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Tiivistelmä

Diplomityö käsittelee Tampereella sijaitsevan Väinö 
Linnan puiston perusparannuksen suunnittelua ja to-
teutusta. Prosessi alkaa kunnostuksen ideakilpailulla. 
Voittava ehdotus ”Puistokortteli”, suunniteltu maisema-
arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:ssä, etenee yleissuun-
nittelun kautta uuden puiston toteutussuunnitteluun 
ja toteutukseen. Huonossa kunnossa olleen puiston 
perusparannuksen lisäksi yhtenä kilpailun tavoitteena 
oli luoda puistolle kirjailija Väinö Linnaan tai kaupun-
ginosan historiaan liittyvä teema. Kilpailun järjestäjä ja 
suunnittelutyön tilaaja oli Tampereen kaupunki. Diplo-
mityö sisältää suunnittelualueen analyysin, lähtökoh-
tien tarkastelun sekä luonnoksia ja suunnitelmia kilpai-
lun ja toteutussuunnittelun eri vaiheilta. Suuri osa työn 
materiaalista on luotu yksinomaan diplomityötä varten 
(muun muassa kaaviot ja illustroidut pohjapiirrokset).

Väinö Linnan puisto sijaitsee Tampereella Amurin kau-
punginosassa. Puisto on noin 0,9 hehtaarin laajuinen, ja 
sisältää kaupunginosan alueellisen leikkipaikan. Puis-
toa ympäröivät 70- ja 80-luvun asuinkerrostalot, joissa 
asuu kaiken ikäisiä asukkaita. Amurin kaupunginosaa 
kutsuttiin 1800-luvun lopulta 1960-luvulle asti puu-
Amuriksi, silloisen yhtenäisen ruutukaavoitetun puu-
taloalueen takia. Väinö Linnan ensimmäinen koti Tam-
pereella oli Amurissa, johon hänen kaksi ensimmäistä 
romaaniaan myös sijoittuvat. Kaikki puukorttelit, lukuun 
ottamatta yhtä, purettiin vaiheittain niiden ränsistyessä, 
ja tilalle rakennettiin kerrostaloja. Kahden vanhan puu-
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korttelin tilalle rakennettiin nykyinen puistoalue, ja tiet 
sen ympärillä muutettiin puistokäytäviksi. 

Suunnitelma on saanut vaikutteita sekä puu-Amuris-
ta että Väinö Linnan teosten tapahtumista, aiheista ja 
tunnelmista. Vaikutteet ilmenevät puiston rakentees-
sa, materiaalivalinnoissa, istutuksissa ja toiminnoissa. 
Puiston rakenne viittaa puu-Amurin tyypilliseen kort-
telirakenteeseen, jossa asuinrakennukset muodostivat 
yhtenäisen suljetun rakennusvyöhykkeen pihojen ym-
pärille. Pihoilla leikittiin, pelattiin pelejä, pidettiin kas-
vimaita ja eläimiä. Uuden puiston maastonmuodot ja 
kasvillisuusalueet sijoittuvat puiston reunoille, entisten 
asuinrakennusten paikoille ja muodostavat reunavyö-
hykkeen toiminnallisten piha-alueiden ympärille. Puis-
ton käytävät jakavat pihan eri toiminta-alueisiin. 

Kilpailuvaiheen jälkeen suunnitelmaa on muokattu ja 
tarkennettu mm. asukkaiden ja tilaajan toiveita sovelta-
en. Asukkaiden mielipiteitä on vastaanotettu monessa 
prosessin vaiheessa. Puiston suunnittelussa painotet-
tiin asukaslähtöisyyttä ja käyttäjäystävällisyyttä. Raken-
teita ja istutuksia jouduttiin kustannussyistä karsimaan. 
Suunnittelun päälähtökohta, puu-Amurin kortteli, suo-
jaisine, elävine sisäpihoineen on kuitenkin säilynyt läpi 
prosessin. Työn lopussa on diplomityötä varten erikseen 
jatkokehitetty suunnitelma, joka sisältää rakenteita ja 
istutuksia, joista jouduttiin luopumaan tiukan budjetin 
takia.

Avainsanat: puiston perusparannus, leikkipaikan suunnittelu, teemapuisto, Tampere, Amuri

Tekijä: Sofia Tigerstedt
Työn nimi: Väinö Linnan Puistokortteli - Perusparannuksen ideakilpailusta toteutukseen
Laitos: Arkkitehtuurin laitos
Professuuri ja koodi: Maiseman suunnittelu ja rakentaminen, MA-94
Työn valvoja: Jyrki Sinkkilä
Työn ohjaaja: Tiina Perälä
Kuvaplanssit (kpl): 4
Vuosi: 2014
Sivumäärä (selostus + liitteet): 72 + 17
Kieli: Suomi





7.

Abstract
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M.Sc. Landscape architecture thesis abstract

This thesis concerns the designing and the realisation 
of improving Väinö Linna Park in Tampere, Finland. 
The process starts with an ideas competition. The win-
ning entry “Puistokortteli” (Park Block), designed in the 
landscape architecture office Näkymä Oy, continues 
with a general plan and finishes with the planning of 
the realisation and the actual realisation. In addition to 
improving the park in poor condition, one of the aims of 
the competition was to create a theme connected with 
the author Väinö Linna or the history of the district. The 
organiser of the competition and the client was the city 
of Tampere. The thesis contains an analysis of the site, 
an inspection of the premises and sketches and plans 
from different stages of the process. A large amount of 
the material is produced for the thesis alone (including 
the diagrams and the illustrated plans).

The park of Väinö Linna, 0.9 hectare in size including 
the regional playground of the district, is situated in the 
district of Amuri in Tampere. The park is surrounded by 
residential blocks from the 70’s and 80’s, with residents 
of all ages. The district of Amuri was called puu-Amuri 
(wood-Amuri) from the end of the nineteenth century to 
the 1960’s because of its uniform area of wooden houses 
and grid plan. Väinö Linna’s first home in Tampere was 
in Amuri, where also his two first novels were situated. 
All the wooden blocks, except for one, were demolished 
in phases when they started decaying, and new apart-
ment buildings were built in their place. Two of the old 
wooden blocks were turned into the present park area 

and the streets surrounding the park were turned into 
parkways. 

The design was influenced by both puu-Amuri and the 
events, themes and atmospheres in the works of Väinö 
Linna. These influences can be seen in the structure 
of the park, choice of materials, plantings and activi-
ties. The structure of the park refers to the typical block 
structure of puu-Amuri, in which the residential build-
ings formed a uniform closed zone around the yard. The 
yards were used as playgrounds and gardens and ani-
mals were held there. The landforms and planted areas 
in the new design are located on the border of the park, 
where there used to be buildings, creating a protective 
zone around the functional yard areas. The paths in the 
park divide the yard into areas of different activities. 

After the competition phase, the design has been modi-
fied and adapted according to the wishes of the inhab-
itants and the client. The inhabitants’ thoughts and 
opinions about the design have been received at many 
phases of the process. Changes were made in the de-
sign, with the objective to make the park as user friend-
ly a solution as possible. Structures and plantings were 
removed due to the costs. The main starting point of the 
design, the puu-Amuri block, with its multifunctional, 
lively yards, has nevertheless remained throughout the 
process. The work ends with a plan which is further de-
veloped particularly for the thesis, including structures 
and plantings that were removed due to the tight bud-
get.

Keywords:  park improvement, playground design, theme park, Tampere, Amuri
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Department: Department of Architecture
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Kuva yllä 10.1:  Viistoilmakuva vuodelta 2010.
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Diplomityö käsittelee Tampereella sijaitsevan Väinö 
Linnan puiston perusparannuksen suunnittelua ja to-
teutusta. Selostus koostuu suunnittelualueen analyy-
sistä, lähtökohtien tarkastelusta sekä luonnoksista ja 
suunnitelmista ideakilpailun ja toteutussuunnittelun eri 
vaiheilta. Lisäksi työ sisältää diplomityötä varten erik-
seen jatkokehitetyn suunnitelman, joka sisältää raken-
teita ja istutuksia, joista jouduimme luopumaan tiukan 
budjetin takia.  

Tampereen kaupunki järjesti syksyllä 2013 ideakilpailun 
Väinö Linnan puiston kunnostussuunnittelusta. Kilpai-
lun tavoitteena oli luoda monipuolinen, koko perheen 
leikki-, peli- ja oleskelupaikka, joka kytkeytyy teemal-
lisesti kirjailija Väinö Linnaan tai hänen aikakautensa 
puu-Amuriin. Tarkoituksena oli löytää yleissuunnitel-
matasoinen ratkaisu, josta suunnittelu jatkuisi voitta-
neen ryhmän kanssa. 

Kilpailu oli kutsukilpailu puitesopimuskumppaneille, 
joihin kuului Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy, 
jossa olen töissä. Diplomityöaiheen löytäminen oli mi-
nulle kilpailun julkaisuhetkellä ajankohtaista. Kilpailu-
ehdotuksen laatiminen annettiin minulle, jotta pystyin 
halutessani sen pohjalta jatkamaan suunnittelua diplo-
mityönäni. 

Kilpailuvaiheen jälkeen suunnitelma on muovautunut 
sekä asukkaiden että tilaajan toiveita soveltaen. Asuk-
kaiden mielipiteitä on vastaanotettu monessa prosessin 
vaiheessa. Puiston suunnittelussa painotettiin asukas-
lähtöisyyttä ja käyttäjäystävällisyyttä. Sen lisäksi, että 
suunnitelma vietiin nähtäville kommentointia varten 
yleissuunnitelmavaiheessa (yleinen kaupungin päätök-
sentekoon liittyvä käytäntö puistohankkeiden kohdalla) 
asukkaat vaikuttivat kilpailuohjelman laadintaan, kom-
mentoivat kilpailuehdotuksia sekä järjestettiin asukas-
tapaaminen.

Väinö Linnan puisto sijaitsee Tampereen keskustan lä-
hettyvillä Amurin kaupunginosassa. Puisto on noin 0,9 
hehtaarin laajuinen, ja siinä sijaitseva leikkipaikka on 
kaupunginosan alueellinen leikkipaikka. Puistoa ympä-
röivät 70- ja 80-luvun asuinkerrostalot, joista löytyy kai-
ken ikäisiä asukkaita. Amurin kaupunginosaa kutsut-
tiin 1800-luvun lopulta 1960-luvulle asti puu-Amuriksi 
silloisen yhtenäisen ruutukaavoitetun puutaloalueen 
takia. Väinö Linnan ensimmäinen koti Tampereella oli 
Amurissa, johon hänen kaksi ensimmäistä romaania 
myös sijoittuvat. 

Prosessin aikana olen tutustunut Väinö Linnaan ja hä-
nen teoksiin sekä Amurin kaupunginosan historiaan. 
Olen lukenut Linnan ensimmäiset romaanit, Päämäärä 
(1947) ja Musta rakkaus (1948), joiden tapahtumat sijoit-
tuvat puu-Amuriin. Lisäksi luin Täällä Pohjantähden alla 
-trilogian (1959, 1960, 1962), joka käsittelee Suomen 
historian keskeisiä tapahtumia ja yhteiskunnallisia olo-
ja. 

Kilpailuvaiheessa suunnittelua ohjasivat Maisema-
arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:ssä Tiina Perälä ja Matti 
Liski. Tiina Perälä on ohjannut diplomityötä ja toiminut 
yleis- ja toteutussuunnitteluvaiheessa organisaation 
projektipäällikkönä. Diplomityön valvojana toimi profes-
sori Jyrki Sinkkilä.

Kilpailuehdotus, nähtävillä ollut yleissuunnitelmaluon-
nos ja hyväksytty yleissuunnitelma sekä osa toteutus-
piirustuksista on esitetty alkuperäisessä muodossa 
pienennöksinä liitteinä. Diplomityön täydellinen piirus-
tus- ja kuvamateriaali on esitetty tämän selostuksen 
osana.

Johdanto
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Kuva 14: Valokuva Amurista vuodelta 1957. 
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1. Taustaa
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1.1 Tavoitteet 

Kilpailun ja Tampereen kaupungin tavoitteet
Tampereen kaupungilla on tavoitteena kehittää kaupun-
ginosaa tulevaisuudessa pääasiallisesti lapsiperheiden 
asuinpaikkana. Puiston kunnostuksesta järjestettiin 
ideakilpailu syksyllä 2013, jonka tavoitteena oli luoda 
omaleimainen ja monipuolinen, koko perheen leikki-, 
peli- ja oleskelupaikka, joka kytkeytyy teemallisesti kir-
jailija Väinö Linnaan tai hänen aikakautensa puu-Amu-
riin. Teemaleikkipaikkojen yleisiä tavoitteita ovat veto-
voimaisuus, hauskuus ja oma identiteetti. Leikkipaikan 
tulisi olla inspiroiva ja iloinen paikka lapsille.

Tampereen kaupunki etsi ratkaisua, jossa puiston leik-
kipaikat oli yhdistetty yhdeksi toiminnalliseksi koko-
naisuudeksi. Lähtökohtana oli, että puistoa ei aidata. 
Puistoon tuli sisältyä nykyisen pelikentän kokoinen 
kenttä joka mahdollistaa monipuolisen pelitoiminnan. 
Leikki- ja pelitoimintojen lisäksi puistoon haettiin myös 
ikääntyvän väestön virkistystä ja oleskelua palvelevia 
toimintoja. Maisemallisena tavoitteena oli, että tila ja 
aiemmin toiminnallisesti hajanainen alue muodostaisi 
aikaisempaa eheämmän kokonaisuuden.

Kilpailulla etsittiin yleissuunnitelmatasoista kokonais-
ratkaisua, josta suunnittelu jatkuisi voittaneen ryhmän 
kanssa. Puiston kunnostuksen oli tarkoitus toteutua 
vuoden 2014 aikana ja investointia varten oli varattu 
noin 400 000 euroa. 

Tampereen kaupunki järjesti asukaskyselyn puisto-
suunnittelun pohjaksi, jonka palautteet otettiin huomi-
oon kilpailuohjelmaa laadittaessa. 

(Kilpailuohjelma, 2013)

Omat tavoitteeni
Tavoitteenani oli suunnitella kiehtova puisto, joka muis-
tuttaa asukkaita hienovaraisesti kaupunginosan his-
toriasta ja tuo esiin Väinö Linnan ja kaupunginosan 
yhteydet. Tavoitteena oli luoda Amurin korttelipihojen 
tapaan monikäyttöinen ympäristö täynnä elämää, jossa 
yhdistyy leikki ja hyöty, joka elävöittää kaupunginosan ja 
edistää asukkaiden välistä vuorovaikutusta. Jotta tulok-
sena olisi mahdollisimman aktiivisessa käytössä oleva 
puisto, lähtökohtana oli myös ottaa asukkaiden toiveet 
mahdollisimman hyvin huomioon.

Hyvä leikkipaikka kehittää lasta monella tapaa. Leikki-
paikkoja alettiin suunnitella 1800–1900-luvun vaihtees-
sa. Ne suunniteltiin virkistystä varten sekä terveyttä 
edistämään. Tänä päivänä leikkipaikkojen suunnittelus-
sa korostetaan luovuuden ja mielikuvituksen roolia sekä 
fyysisten toimintojen merkitystä. Urbaanissa ympäris-
tössä leikkipaikoilla on suuri merkitys sekä ruumiilli-
seen, sosiaaliseen että tunneperäiseen kehitykseen. 
Leikkipaikat ovat ensimmäisiä paikkoja jossa lapsi ko-
kee kodin ulkopuolella maailman haasteet.  (Galindo, 
2012, 7) Toistuvia aiheita tämän päivän laajalti julkais-
tuissa leikkipaikkasuunnitelmissa ovat erilaiset maas-
tonmuodot, jotka itsessään toimivat leikin aiheena sekä 
erilaiset vesiaiheet.

Referenssikohteita maailmalta 
Seuraavat referenssikohteet ovat lähtökohdiltaan toi-
sistaan poikkeavia esimerkkejä toimintaympäristöistä 
ja leikkipaikoista eri puolilta maailmaa.
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Kuvat 17.1 ja 17.2:  Aspect Studios, Box Hill Gar-
dens Multi Use Purpose Area, Melbourne, Aust-
ralia. Valmistumisvuosi: 2013.Aspect Studios suunnitteli monitoimiympäristön his-

torialliseen Box Hill Gardens –puutarhaan Melbour-
neen. Puiston rakenteissa on käytetty punatiiltä, joka on 
tyypillinen rakennusmateriaali kaupunginosassa. Osa 
tiilimuureista on vanhan tenniskerhotilan vanhoja säi-
lytettyjä rakenteita. Paikka toimii urheilu- ja virkistys-
ympäristön lisäksi yhteisöllisenä kohtaamispaikkana. 
(Aspect Studios, 2013)
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Kuvat 18.1 ja 18.2:  Espace Libre, Aire de Jeux 
Grand Ensemble, Pariisi, Ranska. Valmistumis-
vuosi: 2014.Pariisiin tänä vuonna valmistunut Espace Libre:n suun-

nittelema Aire de Jeux Grand Ensemble -leikkipaikka 
on suunniteltu erityisesti pieniä lapsia varten. Runsas 
värien käyttö, maastonmuodot, materiaalien tekstuurin 
vaihtelu ja monipuolinen kasvillisuus, jonka suunnit-
telussa sekä tunto- että hajuaisti on otettu huomioon, 
luovat virikkeellisen ympäristön, joka edistää lapsen 
kehittymistä. (Espace Libre, 2014)

Kuvat 18.3 ja 18.4:  MUTOPIA Architects, Mikado-
aukio, Kööpenhamina, Tanska. Valmistumisvuo-
si: 2006.

Asukaslähtöisyys on viety äärimmilleen tanskalaisen 
MUTOPIA Architects:in Kööpenhaminassa sijaitsevan 
Mikado -aukioprojektissa. Suunnittelun päälähtökohta-
na käytettiin aukion päivittäisille käyttäjille järjestetyn 
kyselyn tulosta. Vastausten perusteella toimintojen tilat 
jaettiin aukiolle. Käyttäjille annettiin 5 toimintovaihto-

ehtoa, joista he valitsivat kaikkein mieluisimman. Vas-
tausprosentit muodostivat eripituisia palkkeja diagram-
missa, jotka ”heitettiin” kuin isot Mikado-puikot ristiin 
aukiolle. Alueiden risteäminen edistää aukiolla tapah-
tuvaa vuorovaikutusta. (Kottas, 2013, 24)
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Kuvat 19.1 ja 19.2: Martha Schwartz, St. Mary’s 
Churchyard Park, Lontoo, Englanti. Valmistu-
misvuosi: 2008. Viimeisenä esimerkkinä on Lontoossa sijaitseva Mart-

ha Schwartz:in suunnittelema St. Mary’s Churchyard 
Park, julkinen leikki- oleskelu- ja toimintapuisto. Sen 
paikalla on aikoinaan sijainnut keskiaikainen kirkko, 
joka purettiin 1700-luvulla. Siitä lähtien alue on toimi-
nut julkisena puistona. Suunnittelun lähtökohtana oli 
järjestää puisto uudestaan ja liittää se ympäröivään 
kaupunkiin, säilyttäen paikan historialliset arvot. Ta-
voitteena oli luoda turvallinen, yhteiskunnalle houkut-
televa ja avoin toiminta-alue. Puisto koostuu karkeas-
ti kolmesta osasta: aukiosta, leikkitoiminta-akselista 
sekä isosta oleskelunurmesta. Vanhoja hyväkuntoisia 
puita ja vanha aita säilytettiin.  (Martha Schwartz, 2008)
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1.2 Teemalliset lähtökohdat
Puu-Amuri
’Amurin nimi juontaa Siperian Amurinmaan siirtokunnasta, 
jonne ensimmäiset suomalaiset lähtivät 1860-luvulla. Tam-
perelaisten mielestä uusi kaupunginosa sijaitsi niin kaukana 
keskustasta, että sitä alettiin kutsua Amuriksi.’ (Aitasalo, 
2003) 

Amurin kaupunginosa perustettiin vuonna 1868. Kau-
punginosaan kaavoitettiin 29 suorakulmaista korttelia 
helpottamaan Finlaysonin puuvillatehtaan työntekijöi-
den ja muiden työläisten asuntopulaa. Työläiskaupun-
ginosa muodostui eheistä matalista puutalokortteleista, 
joista jokainen koostui neljästä tontista. Ensimmäiset 
tontit myytiin huutokaupalla vuonna 1869. Asukasmää-
rä kasvoi ripeästi. Vuonna 1880 asukkaita oli 905 ja vuo-
sisadan vaiheessa yli 5300. Taloissa oli useita asuntoja, 
joten omistajan lisäksi samassa talossa asui yleensä 
vuokralaisia. Taloissa oli tyypillisesti yhteiskeittiöt, jot-
ka jaettiin tavallisesti neljän perheen kesken. Amurin 
asuntojen vuokrat olivat suhteellisen edulliset. Tam-

pereen voimakas tekstiiliteollisuus työllisti enemmän 
naisia kuin miehiä, mikä näkyi myös kaupunginosan vä-
estörakenteessa. Tamperelaiset rakennusmestarit ovat 
pääasiassa piirtäneet Amurin rakennukset. 1880-luvun 
alussa eräs merkittävimmistä suunnittelijoista oli itse-
oppinut Lukas Hjorth, jota sittemmin kutsuttiin Amurin 
arkkitehdiksi. (Aitasalo, 2003) Korttelien sisäpihat olivat 
vilkkaassa käytössä, sekä leikkipaikkoina että hyöty-
tiloina. Kotieläinten pito ja pienet vihannesmaat olivat 
yleisiä. (Seppovaara, 2000, 11-12)

Vuosisadan vaihteen jälkeen asukasmäärä rupesi las-
kemaan. Etenkin sodat, lama ja ruokapula vaikuttivat 
väen vähenemiseen. Tamperetta pommitettiin talviso-
dassa 1939–1940 ja Amurin kaupunginosaa 17.2.1940. 
Toisen maailmansodan jälkeen oli pulaa mm. raaka-
aineista, elintarvikkeista ja kankaista. (Aitasalo, 2003) 
Elintarvikepulaa lievitettiin Amurissa muun muassa 
kasvattamalla kaneja ja lampaita (Seppovaara, 2000, 
72). 
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Viereisen sivun kuva: Saapuminen Amuriin Saa-
rikujaa pitkin. Edessä ainoa säilynyt puukortteli, 
työläismuseokortteli. Taustalla Näsinneula.

Kuva 21.1: Puu-Amurin aikainen yhteiskeittiö 
Amurin työläismuseokorttelissa. 

Kuva 21.2:  Amurin työläismuseokorttelin piha. 

’Talojen pihamaat olivat rakennusten ja aitojen ympäröimiä. 
[ – – ] Asunnot olivat pieniä ja ahtaita, mutta pihamaalla oli 
tilaa leikkiä. [ – – ] Pihalla kasvoi puita, varsinkin koivuja. 
Talojen seinustoilla kukkivat kehäkukat ja syreenit.’ (Seppo-
vaara, 2000, 11-12)

’Amurin pihoissa oli elämää. Lapset leikkivät hippasilla oloa, 
vanteenpyöritystä, leijanlennätystä, laudanhyppäystä, kuu-
rupiiloa ja piksua, joka muistutti pesäpalloa. Ruutua hypät-
täessä potkittiin lötää eli kiveä ruudusta ruutuun.’ (ibid, 93)

’…jos elettäisiin vaikkapa 1920-lukua, lapset leikkisivät pihal-
la, muutama ukko istuisi penkillä ja kuorma-ajuri valjastaisi 
hevosta…’ (ibid, 18)

Amuri muuttuu

Puutalot alkoivat 50- ja 60-luvulla ränsistyä. Tampereen 
kaupunginhallitus julkaisi vuonna 1956 vihkosen Amurin 
kaupunginosan saneeraus. Miksi se on tehtävä? Sen avulla 
talonomistajia yritettiin saada myötämielisiksi sanee-
rausta kohtaan. Epävarmuus alueen tulevaisuudesta 
rajoitti talojen kunnossapitoa ja korjauksia. (Amurin sa-
neeraus, 2014) Vuonna 1965 Amurin alueelle vahvistet-
tiin uusi asemakaava, ja tontinomistajien ja rakentajien 
kesken alkoi vähitellen syntyä kauppoja. Puutalot pu-
rettiin vaiheittain ja tilalle rakennettiin 60-luvun lopul-
ta 80-luvulle väljästi sijoiteltuja kerrostaloja silloisten 
kaavoitusihanteiden mukaan. Kerrostalot mahdollisti-
vat asukasmäärän kasvun ja asuntojen varustelutaso 
parani. Samalla kuitenkin menetettiin puutalojen ko-
dikkuus ja naapuriläheisyys. (Seppovaara, 2000, 86)
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Viereisen sivun kuvat:

Kuva yllä: Valokuva työläismuseokorttelista Sa-
takunnankadulta.

Kuvat alla 22:  Kaksi Amurin vaihtoehtoista tule-
vaisuudennäkymää vuonna 1956.

Kahden vanhan korttelin tilalle kaavoitettiin puisto ja 
sitä ympäröivät kadut muutettiin puistokäytäviksi. Myös 
monet muut kaupunginosan kaduista muutettiin kevyen 
liikenteen reiteiksi. Tällä tavoin kaupunginosan vanha 
käytäväverkosto säilyi, vaikka autoliikenne keskitet-
tiin muutamalle kadulle. Puiston rakentaminen alkoi 
70-luvun lopulla (kilpailuohjelma, 2013, 4), jolloin puis-
toa kutsuttiin Amurinpuistoksi. Puiston istutukset on 
suunniteltu 1980-luvuvun alussa. 90-luvulla Tampereen 
kaupunki nimesi viheralueen Väinö Linnan puistoksi. 
(Kilpailuohjelma, 2013, 3) Tämän jälkeen puistoa on pe-
rusparannettu ainakin kerran 2000-luvun vaihteessa. 

Yksi puu-Amurin aikainen kortteli säilytettiin kaupun-
ginosan saneerauksesta huolimatta puiston eteläpuo-
lella, muistona vanhasta Amurista. Kortteli on nyky-
ään työläismuseokortteli, jossa voi tutustua elämään 
puu-Amurissa. Kyseisen korttelin rakentaminen alkoi 
1880-luvullla ja sen museoiminen 1930-luvulla työväen 
osuuskaupalla (Aitasalo, 2003).  

Väinö Linna
Väinö Linna syntyi vuonna 1920 torpparisukuun Urjalas-
sa, pienessä kylässä noin 50 km Tampereelta. Perhee-
seen syntyi 10 lasta, joista kolme kuoli tuberkuloosiin. 
Isä kuoli Väinön ollessa 7 vuotta vanha. Väinö Linna oppi 
lukemaan jo aikaisin. Kansakoulussa hänen intohimon-
sa oli lukeminen ja hän luki kaikki lähikirjaston kirjat 
läpi. Väinöä kiinnosti koulussa lukuisat aineet ja hän sai 
hyviä arvosanoja. (Lindstedt, 2004, 8-9) 

Väinö Linna teki nuorena kotikylässään monenlaisia ti-
lapäistöitä, joissa ei juuri ollut valinnanvaraa. Hänellä 
oli ajatus merkityksellisemmästä tulevaisuudesta ja 
hän halusi pois kotikylästään. 17 vuoden ikäisenä hän 
päätti lähteä Tampereelle. Hän pääsi tätinsä alivuok-
ralaiseksi Amuriin Puuvillatehtaankadulle 25, ja toisen 
sukulaisen kautta töihin Finlaysonin tehtaalle kärrää-
jäksi. (ibid, 13)

Talvisodan aikana Linna oli tehtaalla karstaajana ja mu-
kana Tampereen kaupungin vartiopalveluksissa sekä 
pommituksien seurauksena pelastus- ja raivaustöissä. 
Talvisodan loputtua Linna meni asepalvelukseen, jossa 
hän eteni alikersantiksi ja joutui jatkosotaan. (ibid, 14) 

Sodan aikana Väinö rupesi vapaa-ajallaan kirjoittamaan 
sodasta. Hän lähetti vihkonsa kustantajalle, mutta hä-
nen tyyliin ja toteutukseen ei oltu vielä tarpeeksi tyyty-
väisiä. Väinö ei kuitenkaan luovuttanut ajatuksestaan 
ryhtyä kirjoittamaan. Eräänä iltana kuunnellessaan ty-
kistökeskityksen ääniä hän ajatteli: ’Kun nuo lopettavat, 
minä aloitan.’ (Syrjä, 2004, 106-107) 

Rintamalla olon jälkeen Linna tapasi Kerttu Seurin, 
jonka kanssa hän meni kihloihin, ja rauhan jälkeen Lin-
na palasi töihin tehtaalle. Vuonna 1945 Väinö ja Kert-
tu menivät naimisiin, ja saivat Finlaysonilta asunnon 
Puuvillatehtaankatu 11:sta. Myöhemmin Väinö ja Kerttu 
asuivat vielä Puuvillatehtaankatu 15:ssa. Linna jatkoi 
lukemista ja harjoitteli kirjoittamista. Hän haki vaikut-
teita kirjoittamiseen mm. Dostojevskilta, Strindbergiltä 
ja Nietzscheltä. (Lindstedt, 2004, 19-20)

Väinö Linnan kaksi ensimmäistä romaania sijoittuvat 
Amuriin (Päämäärä 1947 sekä Musta rakkaus 1948).  Lin-
na oli näitä kirjoittaessa epävarma menestyksestään. 
Kirjoitusprosessit olivat pitkiä ja vaikeita, eivätkä valmiit 
teokset miellyttäneet häntä kovin paljon. Päämäärän jul-
kaisun jälkeen Linna pyydettiin kuitenkin liittymään kir-
jastonhoitaja Mikko Mäkelän kirjailijapiiriin. (ibid, 28) 

Väinö Linnan suuret teokset, Tuntematon sotilas (1954) 
ja Täällä Pohjantähden alla -trilogia (1959, 1960 ja 1962) 
avaavat näkökulmia Suomen lähihistorian keskeisiin 
tapahtumiin ja selventävät myös punaisten pyrkimyksiä 
liittyen sisällissotaan.

Linna oli puhelias ja osallistui mielellään yhteiskun-
nallisiin keskusteluihin. Hänellä oli jo nuorena tapana 
”messuta” tovereilleen pitkiä jaksona kirjoista ja lehdis-
tä (Syrjä, 2004, 33) Vuonna 1984 Linna menetti kuitenkin 
kokonaan puhekykynsä aivoveritulpan vuoksi ja vetäytyi 
julkisuudesta. Vuonna 1992 hän menehtyi keuhkosyö-
pään.

Osa Väinö Linnan teoksista on käännetty yli 20 eri kielil-
le, ja niistä on tehty elokuvia ja näytelmiä. Hänen saavu-
tuksistaan mainittakoon vielä, että hänelle myönnettiin 
Pohjoismaiden Neuvoston kirjallisuuspalkinto vuonna 
1963 ja hän vastaanotti akateemikon arvon 1980. (Lind-
stedt, 2004, 137-138)



Kuva 24: Suunnittelualueen sijainti kaupunkira-
kenteessa 1:5000
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1.3 Suunnittelualue
Väinö Linnan puisto on Amurin kaupunginosapuisto, 
alueen tärkein koko perheen leikki- ja oleskelupuisto. 
80-luvun alusta peräisin olevassa puistossa on peli-
kenttiä ja oleskelupaikkoja, ja leikkivälineitä on sijoi-
tettu kolmeen eri kohtaan puistoa. Tasaisella alueella 
sijaitsevaan puistoon on läjitetty pintamaita kumpareik-
si. Puistoa reunustavat pääkäytävät ovat vanhoja puu-
Amurin katuja, jotka kaupunginosan uudistuksessa on 
muutettu puistokäytäviksi. Puiston suunnittelijaa ei ole 
tiedossa. 

Puisto rajautuu pohjoispuolella liikennevyöhykkeeseen. 
Siihen kuuluvat Näsijärvenkatu, junarata ja Paasiki-
ventie (Valtatie 12), joiden toisella puolella sijaitsevat 
Särkänniemen huvipuisto sekä Näsijärvi. Junarata 
on korkealla ratapenkalla ja rajaa näkymän puistosta 
Näsijärvelle ja huvipuistoon. Näsinneulan näköalator-
ni muistuttaa kuitenkin Huvipuiston olemassaolosta 
radan toisella puolella. Torni näkyy melkein kaikkial-
ta puistosta katsottuna. Puiston eteläpuolella sijait-
see päiväkoti, jonka oma piha toimii päiväkodin lasten 
leikkipaikkana. Lännessä ja idässä puisto rajautuu la-
melli- ja pistemäisiin 70- ja 80-luvulla rakennettuihin 
asuinkerrostaloihin. Amurin kaupunginosan ilme on 
lähiömäinen. Väinö Linnan puiston lisäksi Sotkanpuisto 
sekä runsaasti istutetut kevyen liikenteen reitit luovat 
kaupunginosalle vehreän ilmeen. 

Kuvat ylhäällä vasemmalta: 1. Näkymä Näsijär-
velle junaradan toiselta puolelta. 2. Näsijärven-
katu ja ratapenkka. 3-5. Väinö Linnan puistoa 
ympäröivät kerrostalot. 

Kuvat oikealla: Väinö Linnan puisto, 29.11.2013 
ja 8.4.2014.
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Kuvat yllä: Puiston maastonmuotoja. 

Kuva alla: Vanhaa leikkipaikkaa reunustavat 
kuuset puiston pohjoisosassa.



27.

Maastonmuodot
Puiston perustusvaiheessa ylimääräisiä pintamaita on 
läjitetty kumpareiksi ympäri puistoa. Kummut luovat 
vahvan identiteetin muuten tasaisella alueella sijaitse-
valle puistolle. Kummut ovat korkeimmillaan n. 2,7 m 
korkeita ja ovat pääosin nurmipäällysteisiä. Niiden reu-
noille on istutettu puita ja pensaita. Puiston eteläosas-
sa sijaitsevan ison kummun laelle on luotu monilajinen 
perenna- ja pensasryhmä, joka on toiminut myös lasten 
leikkipaikkana. Kahta isointa kumparetta puiston poh-
joisosassa yhdistää puusilta. Moni kaupunkilainen tun-
teekin puiston ”siltapuistona”.

Kasvillisuus
Väinö Linnan puistossa puusto on pääosin hyväkuntois-
ta ja kookasta. Muutamat havupuuryhmät ovat huono-
kuntoisia, koska ne on istutettu liian tiheään. Puulajeja 
on melko paljon, yhteensä 19 kpl. Puiston pohjoisreu-
nalla on havuryhmiä sekä vanhoja koivuja. Osa puiston 
keskiosassa sijaitsevista vanhoista koivuista saattaa 
olla peräisin puu-Amurin ajoilta. Sillan ympärillä kas-
vaa iäkäs salavaryhmä ja vanhan leikkipaikan vieressä 
on kookas, komea lehmus. Puiston eteläosassa on li-
sää koivuja, muutama vaahtera, kuusia, pihtoja ja kaksi 
huonokuntoista harmaapihtaa. Monilajisen perenna- ja 
pensasryhmäkummun eteläreunalla kasvaa kolme isoa 
komeata jalopähkinää. Puistossa on lisäksi muutama 
saarnivaahtera, erilaisia pihlajia ja päiväkodin pihan 
reunalla kasvaa kolme mäntyä.

Puistossa on myös pensasistutuksia, lähinnä syreenejä, 
kurtturuusuja ja angervoja. Pensaat rajaavat eri toimin-
toalueita. Kummun päällä sijaitseva monilajinen peren-
na- ja pensasryhmä sisältää havupuiden ja -pensaiden 
lisäksi sipulikasveja ja vanhoja perinneperennoja, joita 
ei ole muualla puistossa. 

Kuva yllä: Nurmikumpu Näsijärvenkadun reunalla. 

Kuvat alla: Väinö Linnan puiston arvokasta puus-
toa. Yllä hopeasalavat sillan vieressä, alla vaahte-
rat ja jalopähkinät puiston eteläosassa.
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Reitit
Puistoa reunustavat pääkäytävät ovat vanhoja puu-
Amurin katuja, jotka kaupunginosan uudistuksessa 
muutettiin puistokäytäviksi. Käytävät ovat päällystetty 
asfaltilla. Puiston itä- ja eteläreunan käytävät on esitet-
ty Tampereen kaupungin keskustan pyöräverkkosuun-
nitelmassa 2013 pääreiteiksi. (Kilpailuohjelma, 2013, 
6) Puiston pohjoispuolella on junanradan alikulkureitti, 
yhteys Näsijärven puolelle, jonne itäreunan pääpyörä-
reitti jatkuu. Puiston sisäiset käytävät ovat kivituhka-
päällysteisiä ja kiemurtelevat kummuiksi muotoiltujen 
maamassojen ympärillä yhdistäen eri toiminta-alueet.

Toiminnot ja rakenteet
Puistossa on yhteensä kolme leikkialuetta, joihin kaik-
kiin on sijoitettu leikkivälineitä. Välineistöä on korvat-
tu ja täydennetty vuonna 2002 tehdyn perusparan-
nussuunnitelman mukaan. Vanhat leikkivälineet ovat 
suurimmalta osalta kunnossa, vaikka ovatkin jo hieman 
ränsistyneitä. Kilpailuohjelmassa mainitaan, että puis-
toon voidaan ehdottaa kokonaan uudet leikkivälineet. 
Poistettavat käyttökelpoiset leikkivälineet voidaan ottaa 
talteen jotain toista leikkipaikkaa varten. Puiston ete-
läosassa sijaitsee hiekkapintainen pelikenttä, jota jää-
dytetään talvisin luisteluradaksi. Puiston pohjoisosas-
sa on lisäksi toinen pienempi hiekkakenttä. Puistossa 
on myös muutama penkillä varustettu oleskelupaikka. 
Puiston pohjoisosan eteläosassa on 80-luvun alusta pe-
räisin oleva puusilta, joka yhdistää kaksi kumpua. Kor-
keinta nurmikumpua käytetään talvisin mäenlaskuun.

Käyttäjät
Väinö Linnan puiston ympäristössä asuu niin lapsiper-
heitä, nuoria, aikuisia kuin vanhuksia. Kun kyseessä 
on kaupunginosan tärkein puisto, voidaan ajatella että 
käyttäjiä on noin 500 metrin säteellä puistosta. Tämän 
mukaan käyttäjiä on noin 6700, joista noin 2 % on alle 
3 vuoden ikäisiä, 4 % 4-12 vuoden ikäisiä, 2 % 13-17 
vuoden ikäisiä, 32 % 18-35 vuoden ikäisiä, 30 % 36-64 
vuoden ikäisiä ja jopa 30 % on yli 65 vuoden ikäisiä.  (Kil-
pailuohjelma, 2013, 5)

Luomalla teemaleikkipaikka kävijämäärä oletettavasti 
myös kasvaa, kun se houkuttelee käyttäjiä myös kau-
empaa. Lapsia ja nuoria liikkuu paljon puiston ympä-
ristössä. Viereisen päiväkodin lisäksi puiston läheisyy-
dessä on leikkikouluja, päivähoitopaikkoja sekä Amurin 
kansainvälinen koulu, jossa on opetusta ensimmäisestä 
yhdeksänteen luokkaan asti. Tampereen kaupungilla 
on tavoitteena kehittää kaupunginosaa tulevaisuudessa 
pääasiallisesti lapsiperheiden asuinpaikkana. (Kilpailu-
ohjelma, 2013, 1) Iäkkään väestön osuus on kuitenkin 
varsin merkittävä, joten vanhusten virkistysmahdolli-
suudet on myös otettava huomioon.

Tampereen kaupunki järjesti asukaskyselyn puisto-
suunnittelun pohjaksi, jonka palautteet otettiin huomi-
oon kilpailuohjelmaa laadittaessa. 

Kuva: Junaradan alikulku puiston pohjoispuolella. Kuva: Puistossa sijaitseva vanha puusilta.
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[Academic use only] 

[Academic use only] 

Kaavio: Kevyenliikenteenreitit 1:2000

 pyöräilyn pääreitti   
 muu kevyenliikenteenreitti  
 suunnittelualue

[Academic use only] 

Kaavio: Puiston liittyminen ympäristöön 1:2000

 suunnittelualue

[Academic use only] 



Kuva 30: Ilmakuva vuodelta 1946.
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2. Suunnittelukilpailu 
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2.1 Kilpailuvaiheen luonnoksia
Kilpailun luonnosteluvaiheessa päätin ottaa puu-Amu-
rin tilallisen ja toiminnallisen rakenteen suunnittelun 
päälähtökohdaksi. Suorat linjat, suorakulmaisuus, sul-
keutunut reunavyöhyke ja käytävät, jotka jakavat sisäpi-
hat eri osa-alueisiin, muodostuivat tärkeiksi teemoiksi. 
Korttelien pihojen monikäyttöisyys, joka täytti pihat elä-
mällä, muodostui myös tärkeäksi tavoitteeksi. 

Päälähtökohdan lisäksi puistoon löytyi myös muita osa-
teemoja liittyen sekä Väinö Linnaan että puu-Amuriin. 
Esimerkiksi Väinö Linna oli tunnettu erinomaisena 
puhujana. Tästä muodostui idea esiintymispaikan ja 
katsomon suunnittelusta puistoon. Täällä pohjantähden 
alla -romaani inspiroi ideoimaan tähtitaivasvalaistusta 
esiintymisaukion ylle. Samasta romaanista syntyi myös 
ajatus kaupunkiviljelypaikasta, jonka pohjalta kehitin 
Puu-Amurin yhteiskeittiöihin viittaavan puistokeittiö 
-idean. Nähdessäni Amurissa säilyneen työläismuse-
okorttelin sain idean puisista porteista puiston pääsi-
säänkäynneiksi. Portit luovat vahvan mielikuvan puiston 
paikalla sijainneesta korttelista. 

Kuva: Näkymäluonnos alueen eteläosasta poh-
joiseen pääkäytävää pitkin.

Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön kehittämi-
nen ja suunnittelupalvelut järjesti syksyllä 2013 ideakil-
pailun Väinö Linnan puiston kunnostussuunnittelusta. 
Kilpailu oli suunnattu Tampereen kaupunkiympäristön 
kehittämisen maisemasuunnittelun puitesopimus-
kumppaneille. Kilpailun tavoitteena oli löytää yleissuun-
nitelmatasoinen ratkaisu, luoda monipuolinen, koko 
perheen leikki-, peli- ja oleskelupaikka, joka kytkeytyy 
teemallisesti kirjailija Väinö Linnaan tai hänen aikakau-
tensa puu-Amuriin, josta suunnittelu jatkuisi voittaneen 
ryhmän kanssa. Osallistujat olivat MA-arkkitehdit Oy, 
Maisemasuunnittelu Hemgård Oy, Ramboll Finland Oy 
sekä Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy. Tämä 
kilpailutyö on laadittu Näkymä Oy:ssa, ja suunnittelua 
ohjasivat Tiina Perälä ja Matti Liski.

Väinö Linna ja puu-Amuri oli lähtökohtana haastava. 
Linnan teokset ovat realistisia ja käsittelevät synkkiä 
aiheita, joten teemasta on vaikea johtaa ideoita lasten 
leikkipuistoon. Puu-Amurin selkeä rakenne ja materi-
aalit tuntuivat vahvemmin sovellettavissa olevalta läh-
tökohdalta. Vasta tutkittuani Amurin kaupunginosan 
sekä Väinö Linnan taustaa ja tutustuttuani tarkemmin 
Linnan tuotantoon huomasin niiden vahvan yhteyden. 
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puu-Amurin rakenne

puiston rakenne

Kuvat: KIlpailuvaiheen ensimmäisiä luonnoksia.

plaani; reitit sekä toiminta- ja kasvillisuusalueet
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Kuva alla:  Puiston poikkileikkaus leikkipaikko-
jen ja aukion kohdalta 1:400.

Kuva yllä: Näkymä pääkäytävää pitkin pohjois-
esta. Oikealla isojen lasten leikkipaikka ja aukio 
hulevesialtaalla ja tähtitaivasvalaistuksella.
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Kilpailuehdotuksen käytäväverkosto sekä toiminnallis-
ten alueiden ja kasvillisuusalueiden jäsentely viittaa-
vat vanhaan korttelirakenteeseen. Maastonmuodot ja 
kasvillisuusalueet sijoittuvat puiston reunoille, entisten 
asuinrakennusten paikoille. Ne muodostavat reuna-
vyöhykkeen toiminnallisten piha-alueiden ympärille. 
Puiston käytävät jakavat ”piha-alueet” eri toiminta-
alueisiin, ja pääsisäänkäyntejä korostavat puiset portit. 
Tuloksena on puistokortteli. Puu-Amurin korttelipihat 
olivat täynnä elämää. Pihoilla leikittiin, pelattiin pelejä, 
pidettiin kasvimaita ja eläimiä. Kilpailuehdotus pyrkii 
tuomaan takaisin näitä puu-Amurin aikaisia tunnelmia. 

Puiston reunavyöhykkeet luovat puistoon intiimimmän 
tunnelman, ja suojaavat toiminta-alueita liikenteeltä. 
Puisto rajautuu pohjoisessa Näsijärvenkatuun ja etelä- 
ja itäreunalla Tampereen pääpyöräreitteihin, joille suora 
juokseminen toiminta-alueilta rajoitetaan kasvillisuu-
della ja maastonmuodoilla. Puiston reunavyöhykkeiden 
avulla lapsi myös hahmottaa leikkipaikan reunat. Puis-
toa ei kuitenkaan haluta aidata, koska tavoitteena ei ole 
rajoittaa liikkumista kokonaan. 

2.2 Kilpailuehdotus, ’Puistokortteli’

Kilpailuehdotus ottaa huomioon asukkaiden tarpeet ja 
toiveet, samalla kun se muistuttaa kaupunginosan his-
toriasta. Ehdotus on saanut vaikutteita sekä puu-Amu-
rista että Väinö Linnan elämästä, hänen teosten tapah-
tumista, aiheista ja tunnelmista. Väinö Linnan elämä 
ja teokset sijoittuvat merkittäviltä osin Amuriin, jossa 
Linna on asunut, joten aiheet ovat vahvasti kytköksissä 
toisiinsa. Vaikutteet ilmenevät ehdotuksen rakentees-
sa, materiaalivalinnoissa, istutuksissa ja toiminnoissa. 
Puiston värisävyt ovat hillityt, puu-Amurille tyypilliset, 
sekä Linnan vakavaan ja realistiseen kirjoitustyyliin ja 
aiheisiin viittaavat. 

Puiston rakenne
Ehdotuksen suorakulmainen muotokieli ja rakenne 
perustuvat vanhaan puu-Amurille tyypilliseen kortte-
lirakenteeseen, joka syntyi 1800-luvun lopussa ruu-
tukaavoitettuun kaupunginosaan. Asuinrakennukset 
muodostivat yhtenäisen suljetun rakennusvyöhykkeen 
korttelin ulkoreunalle, jonka sisäpuolella sijaitsivat pi-
hat ja piharakennukset. Kortteleita halkoivat keskeltä 
risteävät käytävät, jotka myös toimivat tonttien rajoina. 
Korttelien sisääntulojen kohdilla olivat portit. 

Puu-Amuri vuonna 1946 Korttelirakenne Puiston rakenne ja toiminnot

asuinra-
kennukset

pihat ja piha-
rakennukset

pihat ja piha-
rakennukset

reunavyöhykkeet, 
rajaavat maas-
tonmuodot ja / tai 
kasvillisuus

leikki, pie-
net lapset

aukio

leikki, 
isot 
lapset

pelikenttä

puisto- 
keittiö

kortteleita 
yhistävä pää-
käytävä 

vapaa 
toiminta-
alue

kuntoilu

Kuva 35: Ilmakuva vuodelta 1946.
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Kuva: Pohjapiirustus 1:500

20 m10 m2 m

Merkintöjen selitykset
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Merkintöjen selitykset

Toiminnot
Kilpailuehdotuksen mukaisesta puistosta löytyy use-
anlaisia toimintoja eri-ikäisille. Uusia aktiviteetteja 
puistossa ovat lähiliikunta, kiipeily, esiintyminen, kau-
punkiviljely ja ruoanlaitto. Oleskelupaikkoja on myös 
lisätty ja leikkimismahdollisuuksia monipuolistettu. 
Leikkialueen keskellä on aukio, jolla voi mm. kokoontua 
ja esiintyä, ja joka sateella toimii myös hulevesiaihee-
na. Kilpailuehdotuksessa leikkivälineet on keskitetty 
kahdelle vierekkäiselle alueelle. Vapautuneille alueille 
on ehdotettu uusia toimintoja. Puiston olevat maaston-
muodot säilyvät pääpiirteittäin, ja niitä hyödynnetään si-
joittamalla toimintoja ja rakenteita niiden reunoille. 

Kasvillisuus
Puistossa on paljon hyväkuntoista säilytettävää kasvil-
lisuutta. Puiston puista laadittiin Tampereen kaupun-
gilla kuntokartoitus, jonka perusteella puita on ensisi-
jaisesti karsittu. Kookkaat puut ovat asukkaille tärkeät, 
joten lähtökohtaisesti säilytettiin kaikki hyväkuntoiset, 

komeat puut. Uusi kasvillisuus on sijoitettu tukemaan 
tilallista rakennetta, joka viittaa vanhaan puu-Amurin 
korttelirakenteeseen. Puistoa halkaisevan pääkäytävän 
varrelle on sijoitettu koristeellisia pienpuita korosta-
maan suoraa käytävää. Puiston eteläosassa kummun 
päällä sijaitseva perenna- ja pensasryhmä on säilytetty 
puiston sisäisenä pienenä oleskelu- ja lukupuutarhana. 
Ryhmän kasvillisuutta siistitään ja täydennetään.

Yhteiskeittiöt
Puistokeittiö puiston keskiosassa sekä leikkikeittiö 
pienten lasten leikkipaikalla viittaavat puu-Amurille 
tyypilliseen yhteiskeittiöön. Puistokeittiössä on asuk-
kaiden vapaassa käytössä oleva ulko-uuni, vesipiste, 
ruokailupaikka sekä hyötykasvillisuutta, kuten omena-
puu sekä marjapensaita. Leikkikeittiössä lapset voivat 
leikkiä ruoanlaittoa yhdessä. Molemmissa keittiöissä 
on myös viljelylaatikoita.

Kuva: Näkymä puistokeittiöstä pohjoiseen. Kes-
kellä ruokailupaikka ja uuni sekä ympärillä istuin-
reunaiset viljelylaatikot. 
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Kuva: Puiston valaistus 1:700. Kaavio: Hulevesien käsittely 1:1000
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Maanviljely
Sekä puistokeittiössä että leikkikeittiössä sijaitsevissa 
istuinreunaisissa viljelylaatikoissa kaupunkilaiset voi-
vat kokeilla pienimuotoista viljelyä. Laatikoissa voidaan 
viljellä yhdessä mm. yrttejä, vihanneksia ja kukkia. Vil-
jelylaatikoiden lisäksi koristeheinäistutukset viittaavat 
maanviljelyyn ja Väinö Linnaan, joka nuorena itse teki 
maataloustöitä ja vanhemmalla iällä kirjoitti aiheesta. 
Puu-Amurin pihoilla oli myös pieniä kasvimaita.

Hulevesien käsittely
Ehdotuksessa hulevedet johdetaan viivytys- ja imey-
tyspainanteisiin. Puistoa reunustavien pääkäytävien 
alla sijaitsevat vanhat säilyvät sadevesiviemärit, joihin 
toiminta-alueiden sadevedet ohjataan. Vanhat viemä-
rit säilyvät pääpiirteissään. Puiston eteläpään lisäkui-
vatustarve on ehdotuksessa ratkaistu ohjaamalla ja 
imeyttämällä vedet tehokkaammin. 

Pienten lasten leikkipaikalle on ehdotettu sadevesiä ke-
räävää säiliötä, josta lapset voivat pumpata vettä leik-
keihin, ja seurata sen valumista kouruissa. Aukio sijait-
see ympäristöönsä nähden alemmalla tasolla. Aukion 
pintaan on muotoiltu matala allas, johon ympäröivien 
alueiden pintavedet kerääntyvät. Rankkasateella allas 
saattaa hetkellisesti täyttyä vedellä. Vesi kuitenkin tyh-
jentyy aukion pohjalla olevan sadevesikaivon kautta.  

Valaistus 
Pääreittien ja toiminta-alueiden perusvalaistus toteute-
taan uusilla pylväsvalaisimilla. Pelikentällä on kaksi va-
lonheitintä. Pääkäytävää korostetaan lisäksi muureihin 
upotetuilla muurivalaisimilla ja aukiota erityisellä täh-
titaivasvalaistuksella. Puistoa ympäröivien käytävien, 
vuonna 2007 uusittu valaistus säilytetään. 

Puu
Amuri kutsuttiin vuosien 1870 ja 1965 välillä 
puu-Amuriksi silloisten puukortteleiden ta-
kia, jotka rakennettiin helpottamaan kasva-
van työväestön asuntopulaa. Ehdotuksessa 
kalusteet, istuskelutasot, viljelylaatikot ja 
portit ovat puuta.

Mukulakiveys
Puu-Amurissa kadut olivat usein päällys-
tetty mukulakivellä. Ehdotuksessa muku-
lakiveä on mm. hulevesikouruissa ja peren-
na- ja pensasryhmän läpi kulkevan pienen 
polun pinnoitteena.

Punatiili 
Puu-Amurissa savupiiput ja osin sokkelit 
oli muurattu punatiilestä. Kilpailuehdotuk-
sessa puistouuni ja muurit, jotka kuvas-
tavat puu-Amurin sokkeleita, on verhoiltu 
punatiilellä. Verhoiluun käytetään mahdol-
lisuuksien mukaan vanhoja käsin lyötyjä tii-
liä. Keittiöiden kiveykset tehdään punaises-
ta kestävästä pihatiilipäällysteestä. 

Kuva: Puiston pituusleikkaus keskiakselin koh-
dalta 1:400.

Puu-Amurin materiaalit
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Kilpailutyöt olivat palautuksen jälkeen raadin arvostel-
tavina.  Raatiin kuului Tampereen kaupunkiympäris-
tön kehittämisen ja suunnittelupalveluiden edustajien 
lisäksi Lasten Parlamentin koordinaattorina toimiva 
nuoriso-ohjaaja sekä kotiseutuyhdistys Amurilaiset ry:n 
ja ikäihmisten tukiyhdistys Amurin Teon Tupa ry:n edus-
tajat. Työt olivat kommentoitavana internetissä ja Tam-
pereen kaupungin Frenckellin palvelupisteessä vajaan 
kahden viikon ajan. Kommentteja tuli yhteensä 55 kpl, 
ja ääniä 47 kpl. ”Puistokortteli” -ehdotus sai toisek-
si eniten ääniä. Lisäksi työt olivat arvioitavana Lasten 
Parlamentissa. Kilpailun tulokset julkaistiin 26.11.2013. 
Raati valitsi ehdotuksen ”Puistokortteli” kilpailun voit-
tajaksi.

Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet
•	 leikki- ja pelipaikan sekä muiden ehdotettujen 

toimintojen maisema-arkkitehtoninen, teemal-
linen ja toiminnallinen kokonaisnäkemys

•	 leikki- ja pelitoimintojen ominaisuudet: eri-
ikäisten lasten huomioon ottaminen, leikkipai-
kan oma-leimaisuus ja teeman huomioon otta-
minen, leikkipaikan toimivuus ja turvallisuus, 
eri vuodenaikojen huomioon ottaminen

•	 teemalliset ja maisema-arkkitehtoniset omi-
naisuudet: Väinö Linnan ilmentyminen, mai-
sema-arkkitehtoninen kokonaisilmaisu, elä-
myksellisyys, maisemallisten lähtökohtien 
hyödyntäminen

•	 toteuttamiskelpoisuus

(Kilpailuohjelma, 2013, 7-8)

Palautteet
Raadin mielestä puu-Amuri oli otettu hienolla tavalla 
lähtökohdaksi ja siitä ammennettu hyviä aiheita. Työn 
vahvuutena nähtiin amurilainen suorakulmainen kort-
telirakenne, jossa suorat käytävät erottavat erityyppiset 
toiminnot omiksi alueiksi. ”Amurilaisuutta edustavat myös 
materiaalit ja piknikalue yhteiskeittiöiden perintönä. Ehdo-
tus on huolellisesti tutkittu ja toiminnallisesti monipuolinen. 
Se tarjoaa virkistäytymismahdollisuuksia kaiken ikäisille.” 
(Tampereen kaupunki, 2013) Arvosteluraati piti kilpai-
lutyön ansiona myös toteuttamiskelpoisuutta ja sopi-
vuutta paikkaan. Kommenteissa mainittiin työn eduksi 
kaikkien ikäryhmien huomioiminen. Viljelylaatikoista ja 
puistokeittiöstä tykättiin. (Tampereen kaupunki, 2013)

2.3 Kilpailuehdotuksen arvostelu 
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3. Yleissuunnittelu 
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Kilpailun yhtenä lähtökohtana oli löytää yleissuunnitel-
matasoinen kokonaisratkaisu, josta suunnittelu etenisi 
voittaneen ryhmän kanssa. Kilpailun ratkettua käynnis-
tettiin puiston jatkosuunnittelu rivakasti, sillä puiston 
oli määrä valmistua vuoden 2014 aikana. Päätimme Nä-
kymässä, että Tiina Perälä tulisi toimimaan yleis- ja to-
teutussuunnittelussa organisaation projektipäällikkönä 
sekä myös diplomityön ohjaajana. 

Tampereen kaupungilta suunnittelun ohjausryhmään 
kuuluivat:

•	 Marjaana Tuoriniemi, vanhempi erikoissuun-
nittelija, suunnitteluhortonomi, joka koordinoi 
kilpailua ja suunnittelua

•	 Ranja Hautamäki, johtava erikoissuunnittelija, 
maisema-arkkitehti

•	 Timo Koski, kaupunginpuutarhuri

•	 Teemu Kylmäkoski, rakennuttajahortonomi

•	 Janne Syrjä, rakennuttajahortonomi

Tampereen kaupungilla järjestettiin 29.11.2013 tilaaji-
en ja rakennuttamisesta vastaavien henkilöiden kans-
sa kokous, jossa käytiin kilpailuehdotus ja siitä annetut 
palautteet läpi. Kokouksessa sovittiin myös muutamista 
kehitystarpeista ja suunnitelmaan tehtävistä muutok-
sista, ennen kuin se laitettaisiin tammikuussa nähtävil-
le yleissuunnitelmaluonnoksena kommentteja varten.

Leikkipaikan suorakulmaisuutta toivottiin rikottavan 
hieman, jotta paikasta tulisi mielenkiintoisempi ja leik-
kisämpi. Kaupunki toivoi myös, että silta ja sitä alittava 
käytävä säilyisivät olemassa olevilla paikoillaan, jotta 
maastoa ei tarvitsisi muokata yhtä paljon kuin kilpai-
luehdotuksessa. Tiilimuurit koettiin liian vaikeiksi to-
teuttaa, mutta muurit voisi rakentaa vanhoilla graniit-
tisilla rantamuurikivillä, joita Tampereen Hatanpään 

rantamuurista vapautuisi sen kunnostuksen yhteydes-
sä. Tampereen kivivarastoja kannatti käyttää myös kus-
tannussyistä. Graniittia on perinteisesti käytetty Amu-
rissakin tiilen ohella rakennusten sokkeleissa ja katujen 
päällysteenä. Puistouuni oli tilaajan mielestä hauska 
idea, mutta se päätettiin jättää pois suunnitelmasta, 
koska sen käyttöä on julkisessa puistossa vaikea valvoa, 
ja se saattaisi aiheuttaa harmia puiston lähiasukkail-
le. Vesiaiheen tarpeellisuutta pyydettiin miettimään, ja 
puistoon toivottiin juomavesipistettä.

3.2 Asukastapaaminen
Aamulehti teki puiston kunnostuksesta jutun kilpailun 
ratkettua 2.12.2013. Tämän jälkeen asukkaiden kiin-
nostus hanketta kohtaan heräsi siinä määrin, että Tam-
pereen kaupunki päätti järjestää pienimuotoisen asu-
kastapaamisen. Tapaaminen järjestettiin Väinö Linnan 
puistossa 16.12.2013, klo 15.30–16.30. Tapaamisesta oli 
tiedotettu puiston viereisille taloyhtiöille. 

Minun lisäkseni asukaskävelyllä paikalla olivat Tam-
pereen kaupunginpuutarhuri sekä kaupungin kaupun-
kiympäristön kehittämisen ja suunnittelupalvelujen 
suunnittelijat. Paikalle saapui yhteensä 12 asukasta, 
joista kolme oli lapsia (2-5 vuoden ikäisiä), viisi oli naisia 
(joista kaksi nuoria äitejä), kolme oli taloyhtiöitä edusta-
via miehiä ja yksi oli iäkäs mies, joka oli asunut puiston 
laidalla siitä asti kun asuinkerrostalot olivat rakennettu. 

Kaupunginpuutarhuri avasi tilaisuuden, kertoi hank-
keen taustasta, suunnitelman nähtäville menosta ja 
toteutuksen aikataulusta. Kaupungin edustajat ja minä 
esittäydyimme. Esittelin lyhyesti suunnitelman raken-
teen, lähtökohdat ja toimintojen sijoittumisen puistoon. 
Tämän jälkeen käytiin vapaata keskustelua suunnitel-
masta. Taloyhtiöiden edustajat olivat keränneet yhteen 
asukkaiden kommentteja, joita käytiin läpi.

Monet asukkaista olivat huolissaan siitä, että puisto 
houkuttelee vääränlaisia ihmisiä, jos siitä tehdään liian 

3.1 Jatkosuunnittelun käynnistyminen
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mukava. Tampereen johtava erikoissuunnittelija puo-
lusti suunnitelmaa kertomalla kokemuksia kohteista, 
joissa puiston siistiminen, valaistuksen lisääminen ja 
ikävien katvealueiden poisto ovat vähentäneet väärän-
laista käyttöä. 

Monen lapsen äiti kertoi, että lapset viihtyvät erityisesti 
puistossa kiipeilypuiden takia. Parhaita kiipeiltäviä puita 
olivat perenna- ja pensaskummun vanhat, ylikasvaneet 
vuorimännyt. Talvisin puiston korkeinta kumpua käy-
tetään pulkkamäkenä. Mäenlasku oli monen mielestä 
ehkä jopa tärkein säilytettävä toiminto, josta on iloa koko 
perheelle. Kilpailuehdotuksessa pulkkamäkeä ei ollut 
osoitettu, mutta ei myöskään estetty vanhan mäen käyt-
töä. Asukkaat pitivät viljelylaatikoita turhina, koska hei-
dän mielestään julkisessa puistossa ei tulisi kasvattaa 
ravintoa esimerkiksi hygieniasyistä johtuen. Marjapen-
saat katsottiin kuitenkin yleisesti positiiviseksi asiaksi, 
ja yksi nainen puolusti myös viljelylaatikoita. Asukkaat 
toivoivat kotimaisia kalusteita ja välineitä. Kaupungin-
puutarhuri vastasi tähän, että ulkomaisten välineiden 
käyttö johtuu rajoitetusta suomalaisesta valikoimasta. 
Eräs pienten lasten äiti ihmetteli leikkivälineiden turva-
alustojen tarpeellisuutta. Yksi vanhemmista rouvista 
oli sitä mieltä, että leikkivälineitä ei tarvittaisi lainkaan. 
Asukkaat ajattelivat myös, että liikuntavälineille ei olisi 
puistossa käyttöä.  

Muutamat ihmiset toivoivat, että vanhaa puustoa voi-
si poistaa tietyistä kohtaa reilummin, jotta asunnoista 
avautuisi parempia näkymiä. Oltiin myös huolestunei-
ta kilpailuehdotuksen kasvillisuuden sulkevan puistoa 
liikaa, luoden ei toivottuja piilopaikkoja väärinkäyttäjil-
le. Eräs rouva ihmetteli miksi leikkipaikat oli sijoitettu 
puiston pohjoispäähän, ainoaan kohtaan, missä puisto 
rajautuu katuun. Ehdotettiin, että puiston reunaan lai-
tettaisiin aita, jossa käytävän kohdalla olisi suljettava 
portti. Tämän myötä haluttiin tutkia mahdollisuutta 
järjestää puiston toiminnot uudelleen niin, että leikki-
paikka sijoittuisi puiston eteläosaan. Kadusta johtuva 
korkeampi melutaso puiston pohjoispäässä puolsi toi-
mintojen uudelleen jäsentämistä.

Kaiken kaikkiaan asukkaat suhtautuivat puiston kun-
nostamiseen ja leikkimahdollisuuksien lisäämiseen 
positiivisesti.  Puistosta ei kuitenkaan toivottu liian hie-
noa, jottei se houkuttelisi liikaa ulkopuolisia ihmisiä. 
Tapaamisessa korostui puiston lähiasukkaiden mieli-
piteet. Palautteesta huolimatta, Tampereen kaupungin 
tavoitteena on houkutella käyttäjiä koko Amurista, kos-
ka puisto on kaupunginosan alueellinen puisto.

Kuva: Valokuva  Asukastapaamisesta 16.12.2013.
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Kuva: Luonnos, toimintojen uudelleen järjestä-
minen, vaihtoehto 1.

Kuva: Luonnos, toimintojen uudelleen järjestä-
minen, vaihtoehto 2.
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3.3 Vaihtoehtoiset uudet suunnitel-
mat

Tilaajan toiveesta tutkin asukastapaamisen jälkeen 
kaksi vaihtoehtoista tapaa suunnitella puisto uudelleen, 
joissa leikkipaikat sijoittuivat puiston eteläosaan, mah-
dollisimman kauas liikennöidystä Näsijärvenkadusta ja 
Valtatie 12:sta. Molemmissa vaihtoehdoissa säilyi kui-
tenkin alkuperäinen ajatus puiston rakenteesta, jossa 
puiston reunoilla oli rajaava kasvillisuusvyöhyke ja si-
säpuolella toiminnot. Suurin haaste toimintojen uudel-
leenjärjestämisessä oli pelikentän sovittaminen poh-
joiseen puistonosaan niin, että maastonmuotoja ei olisi 
tarvinnut muokata kohtuuttoman paljon. Kentän siirtä-
minen johti siihen, että mäkeä ei voisi entisellä paikalla 
enää laskea. Mäen alle siirrettyä kenttää on tarkoitus 
jatkossakin talvisin käyttää luisteluratana, joten mäen-
laskulle oli löydettävä uusi paikka. Tämän takia puiston 
eteläosaa on muotoiltu molemmissa vaihtoehdoissa 
niin, että siellä voi laskea mäkeä. 

Luonnosten perusteella päädyimme sijoittamaan ken-
tän poikittain puiston pohjoisosaan, johon se myös mit-
takaavansa puolesta sopi. Puiston molemmin puolin 
sijaitsevat 11 kerrosta korkeat pistetalot luovat yhdessä 
kentän kanssa vaikuttavan tunnelman. Tämä vaihto-
ehto minimoi maaston muotoilua ja jättää leveämmän 
reunavyöhykkeen Näsijärvenkadulle päin, jossa siitä 
on eniten hyötyä. Kentän päissä suojaavat reunavyö-
hykkeet kuitenkin jäävät kapeiksi, joten niihin päädyt-
tiin laittamaan päätyaidat. Kilpailuehdotuksessa ollutta 
puistokorttelia halkaisevaa pääkäytävää ei tässä vaih-
toehdossa pystytty säilyttämään suorana puiston poh-
joisosassa. 

3.4 Yleissuunnitelman työstö
Yleissuunnitelmaa työstettiin tämän jälkeen nähtäville 
menoa ja hyväksyntää varten. Toiminnot olivat löytäneet 
jo uudet sijaintinsa, mutta ne vaativat vielä tarkempaa 
suunnittelua osa-alueittain, mm. rakenteiden, pintama-
teriaalien ja kalusteiden sijoittelun osalta. Puistokeittiö 
pysyi alkuperäisellä paikallaan, mutta leikkipaikat ja 
niiden välinen aukio sekä urheilutoiminnot oli suunni-
teltava uudelleen, uusille sijainneille sopiviksi. Tilaa-
jan toiveesta tiukasta suorakulmaisesta rakenteesta 
luovuttiin ensin leikkipaikoilla. Ajateltiin että lapset 
viihtyvät monimuotoisemmassa leikkiympäristössä, ja 
kaarevia muotoja pitkin on luontevampaa liikkua.. Toi-
nen käytännön syy kulmien pyöristämiseen oli huolto-
ajon järjestäminen leikkipaikalle. Leikkipaikan kaarevat 
muodot kehittyivät aiheeksi, johon alueen keskikohtaan 
sijoittuva suorakulmainen aukio luo vahvan kontrastin. 
Pelikentän sijoittuminen poikittain puiston pohjoisosaan 
ja siltakumpujen säilyttäminen nykyisessä muodossa, 
puolsivat suorien kulmien pyöristämistä myös puiston 
pohjoisosassa. Pihojen sisäiset käytävät ja kasvillisuus-
alueet eivät olleet suorakulmaisia puu-Amurissakaan. 

Aiheet
Kilpailuehdotuksen hulevesiaiheita ja kosteikkokasvil-
lisuutta karsittiin, koska puistossa muodostuvan hule-
veden määrä on pieni. Muutama asukas asukastapaa-
misella oli myös ehdotettua vesileikkipaikkaa vastaan. 
Tiukan budjetin takia jouduimme luopumaan ajatukses-
ta, että sillan ympäristö olisi leikkipaikka: Rinteet oli-
sivat vaatineet valettavat turva-alustat, jotka leikkiväli-
neiden ja -sillan lisäksi olisivat olleet liian kalliit. 

Kaaiot: Toimintojen siirtyminen yleissuunnitte-
luvaiheessa.
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Kalusteet, rakenteet ja materiaalit 
Kilpailuvaiheessa ehdotettuja materiaaleja muutettiin. 
Tiilimuurit vaihdettiin luonnonkivimuureiksi, koska ne 
olisi näin helpompi toteuttaa. Leikkivälineiden pääma-
teriaaliksi valittiin metalli puun sijaan sen kestävyyden 
takia. Metallin katsottiin sopivan puiston teemaan ot-
taen huomioon, että Amurissa asuneet asukkaat olivat 
pääasiassa tehdastyöläisiä. Aukion yläpuolelle ajateltu 
tähtitaivasvalaistus päätettiin karsia suunnitelmasta 
kustannussyistä, mutta aukiolle toivottiin kuitenkin vie-
lä jonkinlaista erikoisvalaistusta. 

Väinö Linnan puistossa yli 30 vuotta sijainnut puusilta 
oli Amurin asukkaille tärkeä. Vanha silta oli kuitenkin 
huonossa kunnossa, joten vaihtoehtoina oli löytää uusi 
sopiva valmismallisilta, kunnostaa vanha silta tai suun-
nitella ja rakentaa uusi silta. Valmismalleista ei löytynyt 
sopivan kokoista siltaa, jonka ulkomuoto olisi miellyttä-
nyt. Ne olivat myös melko kalliita, joten päätimme joko 
kunnostaa vanha silta, tai rakentaa uusi. 

Kasvillisuus
Kilpailuehdotukseen nähden maanpeitekasvillisuusalu-
eita pienennettiin ja nurmipinta-alaa lisättiin. Vanhat, 
tiheään istutetut kuuset puiston pohjoisosassa päätet-
tiin poistaa, ja istuttaa tilalle muutama väljästi sijoitettu 
mänty. Perenna- ja pensaskummulla sijaitsevat vanhat 
vuorimännyt päätettiin säilyttää, koska pienet lapset 
pitivät niistä puiden hyvien kiipeilyominaisuuksien ta-
kia. Puistokeittiön marjapensasistutuksia vähennettiin 
tilaajan toiveesta, jotta oleskelupaikka ei jäisi liikaa 
pensaiden piiloon. Karviaiset jätettiin pois niiden piikik-
käiden oksien takia. Vaikka sillan ympäristön maaston-
muodot oli aiemmin päätetty säilyttää ennallaan, sillan 

Kuva: Luonnoksia, pienten lasten leikkipaikan 
muototutkielma.

vieressä sijainneet komeat salavat päätettiin korvata 
uusilla istutuksilla. Salavat ovat melko lyhytikäisiä ja 
vanhojen puiden latvukset olivat jo alkaneet ränsistyä. 
Puiden säilyttäminen olisi myös hankaloittanut sillan 
uusimista. Kilpailuehdotuksessa puistoa halkovaa pää-
käytävää ei enää korostettu pienpuilla, vaan puita sijoi-
tettiin vain pääsisäänkäyntien yhteyteen. 

3.5 Yleissuunnitelman nähtävillä olo
Kun yleissuunnitelma oli melkein valmis, se vietiin vie-
lä asukkaille nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Puiston 
peruskorjaukselle asetettu 400 000 euron budjetti ei 
saanut ylittyä. Ylläpidin kustannusarviota suunnittelun 
ohessa, jotta suunnitelma ei olisi liian kallis. Yleissuun-
nitelmaluonnos oli nähtävillä kahden viikon ajan vuo-
den 2014 alussa Väinö Linnan puistossa, palvelupiste 
Frenckellissä sekä internetissä Tampereen kaupungin 
sivuilla. Tämän ajanjakson aikana asukkailta kerättiin 
palautetta suunnitelmasta. Palautteita saatiin yhteen-
sä 11 kappaletta. Palautteissa kehuttiin puiston yleisil-
mettä, monia toimintoja, joissa eri ikäryhmät on otettu 
huomioon, sekä pelikentän säilymistä. Monet asukkaat 
toivoivat, että vanhaa kasvillisuutta poistettaisiin vain 
tarpeellisimmilta kohdilta, joissa uudet toiminta-alueet 
niin vaativat. Puiden tarjoamia varjostettuja alueita ha-
luttiin säilyttää. Muutamia asukkaita mietitytti pulkka-
mäen siirto. Monet ajattelivat, että vanhalla rinteellä 
edelleen laskettaisiin jatkossakin, vaikka toista rinnettä 
oltiin korottamassa. 

Nähtävillä olon jälkeen suunnitelmaa kehitettiin edel-
leen osin saadun palautteen perusteella. Muutokset 
koskivat kalusteita ja varusteita, materiaaleja ja kasvil-
lisuutta.
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Kuva: Nähtävillä ollut yleissuunnitelmaluonnos 1:1000. Kuva: Hyväksytty yleissuunnitelmaluonnos 1:1000.

Kalusteet, varusteet ja materiaalit
Turvallisuussyistä vanhan pulkkamäen alapuolelle 
yleissuunnitelmaluonnokseen sijoitetut penkit ja roska-
astia siirrettiin pelikentän toiselle puolelle. Näin niitä 
päin ei laskettaisi, mikäli rinnettä edelleen käytetään 
talvisin pulkkamäkenä. Lisäksi penkkejä ja roska-as-
tioita lisättiin muualle puistoon asukkaiden toiveesta. 
Leikkipaikkojen välineet jäsennettiin uudestaan ja iso-
jen lasten leikkipaikalle lisättiin kolmas keinu. Asuk-
kaat kertoivat palautteissaan, että keinuissa pelattava 
pallopeli oli suosittu. Pienten lasten liukumäki vaihdet-
tiin hieman isompaan, jotta myös vanhemmat lapset 
olisivat kiinnostuneet käyttämään sitä. Rekkitankoa toi-
vottiin, joten yksi suunnitelman liikuntavälineistä kor-
vattiin sellaisella.  

Tilaajan toiveesta poistettiin kaikki mukulakiveykset 
suunnitelmasta, koska kiviä on muissa kohteissa irro-

teltu ja heitelty. Kustannussyilläkin lienee olleen vaiku-
tuksensa pinnoitteen poistamiseen.

Kasvillisuus
Kaupungin tilaajan toiveesta pensasistutuksia vähen-
nettiin edelleen.  Suunnitelmasta poistettiin maanpei-
tekasvillisuus pienten lasten leikkipaikan pohjoispuo-
lelta jalopähkinöiden alta, marjapensaat puistokeittiön 
eteläreunalta sekä maanpeitekasvillisuus pelikentän 
etelälaidalta lehmuksen alta. Sen sijaan sillan alapuoli-
sia pensasistutuksia laajennettiin.

3.6 Suunnitelman hyväksyminen
Hankkeen laajuuden takia tilaaja päätti viedä päivitetyn 
yleissuunnitelman ja kustannusarvion lautakunnan hy-
väksyttäväksi. Suunnitelma hyväksyttiin 18.3.2014.
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4. Toteutussuunnittelu 
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Suunnittelun asiantuntijakonsultteina toimivat:

•	 Innogeo Oy, Raimo Tuohimaa ja Markus Linti-
nen, geo- ja rakennesuunnittelu, kuivatus ja 
tasaus

•	 Suunnittelukide Oy, Jarmo Niemi ja Mikko Rii-
taoja, sillan rakennesuunnittelu 

•	 Licon Oy, Pentti Putaja ja Sebastian Nousiaisen, 
valaistuksen suunnittelu

Toteutussuunnitteluvaiheen alussa puiston asema-
piirros sekä tasaus- ja kuivatussuunnitelma päällys-
rakennetyyppeineen tehtiin ensin, jotta työmaa voitiin 
käynnistää ja pohjarakenteita päästäisiin tekemään 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Asemapiirrok-
seen tehtiin viimeiset tarkennukset liittyen rajauksiin, 
materiaaleihin ja kalusteisiin. Kuvien esitystekniikka 
muokattiin Tampereen mallin mukaan. Asemapiirrok-
sen yhteydessä tehtiin myös määräluettelot kalusteis-
ta ja kasveista niiden mahdollisimman aikaista tilausta 
varten.

Puiston rakennedetaljit laadittiin asemapiirroksen ja 
kuivatus- ja tasaussuunnitelman ollessa tilaajan tar-
kistuksessa. Geo- ja rakennesuunnittelija kommentoi ja 
täydensi detaljeja. Siltasuunnitelmaa lukuun ottamatta 
kaikki asiakirjat valmistuivat 18.6.2014. Siltasuunnitte-
lu aloitettiin vasta kun kaikki muut piirustukset olivat 
valmiit, koska se rakennettaisiin joka tapauksessa vasta 
loppuvaiheessa. 

Materiaalit
Tilaaja selvitti Tampereen vanhojen rantamuurikivien 
riittoisuutta puiston muureiksi. Ilmeni, että muurikiviä 
ei sittenkään ollut käytettävissä, kuten ensin oli ajatel-
tu. Väinö Linnan puistossa oli kuitenkin paljon vanhoja 
järeitä reunakiviä, joita päätettiin käyttää muureissa. 
Muureja oli kuitenkin karsittava, koska reunakivet eivät 
olisi muuten riittäneet niihin kaikkiin. Muutamia istu-
tusalueita rajattiin myös näillä vanhoilla reunakivillä 
tarkkaan harkituissa kohdissa. Pintamateriaalien raja-
uksia päätettiin tehdä reunakivien lisäksi joissain koh-
taa nupukivillä.

Kasvillisuus
Kahden säilytettävän puun juurella sijaitsevat vanhat 
pensasistutukset päätettiin säilyttää ja osittain täyden-
tää ja suurentaa, sen sijaan että ne istutettaisiin uu-
destaan uudenmuotoisina alueina. Näin säilytettävien 
puiden juuristoihin ei kohdistu yhtä paljon niitä vahin-
goittavaa kaivamista.

Tasaus ja kuivatus
Väinö Linnan puiston tasaus ja kuivatus suunniteltiin 
yhteistyössä geo- ja rakennesuunnittelijan kanssa, joka 
myös suunnitteli puiston päällysrakennetyypit. Puiston 
hulevedet käsitellään imeyttämällä niitä nurmialueilla 
ja johtamalla niitä nurmipainanteita pitkin sadevesikai-
voihin. Puistoon suunniteltiin kaksi uutta sadevesikai-
voa ja pelikentälle salaojat sekä salaojakaivot. Muuten 
hyödynnetään puiston vanhoja kaivoja. 

Valaistus
Valaistus suunniteltiin valaistussuunnittelijan kans-
sa. Puistoa ympäröivien käytävien valaisimet säilyivät 
ennallaan, mutta kaikki puiston sisäisten käytävien ja 
toiminta-alueiden valaisimet uusittiin. Käytävien var-
relle sijoitettiin uusia pylväsvalaisimia ja pelikentälle 
kaksi kahden valonheittimen valaisinpylvästä. Aukiolle 
suunniteltiin valokivistä tähtikuvio ja sillan alustaan sitä 
valaiseva, siltapalkkien väliin kiinnitettävä valaisin.

Silta
Vanhan sillan kunnostuksesta rakennesuunnittelija-
konsultti laati kuntoarvion ja kustannusarvion, joiden 
perusteella todettiin, että paikalle kannattaa rakentaa 
uusi silta. Jo pelkkä vanhan sillan korjaaminen vain 
tarpeelliset osat vaihtamalla, oli suhteessa uuden sil-
lan rakentamiseen kallista. Piirsin luonnokset sillasta 
ja sen kaiteista, joiden perusteella rakennesuunnitteli-
ja piirsi puhtaaksi ehdotuksen sillan rakenteesta. Silta 
suunniteltiin puu-Amurin henkeen puusta. Puiston si-
säisen pääreitin takia sitä ylittävä silta nostettiin mah-
dollisimman korkealle.

Siltapiirustuksen valmistuttua päivitettiin myös ase-
mapiirustus ja tasaussuunnitelma, koska sillan koko ja 
lähtötasot olivat hieman muuttuneet. 

4.1 Toteutussuunnitelma
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Kuva: Puiston vanhat reunakivet.

Piirustussarja
Puistosuunnitelma ja puiston rakenteet

1. yleissuunnitelma

2. asemapiirustus 1:200

3. kuivatus- ja tasaussuunnitelma 1:200

4. rajausdetaljit 1:15

5. aukio 1:50, 1:10

6. istuskelutaso ja viljelylaatikko 1:100, 1:50, 
1:25

7. hiekkalaatikko 1:40, 1:20, 1:10

8. muuripenkki 1:50, 1:25, 1:10, 1:5

9. maastoportaat 1:50, 1:25, 1:10

10. perenna- ja pensasryhmä 1:50

11. portti 1:100,1:50,1:20,1:10

Valaistussuunnitelma

12. suunnitelmakartta 1:500, 1:100

13. urheilukentän suuntaus 1:500

14. siltavalaistus 1:10, 1:50

Siltasuunnitelma

15. siltasuunnitelma 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100

Kuva: Värillinen toteutussuunnitelma työmaa-
taulua varten 1:1000.



54.

Kuvat yllä: Puiston työmaa 28.8.2014, pelikenttä.

Kuvat yllä: Puiston työmaa 28.8.2014, perenna- 
ja pensasryhmä.
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4.2 Työmaa-aikainen suunnittelu

Rakennusvaiheessa työmaalla tehtiin joitain muutoksia 
suunnitelmiin. Osassa muutoksista kysyttiin suunnit-
telijan mielipidettä, mutta tilaaja teki myös osan pää-
töksistä itse. Suunnitelmaan esitetyistä perennoista 
neljään taimitarha esitti vaihtoehtoja. Kaikkia kasveja 
taimitarhalla ei ollut tarjottavana, eikä yksi ollut heidän 
kokemustensa mukaan tarpeeksi talvenkestävä.  

Kävin kahdesti työmaalla seuraamassa toteutusta ja 
haastattelemassa rakentajia. Puistoa rakentaa Tampe-
reen kaupungin oma rakentaja. 

Ensimmäisellä käynnillä, 28.8.2014, työmaa oli melko 
alkuvaiheessa. Poistettavia puita oli kaadettu, peliken-
tän pohjarakenteita oli tehty ja pensas- ja perennaryh-
män istutuksia oli alettu tekemään. 

Viereisen taloyhtiön toivomuksesta puistosta kaadet-
tiin enemmän vanhoja puita kuin mitä suunnitelmaan 
oli merkitty. Puiston pohjoispäässä pääkäytävää linjat-
tiin hieman eri tavalla, jotta saatiin säästettyä komeak-
si todettu koivu. Kaikki kuuset puiston pohjoisreunalla 
kaadettiin kentän läheisyyden ja suurten korkeuserojen 
takia. Kummulla sijaitsevan perenna- ja pensasryh-
män suunnitelmaa sovellettiin nykyisten hyväkuntois-
ten kasvien perusteella. Yksi säilytettäväksi suunniteltu 
pensasryhmä ei ollutkaan säilyttämisen arvoinen, mut-
ta vanhasta kasvillisuudesta löytyi muita hyväkuntoisia, 
poistettavaksi ajateltuja pensaita, joita päätettiin siirtää 
huonokuntoisten pensaiden tilalle. Perenna- ja pen-
sasryhmän polut rakennettiin hieman leveämpinä kuin 
suunnitelmassa, noin metrin levyisiksi.

Toisella työmaakäynnillä, 5.11.2014, iso osa rakenteista 
oli jo valmiina. Puiston pohjoisosa oli viimeisiä istutuk-

sia, porttia ja siltaa vailla valmis. Siltaa ei ollut vielä ra-
kennettu, koska odotettiin liimapuupalkkien toimitusta. 
Portin osat olivat jo valmiina odottamassa koontia, mut-
ta ne pystytettäisiin vasta viimeiseksi, jotta ne eivät olisi 
työmaaliikenteen tiellä. 

Puiston eteläosan puistokeittiön viljelylaatikko ja istus-
kelutaso sekä aukiota reunustava muuripenkki olivat 
jo valmiina. Muurin koko yläpinta oli päätetty peittää 
laudoituksella, toisin kuin oli suunniteltu (ks. liite 10). 
Syy toteutustavan muuttamiseen oli muurikivien epäta-
sainen pinta ja yksittäisten penkkien kiinnitys oli vaikea 
tehdä siististi. Lisäksi kiveykset oli tehty: aukion valo-
kivet, ruutuhyppely- ja shakkikuviot sekä puistokeit-
tiön tiilipäällysteet. Kummulla sijaitsevan perenna- ja 
pensasryhmän istutukset olivat valmiit ja viereiselle 
alueelle oli muotoiltu pulkkamäen vastarinne. Tilaaja 
oli päättänyt, että pulkkamäkeä ei sittenkään koroteta, 
jotta kummun päällä olevat isot kuuset pystytään säilyt-
tämään. Pääosa leikkivälineistä oli pystytetty. Leikkipai-
kan kiipeilytelineen kolme terästankoa oli kadoksissa, 
mikä viivästytti välineen kokoamista. Työmaalla katoaa 
usein tavaroita, koska kaikkea ei saada yöksi lukkojen 
taakse. 

Puisto valmistuu luultavasti vuoden loppuun mennes-
sä. Valmistuminen riippuu siitä milloin puuttuvat osat 
saadaan toimitettua työmaalle, ja siitä, milloin pakkaset 
ja lumisade alkaa. Tulos nähdään lopullisesti vasta ensi 
kesänä, tai oikeastaan muutamien vuosien päästä, kun 
uusi kasvillisuus on jokseenkin saavuttanut hahmonsa.
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Kuvat: Puiston työmaa 5.11.2014. Vasemmalla: Puiston eteläinen 
pääsisäänkäynti ja aukio. Puistokeittiön viljelylaatikko ja istuskeluta-
so. Kuva yllä: Puiston pohjoisosa ja valmis pelikenttä.
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19.8.2013  Kilpailun käynnistyminen

1.11.2013  Kilpailun päättyminen 

26.11.2013 Kilpailun tulosten julkaiseminen

29.11.2013 Jatkosuunnittelun käynnistyminen

16.12.2013 Asukastapaaminen

29.1.2014 -  Yleissuunnitelmaluonnos nähtävillä

12.2.2014 

18.3.2014  Yleissuunnitelman hyväksyminen

18.6.2014  Toteutussuunnitelmien valmistuminen

1.7.2014  Toteutuksen käynnistyminen

4.7.2014  Siltasuunnitelman valmistuminen

28.8.2014  1. työmaakäynti

5.11.2014  2. työmaakäynti

19.12.2014 Toteutuksen valmistuminen (arvio)

Suunnittelukilpailu 
       Yleissuunnittelu 

 
   Toteutussuunnittelu  

Toteutus

•	 toiminnot järjestettiin uudelleen
•	 suorakulmaisuudesta luovuttiin
•	 sillan ympäristön muotoilu säilytettiin ennallaan
•	 tiilimuurit vaihtuivat luonnonkivimuureiksi
•	 puistouuni poistettiin
•	 juomavesipiste lisättiin
•	 hulevesiaiheet poistettiin
•	 siltaleikkipaikka poistettiin
•	 tähtitaivasvalaistus poistettiin
•	 maanpeitekasvillisuuden käyttöä ja pensasistutuksia 

vähennettiin

•	 penkkejä ja roska-astioita siirrettiin ja lisättiin
•	 leikkipaikan välineistöä täydennettiin ja järjestettiin 

uudelleen
•	 pensasistutuksia poistettiin ja osin lisättiin
•	 mukulakiveykset poistettiin

•	 muureja vähennettiin
•	 vanhoja pensasistutuksia päätettiin säilyttää ennallaan

•	 puiston pohjoispäässä pääkäytävää linjattiin uudelleen, 
säilytettiin koivu

•	 perenna- ja pensasryhmän polut rakennettiin suunni-
teltua leveämpinä

•	 perenna- ja pensasryhmän istutuksia muutettiin
•	 4 perennaa vaihdettiin
•	 pohjoispäästä poistettiin suunniteltua enemmän puita
•	 mäenlaskukumpua ei korotettu, säilytettiin kuusi
•	 muuripenkin puinen istuinpinta tehtiin koko muurin 

pinnan peittäväksi

SUUNNITTELUVAIHE          SUUNNITELMAAN TEHDYT MUUTOKSET

Suunnitteluprosessin vaiheet ja niiden 
aikana tehdyt muutokset
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SUUNNITTELUVAIHE          SUUNNITELMAAN TEHDYT MUUTOKSET

Puiston rakenne ja toiminnot

reunavyöhykkeet, 
rajaavat maas-
tonmuodot ja / tai 
kasvillisuus

kortteleita 
yhistävä pää-
käytävä 

puisto- 
keittiö

pelikenttä

leikki, 
isot 
lapset leikki, pie-

net lapset

kuntoilu

vapaa 
toiminta-
alue

aukio

4.3 Lopullinen toteutuva puisto
Puiston rakenne
Puiston rakenne perustuu, kuten jo kilpailuvaiheessa, 
vanhaan puu-Amurille tyypilliseen korttelirakentee-
seen. Maastonmuodot ja kasvillisuusalueet sijoittuvat 
puiston reunoille, entisten asuinrakennusten paikoille. 
Ne muodostavat suojaavan reunavyöhykkeen toimin-
nallisten piha-alueiden ympärille. Kasvillisuusalueita 
rajaavat paikoin järeät graniittiset reunakivet sekä muu-
rit, jotka kuvastavat vanhojen rakennusten sokkeleita. 
Puiston käytävät jakavat ”piha-alueet” eri toiminta-alu-
eisiin ja pääsisäänkäyntejä korostavat puiset portit. 

Toiminnot
Puiston uudet leikkipaikat sijaitsevat puiston etelä-
osassa, mahdollisimman kaukana kaikista kaduista. 
Itäisessä kulmassa sijaitseva leikkipaikka on tarkoi-
tettu lähinnä noin 1-5 vuoden ikäisille lapsille. Leikki-
paikalla on keinuteline pienten lasten turva-istuimilla, 
kaksi jousieläintä (hevonen ja lammas, maanviljelijän 
tai myös amurilaisen tyypilliset kotieläimet), liukumä-
ki, karuselli ja hiekkalaatikko. Hiekkalaatikon reuna on 
muotoiltu niin, että se toimii itsessään leikin aiheena. 
Turva-alustaan rajautuva reuna on tehty suorana luon-
nonkivimuurina ja muut reunat on tehty kaartuvana 
puupöllireunana. Samoista pölleistä on yhdelle reunal-
le tehty leikkihellat keittiöleikkejä varten. Läntisessä 
kulmassa sijaitsee hieman vanhemmille lapsille tarkoi-
tettu leikkipaikka. Sen pääleikkiväline on iso kulmikas 
kiipeilyteline, jonka sininen verkkorakenne muistuttaa 
tähteä. Lisäksi isojen lasten leikkipaikalla on keinuja ja 
tasapainoiluväline. Keinut on asukkaiden toiveesta si-
joitettu niin, että niissä voidaan pelata ”keinumattia”, 
pallopeliä, jossa tarvitaan tilaa keinujen edessä.

Puiston eteläisen sisäänkäynnin yhteyteen pystytetään 
infotaulu, jossa kerrotaan kaupunginosan historiasta 
sekä Väinö Linnasta Amurin asukkaana. Leikkialueen 
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20 m10 m2 m

Kuva: Toteutuva suunnitelma 1:500

NÄSIJÄRVENKATU
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keskellä on aukio, jolla voi harrastaa erilaisia perintei-
siä leikkejä, kuten aikoinaan pihoilla puu-Amurissakin. 
Kiveyksessä on ruutuhyppelykuviot ja shakkiruudut. Li-
säksi aukiolla voi muun muassa hyppiä narua, kokoon-
tua ja esiintyä. Kiveyksessä on myös valokivitähtikuvio, 
jonka yhtenä tähtenä on Pohjantähti. 

Isojen lasten leikkipaikan pohjoispuolella on avoin nur-
mialue, jonka pohjoisreunassa on säilyvä korkea kum-
pu, jolta voi laskea mäkeä. Nurmialueen eteläosaan on 
muotoiltu matala vastarinne, joka estää laskemasta 
vahingossa leikkipaikalle asti. Nurmikolla voi myös esi-
merkiksi pelata pallopelejä, heitellä frisbeetä, lennät-
tää leijaa, istua piknikillä jne. 

Nurmialueen itäpuolella sijaitsee pääosin ennallaan 
säilyvä kumpu, jonka laella kasvaa perenna- ja pensas-
ryhmä. Ryhmästä poistettiin näkyvyyttä rajaavat, rän-
sistyneet katajat sekä muita huonokuntoisia pensaita 
ja sinne siemenistä levinneitä puuntaimia. Lisäksi osa 
perennoista korvattiin uusilla, suosien samoja kasveja 
mitä ryhmässä alun perin oli ollut. Asukkaat mieltävät 
ryhmän tärkeäksi lasten viidakoksi.

Puiston eteläosan pohjoiskulmassa, keskeisellä paikal-
la puistoa, sijaitsee puistokeittiö, kävijöiden yhteiskeit-
tiö, jossa asukkaat voivat oleskella, syödä eväitään esim. 
pöydän ääressä ja satokautena nauttia hyötykasvien 
antimista. Asukkaat voivat harrastaa pienimuotoista 

kaupunkiviljelyä keittiössä sijaitsevissa puisissa viljely-
laatikoissa. Puupintainen oleskelutaso ja puutarhapöy-
tä istuimineen kutsuvat ihmisiä oleskelemaan yhdessä. 
Puistokeittiön yhteydestä löytyy juoma- ja kasteluvesi-
piste. Viljelylaatikoiden ja oleskelutason välinen pinta 
ja vesipisteen ympäristö on päällystetty punaruskealla 
pihatiilipäällysteellä. Puistokeittiön yhteydessä on kaksi 
omenapuuta, ja aluetta reunustavat herukkapensaat.

Puiston pohjoisosaan sijoittuu hiekkatekonurmipintai-
nen pelikenttä. Sen päädyissä on elementtiaidat, joihin 
kuuluvat kiinteät maalit ja koripallotelineet. Kentällä 
tapahtuvia pelejä voi seurata kentän reunalle sijoitetuil-
ta penkeiltä. Kenttää ympäröivät nurmirinteet toimivat 
myös katsomoina. Pelikentän vieressä on kaiken ikäi-
sille tarkoitettu liikuntapaikka. Sen välineistöön kuuluu 
asukkaiden toiveesta rekkitanko, jossa on kaksi tankoa 
eri korkeuksilla. Pohjoisosan eteläosassa on niin kut-
suttu siltapuutarha. Silta yhdistää kahta korkeinta kum-
pua ja sen alittaa puiston pääkäytävä. Silta toimii port-
tiaiheena siirryttäessä puiston eteläisen ja pohjoisen 
osan välillä. Kumpujen luiskia korostetaan istutuksin. 
Puiston sisäiset reitit on päällystetty kivituhkalla. 

Merkintöjen selitykset
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Kuva: Puupintainen istuskelutaso, 
ylhäältä, 1:50. Ks. liite 8.

Kuva: Viljelylaatikot, ylhäältä, 1:50. 
Ks. liite 8.

Kuva: Rakenneleikkaus puistokei-
tiöstä, 1:50. Ks. liite 8.

Rakennedetaljit



63.

Kuva yllä: Eteläisen pääsisäänkäynnin portti,  
1:50. Ks. liite 12.

Kuva alla: Leikkikeittiö pienten lasten leikkipai-
kalla, hiekkalaatikko jossa leikkihellat ja pöydät. 
1:40. Ks. liite 9.
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Kuva: Jatkokehitetty suunnitelma 1:500
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5. Jatkokehitetty suunnitelma

Tiukan budjetin takia suunnitelmasta jouduttiin kar-
simaan rakenteita ja istutuksia, jotka olisivat korosta-
neet Väinö Linna - sekä puu-Amuri -teemaa ja tehneet 
kokonaisuudesta elämyksellisemmän ja maisema-
arkkitehtonisesti mielenkiintoisemman.  Diplomityötä 
varten olen laatinut erillisen, jatkokehitetyn suunnitel-
man, jossa budjettia ei ole otettu huomioon. Lisäykset 
ovat elementtejä, joita jouduttiin karsimaan, mutta joita 
edelleen olisi mahdollista tehdä. Ne lisäisivät paikkaan 
tunnelmaa, asukkaiden viihtyvyyttä ja leikin määrää.

Jatkokehitetyssä suunnitelmassa puiston reunavyöhyk-
keet ovat pohjois- ja eteläpäädyssä verhottu heinäis-
tutuksilla, jotka korostavat maastonmuotoja ja pääsi-
säänkäyntejä. Väinö Linna ja hänen teostensa aiheet 
inspiroivat käyttämään heiniä. Jalopähkinöiden alle on 
palautettu maanpeitekasvillisuus, joka jatkaa leikkipai-
kan pehmeitä muotoja.

Puistokeittiön tiilipäällystettä on jatkettu koko keittiön 
alueelle, jolloin siitä tulee eheämpi, selkeästi muusta 
puistosta erottuva kokonaisuus. 

Siltaleikkipaikka on palautettu luonnoksista puiston 
pohjoisosaan. Leikkipaikka eroaa ominaisuuksissaan 
ja luonteeltaan puiston eteläosan leikkipaikosta seik-
kailuhenkisyydessään. Leikkipaikalla on köysisilta, rin-
neliukumäki ja erilaiset kiipeilymahdollisuudet. Paikka 
luo lisää leikkimismahdollisuuksia ja lisää toimintaa 
puistossa.

Kuva: Toimintokaavio
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Kuva yllä: Näkymä eteläisestä pääsisään-
käynnistä, aukiosta ja leikkipaikoista.

Kuva alla: Pituusleikkaus A-A’ 1:500
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sämmän tunnelman luomiseksi. Puu-Amuriin viittaava 
puiston rakenne on säilynyt suunnitteluprosessin läpi, 
joskin viitteellisemmin kuin kilpailuehdotuksessa. Puis-
tokeittiö ja keittiöleikkipaikka ovat ideoina säilyneet, 
vaikka ne toteutettiin hieman eri tavalla kuin kilpailu-
vaiheessa oli ajateltu.  Viljelylaatikoiden määrä väheni 
ja tähtitaivasvalaistus vaihtui tähtikuvioon kiveyksessä. 
Joitain materiaaleja vaihdettiin, mutta ne ovat edelleen 
Puu-Amurille tyypillisiä materiaaleja. Idea monikäyttöi-
sestä, elävästä ja turvallisesta Amurilaispihasta on säi-
lynyt prosessin aikana. Puu-Amurin kortteliteema pysyi 
suunnitelman päälähtökohtana, mutta painopiste siirtyi 
suunnitelman jatkokehittelyssä pihojen rakenteeseen ja 
toiminnallisuuteen.

Tiukan budjetin takia suunnitelmasta jouduttiin karsi-
maan rakenteita ja istutuksia, jotka olisivat korostaneet 
Väinö Linna - sekä puu-Amuri -teemaa ja tuoneet sillä 
tavalla lisäarvoa puistoon. Siksi laadin diplomityötä var-
ten erillisen, jatkokehitellyn suunnitelman, jossa bud-
jettia ei ole otettu huomioon.

Oli hienoa päästä kokemaan koko puiston suunnitte-
lu- ja toteutusprosessi alusta loppuun. Puiston oli alun 
perin tarkoitus valmistua lokakuun 2014 aikana, mutta 
suunnitellusta aikataulusta jäätiin jälkeen jo yleissuun-
nitteluvaiheessa, kun puiston toiminnot päätettiin jär-
jestää uusiksi. Aikataulu oli alun perin tiukka. Puisto oli 
toisella työmaakäynnillä 5.11.2014 miltei valmis. Toteu-
tus jatkuu vielä muutamien rakenteiden osalta. Puisto 
valmistuu arviolta joulukuun loppuun mennessä. Nopea 
aikataulu on ollut koko suunnittelu- ja toteutusryhmälle 
haastava. 

Uuden puiston myötä kaupunginosan leikki- ja peli-
toimintoja on monipuolistettu. Lisäksi koko perhe ja 
ikääntyvä väestö on otettu huomioon uusilla virkistystä 
ja oleskelua palvelevilla toiminnoilla. Puisto elävöittää 
kaupunginosan ja muistuttaa asukkaita vanhasta Amu-
rista. 

Teemapuisto, jonka aiheena on Väinö Linna ja puu-Amu-
ri, oli lähtökohtana suunnittelulle haastava. Teemaleik-
kipaikkojen tavoitteita ovat identiteetti, vetovoimaisuus 
ja hauskuus (Kilpailuohjelma, 2013, 4), kun taas Väinö 
Linna tunnetaan realistisesta kirjoitustyylistä ja synkis-
tä aiheista. Teokset käsittelevät yhteiskuntaa 1900-lu-
vun alussa, jonka vaiheita ja tapahtumia Linna itse koki 
lapsuudessaan torppariperheessä, asuessaan työläise-
nä Amurissa ja taistellessaan talvisodassa. 

Kilpailuvaiheessa otin puu-Amurin vanhan korttelira-
kenteen päälähtökohdaksi, johon puiston rakenne ja 
toimintojen sijoittelu viittasivat. Lisäksi valitsemani ma-
teriaalit olivat puu-Amurille tyypillisiä. Puistokeittiö ja 
keittiöleikkipaikka viittasivat puu-Amurin yhteiskeittiöi-
hin, ja viljely, kosteikot ja heinäistutukset, hillityt väri-
sävyt ja tähtitaivasvalaistus Väinö Linnaan. Puu-Amurin 
korttelipihat olivat täynnä elämää. Pihoilla leikittiin, pe-
lattiin pelejä, pidettiin kasvimaita ja eläimiä. Suunnitel-
ma pyrkii tuomaan takaisin näitä puu-Amurin aikaisia 
tunnelmia. 

Suunnitelma muuttui paljon prosessin aikana. Positii-
vista on, että suurin muutoksiin vaikuttava tekijä oli-
vat käyttäjät. Asukkaiden mielipiteitä on vastaanotettu 
monessa prosessin vaiheessa, ja turvallisuussyyt sekä 
asukkaiden toiveet johtivat kilpailuehdotuksesta poik-
keaviin ratkaisuihin. Puiston suunnittelussa painotettiin 
käyttäjäystävällisyyttä. Suuri merkitys oli myös tiukalla 
budjetilla, vaikka se oli tiedossa jo kilpailuvaiheessa. 
Pelikentän siirto yleissuunnitelman jatkotyöstövaihees-
sa aiheutti suuria lisäkustannuksia kilpailuvaiheeseen 
nähden. Leikkisilta ja sitä ympäröivä rinneleikkipaikka 
sekä tähtitaivasvalaistus olivat kalleimmat aiheet, jotka 
karsiutuivat prosessin aikana. Myös istutettavaa kasvil-
lisuutta vähennettiin. Puistouuni jätettiin pois mahdolli-
sen ilkivallan takia, koska osa asukkaista vastusti uunia 
häiriökäytön pelossa.

Tilaajan toiveesta suorakulmaisuudesta luovuttiin osit-
tain käytännön syistä, osin budjetin, ja osittain leikki-

Johtopäätökset
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Väinö Linnan puiston sijainti Tampereella, 1:20 000 

rauta-
tieasema

Väinö 
Linnan 
puisto

Pyynikki

Näsijärvi

Pyhäjärvi

Taustaa

Diplomityö käsittelee Tampereella sijaitsevan Väinö Linnan 
puiston perusparannuksen suunnittelua ja toteutusta. Pro-
sessi alkaa syksyllä 2013 Tampereen kaupungin järjestämällä 
kunnostuksen ideakilpailulla. 

Kilpailun tavoitteena oli luoda monipuolinen, koko perheen 
leikki-, peli- ja oleskelupaikka, joka kytkeytyy teemallisesti 
kirjailija Väinö Linnaan tai hänen aikakautensa puu-Amuriin. 
Suunnittelu on tehty maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä 
Oy:ssä.

Väinö Linnan puisto sijaitsee Tampereen keskustan lähettyvillä 
Amurin kaupunginosassa. Puisto on noin 0,9 hehtaarin laajui-
nen ja sitä ympäröivät 70- ja 80-luvun asuinkerrostalot. Amu-
rin kaupunginosaa kutsuttiin 1800-luvun lopulta 1960-luvulle 
asti puu-Amuriksi silloisen yhtenäisen ruutukaavoitetun puu-
taloalueen takia.

Puu-Amuri
Kaupunginosa perustettiin vuonna 1868 helpottamaan Fin-
laysonin puuvillatehtaan työntekijöiden ja muiden työläisten 
asuntopulaa. ’Amurin nimi juontaa Siperian Amurinmaan siirto-
kunnasta, jonne ensimmäiset suomalaiset lähtivät 1860-luvulla. 
Tamperelaisten mielestä uusi kaupunginosa sijaitsi niin kaukana kes-
kustasta, että sitä alettiin kutsua Amuriksi.’ (Aitasalo, 2003) Työ-
läiskaupunginosa muodostui eheistä matalista puutalokort-
teleista, joista jokainen koostui neljästä tontista. Taloissa oli 
useita asuntoja, joten omistajan lisäksi samassa talossa asui 
yleensä vuokralaisia. Taloissa oli tyypillisesti yhteiskeittiöt, jot-
ka jaettiin asukkaiden kesken. Puu-Amurin korttelipihat olivat 
täynnä elämää. Pihoilla leikittiin, pelattiin pelejä, pidettiin kas-
vimaita ja eläimiä.

’Talojen pihamaat olivat rakennusten ja aitojen ympäröimiä. [ – – ] 
Asunnot olivat pieniä ja ahtaita, mutta pihamaalla oli tilaa leikkiä.’ 
(Seppovaara, 2000)

’Amurin pihoissa oli elämää. Lapset leikkivät hippasilla oloa, van-
teenpyöritystä, leijanlennätystä, laudanhyppäystä, kuurupiiloa ja 

mia Suomen lähihistorian keskeisiin tapahtumiin ja selventä-
vät myös punaisten pyrkimyksiä liittyen sisällissotaan.

Suunnittelualue
Väinö Linnan puisto on Amurin kaupunginosapuisto, alueen 
tärkein koko perheen leikki- ja oleskelupuisto. Puiston ym-
päristössä asuu niin lapsiperheitä, nuoria, aikuisia kuin van-
huksia. Puistossa on pelikenttiä ja oleskelupaikkoja, ja leikki-
välineitä on sijoitettu kolmeen eri kohtaan puistoa. Tasaisella 
alueella sijaitsevaan puistoon on läjitetty pintamaita kumpa-
reiksi. Kahta isointa kumparetta puiston pohjoisosassa yhdis-
tää puusilta. Korkeinta nurmikumpua käytetään talvisin mäen-
laskuun. Puiston puusto on pääosin hyväkuntoista ja kookasta. 
Osa puiston keskiosassa sijaitsevista vanhoista koivuista saat-
taa olla peräisin puu-Amurin ajoilta. Puistossa on myös pensa-
sistutuksia, jotka rajaavat eri toimintoalueita. Yhden kummun 
päällä sijaitsee monilajinen perenna- ja pensasryhmä.

Puistoa reunustavat käytävät ovat vanhoja puu-Amurin ka-
tuja, jotka kaupunginosan uudistuksessa on muutettu puis-
tokäytäviksi. Puiston itä- ja eteläreunan käytävät on esitetty 
Tampereen kaupungin keskustan pyöräverkkosuunnitelmassa 
2013 pääreiteiksi. (Kilpailuohjelma, 2013, 6) Pohjoisessa puis-
to rajautuu liikennevyöhykkeeseen. Siihen kuuluvat Näsijär-
venkatu, junarata ja Paasikiventie (Valtatie 12), joiden toisella 
puolella sijaitsevat Särkänniemen huvipuisto sekä Näsijärvi. 
Junarata on korkealla ratapenkalla ja rajaa näkymän puistosta 
Näsijärvelle ja huvipuistoon. Junanradan ali on puistoa vasta-
päätä alikulkureitti. Puiston eteläpuolella sijaitsee päiväkoti. 
Lännessä ja idässä puisto rajautuu 70- ja 80-luvulla rakennet-
tuihin asuinkerrostalotontteihin. Amurin kaupunginosan ilme 
on lähiömäinen ja vehreä. 

Lähteet:

Aitasalo, Aimo et al., 2003. Amurin työläismuseokortteli. Tampereen mu-
seoiden julkaisuja 70. Tampere. 

Seppovaara, Juhani, 2000. Amurin työläismuseokortteli. Rakennusalan 
Kustantajat, RAK. Helsinki.
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Saarikuja

piksua, joka muistutti pesäpalloa. Ruutua hypättäessä potkittiin lö-
tää eli kiveä ruudusta ruutuun.’ (ibid, 93)

’…jos elettäisiin vaikkapa 1920-lukua, lapset leikkisivät pihalla, muu-
tama ukko istuisi penkillä ja kuorma-ajuri valjastaisi hevosta…’ (ibid, 
18)

Puutalot alkoivat 50- ja 60-luvulla ränsistyä. Tampereen kau-
punginhallitus julkaisi vuonna 1956 vihkosen, jonka avulla 
talonomistajia yritettiin saada myötämielisiksi saneerausta 
kohtaan. Vuonna 1965 Amurin alueelle vahvistettiin uusi ase-
makaava, ja tontinomistajien ja rakentajien kesken alkoi vähi-
tellen syntyä kauppoja. Puutalot purettiin vaiheittain ja tilalle 
rakennettiin 60-luvun lopulta 80-luvulle väljästi sijoiteltuja 
kerrostaloja silloisten kaavoitusihanteiden mukaan. Kahden 
vanhan korttelin tilalle kaavoitettiin puisto ja sitä ympäröivät 
kadut muutettiin puistokäytäviksi. Myös monet muut kaupun-
ginosan kaduista muutettiin kevyen liikenteen reiteiksi. 

Puiston rakentaminen alkoi 70-luvun lopulla, jolloin puistoa 
kutsuttiin Amurinpuistoksi. 90-luvulla Tampereen kaupunki 
nimesi viheralueen Väinö Linnan puistoksi. Yksi puu-Amurin 
aikainen kortteli säilytettiin kaupunginosan saneerauksesta 
huolimatta puiston eteläpuolella, muistona vanhasta Amuris-
ta. Kortteli on nykyään työläismuseokortteli. 

Väinö Linna
Väinö Linna syntyi vuonna 1920 torpparisukuun pienessä ky-
lässä noin 50 km Tampereelta. Nuorena hän teki kotikylässään 
monenlaisia tilapäistöitä, mutta hänellä oli ajatus merkityksel-
lisemmästä tulevaisuudesta. 17 vuoden ikäisenä hän muutti 
Tampereelle Amuriin tätinsä alivuokralaiseksi, ja hän pääsi 
toisen sukulaisen kautta töihin Finlaysonin tehtaalle. 

Linna oli mukana jatkosodassa, jonka aikana hän rupesi va-
paa-ajallaan kirjoittamaan sodasta. Sodan loputtua hän aloitti 
varsinaisen kirjoittamisen. Väinö Linnan kaksi ensimmäistä ro-
maania sijoittuvat Amuriin (Päämäärä 1947 sekä Musta rakkaus 
1948).  Linnan suuret teokset, Tuntematon sotilas (1954) ja Täällä 
Pohjantähden alla -trilogia (1959, 1960 ja 1962) avaavat näkökul-

Puu-Amurin aikainen yhteiskeittiö Amurin työläismu-
seokorttelissa. (Seppovaara, 2000, 54)

Oikealla: Valokuva Amurista vuodelta 1957.          
© Lentokuva Vallas Oy ja Tampereen kaupunki.

Valokuvia suunnittelualueelta ja sen välittömästä ympäristöstä.

Väinö Linnan puisto 29.11.2013.
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Puu-Amuri vuonna 1946 Korttelirakenne Puiston rakenne ja toiminnot
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Suunnittelukilpailu

Kilpailuehdotus ottaa huomioon asukkaiden tarpeet ja toiveet, 
samalla kun se muistuttaa kaupunginosan historiasta. Ehdo-
tus on saanut vaikutteita sekä puu-Amurista että Väinö Linnan 
elämästä, hänen teosten tapahtumista, aiheista ja tunnelmis-
ta. Vaikutteet ilmenevät ehdotuksen rakenteessa, materiaa-
livalinnoissa, istutuksissa ja toiminnoissa. Puiston värisävyt 
ovat hillityt, puu-Amurille tyypilliset, sekä Linnan vakavaan ja 
realistiseen kirjoitustyyliin ja aiheisiin viittaavat. Kilpailuehdo-
tus pyrkii tuomaan takaisin puu-Amurin aikaisia tunnelmia.

Puiston rakenne
Ehdotuksen suorakulmainen muotokieli ja rakenne sekä toi-
minnallisten alueiden sijoittelu perustuvat vanhaan puu-
Amurille tyypilliseen korttelirakenteeseen. Asuinrakennukset 
muodostivat yhtenäisen suljetun rakennusvyöhykkeen kortte-
lin ulkoreunalle, jonka sisäpuolella sijaitsivat pihat ja pihara-
kennukset. Kortteleita halkoivat keskeltä risteävät käytävät, 
jotka myös toimivat tonttien rajoina. Korttelien sisääntulojen 
kohdilla olivat portit. 

Kilpailuehdotuksen maastonmuodot ja kasvillisuusalueet si-
joittuvat puiston reunoille, entisten asuinrakennusten paikoil-
le. Ne muodostavat reunavyöhykkeen toiminnallisten piha-alu-
eiden ympärille. Pääsisäänkäyntejä korostavat puiset portit.

Toiminnot
Kilpailuehdotuksessa puiston uusia aktiviteetteja ovat lähi-
liikunta, kiipeily, esiintyminen, kaupunkiviljely ja ruoanlaitto. 
Oleskelupaikkoja on myös lisätty ja leikkimismahdollisuuksia 
monipuolistettu. Leikkialueen keskellä on aukio, jolla voi mm. 
kokoontua ja esiintyä, joka sateella toimii myös hulevesiaihee-

Puu-Amurin materiaalit

Puu
Amuri kutsuttiin vuosien 1870 ja 1965 välillä puu-
Amuriksi silloisten puukortteleiden takia, jotka 
rakennettiin helpottamaan kasvavan työväestön 
asuntopulaa. Ehdotuksessa kalusteet, istuskeluta-
sot, viljelylaatikot ja portit ovat puuta.

Mukulakiveys
Puu-Amurissa kadut olivat usein päällystetty mu-
kulakivellä. Ehdotuksessa mukulakiveä on mm. 
hulevesikouruissa ja perenna- ja pensasryhmän 
läpi kulkevan pienen polun pinnoitteena.

Punatiili 
Puu-Amurissa savupiiput ja osin sokkelit oli muu-
rattu punatiilestä. Kilpailuehdotuksessa puistouuni 
ja muurit, jotka kuvastavat puu-Amurin sokkelei-
ta, on verhoiltu punatiilellä. Verhoiluun käytetään 
mahdollisuuksien mukaan vanhoja käsin lyötyjä 
tiiliä. Keittiöiden kiveykset tehdään punaisesta kes-
tävästä pihatiilipäällysteestä. 

na. Kilpailuehdotuksessa leikkivälineet on keskitetty kahdelle 
vierekkäiselle alueelle. Vapautuneille alueille on ehdotettu uu-
sia toimintoja. Puiston olevat maastonmuodot säilyvät pääpiir-
teittäin, ja niitä hyödynnetään sijoittamalla toimintoja ja raken-
teita niiden reunoille. 

Yhteiskeittiöt
Puistokeittiö puiston keskiosassa sekä leikkikeittiö pienten 
lasten leikkipaikalla viittaavat puu-Amurille tyypilliseen yh-
teiskeittiöön. Puistokeittiössä on asukkaiden vapaassa käytös-
sä oleva ulko-uuni, vesipiste, ruokailupaikka sekä hyötykasvil-
lisuutta, kuten omenapuu sekä marjapensaita. Leikkikeittiössä 
lapset voivat leikkiä ruoanlaittoa yhdessä. Molemmissa keitti-
öissä on myös viljelylaatikoita.

Maanviljely
Sekä puistokeittiössä että leikkikeittiössä sijaitsevissa viljely-
laatikoissa kaupunkilaiset voivat kokeilla pienimuotoista vilje-
lyä. Laatikoissa voidaan viljellä yhdessä mm. yrttejä, vihannek-
sia ja kukkia. Viljelylaatikoiden lisäksi koristeheinäistutukset 
viittaavat maanviljelyyn ja Väinö Linnaan, joka nuorena itse teki 

maataloustöitä ja vanhemmalla iällä kirjoitti aiheesta. Puu-
Amurin pihoilla oli myös pieniä kasvimaita.

Hulevesien käsittely
Ehdotuksessa hulevedet johdetaan viivytys- ja imeytyspainan-
teisiin. Puiston eteläpään lisäkuivatustarve on ehdotuksessa 
ratkaistu ohjaamalla ja imeyttämällä vedet tehokkaammin. 

Pienten lasten leikkipaikalle on ehdotettu sadevesiä keräävää 
säiliötä, josta lapset voivat pumpata vettä leikkeihin, ja seurata 
sen valumista kouruissa. Aukio sijaitsee ympäristöönsä nähden 
alemmalla tasolla. Aukion pintaan on muotoiltu matala allas, 
johon ympäröivien alueiden pintavedet kerääntyvät. Rankkasa-
teella allas saattaa hetkellisesti täyttyä vedellä. Vesi kuitenkin 
tyhjentyy aukion pohjalla olevan sadevesikaivon kautta.  

Valaistus 
Pääreittien ja toiminta-alueiden perusvalaistus toteutetaan 
uusilla pylväsvalaisimilla. Pelikentällä on kaksi valonheitintä. 
Pääkäytävää korostetaan lisäksi muureihin upotetuilla muuri-
valaisimilla ja aukiota erityisellä tähtitaivasvalaistuksella. 

© Maanmittauslaitos 2010

Näkymä puistokeittiöstä pohjoiseen. Keskellä 
ruokailupaikka ja uuni sekä ympärillä istuinreu-
naiset viljelylaatikot. 

Pohjapiirustus 1:40020 m10 m2 m
Poikkileikkaus B-B’ 1:400

Näkymä pääkäytävää pitkin pohjoisesta. 
Oikealla isojen lasten leikkipaikka ja aukio 
hulevesialtaalla ja tähtitaivasvalaistuksella.
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Kaaiot: Toimintojen siirtyminen yleissuunnitteluvaiheessa.

Kuvia työmaalta 5.11.2014 ja valmiita 
rakenteita.
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Yleis- ja toteutussuunnittelu

Toteutuva puisto
Puiston rakenne perustuu edelleen vanhaan puu-Amurille 
tyypilliseen korttelirakenteeseen. Maastonmuodot ja kasvilli-
suusalueet sijoittuvat puiston reunoille, entisten asuinraken-
nusten paikoille ja muodostavat reunavyöhykkeen toiminnal-
listen piha-alueiden ympärille. Kasvillisuusalueita rajaavat 
paikoin järeät graniittiset reunakivet sekä muurit, jotka kuvas-
tavat vanhojen rakennusten sokkeleita. Puiston käytävät jaka-
vat ”piha-alueet” eri toiminta-alueisiin ja pääsisäänkäyntejä 
korostavat puiset portit. 

Toiminnot
Puiston uudet leikkipaikat sijaitsevat puiston eteläosassa, 
mahdollisimman kaukana kaduista. Itäisessä kulmassa si-
jaitseva leikkipaikka on tarkoitettu pienemmille lapsille. Leik-
kipaikalla on keinuteline turva-istuimilla, kaksi jousieläintä 
(hevonen ja lammas, maanviljelijän tai myös amurilaisen tyy-
pilliset kotieläimet), liukumäki, karuselli ja hiekkalaatikko. 
Hiekkalaatikon reuna on muotoiltu niin, että se toimii itses-
sään leikin aiheena. Turva-alustaan rajautuva reuna on tehty 
suorana luonnonkivimuurina ja muut reunat on tehty kaartu-
vana puupöllireunana. Samoista pölleistä on yhdelle reunalle 
tehty leikkihellat keittiöleikkejä varten. Läntisessä kulmassa 
sijaitsee hieman vanhemmille lapsille tarkoitettu leikkipaikka. 
Sen pääleikkiväline on iso kiipeilyteline, jonka sininen verkko-
rakenne muistuttaa tähteä. Lisäksi isojen lasten leikkipaikalla 
on keinuja ja tasapainoiluväline. 

Isojen lasten leikkipaikan pohjoispuolella on avoin nurmialue, 
jonka pohjoisreunassa on säilyvä korkea kumpu, jolta voi las-
kea mäkeä. Nurmialueen eteläosaan on muotoiltu matala vas-
tarinne, joka estää laskemasta vahingossa leikkipaikalle asti. 
Nurmikolla voi myös esimerkiksi pelata pallopelejä, heitellä 
frisbeetä, lennättää leijaa, istua piknikillä jne.

Leikkialueen keskellä on aukio, jolla voi harrastaa erilaisia pe-
rinteisiä leikkejä, kuten aikoinaan pihoilla puu-Amurissakin. 
Kiveyksessä on ruutuhyppelykuviot ja shakkiruudut. Lisäksi 
aukiolla voi muun muassa hyppiä narua, kokoontua ja esiintyä. 

Kiveyksessä on myös valokivitähtikuvio, jonka yhtenä tähtenä 
on Pohjantähti. 

Puiston eteläosan pohjoiskulmassa sijaitsee puistokeittiö, 
kävijöiden yhteiskeittiö, jossa asukkaat voivat oleskella, har-
rastaa pienimuotoista kaupunkiviljelyä, syödä eväitään esim. 
pöydän ääressä ja satokautena nauttia hyötykasvien antimista. 
Puupintainen oleskelutaso ja puutarhapöytä istuimineen kut-
suvat ihmisiä oleskelemaan yhdessä. Puistokeittiön yhteydestä 
löytyy juoma- ja kasteluvesipiste. Viljelylaatikoiden ja oleske-
lutason välinen pinta on päällystetty punaisella pihatiilipääl-
lysteellä. Puistokeittiön yhteydessä on kaksi omenapuuta, ja 
aluetta reunustavat herukkapensaat.

Puiston pohjoisosaan sijoittuu hiekkatekonurmipintainen peli-
kenttä. Sen päädyissä on elementtiaidat, joihin kuuluvat kiin-
teät maalit ja koripallotelineet. Kentällä tapahtuvia pelejä voi 
seurata kentän reunalle sijoitetuilta penkeiltä tai ympäröiviltä 
nurmirinteiltä. Pelikentän vieressä on liikuntapaikka, jonka 
välineistöön kuuluu asukkaiden toiveesta rekkitangot. Pohjois-
osan eteläosassa on siltapuutarha. Silta yhdistää kahta kor-
keinta kumpua ja sen alittaa puiston pääkäytävä. 

Hulevedet
Puiston hulevedet käsitellään imeyttämällä niitä nurmialueilla 
ja johtamalla niitä nurmipainanteita pitkin sadevesikaivoihin. 
Puistoon suunniteltiin kaksi uutta sadevesikaivoa ja pelikentäl-
le salaojat sekä salaojakaivot. Muuten hyödynnetään puiston 
vanhoja kaivoja. 

Valaistus
Puiston sisäisten käytävien varrelle sijoitettiin uusia pylväsva-
laisimia ja pelikentälle kaksi kahden valonheittimen valaisin-
pylvästä. Aukiolle suunniteltiin valokivistä tähtikuvio ja sillan 
alustaan sitä valaiseva, siltapalkkien väliin kiinnitettävä valai-
sin. Puistoa ympäröivien käytävien valaisimet säilyivät ennal-
laan

19.8.2013 Kilpailun käynnistyminen

1.11.2013 Kilpailun päättyminen 

26.11.2013 Kilpailun tulosten julkaiseminen

29.11.2013 Jatkosuunnittelun käynnistyminen

16.12.2013 Asukastapaaminen

29.1.2014 - Yleissuunnitelmaluonnos nähtävillä

12.2.2014 

18.3.2014 Yleissuunnitelman hyväksyminen

18.6.2014 Toteutussuunnitelmien valmistuminen

1.7.2014 Toteutuksen käynnistyminen

4.7.2014 Siltasuunnitelman valmistuminen

28.8.2014 1. työmaakäynti

5.11.2014 2. työmaakäynti

19.12.2014 Toteutuksen valmistuminen (arvio)

Suunnittelukilpailu          Yleissuunnittelu 
 Toteutussuunnittelu         Toteutus

•	 toiminnot järjestettiin uudelleen
•	 suorakulmaisuudesta luovuttiin
•	 sillan ympäristön muotoilu säilytettiin ennallaan
•	 tiilimuurit vaihtuivat luonnonkivimuureiksi
•	 puistouuni poistettiin
•	 juomavesipiste lisättiin
•	 hulevesiaiheet poistettiin
•	 siltaleikkipaikka poistettiin
•	 tähtitaivasvalaistus poistettiin
•	 maanpeitekasvillisuuden käyttöä ja pensasistutuksia 

vähennettiin

•	 penkkejä ja roska-astioita siirrettiin ja lisättiin
•	 leikkipaikan välineistöä täydennettiin ja järjestettiin 

uudelleen
•	 pensasistutuksia poistettiin ja osin lisättiin
•	 mukulakiveykset poistettiin

•	 muureja vähennettiin
•	 vanhoja pensasistutuksia päätettiin säilyttää ennallaan

•	 puiston pohjoispäässä pääkäytävää linjattiin uudelleen, 
säilytettiin koivu

•	 perenna- ja pensasryhmän polut rakennettiin suun-
niteltua leveämpinä

•	 perenna- ja pensasryhmän istutuksia muutettiin
•	 4 perennaa vaihdettiin
•	 pohjoispäästä poistettiin suunniteltua enemmän puita
•	 mäenlaskukumpua ei korotettu, säilytettiin kuusi
•	 muuripenkin puinen istuinpinta tehtiin koko muurin 

pinnan peittäväksi

SUUNNITTELUVAIHE         SUUNNITELMAAN TEHDYT MUUTOKSET

Kilpailuvaiheen jälkeen suunnitelma on muovautunut sekä 
asukkaiden että tilaajan toiveita soveltaen. Puiston suunnitte-
lussa painotettiin asukaslähtöisyyttä ja käyttäjäystävällisyyttä. 
Tampereen kaupunki järjesti asukastapaamisen, johon osallis-
tui yhteensä 12 asukasta. Tapaamisen jälkeen päädyttiin tut-
kimaan mahdollisuutta järjestää puiston toiminnot uudelleen 
niin, että leikkipaikka sijoittuisi puiston eteläosaan, jotta se 
ei rajautuisi katuun. Tutkielman perusteella katsottiin uuden 
järjestyksen olevan parempi, joten toiminnot päätettiin siir-
tää ja suunnitella uudelleen, uusille sijainneille sopiviksi. 

Tilaajan toiveesta tiukasta suorakulmaisesta rakenteesta luo-
vuttiin ensin leikkipaikoilla. Ajateltiin että lapset viihtyvät mo-
nimuotoisemmassa leikkiympäristössä, ja kaarevia muotoja 
pitkin on luontevampaa liikkua. Leikkipaikan kaarevat muodot 
kehittyivät aiheeksi, johon alueen keskikohtaan sijoittuva suo-
rakulmainen aukio luo vahvan kontrastin. Pelikentän sijoittu-
minen poikittain puiston pohjoisosaan ja siltakumpujen säi-
lyttäminen nykyisessä muodossa, puolsivat suorien kulmien 
pyöristämistä myös puiston pohjoisosassa. 

Yleissuunnitelmaluonnos oli nähtävillä kahden viikon ajan, 
jonka aikana asukkailta kerättiin palautetta. Palautteissa ke-
huttiin mm. puiston yleisilmettä ja monia toimintoja, joissa eri 
ikäryhmät on otettu huomioon. Nähtävillä olon jälkeen suunni-
telmaa kehitettiin edelleen.

Toteutussuunnitteluvaiheessa asemapiirrokseen tehtiin vii-
meiset tarkennukset liittyen rajauksiin, materiaaleihin ja ka-
lusteisiin sekä suunniteltiin puistoon uusi silta. Väinö Linnan 
puistossa yli 30 vuotta sijainnut puusilta oli Amurin asukkaille 
tärkeä, mutta huonossa kunnossa. Rakentamisvaiheessa työ-
maalla tehtiin vielä joitain pieniä muutoksia suunnitelmiin. 

Kaavio: Suunnitteluvaiheet ja niiden aikana tehdyt muutokset

Pohjapiirustus 1:400

20 m10 m2 m
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Kuva: Näkymä eteläisestä pääsisään-
käynnistä, aukiosta ja leikkipaikoista.

Toimintokaavio

Kuva: Havainnekuva leikkipaikkojen välis-
estä aukiosta.

Jatkokehitetty suunnitelma

Tiukan budjetin takia suunnitelmasta jouduttiin karsimaan 
rakenteita ja istutuksia, jotka olisivat korostaneet Väinö Linna 
- sekä puu-Amuri -teemaa ja tehneet kokonaisuudesta elä-
myksellisemmän ja maisema-arkkitehtonisesti mielenkiintoi-
semman.  Diplomityötä varten olen laatinut erillisen, jatkoke-
hitetyn suunnitelman, jossa budjettia ei ole otettu huomioon. 
Lisäykset ovat elementtejä, joita jouduttiin karsimaan, mutta 
joita edelleen olisi mahdollista tehdä. Ne lisäisivät paikkaan 
tunnelmaa, asukkaiden viihtyvyyttä ja leikin määrää.

Jatkokehitetyssä suunnitelmassa puiston reunavyöhykkeet 
ovat pohjois- ja eteläpäädyssä verhottu heinäistutuksilla, jotka 
korostavat maastonmuotoja ja pääsisäänkäyntejä. Väinö Linna 
ja hänen teostensa aiheet inspiroivat käyttämään heiniä. Ja-
lopähkinöiden alle on palautettu maanpeitekasvillisuus, joka 
jatkaa leikkipaikan pehmeitä muotoja.

Puistokeittiön tiilipäällystettä on jatkettu koko keittiön alueelle, 
jolloin siitä tulee eheämpi, selkeästi muusta puistosta erottuva 
kokonaisuus. 

Siltaleikkipaikka on palautettu luonnoksista puiston pohjois-
osaan. Leikkipaikka eroaa ominaisuuksissaan ja luonteeltaan 
puiston eteläosan leikkipaikosta seikkailuhenkisyydessään. 
Leikkipaikalla on köysisilta, rinneliukumäki ja erilaiset kiipei-
lymahdollisuudet. Paikka luo lisää leikkimismahdollisuuksia ja 
lisää toimintaa puistossa.

Puistokeittiö ja keittiöleikkipaikka ovat ideoina säilyneet, vaik-
ka ne toteutettiin hieman eri tavalla kuin kilpailuvaiheessa 
oli ajateltu.  Viljelylaatikoiden määrä väheni ja tähtitaivasva-
laistus vaihtui tähtikuvioon kiveyksessä. Joitain materiaaleja 
vaihdettiin, mutta ne ovat edelleen Puu-Amurille tyypillisiä 
materiaaleja. Idea monikäyttöisestä, elävästä ja turvallisesta 
Amurilaispihasta on säilynyt prosessin aikana. Puu-Amurin 
kortteliteema pysyi suunnitelman päälähtökohtana, mutta pai-
nopiste siirtyi suunnitelman jatkokehittelyssä pihojen raken-
teeseen ja toiminnallisuuteen.

Uuden puiston myötä kaupunginosan leikki- ja pelitoimintoja 
on monipuolistettu. Lisäksi koko perhe ja ikääntyvä väestö on 
otettu huomioon uusilla virkistystä ja oleskelua palvelevilla toi-
minnoilla. Puisto muistuttaa asukkaita vanhasta Amurista. 

Pohjapiirustus 1:400

20 m10 m2 m
Pituusleikkaus, eteläosa 1:400

Pituusleikkaus, pohjoisosa 1:400
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