen sietokyky ja kehittämistar-
peet.

alue on toiminnoiltaan, yhdyskuntarakenteeltaan ja identiteetil-
tään hajanainen, joten selvityksellä pyritään tuottamaan aineistoa, 
joka tukee kaupunkirakennetta tasapainottavan yleissuunnitelman 
tavoitteiden asettamista.

selvitys tulee toimimaan tietopohjana alueen maankäytön suunni-
telmien vaikutusten arvioinnille ja esittämään suosituksia ympäris-
töön sovittamiselle. 
  
Hakametsän yleissuunnitelma on hahmoteltu kaavoitusohjelmas-
sa seuraavasti:
vuoden 2013 alusta käynnistyvän modernin kaupunkiraitiotien 
yleissuunnitelman kanssa samanaikaisesti tutkitaan alueelle sopi-
via maankäytön toimintoja ja täydentämisen mahdollisuuksia eri 
liikennemuotojen risteämässä, johon kehittyy entistä laajempi pal-
velutarjonta. jäähallin ympäristön toimintoja ja liikenneratkaisuja 
Hervannan valtaväylän ja sammonkadun / sammon valtatien ris-
teyksessä tutkitaan ottaen huomioon kalevanrinteen yleissuunni-
telma. 

1.2 tavoitteet

Kuva 4.  Näkymä Sammonkadun eteläpuolelle sijoittuvista kerros-
taloista jotakuinkin nykyisen Väinämöisenkujan kohdalta katsottuna. 
(Lähde: Kalevanrinteen yleissuunnitelma 2012, WSP)

Kuva 3. Kalevanrinteen ja Taka-Kalevan 
(Kalevan itäpään) kehittyvää kaupunki-
rakennetta. Alueelle laaditun yleissuun-
nitelman mukaisena pysäkinympäris-
töstä alkaa muodostua alakeskuksen 
kaltainen tiivis kaupunkirakenne palve-
luineen. Julkiset kaupunkitilat kehittyvät 
korkealaatuisiksi ja jalankulku sekä 
pyöräily lisääntyy pysäkkien ja palve-
lujen vuoksi. (Lähde: Kalevanrinteen 
yleissuunnitelma 2012, WSP)

PRISMAKESKUS

ISKU

Kuva 5. Näkymä Prismakeskuksen edusaukiolle Rieväkadun suunnas-
ta Sammonaukiolle päin, taustalla joukkoliikenneterminaali ja Kale-
vanrinteen uudet asuinkorttelit.   (Lähde: Kalevanrinteen yleissuunni-
telma 2012, WSP)
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1.3 menetelmät ja läHtöaineisto 

selvitystyö on toteutettu työpaketteina. työpaketit ovat tehtävä-
osuuksia, jotka on toteutettu rinnan. niiden tulokset  ovat saaneet 
vaikutteita toisistaan ja tarkentuneet prosessin aikana palvelemaan 
työlle asetettuja päämääriä. lähestymistapa on luonteva tehtävissä, 
joissa aihepiirejä on miltei mahdotonta käsitellä täysin erillisinä nii-
den limittyessä osin toisiinsa. 

työpaketit ovat seuraavat:
1.  maisemarakenne ja viherverkko
2.  maankäytön historia, rakentamisen vuosikymmenet ja nykyiset                 
hankkeet
3.  yhdyskuntarakenne
4.  kaupunkikuva
5.  elämäntavat, asuminen ja palvelut 
sekä lopuksi synteesinä
6.  arvot ominaispiirteet, muutoksen sietokyky ja kehittämistar-
peet sekä suositukset.  

selvitys on laadittu kvalitatiivisesti kirjallisuus-, pohjakartta- ja valo-
kuva-analyysein, jotka pohjautuvat lähtötietoaineistoon ja maasto-
käynteihin. työtä varten on tehty myös 11 puhelinhaastattelua ja 
asukkaiden näkemyksiä on kerätty yleissuunnitelmatyöhön liittyväl-
lä verkkokyselyllä. lisäksi työssä on hyödynnetty virtuaalimallia eri-
tyisesti yhdyskuntarakenteen ja kaupunkikuvan tutkimisessa.  malli-
työskentelyssä on ollut pohjana tampereen kaupunkirakennemalli.  
yhteenveto ja johtopäätökset perustuvat työpakettien osa-analyy-
seihin. johtopäätökset kirjattiin konsultin ja tampereen kaupungin 
edustajien yhteisessä työpajassa. 

Kuvat 6 ja 7. Kuvia yleisötilaisuudesta Hakametsän EHYT-yleis-
suunnitelmatyön aloittamisesta Uudenkylän työväentalo Tapiolassa 
5.2.2014. Tilaisuudessa esiteltiin myös tämän selvityksen alustavia 
analyysituloksia. 
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2  maankäyttö ja rakennusperintö

2.1 suunnittelutilanne

maakuntakaavoitus

pirkanmaalla ovat voimassa valtioneuvoston 29.3.2007 vah-
vistama pirkanmaan 1. maakuntakaava ja ympäristöministe-
riön 8.1.2013 vahvistama pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaa-
va (turvetuotanto) sekä ympäristöministeriön 25.11.2013 
vahvistama pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava (liikenne 
ja logistiikka). pirkanmaalla on vireillä uuden kokonaismaa-
kuntakaavan laatiminen. pirkanmaan 1. maakuntakaavassa 
yleissuunnitelma-alue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle. 
taajamatoimintojen alueeseen voi asumisen lisäksi kuulua 
kaupan, palvelujen, hallinnon ja työpaikkatoimintojen alueita 
sekä pienehköjä teollisuuden alueita, joiden toiminnot eivät 
aiheuta ympäristöhäiriöitä. 

Hervannan valtaväylä – kekkosentie on merkitty tärkeäksi 
yhdystieksi. sammonkadun – sammon valtatein risteykseen 
on osoitettu uuden eritasoliittymän merkintä. eritasoliitty-
mä voidaan liikennemäärien tai maankäytön niin salliessa 
ensivaiheessa toteuttaa myös tasoliittymänä. 

liikennettä ja logistiikkaa käsittelevässä pirkanmaan 2. 
vaihemaakuntakaavassa (pirkanmaan maakuntavaltuusto 
2.4.2013) ei ole osoitettu muutoksia Hakametsän alueelle. 
vaihemaakuntakaavan vahvistamismenettely on ympäristö-
ministeriössä kesken. 

yleiskaavoitus ja eHyt Hanke

yleisuunnitelma-alueella on voimassa tampereen kanta-
kaupungin yleiskaava 1998, joka on vahvistettu ympäris-
töministeriössä 12.12.2000. yleiskaavassa Hakametsä on 
julkisten palvelujen (py) palveluvaltaisen yritystoiminnan 
(pk-3), yhdyskuntateknisen huollon (et) sekä asumi-
sen (ak, ap) aluetta. alueella ovat myös viheralueen ja 
urheilupalvelujen (vll, vu) aluevaraukset.  kantakau-
pungin yleiskaavan päivitystyö on parhaillaan käynnissä. 

Alasjärvi
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Kuva 8. Ote Pirkanmaan 1. vaiheen maakuntakaavasta (2007).

Kuva 9. Ote yleiskaavayhdis-
telmäkartasta. 
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tampereella yhdyskuntarakenteen eheyttäminen eHyt-hank-
keella vastataan mm. kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa 
asetettuihin tavoitteisiin tampereen kantakaupungin täydentämi-
sestä. vuonna 2008 käynnistyneen  ehyt- hankkeen tarkoitukse-
na oli kartoittaa rakentamiseen tarkasteltavia alueita tampereen 
kantakaupungin alueelta olevaa kaupunkirakennetta täydentäen 
ja jatkaen. työn ulkopuolelle jätettiin sekä tuoreimpien että selvi-
tyksen tekoaikana vireillä olleiden yleis- ja asemakaavahankkeiden 
alueet. 

kaupunginvaltuuston suunnittelujaosto hyväksyi 13.6.2011 
eHyt-selvityksen loppuraportin jatkosuunnittelu pohjaksi. täy-
dennysrakentamiseen tutkittavat kohteet on raportissa esitetty 
nykyisen korttelirakenteen täydennysalueina sekä käyttötarkoi-
tuksen muutosalueina.

eHyt-selvityksen loppuraportissa esitetyt johtopäätökset ja toi-
menpide-ehdotukset ovat olleet lähtökohtana eHyt-hankkeen 
työohjelmalle vuosille 2014-2016. Hakametsän yleissuunnittelu-
kohde on yksi eHyt-selvityksessä esiin nostetuista aluekehittä-
miskohteista. 

Kuva 10.  Voimassaolevien, vahvistettujen asemakaavojen  
(tilanne 31.12.2013) teemoittaiset merkinnät.  Valkoinen alue 
on kaduille ja liittymille varattua aluetta. 
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 lähdeaineisto © tampereen kaupunki 2014
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asemakaavoitus

kissanmaalle on tullut syksyllä 2013 vireille asemakaava nro 8480. 
sen tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta alueen asumisen 
mahdollisuuksia lisäten, kaupunkikuvallisesti korkealaatuisella ta-
valla. ratkaisu pyritään sovittamaan olemassa olevaan miljööseen. 
tontti kuuluu kaupunkirakenteen näkökulmasta arvokkaaksi inven-
toituun kissantassun kortteliin, joka rajautuu arkkitehtonisestikin 
arvokkaaseen Hipposkylän kortteliin. lisäksi Hakametsän alueella 
on vireillä kaksi tontin asemakaavamuutosta pientaloasumiseen. 
yleissuunnitelman kannalta huomionarvoisia asemakaavahankkei-
ta on vireillä myös suunnittelualueen ympäristössä; kissanmaan, 
kalevan, kalevanrinteen ja kaupin kaupunginosissa.
 
yleissuunnitelma-alueen pohjoispuolella on vireillä kissanmaan 
suojeluasemakaava 8186. aloitusvaiheessa olevan kaavatyön ta-
voitteena on laatia kissanmaan pientaloalueen kulttuuriympäris-
tön arvoja turvaava asemakaavan muutos, joka sovittaa nykyajan 
asumisen ja liikenteen vaatimukset suojelunäkökohtiin.  tarkastelu 
keskittyy omakotivaltaiseen pientaloalueeseen, alueen kerrostalo-
korttelit on rajattu pääosin kaava-alueen ulkopuolelle. 

Hervannan valtaväylän viheryhteyden varrella on vireillä kaksi 
asemakaavaa kalevan kaupunginosassa. sittemmin kalevanrin-
teen osayleiskaava-alueeseen sisällytetyn asemakaavan nro 8046 
aloitus- ja luonnosvaiheiden tavoitteina oli parantaa kulkuyhteyttä 
sammonkadulta palloiluhallin tontille sekä tarkistaa iskun tontin 
rakennusoikeutta. työ jäi vuonna 2005 luonnosvaiheeseen, odot-
tamaan kalevanrinteen alueen kokonaisratkaisua. asemakaavan 
8297 aloitusvaiheen tavoitteena on ollut osoittaa käytöstä pois-
jääneelle pellervon koulun korttelialueelle täydennysrakentamista 
tehostetulle ja tavalliselle palvelurakentamiselle, erityisesti koulun 
piha-aluetta hyödyntäen. 

kalevanrinteen alueen asemakaavoitus käynnistyi keväällä 2013 
kolmella asemakaavalla: ehdotusvaiheeseen ehtineet kaavat nro 
8477 ja 8478 koskevat kalevanrinteen muutosta työpaikka, toi-
mitila- ja varastoalueesta asumispainotteiseksi alueeksi sammon-
kadun varrella, aloitusvaiheessa oleva kaava nro 8479 käsittää 
sarvijaakonkadun eteläpuolelle sijaitsevan liike- ja toimistoraken-
nushankkeen. syksyllä 2013 vireille on tullut asemakaava nro 8500, 
jonka tarkoituksena on seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan 
suuryksikön (prismakeskus) rakennusoikeuden lisääminen.
 

Kuva 11.  Vireillä olevat asemakaavahankkeet.  
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 Palveluverkkotarkastelu 
 Kaupunkikuvallinen tarkastelu 
 Rakentamistapaohje 

Selvitykset ja tarkastelut raportoidaan ja esitetään aineistojen nähtävilläolon yhtey-
dessä joko erillisinä selvityksinä tai osana kaavaselostusta. 

Kaavan tavoitteet
Tavoitteena on laatia asemakaavan muutos, joka lisää alueen asumisen mahdollisuuk-
sia olemassa olevaan miljööseen soveltuvalla, kaupunkikuvallisesti korkealaatuisella 
tavalla. Katutilaa pyritään elävöittämään ja kehittämään mm. Hippoksenkadun ja Kis-
sanmaankadun kulmaan muodostettavalla julkisella aukiolla sekä katutasoon sijoittu-
villa liiketiloilla. Tavoitteena on lisäksi parantaa alueen esteettömän asumisen mahdolli-
suuksia ja tiivistää kaupunkirakennetta kaupungin täydennysrakentamistavoitteiden 
mukaisesti. Suunnittelussa otetaan huomioon myös EHYT- selvityksessä esitetty laa-
jennushanke Hippoksenkadun varrella. 

Hankkeen kuvaus 
Hankkeen tavoitteena on jakaa tontti 850-6 kahteen osaan, ja korvata tontin pohjois-
osaan sijoittuva nykyinen liike- ja toimistorakennus uusilla asuin- ja liikerakennuksilla. 
Samassa yhteydessä tontin 850-6 pohjoispuolelle on tarkoitus muodostaa uusi julkinen 
katuaukio, jolloin Hippoksenkadun ja Kissanmaankadun liittymä siirtyy nykyistä pohjoi-
semmaksi, nykyisen Kissanmaanpuistikon alueelle. 

Hankkeen toteuttamisesta 
vastaavat tontin 850-6 
vuokraoikeuden haltija 
Tampereen yliopistollisen 
sairaalan koulutussäätiö sekä 
Koulutussäätiön kautta 
Kissantassu yhtiöt (Kiinteistö Oy 
Kissanmaankatu 20, Kiinteistö 
Oy Kissantassu) ja NCC Ra-
kennus Oy. 

Kohteen arkkitehtisuunnittelijaksi 
NCC Rakennus Oy on nimennyt 
Arkkitehtuuritoimisto Vihanto & 
Co Oy:n. Hankkeen toteutta-
minen edellyttää aluetta 
koskevien maanvuokra-
sopimusten uudistamista, 
mahdollisesti myös maankäyt-
tösopimuksen laatimista.

Ote viitesuunnitelmasta 
(Arkkitehtuuritoimisto Vihanto & 
Co Oy
14.11.2012)

4

Kauppakeskuksen laajentaminen edellyttää kauppakeskuksen pysäköintialueille suuntau-
tuvan ajoneuvoliikenteen pääasiallista ohjaamista Rieväkadun ja Hervannan valtaväylän 
liittymän kautta sekä Sammonkatua idästä saapuvan ajoneuvoliikenteen ohjaamista 
pysäköintialueelle Sammonkadun alitse. Lisäksi lähialueen liittymien toimivuutta paranta-
vat ja kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta parantavat ratkaisut tulee olla valmiina ennen 
laajennuksen käyttöön ottoa. 

Osayleiskaavassa Sammonkatu on osoitettu joukkoliikenteen kehittämiskäytäväksi. 
Sammonkadun pohjoissivulle on osoitettu kevyen liikenteen pääreitti ja eteläsivulle kevyen 
liikenteen reitti. Hervannan valtaväylän ja Rieväkadun varrelle on merkitty yhteystarpeet 
jalankululle ja kevyelle liikenteelle. Alueen eteläosalla on merkitty lisäksi sähkölinja, radon-
alue ja pohjavesialue. 

Kalevanrinteen yleissuunnitelma 
Kalevanrinteen alueelle on laadittu yksityiskohtaisemman, osissa tapahtuvan asemakaa-
voituksen pohjaksi yleissuunnitelma varmistamaan kaupunkikuvallista yhtenäisyyttä sekä 
korttelien toiminnallista yhteensopivuutta. Yleissuunnitelman on tilannut Tampereen 
kaupunki ja yleissuunnitelmaa on laadittu vuorovaikutteisesti Tampereen kaupungin eri 
toimialojen, alueen maanomistajien, vuokraoikeuden haltijoiden sekä heidän suunnittelu-
konsulttiensa kanssa yhteistyönä. Yleissuunnitelman on laatinut konsulttityönä WSP 
Finland Oy. Alueesta on laadittu 3D-tietomalli, jonka avulla suunnitteluratkaisujen ja eri 
hankkeiden yhteensopivuutta on arvioitu. Kalevanrinteen yleissuunnitelma on esitelty 
kaupunkikuvatoimikunnassa 23.10.2012 ja yhdyskuntalautakunnassa 18.12.2012. 
Kalevanrinteen yleissuunnitelma on hyväksytty yhdyskuntalautakunnassa 30.4.2013 
asemakaavoituksen pohjaksi.

Ote Kalevanrinteen yleissuunnitelmasta (Prismakeskuksen laajennuksen 1. vaihe sinisellä)

kaupin alueella on vireillä tampereen yliopistollisen sairaalan 
alueen asemakaavanmuutos nro 8311, jossa aloitteen tekijöiden 
tavoitteena on lisätä pirkanmaan sairaanhoitopiirin rakennusoi-
keutta sairaalan uudistamista varten sekä voimistaa sairaala-alueen 
ja yliopiston välistä toiminnallista yhteyttä kehittämällä ja laajenta-
malla suomen yliopistokiinteistö oy:n ja technopoliksen alueita. 

Kuva 12. Havainnekuva Kissantassun asemakaava-
muutoksen (8480) viitesuunnitelmasta
(Lähde: Arkkitehtitoimisto Vihanto & Co Oy) 

Kuva 13. Prismakeskuksen laajennus (8500). (Lähde: 
Kalevanrinteen yleissuunnitelma 2012, WSP)

8311 

8297 

8046 

8500

8186 

8477, 
8478, 
8479 

8480 

Ilmakuva: © 2012 BLOM , Kuvan kopiointi kielletty,
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Kuvat 14. Raitiotien yleissuunnittelun yhteydessä laadittu pysäkin ympäristön maankäyttötarkastelu. Raitiotielinja ja 
pysäkkiterminaali kartassa punaisella. (Lähde: Raitiotien yleissuunnitelman väliraportti 05/2013)

tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitel-
ma sekä raitiotien suunnittelu

tampereen seudun liikennejärjestelmävision kantavana ajatuk-
sena on liikkumistapojen uudistaminen ja henkilöautoliikenteen 
osuuden nykyisen kasvun taittaminen .liikennejärjestelmäsuun-
nitelmassa (2010) kaupunkiseudun joukkoliikenneratkaisu hyö-
dyntää eri joukkoliikennemuotojen vahvuuksia. järjestelmän 
perustana toimivan bussiliikenteen laatukäytävien lisäksi suuril-
la joukkoliikennevirroilla voidaan ottaa käyttöön tehokkaam-
pia välineitä, kuten moderni kaupunkiraitiotie ja lähijunaverkko.

raitiotien toteutusvaiheen yleissuunnittelu on käynnissä. sen 
tavoitteiden asettelu perustuu seudullisen liikennejärjestelmä-
suunnitelman ohella mm. ilmastopoliittisiin linjauksiin, tampe-
reen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman t2030 tavoitteisiin 
sekä mal-aiesopimukseen (seudullinen maankäytön,asumisen 
ja liikenteen kehittämissopimus.) raitiotiesuunnittelun kantava-
na ajatuksena on joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvatta-
minen joukkoliikenteen palvelutasoa nostamalla. raitiotien var-
rella ja pysäkkiympäristöissä on tarkoituksenmukaista kehittää 
maankäyttöä ja tutkia täydennysrakentamista. pysäkkiympäristöt 
tarjoavat hyvät edellytyksen niiden kehittämiselle alueina, joil-
la on eri toiminnot ja täydennysrakentamista. pysäkkiympä-
ristöt tarjoavat hyvät edellytyksen niiden kehittämiselle aluei-
na, joilla on eri toiminnot ja kulkumuodot kohtaavat. raitiotien 
toteutusvaiheen suunnitteluun on sisältynyt alustavia tarkas-
teluja maankäytön potentiaalista mm. Hakametsän alueella. 

raitiotien linjausvaihtoehtoja vertaileva tampereen modernin kau-
punkiraitiotien ensimmäisen toteutusvaiheen yleissuunnitelman 
väliraportti 1 valmistui 14.5.2013, ja kaupunginvaltuusto käsitteli 
reittivalintaa 17.6.2013. Hakametsän jäähallialueen ja kissanmaan 
kautta kulkevaa vaihtoehtoa ei valittu jatkosuunnittelun pohjak-
si ensimmäisessä toteutusvaiheessa. Hakametsä kuuluu kuitenkin 
jatkosuunnitteluun valitun sammonkadulta Hervannan valtaväy-
lälle kulkevan linjan vaikutuspiiriin. ensimmäisen toteutusvaiheen 
raitiotielinja muodostaa lähtökohdan mahdolliselle seudulliselle 
raitiotieverkolle, joten linjaus suunnitellaan siten, että sitä voidaan 
myöhemmissä toteutusvaiheissa laajentaa eri suuntiin. mahdolli-
siksi laajenemissuunniksi on idässä esitetty mm. linnainmaata, 
nurmi-sorilaa ja kangasalan lamminrahkaa. raitiotiejärjestelmän 
laajenemissuuntia arvioidaan yhteistyössä valtion ja kaupunkiseu-
dun kuntien kanssa, seudullisen maankäytön rakennesuunnitel-
man ja liikennejärjestelmäsuunnitelman uudistamisen yhteydessä. 

r = 500 m
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2.2 katsaus alueen Historiaan 

alue ja sen lähiympäristö ovat olleet kuninkaan kartaston perus-
teella 1700-1800-lukujen vaihteessa metsää. vuodelta 1855 ole-
vassa kalmbergin kartassa alue on edelleen metsäinen. kosken 
maantie kulkee alueen halki luoteesta kaakkoon ja lähimmät kylät 
ovat takahuhti ja messukylä.  (kuva 15)

senaatinkartalla (1912) näkyy asutusta Hipposkadun-takahuhdin-
tien paikalla kulkeneen tampereelta valkeakoskelle johtaneen kos-
kenmaantien varrella sekä kyläojaa kohti laskevalla etelärinteellä. 
metsä on osin väistynyt niittyjen ja peltojen tieltä. 1800-louvun 
lopulla myös rautatie rakentui pyhäojan eteläpuolelle harjun rin-
teeseen. vuohenojan seisake sijaitsi yleissuunnitelma-alueen lähei-
syydessä. (kuva 16). 

koskenmaantien varressa erityisesti takahuhdissa on asutusta. jy-
väskylän radan pohjoispuolelle on noussut tiilitehdas oy tiili ab. 
alue kuului 1900-luvun alussa messukylän pitäjään. valtaosa kissan-
maan kaupunginosasta sekä vuohenojan varsi Hakametsän kau-
punginosasta siirtyivät tampereen omistukseen Hatanpään karta-
non maakauppojen yhteydessä vuonna 1920. uusikylä, kissanmaan 
koillisosa sekä valtaosa Hakametsästä vasta myöhemmin messuky-
län liitoksen yhteydessä vuonna 1947. 1900-luuvn vaihde oli tiili-
tehtaiden kulta-aikaa. 1930-luvun kartalla alueella voi nähdä neljä 
tiilitehdasta, joista kolme toimi nykyisissä kalevan ja kalevanrinteen 
kaupunginosissa ja yksi Hakametsän ja ristinarkun kaupunginosien 
rajalla. koskenmaantien varren asutus lisääntyy 1900-luvun alku-
vuosikymmenillä, samoin Hakametsän.  (kuva 17)

1940-luvulla kissanmaan rakentaminen alkaa. ensimmäisenä, vuon-
na 1947, rakennetaan kaupungin vuokrataloalue, joka saa nimek-
seen Hipposkylä. 1950-luvun kartalla ja llmakuvassa voi nähdä 
kuinka uudenkylän asutus edelleen laajenee samalla kun kissan-
maa rakentuu. jäähallin pohjoispuolella on ollut tiilitehtaan save-
nonttopaikka, josta on kulkenut nk. savirata tampereeen tiiliteh-
taalle kalevaan (nyk. pellervonkatu) (kuva 18)

(kouko 2012.)

Kuva 15. Ote Kalmberginkartasta vuodelta 1855. Kuva 16. Ote Senaatinkartasta vuodelta 1912.

Kuva 17. Ote maastokartasta vuodelta 1933. Kuva 18. Ote peruskartasta vuodelta 1953.
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2.3 kaavoituksen keHittyminen alueella

alueen ensimmäinen asemakaava on Hipposkylän asemakaava 
vuodelta 1946. (kuva 20). Hipposkylän rakentaminen alkoi vuonna 
1947. Hipposkylän asemakaavaa seurasivat kissanmaan kaupun-
ginosan asemakaava ja Hakametsän kaupunginosan asemakaava 
vuodelta 1951.  (kouko 2013). Hipposkylän alkuperäiseen ase-
makaavaan tehtiin 1960-luvulla pieniä muutoksia, joten  oheisessa 
kartassa Hipposkylän alueen kaavan vahvistumisvuosikymmen on 
1960-luku. 

vuonna 1963 valmistui asemakaava jääkiekkohallin rakentamiseksi 
kissanmaan kaupunginosaan. uusi jäähalli tarvittiin vuonna 1965 
järjestettäviä jääkiekon em- ja mm-kisoja varten. Hakametsän jää-
hallin avajaisia vietettiin tammikuussa 1965. jäähallin tontille valmis-
tui vuonna 1974 harjoitushalli (Hakametsä 2) ja vuonna 1995 toi-
nen harjoitushalli (Hakametsä 3). jäähallin välittömään läheisyyteen, 
parkkialueen eteläpuolelle rakennettiin kaukolämpökeskus vuonna 
1991. Hakametsän jäähallin luoteispuolelle valmistui nk. kissantas-
sun ja kissankellon asuntokompleksi vuosina 1966-68. jäähallin ja 
kissantassun asuntoalueen väliin jäävälle alueelle valmistui kupla-
tennishalli vuonna 1983. alueen hallikäyttö sekä uudet ulkopeli-
kentät vahvistettiin asemakaavalla vuonna 1991. (kouko 2013).

Kuva 19. Voimassaolevien vahvistettujen asemakaavojen valmis-
tumisvuosikymmenet. 1950-luvulla laadittujen Uudenkylän ja 
Hakametsän kaavojen vaikutus näkyy edelleen selkeästi alueen 
rakenteessa, vaikka alkuperäisiä kaavoja on muutettu myöhemmille 
vuosikymmenillä tilkkutäkkimäisesti.  lähdeaineisto © tampereen kaupunki 2014
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uudenkylän asuinalueen ensimmäinen asemakaava valmistui vuon-
na 1957 ja vahvistettiin vuonna 1958. alueen maat olivat tuol-
loin pääasiassa yksityisessä omistuksessa ja siellä sijaitsi jo n. 100 
rakennettua omakotitonttia. maanomistus ja jo olemassa oleva 
asutus vaikeuttivat huomattavasti suunnitelman laatimista ja mm. 
kaupunginosan keskusta jouduttiin sijoittamaan aiottua paikkaa, ta-
kahuhdintien ja uudenkyläkadun risteystä, etelämmäksi. kaupungin 
laajentuessa tuli tarvetta tiivistää uudenkylän vuoden 1958 asema-
kaavaa. uudenkylänkadun varren kerrostaloista huomattava osa 
onkin rakennettu 1960-70-luvuilla. uudenkylän liikerakennuksen 
kaavamuutos hyväksyttiin vuonna 1983 ja liikerakennuksen raken-
taminen sammon valtatien varteen käynnistyi välittömästi.  (kouko 
2013)

sammontie (nyk.sammon valtatie) raivattiin 1950-luvulla uuden-
kylän eteläpuolelle sammonkadun jatkeeksi kohti ristinarkkua. tie 
oli vielä 1960-luvun alussa hiekkapintainen tie, jonka päälle levi-
tettiin lipeää. 1950-luvulla rakentui tie koskenmaantieltä kissan-
maankadun jatkeena etelään vuohenojalle. Hakametsän jäähallin 
rakentamisen myötä tieyhteys katkesi.Hakametsänkadun varsi 
asemakaavoitettiin pientaloille vuonna 1951. muu Hakametsän 
alue asemakaavoitettiin pientalovaltaiseksi alueeksi vuonna 1958. 
alue ei kuitenkaan lähtenyt rakentumaan suunnitelmien mukai-
sesti. 1980-luvun kaavamuutosten seurauksena alueelle rakentui 
pienkerrostaloja riihipellonkadun varteen ja riihipellonkadun ja 
aarikkalankadun väliselle alueelle rivi- ja paritaloja. aarikkalanka-
dun eteläpuoli on rakentunut 1980-2000-lukujen aikana rivitalo-
valtaiseksi alueeksi. (kouko 2013, javanainen 2012).

tampereen kehätie sisältyi jo vuoden 1950 tampereen yleiskaa-
vaan. kehätie on esitettynä myös suunnittelualueen 1960-luvun 
asemakaavoissa. kehätie nimettiin ensin kekkosentieksi, mutta 
myöhemmin teiskontiestä etelään kulkeva osuus Hervannan val-
taväyläksi. Hervannan valtaväylä avattiin liikenteelle vuonna 1975. 
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rakennettua talotyyppiä on kutsuttu myös suun-
nittelijana pidetyn rakennuspiirtäjän Väinö Salme-
lan mukaan ns. Salmelan tyyppinä. Kaava määräsi 
myös alueella olevat terveet puut säilytettäväksi.

Hipposkylän ensimmäisen vaiheen rakentaminen 
sijoittuu Kissanmaan kaupunginosaa edeltänee-
seen vaiheeseen. Tällöin Hipposkylän lähinaapu-
reina olivat Tammelan vainioilla toimivat ravirata 
ja tiilitehtaat. Hipposkylä luettiin tällöin kuulu-
vaksi Kalevanrinteen (XIX) kaupunginosaan. 1960-
luvulla vanhan maantien varteen rakennettu alue 
liitettiin osaksi Kissanmaan kaupunginosaa, jolloin 
siitä tuli kortteli nro. 850. 

Kuva: Hipposkylä, E.M Staf, n. 1950. Tampere-seuran kuva-arkisto.

rakennettua mahdollisimman suuri määrä pien-
ten perheiden asuntoja. Asuntojen kooksi tuli 31 
neliötä. Hipposkylän taloryhmä, 14 kaksikerrok-
sista asuinkerrostaloa sekä saunarakennus sijoitet-
tiin raviradan itäpuolelle vanhan päätien, Kosken 
maantien varrelle.  Noin 900 hengelle tarkoitettu 
alue nimettiin vanhaan tapaan paikan mukaan 
Hipposkyläksi. Rakennukset sijoitettiin Tamme-
lan vainioiden itäreunalla kohoavan metsäalueen 
reunaan. Tällä saatiin vältettyä hieman aikaisem-
min Nekalaan pelloille rakennettujen vastaa-
vien taloryhmien yksitoikkoisuus maisemassa. 
Perinteiseen tapaan metsämaasto tarjosi myös 
savimaata vahvemman perustan rakentamiselle. 
Näin Hipposkylä edustaa jo sotien 
jälkeisen ajan erkaantumista funk-
tionalismin suoraviivaisesta kort-
teli-ihanteesta.  

Ilmeisesti Nekalan kritiikin pohjalta 
alueelle laadittiin huomattavasti 
vapaampi korttelirakenne, jolloin 
luovuttiin selkeistä rakennus-
riveistä sijoittamalla rakennuk-
set pääilmasuuntien mukaisesti 
kulmittain. Alueen palvelut sijoi-
tettiin vanhaan tapaan asuinra-
kennusten kivijalkaan ja palovaa-
rallinen sauna erilliseen raken-
nukseen. Kolmeen, kaupungin 
puoleiseen, Hipposkadun varrella 
olevaan asuinrakennukseen oli 
mahdollista sijoittaa myymälähuo-
neisto sekä kotitalouslautakun-
nan kurssihuoneisto. Joka toiseen 
taloon sijoitettiin pesutupa. Koko kylän tarpei-
siin rakennettiin alueen keskelle, pienen aukion 
reunalle rapattu saunatalo, jossa oli lisäksi kaksi 
asuntoa ja mankeli. 

Rakentaminen alkoi vuonna 1947 ja kirvesmiespo-
rukoiden sarjatyönä rakentamat lautarunkoiset 
talot olivat valmiina jo vuoden 1949 aikana, huoli-
matta ensimmäisten talojen perustusten valu-
vaiheen vaikeuksista saada Kymrolta tarvittavaa 
määrää sementtiä. 

Asemakaavat ja rakentuminen
Alueen rakennusten piirustukset ja asemakaava 
suunniteltiin arkkitehti Bertel Strömmerin johta-
massa Tampereen kaupungin rakennustoimis-
tossa. Vuonna 1946 vahvistetun asemakaavan 
allekirjoitti apulaisasemakaava-arkkitehti Aaro 
Alapeuso. Kaavassa kortteliin tuli puukerrostalo-
jen ja saunarakennuksen lisäksi länsipäähän julki-
selle rakennukselle varattu tontti. Hipposkylään 

Korttelin asemakaavan muutos vahvistettiin 
vuonna 1961 ja kaavan allekirjoitti Aaro Alapeuso. 
Tällöin Hippoksenkadun varteen keskittynyttä 
kapeaa korttelia laajennettiin uudella tontilla 
korttelin kaakkoiskulmalle, johon kaavoitettiin 
6-kerroksisia kerrostaloja Tampereen yliopistol-
lisen sairaalan henkilökunnan tarpeisiin.  Lähelle 
Hipposkylää sijoittuva sairaala valmistui 1962 ja 
siihen liittyvä henkilökunnan asuinalue 1963, joka 
myöhemmin on muutettu sairaalan yksiköiden 
käyttöön. Hipposkylän korttelin kuuden kerros-
talon ryhmään liittyi lisäksi kaavassa katuaukion 
yhteyteen rakennettava erillinen asuin- ja liikera-
kennus. Kerrostaloista muodostettiin Kissantas-
sun ja Kissankellon asunto-osakeyhtiöt.

Uudempaa kerrostalokaavaa tarkastetaan 1966, 
jolloin liike- ja toimistorakennus korotetaan kolmi-
kerroksiseksi ja sen rakennusoikeutta lisätään. 
Hipposkylän vanhassa osassa poistetaan alueen 
länsipäähän merkitty, mutta rakentamatta jäänyt 

Kuva 20 Hipposkylän asemakaava vuodelta 1946. (Lähde 
Tampereen kaupunki)

Kuva 21. Juuri rakennettua Hipposkylää vuonna 1948. 
Vapriikin kuva-arkisto
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Kuva 22. Uudenkylän ensimmäinen asemakaava vuodelta 1958. 
(Tampereen kaupunki)

Kuva 23. Vuonna 1965 vahvistettu Uudenkylän kort-
telin 4819 osan asemakaava nro 2333. (Tampereen 
kaupunki) 

Kuva 24. Vuonna 1970 vahvistettu Uudenkylänkadun varren asemakaava nro 3330. 
(Tampereen kaupunki)
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2.4 rakentamisen vuosikymmenet

Hakametsän alue ja sen lähiympäristö olivat vielä 1700- ja 1800-lu-
kujen vaihteessa metsää. 1800-luvun loppupuolella suuri osa met-
sästä oli raivattu pelloiksi ja niityiksi ja asutusta oli alkanut muodos-
tua nykyisen takahuhdintien-Hipposkadun ympäristöön. kosken 
maantienäkin tunnettu vanha tieyhteys yhdisti tammerkosken ja 
takahuhdin kyliä. tien historiaa ei tunneta kovin tarkasti, mutta vii-
meistään 1700-luvulla sen on täytynyt olla hyvinkin kärryillä kuljet-
tava. (javanainen 2012, Hildén 1996)  

jyväskylän rata rakennettiin 1800-luvun lopulla alueen eteläpuo-
lelle. alueella sijaitsi useita tiilitehtaita. kaikki rakentaminen tehtiin 
vuokramaille vuoteen 1918 asti, jolloin vuokralaiset saivat lunastaa 
tonttinsa omakseen. kukin tila myi tontteja erikseen, joten vanhat 
isojaon mukaiset tilusjaon mukaiset rajat jäivät näkyviin yhdyskun-
tarakenteessa katuina.  (rasila 1992). tilusjaot ohjasivat kaupun-
kirakenteen muodostumista kunnes alueella tehtiin ensimmäiset 
asemakaavat 1940-luvun puolen välin jälkeen. 

vuonna 1920 tampereeseen liitettiin Hatanpään alue ja sotien 
jälkeen vuonna 1947 messukylän kunta kokonaisuudessaan. Ha-
tanpään alueeseen kuuluivat mm. nykyinen Hipposkylän alue ja 
Hakametsän jäähallin alue.  alueen vahvimman kasvun kaudet 
ajoittuvat 1960-luvulle, jolloin tampere kasvoi muutenkin voimak-
kaasti. takahuhdin ja Hakametsän kaavoituksen yhteydessä kaavoi-
tettiin sammon valtatie kokonaan, jolloin ennen pääkulkuväylänä 
toiminut koskenmaantie (nyk. takahuhdintie) muuttui enemmän 
asuinkaduksi. vuonna 1965 uudenkylän länsireunalle rakennettiin 
Hakametsän jäähalli, joka tunnetaan television vaikutuksesta koko 
maassa. sammon valtatie valmistui 1960-luvun alkupuolella ja erot-
ti Hakametsän alueen muusta uudestakylästä. Hakametsän pellot 
täyttyivät rivi- ja omakotiasumisesta pääosin 1980-luvulla.  

Uusikylä
uudenkylän (huom. suunnittelualue, ei koko uusikylä) alue on 
suunnittelualueen alueista ajallisesti hajanaisin. uudenkylän asuina-
lueen länsipuolella sijaitsee Hakametsän jäähalli ja sen itäpuolella 
sijaitsevat 1960- ja 1970-luvuilla rakennetut kerrostalot . jäähallin 
eteläpuolella oleva metsäalue (Hakametsä) on jäänne laajemmasta 
metsäalueesta, joka on ollut hahomettavissa kartoilla jo 1900-lu-
vun alkupuolella

Kuva 25.  Hakametsän alueella tapahtuneet alueliitokset.  
(Lähde: Kouko 2013)

Hakametsä
Hakametsässä on säilynyt jonkin verran kylän alkuperäistä raken-
nuskantaa 1920- ja 1930-luvuilta. myös 1950-luvun lopulla teh-
dyn asemakaavan mukaan rakennetuja omakotitaloja on jäljellä 
Hakametsänkadun ja riihipellonkadun varsilla. pääosin alue on 
rakentunut 1980-luvulla ja täydentynyt jonkin verran seuraavina 
vuosikymmeninä. kaupunkikuvalliselta yleisvaikutelmaltaan alue on 
1980-luvun rivitalo-asutusta. 

Hipposkylä ja Kissantassu
Hipposkylän alue on suunnittelualueen alueista ajallisesti ehyim-
min säilynyt. Hipposkylän suuri vuokratalokokonaisuus valmistui 
vuosina 1947-1949 ja kissantassun korttelit valmistuivat 1960- ja 
1970-luvun aikaan. 

yksittäisiä rakennuskohteita käsitellään enemmän luvussa 2.5.

Kuva 26. Ilmakuva Hakametsän suunnalta 
Uuteenkylään päin vuodelta 1967.  Vasem-
massa reunassa näkyy Hakametsä ja sen ta-
kana Hakametsän jäähalli sekä Kissantassun 
ja Kissanmaan taloja. Keskellä erottuva pitkä 
julkisivu on nykyisin osoitteessa Keltinkatu 
4-6 sijaitseva kerrostalo. Sen oikealla puolella 
erottuvat nykyisin jo puretun  vuoden 1965 
jääkiekon MM-kisoja varten rakennetun kisa-
kylän rakennukset. (Erkki Kauppila / Vapriikin 
kuva-arkisto)

erkki kauppila / vapriikin kuva-arkisto
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Kuva 27. Rakennusten valmistusmisvuodet. 
Tiedot perustuvat Tampereen kaupungin 
rekisteritietoihin ja niissä saattaa olla joita-
kin yksittäisiä virheitä. 

pohjakartta: © tampereen kaupunki 2014
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Kuva 28. Uudenkylän alue vuonna 
1946. Nykytilanteen rakenne ilmaku-
van päällä sinisinä rajoina. 

Uudenkylän metsäsarka (1) erottuu 
jo kaupunkirakenteessa. Hakametsä 
(2) on vain hieman nykyistä laajempi.

pohjakartta: © tampereen kaupunki 2014
ilmakuva: © maanmittauslaitos 2010. aineiston kopiointi ilman maanmittauslaitoksen lupaa on kielletty.
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Kuva 29. Uudenkylän alue vuonna 
1966. Nykytilanteen rakenne ilma-
kuvan päällä sinisinä rajoina. 

Vuonna 1965 valmistunut Hakamet-
sän jäähalli (1) näkyy Hakametsän 
pohjoispuolella. Uudenkylänkujan /
Keltinkadun 60-luvun elementtitalot 
(2) ovat juuri valmistuneet..
Sammon valtatien pohjoispuolella, 
nykyisen A-klinikkatoimen kuntou-
tusrakennuksen kohdalla erottuvat 
jääkiekon MM-kisoja varten raken-
netun kisakylän rakennukset (3).

pohjakartta: © tampereen kaupunki 2014
ilmakuva: © puolustusvoimien tiedustelukeskus 2011
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Kuva 30. Hakametsän alue vuonna 
1946. Nykytilanteen rakenne ilmaku-
van päällä sinisinä rajoina. 

Radan pohjoispuolella, (oikeassa 
alareunassa) näkyy Tiili Oy:n tiilitehdas 
(1). Leipurinkatu (2) (nyk. Aarikkalan-
katu) jatkuu Järvensivun suuntaan. pohjakartta: © tampereen kaupunki 2014

ilmakuva: © maanmittauslaitos 2010. aineiston kopiointi ilman maanmittauslaitoksen lupaa on kielletty.
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Kuva 31. Hakametsän alue vuonna 
1966. Nykytilanteen rakenne ilmaku-
van päällä sinisinä rajoina. 

Leipurinkatu (1) on katkaistu raken-
tamisella ja Aarikkalankatu (2) on 
jatkettu vasta valmistuneelle Sammon 
valtatielle. Tiilitehdas on purettu. Rii-
hipellonkatu ja Hakametsänkatu (3) 
ovat valmistuneet ja niiden varsille on 
tullut uusia rakennuksia. pohjakartta: © tampereen kaupunki 2014

ilmakuva: © puolustusvoimien tiedustelukeskus 2011



     HAKAMETSÄN YLEISSUUNNITELMA - KAUPUNKIKUVA- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS22 2  maankäyttö ja rakennusperintö

Kuva 32. Hipposkylän alue vuonna 
1946. Nykytilanteen rakenne ilmakuvan 
päällä sinisinä rajoina. 

Koskenmaantien (nyk. Hippoksenkatu) 
eteläpuolella näkyy Tampereen Hippok-
sen ravirata (1). Hipposkylä ei ole vielä 
lähtenyt rakentumaan keskellä erot-
tuvaan metsikköön (2). Kissanmaalla 
(3) on vain peltoja ja metsää. Kuvassa 
näkyy myös Tampereen tiilitehtaan alue. 
(4). 

pohjakartta: © tampereen kaupunki 2014
ilmakuva: © maanmittauslaitos 2010. aineiston kopiointi ilman maanmittauslaitoksen lupaa on kielletty.
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Kuva 33. Hipposkylän alue vuonna 
1966. Nykytilanteen rakenne ilma-
kuvan päällä sinisinä rajoina. 

Hipposkylää (1) on asuttu jo toista 
vuosikymmentä. Ensimmäisten 
Kissantassun talojen (2) rakentami-
nen on aloitettu. Kissanmaan (3) ja 
Pellervonkadun ja Sammonkadun 
(4) alueet ovat valmistuneet. 

pohjakartta: © tampereen kaupunki 2014
ilmakuva: © puolustusvoimien tiedustelukeskus 2011
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2.5 rakennetun ympäristön arvot ja 
ominaispiirteet

valtakunnallisesti merkittävät arvokkaat kult-
tuuriympäristöt ja paikalliset arvokoHteet

valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt – in-
ventointi (rky) on museoviraston laatima inventointi, joka on val-
tioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja raken-
nuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osal-
ta 1.1.2010 alkaen. valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koske-
va valtioneuvoston päätös on tullut voimaan 30.11.2000 ja sen 
tarkistus 1.3.2009. valtakunnalliseen inventointiin valitut kohteet 
antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen ko-
konaiskuvan suomen rakennetun ympäristön historiasta ja kehi-
tyksestä. inventointia tarkistetaan aika ajoin. toistaiseksi alueella ei 
sijaitse yhtään rky-kohdetta. lähimmät rky-kohteet ovat kalevan 
kirkko ja kaupunginosa, kalevankankaan hautausmaa ja iidesjärven 
länsipuolella sijaitseva viinikka-nekalan pientaloalue. 

paikalliset arvokohteet ovat rakennetun ympäristön inventoinneis-
sa esille nousseita kohteita, joista osa on suojeltu kaavalla. raken-
nuskannan inventoinnissa selvitetään systemaattisesti rakennuk-
sen sijainnin, syntyhistorian, tyylin ja materiaalien, yksityiskohtien, 
menneisyyden ja nykyhetken tilannetta. inventoinnin yhteydessä 
kohteet arvotetaan. inventointien tarkoituksena on kartoittaa ra-
kennuskulttuuria, jotta alueita suunniteltaessa arvokohteet tunnis-
tetaan ja niiden suhteellinen arvo on paremmin arvioitavissa. tässä 
työssä on huomioitu seuraavat selvitykset:

•	 tampereen kantakaupungin rakennuskulttuuri 1998 (tkr)
•	 Hipposkylän korttelikortit 2010.
•	 asuinalueiden inventointi ja arvottaminen (1940-1960-luvut). 

Hipposkylä, rantaperkiö, rahola, järvensivu, taatala j rauta-
harkko (2011)

•	 kissanmaa, rakennetun ympäristön inventointi 2007. (Hinne-
richsen)

varsinaisella suunnittelualueella aiemmissa inventoinneissa todet-
tuja kohteita on vain muutama; Hakametsän jäähalli, ja Hipposky-
län kokonaisuus. oheisessa kartassa (kuva 35.) on esitetty kaikki 
lähiympäristön inventoinneissa todetut arvokohteet. 

Kuva 34. Lähialueiden valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY). 

pohjakartta: © tampereen kaupunki 2014 
lähdeaineisto: © museovirasto 2014
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Hakametsän jäähalli (TKR 349)
suomi sai järjestää jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailut vuon-
na1965 sillä edellytyksellä että kilpailupaikkana on käytettävissä jää-
halli. Helsingin jäähallin rakentaminen viivästyi ja tampere sai kisat 
järjestääkseen. kaupunginvaltuusto päätti jo kesällä 1963, että Ha-
kametsään rakennetaan jäähalli, mutta suunnittelu aloitettiin vasta 
vuotta ennen kisoja. suomen ensimmäinen jäähalli otettiin käyt-
töön tammikuussa 1965 kuukautta ennen mm-kisoja. jäähallin on 
suunnitellut arkkitehti jaakko tähtinen. jäähallin kokonaisratkaisus-
sa arkkitehtuuri ja rakenteet tukevat toisiaan. ulkonäölle leimallisia 
piirteitä ovat satulapinnan muotoinen riippukatto ja päätyjen vi-
not vetotangot. pääsisäänkäynnit sijaitsevat hallin kulmissa. jäähallin 
katsomoiden alapuolella kiertävä pääkäytävä sijaitsee maanpinnan 
tasalla ja itse kenttä noin kolme metriä alempana. Hakametsän 
jäähalli rakennettiin vain mm-kisoja ajatellen ja suurin osa maan-
alaisista tilavarauksista otettiin käyttöön vasta vuosia myöhemmin. 
suomen jääkiekkomuseo toimi Hakametsän jäähallissa vuosina 
1979-2001, jonka jälkeen se muutti vapriikkiin.
Halli on jääkiekon sm-liigassa pelaavien tapparan ja ilveksen koti-
halli (vuodesta 1965). 

Hipposkylä ja Kissantassun kortteli
Hipposkylän suunnitelman tarkoituksena oli saada mahdollisimman 
suuri määrä pienten perheiden asuntaloja. kylään rakennettavaa 
asuntotyyppiä kutsuttiin ns. salmelan tyypiksi, koska sen oli suun-
nitellut rakennusmestari väinö salmela. kylään rakennettiin 224 
asuntoa ja siitä sai kodin n. 900 tamperelaista. Hipposkylä oli val-
mistuessaan tampereen laajin vuokrataloalue.talojen piirustukset 
tehtiin kaupungin rakennustoimiston arkkitehtiosastolla arkkitehti 
Bertel strömmerin johdolla. rakentaminen alkoi vuonna 1947 ja 
talot olivat valmiina jo vuoden 1949 aikana. kokonaisuus on säilyn-
yt pääosin yhtenäisenä ja muuttumattomana ja edustaa hyvin ai-
kansa uudistuvaa kaavoitusta, arkkitehtuuria ja rakentamista. kohde 
edustaa myös hyvin aikansa asumisihanteinta. Hipposkylän jatkeek-
si rakennettiin 1960-luvulla 6-kerroksisia kerrostaloja tampereen 
yliopistollisen sairaalan  (1962) henkilökunnan tarpeisiin. kerrosta-
loista muodostettiin kissantassun ja kissankellon asunto-osakeyh-
tiöt. alue on aikakaudelleen tyypillinen, mutta jatkaa myös hienosti 
viereisen Hipposkylän typologioita. 

Kuva 35.  Aiemmissa inventoinneissa esille nousseet paikalliset ar-
vokohteet. Numerointi perustuu Tampereen kantakaupungin raken-
nuskulttuuri 1998-julkaisuun. Hipposkylän ja Kissantassun  alue on 
esitetty violetilla värillä ilman numerointia. 

Hipposkylän alue

Kauppi, Kissanmaa
197 Tampereen yliopistollinen sairaala
346 Kissanmaan kaupunginosa
347 Asunto Oy Hillerinkatu 8
348 Majavakadun rivitalot
349 Hakametsän halli

Kaleva, Järvensivu, Vuohenoja
195 Uusi kauppaoppilaitos
196 Järvensivun koulu
345 Asunto Oy Lemminkäisenkatu 2
172 Vuohenojan ratavartijan mökki
 
Messukylä
202 Messukylän vanha kirkko
203 Messukylän uusi kirkko
204 Messukylän hautausmaat
205 Messukylän lainamakasiini
206 Messukylän koulu

Takahuhti, Ristinarkku
207 Uudenkylän seurankuntakoti
208 Irjalan tila
351 Kokon tila
210 Messukylän yhteiskoulu /       
Ristinarkun koulu ja Messukylän lukio pohjakartta ja lähdeaineisto: © tampereen kaupunki 2014 
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Hakametsän yleissuunnitelma-alueen 
arvokoHteita

yleissuunnitelma-alueella ei ole tehty kattavaa rakennuskulttuu-
ri-inventointia. tässä luvussa esiteltävät kohteet on kerätty maas-
tokäyntien ja kirjallisuusanalyysien perusteella, eikä niistä ole teh-
ty varsinaista rakennusinventointia. kohteet eivät siis ole suoraan 
verrattavissa esimerkiksi tampereen kantakaupungin rakennus-
kulttuuri 1998-inventoinnin arvokohteisiin.  tarkoituksena on ol-
lut tunnistaa alueelle ominaisia arvokkaita rakennuksia ja paikkoja. 
arvokohteita arvotettaessa on sovellettu tampereen keskustan 
ulkopuolisten 1960- ja 1970-luvun asuinalueiden inventointi ja ar-
vottaminen -raportissa esitettyjä kriteereitä seuraavasti:

alueellinen yhtenäisyys
•	 rakennuskannan ajallinen yhtenäisyys
•	 kaupunkirakenteen ominaispiirteet

paikallinen identiteetti
•	 alueen historia / kohteen historia
•	 asukasaktiviteetti

ympäristö- ja miljööarvot
•	 kerroksellisuus
•	 asemakaavan /  rakennuksen suhde luontoon ja topografiaan
•	 alueen / rakennuksen asema suurmaisemassa
•	 vihersuunnittelu, puistot kevytväylät, niiden hoidon aste
•	 virkistysalueiden saavutettavuus

arkkitehtoniset arvot
•	 kaavoituksen laatu – hyvän asuinympäristön toteaminen
•	 rakennuskannan laatu (yhtenäisyys, vaihtelevuus, tyypillisyys 

ym)
•	 alkuperäisen arkkitehtuurin säilyneisyys
•	 muutosten laatutaso

kriteereitä on käytetty soveltaen sillä, samoilla kriteereillä on vai-
kea arvottaa aluekohteita, yksittäisiä rakennuksia ja historiallisen 
kaupunkirakenteen muotoja. 

kriteerien toteutuneisuutta on arvioitu kokonaisuutena. arvioin-
nissa on painotettu alueen sisäistä kokonaisuutta. arvotus on mer-
kitty kohdealueiden kuvauksen yhteydessä seuraavasti:
•••	kohteeseen	liittyy	useita	paikallisia	arvoja
••	kohteeseen	liittyy	paikallisia	arvoja
•	kohteeseen	liittyy	jotakin	paikallisesti	arvokasta

Kuva 36.  Tässä selvityksessä yleissuunnitelma-alueelta havaittuja uusia 
arvokohteita, jotka eivät sisälly s. 24 listattuihin aiempiin inventointeihin.

pohjakartta: © tampereen kaupunki 2014 
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uudenkylänkadun 1960-70-luvun asuinalue

uudenkylänkadun 1960-1970-luvun asuntoalueen yleiset alueet 
ovat toteutuneet ensimmäistä alueelle laadittua asemakaavaa nou-
datellen. asemakaavan (uudenkylän asemakaava nro 1096 vahvis-
tettu 20.8.1958) on arkkitehti pirkko nieminen. kaava on sovitet-
tu alueen ympäristöön. kadut niveltyvät sujuvasti takahuhdintien 
pohjoispuoliseen vanhaan sarkajakoon perustuvaan katuverkkoon.  

Uudenkylänkatu 1, 3, 4, 6 ja 7 (kartalla kohde 1)
Rakennusliike Aulis Saarinen ja arkkitehtuuritoimisto 
Erkki Karvala ja Matti Silvennoinen, 1970-73
•••	
arvot: alueellinen yhtenäisyys, paikallinen identiteetti, asemakaava-
ratkaisu, arkkitehtuuri.

tiettävästi suomen ensimmäiset tilaelementtikerrostalot. raken-
nukset on rakennettu rakennusmestari aulis saarisen jo 1960-lu-
vulla kehittämällä ausa-tilaelementtijärjestelmällä, jonka ideana 
oli koota tehtaalla mahdollisimman pitkälle valmiiksi yksi tai kaksi 
huonetta käsittäviä putkimaisia tilaelementtejä. uudenkylänkadun 
kokonaisuus on ainoa suomessa ausa-tilaelementeillä toteutettu 
suurempi kokonaisuus ja siksi erityisen arvokas. 

ausa-järjestelmä on osa suomalaisen betonielementtirakentami-
sen historiaa. elementtirakentamisen kehittämiseen osallistui 1950- 
ja 1960-luvuilla vain muutamia pioneereja. suuressa rakentamis-
buumissa kaikki meni kaupaksi, jolloin tekniikka ja talous nousivat 
tärkeimmiksi tavoitteiksi. vasta vuonna 1968 aloitettiin suomen 
Betoniteollisuuden keskusjärjestön toimesta betonielementtijär-
jestelmän kehittämistutkimus, jonka tuloksena syntyi standardoitu 
Bes-järjestelmä. Bes-järjestelmä perustui pääosin erilaisiin teoreet-
tisiin tutkimuksiin. ausa-järjestelmä oli elementtirakentamisessa 
aikaansa edellä. se  saavutti  myös suurta kansainvälistä huomiota 
ja ehkä osin tästä syystä jäi suomessa niin vähäiselle huomiolle.  
aulis saarisen yritys ajautui konkurssiin 1970-luvun puolessa vä-
lissä saksan rakennuskohteen rahoitusvaikeuksien takia. ausa-jär-
jestelmän patentit ja kehitystyö siirtyi lohjan kalkkitehtaalle ja 
nimi muutettiin lohja Box unit-järjestelmäksi (myöhemmin lBu). 
(seppänen 210, väisänen 2005, Hytönen ja seppänen 2009)

Kuva 37. Uudenkylänkatu 3:ssa sijaitsevat AUSA-elementtikerrostalot.

rakennukset muodostavat kaupunkirakenteellisesti eheän koko-
naisuuden uudenmaankadun varteen. kokonaisuuteen kuuluu 
sekä yhden rapun taloja että useamman rapun taloja.  ajalle tyy-
pillisesti kohteen pihat ovat avoimia, eikä niitä ole erityisemmin 
rajattu aidoin tai rakennuksin. pihat vallanneet autopaikat vähen-
tävät hieman alueen viihtyisyyttä. rakennuskokonaisuus on raken-
nushistoriallisesti merkittävä ja ainakin rakennusten julkisivuja on 
ylläpidetty. rakennukset on sovitettu kaavamuutoksen kautta al-
kuperäiseen 1950-luvun kaavaan, joka perustui paljolti vanhoihin 
tilarajoihin.    
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Uudenkylänkatu 8 ja 12 (kartalla kohde 2)
Arkkitehti Gunnar Strömmer 1967 ja 1964. 
•••
arvot: alueellinen yhtenäisyys, identiteetti, asemakaavaratkaisu, 
suunnittelijalle harvinainen asuntorakentamisen kohde

uudenkylänkatu 8 ja 12 ovat arkkitehti Gunnar strömmerin suun-
nittelemia  (seppänen 2010). Gunnar ”Goony” strömmer oli tam-
perelainen arkkitehti, joka tunnettiin laajalti myös jazzpianistina. Hä-
nen isänsä oli arkkitehti Bertel strömmer. Gunnar strömmer toimi 
paitsi isänsä arkkitehtitoimistossa myös tampereen kaupungin ase-
makaava-arkkitehtina (1966-77). Gunnar strömmer ei suunnitellut 
kovinkaan monia asuinrakennuksia.

rakennukset on sijoitettu uudenkylän ensimmäisen asemakaavan 
(v.1958) mukaisesti keltinaukion viereen siten, että ne rajaavat vi-
heraluetta ja jatkavat tilarajoihin perustunutta, uudenkylänkadun 
linjauksesta poikkeavaa koordinaatistoa. 

Keltinkatu 4-6 (kartalla kohde 3)
Arkkitehtitoimisto Jarmo Kervinen 1965
•••
arvot: alueellinen yhtenäisyys, identiteetti, asemakaavaratkaisu

vaaleanpunaiset kerrostalot ovat arkkitehtitoimisto jarmo kervi-
sen suunnittelemia (seppänen 2010).  rakennukset ovat valmistu-
neet tammikuussa 1965 ja toteuttavat uudenkylän toista asema-
kaavaa vuodelta 1965.

valmistumisaikansa perusteella kerrostalot ovat olleet varsinaista 
kisakylää ja vanhempaa omakotitaloasutusta lukuun ottamatta lä-
hes ainoita rakennuksia vuoden 1965 jääkiekon mm-kisojen ai-
kaan. olisikin mielenkiintoista selvittää, onko näillä kerrostaloilla 
ollut jokin rooli mm-kisojen aikana?

näiden rakennusten vaaleanpunaisesta pastellinsävystä on toden-
näköisesti johdettu myös 1970-luvun ausa-talojen värimaailma. 
värityksen ja rakennuskorkeuden takia rakennukset istuvat hyvin 
1970-luvun ausa-kokonaisuuteen. lamellitalot on asteltu l-muo-
toon ja ne rajaavat laajan piha-alueen, jonka keskelle on sijoitettu 
matalia autokatoksia. rakennusten kulmauksessa on mielenkiintoi-
nen tornirakenne. tornin juurella toisen rakennuksen alimmassa 
kerroksessa on asukastila, joka on ilmeisesti hyvin suosittu. 

Kuva 39. Keltinkatu 4-6 Uuden-
maanpuiston suunnasta kuvattuna. 

Kuva 38. Uudenkyläkatu 8 Keltinka-
dun suunnasta. 
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Hakametsä

Hakametsän alue on pääosin uudempaa pien- ja rivitaloasutus-
ta, mutta alueella on säilynyt muutamia vanhempia rakennuksia. 
alueella toiminut vuonna 1880  rakennettu oy tiili ab:n tehdas  
alkoi 1800 ja 1900-luvun vaihteessa houkutella asutusta vuoheno-
jalta nykyisen prisman suunnasta lähteneen leipurinkadun varteen. 
nykyinen aarikkalankatu kulkee osin vanhan leipurinkadun linja-
usta pitkin. enemmistö Hakametsän asukkaista oli töissä tiilitehtaal-
la tai jossain tekemisissä leipomo-toiminnan kanssa. tehdas ei työl-
listänyt talviaikaan, joten lisäelantoa haettiin naisten pyörittämästä 
leipomotoiminnasta. Hakametsän alueella  on 1900-luvun aikana 
toiminut noin kymmenen leipomoa. (kukkula 2004)

Kukkula-Ruohonen (kartalla kohde 4)
Aarikkalankatu 18
••
arvot: identiteetti, kerroksellisuus, arkkitehtuuri

asuinrakennus on rakennettu vuonna 1937 silloisen leipurinka-
dun varteen. se on säilynyt jokseenkin alkuperäisen kaltaisena. 

rakennus edustaa alueen vanhinta, vapaasti, ilman kaavaa syntynyt-
tä entisen leipurinkadun rakennuskantaa. se on ulkoisesti säilynyt 
samannäköisenä valmistumisestaan lähtien. arkkitehtonisesta nä-
kökulmasta talo on melko tyypillinen aikakautensa edustaja.

Gauffin-Katjos (kartalla kohde 5)
Aarikkalankatu 22
•
arvot: identiteetti, kerroksellisuus

rakennus on vuodelta 1920, mutta julkisivu on kunnostettu täysin 
uuden näköiseksi. talo on jäänyt aivan kiinni nykyiseen katulinjaan. 
juhani kukkulan (2004) mukaan palohälytys Hakametsässä tehtiin 
aikoinaan painamalla Gauffinin talon seinässä olevaa nappia. 

rakennus edustaa alueen vanhinta, vapaasti, ilman kaavaa syntynyt-
tä  entisen leipurinkadun rakennuskantaa. rakennuksen hahmo 
on säilynyt, mutta materiaalit ovat uusia.

Kuva 41. Asuinrakennus Gauffin-Katjos.

Kuva 40. Asuinrakennus Kukkula-Ruoho-
nen.

Ulla Rohunen / Vapriikin kuva-arkisto
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Eklundin leipomo (kartalla kohde 6)
Aarikkalankatu 24
•••
arvot: identiteetti, kerroksellisuus, arkkitehtuuri

eklundin leipomon perustajat olivat yksi Hakametsään ensimmäisinä 
muuttaneista perheistä. eklundin leipomo aloitti vuonna 1904 eklundi-
en kotikeittiössä. leipomorakennus on rakennettu ilmeisesti jo 1920-lu-
vulla ja sitä on laajennettu useampaan otteeseen. viimeiset laajennukset 
on ilmeisesti tehty 1960-luvulla, minkä vuoksi sivun 17 kartalla raken-
tamisvuosikymmeneksi merkitty 1960. eklundit vuokrasivat leipomotilat 
1980-luvulla mikon leipä oy:lle, joka jatkoi leipomotoimintaa aarikkalan-
kadulla aina vuoteen 1992 saakka, jolloin leipomo siirtyi atalaan suurem-
piin tiloihin. Hakametsässä ja aarikkalankadulla toimintaa ei ollut mahdol-
lista laajentaa tonttien pienen koon vuoksi. nykyisin rakennuksessa toimii 
antiikkiliike ja muutamia pienyrityksiä.  

rakennus edustaa alueen vanhinta, vapaasti, ilman kaavaa syntynyttä ra-
kennuskantaa sekä alueelle luonteenomaista leipomotoimintaa. rakennus 
on toiminut pitkään leipomona ja sitä on laajennettu käyttötarkoituksen-
sa mukaisesti.  rakennuksen arkkitehtoninen arvo on kärsinyt muutos- ja 
laajennusvaiheista, mutta pääjulkisivu on edelleen harmoninen.

Hakametsän Uusi koti -näyttelyalue (kartalla kohde 7)
Maljakuja, Ruukkukuja ja Kukkopillinkuja
•
arvot: alueellinen yhtenäisyys, identiteetti

tampereen messut oy järjesti Hakametsän jäähallialueelle paljon erilai-
sia messuja erityisesti ennen pirkkahallin (1985) valmistumista. messutoi-
minta näkyy myös Hakametsän asuinalueen rakentamisessa. kevättalvella 
1980 Hakametsässä avattiin uusi koti- näyttely. kuudentoista rakentajan 
pientaloihin ja sisustusratkaisuihin tutustui sen jälkeen kahden vuoden ai-
kana 150 000 kävijää. kävijämäärä on merkittävä ja kokonaisuus tuo mie-
lenkiintoisen lisän Hakametsän kokonaisuuteen. 

kartalla kohteeseen on rajattu kaikki maljakujaan, ruukkukujaan ja kukko-
pillinkujaan liittyvät tontit rakennuksineen. kaikki nämä rakennukset eivät 
kuulu uusi koti-kokonaisuuteen ja tarkemman rajauksen tekeminen vaatii 
lisäselvityksiä. kokonaisuus on ajallisesti yhtenäinen ja edustaa hyvin ai-
kansa arkkitehtuuria. messu- ja näyttelyrakentaminen tuo kohteelle aivan 
oman identiteettinsä, vaikka rakennusryhmä ei juurikaan erotu muusta 
alueesta.  rakennusten arvottaminen  ja alkuperäisyysasteen arvioiminen 
vaatii tarkempia selvityksiä.

Kuva 43. Uusi koti - näyttely-
aluetta keväällä 1980, keskellä 
näkyy Ruukkukuja, taustalla 
Harankatu. © Jukka Kuusisto

Kuva 42. Eklundin leipomo. 
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uusikylä

Uudenkylän metsäsarka (kartalla kohde 8)
•••
arvot: identiteetti, ympäristö- ja miljööarvot

tampereen teollistuessa vauhdilla rakentamiseen tarvittiin paljon 
tiiliä. valtaisa tiilien kysyntä synnytti silloiselle tampereen ja mes-
sukylän raja-alueelle useita tiilitehtaita. pellot olivat savipohjaisia ja 
hiekkaa saatiin peltoja halkovasta harjusta. yksi näistä tiilitehtaista, 
1880-luvulla rakennettu oy tiili ab, sijaitsi yli-Huikkaan talon mail-
la samoihin aikoihin rakennetun jyväskylän radan varressa. tehdas 
tunnettiin myös Huikkaan tehtaana. peltojen lisäksi Huikkaan tilaan 
kuului pitkä metsäsarka, joka ulottui aina näsijärven rantaan asti. 
(Heiskanen ja luoto 2004).

tämän metsäsaran hahmo erottuu edelleen kartalla – tosin ra-
kennettuna. vuonna 1934 tästä pitkästä kapeasta sarasta lohkot-
tiin kymmeniä tontteja. tonttirivi ulottui lähes pirunvuorelle kaup-
pi-niihamaan saakka. vaikka asutus ei pääosin toteutunutkaan, 
näkyy tonttirivi vielä messukylän kartassa vuodelta 1937 asutuk-
seksi merkittynä. (rasila 1992). selkeimmin alue erottuu nykyis-
ten tiilikadun – ojarinteenkadun ja yli-Huikkaankadun rajaamana 
asuinalueena, sammon valtatien eteläpuolella rakenne ei ole yhtä 
selkeästi tunnistettavissa.  

kohteen kertomus alueen historiasta on merkittävä. koska kysees-
sä on kaupunkirakenteellinen kohde, se ei juurikaan erotu maas-
tossa, mutta kartalla ja ilmakuvissa rakenne on hyvinkin selkeä. 
rakenteen säilymisestä lienee kiittäminen alueen ensimmäistä ase-
makaavaa vuodelta 1951. rakennuskanta on pääosin uudempaa, 
1960- ja 1970-luvuilla rakentunutta omakotitaloasutusta.  

Koskenmaantie (kartalla kohde 9)
•••
arvot: identiteetti, ympäristö- ja miljööarvot

koskenmaantie on ollut vanhastaan kulkureitti takahuhdin ja tam-
merkosken kylien välillä. alun perin tie on ollut pelkkä polku, mutta 
viimeistään 1700-luvulla se on rakennettu kärrypoluksi. 1900-lu-
vun alussa tie levennettiin – rakennettiin uudestaan. tampereen 
kaupunki rakensi tieosuuden kaupungin rajalta tammelantorille. 
kiistelty tie sai vuonna 1909 yleisen maantien statuksen. vanha 
tienlinjaus näkyy edelleen aluerakenteessa Hakametsän kohdalla. 
tie alkaa takahuhdin kylältä takahuhdintienä ja jatkuu kissanmaalle 
Hippoksenkatuna.  tartonpuiston kohdalla vanha tielinjaus katkeaa 
hetkellisesti.  koskenmaantien varteen syntyi takahuhdin kantatilo-
jen maille takahuhdin kylän ulkopuolelle tamperelaisten rakentama 
asuinalue uusikylä 1900-luvun alkupuolella. (törmälä 2003, Hilden 
1996, rasila 1992)

kosken maantie oli vielä 1960-luvulla selkeästi alueen pääreitti, joka 
menetti paljolti liikenteellistä merkitystään kun sammon valtaväylä 
rakennettiin ja yhteys keskustaan katkaistiin valtaväylillä pohjoises-
sa.  koskenmaantiellä on ollut suuri merkitys alueelle historian eri 
vaiheissa. tie on ollut paikallisille ylpeyden aihe ja sen varrelle on 
rakentunut suuri osa koko alueen historiasta.

Kuva 45. Näkymä Takahuhdintieltä Keltinkadun risteyksestä kaak-
koon. 

Kuva 44.  Messukylän pitäjänkartta vuodelta 1937. 
©maanmittauslaitos 1937
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Veikko Haukkavaaran ateljee (kartalla kohde 10)
Ojarinteenkatu 4
••
arvot: identiteetti

veikko Haukkavaara oli itseoppinut tamperelainen taiteilija, joka 
tunnettiin erityisesti metallinpalasista hitsatuista eläinveistoksista 
(tampereen taidemuseo 2013). vuonna 1973 Haukkavaara osti 
tontin uudestakylästä, jolle hän sai luvan rakentaa poikkeukselli-
sen korkean omakotitalon, jotta ateljeehen saatiin riittävästi tilaa. 
taiteilja työskenteli ateljeessa kuolemaansa (2004) saakka. oma-
kotitalon piha on edelleen täynnä hänen töitään. piha on ollut pai-
kallinen nähtävyys 1970-luvulta saakka. (törmälä 2003).

kohde on erityislaatuinen lähinnä pihalle sijoitettujen veistosten 
ja osaltaan ateljee-toiminnan vuoksi. tampereen kaupunki omistaa 
joitakin Haukkavaaran töitä, jotka on sijoitettu julkisiin kohteisiin. 

Leivon leipomo ja työntekijöiden vuokratalot
(kartalla kohde 11)
•
arvot: identiteetti

uudenkylän ja Hakametsän alueella toimi erityisesti 1900-luvun 
alkuvuosikymmeninä useita pienleipomoita, joista leipiä toimitet-
tiin  pitkin tamperetta. leivon leipomo on näistä leipomoista ai-
noa, joka on edelleen toiminnassa samalla paikalla missä aloittikin. 
leivon  perheleipomo perustettiin vuonna 1913 kyrölän talosta 
vuokratulle tontille. leipomon kasvaessa ja menestyessä leivot 
ostivat vuokraamansa tontin ja vuosien varrella lisää maata ton-
tin ympäristöstä. leipomo on pysynyt nykyisellä paikallaan koko 
100-vuotisen toimikautensa ja pyrkii muokkaamaan toimintojaan 
niin, että se voi toimia jatkossakin asutuksen keskellä. nykyisessä 
leipomorakennuksessa on osia ainakin 1960-luvulta saakka, viimei-
sin laajennus on vuodelta 2007. leipomon yhteydessä on toimi-
nut kahvila leivonpesä 50-luvun puolesta välistä. (Wacklin 2013.) 
leivon leipomo ei rakennuksena ole mitenkään erityisen arvokas, 
mutta itse leipomolla on merkittävä rooli alueen historiassa. 

leivon leipomo rakensi työntekijöilleen vuokrataloja takahuhdin-
tien varteen 1970-luvun alussa. ajatuksena oli, että työntekijöiden 
rekrytointi helpottuu kun vuokra-asuntoa voidaan tarjota samal-
la. rakennukset olivat aulis saarisen rakennusliikkeen ausa-ele-
menttitaloja. leivo luopui vuokrataloista vuonna 2001 ja ne myy-
tiin yksityisille ostajille.  (Wacklin 2013). rakennukset sijaitsevat 
kyrölänkadun ja takahuhdintien kulmassa. 

Kuva 48. Leivon leipomon piha-aluetta vuonna 1965. 

Kuvat 46 ja 47. Veikko Haukkavaaran teoksia Ojarinteenkadun omakotitalon pihalla. Kala-aiheisen veistoksen takana näkyvät ateljeen korkeat 
ikkunat.

Vapriikin kuva-arkisto

Kuva 49. Toinen Leivon leipomon 1970-luvulla 
rakennuttamista työntekijöiden vuokra-taloista 
osoitteessa Takahuhdintie 46.
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Ylisen talo (kartalla kohde 12)
Takahuhdintie 30
•
arvot: identiteetti, keroksellisuus

talossa on toiminut kyläläisiä palvellut suutarinverstas (n. 1960-68). 
(törmälä 2003). rakennus edustaa alueen vanhinta, ilman kaavaa, 
entisen koskenmaantien varrelle syntynyttä rakennuskantaa sekä 
paikallista yritystoimintaa. 

Rinteen kauppa (kartalla kohde 13)
Takahuhdintie 28
••
arvot: identiteetti, kerroksellisuus, arkkitehtuuri

talo on rakennettu 1930-luvulla ja siinä toimi eri kauppaliikkei-
tä aina 1930-luvulta 1970-luvun loppupuolelle saakka, jolloin tila 
vuokrattiin osuuspankille, joka toimi paikalla kymmenisen vuotta. 
(törmälä 2003). rakennus edustaa alueen vanhinta, ilman kaavaa, 
entisen koskenmaantien varrelle syntynyttä rakennuskantaa sekä 
paikallista yritystoimintaa. 

Tammisen leipomo / Vilkmanin talo (kartalla kohde 14) Ta-
kahuhdintie 12
•
arvot identiteetti, kerroksellisuus

tälle paikalle on rakennettu uudenkylän ensimmäinen asuintalo 
1890-luvun alkupuolella. kylän ensimmäinen asukas oli muurari 
konsta vilkman perheineen. vilkmanin perhe oli aloittanut leipo-
motoiminnan jo edellisessä asuinpaikassaan, mutta uusi elintarvike-
laki kielisi 1900-luvun vaihteessa ammattimaisen leipomoliikkeen 
harjoittamisen tavallisen asunnon yhteydessä. siksi vilkmanit hank-
kivat maata uudenkylästä ja rakensivat uuden leipomon, jonka yh-
teyteen tuli myös perheen asunto. ilmeisesti myöhemmin tehtiin 
määräys, jonka mukaan leipomolla täytyy olla tietty korkeus. vilk-
manien leipomo ei täyttänyt näitä mittoja ja rakennukset purettiin 
ja niiden tilalle rakennettiin uusi leipomo, joka lienee se rakennus, 
joka paikalla nykyään on. 

vilkmanin perheen lapsista suurin osa päätyi perustamaan omia 
leipomoita lähiseudulle, mm. leivon leipomon. vilkmanin leipomon 
lopetettua paikalla jatkoi saman perheen perustama tammisen lei-
pomo  vuodesta 1934 alkaen. leipomotoimintaa jatkettiin kotilei-
pomotoiminta aina vuoteen 1975 asti, jonka jälkeen talo muutet-
tiin asuintaloksi. (törmälä 2003, Wacklin 2013).

rakennus edustaa alueen vanhinta, vapaasti, ilman kaavaa raken-
tunutta rakennuskantaa sekä paikallista leipomotoimintaa.  raken-
nuspaikalla on asutushistoriallista arvoa.

kissanmaa 

Naula (kartalla kohde 15)
Unto Hietanen (1969)
Kissantassu

selvitysalueella ei juuri sijaitse julkisia taideteoksia. osasyynä tähän 
lienee se, että alueella ei sijaitse julkisia palveluita kuten kouluja, 
joihin näitä voisi sijoittaa. alueen ainoa julkinen taideteos on tam-
perelaisen kuvanveistäjän unto Hietasen teräsbetoniveistos naula 
(1969), joka sijaitsee kissanmaantien ja Hippoksenkadun kulmauk-
sessa kissantassun kerrostalojen ja liikennerakennuksen välissä 
sijaitsevalla pienellä aukiolla.  tampereen kaupungin omistuksessa 
on kymmenkunta Hietasen julkista teosta, niiden lisäksi kalevan-
kankaan hautausmaalla on useita Hietasen tekemiä hautamuisto-
merkkejä. 

Betonivaluveistoksen ideana on symbolisesti yhdistää asunto-
alueen rakennuksia ja ihmisiä. teos on jäänyt ympäröivän kasvilli-
suuden varjoon.

Kuva 53.  Unto Hietasen 
veistos Naula.

Kuva 50. Ylisen talo.

Kuva 51. Rinteen kauppa vuonna 1937.

Kuva 52. Tammisen leipomo / VIlkmanin talo. 

Vapriikin kuva-arkisto
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2.6 arkeoloGiset arvot

selvitysalueella ei ole tunnettuja muinaisjäännöksiä.  takahuhdin 
historiallisen kylän alueelta on löytynyt merkkejä sekä kivikauti-
sesta että rautakautisesta asutuksesta. alueen länsipuolelle jää-
vän kalevankankaan alueelta on löytynyt muinaisjäännökseksi kat-
sottavia hiilimiiluja ja merkkejä vuoden 1918 sodan tapahtumista. 
kalevankankaan alueella käytiin ”kiirastorstain suurtaistelu”, joka 
oli sisällissodan suurimpia taisteluja (voionmaa 1935) ja alue on 
inventointu kiinteäksi muinaisjäännökseksi historiallisena taistelu-
paikkana.  selvitysalueella ei ole tehty kattavaa arkeologista inven-
tointia. 

Kuva 54. Lähialueen arkeologiset arvokohteet. 
Lähdeaineisto:  © Museovirasto 2014

Ilmakuva: © 2012 BLOM, kuvan kopiointi kielletty
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2.7 yHteenveto

selvitysalueella on tehty useita eritasoisia inventointeja ja selvi-
tyksiä. viereiseen karttaan on koottu kaikki tässä luvussa esitetyt 
arvokohteet. 

kulttuurihistoriallisesti tai rakennushistoriallisesti arvokkaimpia 
kohteita ovat Hakametsän jäähalli ja Hipposkylän puukerrostalo-
kokonaisuus. Hakametsän jäähallia ei ole suojeltu asemakaavalla. 
ympäristön rakentuessa ja mahdollisesti myös jäähallin käyttötar-
koituksen muuttuessa rakennuksen suojelu on entistä tärkeämpää. 
Hakametsän halli ja Helsingin jäähalli ovat oman vuosikymmenen-
sä ainoat jäähallit, eikä niistä kumpaakaan ole suojeltu. jääkiekkoilu 
on siirtynyt sisätiloihin vasta 1960-luvun puolessa välissä ja jäähallit 
ovat olleet ahkerassa käytössä ja niihin on tehty muutoksia tar-
peen mukaan. tätä historiaa vasten lienee kuitenkin mahdollista, 
että Hakametsän halli nostetaan valtakunnalliseksi arvokohteeksi.  
Hipposkylän ja tampereen muiden merkittävien jällenrakennus-
kauden vuokratalokokonaisuuksien asemakaavalliseksi suojelemi-
seksi on tehty valtuustoaloite. 

vaikka selvitysalue onkin rakenteeltaan hajanainen, sieltä löytyy 
paikallisesti merkittäviä kohteita. uudenkylän metsäsarka, van-
ha kosken maantien linjaus ja Hakametsän uusi koti-messualue 
ovat hyviä esimerkkejä alueen pitkästä historiasta. uudenkylän 
ja Hakametsän vanhimman asutuksen jäänteet ovat yksittäisiä 
kohteita, joissa rakennukset eivät pääosin ole arkkitehtonisesti 
arvokkaita. alueen luonteesta johtuen rakennuksia ei ole ollut 
suunnittelemassa nimekkäitä arkkitehteja vaan, ne on rakennettu 
ja suunniteltu omin ja kyläläisten voimin. sen sijaan uudenkylän 
kerrostaloaluetta ovat jo olleet suunnittelemassa tamperelaiset 
arkkitehdit. erityisen mielenkiintoisia ovat koko suomessakin ai-
nutlaatuiset ausa-elementtitalot. 

aluetta kehitettäessä voisi kaupunkirakenteeseen miettiä sopivia 
paikkoja kaupunkikuvaa virkistäville taideteoksille. alueen historian 
huomioon ottaen aihepiirejä on useita, jääkiekkohistoriaa kunnioit-
tava muistomerkki sopisi hyvin jäähallin läheisyyteen – varsinkin 
kun liiga-pelit siirtynevät Hakametsän hallista suunnitellulle kesku-
sareenalle. myös alueen merkittävää leipomohistoriaa olisi aihetta 
muistaa muutoinkin kuin kadunnimissä. 

luvussa 7 on esitetty alueen arvokkaimpien kohteiden luokittelu 
alueen jatkosuunnittelua varten. 

Kuva 55. Yhdistelmäkartta luvussa esitetyistä arvokohteista. 

pohjakartta: © tampereen kaupunki 2014 
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3.1 asumisen Historia Hakametsässä

alue oli pääosin pitkään metsää, asuttamonta peltomaata ja lo-
pulta osin myös savenottoaluetta läheisille tiilitehtaille. asumisen 
historian voidaan katsoa alkaneen, kun uusikylään takahuhdin kan-
tatilojen ympärille alkoi nousta pientalomuotoista uudisasutusta 
1900-luvun alkuvuosina. monet asukkaista olivat tamperelaisten 
tehtaiden työläisiä, jotka vuokrasivat tontteja koskenmaantien tun-
tumasta. tätä messukylän suurpitäjän uusinta kylää alettiin puhe-
kielen kautta virallisesti kutsua uusikyläksi. messukylän suurpitäjä 
liitettiin tampereen kaupunkiin vuonna 1947, jolloin alueelle oli 
jo rakennettu nykyinen pientaloasutus. messukylään, Hataanpään 
kartanolle kuulunut Hipposkylän alue oli kuitenkin jo vuoden 1920 
liitoksessa liitetty osaksi tampereen kaupunkia. myös Hakametsään 
syntyi ensimmäisiä asuntoja jo 1920-luvulla.

toisen maailmansodan jälkeen tehdaskaupunki tampereen väkilu-
ku kasvoi huomattavaa vauhtia ja aikakauden ideologian mukaisesti 
väestöä ohjattiin hajakeskitetyille asuinalueille. tällä oli merkittävä 
vaikutus myös tarkasteltavana olevan alueen kehittymiseen. tämän 
ohella jälleenrakennuskausi, pula-aika, elementtitekniikan kehitty-
minen, liikenteellinen murros ja kaupan toimintojen keskittyminen 
liikenneväylien varsille vaikuttivat alueen asumiseen ja elämänta-
poihin merkittävästi 1940–1960 -luvuilla. pula-ajalta näkyvin muis-
to on Hipposkylän 225 yksiötä käsittävät kaksikerroksiset puutalot, 
jotka rakennettiin sodan jälkeen hätäapuasunnoiksi vuosina 1948 
ja 1949. alueen palvelut sijoitettiin asuinrakennusten kivijalkaan ja 
yhteinen sauna erilliseen rakennukseen. vielä 1950-luvulla raken-
tamiselle tyypillistä oli asuntojen sijoittaminen työpaikkojen lähelle, 
mikä näkyy alueella erityisesti vuonna 1961 taysin työntekijöille 
kaavoitetussa kissantassun kerrostaloalueessa. 1960-luvulta alkaen 
auton yleistyminen kulkumuotona ja palveluiden keskittyminen 
liikenneväylien varsille alkoi muodostaa asuinalueista nukkumalä-
hiöitä. tämä näkyi myös kissanmaan, Hipposkylän, uudenkylän ja 
Hakametsän lähipalveluiden ja pikkukauppojen katoamisena. 

Hakametsän yleissuunnitelman tarkastelualue jakautuu historiansa 
perusteella karkeasti neljään arkkitehtonisesti ja asumiseltaan toisis-
taan poikkeavaan kokonaisuuteen: tampereen jäähallin luoteispuo-
leiseen Hipposkylään, itäpuoleiseen uuteenkylään, eteläpuoleiseen 
Hakametsään ja itse hallialueeseen. alueilla on omat historiansa ja 
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Kuva 56. Kissanmaan omakotitaloaluetta vuonna 1956. Etualalla Tapiolanpuisto.

ensio kauppila / vapriikin kuva-arkisto
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koko aluetta koskevaa yhteistä identiteettiä Hakametsän hallia ja 
pientalovaltaisuutta lukuun ottamatta ei varsinaisesti ole. alueet 
ovat rakentuneet eri aikoihin ja lisäksi niitä halkovat väylät jakavat 
kaupunkirakennetta. Hakametsän jäähallin läheisyydessä sijaitsevat 
rakennukset ovat rakentuneet 1960- ja 1970-luvuilla, Hipposkylän 
puutalot 1948 ja 1949, tays:n työsuhdeasunnot 1961 ja Haka-
metsää leimaavat rivitalot pääosin 1980-luvulla. messukylän perin-
neseuran näkemyksen mukaisesti selvitysalueella ei ole messkuky-
län identiteetin ja kulttuurin kannalta merkittäviä kohteita vaikka 
alue on ollut ennen hallinnollisesti osin messukylää.  

tarkastelualueen sosiaalinen profiili on hajanainen. asukkaat ovat 
organisoituneet omiin yhdistyksiinsä, joiden jäsenet ja aktiiviset toi-
mijat ovat pääasiassa ikääntyneempää väestöä. aluerajat ylittävää 
yhteisöllisyyttä ei ole. kissanmaalla toimii kissanmaan omakotiyh-
distys, uusikylässä uusikylän omakotiyhdistys ja Hakametsässä Ha-
kametsän asukasyhdistys. eri aikoina eri alueilla alkanut asutus on 
johtanut myös toisistaan poikkeaviin ikärakenteisiin (taulukko 1). 
ikärakenteen ja paikallisten asukkaiden haastattelujen perusteella 
voidaan todeta, että kissanmaalla on hiljattain tapahtunut sukupol-
venvaihdos ja uudessakylässä ja Hakametsässä se on alkamaisil-
laan. uudessakylässä on yhä joitakin alkuperäisiä tai alkuperäisten 
asukkaiden jälkeläisiä, ja erityisesti ikääntyneempi väki kokee vahvaa 
yhteisöllisyyttä. myös Hipposkylän puutaloissa asuu joitakin alkupe-
räisiä asukkaita, jotka ovat tyytyväisiä asuinympäristöönsä. Heillä on 
käytössään talojen keskellä yhteistila. asukkaiden vaihtuvuus Hip-
poskylän puutaloissa on n. 20 % vuodessa, mikä on tampereen 
vuokra-asuntojen tyypillistä keskitasoa. 

alueen asukkaiden lisäksi sen merkittävimmät käyttäjät ovat  Ha-
kametsän jäähallia käyttävät jääurheilijat, lentopalloilijat ja alueella 
järjestettävien tapahtumien yleisö. suunnittelualueen merkittävin 
leimaava tekijä onkin suunnittelualueen keskellä sijaitseva Haka-
metsän jäähalli ja siihen liittyvät liikuntatoiminnot.  

Kuva 57. Hakametsän aluetta vuonna 2001.

anivector

Taulukko 1. Tarkastelualueen asukasmäärät ja asukkaiden ikäjakauma. Lähde: Tampereen väestö 31.12.2012 ikä-
ryhmittäin ja osa-alueittain. Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisuja B11/2013.
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3.2 liikkuminen, urHeilu ja vapaa-aika nyt 
ja ennen

suunnittelualueen urheilu ja vapaa-ajan tapahtumat keskittyvät 
voimakkaasti tampereen kenties tunnetuimpaan urheilupaikkaan, 
jäähalliin. alueen maamerkkinä toimiva Hakametsän halli on ollut 
alkuajoistaan lähtien merkittävä jääkiekkokansan henkinen keskus, 
suomen ensimmäinen jäähalli ja ensimmäisten suomessa järjestet-
tyjen jääkiekon em ja mm -kisojen tapahtumapaikka.

Hallissa on jääkiekon lisäksi järjestetty jo valmistumisvuodestaan 
lähtien monipuolisia urheilu- ja kulttuuritapahtumia. tällaisia olivat 
esimerkiksi vuonna 1965 järjestetyt kreikkalais-roomalaisen pai-
nin mm-kilpailut ja kansainvälinen nyrkkeilyottelu, tampere-päivän 
lastenjuhla, vuonna 1969 järjestetty muotishow ja vuosittaiset lo-
ma-messut 1960-luvun puolivälistä lähtien. alkuvaiheen jälkeen 
areenaa on käytetty mm. konserteissa, koiranäyttelyissä, nuorten 
tapahtumissa, autonäyttelyissä ja taiteilijaryhmien esiintymispaikka-
na. areenan pääasiallinen käyttötarkoitus on kuitenkin aina ollut 
jääkiekon pelaaminen ja hallissa on aina 1965 vuoden jääkiekon em 
ja mm -kisojen jälkeen järjestetty lukuisia maaotteluita ja liigapelejä. 
nykyisin hallin toiminnasta on n. 90 % jääurheilua, joista pääosa 
on ilveksen ja tapparan harjoituksia ja liigaotteluita. kesällä hallis-
sa pelataan myös kansainvälisen tason lentopallo-otteluita. lisäksi 

hallissa järjestetään satunnaisia konsertteja ja taitoluistelunäytök-
siä. Hallin vierustalla sijaitsee pienemmät Hakametsän 2- ja 3-hallit, 
joissa harjoittelee ja pelaa suomi-sarjassa olevan kooveen lisäk-
si junioritason jääkiekkoilijat. tapahtumien yhteydessä ja kesäisin 
myös parkkialueella järjestetään monimuotoista toimintaa, kuten 
rantalentopalloa, katulätkää ja kirpputoreja. muista tapahtumista 
erillään järjestetyt kirpputorit eivät kuitenkaan vielä ole löytäneet 
täysin paikkaansa. Hakametsän hallien läheisyydessä sijaitsee myös 
tenniskäytössä oleva kuplahalli, pieni jalkapallokenttä ja Hervannan 
valtaväylän länsipuolella sisäliikuntakäytössä oleva tampere-areena. 
yhdessä nämä muodostavat alueesta kulttuurisesti merkittävän lii-
kuntakeskittymän.

tarkastelualue sijaitsee hyvien runkoyhteyksien varrella ja joukko-
liikenteellä on autopainotteisesta pientaloasumisesta huolimatta 
alueella vahva perinne. erityisesti ikääntyvälle väestölle tulisi myös 
jatkossa tarjota hyvät julkisen liikenteen yhteydet palveluiden ää-
relle. alueen merkittävimmät liikkumisen haasteet liittyvä kuiten-
kin jäähallin aiheuttamaan liikennekuormaan. liigaotteluiden ai-
kana pysäköinti ja läpiajoliikenne erityisesti kissanmaalla lisääntyy 
ja aiheuttaa satunnaisia häiriöitä, kuten pelastusteiden tukkimista. 
asukkaat suhtautuvat tästä huolimatta hallin toimintoihin ja siihen 
liittyvään ajoneuvoliikenteeseen pääsääntöisesti suopeasti. turval-
lisuusnäkökulmasta liikenteen ohjaamista tulisi kenties selkeyttää. 

merkittävä kaupunkikuvallinen ja kulttuuriympäristöön liittyvä liik-
kumisen näkökulma on hallille kulkemiseen ja sen ohittamiseen 
käytetyt reitit. pääasiallinen autoliikenne hallille on ohjattu Her-
vannan valtaväylältä, josta pääsee tapahtumien aikaan molemmista 
suunnista kääntymään hallin parkkialueelle. Halli on viitoitettu tieltä 
näkyvästi, mutta se myös näkyy valtaväylälle molemmista suunnista 
ajettaessa ja toimii alueellisena maamerkkinä. Hallille on ajoyhteys 
myös sammon valtatien kautta. julkisilla liikennevälineillä liikkuvat 
kävijät ovat perinteisesti saapuneet hallille sammonkadulta jäähal-
lin raitin tunnelia pitkin Hervannan valtaväylän ali. Bussilinja 25:n 
pysäkki kauppaoppilaitoksen kohdalla on ollut pitkään jääkiekko-
kansalle tuttu pysäkki, jonne ulotettiin myös aikoinaan tampereella 
käytössä olleet johdinauto-linjat.

Hallin lisäksi alueen viheralueet ovat suosittuja virkistysalueita ja 
vapaa-ajan paikkoja. puistomaisuus leimaa erityisesti kissanmaan 
alueen identiteettiä. alueen merkittävimmät asukkaiden suosimat 
viherkohteet ovat tapiolan puisto ja kyläojan-vuohenojan varren 
virkistysreitti, jonka varrella erityisesti sandelinin puisto koetaan 
tärkeäksi. 

Kuva 58. Jäähallialueen vieressä sijainnut ns. 
”Vapaa-ajan maa” purettiin, kun Hervannan 
valtaväylä rakennettiin. 

vapriikin kuva-arkisto

© Jukka Kuusisto

Kuva 59.Suomi - Slovenia ottelu Hakametsän hallissa vuonna 2003.
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Kuva 57. Hakametsän jäähallialuetta idästä päin vuonna 2001.

anivector
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Hakametsä jääkiekkopyHättönä

tampere on suomalaisen jääkiekkoilun kehto, moni jääkiekon 
historiallisista virstanpylväistä on saavutettu juuri tampereella. ta-
rinan mukaan suomen luistinliiton puheenjohtaja yrjö salminen 
toi talvella 1926 nipun kanadasta hankkimiaan jääkiekkomailoja 
seuransa tampereen pyrinnön junioreille ja tästä alkoi varsinainen 
jääkiekon historia suomessa. jääpallo pysyi suosituimpana talvi-
lajina vielä pitkään ja ennen sotia jääkiekkoa pelattiinkin pääosin 
vain Helsingissä, tampereella ja turussa. 1950-luvulle tultaessa jää-
kiekon suosio lisääntyi ja suomen ensimmäinen tekojäärata ra-
kennettiin tampereelle koulukadulle vuonna 1956. Helsingin en-
simmäinen tekojäärata valmistui vasta kaksi vuotta myöhemmin. 

Helsingin jäähallin valmistumisen viivästyessä ja suomessa järjestet-
tävien mm-kisojen ollessa uhattuna suomen jääkiekkoliitto kertoi 
asiasta tampereen silloiselle kaupunginjohtajalle erkki lindforsille, 
joka ilmoitti, että halli rakennetaan tampereelle ja kisat pidetään täällä. 

kaupunginvaltuusto oli jo aiemmin (1963) tehnyt päätöksen jää-
hallin rakentamisesta Hakametsään, mutta varsinainen suunnitte-
lutyö oli vasta aloitettu. kun hallia alettiin rakentaa, vain osa ra-
kennuspiirustuksista oli valmiina. suunnitelmia tehtiin rakentamisen 
edetessä ja arkkitehti tähtinen esitti suunnitelmansa ensin jääkiek-
koväelle, jotta hallin käyttäjäkunnan tarpeet tulisivat huomioitua. 
jäähalli valmistui suunnitelmineen noin kymmenessä kuukaudessa. 

Hakametsän hallin avajaiset pidettiin tammikuun 29. päivänä 1965 
ja niiden yhteydessä pelattiin ensimmäinen jääkiekko-ottelu - tam-
pere - “muu suomi”. maaliskuussa 1965 hallissa pelattiin mm-kiso-
jen 28-ottelua.  myöhemmin hallissa on pelattu mm-turnausotte-
luita, vaikka tampere ei vuoden 1965 jälkeen olekaan yksin saanut 
järjestää mm-turnausta. 

silloiset tamperelaiset sarjajoukkueet ilves, tappara ja koovee siir-
tyivät pelaamaan uuteen Hakametsän jäähalliin heti vuonna 1965. 
alun perin tampereella pohdittiin koulukadun kentän kattamista 
ja Hakametsää pidettiin niin kaukaisena, etteivät katsojat tulisi niin 
kauas. tämä olettamus osoittautui nopeasti vääräksi. Huonoilla 
säillä ulkojäillä pelattujen otteluiden katsojamäärät jäivät vähäisiksi, 
mutta hallissa tätä ongelmaa ei ollut. alkuun kaikki ottelut olivat jo 
ennakkoon loppuunmyytyjä. 

erkki lahtinen / vapriikin kuva-arkisto
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Kuva 58. Juhlaliputettu jäähalli vuoden 1965 jää-
kiekon MM-kisojen aikaan. 

Kuva 59. Tampere - Muu Suomi - ottelu jööhallin avajai-
sissa vuonna 1965.
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jäähallin valmistumisen jälkeen ilveksen taustajoukot (ilves-tuki ry) 
ostivat jäähallin lähellä sijaitsevan tyhjän tontin (nykyisen Halpa-Hal-
lin ja mcdonaldsin paikalla)  ja rakennuttivat yhteistyössä keskon 
kanssa paikalle motellin – motorest jäähovin. jäähovin vuokratulot 
toivat merkittävän tulolähteen ilvekselle.  toukokuussa 1975 Ha-
kametsän motelli jäähovissa perustettiin sm-liiga (nyttemmin liiga) 
silloisen sm-sarjan tilalle. uudistuksessa pääsarja erotettiin muusta 
sarjakiekkoilusta. motelli jäähovi purettiin huonokuntoisena vuon-
na 1998. ravintola jäähovi uudenkylänkadun ja sammon valtatien 
kulmassa jatkaa jäähovin perinnettä. 

vuonna 1979 suomen jääkiekkoliiton 50-vuotisjuhlavuoden juh-
lallisuuksiin kuului tampereen aluesäästöpankin järjestämä jää-
kiekkohistoriallinen näyttely pankin toimitiloissa. menestykseksi 
osoittautuneen näyttelyn innoittamana perustettiin suomen jää-
kiekkomuseoyhdistys ry.  uusi yhdistys aloitti esineistön kerää-
misen. tila kokoelmalle löytyi Hakametsän jäähallilta ja suomen 
jääkiekkomuseo avasi ovensa joulukuussa 1979. museo toimi Ha-
kametsän jäähallissa vuoteen 2001, jolloin se muutti museokeskus 
vapriikkiin. 

nykyään Hakametsän jäähalli on kotihalli kahdelle tamperelaisel-
le liiga-joukkueelle tapparalle ja ilvekselle. suomi-sarjassa pelaava 
kooveen kotihalli on Hakametsä 2-halli. Hakametsän jäähalli on 
poikkeuksellinen myös siinä, että se on kahden liiga-joukkueen 
kotihalli. Hallin kattoon on ”jäädytetty” niin tapparan, ilveksen kuin 
kooveenkin pelaajien pelipaitoja. poikkeuksellista on myös se, että 
halli sijaitsee niinkin keskellä asuinaluetta. 

Hakametsän alueelle kiteytyy huomattavasti suomalaista jääkiek-
kohistoriaa ja Hakametsän jäähallia voidaan itseoikeutetusti pitää 
jääkiekkopyhättönä.  vaikka liigajoukkueet siirtyisivätkin tulevaisuu-
dessa pelaamaan keskustaan rakennettavalle areenalle, Hakamet-
sän alueen merkitys suomalaisen jääkiekkoilun historiassa ei muu-
tu, eikä unohdu. jääkiekko ja siihen liittyvät historialliset tapahtumat 
on syytä huomioida aluetta suunniteltaessa.  

reetta tervakangas / vapriikin kuva-arkisto Vapriikin kuva-arkisto

Vapriikin kuva-arkisto

Kuva 60. Motelli Jäähovi. Edustalla Kaihari-center, joka sijaitsee nykyisen Prismakeskuksen kohdalla. 

Kuva 61. Suomi - Slovenia ottelu vuonna 2003. Kiekko on juuri upon-
nut Slovenian maaliin. 

Kuva 62. Hokarit jäällä, paikallisottelu vuonna 1965. 
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3.3 alueen toiminnot ja palvelut

suunnittelualuetta ja sen ympäristöä leimaavien liikuntatoiminto-
jen ja viheralueiden lisäksi alueella on jonkin verran kunnallisia ja 
yksityisiä palveluita sekä uskonnollista toimintaa (ks. kuvat 63 ja 64). 
suunnittelualueen tuntumassa sijaitsee myös uudenkylän työväen-
talo.

1960-luvulta alkaen autojen yleistyminen kulkutapamuotona vai-
kutti kaupan toimintojen keskittymiseen liikenneväylien varsille, 
minkä seurauksena kissainmaalta, Hiiposkylästä, uudestakylästä ja 
Hakametsästä katosi lähipalveluita, kuten posti, apteekki, leipomoi-
ta ja lähikauppoja. kaupan toiminnot ovat pääasiassa keskittyneet 
Hervannan valtaväylän länsipuolella sijaitsevaan kalevan prismaan, 
sen ympäristöön ja samoilla kohdin tien itäpuolella sijaitsevaan os-
toskeskittymään (mm. veikon kone, mcdonalds).  sammon val-
tatien varressa sijaitsee lidl. kissanmaalla hallin läheisyydessä on 
muutospaineessa oleva valintatalo ja ritakadun ja riistakadun 
kulmaan uusien palveluasuntojen tuntumaan sijoittunut lähikaup-
pa. Hakametsän hallin tuntumassa sammon valtatien varressa on 
tunnettua nimeä kantava ravintola jäähovi, joka on jääkiekkoväen 
suosiossa. samaan rakennukseen on sijoittunut myös useita muita 
lähipalveluja tarjoavia yrittäjiä. uudessakylässä jäähallin läheisyydes-
sä toimii muutama pienyrittäjä. eräs merkittävimmistä alueen toi-
mijoista on perheyritys leivon leipomo, joka on toiminut alueella 
yli 100 vuotta, ja on ainoa jäljellä oleva leipomo uusikylän ja Haka-
metsän alueella sijainneista monista leipomoista. leivon leipomon 
yhteydessä toimiva kahvila on yhä vetovoimainen seurustelupaik-
ka, johon saapuu asiakkaita myös alueen ulkopuolelta.

kunnallisten palveluiden osalta joudutaan pääosin turvautumaan 
lähialueiden tarjontaan. nykyisin perusterveydenhoitoa haetaan 
itsenäisyydenkadulta tammelakeskuksesta, jossa on erityisosaamis-
ta ikääntyneiden palveluihin, ja linnainmaalta. tammelakeskuksen 
väestövastuu on 30 000 ja linnainmaan 20 000, minkä vuoksi tule-
vaisuudessa palvelujen voidaan odottaa keskittyvän niihin ennem-
min kuin niiden siirtyvän muille alueille. mikäli kaupin kampuksen 
hanke kuitenkin etenee suunnitelmien mukaisesti, osa tammela-
keskuksen terveyspalveluista siirtyy uuteen kampusalueella sijaitse-
vaan yksikköön. Hammashoitoloita on tarjolla takahuhdin koululla, 
messukylässä, linnainmaalla ja tammelassa. lähin neuvola sijaitsee 
tammelassa. lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja sote-palveluiden 
erityisyksiköt sijaitsevat kauempana tipotiellä. suunnittelualueella 
ei kuitenkaan ole tunnistettavissa erityisiä tai poikkeavia tarpeita 
näiden osalta. päivähoitopalveluiden saatavuutta tampereella tar-

kastellaan viiden palvelualueen näkökulmasta. Hakametsän/
kissanmaan/uusikylän alue on osa keskustan palvelualuet-
ta, joka rajoittuu koilliseen alueeseen. lähivuosina alueen 
päivähoitopalvelut ovat tasapainossa, kun kalevan alueelle 
rakennetaan pienten lasten yksikkö (varhaiskasvatusta , esi- 
ja alkuopetusta).

Kuva 63.  Hakametsän palvelut 
ja puistot.

erityisesti ikääntyneelle väestölle lähipalvelujen merkitys on ko-
rostunutta. joukkoliikennereitistöjen suunnittelussa tulisi kiinnittää 
tähän huomiota ja taata paikallisille hyvät yhteydet kaupallisiin ja 
julkisiin palveluihin. ajankohtaista tämä on esimerkiksi uusikylässä, 
jossa on yhä paljon ikääntynyttä väestöä ja yhteystarvetta esimer-
kiksi kalevan prismaan ja sen yhteydessä sijaitseviin palveluihin.

Uudenmaanpuisto

Sandelininpuisto

Kyrölänpuisto

Pikkumetsä

pohjakartta: © tampereen kaupunki 2014
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Erikoisliike-/ palvelutila

Päivittäistavarakauppa

Liikunta-/ harrastetila

Oppilaitos

Koulu (ala-/ yläaste)

Päiväkoti

Toimistotila

Uskonnolliset yhteisöt

TAYS

Muu

Messukylän 
päiväkoti

Ankkarin 
päiväkoti

Pappilan 
päiväkoti

Huikkaan 
päiväkoti

Irjalan 
päiväkoti

Keskussairaalan 
päiväkoti

Kissanmaan päiväkoti

Lemminkäisten 
päiväkoti

Steiner-päiväkoti

Lahdensivun koti (palvelukoti)

Uudenkylän 
seurakuntatalo

Lidl

Takahuhdin 
koulu
/Messukylän 
kirjasto

Messukylän 
kirkko

Messukylän 
vanha kirkko

Messukylän 
kouluMessukylän 

seurakuntakoti

Kissanmaan 
perhetukikeskus

Uudenkylän 
työväentalo

Hakametsän 
jäähalli

Leivon leipomo Oy

Hippostalo

Sammon keskuslukio 
ja Pellervon kirjasto

Tampereen 
uintikeskus Kalevanpuiston 

koulutalo

Vaasan & 
Vaasan 
leipomo

Pellervon 
koulu

A-klinikkatoimen 
kuntoutuskeskus

Tampere
Areena

Tampereen seudun 
ammattiopisto

Takahuhdin 
perhekeskus

Tampereen 
ammattikorkeakoulu

Tampereen 
golfhalli

Golfkeskus Oy 
Messukylä

Kuva 64.  Lähialueen palvelut.

pohjakartta: © tampereen kaupunki 2014
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3.4 keHittämiskoHteet nykyisten asukkai-
den ja käyttäjien näkökulmasta

Hakametsän yleissuunnitelman yhteydessä toteutettiin 20.1.-
13.2.2014 välisenä aikana karttapohjainen Harava-internetkysely, 
jossa alueen asukkaat ja käyttäjät saivat ottaa kantaa alueen ke-
hittämiseen ja ajankohtaisiin kysymyksiin. kyselyyn vastattiin 320 
kertaa. 68% vastaajista ilmoitti asuvansa Hakametsä – uusikylä – 
kissanmaa -alueella. vastaajien keski-ikä oli 43 vuotta. kyselyn taus-
toihin ja tuloksiin voi tutustua yksityiskohtaisemmin v. 2014 aikana 
julkaistavassa erillisessä raportissa.

tärkeimmiksi paikoiksi kyselyyn vastanneiden henkilöiden mielestä 
nousivat erityisesti tarkastelualueen viheralueet. näistä tärkeim-
pinä korostuivat tapiolan puisto, tarton puisto, nallenpuisto, so-
pulinkadun ja riistakadun välinen viheryhteys, sandelinin puisto ja 
koko puronvarren viheryhteys Hakametsässä, Hakametsän met-
säalue ja aarikkalan puisto. viheralueiden lisäksi tärkeiksi paikoiksi 
koettiin erityisesti leivon leipomo, Hakametsän halli ja vapaa-ajan 
maan skeittiparkki. yksittäisiä asuinpaikkoja koettiin myös tärkeiksi. 
eniten merkintöjä kirjattiin asuinpaikan tärkeyden osalta Hippos-
kylään, kissanmaalle ja uusikylään. eniten käytettyjä viheralueita 
ovat vastausten perusteella tapiolan puisto, tarton puisto ja san-
delinin puisto, mutta myös nallenpuistolla, Hakametsän metsiköllä, 
puronvarren viheryhteydellä ja pellervon puistolla on omat käyt-
täjänsä. suunnittelualueen ulkopuolella asuvien vastaajien merkin-
nät keskittyivät tapiolanpuistoon, tartonpuistoon, jäähalliin,  entisen 
vapaa-ajanmaan skeittiparkkiin, Hakametsän metsikköön ja leivon 
leipomoon. myös takahuhdintie uudenkylän omakotitaloalueella 
koettiin tärkeäksi kulkuyhteydeksi. tärkeät paikat, eniten käytetyt 
viheralueet ja eniten käytetyt reitit vihelalueilla on havainnollisettu 
kuvassa 66.

epämiellyttävimmiksi paikoiksi koettiin järjestyksessä jäähallin ym-
päristö, aarikkalan lumenvastaanottoalue, Hipposkylä, mcdonald-
sin liikekortteli ja Hervannan valtaväylän ympäristö. eniten mer-
kintöjä saaneen jäähallin ympäristö koettiin sekavana, liikkumisen 
kannalta vaarallisena ja visuaalisesti epämiellyttävänä. myös Haka-
mestän metsikkö, kissantassun kortteli ja uudenkylän liikekortteli 
koettiin useiden vastaajien mielestä epämiellyttäviksi. näiden lisäksi 
yhtäältä epämiellyttäviksi paikoiksi ja toisaalta kehitettäviksi reiteiksi 
mainittiin erityisesti takahuhdintie, Hippoksenkatu ja kissanmaan-
katu. poikittaisyhteyksiä haluttiin kehitettävän Hakametsän hallin 
pohjoispuolelle ja tarkastelualueen lounaisosassa Hervannan val-

taväylän yli. muita kehitettäviä paikkoja ovat vastaajien näkemyksen 
perusteella erityisesti  eniten käytetyt puistot. ristiriitaisia näke-
myksiä herättäviä paikkoja olivat erityisesti Hakametsän halli ja Ha-
kametsän metsikkö.

Kuva 65. Tartonpuisto 

Kuva 67. Kahvila Leivonpesä.

Kuva 67. Tapiolanpuiston leikkipaikka. 

Ulla Rohunen / Vapriikin kuva-arkisto

Tampereen kaupunki

Tampereen kaupunki
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Kuva 68. Kehitettävät alueet ja reitit. Yleisölle suunnatun verkkokyselyn tulokset 2014.  (Tampereen 
kaupunki.)

Kuva 69. Tärkeät ja käytetyimmät reitit ja kohteet. Yleisölle suunnatun verkkokyselyn tulokset 2014. 
(Tampereen kaupunki.)

© tampereen kaupunki 2014 © tampereen kaupunki 2014
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4  maisemarakenne ja viHeralueverkosto

4.1 maisemarakenne

tampereen maisemarakenteen muotoutumiseen ovat vaikutta-
neet peruskallioalueiden kulutuspinta murtumalinjoineen sekä vii-
meinen jääkausi itämeri-vaiheineen. jääkauden vaikutus näkyy mm. 
maastorakenteen vyöhykkeisyyden kaakko-luode. suuntaisuudessa 
eli harjut, joet ja laaksot noudattelevat mannerjään kulkusuuntaa. 

maastorakenne heijastelee kallioperän ja maaperän rakennet-
ta. maaston korkeuserot vaikuttavat mm. vesi- ja valosuhteisiin ja 
sitä kautta kasvillisuuden muodostumiseen. tampereen korkokuva 
on pienipiirteistä ja vaihtelevaa, sen keskeisimpiä elementtejä on 
kaakkois-luode-suuntainen harjujakso.  veiksel-jääkauden jälkeinen 
ancylusjärvi (n.7000 – 5500 ekr.) peitti laajimman esiintymisensä 
aikana jotakuinkin kaikki kuvassa x esiintyvät alavat (vihreät) alueet. 
näiden alueiden maaperä koostuukin pääosin savesta.

viereisen sivun kartassa on esitetty selvitysalueen maiseman ra-
kenne sekä maiseman tilallisuutta. maisema on tyypitelty seläntei-
siin, laaksoihin ja niiden välisiin vaihettumisvyöhykkeisiin. laajimmat 
metsäalueet sijoittuvat pääasiassa selänteille ja vaihettumisvyö-
hykkeisiin. selvitysalue on selänteiden ympäröimässä laaksossa. 
alue rajautuu kaukomaisemassa kallio- ja moreeniselänteisiin sekä 
alueen eteläpuolella harjuselänteeseen. 

alue on maisemallisesti tasaista ja avaraa. laaksossa avautuu pitkiä 
näkymiä. avoimet maisematilat korostavat etenkin alueen suurim-
pia rakennuksia. Hakametsän jäähallin takana oleva laajempi met-
sikkö (Hakametsä) muodostaa vastapainoa alueen muuten raken-
netulle maisemalle.

Kuva 70.  Selvitysalueen sijainti Tampereen maastorakenteessa. 
Tumman vihreät kohdat ovat alavimpia ja punaruskeat korkeimpia. © maanmittauslaitos 2013 
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Kuva 71. Maisema-analyysikartta. Pohjakartta: © Maanmittauslaitos 2013 
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viheralueet muodostavat kaupungin viherverkon, joka jakaa kau-
pungin osakokonaisuuksiin ja kytkee sen kaupunkia ympäröiviin 
viheralueisiin. viherverkko määritellään yleiskaavassa ja se muo-
dostuu viheralueista sekä niitä yhdistävistä viheryhteyksistä. vihe-
ryhteyksillä tarkoitetaan niitä viheralueita, jotka liittävät eri vihera-
lueet toisiinsa sekä rakenteellisesti että visuaalisesti. viheryhteydet 
voivat olla joko toiminnallisia tai ekologisia tai niiden yhdistelmiä. 
toiminnalliset yhteydet muodostuvat viheralueita yhdistävistä ke-
vyen liikenteenreiteistä ja ulkoilureiteistä. ekologisilla yhteyksillä on 
merkityistä erityisesti kaupunkiluonnon kannalta. 

selvitysalueen viherrakenne muodostuu käyttöviheralueista, suo-
ja-viheralueista ja suojametsistä. alueella on myös maisemaniit-
tyjä.  viheralueverkosto on melko hajanainen ja suuret väylät ja 
rautatie katkovat yhteyksiä. kylänojan/papinojan ja vuohenojan 
vartta kulkeva ekologinen yhteys on merkittävä, mutta heikenty-
nyt. ojanvarsi on jäänyt puristuksiin tonttien väliin.  uudenkylän 
ja kissanmaan pientaloalueiden pihat ovat vehreitä ja osaltaan ne 
laajentavat alueen ekologisia yhteyksiä. 

selvitysalueella lähipuistojen saavutettavuus on hyvä, mutta suju-
vat yhteydet laajemmille viheralueille ovat puutteelliset. 

4.2 viHeralueverkosto

Kuva 72. Viheralueiden hoitoluokituskartta. 
(Lähde: Tampereen Viheralueohjelma Vuosille 2005-2014. Alue 2.)
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Kuva 73.  Viheralueet  Tampereen kaupungin viheraluejärjestelmän 
tyypityksen mukaan jaoteltuna sekä tarkastelualueen merkittävim-
mät viherpalvelut.

pohjakartta ja lähtöaineistot: © tampereen kaupunki 2014 
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Hakametsän puistot

Sandelininpuisto
sandelininpuisto sijaitsee Hakametsässä Hervannan valtaväylän ja 
aarikkalankadun välissä. puistoa halkoo vuohenoja, ja puisto on 
merkittävä hulevesien hallinnan kannalta. korttelipuistossa sijaitsee 
lähileikkipaikka. Hervannan valtaväylän puoleisella reunalla puiden 
välissä on pääosin hoidettua nurmikkoa, aarikkalankaudun puolella 
kasvillisuus on niittymäisempää.

Aarikkalanpuisto
aarikkalanpuiston korttelipuisto sijaitsee Hakametsän asuinalueen 
keskellä, aarikkalantien läheisyydessä. puisto koostuu lähileikkipai-
kasta ja -kentästä sekä niitä rajaavista puu- ja pensasistustuksista.  
puistossa on myös oma rajattu osa-alueensa kuntoilulaitteille.

Riihipellonpuisto
riihipellonpuisto on suojaviheralue sammon valtatien ja Hakamet-
sän asuinalueen välissä. 

Alasniitynpuisto
läntinen alasniitynpuisto on osin niittymäinen ojanvarren maise-
man- ja luonnonhoitoalue, joka toimii myös Hakametsän asuina-
lueen suojana jyväskylän rataa vasten. puiston halki kulkee pyhäoja/
kyläoja sekä paljon käytetty kevyen liikenteen yhteys.

Kuva 74. Sandelininpuisto on suosittu 
viheralue.  Ojan varressa liikealueen lähei-
syydessä sijaitsee pieni leikkipaikka. 

Kuva 75. Sandelininpuistoa halkovan 
Vuohenojan yli on rakennettu muutama 
kävelysilta. 

Kuva 76. Leikkipuiston reunalta voi ihme-
tellä myös sinisorsia. 

alueen puistot 

Kuvan kopiointi kielletty, © 2012 BLOM  
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Kuva 79. Luonnonmukainen Alasniitynpuis-
to. Kevyenliikenteenreitti on hyvin suosittu, 
mutta talvisin valaistu lumenvastaanotto-
alue vähentää viihtyvyyttä paitsi talvisin 
myös kesäaikaan. 

Kuvan kopiointi kielletty, 
© 2012 BLOM  

Kuvan kopiointi kielletty, © 2012 BLOM  

Kuva 77. Alasniitynpuistoa, taustalla näkyy Prisman mai-
nospyloni. 

Kuvan kopiointi kielletty© 2012 BLOM  

Kuva 78.  Aarikkalanpuisto keskellä Hakametsän pientaloaluetta.
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uudenkylän puistot

Uudenkylänpuisto
korttelipuistoksi tyypitelty uudenkylänpuisto sijaitsee uudenkylän-
kadun ja keltinkadun kulmassa jäähallin välittömässä läheisyydessä. 
puisto koostuu nurmi- ja hiekkapintaisista alueista leikkivälineineen 
sekä tilaa jäsentävistä istutusryhmistä ja pylväshaapariveistä.

Uudenmaanpuisto
korttelipuistona toimiva uudenmaanpuisto sijaitsee uudenkylän-
kujan päässä keskellä uudenkylän kerrostalovaltaista asuinaluetta. 
puistossa sijaitsee lähileikkipaikka ja -kenttä. uudenmaanpuisto nä-
kyy puistona jo uudenkylän 1. asemakaavassa.

Kyrölänpuisto / Ojarinteenpuisto / Kinnarinrinne
kyrölänpuisto on vuohenojaa/pappilanojaa ympäröivää maiseman- 
ja luonnonhoitoaluetta. puiston länsireunaa kulkee kevyen liiken-
teen yhteys. puisto on nimetty läheisen kyrölän tilan mukaan. 

Hakametsä 
suojametsänä ja luonnonmukaisena lähivirkistysalueena toimi-
va Hakametsä erottuu havupuuvaltaisena metsikkönä jo vuoden 
1946 ilmakuvissa. se on ainoa jäänne alueella joskus kasvaneesta 
laajemmasta metsä-alueesta. Hakametsässä sijaitsee koirapuisto.

Kuva 80. Uudenkylänpuiston muoto toistaa harjoitushalli 2:n pyöreää muotoa. Pylväshaavat muodostavat selkeän 
tilaa rajaavan elementin. 

Kuva 81. Hakametsä on ainoa lähialueen suurempi metsikkö. Kuva 82. Uudenmaanpuisto on suojaisa korttelipuisto keskellä Uudenkylän 
kerrostaloaluetta.

Kuvan kopiointi kielletty, © 2012 BLOM  

Kuvan kopiointi kielletty, © 2012 BLOM  Kuvan kopiointi kielletty, © 2012 BLOM  
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Kuva 85. Kinnarinrinteessä Vuohenoja on uurtanut jyrkkäreunaisen uoman maastoon. Tontit ja 
rakennukset ulottuvat lähelle jyrkkää reuna-aluetta.

Kuvan kopiointi kielletty, © 2012 BLOM  

Kuva 83. Kyrölänpuisto ja Vuohenojan/Pappilanojan metsäiset suojavyöhykkeet muodostavat vehreän alueen 
Uudenkylän eri osa-alueiden väliin. 

Kuva 84. Näkymä Kyrölänpuistosta Hakametsän asuinalueen suuntaan. 
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kissanmaan puistot

Tapiolanpuisto
tapiolanpuisto on kaupunginosapuistona toimiva viheralue kissan-
maan asuinalueen ja uudenkylän välissä. puisto on tärkeä viher- ja 
virkistysyhteyksien kannalta. alueen eteläosassa on suuri valaistu 
hiekkakenttä ja sen läheisyydessä leikkipaikka. puisto kostuu hoide-
tuista nurmikentistä ja puu- ja pensasryhmistä. kesäisin puistossa 
järjestetään mm. puistojumppaa.

Tartonpuisto
tapiolanpuiston jatkeena,takahuhdinkadun ja Hakametsän jäähal-
lin välissä, sijaitseva tartonpuisto on osa kissanmaan ja uudenkylän 
välistä kaupunginosapuistoa. tartonpuisto on omistettu tampereen 
virolaiselle ystävyyskaupungille tartolle. puistoa ovat suunnitelleet 
tampereen ja tarton kaupunkien puistoyksiköt yhdessä. 

puiston maastomuotoilulla on pyritty luomaan mielikuva tarton 
toomeanmäestä ja laelle on rakennettu tarton yliopistoa muistut-
tava monumentti; alavimpaan kohtaan on tehty pieni koristelam-
mikko. puistoon istutetut puulajit ovat sellaisia, joita myös tartossa 
kasvaa, erikoisuutena suomessa harvinainen kartiotammi. puisto 
avattiin vuonna 1999 tampereen 220-vuotisjuhlallisuuksien yhtey-
dessä. 

Hippospuisto
suojaviheralueena ja luonnonmukaisena lähivirkistysalueena toimi-
va Hippospuisto sijaitsee Hipposkylän ja Hervannan valtaväylän 
välissä. puiston läpi kulkee kevyenliikenteen aluereitti, jolta on yh-
teydet mm. keskustan ja kaupin suuntiin. puistossa vuorottelevat 
puistikot ja avoimet niittyalueet.

Kuva 86. Viistokuvassa idän suunnasta kuvattuna Tartonpuisto ja Tapio-
lanpuisto, jotka yhdessä muodostavat monipuolisen kaupunginosapuis-
ton. Tartonpuisto muodostaa jatkeen Tapiolanpuiston reiteille.

Kuva 87. Tapiolanpuiston pohjoisosan männikköä talvella.

Kuvan kopiointi kielletty, © 2012 BLOM  
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Kuva 89.  Viistokuva Hippospuistosta Etu-Kalevan suunnasta. 

Kuva 90. Kissantassun korttelin ja Hipposkylän välissä kulkeva kevyenliikenteen reitti, päätteenään alikulku Hervan-
nan valtaväylän alitse Taka-Kalevaan. 

Kuva 88. Hippospuistossa kulkee kivituhkapintainen kevyenliikenteen reitti. 

Kuvan kopiointi kielletty, © 2012 BLOM  
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ekosysteemipalveluilla eli luonnon palveluilla tarkoitetaan kaikkia 
ihmisen luonnosta saamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä (kuten 
ravinto, raaka-aineet, puhdas vesi ja ilma).  ekosysteemipalvelut jae-
taan usein kolmeen luokkaan: tuotantopalvelut, säätelevät palvelut 
ja kulttuuriset palvelut. (suomen ympäristö 39/2012.)

tuotantopalveluihin lasketaan luonnon tarjoamat elolliset ja elot-
tomat luonnonvarat kuten ravinto, lääkeaineet, juomavesi ja hen-
gitysilma sekä polttoaineet ja rakennusmateriaalit. kulttuurisiin 
ekosysteemipalveluihin kuuluvat puolestaan esimerkiksi ulkoilu- 
retkeily, virkistysmahdollisuudet sekä hiljaisuus ja luonnonrauha. 
sääteleviin palveluihin kuuluvat esimerkiksi hulevesien käsittely ja 
eroosion estäminen. 

kaupunkirakenteen laajetessa ja tiivistyessä viheralueet yleensä 
vähenevät ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen edellyt-
tää yksityiskohtaista ja huolellista suunnittelua. kaupungin erilaisilla 
viheralueilla on erityyppisiä tarkoituksia ekosysteemipalveluiden 
suhteen; suojaviheralueet, maiseman- ja luonnonhoitoalueet, käyt-
töviheralueet, lähivirkistysalueet ja kasvulliset korttelialueiden osat 
tarjoavat kukin omanlaisiaan ekosysteemipalveluita. kaupunkipuis-
tot tarjoavat tyypillisesti esteettisiä elämyksiä ja muodostavat usein 
myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaan osan rakennettua ympäris-
töä. 

alueiden pirstaloituessa ja käyttöpaineiden kasvaessa, viheraluei-
den ekosysteemit ovat herkempiä mm. ilmastonmuutoksen vai-
kutuksille ja ilmansaasteille. ilmastonmuutoksen ja maanpeitteen 
muutoksen yhteisvaikutus onkin tunnistettu erityishaasteeksi kau-
punkiseutujen ekosysteemipalveluiden hallinnalle. (suomen ym-
päristö 26/2011). selvitysalueelta ei ole löydetty harvinaisia tai 
suojeltavia kasvi- tai eliölajeja, joten luonnon monimuotoisuuden 
kannalta selvitysalueella olisi tärkeintä huolehtia olemassa olevien 
ekologisten yhteyksien ja viheralueiden verkoston vahvistamisesta.  

Hulevedet
Huleveden määrän ennustetaan lisääntyvän ilmastonmuutoksen 
edetessä sademäärien ja rankkasateiden lisääntymisen myötä. li-
säksi kaupunkirakenteen tiivistäminen asettaa haasteita hulevesien 
hallinnalle. Hulevedet kuormittavat vesistöjä aiheuttamalla laatu- ja 
eroosiohaittoja. 

selvitysalue kuuluu viinikanojan laajaan valuma-alueeseen. valu-
ma-alueen hulevedet virtaavat selvitysalueella vuohenojaa pitkin 

4.3 ekosysteemipalvelut jyväskylän radan sekä Hervannan valtaväylän alitse iidesjärven itä-
pään tulvaniityn suistoalueelle. vuohenojaan yhtyy myös selvitys-
alueen eteläosan poikki kulkeva kyläoja/pyhäoja. ojat kuljettavat 
vesiä kaukaa itäisistä kaupunginosista, ja suuri osa hulevesien hallin-
nan haasteista aiheutuukin alueen ulkopuolella muodostuvista hu-
levesistä. vaikka selvitysalueen kaupunkirakenne ei muuttuisi lain-
kaan (ei uutta rakentamista), on tarpeen suunnitella alueelle uusia 
hulevesien hallintaratkaisuja, kuten tulvareittejä ja viivytysaltaita.

yleissuunnitelma-alueen maaperä on pääosin savea, joten vesi 
ei juurikaan imeydy maahan vaan aiheuttaa pintavaluntaa. sekä 
alueella että sen ympäristössä tapahtuva rakentaminen lisää läpäi-
semättömän pinnan osuutta ja lisää hulevesien hallinnan tarvetta. 
viimeisimmän hulevesiselvityksen mukaan Hakametsän alueella on 
varattava tilaa alueella muodostuvien hulevesien hallintarakenteil-
le sekä tulvareittien sijoittamiselle. kissanmaankatua ja Hervannan 
valtaväylää etelään päin johtuvien hulevesien kerääntymisen estä-
miseksi alueelle tulisi varata uusi tulvareitti, joka olisi parasta to-

teuttaa avoimena uomana tai viivytys painanteena. suotuisin alue 
tälle olisi tartonpuiston tai sen viereisen hiekkakentän kohdalla. 
kaupin kampuksen hulevesiratkaisut vaikuttavat voimakkaasti tä-
män tulvareittitarpeen mitoitukseen. myös Hakametsän metsik-
köön on paineita varata tilaa hulevesien hallinalle.  (Hakametsän 
hulevesiselvitys, 2014.)

poHjavedet
aakkulanharjun pohjavesialue sijaitsee välittömästi yleissuunnitel-
ma-alueen eteläpuolella jyväskylän radan molemmin puolin. osa 
aarikkalan lumenvastaanottoalueesta sijaitsee tämän pohjavesi-
alueen alueella. 

. a lueen ves i suhte i ta  sekä hu leves ien ha l l innan haaste i -
ta  ja  mahdol l i s ia  r atka i suke ino ja  on käs i te l ty  tar kem-
min Hakametsän y le i ssuunni t te luun l i i t tyvässä er i l l i s -
se lv i tyksessä

Kuva 91. Aakkulanharjun pohjavesialueen sijainti.

lähtöaineisto: © syke, ely-keskukset 2013
pohjakartta © tampereen kaupunki 2014 
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Kuva 92. Viinikanojan valuma-alue. (Lähde: Kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvitys, 2008, Tampereen kaupunki)
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alueen tulevaa rakentamista suunniteltaessa tulisi hyödyntää 
alueen maisemarakenteellista sijaintia pitkän laakson päätteessä. 
myös maisemarakenteelliset seikat tukevat rakennetta, jossa sam-
mon valtatien ja Hervannan valtaväylän risteysalueen tuntumaan 
muodostuisi uusi keskusalue – selänteet kehystävät tilaa. 

alueen arvokkaimpia näkymiä ovat näkymät kissanmaankatua pit-
kin Hakametsän jäähallille ja väylien mahdollistamat pitkät näkymät  
erityisesti Hervannan valtaväylällä. näiden näkymien säilyttäminen 
ja tukeminen täydentyvässä kaupunkirakenteessa on tärkeää. 

vuohenojan puronvarren viheralue on kapeanakin ekologisesti ar-
vokas yhteys. puronvarren puistoalueita ei tulisi enää enempää ka-
ventaa rakentamisella. viheralueverkoston ekologisen yhtenäisyy-
den ja käytettävyyden kannalta olisi tärkeää vähentää kaikenlaisia 
estevaikutuksia. vanha yhteys iidesjärvelle on katkennut kun Her-
vannan valtaväylä rakennettiin. aarikkalan lumenvastaanottoalue 
lisää estevaikutusta. virkistysyhteys iidesjärvelle vahvistaisi koko 
tampereen virkistysreitistöä. myös reittiä pohjoiseen päin kaupin 
urheilupuistoon tulisi vahvistaa. Hervannan valtaväylä katkoo niin 
viher- kuin virkistysyhteyksiäkin kalevan viheralueille. myös näiden 
yhteyksien vahvistamista tulee tutkia yleissuunnitelmaa tehtäessä. 

alueen puistoalueista historialtaan mielenkiintoisimpia ovat Haka-
metsän metsikkö, tapiolanpuisto ja tartonpuisto. näistä Hakamet-
sän metsikköön ja tartonpuistoon kohdistuu muutospaineita, ja 
aluetta suunniteltaessa tulee punnita, minkälaisessa laajuudessa ja 
käytössä nämä alueet voidaan säilyttää. korttelipuistojen sijainninn 
tarkoituksenmukaisuutta on myös hyvä pohtia rakenteen muuttu-
essa..

Hulevesien johtaminen ja käsittely on tärkeää ratkaista yleissuunni-
telman laadinnan yhteydessä, jotta hulevesien käsittelylle varataan 
riittävästi tilaa ja mahdollisuuksia.

4.4 arvot ja keHittämistarpeet
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Kuva 93. Maisema- ja viherrakenteen arvoja sekä kehittämistarpeita.

lähtöaineisto ja pohjakartta © tampereen kaupunki 2014 
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5  kaupunkirakenne
5.1 kaupunkirakenne, rakeisuus ja typoloGiat

kaupunkirakenne on muutoksen tilassa sammon valtatien ja Her-
vannan valtaväylän liittymän ympäristössä kalevan, kalevanrinteen,, 
uudenkylän ja Hakametsän kaupunginosien alueilla. kaupan kes-
kus laajenee sammonkadun kaakkoispäässä (prismakeskus, iskun 
huonekalukauppa), ja raitiotien ensimmäisen vaiheen linjaus on 
suunnitelmissa sijoitettu kulkemaan sammonkadun - rieväkadun 
kautta Hervannan suuntaan pysäkkiterminaalin sijoittuessa prisma-
keskuksen kohdalle.

lisäksi Hakametsän hallin perinteinen toiminta liigapelien aree-
nana ja joukkueiden kotihallina on todennäköisesti väistymässä 
toimintojen siirtyessä tampereen keskustaan suunniteltuun moni-
toimiareenaan.  Hakametsän hallikeskuksen ja sitä ympäröivien py-
säköintialueiden käyttötarkoitus ja kehitysmahdollisuudet on sen 
vuoksi tarkasteltava uudelleen Hakametsän käynnistyvässä yleis-
suunnitelmassa. raitiotien vaikutuksista Hervannan valtaväylän ja 
sammonkadun liikennemääriin saadaan ennustetietoa liikenteen 
verkkomallista.

tarkastelualueelle ympäristöineen on tyypillistä kaupunkirakenteen 
rakeisuuden vaihtelu ja useat erisuuntaiset koordinaatistot. myös 
yksittäisten rakennusten mittasuhteet vaihtelevat. monet ennen 
tärkeät liikkumisen verkon osat ovat muuttuneet tai katkenneet 
pääväylien rakentamisen myötä. väylien halkoma kaupunkirakenne 
on tyypillisesti esikaupunkimainen, missä kuitenkin kaupunginosien 
sisäosissa on kaavallisesti koossa pysyviä ja typologisesti yhtenäisiä 
osa-alueita. nämä tekijät yhdessä estävät yhtenäisen kaupunkira-
kenteen muodostumista, mutta toisaalta tarjoavat asuinalueilla viih-
tyisiä pienmiljöitä

yhtenäisinä osa-alueina erottuvat:
•	 Hakametsän jäähallin ympäristö
•	 kissanmaan kerrostaloalueet 1940-, -50- ja -60 –luvuilta
•	 uudenkylän kerrostalot ja palvelurakennukset
•	 Hakametsän ja uudenkylän uudemmat pientaloalueet
•	 uudenkylän vanha pientaloalue
•	 Hervannan valtaväylän julkiset rakennukset ja palvelut
•	 kissanmaan pientaloalue
•	 kissanmaankadun ja Hippoksenkadun julkiset rakennukset
•	 pellervonkadun kerrostaloalue

Kuva 95.  Tehokas joukkoliikennekäytävä vaikuttaa kaupunkirakenteen tiivistymiseen vaikutusalueellaan. Pysäkkien ympä-
ristöistä kehittyy kävely- ja pyöräilyalueita. Tehokas liityntäliikenne pysäkeille lisää käytettävyyttä ja varmistaa joukkoliiken-
nekäytävän kannattavuuden. Palveluita ja työvoimavaltaisia yrityksiä hakeutuu pysäkkien ympäristöön. Kuvassa on esitetty 
asukasmäärät raitiotien vaikutusalueella vuonna 2040. (Lähde: Raitiotien yleissuunnitelma, luonnos 3/2014, Ramboll / WSP)

Kuva 94. Hakametsän jäähallialue Sammonkadulta päin kevättalvella 
1965. Etualalla keskeneräinen kauppaoppilaitos. Pääkulkureitti keskustasta 
päin jäähallillle on kulkenut Sammonkadulta suurinpiirtein nykyisen Jäähal-
linraitin kohdalta. (Lähde: Kaikkien aikojen Kaleva: Veikko Lintinen / Tampe-
re-Seuran kuva-arkisto)

edellisen luettelon mukaisia osa-alueita on kuvattu seuraaval-
la aukeamalla. 

joukkoliikennekäytävän pysäkin sijoittuminen sammonkadun 
kaakkoispäähän haastaa tutkimaan kalevanrinteen, taka-kale-
van ja Hakametsän yhteistä keskusta sekä suunnittelemaan 
pysäkille tehokkaasti syöttävää kaupunkitilojen ja reittien 
verkkoa.
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Kuvat 96-99. Kolmen viistoilmakuvan sarja virtuaalimallin avulla hahmotellusta kaupunkirakenteesta, ti-
lanteessa jossa Taka-Kalevan ja Kalevanrinteen tähän mennessä tehdyt suunnitelmat ovat toteutuneet. 
Kaupunkirakenne on kehittymässä ”toispuoleiseksi” Hervannan valtaväylän ympäristössä Hakametsän 
kohdalla. 
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rakennetun ympäristön typoloGiset osa-alueet

Hakametsän jäähallin ympäristö 
jääurheilun hallirakennukset sekä voimala niitä ympäröivine pysä-
köinnin asfalttikenttineen muodostavat tarkastelualueella poikke-
uksellisen avaran ja luonteeltaan julkisen ympäristön. alue ei ole 
kutsuva kävelijän kannalta ja muodostaa estevaikutusta Hakamet-
sän ja kalevan yhtenäiselle rakenteelle. arkkitehtuuriltaan tunnus-
piirteinen jäähalli toimii alueen kiintopisteenä, myös voimalan piip-
pu 70 m korkeana erottuu jo etäältä. metsäinen viheralue etelässä 
ja rakennettu puistokumpare pohjoisessa rajaavat aluetta tehden 
siitä miellyttävämmän. alue on altis tuulille.  kävelyn ja pyöräilyn 
reitit katkeavat alueella. alue rajautuu selkeästi väyliin, mutta poh-
joisessa ja idässä rajautuminen on epämääräinen. 

Hervannan valtaväylän varren julkiset rakennukset ja 
palvelut 
Hervannan valtaväylän molemmin puolin sijoittuu kaupan ja pal-
velujen rakennuksia väljästi etäälle toisistaan. rakennukset sijaitse-
vat kahdessa eri koordinaatistossa eivätkä muodosta tavoitteiltaan 
vahvaa kaupunkirakennetta. rakennukset eivät myöskään muo-
dosta väylän varrelle selväpiirteistä jäsennöityä kaupunkitilaa ja 
niiden julkisivut ovat vaatimattomia. pääkatujen varsien kävelyn ja 
pyöräilyn edellytykset ovat puutteelliset. väylän kaareva linja tällä 
kohden avaa mahdollisuuksia miellyttävien näkymien ja aksenttien 
muodostamiseen rakentamisella. alue hahmottuu toistaiseksi huo-
nosti lähialueen keskuksena, mutta muodostaa toisaalta vahvan 
potentiaalin keskukselle.

Uudenkylän kerrostalot ja palvelurakennukset
alue muodostaa melko yhtenäisen pääosin 1960 - 70 –luvuilla 
rakennetun kokonaisuuden laajan pientaloalueen ja jäähallien  vä-
lissä. uudenkylänkadun ja sammon valtatien risteyksen liikeraken-
nus korostaa kohtaa alueen sisääntulona.  rakennukset sovittuvat 
mittakaavaltaan hyvin rinteiseen sijaintiinsa pihojen tasausta lukuun 
ottamatta. rakennusten arkkitehtuuri ja julkisivuväritys on kuiten-
kin melko varovaista.  

Hakametsän ja Uudenkylän uudemmat pientalovaltai-
set alueet
alueet on rakennettu pääosin ajanjaksolla 1970-2000, mutta 
seassa on myös vanhempia aluetta historiaan ankkuroivia raken-
nuspaikkoja ja rakennuksia (ks. tarkemmin s.17). riihipellonkatu 
7-9:ssä sijaitsee arkkitehtoniselta ilmeeltään erottuvia pienkerros-
taloja. alueiden rakenne on suhteelliset ehyt ja ne muodostavat 
miellyttävät ja häiriöttömät puitteet asumiselle. rakennuskannan 
ulkoinen ilme noudattelee rakennusajankohtansa ihanteita. katu-
kuvaa luonnehtii kesäaikaan tonttien kasvillisuus. kaupalliset ja jul-
kiset palvelut sijaitsevat alueiden ulkopuolella. alueilla on jonkin 
verran puistopalveluita.

Uudenkylän vanha pientaloalue
alue on rakennettu pääosin ajanjaksolla 1920 - 60 ja pääraken-
nusmateriaali on puu. alue muodostaa hyvin miellyttävän, miljööl-
tään asettuneen kokonaisuuden ja tarjoaa puitteet perinteiselle 
pientaloasumiselle lähellä keskustaa. rakennukset ovat tyypillisesti 
11/2-kerroksisia noppamaisia massoja ja niillä on kooltaan pieneh-
köt puutarhatontit. rakennukset ja katuverkko sijoittuvat paikoil-
leen maaston ehdoilla. maasto on pienipiirteisesti vaihtelevaa ja 
alueen läpi kulkee ekologista ja miljöön monimuotoisuutta lisäävä 
purouoma. rakennuskannasta erottuu muita huomattavasti kook-
kaampana leivon leipomon tehdas- ja myymäläkiinteistö taka-
huhdintien varrella. sen julkisivumateriaali on tiili.

Kuva 100. Uudenkylän kerrostaloaluetta pohjoisen suunnasta.

Kuvan kopiointi kielletty, © 2012 BLOM  
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Kissanmaan kerrostaloalueet
1960-luvun alue muodostuu kookkaista ja kapeista kerrostalomas-
soista. alue jatkaa viereisen 1940-luvun alueen asemakaavallista 
rytmiä. rakennusten arkkitehtuuri edustaa rakentamisajankohdal-
leen tyypillistä ilmaisua. 

1950-luvun alue kissanmaankadun ja Hippoksenkadun välissä 
muodostaa yhtenäisenä hahmottuvan miellyttävän kortteliston. 
pääosin kaksiportaiset rakennukset ovat mittakaavaltaan inhimilli-
siä, 3-4 kerroksisia. rakennukset ovat harjakattoisia ja julkisivut ovat 
rapattuja. rakennukset rajaavat vahvasti katutilaa pitkien julkisivujen 
sijoittuessa lähelle tontin rajaa.  katutilan julkista luonnetta koros-
taa rakennusten kadunpuoleisten julkisivujen parvekkeettomuus. 

1940-luvun alue muodostuu kaksikerroksisista puurakenteisis-
ta pienkerrostaloista. alue on laaja ja sillä on vahva rakennettu 
identiteetti. toisiaan kohtisuorassa koordinaatistossa sijaitsevat ra-
kennukset muodostavat vahvasti pihatilaa. rakennukset sijaitsevat 
etäällä kadun rajasta, mutta rajaavat kuitenkin katutilaa. rajaavaa 
vaikutusta korostaa julkisivujen parvekkeettomuus. rakennukset 
ovat harjakattoisia tyyppitaloja. 

Kissanmaan pientaloalue
alue muodostuu tyyppitaloista ja se on rakennettu 1950-luvulla. 
rakennukset sijoittuvat asemakaavallisesti porrastaen suhteessa 
katuun. aluekokonaisuus pihoineen on viihtyisä ja puutarhakau-
punkimainen. rakennukset ovat 1 ½ - kerroksisia ja harjakattoisia. 
rakennusmateriaalina on puu. 

Kissanmaankadun ja Hippoksenkadun julkiset raken-
nukset
alue sijoittuu katuverkossa strategiseen paikkaan, jossa Hipposka-
tu ja kissanmaankatu kohtaavat. kauppa- ja liikerakennus, päiväkoti 
ja baptistikirkko muodostavat yhdessä julkisten rakennusten ryh-
män, joka antaa vaikutelman pienimuotoisesta keskustasta. vierei-
nen rakennettu tartonpuisto tukee osaltaan keskustavaikutelmaa. 

Pellervonkadun kerrostaloalue
pellervonkadun päätteen 9-kerroksiset asuintornit muodostavat 
vahvasti asemakaavallisesti rytmitetyn korttelin. rakennukset nä-
kyvät etäälle korkeutensa vuoksi.  alue on rakennettu 1970-luvulla.

Kuva 101. Kissanmaan kerrostaloalueita.

Kuva 102. Kissanmaan pientaloaluetta.

Kuvan kopiointi kielletty, © 2012 BLOM  

Kuvan kopiointi kielletty, © 2012 BLOM  
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Kuva 103. Kaupunkirakenteen rakennetun ympäristön typologiset osa-alueet.

pohjakartta © tampereen kaupunki 2014  
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5.2 rakennuskorkeudet
tarkastelualueen rakennukset ovat keskimäärin matalia harvojen 
kerrostalojen ollessa 5-7 kerrosta korkeita. Hakametsän halli on 
korkeahko rakennus, mutta sen vaakamittojen koko pienentää 
korkeusvaikutelmaa.

alueella ei matalan kerroskorkeuden ja kerrostaloalueiden väljän 
rakenteen vuoksi esiinny esimerkiksi varjostuksen tuomia haittoja.

Kuva 104. Rakennuskorkeudet kerroksittain. Yleissuunnitelma-alueen 
korkeimmat rakennukset ovat Kissantassun korttelin 6-kerroksiset 
kerrostalot. Hakametsän lämpölaitoksen savupiippu kohoaa noin 
70 metrin korkeuteen, mutta itse laitos on vain kahden kerroksen 
korkuinen. 

lähtöaineisto © tampereen kaupunki 2013  
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5.3 liikenneverkko

eri kaupunginosia yhteen sitova paikallistason liikkumisen verkosto 
on kehittymätön, ja historiallinen katuverkosto on osin katkelmal-
linen. kaupunkirakenteen tiivistyessä raitiotien varaan alueen sisäi-
nen liikkumisen ja pysäkille sujuvan pääsyn tarve voimistuu ja eri-
tyisesti jalankulun reittien sekä pyöräilyn edellytyksiä tulee kehittää 
selvästi nykytilanteesta. myös alueen sisäisen ajoneuvoliikenteen 
sujuvuutta tulee parantaa. 

kalevan ja Hakametsän välinen ajoneuvoliikenteen uusi yhteys, ns. 
rieväkadun jatke, on hahmoteltu kalevanrinteen ja sen katuverkon 
yleissuunnitelmissa sammonkadulta Hervannan valtaväylän yli kis-
sanmaankadun päähän. kevyen liikenteen yhteyksille ei sen sijaan 
ole vielä uskottavasti esitetty ratkaisua. nykyinen jäähallinraitin ali-
kulku palvelee tärkeää perinteistä liikkumisen suuntaa, mutta tule-
vaisuudessa sen mitoitusta tulisi väjentää ja raitin laatua parantaa. 

raitotien yleissuunnittelun yhteydessä on vuoden 2014 päivitet-
ty liikenteen verkkomalli tavoitevuotena 2040. alustavien tulosten 
mukaan liikennemäärät Hervannan valtaväylällä pysyvät ennallaan. 

jotta suunnittelukäytännöillä ja suunnittelun aluerajauksilla ei vah-
vistettaisi väylien aluetta jakavaa vaikutusta, tulee etsiä vastausta 
kysymykseen: minkälainen ratikkapysäkin ympäristöön rakentuva 
”kaupunkikylä” nyt hajanaisesta liittymän ympäristön alueesta voisi 
muodostua, ja mikä olisi sen käveltävä yhtenäinen ydin.  ja edelleen: 
kuinka ytimen äärelle päästäisiin häiriöttä eri liikkumismuodoilla ja 
mahdollistettaisiin vaihto polkypyörästä, bussista ja henkilöautosta 
raitiovaunuun.

kissanmaan pohjoisosista käsin yhteyksien sujuvuus kaupin kam-
puksen suunnitelluille raitiotiepysäkeille korostuu. 

Kuva 105. Katuverkon nykytila täydennettynä Kalevanrinteen
yleissuunnitelmassa esitetyllä Rieväkadun jatkeella
(vihreällä katkoviivalla).

lähtöaineisto © tampereen kaupunki 2014  
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5.4 piHatilat ja kaupunkitilat

rakennetun ympäristön typologiset osa-alueet sisältävät alueen 
käyttötarkoituksen ja rakentamisen ajankohdan mukaan vaihte-
levia ulkotiloja. voimakkaimmin yhtenäisiä pihatiloja muodostuu 
kissanmaan puukerrostaloalueella. rakennukset sijoittuvat hallitus-
ti suhteessa katuun ja topografiaan. pihatilat liittyvät luontevasti 
viereiseen viheralueeseen. muutoin tarkastelualueen piha-, katu- ja 
kaupunkitilat ovat intensiteetiltään väljiä ja vailla vahvaa identiteet-
tiä. pientaloalueilla katutilaa reunustava kasvillisuus peittää kesällä 
rakennuksia ja näkymiä. rivitalokortteleiden kohdalla katumiljöö-
seen vaikuttavat paikoin voimakkaasti autosuojat edustaistutusten 
ollessa vähäisiä.

tarkastelualueen reunalla, purolaakson varrella, liittyvät pihat uo-
man ympäristön paikoin kauniisti. uudenkylän kerrostaloalueen 
itäosassa on tilanmuodostukseltaan miellyttävä korttelipuisto.

jäähallin ympäristön kaupunkitila on mitoiltaan ja miljööltään ja-
lankulkijalle epäviihtyisä. avaralla tilalla on muutoin sulkeutuneessa 
kaupunkirakenteessa kuitenkin arvoa.

kiilamaiset kaupunkitilat keltinaukio ja uudenkylänpuisto tarjoavat 
keskeisellä alueella potentiaalin julkisen kaupunkitilan kehittämisel-
le.

Kuvan kopiointi kielletty, © 2012 BLOM  

Kuvan kopiointi kielletty, © 2012 BLOM  Kuvan kopiointi kielletty, © 2012 BLOM  

Kuva 107. Kerrostalojen rajaama vehreä pihatila jäähallin 
kupeessa. Taustalla rivitalojen kapeat pihat.

Kuva 106. Tyypillisiä rivitalopihoja Hakametsässä. Kuva 109. Uudenkylän 1960- ja 70-lukujen avointa pihasom-
mitelmaa. 

Kuva 108. Vanhan Uudenkylän vehreitä pientalopihoja.

Kuva 110. Hipposkylän avoimet piha-alueet.

Kuvan kopiointi kielletty, © 2012 BLOM  

Kuvan kopiointi kielletty, © 2012 BLOM  
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Kuva 111. Keltinkatu 4-6 piha-aluetta. Kuva 112. Uudenkylänkadun AUSA-talojen talvista piha-aluetta.

Kuva 113. Keltinkatu 4-6 sisäpiha. Kiintestössä on meneillään remontti. Kuva 114. Keltinaukio.
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Kuva 117.  Kalevanrinteen itäosan rakennettavien uusien asuinkortteleiden pihatiloja.
Pysäköinti on tyypillisesti esitetty laitokseeen korttelien alle.

Kuva 115. Piha Hakametsän pientaloalueella. Kuva 116. Aarikkalankadun rivitaloja, autokatos katu- ja pihatilan rajalla edustaa tyypillistä ratkaisua. 
Taajaan käytettynä ratkaisu muodostuu katutilan kaupunkikuvan kannalta rasitteeksi. 
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5.5 kaupunkirakenteen keHittämistarpeet

kalevanrinne ja taka-kaleva kehittyvät voimakkaasti nyt, kun asuin-
korttelien asemakaavat ovat valmiit, prismakeskuksen laajennuksen 
kaava on valmistelussa ja iskun sekä tampere areenan asemakaa-
voitus on käynnistymässä. raitiotien yleissuunnitelma on valmistu-
massa ja esitellään päätöksentekijöille loppukevään 2014 aikana.

joukkoliikennekäytävän pysäkin ympäristöä kauppaliikkeineen, pal-
veluineen ja oppilaitoksineen ei ole osoitettu alakeskukseksi yleis-
piirteisessä kaavoituksessa.  alueen asemaa tulisi harkita jatkossa 
yleispiirteisen kaavoituksen näkökulmasta. kaupunkirakenteen 
kehittyminen alueella edellyttää kuitenkin myös asemakaavoitusta 
varten keskuksen aluerajauksen, rakenteen ja sisällön määrittelyä. 
jotta keskuksesta tulisi kaupunkirakenteellisesti eheyttävä, tulee ra-
kentamisen koordinaatisto ja arkkitehtuurin ilme suunnitella tätä 
tavoitetta tukevaksi.

kaupunkirakennetta tulisi kehittää joukkoliikennekaupungin peri-
aattein ja siten, että muodostuu yhtenäinen kävelyalue säteittäisesti 
pysäkiltä palveluihin ja asuinalueille. myös valtateiden liittymäalueen 
tulisi olla kaupunkimainen ja kävelijöille ja pyöräilijöille turvallinen.

koko selvitysalueen täydennysrakentamisen mahdollisuudet tulee 
tutkia nykyinen rakenne huomioon ottaen. kerrostaloalueiden laa-
juus tulee tarkastella kertaalleen uudelleen ja pysäköinnin järjestä-
misen tavat tulisi myös tarkastella kokonaisuutena tiiviimmillä alu-
eilla. erityisesti alueen keskustaan soveltuvat käyttötarkoitukset ja 
palvelujen kysyntä tulee selvittää Hakametsän alueen käynnistyvän 
yleissuunnittelun yhteydessä.

arki- ja virkistysliikkumisen reitistöjen jatkuvuutta tulee parantaa 
alueella ja alueelta ympäristöön, samoin alueen sisäisiä ajoneuvo-
liikenteen yhteyksiä on syytä kehittää ympäröiviin kaupunginosiin.  
valtaväylien järjestelyjä sekä nopeusrajoituksia tulee tarkastella sa-
malla kuin kaupunkirakenne niiden varsilla tiivistyy ja jalankulkijoi-
den määrä lisääntyy.

anivector 2001  
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6  kaupunkikuva

6.1 kaupunkikuvan ominaispiirteet

selvityksen kohdealueen kaupunkikuvan piirteet johtuvat paljolti 
kaupunkirakenteen ja rakennetun ympäristön osa-alueiden omi-
naisuuksista. alueelle tyypillisiä ovat laajat avoimet näkymät urhei-
luhallien ympäristössä sekä pitkät näkymät väylien varsilla. näiden 
lisäksi tyypillisiä ovat rakentamisajankohdan mukaan kaupunkiku-
vallisesti vaihtelevat kerros- ja pientaloalueet.

tartonpuisto maastonmuotoiluineen luo keskeiselle aukealle ulko-
tilalle kiintopisteen ja tilarajan sen pohjoisreunalla. suurmaisema 
hahmottuu hyvin avaralta pysäköintiaukiolta käsin erityisesti pitkinä 
näkyminä kaupin ja kalevan suuntiin. suurmaisemaan kiinnittymi-
sen mahdollisuus luo paikan maantiedettä ja auttaa kaupunkira-
kenteessa orientoitumisessa.

avaruuden vuoksi kävelyetäisyydet vaikuttavat paikoin pitkiltä ja 
myös tuulisuus vaikuttaa ulkotilan kokemukseen. Hallien ympäris-
tön suuripiirteinen mittakaava kohtaa asuinalueen reunan korttelit 
sattumanvaraisen tuntuisesti ja  osin mittakaavallisesti hallitsemat-
tomana. näin erityisesti kissantassun korttelin ja uudenkylän län-
sireunan osalta. 

alueen Hervannan valtaväylälle jossain määrin näkyvä, tunnus-
piirteinen ja mieleen jäävä rakennus on Hakametsän jäähalli, ja 
osin myös melko uusi  voimalarakennus piippuineen. kaupallisena 
rakennuksena myös hampurilaisravintola mainoskyltteineen liit-
tymäalueella sekä prismakeskuksen mainospyloni jäävät helposti 
mieleen. kalevan puoleiset kaupan rakennukset vaikuttavat kau-
punkikuvassa kookkailta ja umpinaisilta Hervannan valtaväylältä ja 
Hakametsästä käsin. pääväylien liittymän ympäristö ei hahmotu 
kaupunkikuvallisesti suunniteltuna kokonaisuutena.

asuinalueilla kaupunkikuvaa määrittää rakennusten mittakaava ja 
rakentamisen ajankohdan tyyli. kerrostalopihat ovat melko yksin-
kertaisia ja vaatimattomia, pientaloalueilla taas kesäaikaan pensas- 
ja puukasvillisuus on katunäkymässä vallitseva rakennusten ollessa 
melko matalia. katutilan mittakaava pientaloalueilla on kontrasti-
nen sammon valtatiehen ja Hervannan valtaväylään verrattuna.

6.2 kaupunkikuvalliset kokonaisuudet

Kuva 118. Kissantassun 1960-luvun korttelin piha ja asuinrakennuk-
set edustavat aikakautensa tila-ajattelua ja rakentamisen teknolo-
giaa.

kaupunkikuvallisesti ominaispiirteisinä erottuvat sivuilla 62-64 ku-
vatut rakennetun ympäristön typologiset osa-alueet:

•	 Hakametsän jäähallin ympäristö
•	 kissanmaan kerrostaloalueet 1940-, -50- ja -60 –luvuilta
•	 uudenkylän kerrostalot ja palvelurakennukset
•	 Hakametsän ja uudenkylän uudemmat pientaloalueet
•	 uudenkylän vanha pientaloalue
•	 Hervannan valtaväylän julkiset rakennukset ja palvelut
•	 kissanmaan pientaloalue
•	 kissanmaankadun ja Hippoksenkadun julkiset rakennukset
•	 pellervonkadun kerrostaloalue

kaupunkikuvan kannalta osa-alueista eniten kehittämistä kaipaa-
vat pääväylin varret, niiden liittymäalue sekä jäähallien ympäristö 
reuna-alueineen.  väylien kaupunkikuvan kehittämiseen liittyy Ha-
kametsän, uudenkylän ja taka-kalevan rakennetun identiteetin  
vahvistaminen. päähallin rakennus on kaupunkikuvallinen voimava-
ra erityispiirteisen arkkitehtuurinsa vuoksi, mutta esimerkiksi sen 
sisäänkäynnit hahmottuvat huonosti sekä rakennuksen että piha-
järjestelyjen osalta. 

kaupunkikuvallisia haasteita esiintyy typologialtaan erilaisten 
osa-alueiden rajapinnoille erityisesti siellä, missä toisilleen kontras-
tiset mittakaavat tai ristiriitaiset käyttötarkoituksen kohtaavat. 
kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti vahva alue on Hippok-
senkadun miljöö ja siihen liittyvät Hipposkylän puukerrostalot. 
Hakametsä ja Hippospuisto ovat kaupunkikuvassa arvokkaita vi-
heralueita keskeisen sijaintinsa ja näkyvyytensä vuoksi. ulkotiloista 
kaupunkikuvallista potentiaalia sisältävät keltinaukio, uudenkylän-
puisto ja uudenmaanpuisto.

sammonkadun kaakkoispään ympäristö ei toistaiseksi hahmotu 
pysäkin varaan rakentuvana vetovoimaisena palvelukeskuksena. 
myös Hakametsän kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen vetovoi-
ma on toistaiseksi heikko suurtapahtumia lukuunottamatta, eivätkä 
jalankulun ja pyöräilyn reitit ja alikulun mitoitus sekä arkkitehtuuri 
vastaa kehittyvän pysäkkikeskuksen ulkoalueelle asetettavaa laatu-
tasoa. 

selvitysalueen kaupunkikuvallinen analyysi on esitetty seuraavalla 
sivulla kuvassa 119.
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Kuva 119. Kaupunkikuvallinen analyysi

pohjakartta © tampereen kaupunki 2014  
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isku tampere areena kissantassujäähalli pellervonkadun tornitalot

kissantassun kortteli uusikylä (takana)tartonpuisto

6.3 näkymätarkastelut

jäähalli

LAAJAT NäKyMäT

Kuva 120. Näkymä jäähallilta Kalevaan päin. Taustalla Tampere-Areena ja Kalevan tornitaloja

Kuva 121.  Näkymä Kissanmaankadun eteläpäästä Tartonpuistoon, kentälle ja jäähallille.
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Kuva 122. Näkymä jäähallin parkkipaikalta Hakametsään päin. 

Kuva 123. Jäähallialue Tartonpuiston laelta. Tarkastelupisteen korkeustason vaihto monipuolistaa avautuvia näkymiä. 
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tampere areena jäähallinraitin alikulku, taustalla jäähalli ja voimalaitos isku

Kuva124. Näkymä jäähallilta Kalevaan päin. Kävelyn ja pyöräilyn reitit hahmottuvat huonosti Kalevan suuntaan. 

tampere areenaisku

Kuva 125. Näkymä Kalevan puolelta Jäähallinraitilta Jäähallille päin. Alikulku raitteineen on jatkossakin tarpeellinen ja kehittämiskelpoinen. 
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asuinalueet

Kuva 126. Uudenmaanpuisto on tärkeä toiminnallinen ulkotila, jonka kaupunkikuvallisia ominaisuuksia ja laatutasoa voi vielä kehittää.

uudenkylänkuja 2 keltinkatu 4-6

Kuva 127. Näkymä Uudenkylänkadulta jäähallin suuntaan. 

uudenkylänkatu 3 Harjoitushalli                    jäähalli uudenkylänpuisto
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Kuvateksti

kissantassun kortteliaHipposkylää

Kuva 128. Hipposkylän sisäpihaa. Parvekkeettomat rakennusmassat muodostavat tehokkaasti tilan rajausta. 
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reuna-alueet

Kuva 129. Näkymä Takahuhdintien ja Kovajankadun kulmasta.  

Kuva 130. Näkymä Hakametsän asuinalueelle Jyväskylän radan ylittävältä kevyenliikenteen sillalta.  Asuin- ja viheralueen reunavyöhyke on jäsentymätön. 

takahuhdintie kovajankatutakahuhdintie, jehovan todistajien kokoushuone

kaukana taustalla prisman torni
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kovajankatu

ravintola jäähovi

tartonpuisto

sandelininpuiston reunaa a-klinikkatoimen kuntoutuskeskus (takana)uudenkylän elementtirakennuksia

Kuva 131. Sammon valtatien ja Uudenkylänkadun / Aarikkalankadun risteys. Risteys on tärkeä sisääntulo alueelle ja sitä tulisi tarkastella täydennysrakentamisen näkökulmasta Hakametsän yleissuunnitelman laadinnan 
yhteydessä. 

jäähalli



     HAKAMETSÄN YLEISSUUNNITELMA - KAUPUNKIKUVA- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS80 6  kaupunkikuva

katunäkymät

kuva 133. aarikkalankadun pääte etelässä. Harjuselänteen laella sijaitseva omakotitaloasutus vie 
suurmaisemassa huomion välissä kulkevasta jyväskylän radasta. 

kuva 132. kinnarinkadun päätteenä keltinkadun varressa on talvisaikaan 
tylsä tiiliseinä. kesällä puusto pehmentää näkymää. 

kuva 134. näkymä kissanmaankadulta jäähallille, vasemmalla babtistikirkko. jäähallin arkkitehtoniset 
erikoispiirteet ja katutilan julkinen luonne korostuvat hienolla tavalla tästä suunnasta katsottaessa. 
näkymä olisi syytä pyrkiä säilyttämään. 
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Kuva 135. Hervannan valtaväylän ja Sammonvaltatien risteysalue. Taustalla Hakametsän metsikkö ja lämpövoimalaitoksen piippu. Liittymäaluetta tulee kehittää kaupunkimaisemmaksi.

Kuvat 136 ja 137. Kuvapari Sammon valtatieltä Ali-Huikkaankadun kohdalta länteen, Kalevaan päin. 
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Kuvat 138 -140. Virtuaalimallin avulla muodostettuja katunäkymiä tilanteessa, jossa Kalevanrinteen 
laaditut ja valmisteilla olevat suunnitelmat ovat toteutuneet.

Ylhäällä Hervannan valtaväylä etelästä  ja pohjoisesta päin tarkasteltuna. Alhaalla Sammon valtatie 
idästä saavuttaessa, edessä oikealla Uudenkylän liikekiinteistö.

Kaupunkirakenteen kehitys haastaa pohtimaan väylien toiminnalista poikkileikkausta ja kaupunkiku-
van luonnetta nykyistä kaupunkimaisemmaksi. Hervannan valtaväylä kaartuu Hakametsän kohdalla, 
mikä antaa mahdollisuuden miellyttävän kaupunkikuvan ja näkymäaksenttien luomiselle väylän varren 
uusia kortteleita suunniteltaessa. Sammon valtatien päättyminen Kalevanrinteen uusiin kortteleihin tuo 
tarpeen Uudenkylän eteläreunan tehokkuuksien tarkastelulle. 
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6.4 kaupunkikuvan laatu ja keHittämistarpeet

selvitysalueen kaupunkikuvan laatu jäähallien ja väylien liittymän 
ympäristössä ei lähivuosikymmeninä vastaa enää odotuksia tiiviin 
keskustamaisen kaupunkirakenteen ulottuessa raitiotien toteutta-
misen ja kalevanrinteen kehityksen myötä sammonkadun kaak-
koispäähän asti.  avara kaupunkitila hallien ympäristössä on kui-
tenkin myös mahdollisuus, ja tilan/tilasarjan luonne tulevaisuudessa 
tulee ratkaista jatkosuunnittelussa. joitakin pitkiä näkymiä erityisesti 
pohjoisen ja lännen suuntaan tulee säilyttää. 

Hallien kaakkoispuolella oleva metsikkö on kaupunkikuvassa ny-
kyään tärkeä kiintopiste, mutta toisaalta sen havupuuvaltainen 
puusto on iäkästä eikä uudistu luontaisesti näissä olosuhteissa. vi-
heralueen rajausta ja kaupunkikuvallista sisältöä tulee suunnitella 
kuten rakennettua ympäristöäkin.

Hervannan valtaväylän ja sammon valtatien liittymässä melko nä-
kyvällä paikalla sijaitseva voimala piippuineen on tarpeellinen ener-
gian tuotannon kannalta, mutta muodostanee tässä sijainnissaan 
jatkossa ristiriitaa keskusmaisen alueen kaupunkikuvallisten tavoit-
teiden ja maankäytön kehitysmahdollisuuksien kanssa.

kerrostaloalueilla kaupunkikuva vastaa rakentamisajankohdan ark-
kitehtonisia ja pihatilan tavoitteita. pihat ovat keskimäärin vaatimat-
tomia. uudessakylässä useita kerrostalopihoja hallitsevat pysäköin-
tialueet ja pihapintojen rakenteellinen kunto on heikko. kissanmaan 
puukerrostalot muodostavat kaupunkikuvallisesti miellyttävän ja 
alueelle ominaisluonnetta antavan kokonaisuuden. 

kissanmaankadulla kerrostaloalueen katumiljöö on miellyttävä ja 
varsinkin katunäkymällä babtistikirkon kohdalla on lähes julkinen 
luonne pohjoisesta Hakametsän hallia lähestyttäessä. 

sammonkadun kaakkoispään maankäytön kehityshankkeiden to-
teutumisen myötä ohikulkevien pääkatujen kaupunkikuva muut-
tuu. kehittyvän keskuksen ”ulospäin” suuntautuvien julkisivujen eli 
Hervannan valtaväylän ja sammon valtatien kaupunkikuvan tavoit-
teisiin on paneuduttava, hyvä lopputulos ei synny ilman selkeitä 
tavoitteita.  eräänä keinona voi harkita Hippospuiston viherkiilan 
jatkamista etelään.

Hakametsään ja taka-kalevan itäosaan on luotava alueiden erityi-
syyttä tukeva identiteetti rakennusten arkkitehtuurin ja mm. valais-
tuksen keinoin.  pysäkin ympäristöön on luotava kaupunkikuvalli-
sesti korkealaatuinen ja vetävä julkisten kaupunkitilojen ja reittien 
kokonaisuus. julkisen ulkotilan valaistuksen laatua ja määrää on li-
sättävä huomattavasti nykyisestä. 

Hakametsässä kehittyvä keskusalue voi kohdata reunoilla olemassa 
olevan rakenteen paikoin mittakaavallisesti voimakkaan kontras-
tisesti.  uuden rakenteen sovittaminen mm. pientaloalueen mit-
takaavaan on kuitenkin ratkaistava kaupunkikuvallisesti hallitusti. 
rakennetun alueen julkisivuja pääkaduille ja reunavyöhykkeitä vih-
reille välialueille tulee kehittää, kaupunkikehitys luo painetta myös 
viheralueiden kaupunkikuvallisen laadun nostoon.
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7  yHteenveto

7.1 arvot ja ominaispiirteet

selvitysalue edustaa tamperelaisuuden ydintä: sillä on yhteisölle 
symboli- ja merkitysarvoja tampereen jääkiekkoilun päänäyttämö-
nä ja toisaalta historiallisen messukylän lähialueena. alue sisältää 
jonkin verran merkittävää rakennusperintöä, arvokkaimpina Haka-
metsän jäähalli ja Hipposkylän puukerrostaloalue.

kaupunkirakenteellisesti alue edustaa melko tyypillistä, vuosikym-
menten kuluessa kehittynyttä, tiiviisti rakennetun kaupungin reu-
na-aluetta monine koordinaatistoineen ja vaihtelevan kokoisine 
rakennuksineen. selvitysalueen ja lähialueiden sisäisen liikkumisen 
järjestelmä on kehittymätön eikä se tue alueella liikkumista vaan 
palvelee henkilöautolla liikkumista palveluiden luo tai keskuksiin. 
kerrostalojen pihoja ja julkisten rakennusten ympäristöjä hallitse-
vat pysäköintikentät.

selvitysalueen kehitettävä ydin tulee yhdessä taka-kalevan ja ka-
levanrinteen itäosien kanssa muuttumaan jonkinlaiseksi alakeskuk-
seksi tehokkaan joukkoliikennekäytävän rakentamisen, kaupallisten 
palvelujen kehittymisen ja jäähallin todennäköisesti muuttuvan 
käytön myötä.

Hakametsän jäähalli muodostaa kooltaan ja muodoltaan poikkeuk-
sellisena rakennuksena alueellisen maamerkin, jonka havaittavuus 
esimerkiksi väyliltä käsin ei kuitenkaan ole kovin hyvä. myöskin 
liikenneyhteys jäähallille hahmottuu heikosti hallin merkitykseen 
nähden.  pistemäisesti runsas liikennöinti jäähallille on häiriötekijä 
asuinalueiden kannalta, mutta toisaalta siihen on selvityksen yhtey-
dessä haastateltujen henkilöiden mukaan totuttu. sen sijaan häi-
ritseväksi on koettu lumenvastaanottoalueen aiheuttama melu ja 
viihtyisyyden väheneminen Hakametsän pientaloalueen itäreunalla. 

Hakametsä sijaitsee pitkän kaakko-luode -suuntaisen laakson päät-
teessä selänteiden reunustaessa suurmaisemaa.  Hallien ympäris-
tön avara tila ja avautuvat pitkät näkymät antavat alueelle ominais-
laatua ja auttavat lähialueen sijaintien hahmottamisessa. 
 
alueen viherverkosto on katkelmallisena ekologisesti haavoittuva 
nykytilassaan, ja verkoston toiminnallisen jatkuvuuden hahmotta-
minen on vaikeaa. ulkoilureiteistä erityisesti puron varren reittiä 
pidetään tärkeänä.

Hakametsän identiteetti kasvaa yhteisön ja rakennetun ympäris-
tön ajallisen kerroksellisuuden lisäksi alueen historiasta; jääurheilu 
on alueen vahva perinne, ja perinteisiä elinkeinoja alueella ovat 
olleet mm. tiilenvalmistus ja leipomotoiminta. leivon leipomo 
edustaa perinteen jatkumoa ja tarjoaa kahviloineen myös suositun 
kohtauspaikan.

sosiaalinen monipuolisuus on alueen vahvuus. Hipposkylässä al-
hainen sosiaalinen status, yhteisön ennakkoluulot ja asuntojen van-
hanaikaisuus ovat kuitenkin haaste.  suhteellisen alhainen keski-ikä 
kissanmaalla, uusi nuori asukasyhteisö, on potentiaalinen voimava-
ra. sukupolven vaihtuminen on alkamassa myös uudessakylässä. 
selvitystä varten tehdyissä haastatteluissa tuli esille, että erityisesti 
kissanmaalaiset ovat tyytyväisiä ja ylpeitä viheraluepainotteisesta 
pientaloalueestaan.
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aikakauden edustava asuinalue tai alueen osa, 
jossa alkuperäinen korttelirakenne, ympäristö ja rakennus-
kanta ovat säilyneet. arkkitehtonisesti arvokas kokonaisuus.

Toimenpidesuositus: 
Alueella tulee pyrkiä säilyttämään korttelirakenne, pihat  ja 
rakennusten alkuperäiset ominaispiirteet. Alueet ovat arkoja 
muutokselle. Jäähallin osalta tärkeää on riittävän avoimen tilan 
varaaminen hallin ympäristöön. 

aikakaudelleen tyypillinen asuinalue tai alueen osa, 
jolla alkuperäinen korttelirakenne on säilynyt. 
alueen kaupunkirakenteella on arvoa. 

Toimenpidesuositus: 
Alueen korttelirakenne ja pihat tulee pyrkiä säilyttämään. Tarvit-
tavat muutokset ja lisäykset tulee sovittaa alueen alkuperäiseen 
luonteeseen.

alue 1
asuinalue tai alueen osa, jolla alkuperäinen korttelirakenne 
on säilynyt, mutta rakennuskanta on säilynyt vain osin tai sen 
tyypilliset piirteet ovat kadonneet kunnostamisen myötä. 
entinen leipomorakennus asuinalueen keskellä muistuttaa 
alueen perinteisestä leipomotoiminnasta.

Toimenpidesuositus: 
Alue tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää rakennuksineen. 

alue 2
uusi koti- messualue, joka on ajallisesti yhtenäinen 
ja edustaa  aikansa pientaloarkkitehtuuria ja asumisihanteita. 
alueen tarkempi arvottaminen ja alkuperäisyysasteen arvioi-
minen vaatii lisäselvityksiä.

Toimenpidesuositus: 
Aluekokonaisuus ja rakennukset tulee pyrkiä säilyttämään.

Historiallinen kaupunkirakenteen osa.  
arvo muodostuu kokonaisuudesta, yksittäiset rakennukset tai 
tekijät eivät pääosin ole arvokkaita. 

Toimenpidesuositus:
Kaupunkirakenteen hahmo tulee pyrkiä säilyttämään ja mah-
dollisuuksien mukaan eheyttämään.

Kuva 141. Arvokohteet ja toimenpidesuositukset.
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7.2 muutoksensietokyky ja keHittämis-
tarpeet

Hakametsän - taka-kalevan kaupunkirakenne suorastaan vaatii 
muutosta kalevanrinteen kehittymisen, suunnitteilla olevan jouk-
koliikennekäytävän ja kansi ja areena – hankkeen muodostamassa 
kehyksessä. kaupunkirakenne vaatii muutosta myös nykyrakenteen 
huonon toimivuuden vuoksi; erityisesti liikkumisen verkon ja pal-
velujen osalta. uudisrakentamisen kannalta alueen kehittämisen 
merkittävimmän potentiaalin muodostavat hallien ympäristö ja 
pääväylien liittymän ympäristö.

alue vaatii parempaa liikenteellistä linkittymistä ympäristöönsä; 
näin erityisesti kävelyn ja pyöräilyn osalta, mutta myös hitaan ajo-
neuvoliikenteen sisäistä verkkoa tulisi kehittää.  alueen kehittymi-
nen vaatii myös jäähallin pysäköintikenttien muodostaman estevai-
kutuksen poistamista Hakametsän ja taka-kalevan väliltä. 

tärkeä tehtävä alueen kehityksen kannalta on uuden joukkoliiken-
nekäytävän pysäkin ja pääkatujen liittymän ympärille muodostuvan 
keskustan rajauksen, rakenteen ja käyttötarkoituksien kokonaisuu-
den määrittely. tavoitteena tulisi olla keskustan ehyt ja toimiva ra-
kenne, jossa on koossapitävät rakennusten koordinaatisto ja näky-
mät sekä yhtenäinen liikkumisen ja julkisten kaupunkitilojen verkko. 
tärkeää on yhtenäisen kävelyalueen muodostaminen ja sujuvat 
reitit pysäkille kaikkialta. kissanmaan pohjoisosassa myös reittien 
tarve kaupin kampuksen raitiotiepysäkeille korostuu.

alue vaatii myös pysäköinnin kokonaistarkastelun kerrostaloaluei-
den ja keskusalueen osalta, sekä kerrostalojen pihojen kehittämis-
periaatteet. on selvää, että muuttuvassa kaupunkirakenteessa hal-
lien ympäristön pysäköintikäyttö ei voi jatkua nykyisen kaltaisena. 

kehittyvän keskuksen julkisivuja ulospäin, eli Hervannan valtaväylän 
kaupunkikuvaa ja sammon valtatien kaupunkikuvaa, on tavoitteel-
lisesti parannettava rakentamalla, valaistuksella ja istutuksin. eräänä 
keinona voi myös harkita Hippospuiston viherkiilan jatkamista ete-
lään. Hakametsään ja taka-kalevaan on luotava niiden erityislaatua 
tukeva identiteetti rakennusten arkkitehtuurilla, ja rakentamisen 
anonyymiyttä tulee tällöin välttää.  alueen toiminnallinen identi-
teetti tulisi johtaa joukkoliikennekaupungin periaatteista ja alueen 
historiasta; mm jääurheilu on jo perinne alueella.

keskustaan on luotava kaupunkikuvallisesti korkealaatuinen ja suju-
va julkisten kaupunkitilojen ja reittien kokonaisuus. valaistusta on li-

sättävä huomattavasti nykyisestä. liittymäalueen kaupunkitilasta on 
muodostettava kaupunkimainen ja sujuvan kävelyn sekä pyöräilyn 
mahdollistava.

kehittyvän rakenteen sovittaminen selvitysalueen asuinalueisiin on 
tehtävä harkiten. uuden rakenteen sovittaminen esimerkiksi pien-
taloalueiden mittakaavaan on tapahduttava kaupunkikuvallisesti 
hallitusti. kerrostalomaisen rakentamisen laajuus on määriteltävä 
alueella uudelleen. täydennysrakentamisen periaatteet on johdet-
tava asemakaavallisesti ehyiden asuinkortteleiden typologioista.

asumisen tarjontaa on tulevaisuudessa punnittava suhteessa naa-
purikaupunginosiin – esimerkiksi erityisasuminen (mm. palvelu- ja 
opiskeluasuminen) voisi soveltua joukkoliikenteellisesti vahvistu-
vaan keskustaan. Hipposkylän tulevaisuutta ja suojelua pohdittaes-
sa tulisi ratkaista asumismuoto ja asukasprofiili sekä se, pidetäänkö 
kohdetta edelleen kaupungin vuokra-asumiskäytössä.

yhdyskunnan suunnittelussa tulee huomioida selvitysalueen maise-
marakenteellinen sijainti pitkän laakson päätteessä, missä selänteet 
kehystävät muodostuvaa keskusta. nykyisten pitkien näkymien säi-
lyttäminen on olennaista, siten säilytetään myös alueen ankkuroi-
tuminen suurmaisemaan.

viherverkoston ekologisen yhtenäisyyden ja käytettävyyden kan-
nalta estevaikutusten vähentämiseen tulee kiinnittää huomiota 
jatkossa. kissanmaan - Hakametsän etelä-pohjoissuuntaisen yleis-
kaavallisen viherakselin vahvistaminen on tärkeää. puronvarren 
viheralueella on kapeanakin ekologista arvoa. virkistysyhteyksiä 
iidesjärvelle ja kaupin urheilupuistoon on tärkeätä vahvistaa, sa-
moin yhteyksiä kalevaan viheralueille. lumenvastaanottoalue ja 
Hervannan valtaväylä katkaisevat itä – länsi –suuntaisen virkistys-
yhteyden ja viherkäytävän.  virkistysreitistöä ja siinä suunnistamisen 
helppoutta on parannettava koko selvitysalueella (esim. jatkumot, 
opastus, näkymät, laatu).

7.3 suosituksia jatkosuunnittelulle

selvityksen laadinnan aikana kiteytyi jatkosuunnittelua varten 
seuraavia suosituksia :

•	 uuden joukkoliikennekäytävän pysäkinympäristöön muodostu-
van keskuksen rajaus, rakenne ja identiteetti (=käyttötarkoituk-
set ja arkkitehtuurin tavoitteet) on määriteltävä.

•	 selvitysalue vaatii kerrostaloalueiden laajuuden uudelleen mää-
rittelyn, täydentyvä rakenne olisi paikoin perusteltua.

•	 jäähallin suojelu ja suojeltavan ympäristön laajuus tulee ratkais-
ta yleissuunnitelman ja sitä seuraavan kaavoituksen avulla.

•	 Hipposkylän mahdollinen suojelu tulee ratkaista yleissuunnitel-
man ja sitä seuraavan kaavoituksen avulla. 

•	 Hakametsä (metsikkö) suhteessa sen biologiseen tilaan, on 
käsiteltävä teemana yleissuunnitelmassa ja ratkaistava säilyvän 
viheralueen ja rakentamisen suhde. ylävät kohdat männiköi-
neen tulee ainakin säilyttää.

•	 alueellinen hulevesien johtaminen ja käsittelyperiaatteet on 
ratkaistava.

•	 teknisen huollon integrointi keskittyvään kaupunkirakentee-
seen on punnittava yleissuunnitelman laadinnan yhteydessä 
(energialaitos, lumenvastaanottoalue).
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