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Juha Pajakoski ja Terhi Tikkanen-Lindström / WSP Finland Oy 

Tilaajat: 

Elina Karppinen ja Veikko Vänskä / Tampereen kaupunki 

Rakentamistapaohjeen tarkoitus ja oikeusvaikutteisuus 

Rakentamistapaohjeen tarkoitus on tarpeellisiksi arvioiduissa kohteissa antaa 
toteuttamista ohjaavia konkreettisia ohjeita ja suosituksia. Ohjeiden tulee tukea ja 
täsmentää asemakaavan ja siihen liittyvien kaavamääräysten sisältöä ja antaa 
niille lisäarvoa. Rakentamistapaohjeiden periaatteita noudattava rakentaminen 
nopeuttaa ja helpottaa rakennuslupien myöntämistä. Rakentamistapaohje on 
asemakaavan liiteasiakirja, joka esittää hyväksyttävän rakentamistavan. 

Rakentamistapaohjeen käyttö 

Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan päätöksenteon ja 
kaavojen vaikutustenarviointien työkaluna sekä toteuttamistapojen ohjeena 
suunnittelijoille ja rakentajille. Rakentamistapaohjetta tulkitsee rakennusvalvonta. 
Ohjeita asemakaavamerkinnöistä, määräyksistä ja niiden tulkinnasta on esitetty 
oppaassa: YM; asemakaavamerkinnät ja määräykset; 2003.  
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Suunnittelualueen ominaispiirteet 

Ratapiha muodostaa kokonaisuudessaan avaran kaupunkitilan, jota leimaa 
ratarakenteiden ja -kaluston visuaalinen, liike- ja äänimaailma. Ratapihaa rajaavat 
lähes jatkuvat rakennetut julkisivurivit, mutta paikoin reunasta erottuu myös 
yksittäisiä rakennusmassoja. Tilan pohjoisosassa reunaa luonnehtii kasvillisuus ja 
maaston topografiaan leikkaavat raiteet ja niiden välin jäävä punatiilinen 
rautatieläisten asuinrakennus (Kastinlinna) sekä koillisessa kookas ja 
massoittelultaan selväpiirteinen entinen PMK:n rakennus. 
 
Länsipuolella Tammelan siluetti muodostuu pääosin korkeista rakennuksista ja se 
hahmottuu eritoten ympäristön avarista kaupunkitiloista ja niitä reunustavista 
rakennuksista käsin. Erkkilän sillalta tarkasteltuna ratapihan kaupunkitila avautuu 
perustasoa korkeammalta. Tammelan länsireunalla on erityinen rooli osana 
junamatkustajan sekä asemalaitureilta että junista käsin havaitsemaa Tampereen 
kaupunkikuvaa.  
 
Pelkistetyt lähiöperinteeseen liittyvät rakennukset hallitsevat Tammelan 
kaupunkikuvallista ilmiasua. Alue on uudistunut matalasta puukaupunginosasta 
korkeiden kerrostalojen kaupunginosaksi. Alueelta puuttuvat julkisten rakennusten 
muodostamat dominantit ja kaupunkimaiset kivijalkaliiketilat Tammelan puistokatua 
lukuun ottamatta.  Kerroskorkeudet ovat rakennustyypeittäin melko yhtenäiset: 
1970-luvun asuinrakentaminen on korkeinta 7-8-kerroksista ja vanhin 
rakennuskanta lähinnä ratapihaa on matalampaa, 1-3 kerrosta. Poikkeuksen tekee 
PMK:n rakennus asuinalueen ja radan välisessä rautatierakennusten rintamassa. 
Kaupunkikuvan kannalta molemmat ovat oleellisia: korkeimmat rakennukset 
yhtenäisyytensä ja volyyminsa ja vanhimmat rakennukset omaleimaisuutensa 
ansiosta. 
 
Suunnittelualueella kohtaavat kaksi mittakaavaa: matala 2-3 –kerroksinen 
rakentaminen, ja toisaalta kookkaat 7-kerroksiset rakennusmassat. Kaava-alue on 
siten massoiltaan rakeinen, ja siinä vahvan reunan muodostumista tukee 
pohjoisessa PMK:n rakennus 
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KORTTELITASO 

Arkkitehtuurin lähtökohdat 

Uudiskorttelit täydentävät Tammelan – Tullin kaupunkirakenteen luoteisen reunan 
vielä rakentamatonta osuutta, sekä muodostavat Satakunnan- ja Rongankadulle 
uudet päätteet. Hanke muodostaa uuden selkeästi rajatun näkymäakselin 
(Peltokatu), jonka päätteenä etelässä Seurantalo Morkun pääty ja pohjoisessa 
Osmonpuiston vihreä rinne. Uudiskorttelin pohjoispuolelta Erkkilänkadulta avautuu 
näkymän päätteenä kadun länsipäässä Tuomiokirkon torni, jota peittävä 
Erkkilänsillan tukirakenne peittää nykytilanteessa. Väinölänkatu kiinnittää 
hankkeen Tammelantoriin toiminnallisesti ja kaupunkirakenteellisesti  

Arkkitehtoniset ominaispiirteet, Ve1 

Rakennukset muodostavat asteittain nousevan ja laskevan tornisarjan pohjoiseen 
mentäessä. Tornirakennusten hahmoille ominaista ovat vaihtelevasti jäsennetyt 
ikkuna-aukot. Ratapihankadun varren jalustarakennuksen julkisivuissa on laajoja 
lasipintoja, toiminnot avautuvat ratapihan suuntaan. Asuinrakennuksien vaaleat 
julkisivut liittävät rakennuksia pehmeästi lähialueen olemassa olevaan 
rakennuskantaan ja Lidmanin taloon. Korttelien läpäisevät kevyen liikenteenraitit 
näkyvät kulkuaukkoina Ratapihankadun julkisivussa 

Arkkitehtoniset ominaispiirteet, Ve2 

Ratapihankadun uudiskorttelit muodostuvat nauhamaisesta rakennusmassasta, 
joka polveilee sisäpihoja muodostaen. Vaakasuuntainen ikkuna-aukotus korostaa 
Ratapihan alueen horisontaalisuutta. Kokonaisuutta raikastetaan 
sisäpihasyvennyksien teemavärillä. Ratapihankadun varren jalustarakennuksen 
julkisivuissa on laajoja lasipintoja, toiminnot avautuvat ratapihan suuntaan. 
Korttelien läpäisevät kevyen liikenteenraitit näkyvät kulkuaukkoina 
Ratapihankadun julkisivussa 

 

 

 

 

 

Maankäyttösuunnitelma Ve 1a. 3D-malli 

 

Maankäyttösuunnitelma Ve 2a. 3D-malli 
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Korttelitason perusratkaisut 

Ratapihankadun uudiskorttelit, VE1 

Ratapihankadun uudiskorttelit muodostuvat länsisivultaan erikorkuisista torneista, 
jotka kasvavat asteittain etelästä ja pohjoisesta käsin. PMK:n asuintorni säestää 
kokonaisuutta, mutta on arkkitehtuuriltaan ainutlaatuinen ja kiinteistöön sovitettu. 
Radan varren rakennusten julkisivusto on mieleen painuva, moderni ja ikoninen; 
toisaalta massoittelultaan ja julkisivuiltaan rakeinen, ja toisaalta yhtenäinen 
kokonaisuus. Radan varren rakennukset avautuvat aukotuksen avulla paikoin 
laajoinakin lasipintoina ratapihan kaupunkitilaan, ja toimistotalojen toiminta 
avautuu ulospäin erityisesti pimeän aikaan. Kortteliin sijoittuu monipuolisesti 
erilaisia tiloja ja toimintoja, ja se näkyy myös julkisivusuunnittelussa. 
Satakunnankadun päätteeksi asettuva korkea torni liittää hankeen radan 
länsipuoliseen ydinkeskustaan. Peltokadun varren asuinrakennukset ovat 
mittakaavaltaan ja väritykseltään. Ystävällinen ja moniääninen PMK:n 
rakennuksen jatke Tammelan jyhkeän vaaleanharmauden kontrastina. Peltokadun 
varressa maantasokerrokseen sijoitetaan mahdollisimman paljon liiketilaa 
näyteikkunoineen.  

Ratapihankadun uudiskorttelit, VE 2 

Ratapihankadun uudiskorttelit muodostuvat nauhamaisesta rakennusmassasta, 
joka polveilee identiteetiltään hallitusti ilmeeltään vaihtelevia istutettuja sisäpihoja 
muodostaen. Polveilevat rakennusmassat antavat vahvan muodon, jonka 
voimakkuutta kevennetään painoin yllättävällä aukotuksella ja rakennushankkeita 
hallitusti ”jonossa” varioimalla PMK:n torni muodostaa pohjoisessa korkeimmalle 
kokoavan rakennusrintaman päätepisteen. Kaikille kaduille avautuva julkisivusto 
on mieleen painuva, moderni ja ikoninen; julkisivuiltaan jaksottainen, ja massaltaan 
yhtenäinen kokonaisuus. Rakennukset avautuvat aukotuksen avulla paikoin 
laajoinakin lasipintoina ympäröivään kaupunkitilaan, ja korttelien elämä sykkii 
ulospäin erityisesti pimeän aikaan. Korttelin rakennusmassat sijoitetaan katurajaan 
kiinni ja pihojen vihreys rikastaa katutilaa. Laaja näkymä rautatien laiturialueelta ja 
Erkkilän sillalta hankkeen suuntaan. Peltokadun varressa maantasokerrokseen 
sijoitetaan mahdollisimman paljon liiketilaa näyteikkunoineen.  

 

 

 

            
Maankäyttösuunnitelma Ve 1a. 3D-malli Maankäyttösuunnitelma Ve 2a. 3D-malli 
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Huolto-, pelastus ja pysäköintiliikenne 

Reittien toteuttamisessa ja ylläpidossa on varmistettava reittien riittävä leveys, 
avoimena pitäminen, sopivuus ympäristöön. 

Invapaikkojen toteuttamisessa ja ylläpidossa on varmistettava sijoittuminen 
lähimmäs sisäänkäyntejä esteettömästi, selkeät käyttötarkoitusmerkinnät, riittävät 
tilavaraukset, riittävä valaistus ja opastus 

 

 

 

 

                      
Rakennusten sijoittuminen tontilla, Ve 1a Rakennusten sijoittuminen tontilla, Ve 2a 
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PIHA-ALUEET
 

Pihojen luonne 

Sisäpihat muodostavat tiiviisti rajatun polveilevan yhteispihan, joka suunnitellaan 
kokonaisuutena. Sisäpihat on erityisvalaistu ja josta avautuu hallittuja näkymiä 
ympäröiville kaduille. 

Pihojen liittyminen ympäristöön 

Kortteleiden pihatasot sovitetaan peltokadun tasoon. Tonttien väliin ei sallita aitoja, 
pihat rakennetaan yhtenäisin materiaalein 

Kasvillisuus ja istutukset 

Puuston ja kasvillisuuden tarpeisiin soveltuvia istutusrakenteita suositellaan 
sijoitettavaksi korttelialueelle vähintään 15 % pihan pinta-alasta. Kansipihat 
suunnitellaan myös matalalle kasvillisuudelle soveltuviksi, jolloin on huolehdittava 
riittävästä kasvukerroksesta. Nämä alueet voidaan erottaa kulkuväylistä esim. 
matalalla 40 cm korkealla tukimuurilla. Kortteleiden matalampien rakennuksien 
katoille on mahdollista rakentaa pihatiloja ja kattomaisemia. Istutus ja 
oleskelualueet rakennetaan tuulelta ja melulta suojaisiksi 

Polkupyöräpaikat  

Polkupyöräpaikat mitoitetaan kaavan ohjeiden mukaan, osa pyöräpaikoista 
sijoitetaan pysäköintihallin yhteyteen. 

Jätehuoneet tai –astiat 

Jätteet kerätään keskitettyyn k o r t t e l i k o h t a i s e e n  jätehuoneen.  

Kulkuväylät 

Korttelien läpäisevät kevyenliikenteenraitit näkyvät kulkuaukkoina Ratapihankadun 
julkisivussa. 

Pintamateriaalit 

Pihat rakennetaan yhtenäisin materiaalien 

Korttelipihojen luonne on kansipihojen olosuhteita heijastava, detaljeiltaan ja 
valaistukseltaan viimeistelty. 
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RAKENNUSTEN PERUSRATKAISUT 

Arkkitehtuuri ja tyyli  

Ve1  

Asuinrakennuksien julkisivut muodostuvat vaaleaksi rapatuista / ohutrapatuista 
pinnoista. Jokaiselle rakennukselle määritellään oma teemaväri. Teemaväriä 
raikastetaan yhdellä apuvärillä, jota käytetään sisäänkäyntien syvennyksissä ja 
sisäänvedetyissä parvekeseinissä. Ikkunakarmit, vesipellit ja räystäät yms. 
tehdään tummina. Rakennuksien maantasokerroksissa sokkelin näkyvien osien 
verhouksena käytetään tummaa luonnonkiveä. 

Toimistorakennuksien julkisivut muodostuvat vaalean erisävyisistä 
kevytelementeistä. Kevytelementit ovat kerroksen korkuisia ja piilokiinnitteisiä. 
Ikkunoiden leveyksissä käytetään kolmea eri mittaa, jotka vuorottelevat 
vaihtelevasti. Kolme kerroksisessa osuudessa tornien välissä tulee olla runsaasti 
ikkunapinta-alaa myös korttelein sisäpuolisella julkisivulla. Ikkunakarmit, vesipellit 
ja räystäät yms. tehdään tummina.  

Ve2  

Toimistorakennuksien julkisivut muodostuvat kevytelementtiverhouksesta. 
Kevytelementit ovat kerroksen korkuisia ja piilokiinnitteisiä. Katujulkisivut 
muodostuvat yhdestä väristä, jota raikastetaan sisäpihasyvennyksien teemavärillä. 
Maantasokerrokseen sijoitettujen liiketilojen ja kokoontumistilojen kohdalla 
julkisivut tehdään kookkailla ikkunoilla. Ikkunakarmit, vesipellit ja räystäät yms. 
tehdään tummina. Rakennuksien maantasokerroksissa sokkelin näkyvien osien 
verhouksena käytetään tummaa luonnonkiveä. 

 

 

 

 

 

 

Näkymä Ratapihankadulta, Ve1 

 

Näkymä Ratapihankadulta, Ve2 
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Sovittaminen maastoon, sokkelit 

Rakennuksien maantasokerroksissa sokkelin näkyvien osien verhouksena 
käytetään tummaa luonnonkiveä. 

Kadun vieressä on pyrittävä siihen, että pääkäyttötarkoituksen mukaiset tilat eivät 
sijoittuisi viereisen katupinnan tason alapuolelle. 

Pysäköintilaitokset 

Pysäköintilaitoksiin sijoitetaan n. 200 + 100 autopaikkaa. Laitokset sijoittuvat 
pihakannen alapuolelle (kannella ei ole pysäköintiä). Sisäpinnan, lattia ja yläpohja 
tulisi käsitellä vaaleina, esim. valkoisen sävyisinä, jotta avaruus ja valoisuus 
säilyvät kohtuullisella valoteholla. Pysäköintilaitos pyritään toteuttamaan 
mahdollisimman vapaana pihakannen tukirakenteista. Ajorampit pyritään 
sijoittamaan rakennusmassojen sisään 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alueleikkaus, Ve1 

 

 

Alueleikkaus, Ve2 
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RAKENNUSTEN TILOJEN LIITTYMINEN 

YMPÄRISTÖÖN 

Tilojen avautuminen lähiympäristöön 

Toimistorakennusten maantasokerrokseen sijoitetaan auloja, auditorio, ruokailu- 
yms tiloja, joita pyritään avaamaan ikkunapinnoin sekä sisäpihalle että 
Ratapihankadulle päin. Peltokadun varren rakennukset ovat asunrakennuksia, 
maantasokerrokseen sijoitetaan liiketiloja Peltokadun varteen. 

Alimmat kerrokset 

Liiketiloja sijoitetaan Peltokadun varteen, liiketilat suunnitellaan muunneltaviksi. 
Liiketiloista tulee olla esteettömiä uloskäyntejä Peltokadulla. 
Näyteikkunajulkisivujen tulee muodostaa mahdollisimman yhtenäisiä ketjuja. 
Näyteikkunajulkisivujen tulee mahdollisuuksien mukaan olla suuria ja läpinäkyviä. 
Sisällä oleva toiminta havaitaan ulkoa ja ulkotilan tapahtumia voidaan seurata 
sisältä. Näyteikkunoiden teippaamista umpeen ei sallita 

Ylimmän kerroksen rakentaminen 

Kattokerroksen huolellinen muotoilu on erityisen tärkeää korkeiden rakennusten 
näkyvyyden vuoksi. Ilmanvaihtokonehuoneet sijoitetaan rakennuksen ulkovaipan 
sisään. Kaikki katolle tulevat ilmanvaihtolaitteet  ym. sijoitettaan keskitetysti 
peittävän suoja-aidan sisään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liiketilat maantasokerroksessa. Ve 1 (vasemmalla) ja Ve2. 
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RAKENNUSOSAT 

Katto- ja räystäsratkaisut 

Rakennukset ovat tasakattoisia, näkyvät räystäspellitykset yms. tehdään tummina. 

Julkisivujen materiaalit ja väritys 

Ve1  

Asuinrakennuksien julkisivut muodostuvat vaaleaksi rapatuista / ohutrapatuista 
pinnoista. Jokaiselle rakennukselle määritellään oma teemaväri. Teemaväriä 
raikastetaan yhdellä apuvärillä, jota käytetään sisäänkäyntien syvennyksissä ja 
sisäänvedetyissä parvekeseinissä.  

Toimistorakennuksien julkisivut muodostuvat vaalean erisävyisistä 
kevytelementeistä. Kevytelementit ovat kerroksen korkuisia ja piilokiinnitteisiä. 
Ikkunoiden leveyksissä käytetään kolmea eri mittaa, jotka vuorottelevat 
vaihtelevasti. Kolme kerroksisessa osuudessa tornien välissä tulee olla runsaasti 
ikkunapinta-alaa myös korttelein sisäpuolisella julkisivulla. 

Ve2  

Toimistorakennuksien julkisivut muodostuvat kevytelementtiverhouksesta. 
Kevytelementit ovat kerroksen korkuisia ja piilokiinnitteisiä. Katujulkisivut 
muodostuvat yhdestä väristä, jota raikastetaan sisäpihasyvennyksien teemavärillä. 

 

Näkymä Peltokadulta, Ve1 

 

Näkymä Peltokadulta, Ve2 
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Parvekkeet 

Parvekkeet rakennetaan sisäänvedettyinä tai ranskalaisina parvekkeina. 
parvekkeet voidaan lasittaa. 

Ikkunat 

Ikkunakarmit, vesipellit yms. tehdään tummina. 

Sisäänkäynnit 

Sisäänkäynnit suojataan tuulelta ja sateelta sisäänvedoin. Pääsisäänkäyntien 
tulee olla kadunpuoleisilla julkisivuilla sisäänvedettyjä tai julkisivupinnassa. 
Porrashuoneiden sisäänkäyntien tulee erottua selkeästi. Sisäänkäyntejä voidaan 
korostaa erilaisilla materiaali- ja/tai varivaihteluilla. Porrashuoneiden ulko-ovien 
tulee olla vähintään osin läpinäkyviä 

Katokset 

Kadun puolella sisääntulokatos voi ulottua enintään 80 cm julkisivulinjan 
ulkopuolelle ja katoksen alatilan tulee olla tukirakenteista vapaa. 
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KATUALUEET, TORIAUKIOT 

Kaupunkitilojen yleisilme 

Ratapihankadun miljöö: 

Katumiljöö on pelkistetty ja ratamiljöö on positiivinen identiteettiä antava 
voimavara. Kadun ja ratapihan välinen aita suunnitellaan tyylikkään 
yksinkertaiseksi, mutta kuitenkin uniikiksi teräsrakenteeksi. 

Peltokadunkadun miljöö:  

Peltokadun miljööllä pyritään antamaan vaikutelma hitaan liikenteen alueesta, 
jossa on pelkistetty valaistus kivijalkaliikkeitä ja mainoskylttejä. Kadulla on 
miljööltään kolme erilaista jaksoa. PMK :n rakennukseen suositellaan 
julkisivuvalaistusta, keskijaksolla pihoilta tarjoutuvalla vehreydellä luodaan 
viihtyisää kaupunkikuvaa, eteläosa suunnitellaan ja rakennetaan 
kävelypainotteiseksi kaduksi, jossa jalankulun alueen materiaalit liittyvät aukion 
materiaalimaailmaan. 

Kävelyalueet 

Peltokadun jatke muodostaa kevyenliikenteen yhteyden Peltokadun ja aukion 
välille. Valaistukseen ja turvallisuuteen kiinnittettävä erityistä huomiota 

Portaat ja luiskat 

Portaiden ja luiskien käsittely ja muotoilu vaikuttavat kevyenliikenteen reittien 
käytettävyyteen sekä syntyvään kaupunkikuvaan ja miljööseen 

Kevyenliikenteen aukio 

Kevyenliikenteen yhteys Rongankadun alitse. Tasoerot rakennetaan rampein ja 
terassein laadukkain materiaalein. Valaistukseen ja turvallisuuteen kiinnittettävä 
erityistä huomiota. Ratapihankadun reunan muotoilu ja kaiteen käsittely. Portaat 
rakennetaan luonnonkivestä ja varustetaan lämmityksellä 

 

Maankäyttö Ve1 ja 2 a:n mukaisen aukion pohjoisosa; yleissuunnitelma 

 

Maankäyttö Ve1 ja 2 b:n mukaisen aukion pohjoisosa; yleissuunnitelma 
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ERITYISALUEET 

Turvallisuus  

Valaistukseen ja turvallisuuteen on kiinnittettävä erityistä huomiota.  

Taide 

Mahdollisuuksia: 

Taiteella luontevia paikkoja ovat julkisissa ulkotiloissa, erityisesti kevyenliikenteen 
risteyskohdissa aukiolla ja keskustakortteleiden pihoilla. Integroida taide 
arkkitehtuuriin ulko- ja sisätiloissa. Miljöön ongelmakohtien ratkaiseminen taiteen 
avulla, aukion reunat ja muurit. Valotaide hankkeet. Ympäristötaide pinnotteissa ja 
julkisissa kalusteissa. Sisäänkäyntien ja näkymäpäätteiden korostaminen taiteella. 

Esteettömyys 

Rongankadun alikulkuun liittyvän aukion tasoerot toteutetaan luiskalla ja portaalla. 
Luiskan kaltevuus on n.6%, korot sovitetaan katusuunnittelussa. Kevyen liikenteen 
pääreiteillä tulee olla katkeamaton opastus ja valaistus sekä tasaiset ja 
liukastamattomat pinnoitteet. Portaat suunnitellaan esteettömyyden perustason 
mitoituksen mukaan. Luiskan ja portaiden tulee olla käytettävissä myös talvella 
(lämmitys ja talvikunnossapito) 

Valaistus 

Keskustatoimintojen uudiskorttelien pihat ovat kiehtovasti valaistuja ja kutsuvia 
pimeään vuodenaikaan. Katuvalaisimista voidaan asentaa Ratapihankadun 
varrella rakennuksen arkkitehtuuria tukeva ja eläväksi tekevä julkisivuvalaistus. 
Ratapihakadun ja Vellamonkadun liittymän aukio on erityisvalaistukohde upotetuin 
osineen ja historiallisin rakennuksineen. Muutoin yleisten alueiden valaistus liittyy 
Tampereen katuvalaistusverkkoon. 

Melunsuojaus 

Rakennuksien julkisivut ja ikkunat toteutetaan kaavamääräysten 
desibelivaatimusten mukaan. Vaiheittain rakennettaessa tulee väliaikaiset 
melukaiteet toteuttaa korkeatasoisesti. 

 

 

Maankäyttö Ve1 ja 2 a:n mukaisen aukion pohjoisosa; havainnekuva 

 

Maankäyttö Ve1 ja 2 b:n mukaisen aukion pohjoisosa; havainnekuva 



 

PROSESSI T A M P E R E E N   K A U P U N K I  

 
Rakentamistapaohjeen laatimisvaiheet 
-perehtyminen ympäröivän alueen kaupunkikuvaan, rakennuskantaan ja 
lähtötietomateriaaliin 

-arkkitehtuurivisio uudiskortteleista 

-alustava rakennustapaohje kaavaluonnosta varten 

-rakennustapaohjetta täsmennetään palautteen perusteella 

-ohje viimeistellään kaavaehdotuksen jälkeen 

Selvitykset 

-Ratapihan pohjoispään ja Tammelan länsiosan kaupunkikuvaselvitys (tampereen 
kaupunki) 

-Korkeanrakentamisen selvitys Tampereen keskusta alueella (Arkkitehtistudio 
M&Y) 

Rakennettu kulttuuriympäristö (museovirasto) 

-Analyysitkaaviot (WSP Finland) 

-Keskeiset rakentamistapaan ja kaupunkikuvaan liittyvät selvitykset ja 
inventoinnit 

-Tampereen keskusta-alueen kaupallinen selvitys. (Tuomas Santasalo) 

RAKENNUSTAPAOHJEEN  
LAATIMISEN VAIHEET

PÄÄTÖS LAATIMISTARPEESTA 
TARJOUSPYYNTÖÄ VARTEN

PROSESSI RAKENTAMISTAPA-
OHJEEN LAATIMISEKSI MAINI- 
TAAN OASISSA 

RAKENTAMISTAPAOHJEET,
ALUSTAVAT 

RAKENTAMISTAPAOHJE-
LUONNOS 

RAKENTAMISTAPAOHJE-
EHDOTUS 

RAKENTAMISTAPAOHJEEN 
HYVÄKSYMINEN 

HYVÄKSYMISMERKINNÄN
PÄIVITTÄMINEN 
RAKENTAMISTAPAOHJEESEEN

ASEMAKAAVAN KÄSITTELYVAIHEET

vireillepano

osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma 

(kuulutus)

LUONNOSVAIHTO-
EHDOT 

(kuulutus)

LUONNOS

YLA

EHDOTUS 
NÄHTÄVILLÄ 

(kuulutus) 
vähäiset 14 vrk 

merkittävät 30 vrk

YLA
vähäiset merkinnät

KH

KV

valitusaika valitus hallinto-oikeus 

VOIMAANTULO (kuulutus) 

neuvotteluesitys ELY-keskus 

osallistuminen,
mielipiteet

lausunnot

oleellisia 
muutoksia

muistutukset

ei oleellisia 
muutoksia

ELY-keskus 


