
Etusivu 100 tuoreinta Live Näköislehti Luetuimmat

FESTARIT: Rockfest julkisti ensi kesän esiintyjiä – Tampereella nähdään Scorpions, Nightwish ja
Megadeth

TÄHTIJUTTU: Hiihtäjät ja grafiikka kertovat, missä kunnossa Tampereen seudun ladut nyt ovat

Tampere

Pyynikin Trikoolle tulee 150 huoneen studiohotelli – isoihin
huoneisiin haetaan asiakkaita pitkään majoittuvista ja
lapsiperheistä
Asemakaavaluonnoksessa ehdotetaan, että alueelle rakennetaan uus� kerrostalo
V��me�stämön pa�kalle. Muuten uutta rakentam�sta on vähän: Yhden
rakennuksen katolle tehdään kokous- �a �uhlat�la �a to�sen sauna.
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Oikeassa reunassa on Viimeistämön paikalle tuleva kerrostalo. Se on viitesuunnitelma, eikä
kerrostalo välttämättä ole samannäköinen kuin kuvassa. Uusi rakennus on kuitenkin punatiiltä,
massoittelultaan ja korkeudeltaan samankaltainen kuin purettava Viimeistämö. 
KUVA: HAVAINNEKUVA / ARKKITEHDIT SOINI & HORTO OY
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Tampereen Pyyn�k�n Tr�koon vanhaan tehdask��nte�stöön on tulossa hotell�.
Hotell� rakennetaan vanho�h�n tehdast�lo�h�n Pyyn�k�nt�en �a Tr�koonku�an
varteen. Rakentam�sen on tarko�tus alkaa �o vuoden va�hteessa.

K��nte�stökeh�tys�ohta�a Johanna Saar�vuo Aberdeen Standard
Investments�ltä kertoo, että stud�ohotell��n on tulossa 150 huonetta.

– S�nne on tulossa sekä lyhyt- että p�tkäa�ka�sta ma�o�tusta. Huone�stot ovat
normaale�a hotell�huone�ta �onk�n verran �somp�a �a ne on varustettu
asuntoma�sest�.

Tarko�tus on palvella es�merk�ks� työtehtäv�en ta� muun syyn vuoks�
tavanoma�sta p�dempää ma�o�tusta tarv�tsev�a. L�säks� er�ty�sest� kesä�s�n
hotell� palvel�s� tavanoma�sena hotell�na. Saar�vuo uskoo, että �sommat
huoneet k��nnostavat etenk�n laps�perhe�tä.
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Palveluja ensimmäiseen kerrokseen

Hotell�n l�säks� Pyyn�k�nt�en �a Tr�koonku�an varressa s��a�tsev��n rakennuks��n
yläp�han ympär�lle on tulossa mu�ta läh�palvelu�a, �o�sta t�edotetaan Saar�vuon
mukaan myöhemm�n.
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Palvelut s��o�ttuvat ens�mmä�seen kerrokseen �a hotell� pääos�n ylemp��n
kerroks��n. L�säks� Pyyn�k�nt�en varressa olevaan rakennukseen tulee asunto�a.

Pyyn�k�n Tr�koon tehdast�lo�h�n on �o kesällä valm�stunut 70 loft-asuntoa
asunto-osakeyht�ö Pyyn�k�n Patruunaan.

V�ere�seen Pyyn�k�n Mestar��n tulee 50 asuntoa, �otka ovat
ennakkomarkk�no�nn�ssa. Saar�vuo sanoo, että Patruunan asunnot ovat
herättäneet pal�on k��nnostusta.

Korotusaikeista luovuttiin

Pyyn�k�n Tr�koon alueelle tehdään yhtä a�kaa m�ttav�en peruskor�austen
kanssa uutta asemakaavaa. Asemakaava-as�ak�r�o�ssa todetaan, että Pyyn�k�n
rakennukset vaat�vat p�ka�sta kunnostusta �a kokona�suus on po�kkeuksell�sen
laa�a.

MITÄ?

Asemakaavan luonnos
Pyyn�k�n Tr�koon asemakaavan luonnos on nähtäv�llä 29.10 saakka
oso�tteessa tampere.fi/�lmo�tustaulu sekä Tampereen kaupung�n
palvelup�ste Frenckell�ssä, Frenckell�nauk�o 2B.

Luonnoksesta vo� es�ttää kysymyks�ä ta� antaa palautetta.

Koronapandem�an a�heuttaman po�kkeust�lanteen vuoks� suos�tus on,
että kaava-a�ne�stoon tutustutta�s��n verkossa.

Asemakaavan luonnosva�hetta seuraa asemakaavaehdotus. Asemakaavat
hyväksyy kaupung�nvaltuusto.

S�ks� alueen tö�tä ”vo�daan v�edä eteenpä�n rakennusluv�lla, m�käl� ne e�vät ole
tulevan kaavan kanssa r�st�r��dassa”. Es�merk�ks� rakennettavalle saunat�lo�lle
�a rakennuksen katolle tulevalle oleskelu- �a �uhlat�lalle on haettu
po�kkeam�slupa.

https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8750


Asemakaavasta on nyt nähtäv�llä luonnos. S��nä on merk�ttäv�ä muutoks�a
ens�mmä�s��n suunn�telm��n, �o�sta kerrott��n tamm�kuussa. Tuollo�n
kerrott��n, että Pyyn�k�n Tr�koon rakennukset vo�vat kasvaa �opa nel�ällä
kerroksella. Saar�vuon mukaan suunn�telmasta on nyt luovuttu osall�stum�s- �a
arv�o�nt�suunn�telmava�heessa saadun palautteen vuoks�.

– Totes�mme, että rakennuksen korotus on l��an haastava toteuttaa n��n, että
ka�kk� ol�s�vat tyytyvä�s�ä. Päädy�mme keh�ttämään aluetta ottaen
lähtökohdaks� ennen ka�kkea rakennusten h�stor�all�set arvot �a ympärö�vä
luonto. Ka�kk� l�särakentam�nen tehdään p�en�muoto�sena pyrk�en
korostamaan alueen vanho�en rakennusten arkk�tehtuur�a.

Katolle oleskelu- ja juhlatila

P�en�muoto�suus tarko�ttaa yhden huonokunto�sen rakennuksen korvaam�sta
uud�srakennuksella �a kahta l�säosaa kato�lle.

Pyyn�k�nt�en varressa olevan p�tkän rakennuksen katolle to�seen päätyyn on
suunn�tte�lla no�n 300 nel�ön oleskelu- �a �uhlat�la el� lounge �a terass�. Katolle
rakennettava l�säosa on las�p�nta�nen. T�laa on tarko�tus vuokrata es�merk�ks�
�uhl�n.

L�säks� Tr�koonku�an varressa olevan yks�kerroks�sen rakennuksen päällä
oleva m�ner��tt�p�nta�nen käytävärakennus puretaan. Sen t�lalle tulee p�en�,
300 nel�ön kolm�oma�nen uud�sosa �ohon s��o�ttuu muun muassa saunat�lo�a.

Se palvel�s� etupäässä hotell�n asukka�ta. Sen l�säks� on m�et�tty, että saunasta
vo�s�vat alueen asukkaat vuokrata vuoron ta� että saunaa vo�ta�s��n
mahdoll�sest� vuokrata myös es�merk�ks� yr�tyks�lle.

Pyyn�k�t�en varressa olevan rakennuksen p�han puolelta puretaan
yks�kerroks�sen rakennuksen päällä oleva, kevytrakente�nen
�lmanva�htokonehuone.



Kuvassa näkyvät katoille tulevat lisäosien ja Viimeistämön tilalle tulevan kerrostalon sijainnit. 
KUVA: HANNU MÄNTTÄRI / AAMULEHTI

Viimeistämön tilalle kerrostalo

Purkul�stalle on päätymässä V��me�stämö-rakennus, �onka suo�elumerk�nnästä
on asemakaavaluonnoksessa luovuttu. T�lalle tulee asu�nkerrostalo, �oka on
punat��l�nen �a sov�tetaan ulkonäöltään m�l�ööseen sop�vaks�. Asunto�a uuteen
rakennukseen tulee no�n 80.

– Rakennus tulee olemaan saman korku�nen, punat��l�nen �a masso�ttelultaan
samantyypp�nen ku�n nyky�nen rakennus, Saar�vuo kertoo.

V��me�stämön purkua lukuun ottamatta asemakaavan luonnos suo�elee
Pyyn�k�n Tr�koon vanho�a rakennuks�a. Se tarko�ttaa, että olemassa olevan
rakennuksen alkuperä�sen tyyl�n muka�sta �ulk�s�vu�a, �kkuno�den �akoa e� saa
muuttaa ku�n pakottav�sta sy�stä.



Jos rakennukseen on tehty kokona�suutta hä�r�tsev�ä muutoks�a, on n��tä
pyr�ttävä kor�aamaan ent�stäen. Pyyn�k�nt�en �ulk�s�vuun e� saa rakentaa
parvekke�ta.

Pysäköintinormi alempi

Pysäkö�nt� �är�estetään pääos�n vanhassa, nyt remont�ssa olevassa
parkk�hall�ssa, �onka käytöstä tehdään nyky�stä su�uvampaa. P�ho�lle �ää
muutam�a pa�kko�a lyhyta�ka�seen pysäkö�nt��n.

Alueen pysäkö�nt�ongelmaa ratkotaan �atkossa sall�malla myös hall�ssa
pä�v�s�n lyhyta�ka�spysäkö�nt�.

Kaavassa pysäkö�nt�pa�kkam�to�tusta on l�evennetty kolmannekselle, koska
pysäkö�nt�tarvetta vähennetään muun muassa yhte�skäyttöauto�lla,
pysäkö�nn�noh�aus�är�estelmällä �a n�meämättöm�llä parkk�pa�ko�lla.

Ripeä tahti

Saar�vuo sanoo, että tarko�tus on edetä rakentam�sen kanssa r�peäst�.

Se tarko�ttaa, että koko alueella ol�s� valm�sta 2024–25 mennessä. Hotell� �a
vanho�h�n rakennuks��n tehtävät asunnot �a l��ket�lat tehdään ens�n.

Uud�srakennus V��me�stämön pa�kalle on mahdoll�sta tehdä, kun kaava on
hyväksytty �a la�nvo�ma�nen.

Sari Sainio

Aiheeseen liittyvää

Pyyn�k�n Tr�koo saattaa nousta �opa nel�� kerrosta – tehdasalueelle
halutaan l�s�� asunto�a
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Merk�tt�v� muutos asuntotuotannossa Tampereella – hu�ppupa�ko�lle rakennetaan
muutak�n ku�n arvokote�a
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