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The expansion of the Tampere city centre
The ideas competition envisioned the 

future of Viinikanlahti.

Tampereen keskusta laajenee
Ideakilpailussa visioitiin Viinikanlahden 
tulevaisuutta.

THE CITY of Tampere has grown rapidly in 
recent years. The development has been 
marked by infillings in the urban structure, as 
we aim to direct almost all new development 
within the existing urban structure and along 
public transport corridors. At the same time, 
we also want to diversify the urban structure. 
An increasing number of the inhabitants of 
Tampere can in their daily lives rely on sus-
tainable modes of transport, particularly pub-
lic transport, cycling and walking.

We also have the opportunity provided 
by Viinikanlahti, where space will be vacated 
for at least 3,000 inhabitants in the area of 
the decommissioned wastewater treatment 
plant, close to the Tampere city centre. With 
the development of the new district, the city 
centre will naturally expand southwards and 
thus be better connected to other districts. 
Viinikanlahti will begin to take shape on the 
shores of Lake Pyhäjärvi in the late 2020s.

For the purpose of the planning of the 
new area, we decided to organise an open 
international ideas competition, held in two 
stages. The task was to design a city dis-
trict befitting the Tampere of the 21st century, 
and to expand the city centre. The competi-
tion, organised in collaboration with SAFA and 
MARK, encompassed both urban and land-
scape design.

We received 57 entries, of which six 
were selected for the second stage, with 
each of the authors receiving guidance from 
the jury for the further development of their 
proposals. In the competition’s first stage, 

there was a marked difference in quality be-
tween the proposals, but the entries placed 
in the upper-class category and the six final-
ists were in many respects laudable, and so 
we felt confident that the competition would 
yield excellent results. The advice given to 
the authors for the second stage included 
stricter boundary conditions related to water-
front access and green connections.

The result of the competition was ulti-
mately straightforward and unanimous. The 
winning proposal provides excellent ingredi-
ents for the further design and urban planning 
of the area. It was also gratifying to see that 
the locals welcomed the competition results. 
Based on the competition, we will be able 

with confidence to start creating the new 
Viinikan lahti area.

The city also developed, together with 
Tietoa Finland Oy, new digital tools which 
were then taken into use for, among other 
things, the sharing of initial information, the 
work of the jury and the 3D-based assess-
ment of the competition proposals. In the 
spirit of our own urban strategy, we were 
pleased to be involved in further developing 
the Finnish and international design competi-
tion culture.

TAMPERE ON viime vuosina kasvanut no-
peasti. Kehitystä on leimannut kaupunki-
rakenteen täydentyminen, sillä pyrimme 
ohjaamaan lähes kaiken uuden kaavoituk-
sen jo olemassa olevan kaupunkirakenteen 
sisään ja joukkoliikennekäytäville. Samal-
la haluamme monipuolistaa kaupunki-
rakennetta. Yhä useamman tamperelaisen 
arki voi nojautua kestäviin kulkumuotoi-
hin, kuten joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn 
ja kävelyyn.

Sama mahdollisuus on edessämme 
myös Viinikanlahdessa, missä käytöstä 
poistuvan jätevedenpuhdistamon alueelta 
vapautuu tilaa vähintään 3 000 asukkaalle 

aivan Tampereen keskustan tuntumaan. 
Uuden kaupunginosan myötä keskusta laa-
jentuu luontevasti kohti etelää ja kytkeytyy 
paremmin muihin kaupunginosiin. Viinikan-
lahti alkaa rakentua Pyhäjärven rantamai-
semiin 2020-luvun lopulla.

Päätimme pitää uuden alueen suun-
nittelusta kaikille avoimen ja kansain-
välisen ideakilpailun, joka käytiin kahdes-
sa vaiheessa. Tehtävänä oli suunnitella 
2000-luvun Tampereelle sopiva, keskus-
taa laajentava kaupunginosa. Kilpailu si-
sälsi kaupunki- ja maisemasuunnittelua, 
ja järjestimme sen yhteistyössä SAFAn ja 
MARK:n kanssa.

Saimme 57 ehdotusta, joista tuoma-
ristossa valitsimme toiseen vaiheeseen 
kuusi työtä ja annoimme niiden jatko-
kehitykseen ohjeistusta. Ensimmäisen vai-
heen suunnitelmien tasoerot olivat suuria, 
mutta yläluokan ja kuuden finalistin kär-
ki oli monin tavoin ansiokas, ja tiesimme 
kilpailusta saatavan hyvän lopputuloksen. 
Olennaisia uusia evästyksiä toiseen vai-
heeseen olivat muun muassa rannan kul-
ku- ja viheryhteyk siin liittyvät tiukemmat 
reunaehdot.

Kilpailun lopullinen ratkaisu oli lopulta 
selvä ja yksimielinen. Voittanut työ antaa 
hyvät eväät alueen jatkosuunnitteluun ja 
kaavoitukseen. Oli myös ilahduttavaa, että 
kaupunkilaiset ottivat kilpailun tuloksen 
tyytyväisin mielin vastaan. Kilpailun pohjal-
ta pystymme aloittamaan luottavaisin mie-
lin uuden Viinikanlahden alueen luomisen.

Kaupunki myös kehitti ja otti käyt-
töön kokonaan uusia digitaalisia työkalu-
ja muun muassa lähtötiedon jakamiseen, 
tuomariston työskentelyyn ja kilpailuehdo-
tusten 3D-pohjaiseen arviointiin yhdessä 
Tietoa Finland Oy:n kanssa. Meillä oli oman 
kaupunkistrategiamme hengessä ilo olla 
mukana kehittämässä suomalaista ja kan-
sainvälistä suunnittelukilpailujen kulttuuria 
eteenpäin.

JAAKKO STENHÄLL 
Apulaispormestari, elinvoima ja kilpailukyky, 

Tampereen kaupunki

JAAKKO STENHÄLL 

Deputy Mayor, Growth, Innovation and 

Competitiveness Services, City of Tampere

PIRKKALA 

TAMPERE

Pyhäjärvi
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aluejulkisivu / elevation 1:2000

ilmakuva / aerial view

kaupunkirakenne / urban structure 1:20 000

Ehdotus luottaa tunnetusti hyviin kaupunkisuunnittelun ratkai-
suihin. Työn ansio on kokonaisuuden hiljaisessa voimassa, joka 
perustuu eläytyviin ja kestäviin suunnitteluratkaisuihin eri mitta-
kaavoissa. Korttelirakenteen päälinjat ovat loogisia ja perustuvat 
yhteystarpeisiin ja muihin suunnittelulle annettuihin reunaehtoihin. 
Ote on konstailematon, kun tiukat muototeemat tai koordinaatis-
tot puuttuvat. Alueen sisäinen pääkatu suuntautuu raitiovaunu-
pysäkiltä kohti Ratinan stadionia ja muodostaa suoran oikoreitin 
keskustaan, mikä luo vetovoimaa ja kytkee koko kilpailualueen 
osaksi kaupunkia.

Korttelirakenne madaltuu kohti rantaa. Kahden korttelityypin 
malli on miellyttävä ja mittakaavaltaan toimiva. Korttelit yhdistyvät 
ja avautuvat rantapuistoon ja julkisille alueille hillitysti. Keskeiselle 
paikalle on sijoitettu luonteeltaan muita urbaanimpi atriumkortteli. 
Vesi on tuotu osaksi kaupunkia: kaupunkirakenteen oleellinen osa 
on rantapuisto, joka on toteutuskelpoinen ja hallittu kokonaisuus, 
vaikkei se säväytä innovatiivisuudellaan. Rantaviivan muotoilu on 
tarkoituksenmukaista ja luontevaa. Erilaiset luonnonympäristöt ja 
rakentaminen on yhdistetty kiinnostavasti. Viheralueiden hierarkia 
tukee yhteisöllisyyden muodostumista.

The proposal relies heavily on good precedents in urban planning. 
The merit of the work lies in the composed strength of the whole, which 
is based on empathetic and sustainable design solutions at different 
scales. The key principles of the urban block structure are logical and 
based on the needs for connections as well as other parameters given 
in the design. The approach is spontaneous in the absence of strict 
themes regarding forms or coordinate systems. The main street within 
the area leads from the tram stop towards the Ratina Stadium and forms 
a direct shortcut to the city centre, thus creating a pull factor and inte-
grating the entire competition area as part of the city.

The block structure lowers towards the waterfront. The two types 
of urban block are pleasant and function well in terms of scale. The 
blocks merge together and open out towards the waterfront park and 
public areas in a nuanced manner. The atrium block, which has a more 
urban character, is placed centrally. The water element has been made 
an integral part of the city: indeed, an essential part of the urban struc-
ture is the waterfront park, which is a viable and skilfully executed total-
ity, albeit not overly impressive in regard to innovation. The design of the 
waterfront is appropriate and intuitive. Different kinds of natural environ-
ments and building construction are combined in an interesting way. The 
hierarchy of green spaces supports the generation of a community spirit.

”Lakes & Roses”1 1. palkinto / 
1st prize

tekijät / authors: Arkkitehtitoimisto Noan – TEEMU PAASIAHO, JANNE EKMAN, LASSI VIITANEN, VILLE REIMA arkkitehteja / architects SAFA

avustajat / assistants: SAMULI SAARINEN, CASPAR ÅKERBLOM, JAAKKO HEIKKILÄ, ESSI NISONEN 

näkymä ruusupuutarhasta ja puistosta / view from rose garden and park
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yleissuunnitelma / general plan 1:4000

näkymä puolijulkisesta korttelipuistosta / 
view from semipublic block park

näkymä kanaalille / view to canal
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liikenne ja pysäköinti / traffic and parking 1:15 000

viherverkosto ja julkiset ulkotilat / green network and public outdoor spaces 1:15 000 näkymä uudelta kävelysillalta / view from new pedestrian bridge 

osa-aluesuunnitelma / sub-area plan 1:2000

leikkaus / section 1:2000
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Ehdotus on urbaani mutta silti puistomainen arkkitehtonisesti ja 
maisema-arkkitehtonisesti yhtenäinen kokonaisuus, joka perus-
tuu rantavyöhykettä mukaileviin kortteleihin. Ehdotus tuo järven 
osaksi kaupunkirakennetta erinomaisesti. Keskeinen kaupunkitila 
on oivaltava yhdistelmä kivikaupunkia ja vehreää puistoa. Kortte-
leiden koko suhteessa rakennusmassojen korkeuteen vaikuttaa 
tiukalta. Pääkatu ei juuri erotu muista väylistä. Tunnelma muut-
tuu puistomaisemmaksi kohti järveä. Alueen identiteetin lähde on 
vahvasti muotoiltu rantavyöhyke. Rakennettava saari kanavineen 
tuo kiinnostavan lisän kokonaisuuteen. Satama on jaettu kahteen 
osaan. Ratkaisu maltillistaa mittakaavaa, mutta satama hallitsee 
silti länsiosan maisemakuvaa. Viheralueet on mitoitettu napakasti, 
ja puistojen hierarkia on luonteva.

The proposal has an urban yet park-like character. It is an architectur-
ally and landscape-architecturally cohesive totality based on the con-
cept of urban blocks following the line of the waterfront. The proposal 
superbly incorporates the lake within the urban structure. The central 
urban space is an insightful combination of inner-city atmosphere and 
lush park. The size of the blocks in relation to the height of the build-
ing masses, however, feels rather exacting. The main street does not 
really stand out from the other streets. The atmosphere becomes 
more park-like towards the lake. The source of the area’s identity is a 
strongly shaped waterfront zone. A man-made island and canals pro-
vide an interesting addition to the whole. The harbour is divided into 
two parts. Such a solution brings moderation to the overall scale, but 
the harbour still dominates the landscape to the west. The green areas 
are tightly dimensioned, and the hierarchy of parks is intuitive.

2. palkinto / 
2nd prize2 ”Pärske”

tekijät / authors: Heikkinen & Kangasaho Arkkitehdit – JONNA HEIKKINEN, TAPIO KANGASAHO arkkitehteja / architects SAFA

asiantuntijat / specialists: ANNALEENA PUSKA maisema-arkkitehti / landscape architect MARK KATARIINA VÄÄTÄNEN maisema-arkkitehtiopiskelija / student of landscape 

architecture KALLE VAISMAA liikenne / traffic

näkymä uudelta sillalta / view from new bridge

yleissuunnitelma / general plan 1:6000

maisemallinen idea / landscape design ideaaluejulkisivu / elevation 1:2000
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osa-aluesuunnitelma / sub-area plan 1:1000

näkymä keskusaukiolle / view to central square

näkymä satamaan ja ranta-alueelle / view to harbour and shore area

viheralueet ja julkiset ulkotilat / green areas and public outdoor spaces 1:10 000
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Työn ydinajatus on melko tiivis mutta hengittävä korttelirakenne 
yhdistettynä viheralueisiin ja saariin. Pääaukion paikka on luonteva, 
ja keskuskorttelin molemmilta puolilta aukeaa hieno näkymä sata-
ma-altaan kautta järvelle. Koillisosan rantapromenadi on erityisen 
onnistunut. Suurehko saari puistoineen luo eheän viheryhteyden, ja 
rantakorttelit rajautuvat rakennettuun ja kaupunkimaiseen vyöhyk-
keeseen. Korttelit koostuvat yksinkertaisista rakennusmassoista, 
jotka ovat joustavia jatkokehityksen näkökulmasta. Kaupunki kuva 
on tasapainoinen. Toisessa vaiheessa yksi saari on täyttö- ja esi-
rakentamisen vuoksi liittynyt rantavyöhykkeeseen ja koillinen saari 
rantapuistoon. Ehdotus ei saa enää kaikkea irti saarista, vaikka 
saari- ja rantavyöhyke luokin identiteettiä alueelle. Vesialue ei enää 
erotu kunnolla lahtena.

tekijät / authors: Arkkitehdit My – KIMMO YLÄ-ANTTILA, ANTTI MOISALA arkkitehteja / architects SAFA

avustajat / assistants: TIIA KUISMA, SANNAMARI LANKIA, MIKA MATHLIN, ELLA SALMINEN arkkitehteja / architects SAFA ANNI KAUHANEN, ELLA KYLÄ-

KAUSE, OLLI LAINE, EETU LEHMUSVAARA, MIRJAMI MYLLYMÄKI, ANTERO RUMMUKAINEN, SAMPPA SAARIVIRTA arkkitehtiopiskelijoita / students of architecture

The proposal’s key concept is a fairly compact, yet still spacious 
block structure combined with green areas and islands. The location 
of the main square is intuitive, and there are fine views of the lake via 
the harbour basin from both sides of the central housing block. The 
waterfront promenade in the northeast is particularly successful. The 
largish island with its parks creates an uninterrupted green connection, 
and the waterfront blocks are bordered by a built-up, urban zone. The 
blocks consist of simple building masses that are flexible with regard to 
further development. The cityscape is well balanced. In stage two, as 
a consequence of landfill and infrastructural construction, one island 
has been connected to the waterfront zone and the northeast island 
to the waterfront park. The proposal no longer takes full advantage of 
the islands, even though the island and waterfront zone contribute to 
the area’s identity. The body of water no longer stands out distinctly 
as a bay.

”Greenikka”3 3. palkinto /  
3rd prize

aluejulkisivu / elevation 1:2000

näkymä itäisestä suurkorttelista / view from eastern superblock

yleissuunnitelma / general plan 1:6000

näkymä hulevesipuistosta / view from stormwater park
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osa-aluesuunnitelma / sub-area plan 1:2000

osa-aluesuunnitelman julkisivu / sub-area plan elevation 1:1000näkymä vihersaarelta / view from green island

näkymä pääaukiolta / view from main square
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tekijä / author: TIMO VEIJONSUO arkkitehti / architect

Suurkortteleiden massoittelua ei ole juurikaan kehitetty toisessa 
vaiheessa. Korttelirakenne hyödyntää järjestelmällisesti julkisia ja 
puolijulkisia puistoja siten, että kustakin korttelista on kulkuyhteys 
rantapuistoon. Ratkaisun kääntöpuolena on lähiömäinen tunnelma. 
Ehdotus ei ota määrätietoisesti kantaa arkkitehtuurin periaattei-
siin. Rantapuisto on yhtenäinen, julkinen ja vehreä, mutta vettä ei 
ole tuotu muuten osaksi kaupunkirakennetta. Alueen profiili ja oma 
identiteetti jää vajaaksi, eikä arkkitehtuurin ja maisema-arkkiteh-
tuurin kokonaisuus ole riittävän yhtenäinen.

The massing of large blocks has not really been developed further in 
stage two. The structure of the blocks utilizes public and semi-public 
parks in a systematic way, so that each block has access to the water-
front park. The flip side of such a solution is its suburban atmosphere. 
The proposal does not take a firm stand on the principles of the archi-
tectural design. The waterfront park is cohesive, public and green, but 
water has not otherwise been integrated into the urban structure. The 
area’s profile and its own identity remain lacking, and the totality of the 
architecture and landscape architecture is insufficiently cohesive.

”Divercity”4 jaettu 4.palkinto /  
shared 4th prize

leikkaus / section 1:2000

näkymä puolijulkisesta korttelipuistosta / view from semi-public block park

katunäkymä / street view

näkymä satama-aukiolta / view from marina square

osa-aluesuunnitelma / sub-area plan 1:3000

yleissuunnitelma / general plan 1:5000
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tekijät / authors: MASS Lab, lda – DUARTE FONTES, DIOGO ROCHA, LOURENÇO RODRIGUES arkkitehteja / architects Pöyry Finland Oy – LIISA PALÉN-

ALOPAEUS, MARIA KAUSTARA arkkitehteja / architects

avustajat / assistants: MASS Lab, lda – GIACOMO CRUCIANI, MARCEL ZNIDARIC, JUAN ARREDONDO arkkitehteja / architects AFONSO CABRAL, HELENA 

GUEDES maisema-arkkitehteja / landscape architects

Korttelirakenne seuraa keskellä polveilevaa pääkatua, joka on tilal-
lisesti vivahteikas ja onnistunut. Toisessa vaiheessa rajaus valta-
tien suuntaan on parantunut, ja alueen pääaukio saa sopivasti 
painoarvoa. Aukion suunnittelussa ei kuitenkaan ole hyödyn-
netty järvinäkymiä, vaikka muuten vesi on tuotu hyvin osaksi kau-
punkirakennetta. Asuinkortteleilla on selkeät periaatteet. Kahden 
koordinaatiston kulmaukseen sijoitettu koulu on rohkea mutta 
jatko kehittelyssä joustamaton ratkaisu. Ensimmäisen vaiheen 
lupaavat kaupunkisuunnittelulliset teemat ovat hieman hämärty-
neet jatkosuunnittelussa. 

The block structure follows the centrally placed, meandering main 
street, which is spatially nuanced and successful. The delimitation 
of the blocks in the direction of the main highway has improved in 
stage two, and the main square in the area has been given appropri-
ate emphasis. The lake views, however, have not been utilised in the 
design of the square, although the water element otherwise has been 
well integrated into the urban structure. The residential blocks follow 
distinct design principles. The school, located at the corner of two 
coordinate systems, has a bold design, but is an inflexible solution in 
terms of further development. The promising urban planning themes in 
stage one have become somewhat vague in the further planning.

vapaa-ajan kohtaamispaikka / leisure time meeting place

aluejulkisivu / elevation 1:2000

kaupunkimainen kohtauspaikka / urban meeting place

yleissuunnitelma / general plan 1:6000

koulun kohtaamispaikka / school meeting place

”Natural Alliance”4 jaettu 4.palkinto /  
shared 4th prize

leikkaus / section 1:1000 
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tekijät / authors: Mandaworks AB – MARTIN ARFALK maisema-arkkitehti / landscape architect LAR MSA PATRICK VERHOEVEN arkkitehti / architect SAR MSA MARIA 

GREGORIO PUIG arkkitehti / architect SAR MSA CYRIL PAVLU arkkitehti / architect LESLIE NORRIS maisema-arkkitehti / landscape architect FRANCESCA SAVIO arkkitehti / 

architect ANDREI DEACU kaupunkisuunnittelija / urban planner FRA MSA

Ehdotuksessa uudelle alueelle jatketaan Tampereen keskus-
tan ruutukaavaa, ja säännönmukaisen korttelirakenteen vasta-
painona on vapaammin muotoiltuja kujamaisia tiloja. Rakenne 
ei kuitenkaan hahmotu kunnolla, sillä toisessa vaiheessa järven 
täyttöjä piti pienentää. Ensimmäisen vaiheen ristinmuotoisesta 
satama-altaasta on nähtävissä jäänteitä, ja muoto on selvästi 
hankaloittanut vapaampaa alueen kehittämistä. Ehdotus tavoit-
telee uutta ja raikasta maisema-arkkitehtuuria ja rantarakentami-
nen poikkeaa myönteisesti totutusta, vaikka onkin luonteeltaan 
epäkäytännöllistä.

The proposal for the new area continues the existing grid plan of the 
centre of Tampere, and the regular block structure is counterbalanced 
by more freely designed alley-like spaces. The structure, however, 
does not properly take shape, because in stage two the lake infills 
have had to be reduced. Traces can be seen of the cross-shaped har-
bour basin of stage one, and the shape has clearly hampered the freer 
development of the area. The proposal aims for a new and fresh land-
scape architecture and the waterfront construction differs positively 
from convention, though it is impractical in nature.

näkymä aukiolle / view to square

liikenne / traffic

kaavio

yleissuunnitelma / general plan 1:6000

”Soba”4 jaettu 4.palkinto /  
shared 4th prize

leikkaus / section viheralueet, julkiset tilat ja toiminnot / 
green areas, public spaces and activities

näkymä pienaukiolle / view to micro square
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Kaupunkirakenteellinen perusajatus toimii, ja arkkiteh-
tuuri liittää alueen hienosti Tampereen ydinkeskus-
tan koskimiljööseen. Rantaan on luotu kiinnostava ja 
urbaani tunnelma kahdella veteen ulottuvalla korttelilla 
tinkimättä juurikaan rantapuiston viheryhteydestä.

The basic concept of the urban structure works well, and 
the architecture connects the area nicely to the rapids 
milieu of Tampere’s city centre. An interesting and urban 
atmosphere has been created on the waterfront, with 
two blocks reaching right up to the water line, yet with-
out compromising much of the waterfront park’s green 
connection.

kunniamaininta / 
honorary mentionK ”Alloy”

tekijät / authors: Tieno Arkkitehdit Oy – EDGARS RACINS, JANNE LEINO arkkitehteja / architects – TUOMAS HELIN arkkitehti / architect

Ehdotuksen korttelirakenne on tasapainoinen, keskusaukio avau-
tuu hienosti raitiotiepysäkiltä. Työn ansioita ovat järvimaisemaan 
avautuva aukio, veistokselliset rantakorttelit ja onnistuneesti kau-
punkirakenteeseen integroitu koulu, jotka muodostavat hienon 
kokonaisuuden.

The proposal’s block structure is well balanced, and the central square 
opens up nicely from the direction of the tram stop. The merits of the 
proposal lie in the square opening out towards the waterscape, the 
sculptural waterfront blocks, and the school building that is successfully 
integrated into the urban structure – all of which form a superb whole.

kunniamaininta / 
honorary mentionK ”Archipelago”

työryhmä / team: Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy – JUSSI MUROLE, DANIEL BRUUN, MARTA DE ABREU HARTMAN, KWANGSUN KANG, ARVIND 

RAMACHANDRAN, TUOMAS SEPPÄNEN arkkitehteja / architects SAFA BLAKE NEUMANN, DANIEL BURNEO, ALISA KURGANOVA arkkitehteja / architects 

NIKO TALVITIE, KRISTAPS KLEINBERGS, HEIDI PEURA arkkitehtiopiskelijoita / students of architecture Loci Maisema-arkkitehdit Oy – PIA KUUSINIEMI maisema-

arkkitehti / maisema-arkkitehti MARK WSP Finland Oy – JOUNI IKÄHEIMO liikenneinsinööri / traffic engineer

ilmakuva / aerial viewnäkymä urbaanista rannasta / view to urban shore area

maantasonäkymä / ground level viewaluejulkisivu / elevation 1:2000

ilmakuva / aerial view

kaupunkirakenne / urban structure 1:30 000
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Tavoitteet ja arviointi

VIINIKANLAHDEN ALUE Pyhäjärven ran-
nalla on Tampereen keskustan kehittä-
misohjelman kärkihankkeita. Tampereen 
kaupunki toivoi saavansa ideakilpailul-
la parhaat mahdolliset toteutuskelpoiset 
i deat alueen kaupunki- ja maisemasuun-
nittelun lähtökohdiksi. Tulevaisuudessa Vii-
nikanlahden alueen pääkäyttötarkoituksia 
ovat asuminen, vapaa-aika ja virkistys, joi-
hin limittyy myös palveluja ja työpaikkoja.

Kilpailussa hyödynnettiin sähköistä 
arviointityökalua sekä 3D-luolaa, jossa eh-
dotuksia tarkasteltiin 3D-malleissa navigoi-
den, maisemaa ja kaupunkikuvaa uusista 
näkökulmista tarkastellen.

Ensimmäisen vaiheen arvioinnissa 
tuomaristo keskittyi kunkin ehdotuksen 
kaupunki- ja maisema-arkkitehtoniseen 
kokonaisuuteen sekä ehdotuksen kehitys-
kelpoisuuteen. Erityisen tärkeää oli, että 
ehdotukset lisäisivät alueen vetovoimai-
suutta elämisen ja olemisen paikkana ja 
vierailukohteena.

Laajalle, Tampereen keskustaan 
kiinnittyvälle uudelle alueelle tuli syntyä 
oma identiteetti, mikä on keskeinen tekijä 
veto voiman synnyssä ja siinä, että ihmiset 
ja toiminnot myös jäävät alueelle. Identi-
teetin luomisessa oli suuria eroja kilpailu-
ehdotusten välillä. Parhaat ehdotukset 
vaikuttivat siltä, että ne säilyttävät luon-
teensa myös pitkällä aikavälillä ja kyke-
nevät muuntautumaan joustavasti uusiin 
tarpeisiin. Niissä oli huomioitu hyvin myös 
Suomen ilmasto, ilmastonmuutos ja kestä-
vä kehitys. Tulevaisuuden kaupunkiympä-
ristöihin liittyvät ideat jäivät ohuiksi, mutta 
jatkoon valituissa ehdotuksissa oli lupaa-
via ajatuksia ekologisesta kestävyydestä ja 
sosiaalisuudesta.

Yläluokan ehdotuksien kaupunki-
rakenne korosti alueen keskeisiä veto-
voimatekijöitä oivaltavasti – syntyi moni-
puolisia korttelimalleja ja katutiloja, jotka 
hyödynsivät veden ja puiston läheisyyttä. 
Rantapuistossa oli löydetty parhaimmillaan 
luonteva tasapaino rakennetun, urbaa-
nin rantaviivan ja pehmeämmin käsitellyn, 
uudenlaisia elinympäristöjä synnyttävän 
rannan välille. Ranta oli parhaissa ehdotuk-
sissa esitetty kokonaan julkisena alueena. 
Ulkotilojen ja viheralueiden joustavaa käyt-
töä ja muunneltavuutta pidettiin ansiona. 
Haasteellista oli löytää yhtenäinen ja laa-
dukas arkkitehtuurin ja maisema-arkkiteh-
tuurin kokonaisuus.

Jatkoon valittiin kuusi ehdotusta, 
jotka edustivat erilaisia näkemyksiä ur-
baanista elämäntavasta ja sen kaupunki-
kuvallisesta ilmiasusta. Kilpailijoille annet-
tiin kehitysohjeita ja tarkennetut yleiset 
suunnitteluohjeet. Tavoitteena oli luoda 
vahva pohja tulevalle, joustavasti toteu-
tuvalle asunto- ja muulle rakentamiselle. 
Keskeisiä ratkaistavia kysymyksiä olivat 
alueen aikaa ja muutoksia kestävä identi-
teetti, rakentamisen vaiheistus ja yksityis-
kohtien muunneltavuus.

Toisessa vaiheessa suurinta osaa eh-
dotuksista oli työstetty eteenpäin erittäin 
ansiokkaasti. Kaupunki- ja maisema-arkki-
tehtoniselta kokonaisuudeltaan parhaim-
miksi erottuivat ”Lakes & Roses”, ”Pärske” 
ja ”Greenikka”.

Kaikki ehdotukset olivat säilyttäneet 
alkuperäisen kaupunkisuunnittelullisen 
ideansa ja erityisyytensä, mutta muuten 
ehdotukset olivat jossain määrin saman-
laistuneet tiukentuneiden reunaehtojen 
takia. Kaikki onnistuivat myös luomaan uu-
den kaupunginosan identiteetille omanlai-
sensa pohjan.

Veden tuominen osaksi kaupunki-
rakennetta sekä rantavyöhykkeen luon-
ne ja mitoitus nousivat tärkeiksi toisessa 
vaiheessa. Rantavyöhykkeet olivat pää-
osin riittävän yhtenäisiä ja julkisia, ja nii-
den luonne oli muuttunut vehreämmäksi 
ja puistomaisemmaksi. Ekologisen yhtey-
den tarve Hatanpäältä Viinikanojan suulle 
oli otettu paremmin huomioon. Tärkeä-
nä pidettiin, ettei uusi kaupunginosa estä 
Viinikan lahden vesialueen erottumista lah-
tena järvimaisemassa.

Voittajaksi valittiin ”Lakes & Roses”, 
joka onnistui parhaiten luomaan toimi-
van kokonaisuuden. Se perustuu eläy-
tyviin ja kestäviin suunnitteluratkaisuihin 
eri mittakaavoissa. Toisen palkinnon sai 
ehdotus ”Pärske” ja kolmannen ehdotus 
”Greenikka”.

TEKSTI ON LYHENNELMÄ TOISEN VAIHEEN 

KILPAILUOHJELMASTA JA ARVOSTELUPÖYTÄ-

KIRJASTA.

Yläluokan ehdotuksien 
kaupunkirakenne 
korosti alueen keskeisiä 
vetovoima tekijöitä 
oivaltavasti – syntyi 
monipuolisia kortteli-
malleja ja katutiloja, 
jotka hyödynsivät veden 
ja puiston läheisyyttä.

Ehdotus on ennakkoluuloton ja persoonallinen kokonaisuus, jossa 
viher- ja kaupunkiympäristö ovat tasapainossa. Keskuspuisto ja 
sen kanavat yhdessä monimuotoisten kortteleiden kanssa luovat 
lukuisia, veden ääreen sijoittuvia mielenkiintoisia paikkoja eri 
toiminnoille.

The proposal creates an imaginative and personal whole, with a good 
balance between green and urban environments. The central park and 
its canals, together with the diverse blocks, provide numerous inter-
esting waterfront locations for a variety of activities.

kunniamaininta / 
honorary mentionK ”Tampe-ready 2034”

tekijä / author: Lukkaroinen Arkkitehdit Oy – HENRY KOUVA arkkitehti / architect

ilmakuva / aerial view

aluejulkisivu / elevation 1:3000

näkymä rannasta kohti keskusaukiota / view from shoreline to centre square
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THE VIINIKANLAHTI area on the shore of 
Lake Pyhäjärvi is one of the key projects 
in Tampere’s city centre development pro-
gramme. The City of Tampere aimed, by 
means of an ideas competition, to acquire 
the best possible feasible ideas for the urban 
and landscape planning of the area. In the 
future, the main functions in the Viinikanlahti 
area will be housing, leisure and recreation, 
with interspersed services and jobs.

The competition utilized an electronic 
assessment tool as well as a 3D cave, where 
the proposals were viewed by navigating 3D 
models, thus examining the landscape and 
cityscape from new angles.

In the assessment of the proposals in 
stage one, the jury focused on the propos-
als’ integration of urban and landscape-ar-
chitectural aspects, as well as their potential 
for further development. It was particularly 
important that the proposals would increase 
the appeal of the area as a place to both live 
and visit.

This extensive new area, so closely 
connected to the centre of Tampere, had to 
acquire its own unique identity – a key fac-
tor in the creating appeal, such that peo-
ple and activities will remain in the area. In 
terms of the formation of local identity, there 
were major differences between the various 
competition proposals. The best propos-
als appear able to retain their character over 
time and adapt flexibly to new needs. They 
also have taken into consideration the Finn-
ish climate, climate change and sustainable 
development. Ideas regarding future urban 
environments were somewhat lacking, but the 
proposals selected for stage two contained 
promising ideas for ecological sustainability 
and sociability.

The urban structure in the proposals 
placed in the upper-class category insightful-
ly highlighted the area’s key attractions – ver-
satile block designs and street spaces were 
created, that took advantage of the proxim-
ity of the water and the park. At its best, the 
waterfront park had found a natural balance 
between a built-up, urban waterfront and a 
more softly treated lakeshore that creates 
new kinds of living environments. In the best 
proposals, the waterfront was presented as a 
completely public area. The flexible use and 
adaptability of the outdoor spaces and green 
spaces was considered a merit. The chal-
lenge was to find a unified and high-quality 
combination of architecture and landscape 
architecture.

Six proposals were selected for the 
follow-up stage, each representing different 
views of the urban lifestyle and its manifesta-
tion in the cityscape. The competitors were 
given individual guidelines for further de-
velopment as well as more specific general 
design guidelines. The objective was to cre-
ate a solid foundation for the future, flexibly 
implemented housing and other construction. 
Key issues to be addressed were an endur-
ing identity for the area which will accept later 
changes, the phasing of building construc-
tion, and a flexibility in the detailing.

In stage two, most of the proposals 
had commendably been developed further. 
“Lakes & Roses”, “Pärske” and “Greenik-
ka” stood out as the best proposals in 
terms of their overall urban and landscape 
architecture.

All the proposals had retained their 
original urban planning concept and unique-
ness, but otherwise the proposals had be-
come somewhat similar due to the tightened 
planning parameters. Each of them had also 
managed to create a unique foundation for 
the identity of the new city district.

The introduction of the water ele-
ment into the urban structure, as well as the 
character and dimensioning of the water-
front zone, became important in stage two. 
The waterfront zones were for the most part 
sufficiently cohesive and public, and they 
had become more verdant and park-like. 
The need for an ecological connection from 
the Hatanpää area to the Viinikanoja estu-
ary had been better understood. It was seen 
as important that the new city district will not 
prevent the body of water comprising Viini-
kanlahti being perceived as a bay in the lake 
landscape.

“Lakes & Roses” was selected as the 
winner of the competition, succeeding best in 
creating a well-functioning totality. The pro-
posal is based on empathetic and sustainable 
design solutions at different scales. Second 
prize was awarded to the proposal “Pärske” 
and third prize to the proposal “Greenikka”.

THIS TEXT IS A SUMMARY OF THE STAGE 

TWO COMPETITION PROGRAMME AND JURY 

REPORT.

The urban structure in 
the proposals placed 
in the upper-class 
category insightfully 
highlighted the area’s key 
attractions – versatile 
block designs and street 
spaces were created, 
that took advantage 
of the proximity of the 
water and the park. 



”Oli ilahduttavaa, että 
kaupunkilaiset ottivat kilpailun 
tuloksen tyytyväisin mielin 
vastaan. Kilpailun pohjalta 
pystymme aloittamaan 
luottavaisin mielin uuden 
Viinikanlahden alueen luomisen.”
JAAKKO STENHÄLL
apulaispormestari, Tampereen kaupunki
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