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Esittelyaineiston laatimisohje laaturyhmäkäsittelyyn tuleville hankkeille 1.2.2022 

Laaturyhmäkäsittelyn yhteydessä tarkastettavat asiat 

Laaturyhmäkäsittely on syytä käynnistää riittävän aikaisessa suunnitteluvaiheessa, jotta 
vältytään mahdollisten suunnitelmamuutosten aiheuttamilta ylimääräisiltä kustannuksilta. 
Suunnitelmien tarkkuustason tulee kuitenkin olla riittävä suunnitelman laadun arviointiin. 
Aineistosta tulee käydä ilmi liittyminen ympäristöön ja muut laatuun olennaisesti vaikuttavat 
asiat. Laaturyhmäkäsittelyssä kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: 
 

• asemakaavan, rakentamistapaohjeen ja muiden ohjaavien asiakirjojen mukaisuus 
• tontinluovutusehdoissa, arkkitehtuurikilpailussa tai tontinluovutuskilpailussa 

edellytettyjen kehittämisteemojen huomiointi 
• tontin liittyminen ympäristöön 
• rakennusten sijoittelu tontilla, julkisivut ja kaupunkikuvalliset asiat 
• pohjaratkaisut - erityisesti porrashuoneet, yhteistilat, asuntojakauma, asuntojen 

pohjaratkaisut, avautuminen ja näkymät sekä asuntoihin kohdistuva melu 
• piha-alueiden riittävyys, toimivuus ja viihtyisyys, liikennöinti ja pysäköinti 
• taide 

Tavoitteena on, että sama hanke kävisi laaturyhmäkäsittelyssä enintään kaksi kertaa. 
Ensimmäisellä käsittelykerralla ilmenneet puutteet on korjattava ennen mahdollista toista 
käsittelykertaa. Yksi käsittelykerta voi riittää, mikäli esittelyaineisto on kattava ja huolellisesti 
laadittu, ja suunnitelma on laatutasoltaan riittävän korkea. Riittävällä tarkkuudella laadittu 
aineisto voidaan myös toimittaa asiantuntijalausunnoille (kadut, viheralueet, taide) heti 
laaturyhmäkäsittelyn jälkeen, siis ennen rakennusluvan vireille jättämistä. Lausuntoja ei 
pyydetä uudestaan rakennuslupavaiheessa, ellei hanke ole muuttunut olennaisesti 
laaturyhmäkäsittelyn jälkeen. 
 

Esittelyaineiston koostaminen 

1. Aineiston muotoseikat, asettelu, nimeäminen ja tallentaminen  

Esittelyaineisto koostetaan yhdeksi, tiedostokooltaan maksimissaan 20 megatavun 
suuruiseksi vaakasuuntaiseksi A3-kokoiseksi pdf-tiedostoksi, joka nimetään seuraavasti: ”LARY 
esittelyaineisto + hankkeen osoite + kokouspäivämäärä”.  
 
Aineisto tulee olla tallennettuna Lupapisteeseen viimeistään kokousviikkoa edeltävän viikon 
maanantaina klo 12.00.   
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Aineisto tallennetaan hakemuksen ’Suunnitelmat ja liitteet’ -välilehdelle. Tallennusvaiheessa 
liitetyypiksi valitaan ’Muu liite’. ’Sisältö’-kohtaan kirjataan sama tiedostonimi kuin 
liitettävässä asiakirjassa on (tärkeää asiakirjan oikeanlaisen arkistoitumisen vuoksi). Kohdasta 
’Liittyy’ valitaan vielä vaihtoehto ”Yleisesti hankkeeseen”: 
 

 
 

2. Aineiston sisältövaatimukset  

Aineistosta tulee löytyä seuraavat suunnitteluasiakirjat seuraavassa järjestyksessä: 
 

1. Karttaote ja ilmakuva 
• karttaote + ilmakuva, joihin on merkitty tontti rajattuna sekä infolaatikko, johon kirjataan 

toimenpide, hankkeen osoite ja kiinteistötunnus (https://kartat.tampere.fi/oskari/) 
 

2. Kaavakartta asemakaavamääräyksineen sekä tonttia koskevat rakentamistapaohjeet 
• kaavakartta kokonaisena (https://kartat.tampere.fi/oskari/) 
• lähikuva tontista ja tonttia koskevista asemakaavamääräyksistä 
• keskeiset tonttia koskevat rakentamistapaohjeet 

 
3. Hankeselostus (sanallisesti esitettynä):  

• hankkeen yleiskuvaus ja olennaiset laajuustiedot 
• kaikki mahdolliset poikkeamiset asemakaavasta, rakentamistapaohjeesta tai muista 

ohjaavista asiakirjoista, maininta poikkeamispäätöksestä 
• tontinluovutusehdoissa, arkkitehtuurikilpailussa tai tontinluovutuskilpailussa mahdollisesti 

edellytettyjen kehittämisteemojen huomiointi 
 

4. Tontinkäyttö/pihasuunnitelma:  
• korkeusasemat suhteessa ympäristöön, korkeusasemien yhteensovittamisen tapa ja 

tontin raja-alueiden käsittely (luiskaus, muurit, aidat, muu jäsentely) 

https://kartat.tampere.fi/oskari/
https://kartat.tampere.fi/oskari/
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• toimintojen sijoittuminen ja mitoitus (esim. oleskelu, leikki ja leikkivälineet riittävine 
turva-alueineen, huolto, pelastusreitit, lumitila, jalankulku, kalusteet), liittymien sijoittelu 
ja mitoitus, auto- ja pyöräpysäköintipaikkojen sijoittelu, autotallien ja -katosten sijoittelu, 
varastorakennusten sijoittelu  

• viihtyisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät (esim. melusuojaus, 
yksityisyyshierarkia, valoisuus, alueiden valvottavuus, pihavalaistus) 

• tontin kasvillisuus riittävällä tarkkuudella esitettynä (säilytettävä, poistettava ja 
istutettava puusto/kasvillisuus, perenna-alueet, niitty, nurmi jne.), kasvillisuuden 
peittävyys, avoimuus, puuston varjostavuus, kasvualustat ja viherkatot  

• tontin muut pintamateriaalit 
• HUOM: Kasvillisuuden suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, että tontin 

kasvillisuus muodostaa mittakaavallisesti tasapanoisen kokonaisuuden tontin 
rakennusmassojen kanssa (esim. puuston koko suhteessa rakennuksiin). Suunnitelmassa 
tulee myös pyrkiä huomiomaan kasvillisuuden mittakaavallinen yhteensovitus tontin 
lähiympäristöön.   

• HUOM: Pihasuunnitelmapiirroksen esittämistekniikassa on kiinnitettävä huomiota 
piirustusmerkintöjen mittakaavan oikeellisuuteen. Piirustusmerkinnät ja -symbolit tulee 
esittää tarkkuudella suuri/pieni havu/lehtipuu (lehvästön halkaisija), iso havu/lehtipensas 
(yksittäispensas), matala/korkea pensasryhmä, perennaryhmä, köynnös. Kasvillisuuden 
mittakaavan oikeellisuus on huomioitava myös tonttia koskevissa visualisointikuvissa.  

• HUOM: korttelialueen yhteiset ratkaisut esitettävä riittävällä tasolla koko alueelle 
• HUOM: tarvittaessa esitettävä asemakaavan edellyttämä viherkerroinlaskelma 

 
5. Hulevesien hallintasuunnitelma:  

• tontin vettä läpäisevä ja läpäisemätön pinta-ala (kestopäällystetyt, istutetut ja 
luonnontilaisena säilyvät piha-alueet, kattomateriaalit, kulkutiet ja pysäköintialueet) 

• tontin huleveden johtamisen periaatteet (huleveden viivytysrakenteiden sijoittuminen 
tontilla, liittyminen kunnan hulevesijärjestelmään, pintavaluntasuunnat ja tulvareitit)  

• viivytysrakenteiden periaatekuvat (viivytysrakenteen tyyppi ja viivytystilavuus, putket, 
kaivot, korot, ylivuoto yms. rakenteet sekä niiden huoltoratkaisut) 

• HUOM: kestopäällystetyt alueet tulee minimoida  
• HUOM: viivytysrakenteiden mitoitustilavuus määräytyy kaavassa esitetyn 

kaavamääräyksen mukaisesti 
• HUOM: korttelialueen yhteiset ratkaisut esitettävä riittävällä tasolla koko alueelle 

 
6. Pääpiirustukset:  

• asemapiirros, johon kirjattu myös:  
- asuinhuoneistotyyppien lukumäärä, pinta-alat ja %-osuudet, asuinhuoneistojen 

keskipinta-ala 
- selvitys väestönsuojan sijoituksesta ja laajuudesta 
- selvitys pysäköinti- ja liikennejärjestelyistä, laskelmat auto- ja 

polkupyöräpysäköintipaikoista 
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• pohjapiirrokset, joista yksi peruskerros kalustettuna, ja lisäksi selvitys pienten asuntojen 
yhdisteltävyysmahdollisuuksista 

• leikkauspiirrokset 
• julkisivupiirrokset materiaali- ja värimerkintöineen 

 
7. Erilliset julkisivuotteet:  

• julkisivujen perusratkaisut ja jäsentely, materiaalit, väritys, rakennuksen kivijalkakerros, 
rakennuksen pääsisäänkäynti, suhde ympäröiviin rakennuksiin, kaupunkikuvaan, 
maisemaan ja luonnonympäristöön  

• mahdolliset julkisivumateriaali- ja värimallit 
 

8. Havainnekuvat kaikista olennaisista suunnista 
• valoisan ajan näkymäkuvia tontin rakennuksista, pihamaasta ja tontin liittymisestä katuun 
• mahdolliset näkymäkuvat eri vuodenajoilta kadun suuntaan, esim. kesä ja syksy/talvi 
• mahdollinen pimeän ajan näkymäkuva kadun suuntaan 

 
9. Ympäristöön liittymistä ja soveltumista havainnollistava selvitys:  

• Sovitus ilmakuvaan, kaupunkimalliin tai uusilla alueilla sovitus asemakaavan 
havainnekuvaan, jossa hahmottuu ympäröivien tonttien rakentaminen (rakennusten 
suhde, liittyminen tontin rajoilla, muurit ym.)  

• kortteli/katujulkisivut ja leikkaukset tai aluejulkisivut ja leikkaukset 
• kaukonäkymätarkastelu (mikäli hanke näkyy kauas maisemassa esim. korkeutensa tai 

sijaintinsa takia) 
• mahdollinen pienoismalli tai esittelyvideo 
• mahdollinen julkisivuvalaistussuunnitelma, jossa kuvattu suhdetta naapureihin (pimeän 

ajan katunäkymäkuva) 
 

10. Mahdollinen taidesuunnitelma (alueilla, jossa taide sisältyy tontinluovutusehtoihin):  
• taiteilijan lyhyt esittely 
• taideteoksen materiaalitiedot, koko, sijoittuminen, teoksen idea lyhyesti kuvattuna ja 

havainnekuva 

 
HUOM: Edellisessä laaturyhmäkäsittelyssä esitetyt muutostarpeet ja niiden pohjalta tehdyt muutokset 
tulee havainnollistaa esittelyaineistoissa sanoin ja kuvin! 
 
Mikäli olet epävarma aineiston riittävyydestä, ota yhteyttä laaturyhmän sihteeriin hyvissä ajoin ennen 
sovittua laaturyhmäkäsittelyn ajankohtaa. 
 
Lisätietoja laaturyhmän sihteeriltä: 
 
Emilia Tommila, suunnittelija  
puh. 0400 679 232 
etunimi.sukunimi@tampere.fi tai laaturyhmä@tampere.fi 

mailto:laaturyhm%C3%A4@tampere.fi
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