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Tullin alueelle laaditaan maankäytön ja liikenteen yleissuunnitelma. Suunnittelualue 

kattaa Tullin kaupunginosan lisäksi Tampere-talon ja Tampereen yliopiston alueet.

Yleissuunnitelman tarkoituksena on olla kokoava koko alueen kattava suunnitelma, 

jonka perusteella voidaan laatia yksityiskohtaisempia asemakaavoja ja katusuunnitelmia. 

Suunnitelmassa ratkaistaan alueen kaupunkirakenteen kehityssuunta.

Suunnitelmassa täsmennetään kehittämiskeinoja, joilla tuetaan alueen kehittymistä 

entisestä teollisuus- ja varastoalueesta monipuoliseksi ja eläväksi kaupunginosaksi, jossa 

on työpaikkojen lisäksi myös asumista ja erilaisia palveluja sekä tapahtumapaikkoja.

Taide- ja kulttuuristrategia (Frei Zimmer Oy) on osa yleissuunnittelua, joka koostuu 

Tullin alueen maankäytön suunnittelusta (Arkkitehdit MY), katuhierarkian ja liikenteen 

suunnittelusta (SITO) ja valaistuksen yleissuunnittelusta (Valoa Design). Kulttuuri- ja 

taidesuunnittelussa on huomioitu nämä muut suunnitelmat ja suunnittelijoiden 

kesken on käyty jatkuvaa vuoropuhelua. Työtä on ohjannut Tampereen kaupungin laaja 

ohjausryhmä ja Tulli Team -ryhmä.

YLEISSUUNNITELMA SÄRMIKÄS JA  
INSPIROIVA TULLI

Tullin alueesta syntyy inspiroiva, värikäs ja särmikäs. 

Alueen taide ja kulttuuri ovat vision toteutuksessa 

keskiössä. 

Tullin alueella kohtaavat rouhea  populaarikulttuuri, 

Tampere-talon monipuolinen kulttuuri tarjonta, yli-

opiston tiede ja opiskelijakulttuuri.

Rakennetun ympäristön taiteen kohtaa jokainen 

alueella liikkuva. Se tuo taiteen alueen arkeen. 

Tullin alueella kohtaavat rouhea 

populaarikulttuuri, Tampere-talon 

monipuolinen kulttuuritarjonta, 

yliopiston tiede ja opiskelijakulttuuri.
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SUUNNITTELUPROSESSITAITEEN ROOLI JA TOTEUTUS

Taide ja kulttuuri ovat vahva osa Tullin identiteettiä. Niiden 

avulla osoitetaan Tullin alueen uudistumista ja alueelle saadaan 

uusia ihmisiä viihtymään, asumaan ja työskentelemään. 

Suunnitelma määrittelee taiteen paikat, toteutustavat ja teemat. 

Siinä on kiinnitetty poikkeuksellisen paljon huomiota tapah-

tumiin ja eri paikkojen mahdollisuuksiin tapahtumakäytössä. 

Suunnitelma esittelee mahdollisuuksia rahoittaa taidetta ja kult-

tuuria.Tullin taide- ja kulttuuristrategia katsoo tulevaisuuteen 

kahdella eri aikajänteellä: 

• Nopeasti toteuttavat toimenpiteet, jotka tehdään vuosien 

2016–2020 välillä.

• Tullin alueen täydennysrakentamisen yhteydessä tehtävät 

toimenpiteet, joita tehdään vuosien 2016–2040 aikana.

HUHTIKUU 2015 

Suunnittelu 
käynnistyy.

Tullin alueen 
toimijoiden 
työpaja.

Ideoiden 
jalostaminen 
luonnos vaiheeseen.

TOUKOKUU 2015

Yleissuunnitelman 
julkinen työpaja 
& luonnosten 
julkistaminen.

KESÄ 2015

Suunnittelija-
ryhmän 
maastokäynti.

Suunnitelman 
runko valmistuu.

SYKSY 2015

Ohjausryhmän 
ja muiden 
suunnittelijoiden 
kommentit.

LOKAKUU 2015 

Suunnitelma 
valmistuu 
hyväksyttäväksi.

Porvoon Taidetehtaan ulkoseiniin 
toteutettiin kesällä 2015 taideteos 
Kislow:n ja Kreemoksen toimesta.
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TULLISTA TULLIN ALUEEKSI

Tullikamarin mukaan nimetty Tullin alue toimi valtion verotulojen 

 tärkeänä kantajana 1800-luvun lopulta lähtien. Vielä 1970–1980-luvulle 

asti teollisten tuotteiden valmistus loi alueella hyvinvointia. 

Yliopiston rakentaminen toi alueelle tiedon ja tutkimuksen 1960- luvulla. 

Tampere-talon myötä alueelle tulivat 1980-luvun lopulla elämykset ja 

kongressit. Perässä seurasivat Tullikamarin muutos kulttuuritaloksi 

sekä Telakan teatteriksi ja ravintolaksi. Alueelle on myös tullut lukuisia 

majoi tuspalveluiden tarjoajia. Tullikamarin kauppakeskuksessa myydään 

monenlaisia tuotteita ja palveluita arkeen ja juhlaan. Pienteollisuustalon 

tiloista löytyy niin bändistudioita kuin oopperan puvustamoakin perin-

teisten pienteollisuustoimijoiden rinnalla. Toimistohotellit radan varressa 

edustavat uuden ajan taloutta. 

Tullilla on nyt edessään muutos yhä vahvemmin kaupungin keskusta- 

alueeksi, jossa monenlaiset toiminnot ovat päällekkäin: kauppa, kult-

tuuri, tapahtumat, tutkimus, koulutus, ravintolat, majoitus, tietotyö ja 

pienteollisuus. Osa tätä muutosta on taiteen ja kulttuurin läsnäolon 

vahvistuminen alueella.

Tampere-taloa rakennetaan marraskuussa 1987.

Tullilla on nyt edessään muutos yhä 

vahvemmin kaupungin keskusta-alueeksi.

TAIDE KATUTILASSA

Katutilaan sijoittuva taide tekee Tullin alueelle 
liikkumisesta elämyksen. Julkisen tilan taide 
täydentää alueen kulttuuritarjontaa ja luo Tullille 
sen miellyttävää ilmapiiriä.
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TULLIKAMARINAUKION 
MAAMERKKI

Tullikamarinaukiosta syntyy kokonaistaideteos, jossa yhtyy toiminnal-

lisuus ja visuaalinen kiinnostavuus. Aukion pinnan suunnittelun tekee 

taiteilija tai taiteilijaryhmä yhteistyössä muun suunnitteluryhmän kans-

sa. Pinnasta muodostuu yhdistelmä kiinnostavia kuvioita, veistoksellisia 

yksityiskohtia ja siinä voidaan hyödyntää myös valoa. Kadun pintaa 

integroitu valo elää aukion tapahtumien, vuoden- ja vuorokaudenaiko-

jen mukaan inspiroiden alueella oleskeluun ja erilaisiin peleihin. 

Suunnittelussa otetaan huomioon tapahtumat ja niiden vaatima  

esityslava ja tapahtumateltta, jotka integroidaan osaksi taiteellista  

kokonaisuutta. Näyttävästi suunniteltu tapahtumateltta veistoksel-

lisena elementtinä on alueen näkyvin elementti.

Tullikamarinaukion haastavina kohteina ovat Telakan edustalla oleva 

ilmanvaihtopiippu sekä Tullikamarin puolella olevat kaksi tiilistä 

ilmanvaihtorakennelmaa. Nämä rakenteet käsitellään osana kokonais-

taideteosta. 

Aukion teoskokonaisuus on integroitu Tullikamarinaukion uudista-

miseen osana kaupunkiympäristön kehittämistä. Tullintorin julkisivua 

voidaan käyttää erilaisten valoteosten toteutuksessa.

PYSYVÄT TEOKSET  
KATUTILASSA

Uudistuneen Tullin alueen ilmeeseen vaikuttaa hyvin  vahvasti 

alueen katutilojen, puistojen ja aukioiden viehättävyys. Ne 

toteutetaan mahdollisimman laadukkaasti, sillä alueesta tulee 

kaupungin paraatipaikka.

Taiteelle asetetaan korkeat laadulliset tavoitteet ja teosten 

elinkaarikestävyyteen kiinnitetään huomioita. Kaikki alueelle 

toteutettavat teokset tilataan ammattitaiteilijoilta. 

Kaikki alueelle toteutettavat teokset 

tilataan ammattitaiteilijoilta. 

The Park Prahassa (yllä) tekee toimitilarakennusten  
ympäristöstä elävän. Finsbury Squaren valotaideteos (alla) 

vaihtaa väriään jatkuvasti ja muuttaa aukion tunnelmaa. 
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TULLIKADUN  
MONIPUOLINEN KANSI

Tullintorin kauppakeskuksen ja Tornihotellin väliin jäävä 

pysäköintikansi muutetaan oleskelualueeksi. Kannesta tulee 

miellyttävä ympäristö, jossa vietetään aikaa ja jolle Tullin-

torin liiketilat levittäytyvät. Jo varsin pian kannelle voidaan 

tuoda konttikauppoja ja muita väliaikaisia toimintoja.

Haasteena kannella ovat pysäköintihallin ilmanvaih-

toon liittyvät rakenteet. Ilmanvaihtopiiput kannella ovat 

 äänekkäät ja niitä vaiennetaan uudistuksen yhteydessä. 

Ilmanvaihtopiippuihin toteutetaan taidetta, joka sopii 

 uudistuneen kannen ilmeeseen. Kannelle varataan tila  

pienimuotoisia esityksiä varten. 

Alueesta luodaan kaupunkilaisten ja matkailijoi-

den viihtymiselle otollinen viherrakentamisen, 

värityksen ja taiteen keinoin.

Pitkänomaista katutilaa rytmitetään veistok-

sellisilla elementeillä, joilla luodaan tiloja mm. 

esiintyvälle ja väliaikaiselle taiteelle. 

Osa tai kaikki kannelle tulevista leikkivälineistä 

ja rakennelmista voi olla taiteilijan suunnit-

telemia uniikkeja leikkiympäristöjä. Kannelle 

varataan myös tila väliaikaiselle taiteelle.

Osa tai kaikki kannelle tulevista 

leikkivälineistä ja rakennelmista 

voi olla taiteilijan suunnittelemia 

uniikkeja leikkiympäristöjä.
Tullinkadun kannesta voidaan luoda Kööpenhaminan Superkilenin kaltainen 
kokonaisvaltainen estetiikkakokemus, jossa ihmiset viihtyvät. 
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KONGRESSIRAITTI 
ÅKERLUNDINKATU

Åkerlundinkatu on korkeatasoisena ja viihtyisänä kongressi- ja 

kulttuuriraittina kokonaisvaltainen kokemus, jossa roolinsa on niin 

kadun pintamateriaaleilla, kalusteilla, katoksella ja taideteoksilla. 

Kadun veistoskokonaisuus jatkaa Tampere -talon sisällä olevaa 

veistoslinjaa ja siihen liittyvän katosrakennelman suunnittelussa on 

mukana taiteilija. Kadulle sijoitettavien veistosten tekijä on kansain-

välisestikin tunnettu taiteilija.

Katu ohjaa luontevasti rautatieasemalta kohti Tampere-taloa ja yli-

opiston kampusta. Kävely onnistuu sateelta suojassa katoksen alla ja 

matka on aina elämys mielenkiintoisten taideaiheiden ansiosta. 

Åkerlundinkadulle mahdollistetaan väliaikaisten tapahtumien järjes-

täminen erityisesti Tullinkadun- ja Pinninkadun välisellä osuudella. 

Kävely onnistuu sateelta suojassa 

katoksen alla ja matka on aina elämys 

mielenkiintoisten taideaiheiden ansiosta. 

Luonnos veistoskaduksi, Bård Breivik Norja, 2015
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URBAANI PINNINKATU

Pinninkadulla on uudistuneella Tullin alueella merkittävä rooli 

kävelyn ja pyöräilyn pääväylänä Itsenäisyydenkadulta yliopisto-

kampukselle. Kadulla on runsaasti käyttäjiä päivittäin.

Kadulle luodaan urbaani ja rento ilme katutaiteen ja design- 

katukalusteiden avulla. P-Tulli-pysäköintihallin seinään toteute-

taan PinniGalleria -kautaidekokonaisuus. 

Se muodostuu rakennuksien seinään vuosittain järjestettävien 

Pinni Street Art -tapahtumien myötä. Tapahtumaan kutsutaan 

katutaiteilijoita tekemään teoksia ja saadaan näin positiivista 

näkyvyyttä koko alueelle. Tapahtumien myötä PinniGalleria voi 

laajentua myös muihin kadun varrella oleviin rakennuksiin ja 

rakennelmiin. 

Pinninkadun molempiin päihin toteutetaan porttimaiset aiheet. 

Itsenäisyydenkadulle tulevalta ratikkapysäkiltä ohjataan taiteen 

ja katuympäristön suunnittelun keinoin ihmiset Pinninkadulle ja 

kohti yliopiston kampusta. Teos voi olla katutilaan tehty veistos 

tai  rakennusten seiniin tehty hienovarainen teos.

Pinninkadun eteläpäädyssä katu muuttuu Yliopiston Linna 

-rakennuksen ja Pienteollisuustalon välissä kanjonimaiseksi 

tilaksi ja jatkuu kävely- ja pyöräilyreittinä tunnelissa Kalevan-

tien ali yliopiston kampuksen puolelle. Linnan seinää elävöi-

tetään taideteoksella, joka voi jatkua katutilan yläpuolella ja 

tunnelissa. Porttiaihe ohjaa Tullista yliopiston kampukselle.

Yliopiston puolelle voidaan toteuttaa tunneliin tai yliopiston 

Pinni- ja päärakennuksen yhdistävään käytävään taidetta 

yhdessä Yliopiston taidetoimikunnan kanssa. Tunnelin taide 

jatkaa Pinninkadun Street Art -teemaa. Myös tunnelin valaisua 

kehitetään valotaiteen keinoin.

Pinninkadun katukalusteet tulisi toteuttaa persoonallisella 

otteella. Niiden ei tarvitse noudattaa muualla kaupungissa 

käytettävää katutilaohjetta, vaan ne ovat uniikkeja.

P-Tulli -pysäköintihallin seinään 

toteutetaan PinniGalleria 

-kautaidekokonaisuus. 

Nya Karolinska Solnan pysäköinti-
laitoksen seinässä on Kristoffer 
Zetterstrand 370 m2 kokoinen 

mosaaiikkiteos (yllä). Kislow:n & 
Kreemoksen muraali (alla).
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TAIDE OPASTAA

Tullin alueen sijainti on erittäin keskeinen, 
mutta silti kohteiden löytäminen siellä 
koetaan haastavaksi.

Alueen opastusta kehitetään taiteen avulla.

Åkerlundinkadulle tehtävä henkilögalleria kohtaa Pinninkadun 

risteyksessä Street Artin. Åkerlundinkadun henkilögalleriaan 

kootaan kuvia Tampere-talon liittyvistä taiteilijoista.

Muumimuseon muuton 
myötä yksi taiteilijakuvista 
voisi olla Tove Janssonnista. 
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NOPEASTI TEHTÄVÄT  
MUUTOKSET OPASTUKSEEN

Rautatieasemalle, Asema- ja Pendolino-tunneleihin, Pendolino- 

rakennukseen ja Pakkahuoneenaukiolle toteutetaan opastava 

taidekokonaisuus. Kokonaisuus jatkuu Tullikamarinaukiolle, 

Tullintorin kauppakeskukseen, Tampere-taloon ja yliopistolle. 

Teos voidaan toteuttaa olemassaoleviin katupintoihin.

Lisäksi alueen toimijoille varataan mainostilat Tullikamarin  

pohjoispäädystä ja sopivista paikoista Pienteollisuustalosta.

Tampere-talolle opastaa myös sen sisällöstä kertova valokuva-

näyttely. Kokonaisuus toteutetaan tyylikkäinä potretteina talossa 

esiintyvistä ja vaikuttavista. Kuvat sijoitettaisiin reitin varrelle 

asennettuihin valokaappeihin.

Nantesissa Vihreä viiva vie tärkeimpiin turistikohteisiin.

PIDEMMÄN AIKAVÄLIN  
TOIMENPITEET

Katujen uusimisen yhteydessä varmistetaan katujen visuaalinen 

jatkuvuus ja selkeys. Osa katukalusteista voidaan toteutetaan 

veistosmaisina elementteinä, jotka toimivat esim. istuma- tai 

skeittauskäytössä.

Erityishuomiota kiinnitetään Åkerlundinkatuun, jonka visuaa-

lista ilmettä ja käytettävyyttä parannetaan taidekatoksilla.

Teos voidaan toteuttaa 

olemassaoleviin katupintoihin.
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TAPAHTUMISTA 
ELÄVÄ TULLI

Tulli on jo nyt yksi Tampereen vilkkaimpia 
tapahtumapaikkoja, mutta se ei näy kaduilla. 
Uudistuneella Tullin alueella tapahtumat 
levittäytyvät kaduille ja luovat elävää kaupunkitilaa. 
Tulli on paikka, jossa koetaan huikeita elämyksiä. 

TAPAHTUMAT KADUILLE

Tullin alueella tapahtuu jo paljon. Valtaosa tapahtumista on 

 neljän seinän sisällä. Tapahtumat eivät näy Tullikamarin, Tela-

kan, Tampere-talon, Tullintorin kauppakeskuksen ja yliopiston 

ulkopuolella. Alueen eri tapahtumatoimijoilla on selkeä oma 

profiili, jota jatkossakin kannattaa korostaa ja ylläpitää.

Tapahtumien toteuttamista yhä enemmän katuympäristössä 

kannustetaan. Ulkona järjestettävät tapahtumat ovat näkyviä ja 

luovat alueelle positiivista henkeä. Ulkotapahtumat voivat olla 

suurempia kuin sisällä järjestettävät ja niiden kävijät käyttävät 

monipuolisemmin alueen palveluita. Tullin sijainti ja liikenneyh-

teydet tarjoavat helpon tavan saavuttaa tapahtumat.

Suomessa ulkona järjestettävät tapahtumat koetaan hankalaksi 

järjestyksenvalvontaan, turvallisuusseikkoihin ja lupiin  liittyvien 

asioiden vuoksi. 

Kuitenkin käytännössä lupajärjestelyt ovat Tampereella varsin 

sujuvat ja Tullin alueelle voidaan tehdä tapahtumien järjestä-

mistä helpottavia ratkaisuja. Yksi näkyvä toimenpide on Veistos-

vuokraamo, jossa taiteilijoiden varastossa olevia veistoksia 

tuodaan Tullin alueen julkiseen tilaan esille. Veistokset vaihtuvat 

säännöllisin väliajoin.
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TAITEEN RAHOITUS

Taide ja tapahtumat vaativat osakseen omat rahoitusmallinsa.
Rahoitus tarkentuu toteutukseen siirryttäessä.

RAHOITUS

Pysyvät taideteokset ja estetiikkaelementit

Katujen osaksi tulevat teokset rahoitetaan suoraan katutilan rakenta-

misen budjetista. Teokset omistaa Tampereen kaupunki, jolla on niistä 

huoltovastuu. Teosten hankinta voidaan tehdä kahdella eri tavalla: 

1 Perinteisesti Tampereen kaupungin taidehankintatyöryhmän  

kautta tai 

2 Infrarakentamisen hankintoina, joissa käytetään apuna taidealan 

konsulttia valmistelu- ja toteutustyössä. 

Alueen uusille rakennuksille määritetään taidevelvoite. Se voidaan 

toteuttaa joko teoksena tai sijoituksena Tulli Teamin luoman kult-

tuuri- ja tapahtuma organisaation pääomaan. Tätä pääomaa  käytetään 

tapahtumien ja taiteen toteutukseen. Taiteeseen tai kulttuuriin 

käytettävä summa määräytyy kaavassa määritetyn rakennusoikeuden 

mukaan: 20 € / m2. 

Uniikit opastuskyltit- tai opastusjärjestelmä

Kylttien rahoitus tulee Tulli Teamiltä, sillä ne ovat kiinteistön  

omistajien vastuulla ja hyödyttävät erityisesti kiinteistöjen toimijoita. 

TAPAHTUMIEN RAHOITUS

Tullin tapahtumasivusto ja tapahtumat

Tapahtumat hankkivat kukin oman rahoituksensa. Lisäksi Tulli Team 

muodostaa oman organisaation, josta tapahtumia voidaan tukea ja 

joka markkinoi Tullia tapahtumapaikkana. Tämä organisaatio vastaa 

myös toiminnan koordinoinnista Tullin alueella niin, että turhia pääl-

lekkäisyyksiä ei synny ja että eri tapahtumat tukevat toisiaan. 

Alueen oma markkinointiorganisaatio lisää koko alueen vetovoimaa 

ja hyödyttää kaikkia alueella toimivia.

Organisaatiolle palkataan työntekijä, joka voi myös hankkia ulkopuo-

lista rahoitusta esimerkiksi avustusten ja yritysyhteistyön muodossa. 

Organisaatio kehittää Tulli+ brändiä ja nostaa sitä esille. Tapahtumat 

voivat hakea Tulli+ kulttuuritukea.
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AIKATAULU KOHDE KATUYMPÄRISTÖN MUUTOKSET EHDOTUS TOTEUTTAJASTA

2016–2020 Tullikamarinaukio Toteutetaan tapahtumia varten viemäröinti, vesipisteet, va-
laisintolpat ja riittävät sähköt eri tapahtumille ja koottava tai 
siirrettävä lava. 

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympä-
ristön kehittäminen & Keskusta-hanke

Aukiolle rakennetaan kiinnityspisteet tarvittaessa pystytettä-
välle telttakatokselle. Telttakatoksen muotoiluun on kiinni-
tettävä erityistä huomiota ja sen tulee sopia ympäröivään 
arkkitehtuuriin.

Tehdään aukiosta kokonaistaideteos.

Veistosvuokraamon käynnistäminen ja ylläpito. Tampereen taidemuseo

Tullikatu / 
Tullikamarinaukio

Varmistetaan, että tapahtumat voivat levittäytyä myös Tulli-
kadulle Tullintorin sisäänkäynnin edustalle.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympä-
ristön kehittäminen & Keskusta-hanke

Tullintori Otetaan rakennuksen pohjoisseinä tapahtumavalaistus-
käyttöön.

Tampereen kaupunki tapahtuma-
toimisto

Åkerlundinkatu Väliaikaisen katoksen toteutus välille Myllärit–Yliopistonkatu. Finnpark, Tampere-talo ja Tulli Team

Pinninkatu Käynnistetään PinniGalleria-toiminta. Tampereen taidemuseo & Tulli Team

2020–2040 Hammareninkatu Toteutetaan kadulle eri liikuntalajeja mahdollistavia ympäris-
töjä.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympä-
ristön kehittäminen & Keskusta-hanke

Tullikadun kansi Luodaan mahdollisuudet pienimuotoisille tapahtumille ra-
kentamalla sähkö- ja vesipisteet sekä pieni esiintymislava.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympä-
ristön kehittäminen & Keskusta-hanke

Ilmastointirakenteiden muuntaminen taideaiheiksi.

Åkerlundinkatu Varataan tilaa Mylläreiden ja Dream Hostellin ravintolapalve-
luiden levittäytymiselle katutilaan.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympä-
ristön kehittäminen & Keskusta-hanke

Pinninkatu Luodaan taideteoskokonaisuus Pinnikadun eteläpäähän ja 
sen jatkeena olevaan alikulkutunneliin.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympä-
ristön kehittäminen & Keskusta-hanke ja 
Tampereen yliopiston taidetoimikunta

Katukalusteet toteutetaan uniikkeina kappaleina. Tampereen kaupunki / Kaupunkiympä-
ristön kehittäminen & Keskusta-hanke

TOIMENPITEET

AIKATAULU TAPAHTUMAT EHDOTUS TOTEUTTAJASTA

2016–2020 Korostetaan Tullin alueen tapahtumapaikkoja ja niiden mahdollisuuksia viestin-
nässä ja markkinoinnissa. Esimerkiksi Tampereen tapahtumatoimiston tapahtu-
mapaikkalistaukseen (www.tapahtumatoimisto.com/fi/materiaalipankki/tapah-
tumapaikat) tulee lisätä tapahtumapaikoiksi Tullikamarin aukio, Kauppakeskus 
Tullintori, Tampereen yliopiston lukuisat eri tilat ja katutilan muutosten jälkeen 
Tullikatu ja Hammareninkatu. Samalla koostetaan yhteen kaikki tapahtumien 
järjestämisen kannalta oleellinen tieto eri paikoilta. 

Tampereen tapahtuma toimisto

Luodaan tapahtumajärjestäjille suunnattu oma internetsivustonsa Tullin aluees-
ta. Sivustolle kerätään erityisesti Tullia koskeva tapahtumatieto ja vinkit mitä voi 
järjestää jo olemassa olevissa tiloissa. 

Tulli Team

Kehitetään Tulli+ kulttuuritukijärjestelmä. Järjestelmän avulla tapahtumia ja tai-
detta alueelle järjestävät voivat saada pienimuotoista tukea Tulli Team -ryhmältä. 
Osa tuesta voi olla järjestelyihin tai asiantuntemukseen liittyvää (esim. ilmainen 
tila tai sähköt) ja osa rahallista. Järjestelmä voi toimia esimerkiksi säätiönä tai 
yhdistyksenä. 

Tulli Team

Hyödynnetään Tullintorin kauppakeskuksen vapaina olevia tiloja erilaisessa 
Pop-up-toiminnassa: Näyttelyitä, työhuoneita, ideapajoja & tapahtumapaikkoja. 

Ovenia Oy yhteistyössä alueen yrittäjien 
kanssa

Avataan Tullin alueen kadut tapahtumajärjestäjien käyttöön. Tullin alueella nou-
datetaan vapaampaa lupakäytäntöä, jossa esimerkiksi katujen sulkeminen tapah-
tumien on mahdollisimman helppoa. Tapahtumakäyttöä varten suljettavia katuja 
ovat Pinninkatu, Hammareninkatu, Tullinkatu ja Åkerlundinkatu. Tapahtumajär-
jestäjien on kuitenkin varmistettava pääsy alueen pysäköintilaitoksiin ja esteetön 
pyöräily Pinninkadulla. 

Tampereen kaupunki / Tapahtuma-
toimisto & katutilan valvonta

Nostetaan esiin Tullin alueen tapahtumia alueen omassa markkinoinnissa. Tullin 
aluetta tarjotaan aktiivisesti jo Tampereella järjestettäville isoille tapahtumille. Ta-
pahtumajärjestäjille tarjotaan aktiivisesti mahdollisuutta toteuttaa tapahtumiaan 
erilaisissa tiloissa Tullin alueella. 

Tulli Team ja Tampereen  
kaupungin tapahtuma toimisto
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