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1 TAUSTAA 

Pispalan asemakaavojen 8256 ja 8257 vaikutusarvioinnin on laatinut FCG 
Suunnittelu ja tekniikka Oy koskien kulttuuriympäristöä, luonnonympäristöä 
ja hulevesiä. Vaikutusarviointi on päivätty 17.6.2013 ja sen pohjana on 
samalla päivämäärällä päivätty alustava kaavaehdotus. Vaikutusarvioinnin 
jälkeen päädyttiin tekemään joitakin tarkistuksia kaavakartalle 
vaikutusarvioinnin, saadun osallispalautteen ja kaavoittajan harkinnan 
pohjalta. Kaavaehdotus oli nähtävillä 21.9.–22.10.2013 välisen ajan. 
Kaavaehdotuksesta saatujen muistutusten, lausuntojen sekä 
kaavanlaatijoiden omien huomioiden vuoksi kaavaehdotukseen on tehty 
muutoksia, joita ei voi katsoa vähäisiksi. Tämän vuoksi kaavaehdotus on 
päädytty asettamaan tarkistettuna uudestaan nähtäville. Konsultin 
alustavasta kaavaehdotuksesta tekemä vaikutusarviointiraportti on 
sellaisenaan kaavaselostuksen liitteenä nro 9. Kaikkien alustavan 
ehdotuksen jälkeisten muutosten vaikutukset koskien 
kulttuuriympäristöä ja luonnonympäristöä on arvioitu tässä 
kaavanlaatijoiden tekemässä liitteessä. Tehdyillä muutoksilla ei katsottu 
olevan vaikutuksia hulevesiin. 

Muutoksen alaisesta tontista tai alueesta on esitetty karttaote sekä 
alustavasta kaavaehdotuksesta että 20.4.2015 tarkistetusta 
kaavaehdotuksesta. Vähäisistä teknisistä tarkistuksista ei ole esitetty 
karttaotteita. Mikäli samaa kohdetta tai asiaa koskien on tehty muutoksia 
kahdessa vaiheessa (sekä alustavan ehdotuksen jälkeen, että 
kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen), on arvioitu tuorein ratkaisu. 
Kaupunkimalliotteet on esitetty niistä kohteista, missä suojelumerkintä on 
poistettu ja kaupunkimallia on jouduttu merkittävästi muuttamaan. 
Vaikutusten arvioinnin täydennystä on tarkistettu vähäisesti 23.11.2015: 
korttelin 1314 tontin 1 aiemmin virheellinen osoite on korjattu.  

2 YHTEENVETO 

Tonttikohtaisia muutoksia konsultin vaikutusarvioinnin jälkeen on tehty 
yhteensä 41 tontille, joista osalla muutokset ovat teknisen tarkistuksen 
luontoisia. Rakennusaloihin, massoittelumerkintöihin ja kerroslukuihin 
tehdyt tarkistukset ovat osittain kaavateknisiä, joillakin tonteilla ne 
helpottavat jonkin verran rakennussuunnittelua. Kaavamääräysten osalta 
eniten muutoksia on tehty yleismääräykseen. Yleismääräystä on tiivistetty 
jonkin verran, mutta se on edelleen varsin pitkä. Yleisten alueiden  

 

nostaminen omaksi otsikokseen ja niitä koskeva laadittu 
rakentamistapaohjekortti korostavat näiden alueiden merkitystä osana 
kulttuuriympäristöä.  Toisaalta viheralueita ja katuja koskevat suuret 
miljööseen vaikuttavat muutostyöt on jo tehty, joten niiden osalta kaavan 
vaikutus ympäristöön jäänee vähäiseksi. Yleismääräyksestä 
rakentamistapaohjeeseen siirretyt määräykset t vähentävät kyseisissä 
asioissa mahdollista vähäisen poikkeamisen tarvetta antaen 
rakennusvalvonnalle tulkinnanvaraa, mutta samalla myös lisäävät 
ohjausvastuuta. 

Rakentamistapaohjeessa on nostettu pääasiat taitollisesti paremmin esiin. 
Tehdyt muutokset ovat pääasiassa hienosäädön luonteisia.  Yleisten 
alueiden ohjekorttiin sisällytetty kartta avoimina pidettävistä päänäkymistä 
parantaa osaltaan järvimaisemien säilymisen edellytyksiä. Päävastuu 
järvinäkymien säilymisestä jää kuitenkin yksittäisten kiinteistönomistajien 
toimenpiteiden varaan. Kuinka rakentamistapaohjetta noudatetaan sekä 
rakentamisen käytännön ohjaus ratkaisevat, miten hyvin suojeltujen 
rakennusten ominaispiirteet säilyvät ja kuinka täydennysrakentaminen 
saadaan sovitettua miljööseen. 
 
Yleisesti ottaen kaavakartalle tehdyt tarkistukset ovat vähäisiä, eivätkä ne 
ole aiheuttaneet juurikaan tarvetta tehdä muutoksia konsultin 
vaikutusarviointiin. Pispalan portille on tehty useita pieniä tarkistuksia, 
mutta niiden merkitys vaikutusarvioinnin kannalta on kuitenkin vähäinen. 
Suurimmat tonttikohtaiset muutokset koskevat niitä kolmea tonttia, joilla on 
päädytty poistamaan suojelumerkintä. Näissä tapauksissa merkittävät 
vaikutukset kohdistuvat kulttuuriympäristön arvoihin ja kaupunkikuvaan. 
Kolmen rakennuksen suojelumerkinnän poistamista ei voida pitää 
kokonaisuuden kannalta merkittävänä. Vaikka suojelun piiristä 
poistettavien rakennusten määrä on pieni, niiden vaikutukset kuitenkin 
kertovat siitä, että mikäli alueella joudutaan kaavan tultua voimaan 
edelleen purkamaan suojeltuja rakennuksia, jokainen purettu rakennus 
osaltaan heikentää kulttuuriympäristön arvoja ja ymmärrettävyyttä. 

Kokonaisuutena voidaan todeta, että kulttuuriympäristöä, 
luonnonympäristöä ja hulevesiä koskevan vaikutusarvioinnin 
loppupäätelmiä ei ole syytä muuttaa. 



3 PISPALAN ASEMAKAAVOJEN 8256 JA 8257 VAIKUTUSARVIOINNIN TÄYDENNYS, VAIKUTUKSET 
KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN JA LUONNONYMPÄRISTÖÖN 

 
3.1 KAAVA 8256 

3.1.1 Kortteli 1017, tontit 6 ja 7 
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Tonteilla 1017-6 ja 1017-7 on siirretty 
rakennusaloja tonttien itäosassa kauemmaksi 
muinaisjäänteestä ja etelärajaan kiinni. 

Muutos on tehty vaikutusarvioinnissa 
17.6.2013 tehdyn huomion perusteella. 
Tarkistus parantaa raja-aidan säilymisen 
edellytyksiä. 
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3.1.2 Kortteli 1018, tontti 2 

Tontilla 1018-2 on tarkistettu asuinrakennuksen 
rakennusalaa ja lisätty toinen p-2-merkintä tontin 
itäosaan.  

Vaikutusarvioinnissa tontti on arvioitu 
merkittävästi muuttuvaksi. Rakennusalan 
tarkistaminen huomioi rakennuksen kuisteineen. 
Toinen pysäköintitaso-merkintä antaa 
kiinteistönomistajalle enemmän mahdollisuuksia 
tutkia pysäköinnin järjestämistä haastavalla 
tontilla. Toteutustapa vaikuttaa siihen, kuinka 
onnistuneita ratkaisut ovat katukuvassa ja 
suhteessa oman ja naapuritontin 
toiminnallisuuteen ja kulttuurihistoriallisiin 
arvoihin.  

 

 

3.1.3 Kortteli 1019-5 

Tontilla 1019-5 on poistettu liittymäkieltomerkintä.  

Muutoksen merkitys on vähäinen. Kaavan 
yleismääräys säätelee autopaikkojen 
sijoitusmahdollisuuksia kadun varressa. 
Rakennusjärjestyksen pohjalta tontille sallitaan 
vain yksi liittymä. Laadittua vaikutusarviointia ei 
ole muutoksen vuoksi tarpeen muuttaa.  
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3.1.4 Kortteli 1020-7 

Tontilla 1020-7 on poistettu harjansuuntaviiva 
eteläiseltä rakennusalalta.  

Kadun varren rakennusten harjansuunnat eivät 
ole yhtenäisiä, joten harjansuunnan määrääminen 
ei ole tässä välttämätöntä. Laadittua 
vaikutusarviointia ei ole tarpeen muuttaa.  

 

 

3.1.5 Kortteli 1021, tontit 3, 6 ja 7  

Tontilla 1021-3 on poistettu inventoimattoman 
rakennuksen suojelumerkintä ja lisätty 
massoittelumerkintä rt-3. Täydennysrakennuksen 
runkosyvyyttä säätelevä merkintä on poistettu.  

Asuinrakennuksen mahdollinen korvautuminen 
uudisrakennuksella vaikuttaisi Mäkikadun 
katumiljööseen oaltaan kulttuuriympäristön eheyttä 
heikentävästi. Muilta osin laadittua 
vaikutusarviointia ei ole tarpeen täydentää.  
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Tontilla 1021-6 on lyhennetty 
liittymäkieltomerkintää ja on poistettu 
harjansuuntaviiva.  

Rinnekadun varren rakennusten harjansuunnat 
eivät ole yhtenäisiä, joten harjansuunnan 
määräämisellä ei ole tässä oleellista merkitystä. 
Liittymäkiellon poistaminen mahdollistaa 
autopaikan sijoittamisen tontin länsipäässä joko 
pihalle tai rakennukseen, mikäli rakennusvalvonta 
katsoo mahdolliseksi sallia toisen liittymän. 
Sijoituspaikka ei ole kaupunkikuvallisesti 
keskeinen, toisin kuin risteysalue, jossa 
liittymäkielto on säilytetty. 

 

Tontilla 1021-7 on tarkistettu rakennusaloja 
muodostaen kaakkoisrajalle rakennusala, jolla on 
massoittelumerkintä rt-3. Kadun varteen jää 
rakennusala massoittelumerkinnällä rt-2. 
Runkosyvyysmerkintä on muutettu muotoon ru-
7,5. 

Tarkistus antaa kiinteistönomistajalle enemmän 
mahdollisuuksia tutkia lisärakentamisen sijoitusta 
haastavalla tontilla. Ratkaisu mahdollistaa 
uudisrakennuksen rakentamisen 
kaksikerroksisena tontin kaakkoisosaan. 
Rakentamistapaohje korostaa suojelun 
rakennuksen aseman säilymisen tärkeyttä. 
Toteutustapa vaikuttaa siihen, kuinka onnistuneita 
ratkaisut ovat katukuvassa ja pihapiirissä. Tontti 
on arvioitu merkittävästi muuttuvaksi, tätä arviota 
ei ole aihetta muuttaa. 

 

 

 



Muutoksen kuvaus ja arvio vaikutuksesta Karttaote: alustava kaavaehdotus. Ei mittakaavassa. Karttaote: tarkistettu kaavaehdotus. Ei mittakaavassa. 
 

                         Sivu 9 / 46 

3.1.6 Kortteli 1023, tontti 6 

Tontilla 1023-6 on laajennettu rakennusalaa kadun 
varressa ja kaakkoisrajalla sekä tarkistettu 
täydennysrakentamisen massoittelumerkintää, rt-5 
merkintä on poistettu ja osoitettu tontin alaosan 
täydennysrakentaminen merkinnällä rt-2. 

Tarkistus antaa kiinteistönomistajalle enemmän 
mahdollisuuksia tutkia lisärakentamisen 
sijoittamista haastavalla tontilla. Rakentamistapa-
ohjetta on tarkistettu ja painotettu tarvetta säilyttää 
olevan rakennuksen kaupunkikuvallinen asema. 
Toteutustapa vaikuttaa siihen, kuinka onnistuneita 
ratkaisut ovat katukuvassa, kaukomaisemassa ja 
pihapiirissä. Tontti on arvioitu vaikutusarvioinnissa 
merkittävästi muuttuvaksi, tätä arviota ei ole 
tarpeen muuttaa. 

 

 
3.1.7 Kortteli 1024, tontit 7 ja 32 

Tontilla 1024-7 on poistettu liittymäkieltomerkintä. 

Muutoksen merkitys on kaupunkikuvassa 
vähäinen. Rakennusjärjestys ei salli tontille kahta 
liittymää, tontilla on jo liittymä. Laadittua 
vaikutusarviointia ei ole tarpeen muuttaa. 
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Tontilla 1024-32 on piharakennukselle lisätty 
suojelumerkintä srp-1. 

Merkintä turvaa rakennuksen säilymistä 
pihapiirissä. 

 

  

 

 

3.1.8 Kortteli 1026, tontti 2 

Tontilla 1026-2 on muutettu massoittelumerkintä 
muotoon rt-1 täydennysrakennusalan eteläosassa. 

Muutos on vähäinen eikä aiheuta tarvetta muuttaa 
kohteesta laadittua vaikutusarviointia. 
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3.1.9 Kortteli 1027, tontit 3 ja 4 

Tontilla 1027-3 on poistettu rakennusala pihan 
eteläkulmasta. Tontin luoteisreunan rakennusalaa 
on laajennettu ja sen rakennusoikeutta on 
nostettu. Tälle rakennusalalle on myös lisätty 
runkosyvyyttä säätelevä merkintä ru-7. 

Tontin 1027-4 kaakkoisrajalle on lisätty 
uudisrakennusala massoittelumerkinnällä rt-5. 
Tontin rakennusoikeus on osoitettu yhtenä lukuna. 

Tontit on arvioitu vaikutusarvioinnissa vaativiksi 
rakennuspaikoiksi, jonka rakentamisella on 
merkittävää vaikutusta Provastinkadun 
kaupunkikuvaan. Kaavaan tehty tarkistus 
mahdollistaa rajalle rakentamisen lisäämisen näillä 
kahdella tontilla. Ratkaisu mahdollistaa puustoa 
säästävän laajentamistavan. Rakentamisen 
volyymi jää alisteiseksi oleville päärakennuksille. 

 

 

 

. 

 

3.1.10 Kortteli 1028, tontti 15 

 

Tontilla 1028-152 rakennusoikeus (155 k-m²) on 
jaettu rakennusaloille (25 ja 130 k-m²). 

Ratkaisu noudattaa tontilla toteutunutta tilannetta. 
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3.1.11 Kortteli 1029, tontti 8 

Tontilla 1029-8 runkosyvyysmerkintä ru-7 on 
tarkistettu muotoon ru-7,5. 

Muutos on vähäinen eikä aiheuta tarvetta 
muuttaa vaikutusarvioita tontin osalta. 

 

  

 

 

3.1.12 Kortteli 1301, tontit 4 ja 6 ja 7 

Tontilla 1301-4 rakennusalaa on laajennettu 
kadun varressa ja tarkistettu pihan puolella tontin 
laajimpien rakennusalojen etäisyydeksi 8 m. 
Tontilla 1301-6 rakennusoikeus on jaettu 
rakennusaloille ja osoitettu rakennusala kadun 
varressa katurajaan kiinni. Tontilla 1301-7 
laajimpien rakennusalojen välinen etäisyys on 
tarkistettu 8 metriin. Korttelista on poistettu 
liittymäkieltomerkinnät.  

Rakentamistapaohjetta on tarkistettu tonttien 4 ja 
6 osalta ohjaamaan siihen, että rakennukset 
eivät muodosta yhtenäistä muurimaista 
rakennetta kadun varteen. 

Muutokset helpottavat rakennussuunnittelua, 
varsinkin jos tontit jaetaan kahteen osaan. Tontit 
on arvioitu vaikutusarvioinnissa merkittävästi 
muuttuviksi, tätä arviota ei ole tarpeen muuttaa. 
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3.1.13 Kortteli 1320, tontti 2  

Tontin rajaa on siirretty siten, että muinaisjäänteen 
alue on kokonaan puistossa. Rakennusalaa on 
myös siirretty 3 m kauemmaksi muinaisjäänteestä 
(sm-4) sekä lisätty ulokkeen salliva merkintä (ulo). 
Maanalaisen muuntamon mahdollistava merkintä 
ma-27/I on poistettu Tampereen Sähköverkko 
Oy:n pyynnöstä. Tonttia koskevaa 
rakentamistapaohjetta on täsmennetty. 

Rakennusalan ja tontin rajan muutos turvaa 
osaltaan muinaisjäänteen (raja-aita) säilymistä. 
Ulokemerkintä mahdollistaa terassiin kauemmaksi 
muinaisjäänteestä ja mahdollistaa rinteen ja 
maiseman hyödyntämisen paremmin 
rakennussuunnittelussa.  

Rakentamistapaohjeeseen tehdyt muutokset 
korostavat huolellisen kokonaissuunnittelun ja 
muinaisjäänteenä rauhoitetun kiviaidan asemaa. 
Mikäli muuntamon rakenteet poistetaan, työ 
tehdään museoviranomaisen edellyttämällä tavalla 
raja-aidan säilymisen turvaamiseksi. Tämä on 
huomioitu rakentamistapaohjeessa. 
Toteutusvaiheen suunnittelusta riippuu, millaisiksi 
tontin rakentamisen vaikutukset kaupunkikuvaan 
käytännössä muodostuvat. 

 

. 
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3.1.14 Lauri Viidan puisto, Pulteriaidanpuisto ja Kiviaidankatu 

Ohjeellisen ulkoilureitin (u-1) merkintä on poistettu 
Lauri Viidan puistosta ja korvattu se ohjeelliseksi 
kevyen liikenteen reitiksi ja linjattu se 
haarautumaan myös kadun varteen. 
 
Kiviaidankatu on muutettu Pispalanharjun 
eteläpuolella korttelialueen kohdalla 
virkistysalueeksi (VL) ja osoitettu sinne ohjeellinen 
polkuyhteys (po). Pulteriaidanpuistikossa 
ohjeellinen ulkoilureitti on muutettu ohjeellisen 
polkuyhteyden merkinnäksi (po). Kiviaidankadun 
porrasvarausta on pidennetty hieman yläosastaan. 
Porrasvarauksen osalta nimi Kiviaidankatu on 
muutettu Kiviaidanpoluksi. 
Katso myös kartta edellisellä sivulla. 

Muutokset turvaavat paremmin muinaisjäänteenä 
rauhoitetun kiviaidan säilymisen alueella. Kevyen 
liikenteen reittimerkinnät ovat ohjeellisia, joten 
reittien toteutussuunnittelussa on mahdollista 
sijoittaa reitit puustoa säästäen. Pulteriaidan 
puistikossa on jo polkuja, joten merkintä ei muuta 
nykytilannetta. Mikäli Kiviaidanpolun portaat 
toteutettaisiin, se lisäisi kulkijoiden määrää 
alueella, mutta samalla saattaisi vähentää 
maapohjan kulumista. 
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3.1.15 Hellaakosken puisto 

Puiston länsireunaan Kiviaidankadun varteen on 
osoitettu aluevaraus muuntamoa varten (ET-2). 
Pispalan portin korttelin 1320 tontilta poistuva 
muuntamo siirretään tähän.  Kiviaidankadun 
rajausta on muutettu, kavennettu päissä ja 
levennetty keskellä. 

Muuntamon aluevaraus on sijoitettu siten, että se 
ei ole Rinnekadulta Näsijärven suuntaan 
avautuvassa näkymässä eikä peitä 
Kiviaidankadulta Näsijärvelle avautuvaa näkymää. 
Rakentamistapaohjeen mukaisesti pensain 
maastoutettuna muuntamo ei juurikaan näy 
Pispalanharjun kadulle asti lehtevänä 
vuodenaikana. Lehdettömänä aikana muuntamo 
on näkyvissä. 

 Katualueen rajaus mahdollistaa yleisen 
pysäköinnin. Koska puiston reunaa on käytetty 
pysäköintiin Kiviaidankadun varressa, tilanne ei 
siinä oleellisesti muutu. 
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3.2 KAAVA 8257  

3.2.1 Kortteli 1035, tontti 1, uusi tonttinumero 5, Pispankatu 2 

Rakenteilla oleva autotallirakennus sijaitsee 
osittain katualueella. Tontin rajaa on tarkistettu 
siten, että koko rakennus sekä tontin tukimuurit 
sijaitsevat tontilla. Tontin pinta-alan kasvaessa 
myös rakennusoikeus kasvaa 10 k-m². 
Ajoneuvoliittymäkieltoalueen pituutta on lyhennetty. 

Tontin muutos toteaa jo toteutuneen tilanteen, eikä 
aiheuta tarvetta muuttaa vaikutusarvioita tontin 
osalta. 
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3.2.2 Kortteli 1035, tontti 3, Pispankatu 6 

Tontilla on jaettu rakennusoikeus rakennusaloille. 

Muutos selkiyttää rakennusoikeuden jaon 
suojeltavan asuinrakennuksen ja 
täydennysrakennusalan välillä, mutta ei aiheuta 
tarvetta muuttaa vaikutusarvioita tontin osalta. 
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3.2.3 Kortteli 1036, tontti 9, Pispankatu 10 

Tontilla 1036-9 on tarkistettu rakennusoikeuden 
jakautumista rakennusaloille. 

Muutos on vähäinen, eikä aiheuta tarvetta muuttaa 
vaikutusarvioita tontin osalta. 
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3.2.4 Kortteli 1036, tontti 18, Provastinkatu 1 

Tontilla 1036-18 väljennetään uudisrakennusalaa, 
mutta lisätään ru-6 merkintä, joka rajoittaa 
runkosyvyyden 6 metriin.  

Muutos helpottaa uudisrakennuksen suunnittelua 
ja sijoittamista erittäin jyrkässä rinteessä. Merkintä 
ru-6 ohjaa rakentamista kapearunkoiseksi 
rakennusalan leventämisestä huolimatta. Muutos 
on kuitenkin vähäinen, eikä aiheuta tarvetta 
muuttaa vaikutusarvioita tontin osalta. 

Kuvateksti nro 103 vaikutustenarviossa pitäisi olla: 
”…srp-2 -merkinnällä suojeltu päärakennus…” 
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3.2.5 Kortteli 1037, tontti 8, Provastinkatu 23 

Tontilla 1037-8 rakennusalalle on lisätty 
rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan 
korkeusaseman merkintä olevan rakennuksen 
mukaisesti korolla +158.40. Olevan rakennuksen 
vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema on 
voimassaolevan korkeusjärjestelmän N2000 
mukaisesti +158.33 (vanhan TRE 
korkeusjärjestelmän mukaisesti +157.80).  

Muutos on vähäinen, eikä aiheuta tarvetta 
muuttaa vaikutusarvioita tontin osalta. 
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3.2.6 Kortteli 1037, tontti 9, Provastinkatu 25 

Tontilla 1037-9 on rakennusalaa tarkistettu kadun 
varressa yhden metrin lähemmäs katua, 
harjansuuntamerkintä on poistettu, 
korkeusasemamerkintää on tarkistettu sekä lisätty 
toinen p-2-merkintä kadun varteen. 

Rakennusalan rajan tarkistus on suuruudeltaan 
vähäinen, uuden sijainnin vastatessa paremmin 
linjaa naapurustossa. Ratkaisu turvaa kuitenkin 
vaikutustenarviossa osoitetut näkymät 
Provastinkadulta ja Karvarinkadun päästä 
Pyhäjärvelle.  

Toinen pysäköintitasomerkintä antaa 
kiinteistönomistajalle enemmän mahdollisuuksia 
tutkia pysäköinnin järjestämistä haastavalla 
tontilla.  
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3.2.7 Kortteli 1039, tontit 4 ja 5, Vallikatu 14 ja Pispankatu 17 

AK-tonteilla 1039-4 ja 5 rakennusten 
kerroslukumerkintä muutetaan muotoon r75% IV.  

Ratkaisu noudattaa tontilla toteutunutta tilannetta, 
eikä aiheuta tarvetta muuttaa vaikutusarvioita 
tontin osalta.  
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3.2.8 Kortteli 1040, tontti 7, Pispankatu 29 

Tontilla 1040-7 on tarkistettu suojelurakennuksen 
käytetty rakennusoikeus lähemmäksi toteutunutta 
(264 k-m²).  

Vaikutusten arviossa alustavasta 
kaavaehdotuksesta todettiin tontille tulevan 
kohtalaisia muutoksia täydennysrakentamisesta. 
Tarkistetussa kaavaehdotuksessa 
täydennysrakentamiselle osoitettu määrä on 
kohtuullistettu. Vaikutustenarviota on syytä 
muuttaa: tontille 1040-7 on kaavassa sallittu 
vähäisiä muutoksia.  
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3.2.9 Kortteli 1040, tontti 22, Pispankatu 33 

Tontilla 1040-22 asuinrakennukselta poistetaan 
suojelumerkintä srp-2. 

Tontille osoitetaan kolme uudisrakennusalaa. 
Pispankadun varressa on rakennusala, 
massoittelumerkinnällä rt-3 ja luoteisrajalla on 
rakennusala, jolla on massoittelumerkintä rt-3 
sekä runkosyvyyttä rajoittava merkintä ru-6. Näille 
kahdelle rakennusalalle on osoitettu 
rakennusoikeutta yhteensä 250 k-m² sekä 
massoittelumerkintä mp-1(170). Tontin alaosassa 
lounaisreunalla on 45 k-m²:n rakennusala 
massoittelumerkinnällä rt-5. 

Tontin pohjoiskulmaan on osoitettu 
pysäköimispaikka, joka saadaan sijoittaa 
rakennuksen katolle, p-2.  

Muutos on merkittävä, koska se poistaa tontin 
kulttuurihistorialliset arvot ja heikentää arvoalueen 
yhtenäisyyttä ollen rakennusinventoinnin kanssa 
ristiriitainen. Ratkaisu perustuu saatuun 
kuntoselvitykseen, joissa on osoitettu inventoidun 
rakennuksen korjauskelvottomuus sekä tästä 
selvityksestä saatuun Pirkanmaan 
maakuntamuseon lausuntoon. Muutos vaikuttaa 
kaupunkikuvaan: tontilta poistuu Pispalaan 
luonteikkaasti sopinut rakennus. Kadunvarteen 
sijoitettava rakennus muuttaa katutilaa 
rajatummaksi. Tontin rakennuksista tulee 
nykytilanteeseen verrattuna näkyvämpiä myös 
kaukomaisemassa Pyhäjärven suunnasta 
katsottaessa, vaikutus on vastaava, kuin olevalla 
luoteispuolen naapuritontin 1040-20 
asuinrakennuksella. Vaikutus kaukomaisemaan ei 
ole kuitenkaan merkittävä etelärinteen 
kokonaisuudessa puuston vaikutus huomioiden. 
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Ote kaupunkimallista, alustava kaavaehdotus. 

 

Ote kaupunkimallista, tarkistettu kaavaehdotus. 

 

    
Kortteli 1040, tontin 22muutos näkyy kaukomaisemassa.  
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3.2.10 Kortteli 1040, tontti 23, Pispankatu 31 

Tontin 1040-23 luoteisreunalla ollutta 
piharakennuksen rakennusalaa on laajennettu u-
muotoiseksi. Suojellun piharakennuksen 
rakennusalan ja uudisrakennusalan 
rakennusoikeus on osoitettu kahden erillisen luvun 
sijaan yhdellä. 

Muutos on vähäinen, sillä se koskee vain 
toteutumatonta 20 k-m²:n osaa 
rakennusoikeudesta, joka voidaan muutoksen 
johdosta sijoittaa joko tontin kaakkois- tai 
luoteissivulle. Molemmissa tapauksissa 
rakennuksen pääty näkyy Pispankadulle. 
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3.2.11 Kortteli 1041, tontit 16 ja 18, Vallikatu 17 ja 19 

Tonteilla 1041-16 ja 18 on muokattu 
liittymäkieltomerkintää Selininkadun 
täydennysrakennusalojen kohdalla.  

Liittymäkieltojen poistaminen mahdollistaa 
autopaikan sijoittamisen tonttien Selininkadun 
puolelle täydennysrakennusalalle rakennukseen, 
mikäli rakennusvalvonta katsoo toisen liittymän 
mahdolliseksi tontille. Selininkadun varren 
pohjoisreunassa uusittu pulterimuuri ei vastaa 
toteutukseltaan alueen muita arvokkaaksi koettuja 
muureja. Selininkadun varrella vaikutukset ovat 
arvioitu kohtalaisiksi alustavassa 
kaavaehdotuksessa, eikä tätä arviota ole tarvetta 
muuttaa. 
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3.2.12 Kortteli 1043, tontti 10, Selininkatu 13 

Tontilla 1043-10 on rakennusoikeus osoitettu 
yhtenä lukuna tontilla rakennusalakohtaisten 
lukujen sijaan. Massoittelumääräys mp-1 on 
siirretty koskemaan molempia rakennusaloja. 

Muutoksen jälkeen rakennusoikeuden 
osoittamistapa korttelissa 1043 on yhtenäinen. 
Muutos on vähäinen massoittelumerkinnän mp-
1(180) rajoittaessa yksittäisen rakennusmassan 
kokoa, eikä näin aiheuta tarvetta muuttaa 
vaikutusarvioita tontin osalta. 
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3.2.13 Kortteli 1043, tontti 11, Selininkatu 15 

Tontilla 1043-11 lasketaan olevan rakennuksen 
suojelumerkintä srp-2 merkinnäksi srp-3 sekä 
osoitetaan rakennusoikeus yhtenä lukuna tontilla 
rakennusalakohtaisten lukujen sijaan. 
Massoittelumääräys mp-1 on siirretty koskemaan 
molempia rakennusaloja. 

Suojelumerkinnän alentaminen antaa 
kiinteistönomistajalle enemmän mahdollisuuksia 
kunnostettaessa säilyvää rakennusta. 

Muutoksen jälkeen rakennusoikeuden 
osoittamistapa korttelissa 1043 on yhtenäinen. 
Muutos on vähäinen massoittelumerkinnän mp-
1(180) rajoittaessa yksittäisen rakennusmassan 
kokoa. 

Vaikutusarvioinnissa tontin 1043-11 
täydennysrakentamisella on arvioitu olevan 
merkittävä vaikutus Selininkadun katukuvaan. 
Muutokset suojelumerkinnässä ja 
rakennusoikeuden osoittamisessa eivät 
kuitenkaan muuta tätä. 
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3.2.14 Kortteli 1311, tontti 4, Tahmelan viertotie 20 

Tontilla 1311-4 poistetaan suojelumerkintä srp-2 
piharakennukselta. Korvaava rakennusala 
osoitetaan laajempana massoittelumerkinnällä rt-
5, harjansuuntaviivalla sekä rakennusoikeutta 30 
k-m² olevan poistuvan rakennuksen mukaisesti. 
Tontin pohjoisosan uudisrakennusalaa 
väljennetään. 

Muutos vähentää tontin kulttuurihistoriallisia 
arvoja, ratkaisu perustuu kuitenkin saatuun 
kuntoselvitykseen, joissa on osoitettu inventoidun 
rakennuksen korjauskelvottomuus sekä tästä 
selvityksestä saatuun Pirkanmaan 
maakuntamuseon lausuntoon. Koska tontti on 
rivin päässä ja purettava rakennus ylempänä 
rinteessä, vanhan piharakennuksen 
korvautuminen uudella tuo kohtalaisia vaikutuksia 
tämän kohdan katukuvaan. Pienikokoisella 
rakennuksella ei ole vaikutuksia 
kaukomaisemaan. Uudisrakennus sopeutetaan 
tontille kaavamääräyksin, jotka vastaavat olevaa 
rakennusta. 
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Ote kaupunkimallista, alustava kaavaehdotus. 

 

 

Ote kaupunkimallista, tarkistettu kaavaehdotus. 
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3.2.15 Kortteli 1314, tontti 1, Vallikatu 24 

Tontilla 1314-1 piharakennuksen rakennusalaa on 
pienennetty Varronkadun varressa. 

Rakennusalan supistaminen uudisrakentamisen 
sijoittuessa tontin yläosaan vähentää 
täydennysrakentamisen vaikutusta katukuvaan.  
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3.2.16 Kortteli 1315, tontti 1, Selininkatu 12 

Tontilla 1315-1 poistetaan mansardikattoiselta 
pikkutalolta suojelumerkintä srp-3.  

Tontille osoitetaan kaksi uudisrakennusalaa. 
Selininkadun ja Varronkadun kulmaan osoitetaan 
rakennusala massoittelumerkinnällä rt-3, 
runkosyvyyttä rajoittavalla merkinnällä ru-6,5, 
harjansuuntaviivalla sekä rakennuksen vesikaton 
ylimmän kohdan korkeusasemaksi määritetään 
korko +110,40. Tontin itärajalle osoitetaan 
piharakennuksen rakennusala 
kerroslukumerkinnällä I. 

Muutos on merkittävä, vanhan rakennuskannan 
purkaminen poistaa tontin kulttuurihistorialliset 
arvot. Ratkaisu perustuu saatuun 
kuntoselvitykseen, joissa on osoitettu inventoidun 
rakennuksen korjauskelvottomuus sekä tästä 
selvityksestä saatuun Pirkanmaan 
maakuntamuseon lausuntoon. Korttelin kulmasta 
katoaa alueelle luonnetta antanut pikkutalo ja 
kadunvarren luonne rakennuskannaltaan 
uudistuneena vahvistuu entisestään. Korvaavaa 
rakennusta ohjataan määräyksin siten, että 
rakennuksen sijainti ja suuntaus säilyvät. 
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Ote kaupunkimallista, alustava kaavaehdotus. 
 

Ote kaupunkimallista, tarkistettu kaavaehdotus. 

 



Muutoksen kuvaus ja arvio vaikutuksesta Karttaote: alustava kaavaehdotus. Ei mittakaavassa. Karttaote: tarkistettu kaavaehdotus. Ei mittakaavassa. 
 

                         Sivu 35 / 46 

3.2.17 Kortteli 1317, tontti 1, Pispankatu 11 

Tontilla 1317-1 rakennusalaa on väljennetty 
Pispankadun varressa ja rakennusoikeus on 
osoitettu tontille yhtenä lukuna 290 k-m². 
Rakennusalan väljennys sallii 2 metriä pidemmän 
ja metrin runkosyvyydeltään paksumman 
rakennusmassan alustavaan kaavaehdotukseen 
verrattuna. 

Ratkaisu antaa kiinteistönomistajalle haastavalla 
tontilla mahdollisuuden tutkia lisärakentamisen 
sijoittamista tontilla. Pispankadun varteen tuleva 
rakennus voi muutoksen myötä olla suurempi. 
Pispankadulta ja yläpuolisilta tonteilta säilyy 
kuitenkin vielä näkymiä Pyhäjärven suuntaan.  

Vaikutustenarvioinnin esittämää arviota siitä, että 
kaava mahdollistaa merkittävän muutoksen 
Horpunkadun ja Pispankadun kulmassa tontilla 
1317-1. Pispankadun ja Horpunkadun risteykseen 
(1317-1) toteutettavalla rakennuksella on edelleen 
merkittävä rooli lähimaisemassa (näkymä 
Pispankatua itään) ei ole tarpeen muuttaa.    

 



Muutoksen kuvaus ja arvio vaikutuksesta Karttaote: alustava kaavaehdotus. Ei mittakaavassa. Karttaote: tarkistettu kaavaehdotus. Ei mittakaavassa. 
 

                         Sivu 36 / 46 

3.2.18 Kortteli 1317, tontti 3, Vallikatu 10 

Tontilla 1317-3 on piharakennuksen 
suojelumerkintää alennettu merkinnästä srp-1 
merkinnäksi srp-2. Suojelu- ja 
täydennysrakennuspiharakennusalojen väliin on 
lisätty kerroslukumerkinnällä I rakennusalat 
yhdistävä väliosa. Autokatoksen rakennusalaa on 
tarkistettu vähäisesti.  

Kaavakartalla tontin rakennusoikeus on ollut 
virheellisesti yhteensä 480 k-m². Rakennusoikeus 
tontilla (pinta-ala 946 m²) tehokkuudella e=0,5 
kuuluisi olla 475 k-m². Rakennusoikeuden 
kokonaismäärä on korjattu vähentämällä 5 k-m² 
pohjoisosan suojellun asuinrakennuksen osalta.  

Ratkaisu mahdollistaa täydennysrakentamisen 
kytkemisen suojeltavan piharakennuksen 
yhteyteen väliosan avulla. Vaikutustenarvion 
mukaan kaava mahdollistaa vain vähäisiä 
muutoksia tontilla. Tätä arviota ei ole tarpeen 
muuttaa.  

Rakennusoikeuden tarkistus on vähäinen ja 
teknisluonteinen, merkinnän muutoksen 
kohdistuessa suojelurakennukseen. Muutos 
poistaa tilanteen, jossa yhtä tontinomistajaa on 
kohdeltu muihin verrattuna eriarvoisesti. 
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3.2.19 Kortteli 1318, tontti 4, Pispankatu 47 

Tontilla 1318-4 siirretään piharakennuksen 
rakennusala tontin luoteisreunalle. 

Muutos on vähäinen eikä aiheuta tarvetta 
muuttaa kohteesta laadittua vaikutusarviointia. 
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3.2.20 Susikolunpuisto ja Pulteriaidanpuistikko 

Susikolunpuistossa on tarkennettu s-30 
merkinnän rajausta ja muutettu esitystapaa. 
 
Susikolunpuistossa ja Pulteriaidanpuistikossa 
ohjeellisen ulkoilureitin merkintä u-1 on korvattu 
ohjeellisen polku yhteyden merkinnällä po. 
 
Muutokset ovat vähäisiä ja teknisluonteisia, 
eivätkä aiheuta tarvetta muuttaa 
vaikutustenarviota luonnonympäristön osalta. 
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3.3 Kaavamääräykset     

3.3.1 26.8.2013 päivättyyn asemakaavaehdotukseen sisältyneet muutokset, jotka on säilytetty sellaisenaan:  

 
Lisätty yleismääräykseen seuraava yleismääräys: sanamuotoa on muokattu tarkistettuun ehdotukseen, katso seuraava kohta 3.3.2. 
 
Rakennukset saa yhdistää toisiinsa maanalaisilla yhdystiloilla 
rakennusalan vähäisesti ylittäen. 
 
Vaikutukset: 
Määräys tuo joustavuutta rakennussuunnitteluun. Ratkaisulla ei ole juurikaan kaupunkikuvallisia vaikutuksia.  

 
 
3.3.2 Muutokset, jotka sisältyvät edellisen lisäksi 23.3.2015 päivättyyn asemakaavaehdotukseen.  

Muutetut määräykset tai niiden osat on lihavoitu, aikaisempi muotoilu esitetty tarvittaessa harmaalla. 

 
Rakentamistapaohjeen merkintätapaa kartalla on muutettu: 
ennen ro-8256, korvaava rol-8256 
 
Vaikutukset: Muutos on luonteeltaan tekninen tarkistus, joka täsmentää, että rakentamistapaohjeet ovat kaavaselostuksen liitteenä eivätkä selostuksessa. 
 
Arvokkaiden pihapiirien suojelumerkintää on tarkistettu: 
sk-piha: Kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokas pihapiiri. Rakennuksista, rakenteista, pinnoista ja kasvillisuudesta muodostuva kokonaisuus tulee säilyttää 
perinteisenä. Muutokset ja lisärakentaminen tulee tehdä kohteen kulttuurihistoriallisia ominaispiirteitä kunnioittaen. 
 
Korvaava määräys: 
Kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokas pihapiiri. Muutokset ja lisärakentaminen tulee tehdä kohteen kulttuurihistoriallisia ominaispiirteitä 
kunnioittaen. 
 
Vaikutukset: Aikaisempaa sanamuotoa pidettiin tulkinnanvaraisena suhteessa kaavaehdotuksen tonttikohtaisiin ratkaisuihin, lähinnä perinteisyyden 
vaatimuksen osalta. Uusi muotoilu vastaa paremmin kaavaratkaisun luonnetta, mutta rakennusvalvonnalle jää edelleen tulkintavastuu ohjata rakentamista 
siinä, miten kohteen arvoja kunnioitetaan muutoksia tehtäessä. 
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Yleismääräyksessä on täsmennetty Pispalanrinteen valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön esittämistapaa kaavakartalla, aluerajaus on 
nostettu yleismääräyksessä ensimmäiseksi ja otsikoitu siten, että ilmenee, että kyseessä on Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. 
 
Vaikutukset: Muutos on luonteeltaan tekninen tarkistus. 
 
Yleismääräyksen on lisätty yleisiä alueita koskeva otsikko. Yleismääräyksestä on poistettu seuraava määräys: 
Puistoja ja viheralueita tulee hoitaa niitä koskevien hoitoluokitusten mukaisesti huomioiden niiden luontoarvot sekä kulttuurihistorialliset, maisemalliset ja 
luonnonympäristön arvot. 
 
Korvaava määräys: 
Yleiset alueet 
Puisto- ja katualueiden kasvillisuuden uudistamista ja hoitoa sekä pinnoitteiden, rakenteiden 
sekä valaistuksen peruskorjauksia suunniteltaessa on otettava huomioon näiden alueiden kulttuurihistorialliset, maisemalliset ja 
luonnonympäristön arvot. Katualueille tehtävät kunnostus- ja uudistustyöt eivät saa heikentää katualueisiin rajautuvien muurien 
säilymisedellytyksiä. 
Alueen olemassa olevat porrasyhteydet tulee säilyttää. 
 
Vaikutukset: Hoitoluokituksiin liittyvä viittaus ei ole tarpeen, viheralueita koskee osin myös luonnonsuojeluohjelma. Menettelytapaa oleellisempaa on, että 
yleisten alueiden luontoarvot sekä kulttuurihistorialliset, maisemalliset ja luonnonympäristön arvot huomioidaan. 
 
 
Yleismääräykseen on luotu uusi otsikko Rakennusten ja niiden korjaus- ja muutostöiden sovittaminen ympäristöön, aikaisemmin asiasisältö oli otsikon 
Rakentamisen tapa, alla. Täyttöjen osalta sanamuotoa on muokattu ja tiivistetty. Varjostamista koskeva sisältö on poistettu. Julkisivupiirustuksissa 
esitettävien rakennusten määrittelyä on täsmennetty ja korostettu kulttuuriympäristön merkitystä. 

Rakennusten sovittaminen ympäristöön: 
Rakennukset tulee sijoittaa maastoon ilman perusteettomia täyttöjä ja leikkauksia, säilyttäen luonnollisia ja olevia tasoeroja. Rakennukset saa yhdistää 
toisiinsa maanalaisilla yhdystiloilla rakennusalan vähäisesti ylittäen. Uudisrakennukset, laajennukset ja julkisivumuutokset tulee sovittaa huolellisesti 
osaksi aluekokonaisuutta ja katukuvaa; rakennuslupaa haettaessa on kadunpuoleisessa julkisivupiirustuksessa esitettävä myös naapurirakennukset. 
Rakennukset ja niiden laajennukset ja korotukset on suunniteltava siten, että kadulta ja yläpuolisilta tonteilta säilyy järvinäkymiä eikä alapuolisten 
tonttien pihoja varjosteta merkittävästi. Rakennuksen soveltuvuus maastoon, vaikutukset näkymiin naapuritonteilta sekä kadulta on osoitettava leikkaus- 
piirustuksella ja tarvittaessa muulla havainnollistavalla materiaalilla. 
 
Korvaava määräys: Rakennusten ja niiden korjaus- ja muutostöiden sovittaminen ympäristöön 

Rakennukset tulee sovittaa maastoon ilman mittavia täyttöjä ja leikkauksia. Rakennukset saa yhdistää toisiinsa maanalaisilla tiloilla rakennusalan 
vähäisesti ylittäen. Uudisrakennukset, laajennukset ja julkisivumuutokset tulee sovittaa huolellisesti osaksi kulttuuriympäristöä. Rakennukset ja niiden 
laajennukset ja korotukset on suunniteltava siten, että kadulta ja yläpuolisilta tonteilta säilyy järvinäkymiä. 
Rakennuslupaa haettaessa on kadun puoleisessa julkisivupiirustuksessa esitettävä myös viereiset rakennukset naapuritonteilta. Rakennuksen sovitus 
maastoon ja vaikutukset järvinäkymiin naapuritonteilta ja kadulta on osoitettava leikkauspiirustuksella ja tarvittaessa muulla havainnollistavalla materiaalilla 
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Vaikutukset: Määräys sisältää kaavan keskeisiä tavoitteita rakennusten ja niiden muutosten sovittamisesta kulttuuriympäristöön, joten niiden esilletuominen 
yleismääräyksessä on perusteltua. Varjostamista koskevan osuuden poistaminen ei vaikuta olennaisesti Pispalan rakentamistapaan tai heikennä naapurien 
asemaa; tiiviisti rakennetulla alueella ei voida välttää sitä, että johonkin aikaan päivästä viereiset rakennukset saattavat varjostaa naapuritonttia. 
Järvinäkymien säilyttämistä koskevan määräysosuuden vaikutus mahdollisiin rakennuslupavalituksiin ja niiden ratkaisuihin jää nähtäväksi. Määräyksellä 
voidaan arvioida olevan hillitsevä vaikutus halukkuuteen poiketa kaavasta siten, että rakennettaisiin korkeampia ja peittävämpiä rakennuksia kuin kaava sallii. 

 

 
Yleismääräykseen on luotu uusi otsikko Suojeltujen rakennusten laajentaminen. Sen alle on sijoitettu Suojelun kannustimia koskeva sisältö. Sanamuotoja 
on täsmennetty ja lisätty merkintään mahdollisuus poiketa kerrosluvusta. Viimeinen lause on poistettu koska se on lähinnä n ensimmäistä lausetta selittävä 
ja ensimmäinen lause sisältää tämänkin asian. 
 
Olemassa olevassa suojellussa rakennuksessa saa muuttaa rakennuksen vaipan sisällä tiloja pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön 
rakennusalalle merkitystä rakennusoikeudesta ja tontille sallitusta enimmäiskerrosalasta huolimatta. Tontilla, missä on suojeltuja rakennuksia saadaan 
käyttää uudisrakentamiseen varatulle rakennusalalle osoitettu rakennusoikeus siitä huolimatta, että tontille sallittu kerrosala ylittyy. 
 
Korvaava määräys: Kannustaminen rakennussuojeluun 
Olemassa olevassa suojellussa rakennuksessa saa muuttaa rakennuksen vaipan sisällä kerrosalaan kuulumattomia tiloja kerrosalaan 
laskettaviksi tiloiksi siitä riippumatta, mitä asemakaavassa on määrätty tontin rakennusoikeudesta ja kerrosluvusta.  
 
Vaikutukset: Kerroslukua koskeva lisäys ei tässä lisää suojeltujen rakennusten laajennusmahdollisuuksia, koska asia oli ilmaistu jo aikaisemmin erillisellä 
yleismääräyksellä.  

 
Yleismääräykseen on luotu uusi otsikko Uudisrakentaminen ja koottu sen alle suojellun rakennuksen korvaamista, rakennusten perusmuotoa, 
yksikerroksista rakentamista ja pysäköimispaikkojen ja piharakennusten kivijalkojen rakentamista koskeva sisältö. Uudisrakennuksen perusmuotoa koskevaa 
sisältöä on tiivistetty ja siirretty tornien ja suurten sisäänvetojen kielto rakentamistapaohjeeseen. Ullakkoja koskeva seuraava määräys on poistettu: Ullakon 
tasolle saa sijoittaa rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Ullakkoja koskevan määräyksen säilyttäminen kartalla olisi tehnyt kaavan 
kerroslukulogiikasta sekavan: esim. kerrosluvun I ja r75% III päälle olisi vielä voinut rakentaa ullakkokerroksen, koska ullakko ei sisälly MRL:n mukaan 
rakennuksen kerroslukuun. Määräys olisi myös tuonut tulkintaongelmia suhteessa kaavan massoittelumääräyksiin, joista osa ei mahdollista ullakkoa 

Yleismääräys: Uudisrakentaminen 
Suojeltu rakennus määrittää lähtökohtaisesti korvaavan rakennuksen massoitteluperiaatteen, kattomuodon ja julkisivumateriaalin. Uudisrakennusten 
perusmuodon tulee olla selkeä suorakaidekappale.  
 
Yksikerroksinen asuinrakennus on sallittu, kun rakennusalalla on kerrosluku I, massoittelumääräys rt-1 tai rt-5. Muussa tapauksessa asuinrakennuksessa 
tulee olla pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja pääkerroksen lisäksi rinteeseen sijoittuvassa kerroksessa, toisessa kerroksessa tai ullakon tasolla 
vähintään 50% pääkerroksen pinta-alasta.  
Pysäköimispaikan ja enintään 45 k-m² piharakennuksen alle saa rinteessä rakentaa 
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varasto-, sauna-, autosuoja- ja työtilaa varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi. 
 
Vaikutukset: Ullakoita koskevan yleismääräyksen poisto ja suojeltujen rakennusten kannustinmääräyksen täsmentäminen kerrosluvun osalta vaikuttaa siten, 
että suojeltuihin rakennuksiin voidaan toteuttaa rakennuksen vaipan sisällä kerrosalaan laskettavia tiloja kaavallisen kerrosluvun ylittäen mutta muissa 
rakennuksissa noudatetaan kerroslukua ja mahdollisesti sitä täsmentävää massoittelumääräystä. 

 
Yleismääräykseen on luotu uusi otsikko Aidat ja muurit, asiasisältöjä ei ole muutettu: 

Rakenteellisena aitana Pispalassa sallitaan kapeasäleinen peittomaalattu pystysäleaita.  
 
Tonttien katurajoilla tai kokonaan katualueilla sijaitsevat korkeuseroja välittävät muurirakenteet tulee rakentaa joko pulterimuureina tai betonimuureina 
kaupunkikuvaan, maastoon tai pihamiljööseen huolellisesti sovittaen. Muurien ja niiden päälle sijoitettavien aitojen suunnittelussa tulee noudattaa 
rakentamistapaohjeita. Olevat muuriosuudet tulee säilyttää. Muureja korjattaessa ja uudelleen rakennettaessa tulee käyttää samoja materiaaleja kuin 
alkuperäisessä muurissa. 
 
Vaikutukset: Muutos on luonteeltaan esitystapaa koskeva tarkistus. 
 
Yleismääräykseen on luotu uusi otsikko Korttelialuekohtaiset rakentamistapamääräykset. Otsikon alle on sijoitettu rakentamisen tapaa koskevat 
yleismääräykset sen mukaan, mitä korttelialuetyyppejä ne koskevat.  Eri rakennusosat ja aihealueet on esitetty alaotsikoin. 

A-30-korttelialueitaja P-3-korttelialueita koskevat massoittelun yleismääräystä on täsmennetty sanamuotojen osalta ja ryhmitelty asioiden esitysjärjestystä. 
Rakennuksen perusmuotoa koskeva lause on siirretty kohtaan Uudisrakentaminen ja torneja, ulokkeita ja sisäänvetoja koskevat asiat 
rakentamistapaohjeeseen.  

Yleismääräyksestä on myös poistettu korottamista koskeva määräys: Suojeltuja rakennuksia saa korottaa vain vähäisesti, rakennuksen ominaispiirteet ja 
kaupunkikuvallinen merkitys säilyttäen. Tämän asian on katsottu sisältyvän rakennusten suojelumääräyksiin. Suojelumääräysten ja korottamisen suhdetta 
merkitystä on käsitelty rakentamistapaohjeessa. 
 
A-30- ja P-3-korttelialueet: 
Mittasuhteet, mikäli rakennusalalle osoitetuista määräyksistä ei muuta johdu: 

- Asuinrakennuksessa, jossa on vähintään puolitoista kerrosta kivijalan päällä, tulee 
runkosyvyyden olla pienempi kuin rakennuksen korkeus mitattuna vesikaton ylimmästä 
kohdasta julkisivuverhouksen alareunaan. 

- Rakennuksen runkosyvyys saa olla enintään 8 m. 
- Julkisivun pituus saa olla enintään 20 m. 
- Rakennuksessa saa olla enintään kaksi päällekkäistä kellaria. 
- Rakennuksen korkeus saa olla alarinteessä enintään 10 m. 
- Kadun puolella kivijalkaa saa olla näkyvissä enintään 3 m. 
- Pinta-alaltaan yli 7 m² suuruiset kaksikerroksiset huonetilat eivät ole sallittuja. 
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Vaikutukset: Korottamista koskevan sisällön muutosten ei voida katsoa uhkaavan kulttuuriperintöä. Koska ulokkeille ja sisäänvedoille ei voida antaa selkeää 
enimmäismittaa, asia on järkevää esittää rakentamistapaohjeessa. 

 
 

 
A-30-, AK- ja P-3-korttelialuieita koskevia rakentamisen tapaa koskevia yleismääräyksiä on tiivistetty ja sanamuotoja täsmennetty. Kattoja koskien 
kattomuotomäärittelyä on yksinkertaistettu siten, että kattomuotoja ei sallita erikseen pää- ja piharakennuksille vaan yleensä rakennuksille, mikä vastaa 
paremmin Pispalan monimuotoista rakennuskantaa. Kattokulmien osalta termi päärakennus on korvattu asuinrakennuksella. Tässä on säilytetty jako 
asuin- ja piharakennuksiin, koska piharakennuksille on tarpeen sallia loivemmat kattokulmat. Katemateriaalia koskevassa osuudessa on muokattu 
sanamuotoja. Pulpettikattoisia rakennuksia koskeva rajoitus on siirretty rakentamistapaohjeeseen, samoin katoille sijoitettavia teknisiä laitteita ja kattojen 
värejä koskevat osuudet. Kattoja koskevaa määräystä on tarkistettu lisäämällä symmetrisyyttä ja karjan suuntausta koskeva lause. 
 
Päärakennuksessa sallitaan kattomuotona satula- ja aumakatto sekä taite- eli mansardikatto mikäli rakennusalalla ei tarkemmin määrätä. Taitekatto 
sallitaan vain rakennuksiin, joiden runkosyvyys on enintään 6 m. Pulpettikatto on mahdollinen päärakennusten uloke- ja siipiosissa. Tasakatto sallitaan 
päärakennusten vähäisissä katos-, nivel- ja ulokeosissa. Piharakennuksissa sallitaan kattomuotona satula-, pulpetti- ja aumakatto, tasakatto 
pysäköintitasoilla. Pulpettikattoa ei tule rakentaa katunäkymässä rakennukseen, jonka runkosyvyys on yli 4,5 m.  
Kattokulma saa olla satulakatolla päärakennuksessa 1:2,5 - 1:1,5 ja piharakennuksessa 1:3 - 1:1,5, aumakatolla 1:2,5 - 1:2 ja pulpettikatolla 1:10 - 1:4. 
Kattokulma tulee sovittaa rakennuksen korkeuteen ja leveyteen sekä ympäristön rakennuskantaan. Rakennuksen massoilla tulee olla oma 
selkeämuotoinen katto. 
Suurten teknisten laitteiden kuten lautasantennien, aurinkopaneelien ja -keräimien sijoittamisessa tulee huomioida alueen kulttuuriympäristön ja maiseman 
arvot.  
Katemateriaalina sallittuja ovat sileä pystysaumapelti ja bitumihuopakatteista kolmiorimakate ja sileä tiivissaumakate. Tiili- ja betonitiilikate sallitaan vain 
olevan katteen korjaukseen ja laajennukseen. Katemateriaalin värinä mahdollisia ovat musta, harmaa, punainen ja vihreä. Tiili- ja betonitiilikaton tulee olla 
tiilenpunainen. 
 
Korvaava määräys: A-30-, AK- ja P-3 -korttelialueet 
Katot:Kattomuotona sallitaan satula- ja aumakatto sekä taite- eli mansardikatto. Taitekatto sallitaan vain rakennuksiin, joiden runkosyvyys on 
enintään 6 m. Pulpettikatto on mahdollinen rakennusten uloke- ja siipiosissa sekä piharakennuksissa. Tasakatto sallitaan vähäisissä katos-, 
nivel- ja ulokeosissa sekä pysäköintitasoilla. 
 
Kattokulma saa olla satulakatolla asuinrakennuksessa 1:2,5 - 1:1,5 ja piharakennuksessa 1:3 - 1:1,5, aumakatolla 1:2,5 - 1:2 ja pulpettikatolla 1:10 
- 1:4. Kattokulma tulee sovittaa rakennuksen korkeuteen ja leveyteen sekä ympäristön rakennuskantaan. 
Rakennuksen massoilla tulee olla erillinen selkeämuotoinen katto. 
Katemateriaalina sallittuja ovat sileä pystysaumapelti ja bitumihuopakatteista kolmiorimakate ja sileä tiivissaumakate. Tiili- ja betonitiilikate 
sallitaan vain kyseistä materiaalia olevan katteen korjaukseen ja laajennukseen.  
 
Vaikutukset: Kattotyyppejä koskevien muutosten vaikutukset rakentamisen tavan ohjaamiseen ja toteutuksiin ovat vähäiset. Katolle sijoitettavia teknisiä 
laitteita koskeva osuus kartalla oli sanamuodoltaan ohjeenomainen. Laitteiden sijoittamisen ohjaamiseen vaikuttavat enemmän rakennusvalvonnan 
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tulkinnat asiasta. Merkittävämpi muutos oli suuret tekniset laitteet katoilta kieltävän määräyksen poistaminen alustavasta kaavaehdotuksesta. Mikäli 
aurinkopaneeleja ja -keräimiä sijoitetaan laajamittaisesti katoille, sillä on negatiivinen vaikutus kaukomaisemaan. 

 
 

 
A-30-, AK- ja P-3-korttelialueita koskevia rakentamisen tapaa koskevia yleismääräyksiä on täsmennetty julkisivuaukotuksen, ikkunoiden ja ovien osalta. 
Pispalalaisessa talossa tulee olla riittävästi aukotusta, tarkennus on kohdistettu kadunpuolen julkisivuihin:  
 
A-30-, AK- ja P-3 -korttelialueet 
Julkisivut ja materiaalit: 
Julkisivujen tulee olla yhtä materiaalia ja värisävyä sekä jäsentelyltään selkeitä. Kadun puolen julkisivuverhoukseen ja yli 1,6 m korkeisiin kivijalkoihin 
tulee sijoittaa ikkunoita, jotta ei synny suuria umpinaisia seinäpintoja. 
 
Ikkunat ja ovet: 
Suojeltujen rakennusten korjaus- ja laajennuskohteissa sekä uudisrakennuksissa sk-2 -arvoalueilla ikkunoiden puitteiden materiaalin tulee olla 
peittomaalattu puu. Uudisrakennusten alumiini-ikkunoiden tulee olla maalattuja. Ikkunajaotus tulee toteuttaa välikarmeilla tai aidoilla jakopuitteilla. Ulko-
ovien tulee olla puupintaisia. Autotallin ovina sallitaan myös pysty- tai vaakajaotetut metalliovet, kasettipintaa ei sallita. 
 
Vaikutukset: Määräyksen mukaan ikkunattomia tai kokonaisuutena umpinaisen luonteisia katujulkisivuja ei tule alueelle toteuttaa. Määräyksen 
noudattaminen edellyttää rakennusvalvonnan ohjausta. 
 
 
A-30-, AK- ja P-3 -korttelialueita koskevia rakentamisen tapaa koskevia yleismääräyksiä on täsmennetty parvekkeiden, kuistien ja ulko-oleskelun osalta, 
sanamuotoja on muokattu, lisätty ulokeparvekkeiden kattamattomuuden vaatimus ja poistettu erkkereitä koskeva maininta, koska asia on jo 
rakennusjärjestyksessä huomioitu: 
 
Ulko-oleskelutilat tulee sijoittaa pihan puolelle ja pääosin maantasoon. Suuria terasseja ei saa rakentaa. Parvekkeiden ja kuistien tulee olla mahdollisimman 
yksinkertaisia ja pienehköjä. Kuisteja ja parvekkeita saa olla enintään yksi asuntoa kohti, yksiasentoisessa talossa kuitenkin kaksi. Asunnossa ei saa olla 
päällekkäisiä parvekkeita. Kuistit, parvekkeet, ulkoportaat, erkkerit ja sisäänkäyntikatokset saavat ulottua rakennusalan yli pihan puolella 
 
Korvaava määräys: 
Parvekkeet, kuistit ja ulko-oleskelu: 
Ulko-oleskelutilat tulee sijoittaa pihan puolelle ja pääosin maantasoon. Suuria terasseja ei saa rakentaa. Kuisteja ja parvekkeita saa olla enintään yksi 
asuntoa kohti, yksiasuntoisessa talossa kuitenkin kaksi. Asunnossa ei saa olla päällekkäisiä parvekkeita. Parvekkeiden ja kuistien tulee olla ilmeeltään 
keveitä.  Ulokeparvekkeiden tulee olla kattamattomia. Kuistit, parvekkeet, ulkoportaat ja sisäänkäyntikatokset saavat ulottua rakennusalan yli pihan 
puolella. 
 
Vaikutukset: Parvekkeille ei voida Pispalassa antaa selkeää maksimikokoa, tavoite parvekkeiden maltillisesta koosta tuodaan kuitenkin selkeästi esiin 
rakentamistapaohjeissa. Parvekkeiden ja ulko-oleskelun ohjaaminen miljööseen istuviksi tulee olemaan rakennusvalvonnalle haasteellista alueella, missä 
näkymiä järvelle halutaan hyödyntää maksimaalisesti. 
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Pihoja koskenut yleismääräys on poistettu kartalta. Mäntyjen merkitys arvokkaina maisemapuina on tuotu esiin rakentamistapaohjeessa. 
 
Pihojen täysikasvuiset männyt ovat maisemallisesti merkittäviä ja suojeltuja rakennusalojen ulkopuolella.  

Vaikutukset: Rakentamistapaohjeessa todetaan alueen täysikasvuiset männyt arvokkaiksi maisemapuiksi. Rakennusjärjestyksen (kohta 49§) on kirjattu: 
”ennen kuin puiden kaatamiseen ryhdytään asemakaava-alueella, on selvitettävä maisematyöluvan tarve rakennusvalvontaviranomaiselta”. Tämä antaa 
mahdollisuuden tutkia tilannetta ja mahdollisesti antaa puulle kaatolupa ilman lupakäsittelyä, esimerkiksi jos puu todetaan huonokuntoiseksi ja vaaralliseksi. 
Mikäli merkintä olisi säilytetty kaavassa, täysikasvuisen männyn kaataminen tontilta edellyttäisi aina maisematyölupaa. Määräyksen poistaminen tuskin 
aiheuttaa mäntyjen kaatamisen lisääntymistä, alueen vallitseva trendi on ollut puustoisuuden lisääntyminen. Puiden kaataminen Pispalassa on haastavaa ja 
kallistakin alueen tiiviin rakenteen vuoksi. 

 
Pysäköintiä koskevien yleismääräysten osalta on muokattu A-30- ja AK-korttelialueiden yleismääräystä: autopaikkojen hajautuksen tavoite on kirjattu 
yleismääräykseen, autopaikkojen sijoitusta ohjaavaa sisältöä on täsmennetty kadunvarren vierekkäisten autopaikkojen osalta.  

Tontille saa kadun varressa sijoittaa vierekkäin enintään kaksi kattamatonta autopaikkaa, pysäköimispaikoiksi osoitetuilla alueilla aluevarauksen laajuus 
määrittää autopaikkojen sijoitusmahdollisuudet. Asuinrakennuksen kivijalkaan saa sijoittaa enintään kaksi autotallin ovea, kuitenkin enintään puolet 
julkisivun pituudesta. Asuinrakennuksen julkisivuverhottuun osaan saa sijoittaa tai kytkeä enintään yhden auton suojan. 
Kahden tai useamman auton suojan voi sijoittaa tontille vain omalle pihalle avautuvana. Kadun suhteen alarinteessä autosäilytysratkaisut tulee suunnitella 
siten, että tontin kohdalla näkymä maisemaan säilyy. 
Autotallin ovi saa olla enintään 2,75 m leveä. Maanalaisen autosuojan sisäänajon tulee olla rakennusalalla. Muuriin sijoitettavan autosuojan tulee olla talli, 
jossa saa olla enintään yksi oviaukko. 
 
Korvaava määräys: 
Autopaikat tulee hajauttaa tontilla siten, että autosäilytys ei hallitse katunäkymää ja piha-aluetta eikä peitä näkymiä järvimaisemaan. Tontille saa 
kadun varressa sijoittaa vierekkäin enintään kaksi autopaikkaa, joista toinen saa olla katettu. Pysäköimispaikoiksi osoitetuilla alueilla aluevarauksen 
laajuus määrittää autopaikkojen sijoitusmahdollisuudet. 

- Asuinrakennuksen kivijalkaan saa sijoittaa enintään kaksi autotallin ovea, kuitenkin enintään puolet julkisivun pituudesta. 
- Asuinrakennuksen julkisivuverhottuun osaan saa sijoittaa enintään yhden auton suojan. 
- Kadun varren muuriin sijoitettavan autosuojan tulee olla talli, jossa saa olla enintään yksi oviaukko. 
- Autotallin ovi saa olla enintään 2,75 m leveä 

 
Vaikutukset: Määräys ohjaa autopaikkojen hajauttamiseen tontilla, mikä on kaavan tavoitteen mukaista. Määräys mahdollistaa kadun varteen kaksi 
vierekkäistä autopaikkaa, joista toinen saa olla katettu. Kahden auton suojat ovat siten mahdollisia kadun varressa vain kahden tontin rajalla toisiinsa kiinni 
rakennettuna. Rakentamistapaohje ohjaa pihan puolella pienimittakaavaisiin autosäilytysratkaisuihin. Yleismääräyksillä voidaan rajata pois ylilyöntejä, mutta 
ne eivät kuitenkaan sinällään takaa autosäilytyksen maisemaan sopivuutta. Paljon jää rakennussuunnitteluvaiheen ohjauksen varaan. 
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3.3.3 Muutokset, jotka sisältyvät edellisen lisäksi 23.3.2015 päivättyyn ja 23.11.2015 tarkistettuun asemakaavaehdotukseen:  

 
Kaavan yleismääräykseen Korttelikohtaiset määräykset / Katot on lisätty tarkennus satukatosta: 
 
A-30-, AK- ja P-3 -korttelialueet 
Katot: Kattomuotona sallitaan satula- ja aumakatto sekä taite- eli mansardikatto. Satulakaton tulee olla symmetrinen ja harjan massan pitemmän sivun 
suuntainen. Taitekatto sallitaan vain rakennuksiin, joiden runkosyvyys on enintään 6 m. Pulpettikatto on mahdollinen rakennusten uloke- ja siipiosissa sekä 
piharakennuksissa. Tasakatto sallitaan vähäisissä katos-, nivel- ja ulokeosissa sekä pysäköintitasoilla. 
 
Korvaava määräys kokonaisuudessaan:  
A-30-, AK- ja P-3 -korttelialueet 
Katot: Kattomuotona sallitaan satula- ja aumakatto sekä taite- eli mansardikatto. Satulakaton tulee olla symmetrinen ja harjan massan pitemmän sivun 
suuntainen. Taitekatto sallitaan vain rakennuksiin, joiden runkosyvyys on enintään 6 m. Pulpettikatto on mahdollinen rakennusten uloke- ja siipiosissa sekä 
piharakennuksissa. Tasakatto sallitaan vähäisissä katos-, nivel- ja ulokeosissa sekä pysäköintitasoilla. 
 
 
Vaikutukset: 
Määräys täsmentää olevaa määräystä ja rajaa ei-tyypilliset kattoratkaisut pois.  

 
 
 


