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the City of tampere has ambitious plans 
to improve its urban centre, live up to its 
status as finland’s most important city 
after helsinki and safeguard its physical, 
social and economic future. Cities are 
places of immense complexity, tampere 
is no exception, and the challenge for 
the ‘5 Star Concept’ the city has 
prepared is to reconcile broad, 
overarching strategies with the detailed 
needs of individual spaces and 
buildings, all the time retaining a 
balanced hierarchy and sense of 
proportion to enable the diverse jig-saw 
pieces to fit together.  

tUlli is tampere’s former customs 
quarter, now in urgent need of 
regeneration as it finds itself largely cut 
off from the city centre by tampere 
railway station and the broad swathe of 
tracks that constitute a barrier between 
the city’s western and eastern sides.  

tUlli’s assets include social venues 
and important neighbours such as 
tampere University and tampere talo 
which, despite their close proximity to 
the city centre, suffer from a sense of 
being remote and isolated.  because 
tUlli is right next to tampere station 
and occupies a very strategic, central 
location, the resolution of its own 
problems of connectivity and urban 
quality is also the key to the re-
connection of the areas that surround it.

to address this challenge tampere city 
commissioned John thompson & 
Partners (JtP) to develop a new urban 
design strategy and vision for the tUlli 
neighbourhood, taking into account the 
large number of plans and projects 
already under way in the area.

JtP’s response to this challenge was to 
assemble a multi-disciplinary team of 
urban designers, landscape planners 
and transport strategists to carry out 

two Charrette workshops in close 
collaboration with the city authorities 
and key local stakeholders.  

the successive Charrettes gave this 
group of high-level decision-makers an 
unprecedented opportunity to learn 
about one another’s aspirations and 
thereby develop integrated ideas and 
strategies for the regeneration of tUlli 
itself, the adjacent landholdings and the 
station area.
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Built form
• indicative proposals for new commercial buildings over 

and alongside the railway tracks and a design concept 
to create a fitting sense of arrival at the station and 
establish proper connections between the eastern and 
western parts of the city.

• New residential and cultural buildings within tUlli and 
intensification and diversification of the University with 
new buildings, spaces and connections to transform the 
educational campus into a ‘UniverCity’.
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movement
• extension of the city centre’s proposed slow movement 

’epicentre’ to include tUlli, and development of an 
integrated, multi-modal movement concept focussed 
around the station including additional pedestrian and 
cycle connections to overcome the barrier of the railway 
tracks. 

• establishment of an eastern Station Gateway concept 
and new pedestrian axes linking tampere talo and the 
University to the station, city centre and surrounding 
neighbourhoods, including vibrant, new, hard and soft 
landscaped public spaces in the tUlli quarter. 
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oPen SPACe interventionS
1. Culture Square

2. Canopy and Stage

3. Performance Steps 

4. Kiosks 

5. Art & Culture Court 

6. Green Courtyards

7. retained Parking tower 

8. Park replacing Car park

9. ‘boxpark’

10. Public space replacing car deck

11. Green link 

12. Dry blue link 

13. rotunda new Station entrance

14. Canopy Station entrance 

15. railway links

16. Covered Platforms 

17. traffic calmed Station Square

ProCeSS
• establishment of the ‘tUlli team’ of local 

stakeholders to lead collaborative decision-making on 
the vision for tUlli, guided by the tUlli+ Charter 
formulated by the stakeholders during the final day of 
the second Charrette.

• An integrated catalogue of projects to be realised by 
the tUlli team on a phased programme of 
developments through short, medium and long term 
design competitions and including a quick-win ‘box-
park’ concept to kick-start the process of bringing 
back vibrant, urban life to tUlli.

A StAtion WitH 
tWo front DoorS
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DrY liNK froM StAtioN to tAMPere tAlo
tampere talo’s primary goal is to become better connected to the city centre by means of 
a ‘warm, dry tube’ from the railway station.  the link is to be sheltered by an iconic canopy 
and conceived as a ‘first foyer’ so that tampere talo’s influence extends down Åkerlundin-
katu, and visitors can feel they are reaching their destination much sooner than at present.

NeW PiNNiNKAtU PArK
the planned rationalisation of parking in tUlli opens up the opportunity for a new, public 
square on the site of the existing multi-storey car park. the park's central location will 
transform the feel of tUlli as a whole and the many routes that connect into it, in 
particular the proposed pedestrian and cycle route along Pinninkatu.

reMoDelliNG tUlliKAMAriN AUKio (below)
the remodelling of the main square in tUlli should deliver a 
well organised, elegant and flexible space to accommodate 
events and improve links with surrounding streets as well as 
addressing deficiencies of existing technical service provisions.

inSPirinG, Colourful, eDGY: 
tAmPere’S neW tulli AreA
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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



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
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