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Rakentamistapaohjeen tarkoitus ja oikeusvaikutteisuus 

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

 



 

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

 

Rakentamistapaohjeen käyttö 

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

 

 

 
Ote pohjakartasta 
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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 kahdeksan kerrosta 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 asemakaavaltaan väljäksi kaupunginosaksi. Alueelta 
puuttuvat julkisten rakennusten muodostamat dominantit ja kaupunkimaiset 
kivijalkaliiketilat Tammelan puistokatua lukuun ottamatta.  Rakennuskorkeudet 
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 ratapihan reunalla. Kaupunkikuvan kannalta molemmat ovat 
oleellisia: korkeimmat rakennukset yhtenäisyytensä ja volyyminsa, ja vanhimmat 
rakennukset omaleimaisuutensa ja muodostamansa rakeisuusvaihtelun vuoksi. 
 
Suunnittelualueella kohtaavat lähtötilanteessa kaksi mittakaavaa: matala 2-3 –
kerroksinen rakentaminen, ja toisaalta kookkaat 7-kerroksiset rakennusmassat. 
Kaava-alue on siten massoiltaan rakeinen, ja siellä vahvan reunan muodostumista 
tukee pohjoisessa PMK:n rakennus 
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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  

Uudisrakennusten massoittelu ja rakennuskorkeudet ovat ympäröivään 
kaupunkirakenteseen sovittautuvia. Uudiskortteleiden matalammat ovat sallivat 
länsi- itä suuntaisen ilmavuuden säilymisen Tammelan länsireunalla. Kortteleissa 
polveileva massa on toiminallisesti yhdistettävissä keskikäytävällä. 

 Havainnekuva Ratapihankadulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maankäyttösuunnitelma. 3D-malli    
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KORTTELI 272 

Korttelitason perusratkaisut 

PMK:n korttelin rakennus on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvallisesti 
säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Korjaus- ja 
muutostöissä tulee säilyttää nykyinen aukotus ja julkisivujen muuraustapa. 
Muurauksessa tiilen koko, pinta, väri, limitys, saumaustapa ja saumalaastinväri 
noudattaa olemassa olevaa rakennuksen julkisivu muurausta.  

Täydennysrakennus sijoittuu korttelin pohjoisosaan, muodostaen veistoksellisen 
tornin Ratapihankadun korttelisarjan päätepisteeseen. Uudisrakennus noudattaa 
PMK:n julkisivun materiaalia ja selkeää massoittelua. Sen julkisivut muodostavat 
muurimaiset julkisivupinnat, joissa on sisäänvedetyt parvekkeet. 

Huolto-, pelastus ja pysäköintiliikenne 

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

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

PIHA-ALUEET 
Pihojen luonne ja liittyminen ympäristöön 

Piha muodostuu osittain pysäköintilaitoksen katosta, jossa sijaitsevat 
pysäköintipaikat ja PMK:n rakennukset huoltosisäänkäynnit. Piha on luonteeltaan 
puolijulkinen. Piha pystysuorine pysäköintilaitoksen seinämuureineen muodostaa 
näkyvän elementin Ratapihankadun suuntaan jalkakäytävän reunaan. Muuripinnan 
käsittelyn ja sen yläpuolisen kaiteen on oltava julkisivuun soveltuva ja 
korkealaatuinen. Pihan valaistukseen tulee sen kaupunkikuvallisen näkyvyyden 
vuoksi on kiinnitettävä erityishuomiota. Pihataso sovitetaan PMK:n rakennuksen 
huoltosisäänkäyntien tasoon 

Jätehuoneet tai –astiat 

Jäteastiat sijoitetaan maantasokerroksessa sijaitsevaan jätehuoneeseen.  

Pintamateriaalit 

Pihan paikoitusalue päällystetään asfaltilla ja pysäköintiruudut osoitetaan 
kiveysraidoin. Pysäköintialueen ja julkisivun välialue nurmetetaan/istutetaan. 

 

 

 

Maankäyttösuunnitelma.  
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KORTTELI 272 

RAKENNUSTEN PERUSRATKAISUT 

Arkkitehtuuri ja tyyli  

Täydennysrakennus on sovitettava PMK:n rakennukseen korkeatasoisella 
arkkitehtuurilla. Julkisivut on puhtaaksimuurattua tiiltä ja rakennus muodostaa 
omaleimaisen kokonaisuuden PMK:n rakennuksen vastapariksi.  

Pysäköintilaitoksen julkisivu muodostaa jalustan PMK:n korttelikokonaisuudelle. 
Julkisivu on harmaata graniittilaattaverhousta ja sen päällä on tummalla sävyllä 
käsitelty teräskaide.  

Sovittaminen maastoon, sokkelit 

Pysäköintilaitoksen julkisivun betonisokkeli saa ulottua enintään 70 cm korkeudelle 
jalkakäytävän pinnasta. 

Pysäköintilaitokset 

Pysäköintilaitokseen sijoitetaan osa kaavamääräyksessä vaadittavista 
autopaikoista. Pysäköintilaitos sijoittuu pihakannen alapuolelle. Sisäpinnat, lattia ja 
yläpohja käsitellään vaaleina, esim. valkoisen sävyisinä, jotta avaruus ja valoisuus 
säilyvät kohtuullisella valoteholla. Pysäköintilaitos toteutetaan mahdollisimman 
vapaana pihakannen tukirakenteista. Ajorampit sijoitetaan rakennusmassojen 
sisään. 

 

 

Julkisivu Ratapihankadulle 
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KORTTELI 272 

RAKENNUSTEN TILOJEN LIITTYMINEN YMPÄRISTÖÖN 

Tilojen avautuminen lähiympäristöön 

Täydennysrakennuksen maantasokerrokseen sijoitetaan aputiloja ja 
pysäköintilaitoksen sisäänajo. Maantasokerroksen julkisivua avataan 
ikkunapinnoin. 

Alimmat kerrokset 

Toimistotiloja sijoitetaan kolmeen alimpaan kerrokseen, toimistotilat suunnitellaan 
muunneltaviksi.  

Ylimmät kerroksen rakentaminen  

Asuntoja sijoitetaan ylimpiin kerroksiin. Kattokerroksen huolellinen muotoilu on 
erityisen tärkeää korkean rakennuksen näkyvyyden vuoksi. 
Ilmanvaihtokonehuoneet sijoitetaan rakennuksen ulkovaipan sisään.  

 

Pohjakaaviot, kellarikerros  maantasokerros.   
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KORTTELI 272 

RAKENNUSOSAT 

Julkisivujen materiaalit ja väritys 

Täydennysrakennuksen julkisivu materiaalina on poltettu, puhtaaksimuurattu tiili. 
Muuraustapana käytetään tehostemuurausta, jossa tiilen koko, pinta, väri, limitys, 
saumaustapa ja saumalaastinväri muodostaa omaleimaisen kokonaisuuden 
PMK:n rakennuksen vastapariksi.  

Pysäköintilaitoksen julkisivu Ratapihankadulle verhoillaan harmaalla 
graniittilaattaverhouksella. Julkisivuun sallitaan savunpoisto ja ilmanvaihtosäleiköt. 
Säleiköt ovat tummaksi maalattu metallisäleikköä. 

Parvekkeet 

Parvekkeet ovat sisäänvedettyjä. ulostyöntyviä parvekelinjoja ei sallita. 
Parvekakaiteet ovat metalli- lasirakenteisia. Parvekkeiden tulee olla lasitettavissa.  

Sisäänkäynnit 

Sisäänkäynnit rakennetaan sisäänvedoin. Pääsisäänkäyntien tulee olla 
kadunpuoleisilla julkisivuilla sisäänvedettyjä tai julkisivupinnassa. 
Porrashuoneiden sisäänkäyntien tulee erottua selkeästi. Sisäänkäyntejä 
korostetaan erilaisilla materiaali- ja/tai varivaihteluilla.  

Katokset 

Kadun puolella sisääntulokatos voi ulottua enintään 80 cm julkisivulinjan 
ulkopuolelle ja katoksen alatilan tulee olla tukirakenteista vapaa. 
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KORTTELI 442 ja 443 

Korttelitason perusratkaisut 

Ratapihankadun uudiskortteli muodostuu nauhamaisesta ja polveilevasta 
rakennusmassasta muodostaen vaihtelevia sisäpihoja. Sisäpihoilta on 
sisäänkäynnit toiminnallisesti yhdistävään keskikäytävään. Kaikille kaduille 
avautuva julkisivusto on mieleen painuva, raikas ja moderni. Korttelit ovat 
julkisivuiltaan jaksottainen, mutta 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 
suunnitellaan ja sijoitetaan rikastamaan myös katutilaa. Maantasokerrokseen 
sijoitetaan yhteisiä aulatiloja sekä liiketilaa näyteikkunoineen.  

Huolto-, pelastus ja pysäköintiliikenne 

Ajo pysäköintilaitokseen tapahtuu Peltokadun puolelta korttelin keskeltä. Ajoluiska 
rakennetaan rakennusmassan sisään ja sisäänkäynti varustetaan 
automaattiovella. 

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

Huolto- ja pelastus tapahtuu kortteleita ympäröiviltä kaduilta sekä Peltokadun 
puolella myös pihojen kautta. Pihojen suunnittelussa on huomioitava pelastuksen 
tarpeet; mm. ajoreitin leveys ja pelastusauton nostolaitteen ulottuma. 

 

 

 
Maankäyttösuunnitelma  
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KORTTELI 442 ja 443 

PIHA-ALUEET 
Pihojen luonne 

Sisäpihat muodostavat selkeästi rajattujen pihojen sarjan, ja ne avautuvat 
eripuolella korttelia. Pihat ovat luonteeltaan puolijulkisia. Sisäpihat on 
erityisvalaistu ja niiltä avautuu hallittuja näkymiä ympäröiville kaduille. Matalien 
rakennusmassojen katolle muodostetaan viherkattoja. 

Pihojen liittyminen ympäristöön 

Kortteleiden pihatasot sovitetaan itäpuolella Peltokadun tasoon ja lännessä leveän 
portaikon avulla Ratapihankadun tasoon. Pihat rakennetaan yhtenäisin 
materiaalein vaiheittain toteutettaessakin.  

Kasvillisuus ja istutukset 

Puuston ja kasvillisuuden tarpeisiin soveltuvia istutusalueita suositellaan 
sijoitettavaksi korttelialueelle vähintään 15 % pihan pinta-alasta. Kansipihat 
suunnitellaan myös matalalle kasvillisuudelle ja köynnöksille 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, pääosaosa pyöräpaikoista 
sijoitetaan pysäköintihallin yhteyteen tai muuhun sääsuojattuun tilaan. 

Jätehuoneet tai –astiat 

Jäteastiat sijoitetaan maantasokerroksessa sijaitsevaan jätehuoneeseen.  

Kulkuväylät 

Pihoja yhdistää rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa oleva yhdyskäytävä. 

 

Pintamateriaalit 

Pihat rakennetaan yhtenäisin materiaalien. 

 

Korttelipihojen luonne on kansipihojen olosuhteita heijastava, detaljeiltaan ja 
valaistukseltaan viimeistelty.  
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KORTTELI 442 ja 443 

RAKENNUSTEN PERUSRATKAISUT 

Arkkitehtuuri ja tyyli    

Ratapihankadun uudiskorttelit muodostuvat nauhamaisesta rakennusmassasta. 
Rakennusmassa on hillitysti ulokkeinen ja sen yläosien julkisivut voivat olla 
viistettyjä. Kummassakin korttelissa on oma julkisivuväri, jota raikastetaan 
sisäpihasyvennyksien teemavärillä. Teemaväriä voidaan käyttää rajatusti myös 
julkisivujen muissa osissa. Teemaväriä raikastetaan yhdellä apuvärillä, jota 
käytetään ikkunanauhassa, sisäänkäyntien syvennyksissä ja sisäänvedetyissä 
parvekeseinissä. 

Sovittaminen maastoon, sokkelit 

Maantasokerroksissa sokkelin näkyvien osien verhouksena käytetään tummaa 
luonnonkiveä. Betonisokkeli saa ulottua enintään 70 cm korkeudelle jalkakäytävän 
pinnasta. 

Pysäköintilaitokset 

Autopaikat sijoitetaan pihakannen alapuoliseen pysäköintilaitokseen. Sisäpinnan, 
lattia ja yläpohja käsitellään vaaleina, esim. valkoisen sävyisinä, jotta avaruus ja 
valoisuus säilyvät kohtuullisella valoteholla. Pysäköintilaitos toteutetaan 
mahdollisimman vapaana pihakannen tukirakenteista. Ajorampit sijoitetaan 
rakennusmassojen sisään. Pysäköintilaitokset on liitettävissä korttelin 443 ja 272 
pysäköintilaitoksiin kadun alittavalla ajoyhteydellä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pohjakaaviot, kellarikerros             maantasokerros                  4 - 8. kerros.   
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KORTTELI 442 ja 443 

RAKENNUSTEN TILOJEN LIITTYMINEN YMPÄRISTÖÖN 

Tilojen avautuminen lähiympäristöön 

Toimistorakennusten maantasokerrokseen sijoitetaan puolijulkisia yhteistiloja, joita 
avataan ikkunapinnoin sekä sisäpihalle että Ratapihankadulle päin. Peltokadun 
varren rakennuksen ylimpiin kerroksiin sallitaan asuinkerroksia, 
maantasokerrokseen sijoitetaan liiketiloja Peltokadun varteen. Paikoin laajat 
lasipinnat avaavat korttelin toimintoja kaupunkikuvaan erityisesti pimeän aikaan 
myös ylemmissä kerroksissa. 

Korttelin 443 liitetään toiminnallisen, tilallisen ja julkisivusuunnittelun keinoin 
Morkunaukioon. Alikulun edustalle maantasoon sijoitetaan aukioon ja 
rautatieliikenteeseen liittyviä toimintoja ja palveluja, tarvittaessa kaksikerroksisina. 
Sisätilan läpi voi olla kulkuyhteys myös Peltokadulle.  

Kortteleiden väliin Vellamonkadun ylitse sallitaan sisätiloja yhdistävä 
yhdyskäytävä. Katualueelle ei sallita pilareita. Julkisivut toteutetaan 
korkeatasoisena lasiteräsrakenteena.  

Alimmat kerrokset 

Liiketiloja sijoitetaan Peltokadun varteen, ja liiketilat suunnitellaan muunneltaviksi. 
Liiketiloista tulee olla esteettömiä uloskäyntejä Peltokadulla. 
Näyteikkunajulkisivujen tulee muodostaa mahdollisimman yhtenäisiä ketjuja. 
Näyteikkunajulkisivujen tulee mahdollisuuksien mukaan olla suuria ja läpinäkyviä. 
Toimitilojen sisällä oleva toiminta havaitaan ulkoa ja ulkotilan tapahtumia voidaan 
seurata sisältä. 
 
Ylimmät kerroksen rakentaminen  

Kattokerroksen huolellinen muotoilu on erityisen tärkeää rakennusten näkyvyyden 
vuoksi. Ilmanvaihtokonehuoneet ja -laitteet sijoitetaan rakennuksen ulkovaipan 
sisään 

 

 

 

 

 

Leikkaus A-A 

Leikkaus Morkun aukion kohdalta 
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Arkkitehtuurivisiot: Ratapihalle ja Peltokadulle 

 

 

 Julkisivu Ratapihankadulle  
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KORTTELI 442 ja 443 

RAKENNUSOSAT 

Katto- ja räystäsratkaisut 

Ratapihankadun puoleiset rakennukset ovat taitekattoisia, näkyvät 
räystäspellitykset yms. toteutetaan sävyltään tummina. 

Julkisivujen materiaalit ja väritys 

Toimistorakennuksien julkisivut ovat piilokiinnitteisiä ja läpivärjättyjä 
rakennuslevyjä. (esim kuitubetonilevy). Katujulkisivut muodostuvat yhdestä väristä 
Kortteli 442 on kuparin vihertävä ja kortteli 443 on messingin punertava), 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. 

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

Parvekkeet 

Etupäässä asumista sisältäviin rakennusmassoihin sisältyvät parvekkeet ovat 
sisäänvedettyjä tai ranskalaisia parvekkeita. Ulostyöntyviä parvekelinjoja ei sallita. 
Parvekakaiteet ovat metalli- lasirakenteisia. Parvekkeiden tulee olla lasitettavissa  

Ikkunat 

Ikkunakarmit, vesipellit yms. tehdään tummina. 

Sisäänkäynnit 

Sisäänkäynnit rakennetaan sisäänvedoin. Pääsisäänkäyntien tulee olla 
kadunpuoleisilla julkisivuilla sisäänvedettyjä tai julkisivupinnassa. 
Porrashuoneiden sisäänkäyntien tulee erottua selkeästi. Sisäänkäyntejä voidaan 
korostaa erilaisilla materiaali- ja/tai varivaihteluilla.  

Katokset 

Kadun puolella sisääntulokatos voi ulottua enintään 80 cm julkisivulinjan 
ulkopuolelle ja katoksen alatilan tulee olla tukirakenteista vapaa. 
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KORTTELIT 441 ja 275 

Korttelitason perusratkaisut 

Kastinlinnan ja Lompanlinnan korttelien rakennukset on kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaita ja kaupunkikuvallisesti säilymisen kannalta tärkeitä rakennuksia. 
Rakennuksia ei saa purkaa. Korjaus- ja muutostöissä tulee säilyttää nykyinen 
aukotus ja julkisivujen muuraustapa. Muurauksessa tiilen koko, pinta, väri, limitys, 
saumaustapa ja saumalaastinväri noudattaa olemassa olevaa rakennuksen 
julkisivu muurausta.  

Pihamiljöö säilytetään ottaen huomioon kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö. 
Istutettavassa kasvillisuudessa suositaan perinnekasveja. 

Mikäli korttelin 441 sijoittuvalle toiminnalle pihan käyttö on säännöllistä tai osa 
tarjottavaa palvelua, tulee piha suoja melusuojarakenteella. Melunsuojarakenteet 
yhteensovitetaan suojeltavan rakennuksen materiaaleihin. 

 

KORTTELIT 459 

Korttelitason perusratkaisut 

Puutalokorttelin rakennus on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvallisesti 
säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa.  

Korjaus- ja muutostöissä tulee säilyttää nykyinen aukotus ja julkisivujen verhoilu. 
Julkisivuverhouksen koko, pinta, väri, ja laudan asennussuunta noudattaa 
olemassa olevaa rakennuksen julkisivuverhousta.  
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KORTTELI 446 

Korttelitason perusratkaisut 

Tavara-asema siirretään Morkun aukiolle täydentämään aukiolla sijaitsevien 
suojeltujen  rakennusten ryhmää. Rakennuksen inventointia tarkennetaan ennen 
siirtoa. Julkisivun pinnoitus palautetaan mahdollisimman lähelle alkuperäistä 
rappaustyyliä ja väritystä. Katemateriaalia uusittaessa on valittava alkuperäisen 
kaltainen katemateriaali ja väri. Punatiiliset koristeaiheet säilytetään. Korjaus- ja 
muutostöissä nykyinen aukotus säilytetään mahdollisimman hyvin. Mahdolliset 
aukotusmuutokset rajataan puretun varastorakennuksen julkisivukohtiin. Rakennus 
sovitetaan uuden paikan korkeustasoihin huolellisesti siten, että maanpinnan taso 
ja sokkelin sopiva näkyvyys tutkitaan erityisesti. 
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KATUALUEET, TORIAUKIOT 

Kaupunkitilojen yleisilme 

Ratapihankadun miljöö 

Katumiljöö on pelkistetty ja ratamiljöö on positiivinen identiteettiä antava 
voimavara. Ratapihankadun keskisaarekkeissa on puuistutukset. 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 tehdään julkisivuvalaistus, 
keskijaksolla pihoilta tarjoutuvalla vehreydellä luodaan viihtyisää kaupunkikuvaa, 
eteläosa suunnitellaan ja rakennetaan kävelypainotteiseksi kaduksi, jossa 
jalankulun alueen materiaalit liittyvät aukion materiaalimaailmaan. 

Kävelyalueet 

Peltokadun jaksolla välillä Ilmarinkatu – Vellamonkatu painotetaan 
katusuunnittelussa kevyen liikenteen reittejä ja katujakso on hengeltään 
kävelypainotteinen. Autoliikenne tonteille ja huoltoliikenne ovat sallittuja. 
Valaistukseen ja turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Valaistuksena 
käytetään puistovalaisinmallisia pyörähdyssymmetrisiä valaisimia. Suojeltavat 
rakennukset ja uudisrakennus tonteillaan 

Aukiolla sijaitsee kaksi suojeltua rakennusta, joille on muodostettu omat tontit. 
Rakennuksiin on käyttötarkoitusten perusteella mahdollista sijoittua aukiota 
toiminnallisesti ja palveluiltaan rikastavia toimintoja ja tiloja. 

Portaat ja luiskat 

Portaiden ja luiskien käsittely ja muotoilu vaikuttavat kevyenliikenteen reittien 
käytettävyyteen sekä syntyvään kaupunkikuvaan ja miljööseen. Kivetyt portaat ja 
luiskat muodostavat tyyliltään urbaania keskusta-aukiota. Kivien pintakäsittelyksi 
määritetään esteettömyyden kannalta sopiva  

Morkun aukio 

Kevyenliikenteen yhteys Rongankadun alitse. Tasoerot rakennetaan rampein ja 
terassein laadukkain materiaalein. Valaistukseen ja turvallisuuteen kiinnitetään 
erityistä huomiota. Aukiota pohjoisessa reunustavan rakennuksen julkisivu on 
aukion suuntaan valaistu. Valaistu julkisivupinta tuo aukiotilaan runsaasti 
valoisuutta. Keskisaarekkeen valaistuksella tuetaan terassoinnin muotoja. 

Ratapihankadun reunan muotoilu ja kaiteen käsittely. Portaat ja rampit 
rakennetaan luonnonkivestä ja varustetaan lämmityksellä. 

Pintamateriaalit 

Aukion pinnoitteita on käsitelty erillisessä Yleisten alueiden suunnitelmassa. 

 

Maankäytön mukaisen aukion pohjoisosa; yleissuunnitelma .   
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ERITYISALUEET 

Turvallisuus  

Valaistukseen ja turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota määrittämällä aluille 
valaistusluokat täyttävä valaistus. Lisäksi aukioalueelle suositetaan julkisivujen ja 
aukion terassoinnin erikoisvalaistusta.  

Taide 

Kaava-alueella taiteella luontevia paikkoja ovat julkisissa ulkotiloissa, erityisesti 
kevyenliikenteen risteyskohdissa aukiolla ja keskustakortteleiden pihoilla. 
Tavoitteena on integroida taide arkkitehtuuriin ulko- ja sisätiloissa. Miljöön 
ongelmakohtia suositetaan myös ratkaistavaksi taiteen avulla: mm. aukion ja 
katualueiden reunat ja muurit muodostuvat korkeiksi seinämiksi, joissa on otollinen 
paikka elävöittää aukiotilaa taiteella. Ympäristötaide voi sijoittua myös katupintoihin 
tai keskiosan terassointiin. Rongankadun alikulkuun muodostuvaan valoaukkoon 
voidaan tehdä erikoisvalaistussuunnitelma tai valotaideteos. Valotaidetta voidaan 
suositella myös Morkun aukiolle. 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. 
PMK:n rakennukseen suositetaan julkisivuvalaistusta. Morkun aukion kevyen 
liikenteen reittilinjat valaistaan puistovalaisintyyppisillä 4-5 m korkeilla valaisimilla. 
Muutoin valaistus integroidaan porrasmuuriin ja terassointiin. Aukion historialliset 
rakennukset suositetaan valaistaviksi. Muutoin yleisten alueiden valaistus liittyy 
Tampereen katuvalaistusverkkoon. 

 

Melunsuojaus 

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

 

 

Maankäytön mukaisen aukion pohjoisosa; havainnekuva.   
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Näkymä Rongankadun alituksen päältä Morkunaukiolle.   

 

 

 

 

 

 
Näkymä Erkkilän sillalta uudiskortteleiden rajaamalle Ratapihankadulle.
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Rakentamistapaohjeen laatimisvaiheet 
-perehtyminen ympäröivän alueen kaupunkikuvaan, rakennuskantaan ja 
lähtötietomateriaaliin 

-arkkitehtuurivisio uudiskortteleista 

-alustava rakennustapaohje luonnos 15.11.2012 

-rakennustapaohjetta täsmennetään palautteen perusteella 

-ohje viimeistellään kaavaehdotuksen jälkeen. 

 

Selvitykset ja suunnitelmat 

-Ratapihan pohjoisosan yleisten alueiden suunnitelma (WSP Finland Oy) 

-Ratapihan pohjoispään ja Tammelan länsiosan kaupunkikuvaselvitys (tampereen 
kaupunki) 

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

Rakennettu kulttuuriympäristö (museovirasto) 

-Analyysit, kaaviot (WSP Finland) 

-Keskeiset rakentamistapaan ja kaupunkikuvaan liittyvät selvitykset ja 
inventoinnit 

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

-Tampereen tavara-aseman siirtoselvitys. (Megasteel Oy) 

 

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


