Järvikaupunki
Lake City

Urbaani rakennettu Järvikaupunki tarjoaa elämyksellistä asumista veden äärellä. Sijainti luo mahdollisuuden kehittää uudenlaisia asumismuotoja. Alueelle toteutetaan erilaisia talotyyppejä kerrostaloista
rivi- ja townhouse-rakentamiseen. Saaren kortteleissa on sekä avaria järvimaisemia että suojaisia korttelipihoja.

Lake City is an urban subarea built on the water. The location provides an opportunity to develop
new types of occupancy. It offers a unique living experience by the lake. Varied building types will be
implemented in the area, from multi-storey buildings to row houses, townhouses and floating houses.
The blocks on the island offer both open lake views and sheltered courtyards.

Saaren keskelle sijoittuva raitiotie ja sen eteläpuoliset pysäköintitalot luovat edellytykset tehokkaalle
asuinrakentamiselle hyvien liikenneyhteyksien varrella. Järvikaupunkiin muodostuu identiteetiltään
vahva järvellinen asuinalue, jonka kaupalliset palvelut sijoittuvat pääasiassa raitiotiekadun varrelle.

The tramway running through the middle of the island and the parking facilities placed to the south of the
tramway enable dense housing construction with good traffic connections. A waterfront neighbourhood
with a strong identity is formed in Lake City, with the commercial services positioned mainly along the
tram street.

Järvikaupunki yhdistyy Hiedanrannan keskustan ja Santalahden suuntiin raitiotiesiltojen kautta. Rantareitti kiertää koko saaren ympäri, ja reitiltä on siltayhteydet Möljälle. Etelässä kanavan yli on kaksi siltaa,
joista toinen sijoittuu uittotunnelin suulle. Järvikaupungin aukio on saaren tärkeä identiteetin luoja ja
kohtaamispaikka. Saaren pohjoisrannalla on uimaranta ja satama, kaupunginosapuistot sijoittuvat saaren länsipäähän ja idässä sataman eteläpuolelle korttelien väliin. Santalahden ja Järvikaupungin satamat
luovat hyvät puitteet veneilylle. Näsijärvi ja kanavat tarjoavat erinomaisia virkistysmahdollisuuksia myös
talvella.
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Lake City connects towards Hiedanranta Centre and Santalahti via tramway bridges. A waterfront
promenade runs all around the island, with a bridge connection to the Möljä Pier and another two
bridges across the canal on the southern side of the island, one of which is placed at the mouth of the old
log-floating tunnel. The Lake City Square is important in terms of providing an identity for the subarea
and offering a meeting place for its people. On the northern waterfront are a beach and a marina, while
the two neighbourhood parks are located at the western end of the island and, in the east, between
blocks to the south of the marina. The Santalahti and Lake City marinas offer good facilities for boating.
Lake Näsijärvi and the canals also boast excellent recreational opportunities in the winter.
Havainnekuva Järvikaupungin Hiedanranta
aukiolta kohti
raitiotiepysäkkiä.
Master
Plan 83
View from Lake City Square towards the tram stop.
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Kaupunkirakenne
Urban structure

Nottbeckien
kappeli
Nottbeck chapel

KESKUSPUISTO
CENTRAL PARK

MANOR
Kartano
Lielahti Manor

Kouluja hyvinvointikeskus
School and welfare
centre

Kaupunginosapuisto
Neghbourhood park

Ronttila

PARK
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Waste fibre area

Paasikiventien melulta. Raitiotien pohjoispuolella 2–6-kerroksinen korttelirakenne on vaihtelevaa ja vapaamuotoisempaa, mikä mahdollistaa monimuotoiset rakennustypologiat, kuten kytketyt kaupunkipientalot
sekä rivitalot.

Uimaranta

Beach
Saaren
ulkoreunojen rakennukset ovat neljästä kuuteen kerrosta korkeita suojaten matalampia rakennuksia
keskellä. Korttelien ja katujen sijoittelulla vältetään tuulitunnelien muodostumista. Saaren kortteliryhmien
keskelle sijoittuvat taskupuistot, joissa asukkaat voivat nauttia rauhasta ilman raitiotien ja kanavan hälinää.

Keskusaukio
Central square
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Vesi on osa Järvikaupungin elämää luoden
alueelle ainutlaatuisen identiteetin. Kanava ja
puistovyöhykkeet jakavat saaren raitiotien pohEPILÄNHARJU
joispuolella neljään kortteliryhmään. Vesi on
lähellä kaikkialla, kanava-aukiolla vesi tuodaan
saaren keskelle. Sillat yhdistävät rannan ja saaren etelässä sekä lännessä ja idässä. Sillat kytkeytyvät tärkeimpiin julkisiin tiloihin ja ovat
riittävän korkealla, jotta ne voi alittaa veneellä. Raitiotie kulkee saaren läpi luoden urbaania
elämää, yhdistäen Hiedanrannan Tampereen
keskustaan.

Möljän aukio
Möljä square
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1. Satama
1. Marina
2. Santalahden silta
2. Santalahti tram bridge
3. Aukio
3. Square
4. Kanava
Pispalan valtatie
4. Canal
5. Raitiotiepysäkki
5. Tram stop
6. Järvikaupungin aukio
6. Lake City Square
7. Rantapuisto
7. Lakefront Park
8. Uimaranta
8. Beach
9. Möljä
9. Möljä pier
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Water is an essential part of life in Lake City,
creating a unique identity for the subarea.
The canal and park zones divide the section
of the island that remains to the north of the
tramway into four groups of blocks. Water is a
TOHLOPPI
strong presence on the island, and in the central
square of the subarea, this element is invited to
the very heart of the island by means of a canal.
Bridges connect the island to the mainland
in the south as well as the west and east. The
bridges are linked to the most important urban
spaces and made high enough for boats to pass
under. The tramway runs through the island,
introducing an active urban element that
connects the new district of Hiedanranta to the
city centre of Tampere.

Kaupunginosapuisto
Neighbourhood park

Uimaranta
Beach
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Möljän ranta
Möljä waterfront

RANTAPUISTO
LAKEFRONT PARK

9

4

Järvikaupungin kaupunkirakenne on monipuolinen ja urbaani. Saaren eteläreunalla kaupunkirakenne koostuu 6–8-kerroksisista umpikortteleista ja pysäköintitaloista suojaten aluetta

The outer-most buildings on the islands are 4–6 storeys tall, sheltering the smaller-scale buildings
located in the middle, sheltering the smaller-scale buildings located in the middle. Blocks and streets are
positioned in a way that avoids the generation of wind tunnels. Pocket parks are placed in the middle of
the groups of blocks on the island for residents to enjoy and take refuge from the bustling corridor of
the tramway and the canal.
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Ilmakuva Järvikaupungista
Aerial view of Lake City

KESKUSTA
Ra
HIEDANRANTA CENTRE
itio

The urban fabric of Lake City is characterised by a diverse urban identity. The area along the island’s
southern waterfront comprises 6–8-storey closed NÄSIJÄRVI
courtyard blocks and parking facilities, thus also
blocking noise from Paasikiventie Road. The 2–5-storey block structure to the north of the tramway is
varied and more relaxed, which enables diversified housing typologies, such as townhouses and row
houses.
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01 Recreational

Tiiveys ja toiminnot
Density and functions

1.21

Rakentamisen0.80määrä on esitetty ilman pysäköintitiloja.
3.22
3.18

1.04

Järvikaupunki rakentuu väljemmin kuin Hiedanrannan keskustan
alue. korostaen keskustan asemaa. Matalampi tehokkuus luo avaran ilmapiirin ja avaa näkymiä järvelle sekä saarelta että rannan
kortteleista. Paasikiventien varrella oleva tiiviimpi ja korkeampi rakenne suojaa Paasikiventien liikennemelulta. Toisaalta tiiviit korttelit korostavat raitiotiekadun urbaania tunnelmaa. Järvikaupungin
itäpäässä kaupunkirakenne ja raitiotiesilta muodostavat sisäänkäyntiportin Hiedanrantaan raitiovaunulla ja pyörällä saavuttaessa.

2.75

3.29

06 Preserved buildings

Lake City
surface area: ca. 40 ha
construction: ca. 229,000 gross floor m2
- housing: ca. 219,000 gross floor m2, ca. 5,000 residents
- public services: ca. 4,800 gross floor m2
- commercial and office premises: ca. 5,300 gross floor m2,
ca. 300 jobs

Hiedanrannan Järvikaupunki
2.49
pinta-ala:
n. 40 ha
2.82
rakentamista:
n. 229 000 k-m2
2.48
- asumista: n. 219 000 k-m2, asukkaita n. 5 000
2.38
- julkisia
palveluita:
n. 4 800 k-m2
3.85
liikeja
toimitilaa:
n.
5 300 k-m2, työpaikkoja n. 300
5.12

3.36

05 Mobility

The volume of construction is presented excluding parking
facilities.
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Asuminen

Liike- & toimitilat

Julkiset palvelut & tilat

Housing

Retail & business premises

Public functions & spaces

Virkistys
Recreation

Pysäköinti & logistiikka
Parking & logistics

Satamat
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16.02
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4.65
3.88

4.17
3.99

3.24
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Lake City is not as densely built as Hiedanranta Centre, which
clearly articulates the status of the Centre. The lower density
creates an open atmosphere that offers unimpeded views of the
water, both from within the island and from the blocks on the
mainland. The structure is denser and taller along Paasikiventie
Road, which mitigates traffic noise from the main road. On the
other hand, the denser blocks also articulate the urban feel of the
tram street. At the eastern end of Lake City, the urban structure
and tramway bridge form a gateway feature articulating the main
entrance to Hiedanranta by tram or bicycle.
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Marinas

Järvikaupunkiin sijoittuu pääasiassa asuinrakentamista. Kaupalliset toiminnot sijoittuvat raitiokadun ja
aukioiden varrelle asuinrakennusten ja pysäköintitalojen kivijalkatiloihin. Järvikaupungin satama sijoittuu alueen itäpäähän. Saaren itä- ja länsipäissä sijaitsevat päiväkodit, joista on lyhyt matka raitiotiepysäkille. Järvikaupungin julkiset ulkotilat sijaitsevat pääosin saaren pohjoisrannalla. Pysäköintilaitokset
sijaitsevat Järvikaupungin eteläreunalla suojaten kaupunkirakennetta Paasikiventien melulta.

Lake City is primarily dedicated to residential construction. Commercial functions are allocated along
the tram street and squares in street-level premises of residential buildings and parking facilities. The
Lake City marina is positioned at the eastern end of the island. Two daycare centres are located at their
respective eastern and western ends of the island, at a short distance to the tram street. The public
outdoor areas are chiefly located on the northern shores of the island. The parking facilities are located
at the southern edge of Lake City along Paasikiventie Road, also protecting the urban structure from
traffic noise.

5+

Korttelitehokkuuskaavio
Block density diagram
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Saariasumisen periaatteet
The principles of housing on the island
Monipuoliset kahdesta kahdeksaan kerrokseen vaihtelevat rakennuskorkeudet muodostavat elävää kaupunkirakennetta. Korkeat
5–8-kerroksiset rakennukset rajaavat rantoja ja taskupuistoja, kun
taas matalat 2–6-kerroksiset rakennukset, sijaitsevat kapeampien
katujen ja kanava-aukion varsilla. Monipuoliset asuntoratkaisut
kerrostaloista kytkettyihin kaupunkipientaloihin luovat alueen
identiteetin.

Urbaani ranta

Monipuoliset viheralueet

Rakennukset muodostavat tiiviin ja urbaanin rajan rannalle ja sen varrella sijaitsevalle julkiselle tilalle. Rakennuksista avautuu näkymiä järvelle.

Rakennusten katoilla on pihoja asukkaiden käyttöön.
Sisäpihoilla on yhteisiä piha-alueita ja toimintoja sekä
asukkaiden yksityisiä pihoja. Kortteleita ympäröivät
puistoalueet ja rantabulevardit.

Urban waterfront
The buildings form a dense and urban outline for the
waterfront and the public space around it. Views over the
lake open up from the buildings.

Versatile green spaces
The courtyards include common yard areas as well as private outdoor spaces connected to groundfloor housing.
Terraces on top of the buildings can be used as yards.
Blocks are surronded by wide park areas.

Kivijalassa sijaitsevat kaupat ja palvelut elävöittävät aukioita ja kanavan vartta. Saarella on monipuolisesti myös erilaisia ulkotiloja,
kuten rantapuisto ja kanavan varsi, julkisia ja yksityisiä kattoterasseja sekä rantabulevardit ja leikkipaikka. Korttelirakenteeseen
osoitetaan yhteis- ja varastotiloja. Korttelit liittyvät luontevasti ympäristöön ja puistot, kierrätyspisteet ja julkinen liikenne ovat hyvin
saavutettavissa.
Asuminen Järvikaupungissa tarjoaa erinomaisen yhteyden veteen;
suurimmasta osasta rakennuksia avautuu suorat näkymät järvelle
tai kanavaan.

Toiminnot kaupunkitilassa

Functions in the urban space

TO

PUIS

Diversity of scale
UK
U
AT

The tallest buildings are face the waterfront, parks
and the public spaces. Lower apartment buildings and
townhouses are located by the streets.

SIV

The commercial functions of the blocks face the main
public spaces and the waterfront. Common spaces
and services, such as daycare and assisted living, are
concentrated around parks and pocket squares.

At ground level, shops and other commercial uses activate the
squares and the public realm by the canal. The island also offers
a diversity of outdoor spaces, such as the Lakefront Park and
canal promenade, public and private rooftop terraces, as well as
waterfront promenades and a playground. The block structure also
accommodates community rooms and storage facilities. The blocks
are well-integrated into the surrounding infrastructure, with parks,
recycling points and public transport within easy reach.

Kortteleiden korkeimmat rakennukset sijaitsevat järven,
puistojen ja julkisten tilojen vieressä. Matalammat
kerrostalot ja kytketyt kaupunkipientalot reunustavat
katuja.

A
NT

Kortteleiden kaupalliset toiminnot avautuvat järvelle,
puistoihin ja julkisiin kaupunkitiloihin. Taskuaukioille
ja puistoihin avautuu yhteistiloja ja palveluita, kuten
päiväkoteja ja palveluasumista.

Monipuoliset mittakaavat

RA

Varied building heights from two to eight storeys establish a
vibrant urban structure. The taller 5–8-storey buildings articulate
the shoreline and pocket parks, with the lower 2–6-storey buildings
facing the narrower streets and the canal square. Similarly, varied
housing solutions from townhouses to multi-storey apartment
buildings create local character.

TU
UKA

SIV

AUKIO

The housing in Lake City offers excellent access to water – there
are direct views of the lake or the canal from most of the buildings.
Esimerkki Järvikaupungin kortteleista
An example of blocks in Lake City
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01 Public streets

Julkiset tilat ja puistot
Public spaces and parks

Järvikaupungissa keskeisimmät julkiset ulkotilat sijoittuvat kanavan varteen, rantapuistoon sekä rantabulevardeille. Järvikaupungin
keskellä sijaitseva Kanava-aukio avautuu kanavan suojaiseen vesialtaaseen hyödyntäen
toiminnoissaan ja rakenteissaan veden läheisyyttä. Saaren kortteliryhmien keskelle muodostuvat intiimit vihreät taskupuistot, kun
taas aktiivisella rantapuistolla on julkisempi
luonne rantareitin varrella.

Ilmakuva Järvikaupungista
Aerial view of Lake City

The main public spaces in Lake City are
positioned along the canal, the Lakefront
Park and the waterfront boulevards. The
Canal Square at the centre of Lake City faces
a sheltered water pool, with functions and
structures that make use of the proximity of
the water. Intimate and lush pocket parks are
established amid the groups of blocks on the
island, while the active Lakefront Park has a
more public character along the Lakefront
Route

Julkiset käytävät

Pääaukiot

Main public corridors

Main squares

2
5
3
4

Järvikaupungin sijainti veden äärellä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tuoda vesi osaksi jokapäivä-istä elämää houkutellen ihmisiä koko Tampereen alueelta nauttimaan Järvikaupungin julkisista tiloista. Järvi mahdollistaa erilaiset vesiaktiviteetit, kuten uinnin ja purjehduksen. Kaikki rannat ovat julkisesti
käytettävissä ja veteen on aina helppo mennä. Kävelyreitit kulkevat sekä suojaisan kanavan varrella että
puistojen läpi sekä luonnollisesti saaren ympäri rantoja pitkin. Järvikaupungin ydin sijaitsee raitiotiepysäkin, Järvikaupungin aukion ja uittotunnelin välissä. Silta Möljän rannan kautta luo yhteyden Järvikaupungin ja Keskustan välille.

1

The waterfront location creates unique opportunity to bring in water as a main element in everyday life
in Lake City. This attracts people from all over Tampere to enjoy the public spaces. The lake also makes it
possible to engage in water-related activities, such as swimming and sailing. All the waterfront areas are
open to the public, and there is always an easy access to the water. Promenades run along the sheltered
Canal Square and through parks, and naturally also around the island along the shoreline. The core of
Lake City is located between the tram stop, Lake City Square and the log-floating tunnel. The Möljä
waterfront creates a link between Lake City and Hiedanranta Centre.

6
1. Kalastuslaituri
1. Fishing pier
2. Raitiotiepysäkki
2. Tram stop
3. Kanava
3. Canal
4. Uimaranta
4. Beach
5. Järvikaupungin aukio
5. Lake City Square
6. Satama
6. Marina
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Julkiset puistot ja vesirakenne
Main public parks and blue structures

Hiedanranta Master Plan 91

Kanava ja Järvikaupungin aukio
Central Canal and Lake City Square
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Järvikaupungin urbaani kanava toimii kaupunginosaa yhdistävänä
julkisena tilana. Kanavan eri laidoille luodaan erilaiset luonteet sekä
toimintoja, jotka elävöittävät kanavaympäristöä. Vedenläheisyyttä
korostetaan mahdollistamalla pääsy veden pintaan kanavan jokaisella puolella. Eriluonteiset oleskelupaikat, vaihtelevat tasot ja laiturit
sekä yhteydet vedenpintaan muodostavat rikkaan ja hyvin saavutettavan kanavaympäristön saaren keskelle.

Kanava-aukio sijoittuu Järvikaupungin läpi kulkevan raitiotielinjan yhteyteen saaren keskelle, ja toimii kaupunginosan tärkeimpänä julkisena tilana. Aukiolta avautuu myös ohikulkijoille näkymiä kanavalle. Terassoitu aukio on luonteeltaan vehreä, ja isot puut tarjoavat viihtyisiä istuskelupaikkoja sekä suojaa liikennemelulta. Aukio toimii pääsääntöisesti
kohtaamispaikkana alueen asukkaille. Sen reunoille sijoittuu lisäksi kaupallista toimintaa.
Aukio on portti Järvikaupunkiin, kutsuen asukkaita ja vierailijoita kadulta veden äärelle.

The Canal Square is situated next to the tram line in central Lake City, functioning as
the main square of the subarea, while providing views over the Hiedanranta Marina
for passers-by. The character of the terraced square is lush and green, with large trees
creating pleasant seating areas under the foliage and protecting against traffic noise. The
square mainly functions as a meeting place for the residents, but commercial activities are
also located around it. The square serves as a gateway into Lake City, inviting residents
and visitors to go down to the water away from the busy street.

The urban canal of Lake City serves as a connecting public space for
the subarea. Different features and functions will be generated for
the two banks of the canal, enlivening the surrounding area. The
vicinity to the water is emphasised by enabling access to the surface
of the water from every angle of the canal. Diverse places to sit and
relax, varied levels and landings, as well as the connections to the
water surface make for a rich and easily accessible waterfront square
in the middle of the island.

Kanavaa ympäröivä julkisen tilojen sarja
Public spaces around the canal

Reitit ja yhteydet veden äärelle
Paths and access to the water

Järvikaupungin terassoitu aukio avautuu kohti kanavaa ja muodostaa porrastetun aukion veden äärelle. Leveät askelmat jatkuvat vedenpinnan alle ja tulvivat veden korkeusvaihtelujen mukana muodostaen vuodenaikojen ja säätilanteen mukana elävän aukion.

Kanavan itäpuolisen laidan madallettu kävely-yhteys ja laituri mahdollistavat
pienveneiden lyhytaikaisen vieraspysäköinnin saaren keskellä. Itälaitaa reunustaa rehevä viherkaistale.

Kavanan länsilaidan auringossa kylpevät istuskeluportaat ja oleskelulaituri muodostavat urbaanin ja aktiivisen reunan.

Lake City Square faces the canal, forming a terraced waterfront plaza. The wide
steps continue below the water’s surface and are flooded according to the
variations in surface level, forming a living square that changes along with the
seasons and weather conditions.

The lowered pedestrian connection and pier landing on the east bank of the
canal enable short-term guest mooring of boats in the middle of the island. The
east bank is flanked by a lush green strip.

The sunny sitting steps and hang-out landing on the west bank of the canal
create an urban and active waterfront.
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Rantapuisto
Lakefront Park
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Eteläinen rantareitti
Southern waterfront promenade
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Rantapuisto on Järvikaupungin tärkein ja laajin viheraluekokonaisuus. Se on luonteeltaan
veden ääreen sijoittuva, koko saaren pituinen lineaarinen puisto ja osa Näsijärven rantareittiä. Puiston rantaviivan rakenteet vaihtelevat luonnonmukaisesta hiekkarannasta
rantamuureihin ja laitureihin. Toiminnoiltaan monipuolisen puiston varrelle sijoittuu liikuntatoimintoja, kalastus- ja oleskelulaitureita, hulevesien käsittelyalueita, uimapaikkoja, avoimia nurmialueita ja istutettuja oleskelupaikkoja.
The Lakefront Park is the most important and largest green area in Lake City. It stretches
over the entire island, creating a continuous linear park as a part of the waterfront
promenade by Lake Näsijärvi. The waterfront structures in the park alternate from an
organic beach to retaining walls and piers. The functions placed along the versatile park
include sports and exercise facilities, piers for fishing or spending time by the water,
stormwater management areas, swimming sites, open lawns and planted seating areas.

Saaren eteläosan rantareitti ja liittyminen virkistysverkostoon
The promenade on the island’s southern waterfront and its connection to the recreational network.

Koko saarta kiertävä virkistysreitti yhdistyy saaren eteläpuolella mantereella kulkevaan
rantareittiin ja yhdistää kanavan molemminpuoleiset taskupuistot yhdeksi kokonaisuudeksi. Saaren pohjois-eteläsuuntaisten viheryhteyksien yhteyteen sijoittuvat oleskelupaikat aktivoivat reittiä.
The recreational route running around the entire island connects to the Lakefront Route
running on the mainland to the south of the island and also links the pocket parks at
their respective ends of the island into a single green whole. The seating areas located in
connection with the north–south green connections serve to activate the route.

1:2000
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Raitiotiekatu
Tram street

Liikkuminen ja pysäköinti
Traffic and parking

Raitiotiepysäkki
Raitiotiekatu
Tram stop
Tram street

Niemenrannan puisto
Niemenranta hill park
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NEW LIELAHTI
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Kramaerin
puisto
Kramaer park

Raitiotiepysäkkivaihtoehto A / B
Raitiotiepysäkki
Tram stop option A / B
Tram stop
Valtatie
Raitiotiepysäkkivaihtoehto
A/B
Highway
Tram
stop option A / B
Pääkokoojakatu
Valtatie
Main collector street
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Raitiotie linjautuu koko Järvikaupungin läpi ja sen 1–2 pysäkkiä tarjoavat erittäin hyvän joukkoliikenteen saavutettavuuden. Lopullinen pysäkkien määrä ratkaistaan saaren jatkosuunnitteluvaiheessa. Järvikaupungin ja Paasikiventien väliin tehdään kokoojakatuna toimiva rinnakkaiskatu, joka palvelee koko
kaupunginosan saavutettavuutta ja toimii myös bussikatuna. Raitiotie on linjattu saaren läpi ja sen
1-2 pysäkkiä tarjoavat erittäin hyvän saavutettavuuden joukkoliikenteellä. Lopullinen pysäkkien määrä
ratkaistaan saaren jatkosuunnittelun yhteydessä. Tärkeät pyöräilyn pääreitit Hiedanrannan ja Tampereen keskustan välille sijoittuvat raitiotien etelä- ja pohjoispuolelle. Raitiotien pohjoispuolisia alueita
kehitetään hitaan liikkumisen alueina, jossa kadut toteutetaan Shared Space-tyyppisinä katuina ja jossa
autoliikenne minimoidaan. Autoliikenne kytkeytyy saareen raitiotiekadun eteläreunaan sijoittuvalla kokoojakadulla, jonka varrelle toteutetaan 3 keskitettyä pysäköintilaitosta palvelemaan saaren asukkaiden
ja muun toiminnan pysäköintitarpeita.

Car traffic is minimised on the island. Resident parking is centred into parking facilities built on the south
side of the island. The parking facilities will also house delivery distribution and waste collection points,
among other functions. The island area constitutes a slow traffic area, with priority given to pedestrian
and bicycle traffic.
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Saaren autoliikenne on minimoitu. Asukkaiden autojen pysäköinti keskitetään pysäköintilaitoksiin saaren eteläpuolelle. Pysäköintilaitoksiin yhdistetään mm. saarien tavarakuljetusten jakelu- ja jätehuoltopisteitä. Saarialue on hitaan liikkumisen aluetta, jossa korostuu liikkuminen kävellen ja pyöräillen.
A new parallel street will be built between Lake City and Paasikiventie Road to serve as a collector
street and bus street, enhancing the accessibility of the entire district. The tramline is aligned to run
through the island, with 12 stops offering excellent accessibility by public transport. The final number
of stops will be resolved in connection with the further planning of the island. Important bicycle routes
between Hiedanranta and the Tampere city centre will be placed on the southern and northern sides of
the tramway. The areas north of the tramway will be developed as slow traffic areas, where the streets
will be implemented as shared space streets with minimised motor traffic. The car traffic connection to
the island will be implemented by means of a collector street placed along the southern side of the tram
street, with three centralised parking facilities allocated along the collector street to serve the needs of
the island’s residents and other functions.
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3., 4., 5. Tonttikadut, (viherkadut,
shared space -kadut, kanavanvarsi ja
saareen johtavat kadut jne.):
- Tilantarve poikkileikkauksessa 15
(kanavanvarsi 30 m)
- Pyöräily raitiotieosuuksilla jalankulusta eroteltuna, muutoin sekaliikenteenä
- Tilavaraukset kunnallistekniikan sijoittamiselle
- Nopeustaso 20 km/h (raitiotieosuudella 30 km/h)
- Pysäköinti tarkasteltava tapauskohTonttikatu: shared space -katu
taisesti.
Local street: shared space
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2. Raitiotiekatu:
- Tilantarve poikkileikkauksessa 27–35 m
- Raitiotie katutilan keskellä, raitiotien
sähköistys ja kadun valaistus sekä
pysäkkien odotustilat raitiotietä
reunustavilla
välikaistoilla
- Pyöräily jalankulusta eroteltuna
yksi- tai kaksisuuntaisena (tarkentuu
jatkosuunnittelussa)
- Ei auto-/huoltoliikennettä
- Nopeustaso 30 km/h (raitiotie/autoliikenne).
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Based on its traffic hierarchy, the street
network of Lake City can be divided into
four street types:
30 km/h
Collector street
•
Tram street
•
•
Local streets (green, pedestrian &
shared space streets, as well as
•
4,5
3
6
the canal sides and island streets).

1. Kokoojakatu:
1. Collector street:
400m etäisyys raitiotiepysäkistä
- Tilantarve poikkileikkauksessa noin
- Space requirement in cross-section ca.
400m distance from tram stop
21,5 m (35 m raitiotiekäytävällä)
21.5 m (35 m on the tramway)
- Autoliikenteellä 1+1 kaistaa
- 1+1 car lanes
- Nopeustaso 30 km/h
- Speed limit 30 km/h
Jalankulku ja pyöräily eroteltu toi- Pedestrian and bicycle traffic on
sistaan
separate lanes
- Ei kadunvarsipysäköintiä.
- No on-street parking.

1.

2. Raitiotiekatu – 27 m
2. Tram street – 27 m

Keskusaukio
Central Square

Järvikaupungin katuverkko
voidaan
Bussiterminaali
T
jakaa sen liikenteellisen
hierarkian
Bus terminal
perusteella neljään eri katutyyppiin:
KokoojakatuPysäköintilaitos
•
P
Raitiotiekatu
•
Parking facility
•
Tonttikadut (viher-, kävely-,
shared spaceTienumero
-katu ja kanavanvar•
ret 12
sekä saarikadut).
Road number

Katutyypit 1:7 500
Street types 1:7 500

1. Kokoojakatu + Raitiotiekatu – 36 m
1. Collector street + Tram street – 36 m

3

3

2. Tram street:
- Space requirement in cross-section
27–35 m
- Tramway in the middle of the street
space, with electrification of the
tramway, street lighting, and tram
stop
waiting areas on intermediate lanes
flanking the tramway
- Bicycle traffic separated from
pedestrians as one- or two-way traffic
(to be specified in further planning)
- No car/maintenance traffic
- Speed limit 30 km/h (tramway / motor
traffic).
3., 4., 5. Local streets (green streets,
shared space streets, canal side and
streets leading to the island, etc.):
- Space requirement in cross section 15
m (canal side 30 m)
- On the tramway sections, bicycle and
pedestrian traffic on separate lanes, in
other places as mixed traffic
- Space reservations for municipal
engineering
- Speed limit 20 km/h (on the tramway
section 30 km/h)
- Parking solutions to be examined case
by case.
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6. Kanavanvarsi – 20 m
6. Canal side – 20 m
5. Tonttikatu: shared space – 15 m
5. Local street: shared space – 15 m
4. Tonttikatu: kanavanvarsi: – 25 m
4. Local street: canal side – 25 m
3. Tonttikatu: viherkatu – 15 m
3. Local street: green street – 15 m

