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Lielahti muodostaa yhdessä Hiedanrannan kanssa Tampereen läntisen aluekeskuksen ja seudullisesti 
merkittävän kaupan alueen. Lielahdessa olemassa olevat rakennukset ja uudistuvat korttelit integroitu-
vat kaupunkirakenteeseen, jossa julkiset tilat ja puistot luovat viihtyisän ja kutsuvan ympäristön. Lielah-
den itäpuolella sijaitseva Keskuspuisto luo viihtyisän reunan alueelle ja tarjoaa runsaasti vapaa-ajanviet-
tomahdollisuuksia.

Eteläisin ostos- ja palvelualue Paasikiventien varressa tarjoaa tulevaisuudessakin Lielahden logistisesti 
parhaat olosuhteet tilaa vaativalle kaupalle ja palveluille. Liikenneverkko ja logistiikka ovat sujuvia.

Lielahteen sijoitetaan asuntorakentamista Enqvistinkadun varteen ja sen pohjoispuolisiin kortteleihin 
sekä Lielahdenkadun varteen. Korttelirakenteeseen sijoitetaan hybridikortteleita, joissa on sekä asunto-
ja että kaupallisia toimintoja.

Asumisen sijoittaminen Lielahden kaupalliselle alueelle edellyttää viherverkoston kehittämistä asumista 
ja virkistystä palvelevaksi ja puistojen sekä rakenteellisten pysäköintiratkaisujen sijoittamista alueelle. 
Tuotantorakennukset ja pienteollisuusrakennukset on integroitu kaupunkirakenteeseen.

Suuret kaupan yksiköt houkuttelevat kävijöitä alueellisesti hyvillä julkisen liikenteen ja yksityisautoilun 
yhteyksillä. Tehokkaat keskitetyt pysäköintiratkaisut palvelevat sekä asumista että kauppaa ja tarjoavat 
kävijöille sujuvat yhteydet kauppoihin ja palveluihin. Lielahti tarjoaa asuntoja, työtä ja kauppoja ja kan-
nustaa siten kestävään paikalliseen elämäntapaan. Tuotannon ja asumisen sekoittuminen Lielahdessa 
luovat alueelle innovatiivisen yhteisön.

Lielahti
Lielahti

Together with Hiedanranta, Lielahti forms the district centre of western Tampere, constituting a retail 
area of regional significance. The existing buildings and developed blocks will be integrated into the 
urban structure, with public spaces and parks creating a comfortable, inviting environment. The Central 
Park located to the east of Lielahti provides a pleasant perimeter for the area and offers plenty of 
recreational opportunities.

The southern-most shopping and service zone by Paasikiventie Road will continue to offer the best 
logistics for large retail outlets and services. The transport network and logistics are smooth.

In Lielahti, housing construction will be allocated along Enqvistinkatu Street and to the blocks north of 
the the street, as well as along Lielahdenkatu Street. The block structure will incorporate hybrid blocks 
with both housing and commercial functions.

The planning of housing within the commercial area of Lielahti requires the allocation of a green network 
and parks, as well as parking solutions incorporated within the buildings, in the subarea. Production 
facilities and small-scale industry premises are integrated into the urban fabric.

Large retail outlets attract visitors from across the region, with easy access by public transport and 
car. Efficient centralised parking solutions serve the needs of both housing and retail, offering visitors 
effortless connections to shops and services. Lielahti combines housing, jobs and shopping, thereby 
encouraging a sustainable local lifestyle. Mixed production and housing functions foster an innovative 
community in Lielahti.

Havainnekuva Lielahdesta.
View of Lielahti
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Tampereen kaupungin ja Lielahden alueen maanomistajien tavoitteena on kehittää Lielahden ja Hie-
danrannan aluetta seudullisesti merkittävänä kaupan alueena. Muutoksessa kaupan tilat kehittyvät ja 
alueelle sijoittuu myös asumista ympäristöhäiriöt huomioiden. Yleissuunnitelmassa esitetään vyöhyk-
keet ja periaatteet Lielahden alueen maankäytön muutokselle. Yksityisessä maanomistuksessa oleva 
alue kehittyy tarkemmin jatkosuunnittelussa. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida, että asumisen edel-
lyttämät julkiset puistoalueet sekä viheryhetydet toteutuvat. 

Kaupunkirakenteen uudistaminen Lielahdessa
Reforming the urban structure in Lielahti

The City of Tampere and the Lielahti landowners share the goal of developing the Lielahti and Hiedanranta 
area as a retail area of regional significance. During the transformation, the retail premises will evolve 
to accommodate housing in the area, with due consideration of the environmental disturbances. The 
Master Plan presents the zone division and principles of the changes in land use in Lielahti. The area of 
privately-owned land will be developed in more detail during further planning.

03 Retail & office
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Production
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05 Mobility

Pysäköinti & logistiikka
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Lielahti
pinta-ala: n. 53 ha
rakentamista: n.  332 000 k-m2 
- asumista: n.  235 000 k-m2, asukkaita n. 5 000 
- julkisia palveluita:  -
- liike-, toimi- ja tuotantotilaa: n.  97 000  k-m2, työpaikkoja n. 4 400
 
Rakentamisen määrä on esitetty ilman pysäköintitiloja.

Lielahti
surface area: ca. 53 ha
construction: ca. 332,000 gross floor m²
- housing: ca. 235,000 gross floor m², ca. 5,000 residents
- public services: –
- commercial, office and production premises: ca. 97,000 gross floor m², 
ca. 4,400 jobs

The volume of construction is presented excluding parking facilities.

Lielahden aluejako
Lielahti zoning
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1. KAUPPA- JA PALVELUALUE
Toimitilaa, muuntuvaa ja tilaa vaativaa kaupan ja palveluiden tilaa. Lielahden nykyisten palvelujen ja 
kaupan yksiköiden aluetta kehitetään viihtyisäksi ja houkuttelevaksi jalankulkuympäristöksi, joka hou-
kuttelee liikkumaan liikkeestä toiseen kävellen sen sijaan, että liikkeestä toiseen siirryttäisiin omalla 
autolla, kuten nykyisin tehdään. Alueelle kehitetään keskitetyt ja rakenteelliset pysäköintijärjestelyt.  

2. HYBRIDIALUE
Alueelle sijoittuu sekoittuneesti kauppaa ja asumista. Asuminen sijoitetaan Enqvistinkadun puolelle ja 
pois Harjuntaustan liikennemelusta ja ilmansaasteista. Liiketilat sekä kivijalkakauppa sijoittuvat Harjun-
taustan varrelle ja raitiotiepysäkin läheisyyteen. Alueen puistot kehitetään osana tonttikehitystä. Liiketi-
lojen lyhytaikainen pysäköinti hoidetaan kadunvarsipysäköintinä ja asukkaiden pysäköinti keskitettynä 
laitoksissa tonteilla.

3. ASUMISEN ALUE
Pääosin asumiseen painottuva alue, jossa raitiotiepysäkin läheisyyteen osoitetaan kadunvarsikauppaa 
sekä liike- ja palvelutiloja kivijalassa. Alueella on kaupunginosapuisto ja tonttien yhteydessä kehitettäviä 
puistoja. Keskitetty pysäköinti sijaitsee tonttien pysäköintilaitoksissa.

4. ASUMISEN JA PIENTUOTANNON ALUE
Lielahdenkadun vartta kehitetään asumisen ja sen yhteyteen soveltuvan pientuotannon alueena.

5. TUOTANTOALUE
Alueella on nykyisin toiminnassa olevia tuotantolaitoksia. Toiminnan jatkuminen sekä kehittyminen 
mahdollistetaan. Osa nykyisestä tonttialasta voi muuntua vuokrasopimusten päätyttyä asumiselle ja 
pientuotannolle. Pysäköinti sijoitetaan tonteille.

1. RETAIL AND SERVICE ZONE
Business premises, adaptable space and large-format retail and service facilities. The zone with Lielahti’s 
existing services and retail units is developed into a pleasant and attractive walkable environment that 
encourages users to walk from shop to shop instead of driving from parking lot to parking lot, as is 
currently the case. Centralised parking arrangements within buildings will be developed for the area.

2. HYBRID ZONE
Mixed retail and housing. Housing is placed along Enqvistinkatu Street, away from the traffic noise and 
pollution of the Harjuntausta area. Commercial facilities and street-front shops are located along the 
Harjuntausta Street and near the tram stop. The parks in the area are developed as part of the private 
plot development. Short-term parking for the commercial premises will be implemented as on-street 
parking and resident parking in centralised parking facilities on the plots.

3. HOUSING ZONE
Area mainly dedicated to housing. Street-front retail as well as business and service premises will be 
allocated to the street-level floors of the buildings. The zone has a neighbourhood park and green areas 
that can be developed in connection with the plots. Parking is provided in centralised parking facilities 
on the plots. 

4. HOUSING AND SMALL-SCALE PRODUCTION ZONE
The area along Lielahdenkatu Street will be developed as a zone for housing and small-scale production 
that can be incorporated in connection with a residential area.Lielahti aluejako 1:10 000  

Lielahti zoning 1:10 000
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Lielahden rakenne on sekoittunutta ja siellä sijaitsee monipuolisesti erilaisia toimintoja, kuten tuotan-
toa, pysäköintilaitoksia, tilaa vaativaa kauppaa ja monipuolista asuntorakentamista. Suuren mittakaavan 
elementit, kuten pysäköintilaitokset ja tilaa vaativa kauppa, yhdistyvät pienipiirteisempään urbaaniin 
korttelirakenteeseen. Monipuolisiin ulkotiloihin kuuluvat kattopuutarhat, leikkipuistot, sisäpihat, pui-
stot ja välittömässä läheisyydessä sijaitseva Keskuspuisto. Korttelit liittyvät luontevasti ympäröivään 
infrastruktuuriin, jossa pysäköinti, kierrätys ja julkinen liikenne ovat helposti käytettävissä. Korttelira-
kenne luo kiinnostavan jännitteen korttelin ulkopuolisen julkisen tilan ja sisäpuolisen yksityisemmän 
tilan välille. 

Lielahden alueen kiinteistöjä tullaan kehittämään jatkosuunnittelussa useamman tontin kokonaisuuksi-
na niin, että alueen muutoksen edellyttämät yleiset katu- ja puistoalueet sekä viheryhteydet ratkaistaan 
osana alueen kehittämistä. Tämä edellyttää suunnittelua nykyisistä tonttirajoista riippumatta. Luopu-
malla nykyisestä rakenteesta ja kiinteistörajoista mahdollistetaan alueen tehokkaampi ja laadukkaampi 
suunnittelu ja toteuttaminen. Hyödyt jakaantuvat maanomistuksen suhteessa tasapuolisesti ja yleiset 
alueet siirtyvät kaupungille. Puistoalueet tulee suunnitella kokonaisuutena lähialueelle sijoitettavien 
puistojen kanssa huomioiden Hiedanrannan ja Lielahden alueen viher-, hulevesi- ja liikenneverkot. 
Puistoalueet toimivat osana Lielahteen ja Hiedanrantaan suunniteltua viherrakennetta yhteyksineen. 
Kortteleiden yksityisten pihojen viher- ja sinirakenteiden suunnittelua ohjataan myöhemmin määritel-
tävän viherkertoimen avulla. (Hiedanrannan Yleissuunnitelma, Liikennetarkastelut, Ramboll Finland Oy 
27.3.2020)

The structure of Lielahti is mixed, with a diverse combination of functions, such as production, parking 
facilities, large-format retail and versatile housing. Large-scale elements, such as parking facilities and 
large retail outlets, are combined with a smaller-scale urban block structure. The versatile outdoor 
spaces include rooftop gardens, playgrounds, courtyards, parks, and the Hiedanranta Central Park in the 
immediate vicinity of Lielahti. The blocks are well-integrated into the surrounding infrastructure, with 
functions such as parking, recycling and public transport within easy reach. The block structure creates 
an intriguing tension between the external public space and the internal, more private space.

The properties in the Lielahti area will be developed in further planning as complexes incorporating several 
blocks in a way that resolves the accommodation of public street areas, parks and green connections 
necessitated by the change in the area’s character. This calls for planning that is not restricted by the 
current plot boundaries. Foregoing the existing structure and property lines facilitates a more efficient 
and higher-quality planning and implementation of the area. The benefits will be distributed evenly 
in relation to land ownership, and the public areas will be signed over to the City. Park areas are to be 
planned as a part of a whole including the other parks placed in the nearby areas, with consideration to 
the overall green, stormwater and transport networks of the Hiedanranta–Lielahti area. The parks will 
serve as part of the green structure and green connections planned for Lielahti and Hiedanranta. The 
planning of green and blue structures in the private yards on the blocks will be steered with a green 
factor that will be determined at a later stage. (Hiedanrannan Yleissuunnitelma, Liikennetarkastelut, 
Ramboll Finland Oy 27.3.2020)

Hybridikorttelin periaate
Hybrid block principle

Puistot korttelirakenteessa
Julkiset puistoalueet, viheryhteydet ja katualu-
eet tulee huomioida suunnittelussa maankäytön 
muuttuessa. Asukkaiden pihat erotetaan julkisista 
puistoista ja pihoja sijoitetaan osin katoille. 
Esimerkiksi pysäköintilaitoksen katto voidaan 
aktivoida toiminnalliseksi osaksi korttelia ja sen 
viherrakenteita.

Parks in the block structure
Public parks, green connections and street areas 
should be taken into account in the planning as 
the land use changes. The residential yards are 
separated from the public parks and partially 
placed on the rooftops. For example, the roof of 
a parking facility can be activated as a functional 
part of the block and its green structures.

Monipuoliset mittakaavat
Pääkatujen varrella sijaitsevat 6–7-kerroksiset 
rakennukset ovat korkeampia ja muodostavat 
yhtenäistä kaupunkitilaa. Korttelin sisällä rakennu-
kset ovat pienempiä, 2–4-kerroksisia. Rakennusten 
monipuoliset korkeudet luovat mielenkiintoista 
kaupunkitilaa ja mahdollistavat valoisat ja elävät 
sisäpihat.

Diversity of scales
The 6–7-storey buildings along the main streets 
are taller and form a cohesive urban space, with 
smaller buildings of 2–4 storeys placed on the inside 
of the block. Diverse building heights create an 
interesting urban space and allow for sunny and 
lively courtyards.

Pysäköintilaitokset osana 
arkkitehtuuria
Pysäköintilaitokset ovat osa korttelia. Julkisivujen 
geometriset kuviot, taide ja vihreys luovat korkea-
laatuista kaupunkitilaa. Maantasokerroksen toimin-
not kytkevät pysäköintilaitokset elävästi katutilaan.
 

Parking facilities as part of 
the architecture
Parking facilities are a part of the blocks. Geometric 
patterns, art features and greenery in the facades 
create a high-quality urban environment. The 
street-level functions connect the parking facilities 
to the streets.

Integroitu kauppa
Katutaso aktivoidaan liike- ja toimitiloilla sekä 
asukkaiden yhteistiloilla ja katutilaa elävöitetään 
mm. istutuksin. Maantasokerros on pääsään-
töisesti kaupan tilaa. Asumisen pihatoiminnot 
sijoitetaan liike- ja pysäköintitilojen katoille. 
Huolto- ja logistiikkaliikenne tapahtuu pysäköin-
tilaitoksen kautta.

Integrated retail
The streets are activated with commercial 
functions and common spaces for residents, and 
the streetscape is invigorated with, for example, 
planted green features. Large-scale retail units 
are integrated onto the plots under decks, with 
elevated courtyards placed on top. Maintenance 
and logistic traffic flow through the parking 
facility.
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1:5 000 
Ote liikenneverkon kartasta (alkup. 1:3 000)

Zoom-in of transport network map (orig. 1:3 000)

Liikkuminen ja pysäköinti
Traffic and parking

Lielahden liikenteen kannalta merkittävässä asemassa on Paasikiventien rinnakkaiskatu Vaitinaron ja 
Myllypuron eritasoliittymien välillä. Yhteys palvelee erityisesti sekä Lielahden että Hiedanrannan kau-
pallisia alueita. Toisena tärkeänä katuyhteytenä on Lielahdenkatu, joka yhdistää Niemenrannan ja Lie-
lahden alueet Paasikiventiehen. Raitiotielle on varattu yhteys Hiedanrannan keskustasta Lielahtikeskuk-
selle, josta raitiotietä voidaan tarvittaessa jatkaa Ylöjärven suuntaan. Pääpyöräreitti sijoittuu raitiotien 
viereen Enqvistinkadulle. Pysäköinti tehdään rakenteellisena tärkeimpien palveluiden yhteyteen. Lie-
lahdessa pyritään myös vähentämään autoilun merkitystä liikkumisessa parantamalla kävelyn ja muun 
hitaan liikkumisen olosuhteita.

Keskussatama
Central marina

Kelluvat asunnot
Floating houses

Santalahden satama
Santalahti Marina

Lielahden kartanopuisto
Lielahti Mason park

Kramaerin 
puisto
Kramaer park

Nottbeckkien kappeli
Nottbeck chapel

Ronttila

Möljan aukio
Mölja plaza

Keskusaukio
Central plaza

Artesaaniaukio
Artesan Plaza

Uittotunneli
Timber rafting tunnel

Viherranta
Green lake front

Santalahti tapahtumapuisto
Santalahti event park

Järvikau-
pungin aukio
Canal city 
square

Lielahden tehdas
Lielahti Factory

Niemenrannan puisto
Niemenranta hill park

UUSI LIELAHTI
NEW LIELAHTI

VAITINARON HUBI
VAITINARO HUB

EPILÄNHARJU

KESKUSTA
CITY CENTER

JÄRVIKAUPUNKI
CANAL CITY

Yhteys juna-asemalle
Connection to train stop

0 50 100 200 500

A significant role in the Lielahti traffic is played by the new street running parallel to Paasikiventie 
Road, between the Vaitinaro and Myllypuro multi-level junctions. The new road serves especially the 
commercial areas of Lielahti and Hiedanranta. Another important link is Lielahdenkatu Street, which 
connects the Niemenranta and Lielahti areas to Paasikiventie Road. A tram connection is reserved 
from Hiedanranta Centre to the Lielahtikeskus centre, from which point the tramway can be extended 
to Ylöjärvi. The main bicycle route is located next to the tramway on Enqvistinkatu Street. Parking is 
provided in indoor parking facilities in connection with the most important services. The objective is also 
to reduce the role of driving as a mode of travel in Lielahti by improving the walkability and conditions 
of other means of slow mobility.
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Alueleikkaus
Area section

Leikkaus 1-1, 1:2 000
Section 1-1, 1:2 000

Leikkaus 2-2, 1:2 000 
Section 2-2, 1:2 000
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Katutila ja katuleikkaukset
Streetscape and street sections
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Valtatie/Kantatie Tonttikatu: viherkatu

Pyöräilyn pääreitti 2 suun. Tonttikatu: shared space -katu

Raitiotiekatu Pyöräilyn pääreitti 1 suun.

Kokoojakatu Pyröräily-yhteys puistossa

Highway/main road Local street: green street

Main cycling route 2-way Local street: shared space

Main cycling route 1-wayTram street

Collector street Cycling connection in park 

Merkittävä virkistysreitti
Significant recreational route

Lielahden katuverkko voidaan jakaa sen liikenteellisen 
hierarkian perusteella neljään eri katutyyppiin:
• Pääkatu
• Raitiotiekatu
• Kokoojakatu
• Tonttikadut.

1. Pääkatu:
- Tilantarve poikkileikkauksessa ~35 m
- Autoliikenteellä 1+1 kaistaa sekä varaukset kääntymiska-
   istoille ajoratojen välissä 
- Nopeustaso 40 km/h
- Jalankulku ja pyöräily eroteltu toisistaan
- Yksisuuntaiset pyörätiet
- Kadunvarsipysäköinti mahdollinen
- Joukkoliikennepysäkit syvennyksissä
- Varaukset pyöräpysäköinnille välikaistoilla.

2. Raitiotiekatu:
- Tilantarve poikkileikkauksessa 37 m
- Autoliikenteellä 1+1 kaistaa
- Raitiotievaraus katutilan keskellä, toteutettavissa 
   1.vaiheessa esplanadimaisena kävelyakselina
- Mahdollisen raitiotien sähköistys ja kadun valaistus (yh-
   teiskäyttöpylväät) sekä pysäkkien odotustilat raitiotietä 
   reunustavilla välikaistoilla
- Yksisuuntainen pyöräily jalankulusta eroteltuna
- Nopeustaso 30 km/h 
- Kadunvarsipysäköinti mahdollinen.

3., 4. Kokoojakatu:
- Tilantarve poikkileikkauksessa 21 m (Tehdaskartanonka-
   dulla puisto huomioiden 38 m)
- Pyöräily jalankulusta eroteltuna
- Yksi- tai kaksisuuntainen pyöräily
- Nopeustaso 30 km/h
- Ei kadunvarsipysäköintiä.

5., 6. Tonttikadut (viherkadut, shared space -kadut):
- Tilantarve poikkileikkauksessa 15 m
- Toimintojen sijoittelu tapauskohtaisesti
- Tilavaraukset kunnallistekniikan sijoittamiselle
- Pyöräily ajoradalla
- Nopeustaso 20 km/h
- Pysäköinti mahdollinen, tarkistettava tapauskohtaisesti.

Based on its traffic hierarchy, the street network of Lielahti 
can be divided into four street types:
• Main street
• Tram street
• Collector street
• Local streets.

1. Main street:
- Space requirement in cross section ca. 35 m
- 1+1 lanes for motor traffic, as well as reservations for 
   turning lanes between the lanes 
- Speed limit 40 km/h
- Pedestrians and bicycles separated from each other
- One-way bicycle paths
- Possible on-street parking
- Public transport stops in bays
- Reservations for bicycle parking on intermediate lanes.

2. Tram street:
- Space requirement in cross section 37 m
- 1+1 lanes for motor traffic
- Tramline reservation in the middle of the street space,
   can be implemented in the first phase as an esplanade-like
   pedestrian axis
- Electrification of the possible tramway and street lighting 
   (interconnected columns), as well as tram stop waiting 
   areas 
   on intermediate lanes flanking the tramway 
- One-way cycling, separated from walking
- Speed limit 30 km/h 
- Possible on-street parking.

3., 4. Collector street:
- Space requirement in cross section 21 m (38 m on 
   Tehdaskartanonkatu Street, including the park)
- Cycling separated from walking
- One- or two-way cycling
- Speed limit 30 km/h
- No on-street parking.

5., 6. Local street (green streets, shared space streets):
- Space requirement in cross section 15 m
- Placement of functions on a case-by-case basis
- Space reservations for municipal engineering
- Cycling on the road
- Speed limit 20 km/h
- Possible parking, to be specified case by case.
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1. Pääkatu: Harjuntausta – 35 m
1. Main street: Harjuntausta – 35 m
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2.1. Raitiotiekatu: Enqvistinkatu – 37 m 
2.1. Tram street: Enqvistinkatu – 37 m
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3. Kokoojakatu – 21 m
3. Collector street – 21 m
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2.2. Enqvistinkatu ennen raitiotietä – 37 m
2.2.Enqvistinkatu before tramway – 37 m
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5. Viherkatu – 15 m 6. Shared space – 15 m 
5. Green street – 15 m 6. Shared space – 15 m
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4. Tehdaskartanonkatu – 38 m
4. Tehdaskartanonkatu – 38 m
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