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Kaupunkisuunnitus Tammelassa Avoin Paja Inspiksen tapaan 

Kokosimme Inspisläisten iloksi kaupunkisuunnistusreitin Tammelan alueelle. Pakkaa reppuun 
lämmintä juotavaa, iloista mieltä ja lähde tutustumaan Tammelaan! Matkalla kohtaat muutamia 
kysymyksiä ja voit etsiä niihin vastauksia. 

Inspiksen kaupunkisuunnitus alkaa Itsenäisyydenkadun ja Yliopistonkadun kulmasta, Toralinnaksi 
kutsutun kerrostalon kohdalta. Toralinna rakennettiin alun perin VR:n työntekijöiden asunnoiksi 
1900-luvun alussa. 

 

Kuvassa Toralinna.  

Kulje Yliopistonkatua pitkin kohti Tampere-taloa ja kävele Toralinnan ohitse. Pysähdy 
Lähteenkadun kohdalla ja käänny kohti Sorsapuistoa. Nyt olet Toralinnan ja toisella puolella 
Lähteenkatua sijaitsevan keltaisen talon, Sopulinnan välissä.  

Ensimmäinen kysymys: 

Mikä on Toralinnan ja Sopulinnan välissä sijaitsevan early edication centerin (englanninkielisen 
koulun/päiväkodin) nimi?  

Jatka kävelyä kohti Sorsapuistoa Lähteenkatua pitkin. 
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Toinen kysymys: 

Mikä on kuvassa näkyvän kerrostalon nimi? Talo sijaitsee osoitteessa Aaltosenkatu 47-49. 

 

                      

Jatka Lähteenkatua pitkin, Sorsapuisto jää oikealle puolelle. 

Pysähdy Lähteenkadun ja Salhojankadun kulmaan. 

Kolmas kysymys: 

Tien toisella puolella, Sorsapuiston laidalla, on värikkääksi 
maalattu sähkökaappi. Mitä sähkökaappiin on maalattu? 

 

Kävele Salhojankatua pitkin ja pysähdy Itsenäisyydenkadun 
risteykseen. Käänny oikealle kohti Kalevaa. 
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Neljäs kysymys: 

Lähteenpuisto-nimisessä talossa, osoitteessa Itsenäisyydenkatu 16 sijaitsee hurmaava 
leipomokahvila. Mikä sen nimi on? 

 

Mikä tämän kahvilan nimi on? 

Jatka kävelyä Itsenäisyydenkatua kohti Kalevaa. Pysähdy Sampolan risteykseen.  

Viides kysymys: 

Risteyksessä sijaitsee ravintola Kivenheitto. Minkä niminen baari sen paikalla on sijainnut 
aikaisemmin?  

Aiheeseen liittyvä artikkeli ja video löytyy täältä: 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/koronan-jengi 

 

Palaa samaa reittiä 
Itsenäisyydenkatua 
pitkin kohti 
Rautatieasemaa ja 
käänny oikealla 
Salhojankadulle.  

Kävele pitkin 
Salhojankatua. 
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Kuudes kysymys: 

Vasemmalla puolella näkyy tiilirakennus, joka oli ennen Aaltosen kenkätehdas. Mikä monta 
yhdistystä yhteen kokoava kohtaamis- ja toimintapaikka rakennuksessa nykyisin sijaitsee? 

Jatka Salhojankatua pitkin kohti Annikinkatua. Pysähdy Annikinkadun kivikioskin kohdalle. 

Seitsemäs kysymys: 

Minkä niminen festivaali tällä paikalla järjestetään joka toinen vuosi? (järjestetään seuraavan 
kerran vuonna 2022) 

 

 

Annikinkadun taidekioski. 

Jatka kävelyä Annikinkatua pitkin kaupunkia kohti. Oikealla näet Annikin puutalokorttelin. Kävele 
Tammelan puistokadun ylitse. Näet edessäsi 
kerrostalon päätyyn maalatun Runopuu-muraalin. 

 

Kahdeksas kysymys: Mitä Runopuu-muraalissa lukee? 

Inspiksen kaupunkisuunnistus päättyy Runopuulle. 
Toivottavasti viihdyit kierroksella! 
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Oikeat vastaukset: 

1. Sunshine 
2. Lähteenlinna 
3. Toiselle puolelle aurinko ja toiselle puolelle violetiksi maalattu hippo/virtahepo joka keinuu 
4. Kahvila Mimosa 
5. Korona-baari 
6. Kumppanuustalo Artteli 
7. Annikin runofestivaali 
8. ”Minä rakastan sinua minä sanon sen kaikille” 


