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VISIO TULLIN ALUEELLE

TAMPEREEN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN – CHARRETTE-TYÖPAJAT

Tampereen kaupunki suunnittelee 
keskustan alueelle mittavia uudistuk-
sia, joiden tarkoitus on tukea kaupun-
gin vetovoimaisuutta ja kasvua, sekä 
edistää sen sosiaalista ja taloudellista 
kehitystä. Nykyaikaiset kaupungit ovat 
valtavan monimutkaisia rakennelmia, 
eikä Tampere ole tässä suhteessa 
poikkeus. Kaupungin laatima ”Viiden 
tähden konsepti” pyrkii sovittamaan 
kaupunkirakenteen yksityiskohdat 
laajempaan strategiseen visioon, jossa 
eri osatekijöistä muodostuu selkeän 
hierarkinen ja samalla tasapainoinen 
kokonaisuus.

Tullin alue, jossa sijaitsee muun 
muassa Tampereen historiallinen 
tullikamari, on perinteikäs ja vilkas 
liiketoiminnan keskus. Se on nyt 
kuitenkin kehittämisen tarpeessa, ja 
varsinkin yhteyksiä ydinkeskustaan 
pitäisi parantaa. Erityisen haasteen 
muodostavat rautatieasema ja ratapi-
ha, jotka vaikeuttavat liikkumista itä–
länsi-suunnassa.

Tullin alueen vahvuuksiin kuuluvat sen 
suositut tapahtumakeskukset sekä 
Tampereen yliopiston ja Tampere-talon 
läheisyys. Näiden keskeisestä sijain-
nista huolimatta yhteys ydinkeskus-
taan tuntuu olevan puutteellinen. Tullin 
alueen keskeinen sijainti aivan rautatie-
aseman vieressä antaa sille strategisen 
merkityksen, sillä alueen kytkeytymi-
sen parantaminen on avainasemassa 
myös ympäröivien alueiden yhdistämi-
sessä osaksi keskustaa.

Tampereen kaupunki antoi suunnittelu-
konsultti John Thompson & Partnersil-
le (JTP) tehtäväksi työstää strategia ja 
visio Tullin alueen kaupunkirakenteen 
kehittämiseksi. Työssä on otettu 
huomioon kaikki käynnissä ja suunnit-
teilla olevat aluetta koskevat hankkeet. 

JTP vastasi haasteeseen kokoamalla 
kaupunkisuunnittelijoista, maisema-
arkkitehdeistä ja liikenneasiantuntijois-
ta koostuvan monialaisen ryhmän, 
jonka johdolla järjestettiin kaksi 
voimakkaan osallistavaa Charrette-

mallista työpajaa. Työpajat toteutettiin 
tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoi-
den ja kaupungin suunnittelijoiden 
kanssa, jolloin kaikilla osallistujilla oli 
erinomainen mahdollisuus vaihtaa 
näkemyksiä alueen kehittämisestä 
muiden kanssa. Tuloksena syntyi uusia 
ja yhtenäisiä ideoita ja strategioita 
Tullin ja rautatieaseman alueen kehittä-
miseksi ja elvyttämiseksi.

"SININEN LINKKI" – KATETTU JALANKULKUYHTEYS ASEMALTA TAMPERE-TALOLLE (yllä)
Tampere-talolle tärkeä tavoite on parantaa kulkuyhteyksiä rautatieasemalle sekä ydinkeskustaan. 
Tätä varten rakennetaan Åkerlundinkadulle katettu jalankulkuyhteys, jota pitkin on mahdollista 
kulkea Tampere-talosta rautatieasemalle kuivin jaloin. Katoksesta tulee yksi Tampereen 
maamerkeistä ja käytävän kattamisella ja korkealuokkaisella kalustamisella luodaan illuusio siitä, 
että Tampere-taloon saavutaan jo saavuttaessa Åkerlundinkadulle.

TAMPEREEN KESKUSTAN HAASTEET

UUSI PINNINKADUN PUISTO (yllä)
Tullin alueen pysäköinnin uudelleenjärjestely mahdollistaa uuden puistoalueen rakentamisen 
nykyisen pysäköintilaitoksen (P-Tulli) tilalle. Keskeisestä sijainnistaan johtuen puisto muuttaa 
alueen kokonaisilmettä ja auttaa parantamaan kulkuyhteyksiä, erityisesti Pinninkadulle 
suunniteltua korkealuokkaista jalankulun ja pyöräilyn pääväylää.

TULLINKAMARIN AUKIO UUSIUTUU (alla)
Alueen tärkein aukio uusiutuu hyvin jäsennellyksi, elegantiksi 
ja monipuoliseksi tapahtumapaikaksi, joka on hyvin 
saavutettavissa kaikilta lähikaduilta. 

KIPINÄÄ, VÄRIÄ, SÄRMÄÄ: 
UUDISTUNUT TULLIN ALUE
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LIIKKUMINEN
•	 Tullin	alueesta	tulee	osa	ydinkeskustan	“hitaan	liikenteen”	

vyöhykettä. Tulli liitetään tiiviisti rautatieaseman yhteyteen 
suunniteltuun, eri liikennemuodot yhdistävään Asemakeskuk-
seen. Ratapiha-alueen estevaikutusta vähennetään erityis-
esti kehittämällä radan alittavia ja ylittäviä jalankulun ja 
pyöräilyn yhteyksiä.

•	 Aseman	Itäportti-konsepti	sekä	parannetut	jalankulkuyhtey-
det Tampere-talolta ja yliopistolta ydinkeskustaan, asemalle 
ja Tullin lähikaupunginosiin suosivat kävelyä liikkumismuo-
tona. Kävelijöitä hemmotellaan värikkäillä ja elävillä toreilla, 
rakenteilla ja viheralueilla. 
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JULKISTEN TILOJEN RATKAISUJA
1. Kultuuritori 
2. Katos ja esiintymislava
3. Esiintymisportaat 
4. Kioskeja 
5. Taide- ja kulttuuripiha
6. Viherpihoja
7. Nykyisen pysäköintilaitoksen säilytettävä torniosa
8. Puisto nykyisen pysäköintilaitoksen paikalle
9. "Boxpark" – konteista muokattava kaupallinen tila
10. Julkista tilaa nykyisen pysäköintialueen paikalle
11. "Vihreä Linkki" – jalankulun ja pyöräilyn pääväylä
12. "Sininen Linkki" – katettu jalankulkuyhteys asemalta 

Tampere-talolle
13. Kupoli – uusi sisäänkäynti asemalle
14. Katos – parannettu sisäänkäynti asemalle
15. Uudet yhteydet radan yli uusien rakennusten kautta
16. Suurkatoksilla katetut laiturialueet
17. Jalankulkijoille rauhoitettu asema-aukio

KAUPUNKIKUVA
•	 Uusia	ostos-	ja	liikerakennuksia	rakennetaan	sekä	radan	

viereen että sen ylle. Aseman sisäänkäyntejä parannetaan 
ja lisätään korkealuokkaisilla suunnitteluratkaisuilla, jolloin 
ratapiha-alueen itä–länsi-suuntainen estevaikutus piene-
nee ja asemalle saapumisen kokemus voimistuu.

•	 Uusia	asuin-	ja	kulttuurirakennuksia	rakennetaan	joka	
puolelle Tullin aluetta. Yliopiston alueen uudet rakennuk-
set, julkiset tilat ja liikkumisyhteydet muuttavat alueen 
luonteen yksipuolisesta oppilaitoksen kampuksesta 
moderniksi UniverCityksi. 

MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?
•	 Työn	lopuksi	laaditussa	vaiheittaisessa	kehitysohjel-

massa määritetään vaiheistus ja prioriteetti kaikille 
visiotyössä esiin nousseille hankkeille. Nopeasti 
toteutettavissa oleva ”Boxpark”-kilpailu voisi käyn-
nistää prosessin, jonka tarkoituksena on elävöittää 
kaupungille tärkeä Tullin alue.

•	 Alueen	toimijat	ovat	perustaneet	“Tulli	Teamin”,	jonka	
tehtävänä on johtaa Tullin vision toteutumiseen 
tähtäävää hankkeiden koordinointia ohjeenaan Char-
rette-työpajoissa yhteistyönä laadittu kehittämissopi-
mus (TULLI+ Charter).

KAKSI PÄÄ-
SISÄÄNKÄYNTIÄ 

RAUTATIESEMALLE

12

3

4

5

6

6

7

8

9 9

9 9

10

11

11

11

11

1212

13

14

15

16

16

16

17

17

 TAMPERE  2014     VISIO TULLIN ALUEELLE                                                                   TAMPERE  2014     VISIO TULLIN ALUEELLE


