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Tekijät, karttaoikeudet, tekijänoikeusmerkinnät
Tekijä: Tampereen kaupunki, Maankäytön suunnittelu, 
toimistoarkkitehti Päivi Veijola, paivi.veijola@tampere.fi 

Rakennusvalvonnan vastuuhenkilö: 
lupa-arkkitehti Annika Alppi, annika.alppi@tampere.fi 

Karttaoikeudet ja kuvat: 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 nou-
dattava rakentaminen nopeuttaa ja helpottaa rakennuslupien myöntämistä. 
Rakentamistapaohje on asemakaavan liiteasiakirja, joka esittää hyväksyttä-
vän rakentamistavan.

Rakentamistapaohjeen käyttö
Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan päätöksenteon ja 
kaavojen vaikutustenarviointien työkaluna sekä toteuttamistapojen ohjeena 
suunnittelijoille ja rakentajille. Rakentamistapaohjetta tulkitsee rakennusval-
vonta. Ohjeita asemakaavamerkinnöistä, määräyksistä ja niiden tulkinnasta 
on esitetty oppaassa: YM; asemakaavamerkinnät ja määräykset; 2003.

Suunnittelualueen ominaispiirteet
Suunnittelualue sijaitsee noin kahdeksan kilometriä kaupungin keskus-
tasta etelään, Hervannan kaupunginosassa, Opiskelijankadun länsipäässä. 
Rakentamistapaohje koskee asemakaavamuutoksella kortteliin nro 7102 
muodostuvia tontteja nro 2, 3 ja 4. Alue rajautuu Opiskelijankatuun, Opet-
tajanraittiin ja Lukionrinteen virkistysalueeseen. Idässä viereisellä tontilla on 
Pohjois-Hervannan koulu pallokenttineen. Muu lähiympäristö on pääosin 
kerrostalovaltaista, 1970- ja 1980-luvulla rakennettua asuinaluetta.

Hervannan rakentaminen aloitettiin 1970-luvun vaihteessa arkkitehti Aarno Ruu-
suvuoren kilpailuehdotuksen pohjalta. Suunnittelun tavoitteena oli tiivis kompak-
tikaupunki. Hervannan kaupunkirakenne muodostuu pohjois-eteläsuuntaisista 
pääväylistä (Hervannan valtaväylän ja Insinöörinkatu), länsipuolen asuinalu-
eesta, itäpuolen yliopisto- ja työpaikkavaltaisesta alueesta sekä niiden keskellä 
olevasta, kaupallisten ja julkisten palvelujen muodostamasta keskusakselista. 
Hervannan asuinkorttelit rakennettiin ajalle tyypillisesti väljiksi. Alueen alkupe-
räinen, betonielementeistä rakennettu rakennuskanta on tullut jo peruskorjau-
sikään. Suunnittelualue kuuluu Tampereen kaupungin laatiman EHYT-raportin 
(2011) eheyttämiskohteisiin ja on arvioitu käyttötarkoituksen muutosalueeksi.

Suunnittelualueen sijainti
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Arkkitehtuurin lähtökohdat
Hervannan alkuperäisen kilpailusuunnitelman ominaispiirteitä on yhä hyvin 
nähtävissä suunnittelualueella ja sen ympäristössä. Kaupunkirakenne perus-
tuu ruutukaavaan ja katutila on suora ja leveä. Opiskelijankadun ja niitä väl-
jästi rajaavien rakennusten väliin jää vihervyöhyke, joka on luonnontilainen 
tai yksinkertaisesti istutettu. Kadun varressa näkyvät kallioleikkaukset ovat 
Hervannalle tyypillisiä elementtejä katutilassa. Ympäristön kerrostalokorttelit 
ovat rakentuneet yhtenäisinä. Asuinrakennukset ovat elementtirakenteisia, ta-
sakattoisia ja yksityiskohdiltaan pelkistettyjä. Asuinkerroksia on 5–8 ja lisäksi 
rakennuksissa on umpinainen maanpäällinen kellarikerros. Pysäköinti sijoit-
tuu laajoina kenttinä asuinkortteleiden väliin ja oleskelupihat ovat vehreitä.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on kaupunkirakenteen täydentäminen siten, 
että suunnittelualue rakentuu kaupunkikuvallisesti korkeatasoiseksi, viihtyi-
säksi ja vetovoimaiseksi asuinympäristöksi. Uudisrakentamisen tulee olla 
nykyaikaista, mutta Hervannan alkuperäiseen henkeen sopivaa. Ajallinen 
kerrostuminen saa näkyä rakennuskannassa ja pihojen suunnittelussa. 

Tontinluovutusmenettely
Asemakaavan saatua lainvoiman kerrostalotonttien toteuttamista ohjataan 
tontinluovutusehtojen kautta. Laaturyhmään kuuluvat asemakaavoituksen, 
kiinteistötoimen ja rakennusvalvonnan edustajat. Tontin luovutus edellyttää 
hyväksytyn tontinkäyttösuunnitelman laatimista. Suunnitelmassa tulee esit-
tää mm. rakennusten sijoittelu, liittyminen ympäristöön, alueleikkaus, tontin 
korkeustasot ja tasoerojen ratkaisutapa, hulevesien käsittely, pihajärjestelyt, 
-materiaalit, istutukset, pysäköinti, rakennusten pohjaratkaisut ja julkisivut 
sekä lyhyt kirjallinen kuvaus suunnitelman perusratkaisuista.

Tontinkäyttösuunnitelman laatutasoa arvioidaan rakentamistapaohjeen 
perusteella. Asuinrakennusten sisäänkäyntien elävöittämiseen sekä asuk-
kaiden yhteisiin oleskelutiloihin toivotaan uudentyyppisiä ratkaisuja. Asun-
tojakauman tulee olla monipuolinen. Suunnitelmassa tulee huomioida myös 
rakennusten energiatehokkuus. Rakentamistapaohjeen tarkoituksena on 
havainnollistaa laatutasoa, johon toteutussuunnittelussa tulee pyrkiä. Ohjeet 
eivät estä paremman laatutason tavoittelemista.

Naapurirakennuksia

RAKENTAMISTAPAOHJE, KORTTELI NRO 7102
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KORTTELITASO
Korttelitason perusratkaisut
Tonteilla 7102-3 ja -4 rakennusoikeus on 7000 k-m2. Lisäksi tonteille saa ra-
kentaa kylmiä pihavarastoja enintään 3 % rakennusoikeudesta.Tontilla 7102-2 
rakennusoikeus on 3 000 k-m2.
Tavoitteena on rakentaa suunnittelualueelle noin 200 uutta kerrostaloasun-
toa. Pihavarastojen rakennusoikeus mahdollistaa erityisesti polkupyörä-
pysäköinnin sijoittamisen pääosin piharakennuksiin ja katoksiin, jolloin 
polkupyörät ovat helposti käytettävissä, säältä suojassa ja turvassa. Tontilla 
7102-2 rakennusoikeus mahdollistaa nykyisen rakennuksen laajentamisen 
noin 600 k-m2:llä.

Suunnittelualue on nykytilassaan luonnontilaista metsää, joka rajautuu lou-
naassa kallioiseen rinteeseen ja sen alapuolella olevaan Lukionrinteen vir-
kistysalueeseen. Rakennuspaikan sijainti mahdollistaa sekä suoran näkö- ja 
kulkuyhteyden lähivirkistysalueelle että näkymien avaamiseen kaukomai-
semaan rakennusten ylimmistä kerroksista. Rakennusten massoittelun ja 
sijoittelun tontilla tulee täydentää kaupunkikuvaa ja korostaa asumisen suh-
detta luonnonympäristöön.

Rakennusten sijoittelu tontilla
Tonteille osoitettu väljä rakennusala mahdollistaa rakennusten sijoittamisen 
monella eri tavalla. Asuinhuoneiden riittävä valonsaanti on kuitenkin huomi-
oitava siten, että asuinhuonetta vastapäätä olevan rakennuksen etäisyys on 
vähintään yhtä suuri kuin vastapäisen rakennuksen korkeus. Korttelialueen 
läpi ja piha-alueilta tulee muodostaa näköyhteyksiä ympäristöön, erityisesti 
Lukionrinteen suuntaan.

Opiskelijankadun katualue on mitoitukseltaan ylileveä, eikä muodosta perin-
teistä kaupunkitilaa. Tonteilla 7102-2 ja -3 rakennusala on sijoitettu aiempaa 
lähemmäksi katua ja rakennukset tulee rakentaa kiinni rakennusalan ka-
dunpuoleiseen sivuun. Tavoitteena on rajata nykyistä selkeämmin katutilaa, 
mutta säilyttää samalla Opiskelijankadulle tyypillinen väljyys. Opiskelijankadun varrella olevaa puustoa ja kalliota tulee säilyttää katutilaa rajaavana 

elementtinä.

Suunnittelualueen eri osista tulee avata näköyhteyksiä puistomaisemaan.
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KORTTELITASO 
Sovittaminen maastoon
Tonteilla 7102-3 ja -4 piha-alueena käytettävän tontin osan luonnollisen maan-
pinnan korkeusasemia ei saa oleellisesti muuttaa. Tontin liittymisen ympäris-
töönsä tulee olla luonteva. 
Asuntorakentaminen sijoittuu topografi altaan haasteelliseen maastoon, 
minkä vuoksi rakennusten sovittamiseen maastoon tulee kiinnittää erityistä 
huomiota. Rakennusten ja pihakansien korkeusasemat sovitetaan maaston 
luonnollisiin korkeusasemiin siten, että maanpinnan olemassa olevat kor-
keusasemat eivät oleellisesti muutu. Asuinrakennusten maantasokerrosta 
voidaan porrastaa ja upottaa osittain rinteeseen. Maaston korkeuseroja on 
mahdollista hyödyntää myös kaksikerroksisia asuntoratkaisuja tutkimalla. 
Pihoille ei saa muodostua jyrkkiä ja vaikeasti hoidettavia luiskia, vaan tar-
vittaessa korkeuserot hoidetaan tukimuureilla. Kulkureitit tulee suunnitella 
mahdollisimman esteettömiksi ja loiviksi. Rakentaminen tulee toteuttaa  
siten, ettei näkyvän sokkelin korkeus ylitä yhtä metriä tai vaihtoehtoisesti 
ensimmäisen kerroksen julkisivumateriaalin tulee jatkua yhtenäisenä sok-
kelissa.

Huolto-, pelastus- ja pysäköintiliikenne
Tonteilla 7102-3 ja -4 autopaikkoja tulee varata asuintilojen osalta yksi auto-
paikka / 120 k-m2 ja vuokra-asuintilojen osalta yksi autopaikka / 140 k-m2. 
Tonteille saa sijoittaa asemakaavan vaatimia korttelin kaikkien tonttien auto-
paikkoja tonttirajoista riippumatta. Asemakaavan vaatimat autopaikat tulee 
sijoittaa maanalaiseen pysäköintilaitokseen. Maan päälle saa sijoittaa auto-
paikkoja ainoastaan huolto- ja vieraspysäköintiä varten. Tontilla 7102-2 auto-
paikkoja tulee varata yksi autopaikka / 75 k-m2.
Tonttien huolto-, pelastus- ja pysäköintiliikenne tapahtuu Opiskelijankadun 
kautta. Tontin 7102-3 ajoneuvoliittymä suositellaan sijoittavaksi tontin 7102-4 
liittymän yhteyteen. Tonteilla 7102-3 ja -4 pysäköinti voidaan sijoittaa joko 
erillisiin tai yhteiseen maanalaiseen pysäköintilaitokseen. Ajo tontille 7102-3 
rakennettavaan pysäköintilaitokseen on osoitettu ohjeellisesti.

Täydennysrakentamista Espoon Tapiolassa.

RAKENTAMISTAPAOHJE, KORTTELI NRO 7102
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PIHA-ALUEET
Pihan luonne 
Kerrostalotonteilla piha-alueet kulkureittien ulkopuolella on istutettava ja 
viimeisteltävä korkeatasoisesti. Piha-alueista on esitettävä yhtenäinen piha-
suunnitelma rakennuslupaprosessin yhteydessä. 
Kerrostalojen piha-alueet ja tonttien välinen rajavyöhyke tulee suunnitella 
yhtenäiseksi ja ympäristöön sopivaksi kokonaisuudeksi. Materiaalien ja 
kasvillisuuden tulee olla yksinkertaisia ja harkittuja. Piha-alueiden suunnit-
telussa tavoitellaan alueelle tyypillisten avointen piha-alueiden luontevaa 
yhdistämistä metsäiseen ja kallioiseen luonnonympäristöön.  

Toiminnalliset alueet
Tonteilta 7102-3 ja -4 on varattava leikkiin ja oleskeluun soveltuvaa yhtenäistä 
aluetta vähintään 10 m2 asuntokerrosalan 100 m2 kohti. 
Pihojen tulee olla vehreitä, viihtyisiä ja sisältää sekä avoimia että suojaisia 
paikkoja. Pihan eri toiminnot rajataan toisistaan tarvittaessa istutuksin, ma-
talin kivimuurein sekä maaston luonnollisia korkeuseroja hyödyntäen. Piha-
alueiden suunnittelussa tulee huomioida esteettömyys ja eri ikäryhmien 
tarpeet. 

Mahdolliset asuntopihat tulee rajata muusta piha-alueesta matalalla kivimuu-
rilla ja pensasistutusten avulla. Asuntopihojen välisellä rajalla voidaan käyt-
tää korkeampaa, ilmeeltään kevyttä ja materiaaleilta korkeatasoista aitaa.

Pihakannet
Asuinkerrostalojen piha-alue sijoittuu osittain pysäköintilaitoksen päällä 
olevalle kannelle. Pihakansien rakenteiden suunnittelussa tulee huomioida 
pelastusreittien kantavuus, palonkesto sekä istutusten aiheuttama kuorma. 
Pihakannet sovitetaan muuhun piha-alueeseen mahdollisimman huomaa-
mattomasti maaluiskin ja maastoportain. Suurempien korkeuserojen koh-
dalla pysäköintilaitoksen julkisivu voi jäädä osittain näkyviin. Mahdollisten 
kaiteiden tulee olla rakenteeltaan sirot ja mahdollistaa näkymät Lukionrin-
teen virkistysalueen suuntaan. Pihakannen pinta tulee istuttaa vehreäksi.

Pihojen sovittaminen maastoon edellyttää porrastamista.

RAKENTAMISTAPAOHJE, KORTTELI NRO 7102
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Pihan liittyminen ympäristöön
Tonttien sekä katu- ja virkistysalueen väliselle rajalle on osoitettu istutettava 
alueen osa. Alueella on säilytettävä olemassa olevaa puustoa mahdollisuuk-
sien mukaan ja sitä on täydennettävä uusilla istutuksilla ympäristöön sovel-
tuvalla tavalla.
Tarkoituksena on säilyttää nykyiset katutilaa rajaavat kalliot ja metsäkais-
taleet, jotka ovat olennainen osa Hervannan katumaisemaa. Tonttien 
rajavyöhykkeellä maanpeitekasvillisuuden ja puuston tulee vastata luonnon-
metsikköä. Alueen kautta saadaan johtaa tarpeelliset kulkutiet. Istutettavaksi 
merkityn alueen reunalle voidaan rakentaa havainnekuvan periaatteiden 
mukaisesti hulevesiä viivyttävät viherpainanteet. Opiskelijankadun varressa 
oleva kallio ja maanpinnan luonnollinen korkeus on säilytettävä. Opettajan-
raitin varressa katua molemmin puolin reunustava koivukuja tulee säilyttää.
Opettajanraitin varressa istutettavalle alueelle voidaan rakentaa hulevesien 
viivyttämistä varten viherpainanteet. Alue tulee istuttaa vehreäksi. 

Tonttien piha-alueiden tulee liittyä luontevasti luoteispuolella olevaan Lu-
kionrinteen virkistysalueeseen kasvillisuuden ja pihan jäsentelyn osalta. 
Maastossa olevat kulkuyhteydet pyritään säilyttämään havainnekuvan pe-
riaatteiden mukaisesti.

Kasvillisuus ja istutukset
Piha-alueille tulee istuttaa puita ja pensaita, jotka ovat ympäristöön ja pai-
kallisiin olosuhteisiin sopivaa kotimaista lajikkeita, kuten koivu, pihlaja, 
vaahtera, syreeni, pensashanhikki, kanukka ja vuorimänty. Nurmikon lisäksi 
pihalle sopii hyvin metsänpohjan aluskasvillisuus, kuntta. Tonteilla olemassa 
olevaa puustoa tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan.

Aitaaminen
Tonttien aitaaminen rakenteellisilla aidoilla on alueelle epätyypillistä, minkä vuoksi 
katualueen puoleisia rajoja ja kerrostalotonttien välistä rajaa ei saa aidata. Tontin 
7102-2 yhteiset rajat asuintonttien 7102-3 ja -4 kanssa saa aidat ainoastaan pen-
sasaidalla. Virkistysalueeseen rajautuvat tonttien osat voidaan aidata matalalla, 
enintään 0,5 m korkealla kivimuurilla, joka merkitsee rajan yleisen ja yksityisen 
alueen välissä. Muurissa tulee olla kulkuaukkoja.

Pihoja voidaan aidata matalalla kivimuurilla.

Rakentaminen tulee sovittaa luontevasti ympäristöön.

RAKENTAMISTAPAOHJE, KORTTELI NRO 7102
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Väylät ja pintamateriaalit
Pysäköintilaitokseen johtavat ajoväylät tulee asfaltoida ja erottaa jalankul-
kualueista. Asuintonttien pelastus-, huolto- ja saattoliikennettä varten ei tule 
rakentaa erillisiä ajoväyliä, vaan ne sijoitetaan samalle väylälle jalankulun ja 
pyöräilyn kanssa pihakadun periaatteita noudattaen. Väylien suunnittelussa 
tulee kiinnittää erityistä huomiota niiden turvallisuuteen ja viihtyisyyteen mm. 
muotoilun, näkyvyyden, valaistuksen ja pintamateriaalien osalta. 

Kulkuväylien pinnoitteiden tulee olla vettäläpäiseviä, kuten hiekkaa, soraa tai 
kiveystä. Pihojen suunnittelussa tulee huomioida eri pintamateriaalien väliset 
saumakohdat. Eri pintamateriaalien väliin suositellaan reunakiveä tai muuta 
reunarakennetta, joka antaa reunoille laadukkaan ja viimeistellyn vaikutelman.

Hulevesien hallinta
Tonteilla 7102-3 ja -4 hulevesien hallinta toteutetaan hajautettuna siten, että 
laadultaan puhtaat kattovedet johdetaan erillään pysäköintialueilla muodos-
tuvista hulevesistä. Puhtaat kattovedet johdetaan yleisellä alueella olevaan 
luonnonmukaiseen kosteikkoon. Kattovesien johtamisreitit sijoittuvat ylei-
selle alueelle ja ne tulee eroosiosuojata ja sovittaa ympäristöön. Pysäköin-
tialueiden ja ajoväylien hulevedet johdetaan viivytysrakenteiden kautta 
nykyisiin hulevesiviemäreihin.
Hulevesien hallinta tulee toteuttaa asemakaavan liitteenä olevan hulevesisel-
vityksen periaatteiden mukaisesti. Kattovesien johtamisreittien rakentaminen 
tarjoaa mahdollisuuden puromaisen vesiaiheen toteuttamiseen asumisen yh-
teyteen. Hulevesien virtausnopeutta suositellaan hidastettavan esimerkiksi ki-
vipesän kautta johtamalla. Kattovesien johtamisreitit tulee sijoittaa olemassa 
olevien polkujen yhteyteen siten, että virkistysalueen puusto säilyy entisellään.

Rinteeseen rakennettavat johtamisreitit tulee sovittaa luonnonmaisemaan.

Pintamateriaaleina suositaan vettäläpäiseviä pinnoitteita. Viherkattoiset piharakennukset ovat osa tontin hulevesijärjestelmää.

RAKENTAMISTAPAOHJE, KORTTELI NRO 7102
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RAKENNUSTEN PERUSRATKAISUT
Arkkitehtuuri
Tontilla sallittu kerrosala tulee jakaa kahteen erilliseen asuinrakennukseen.
Väljä rakennusala mahdollistaa erilaisten talotyyppien tai niiden yhdistelmän 
sijoittamisen tonteille. Asuinrakennukset tulee kuitenkin rakentaa perus-
massoittelultaan ja ilmeeltään yhtenäiseksi. Uudisrakennukset ovat näkyvä 
osa Opiskelijankadun katukuvaa ja pääte Parkanonkadulle, minkä vuoksi 
rakennusten pohjoisjulkisivujen tulee olla ympäristöön sopivia, selkeitä ja 
yksinkertaisia. Ahvenisjärventien ja Opinpolun suunnasta katsottuna uudis-
rakennukset jäävät pääosin olemassa olevan puuston taakse. Kontrastina 
katujulkisivulle, virkistysalueen puolella julkisivut voivat olla monimuotoisem-
pia ja vapaasti jäsenneltyjä. 

Mittasuhteet
Rakennusten tai sen osan suurin sallittu kerrosluku on kahdeksan. Rakennus-
ten ylimmässä kerroksessa saa enintään 75 % alemman kerroksen pinta-alasta 
käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Sen yläpuolelle ei saa rakentaa ullakkoa. 
Suunnittelualueen ympäristössä asuinkerrostalot käsittävät 5–6 kerrosta ja 
maanpäällisen kellarikerroksen. Lähtökohta uudisrakennusten korkeudelle 
on sopeutuminen ympäristöön. Ullakko- ja kattorakentamisen kehittämista-
voitteiden mukaisesti perusmassan yläpuolelle sallitaan kuitenkin kattoker-
roksen rakentaminen. Kattokerroksen tulee olla ainakin osin sisäänvedetty 
ja erottua ulkoasultaan rakennuksen julkisivussa. Kattoterassien rakenta-
mista suositellaan.

Asunnot
Tonteille rakennettaviin asuinkerrostaloihin tavoitellaan innovatiivisia asun-
toja ja monipuolista asuntojakaumaa. Asuintilojen tulee olla toimivia ja käyt-
tötarkoitukseltaan mahdollisimman muunneltavia. Jokaiseen asuntoon tulee 
liittyä oma ulko-oleskelutila, kuten parveke, terassi tai asuntopiha. Asunnot 
suunnitellaan valoisiksi ja suunnataan siten, että niistä avautuu näkymiä ym-
päröivään luontoon. Maantasokerroksen asunnoissa pihakontaktin korosta-
minen on erityisen tärkeää. Esimerkki rakennuksen esteettömästä sisäänkäynnistä rinnemaastossa.

RAKENTAMISTAPAOHJE, AK-TONTIT

Korttelin keskellä on kallioinen leikki- ja oleskelupiha.
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Talousrakennukset ja katokset
Talousrakennukset suositellaan rakennettaviksi viherkattoisina osana hule-
vesijärjestelmää. Viherkattojen ala huomioidaan viivytyksen osana määräyk-
sen (hule-9) mukaisessa hulevesien mitoituksessa. 
Talousrakennusten sijoittelulla voidaan suojata ja rajata pihan oleskelu-
alueita. Rakennusten ja katosten ulkoasu sovitetaan toisiinsa ja asuinra-
kentamiseen sopivaksi. Julkisivujen tulee olla ikkunallisia ja kattomuodon 
loiva pulpettikatto. Köynnöskasvillisuus rakkennusten seinustalla ehkäisee 
seinien töhrimistä. Tonteille rakennettavat polkupyörä- ja muut katokset on 
suositeltava sijoittaa rakennusten yhteyteen ja liittää osaksi niiden arkkiteh-
tuuria. 

Pysäköintilaitos
Tonteilla 7102-3 ja -4 pysäköinti voidaan sijoittaa joko erillisiin tai yhteiseen 
maanalaiseen pysäköintilaitokseen. Laitoksen sisäänajo tulee rakentaa tur-
valliseksi ja ympäristöön sopivaksi. Pysäköintilaitoksen sijoituksessa tulee 
huomioida rinnemaasto ja sijoittaa laitos siten, että maanpinnan korkeus-
asemat eivät oleellisesti muutu. Maastosta johtuen pysäköintilaitoksen jul-
kisivussa voi Lukionrinteen puolella olla myös maanpäällisiä osia, joiden 
enimmäiskorkeus on 1,5 metriä. Julkisivuissa tulee olla mahdollisuuksien 
mukaan avoimia tai läpinäkyviä osia. Aukotuksen voi peittää rei’itetyllä le-
vyllä tai säleiköllä. Pysäköintilaitosten ympäristö tulee rakentaa viihtyisäksi 
ja istuttaa rakennuksen edustoille pensaita tai köynnöskasveja.

RAKENTAMISTAPAOHJE, AK-TONTIT

Esimerkkejä pysäköintilaitoksen sisäänajosta.
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RAKENNUSTEN TILOJEN 
LIITTYMINEN YMPÄRISTÖÖN
Maantasokerros
Asuinrakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tulee sijoittaa asuntoja ja ta-
loustiloja, kuten ulkoiluväline- lastenvaunu- ja polkupyörävarastoja. Yhteis-
tiloissa tulee olla ikkunoita, jotta julkisivujen ilme ei muodostu umpinaiseksi 
katutasossa. Mikäli maantasokerrokseen sijoittuvien asuntojen ja maaston 
välinen korkeusero ei mahdollista asuntokohtaisten pihojen järjestämistä, 
tulee asunnoissa olla parveke, terassi tai lasikuisti, jonka kautta on suositel-
tavaa olla suora kulkuyhteys pihalle.

Kattokerros
Asuinrakennukset sijoittuvat kallioisen rinteen ylätasolle ja rakennuksen 
ylimmistä kerroksista avautuu näkymiä puiden latvojen yli maisemaan. Kat-
tokerrokseen tulee sijoittaa asuntoja ja mahdollisesti myös sauna- ja vapaa-
ajantiloja asukkaille. Kattokerros suositellaan rakennettavaksi aurinkoisten 
ilmansuuntien puolella ainakin osin sisäänvedettynä, jolloin rakennusten ka-
tolle muodostuu terasseja ja/tai viherhuoneita. Katolla oleva ulko-oleskelutila 
voi olla asuntokohtaista tai yhteistä tilaa, esim. kaupunkiviljelyä varten.

Sauna- ja vapaa-ajantilat
Tontilla käytetystä kerrosalasta vähintään 2 % tulee käyttää asukkaiden sauna- 
ja vapaa-ajantiloiksi.
Asukkaille tulee järjestää yhteisiä vapaa-ajantiloja, joita ovat mm. kerho-, 
kokoontumis-, askartelu- ja liikuntatilat. Vapaa-ajantilat sijoitetaan asuinra-
kennusten maantasokerrokseen sisäänkäynnin yhteyteen, kattokerrokseen 
tai piharakennukseen. Tiloista tulee olla suora yhteys ulko-oleskelutilaan.

Ulkoiluväline- ja lastenvaunuvarastot
Asuinkerrokseen porrashuoneiden yhteyteen tulee rakentaa varastotiloja 
esim. lastenvaunujen ja apuvälineiden säilyttämistä varten.

Esimerkkejä asuntojen ulko-oleskelutiloista maantasokerroksessa.

RAKENTAMISTAPAOHJE, AK-TONTIT
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Esimerkkejä kattokerroksen rakentamisesta.

RAKENTAMISTAPAOHJE, AK-TONTIT
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Polkupyöräpaikat ja -katokset
Polkupyöräpaikkoja tulee rakentaa yksi asuintilan 40 k-m2:ä kohti. Vähintään 
puolet polkupyöräpaikoista on rakennettava katetuiksi. 
Asemakaavan edellyttämät polkupyöräpaikat sijoitetaan kulkuväylien yhte-
yteen pihavarastoihin, katoksiin tai asuinrakennusten maantasokerrokseen. 
Sisäsäilytystiloista tulee olla portaaton yhteys ulos. Ulkosäilytyspaikoilla 
tulee olla riittävä, turvallisuutta parantava valaistus. Polkupyöräpaikkojen 
suunnittelussa tulee huomioida sekä lyhytaikainen pysäköinti pihalla että 
pidempiaikainen (yön yli) säilytys lukittavassa tilassa. Asemakaavan edellyt-
tämien polkupyöräpaikkojen lisäksi polkupyörien talvisäilytystä varten tarvi-
taan mahdollisesti erillinen tila, joka voi sijaita asuinrakennuksen kellarissa.

Pyykinkuivaus- ja tomutuspaikat
Pyykinkuivauspaikka sijoitetaan sisätiloihin tai piha-alueelle erilliselle istu-
tuksin rajatulle alueelle. Mattojen tomutuspaikka sijoitetaan erilleen pyy-
kinkuivauspaikasta ja riittävän kauas asuntojen ulko-oleskelutiloista ja 
ilmanottoaukoista. Tomutuspaikka rajataan muusta piha-alueesta istutuksin.

Jätteiden keräyspaikat
Jätteiden keräyspaikat voidaan sijoittaa rakennusten yhteyteen jätehuonee-
seen, piharakennuksiin tai syväkeräysastioihin. Piha-alueelle sijoitettavien 
keräyspaikkojen tulee liittyä luontevasti pihan jäsentelyyn ja katosten raken-
nusten arkkitehtuuriin. Jätteiden keräyspaikat maisemoidaan istutuksin ja 
mahdollisesti piharakentein.

Jätteiden keräyspaikka piharakennuksessa.

Polkupyöräsuoja sisäänkäynnin yhteydessä.

RAKENTAMISTAPAOHJE, AK-TONTIT



TAMPEREEN KAUPUNKI

14

RAKENTAMISTAPAOHJE, AK-TONTIT

RAKENNUSOSAT
Katto- ja räystäsratkaisut
Lähtökohtaisesti asuinrakennusten kattomuodon tulee olla ympäristön ra-
kennuskantaan sopiva tasakatto. Kattojen räystäät eivät saa olla ulkonevat. 
Asuinrakennusten suunnittelulta toivotaan kuitenkin innovatiivista otetta kat-
tokerroksen käsittelyyn, minkä vuoksi katon muodolle ja tyypille ei ole syytä 
asettaa ehdottomia vaatimuksia.

Julkisivujen materiaalit ja väritys
Asuinrakennusten julkisivumateriaalien tulee olla korkeatasoisia ja kaupunkiku-
vaan sopivia. Suositeltavia päämateriaaleja ovat läpivärjätty betoni, rappaus, 
puhtaaksi muurattu tiili tai metallilevy. Hervannalle tyypillisesti julkisivut voidaan 
toteuttaa myös elementeistä. Elementtien saumat tulee joko häivyttää yhtenäi-
sen julkisivupinnan aikaansaamiseksi tai suunnitella huolellisesti osaksi julkisi-
vujen arkkitehtonista ilmettä. Pitkiä vertikaalisaumoja tulee välttää.  

Opiskelijankadun puolella asuinrakennusten julkisivujen tulee olla yksinker-
taisen pelkistettyjä ja väritykseltään valkoisia tai vaaleita. Pihan puoleiset 
julkisivut voivat olla monimuotoisia ja vaihtelevia massoittelun, materiaalien 
ja värityksen osalta. Maantasokerroksessa julkisivujen materiaali ja väritys 
voi olla luonteeltaan muusta julkisivusta erottuva. Tällöin sama materiaali 
jatkuu yhtenäisenä sokkelissa.

Parvekkeet
Parvekkeiden tulee olla lasitettuja, tilavia sekä helposti kalustettavia. Parvek-
keiden kantavat rakenteet saa viedä maahan asti vain silloin, kun maanta-
sokerroksessa niiden kohdalla on asuntokohtaista tai asukkaiden yhteistä 
ulko-oleskelutilaa. Kulkureittien varrella parvekkeet tulee rakentaa ulokkeena.

Sisäänkäynnit ja porrashuoneet
Rakennusten sisäänkäynnit tulee suojata katoksella tai sisäänvedolla. Por-
rashuoneiden sisäänkäyntien tulee olla selkeästi erottuvia, esimerkiksi ma-
teriaalin tai värityksen osalta. Esimerkki parvekkeiden vaihtelevasta sijoittelusta ja elementtisaumojen liittämisestä osaksi 

uritettua julkisivupintaa.
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RAKENTAMISTAPAOHJE, KYY-TONTTI

RAKENNUSTEN PERUSRATKAISUT
Arkkitehtuuri ja mittasuhteet
Yleisten rakennusten tontilla on vuonna 1979 rakennettu koulurakennus, 
jonka on suunnitellut Harry W. Schreck. Rakennus edustaa aikakaudelleen 
tyypillistä kouluarkkitehtuuria ja muodostaa arkkitehtonisesti yhtenäisen ko-
konaisuuden yhdessä viereisen Pohjois-Hervannan koulun kanssa. 

Kaksikerroksinen rakennus on tasakattoinen, syvärunkoinen ja muodol-
taan laatikkomainen. Katettu pääsisäänkäynti on Opettajanraitin puoleisella 
sivulla. Elementtirakenteinen rakennus on arkkitehtuuriltaan pelkistetyn 
vähäeleinen Julkisivumateriaalina on pesubetoni. Julkisivuja jäsentävät pys-
tysuuntaiset ikkunanauhat, jotka koostuvat ikkunoista, niiden välissä ole-
vasta vihreästä julkisivulasista ja alumiinilistoista.

Muutostyöt
Rakennuksen korjauksessa ja pienissä muutostöissä tulee pyrkiä säilyttä-
mään 1970-luvun koulurakentamiselle tyypillinen yksinkertaisuus ja mate-
riaalit. Laajennuksissa uudisosa tulee sopeuttaa vanhaan rakennukseen 
mittakaavan, massoittelun ja pelkistetyn tyylin osalta. Materiaalien, väri-
tyksen ja detaljien osalta uudisosan tulee kuitenkin edustaa oman aikansa 
rakentamista siten, että ajallinen kerrostuminen näkyy rakennuksessa. Uu-
disosan on suositeltava liittyä vanhaan rakennukseen mittakaavaltaan pie-
nemmällä ja selvästi erottuvalla rakennusosalla, ns. nivelellä. 

Asemakaava ei estä nykyisen koulurakennuksen purkamista ja korvaa-
mista uudisrakennuksella. Uudisrakennuksen arkkitehtuurin tulee sopeutua 
Opiskelijankadun katukuvaan. Tontille mahdollisesti rakennettavan laa-
jennusosan tai uudisrakennuksen tulee sijoittua Opiskelijankadun varteen 
rakennusalan rajaan kiinni. Katujulkisivun ja kadun varteen sijoittuvien ra-
kenteiden tulee olla kaupunkikuvallisesti korkeatasoisia. Maantasokerrok-
sessa julkisivuun tulee sijoittaa ikkunoita, jotta julkisivujen ilme ei muodostu 
umpinaiseksi. Rakennuksen sisäänkäyntien tulee olla katettuja ja selkeästi 
erottuvia.

Esimerkkejä rakennuksen osien yhdistämisestä nivelellä.

Nykyinen koulurakennus Opiskelijankadun suunnasta.
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PROSESSI

PÄÄTÖS LAATIMISTARPEESTA  
TARJOUSPYYNTÖÄ VARTEN

PROSESSI RAKENTAMISTAPAOH-
JEEN LAATIMISEKSI MAINITAAN 
OASISSA

RAKENNUSTAPAOHJEEN LAATIMI-
SEN VAIHEET

RAKENTAMISTAPAOHJEET, 
ALUSTAVAT

RAKENTAMISTAPAOHJE-
LUONNOS

RAKENTAMISTAPAOHJE-
EHDOTUS

RAKENTAMISTAPAOHJEEN 
HYVÄKSYMINEN

HYVÄKSYMISMERKINNÄN PÄIVIT-
TÄMINEN RAKENTAMISTAPAOH-
JEESEEN

ASEMAKAAVAN KÄSITTELYVAIHEET

vireillepano

osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma

(kuulutus)

LUONNOSVAIHTO-
EHDOT

(kuulutus)

LUONNOS

YLA

EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ
(kuulutus)

vähäiset 14 vrk
merkittävät 30 vrk

neuvotteluesitys

osallistuminen,
mielipiteet

lausunnot

oleellisia 
muutoksia

muistutukset

valitus

ei oleellisia
muutoksiaYLA

KH

KV

valitusaika

VOIMAANTULO (kuulutus)

ELY-keskus

hallinto-oikeus

ELY-keskus

vähäiset merkittävät

Rakentamistapaohjeen laatimisvaiheet
• Asemakaavamuutos nro 8454 kuulutettiin vireille 10.5.2012.
• Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä rakentamis-

tapaohjeen 9.6.2014 päivätty luonnos asetettiin nähtäville 12.6.–
10.7.2014.

• Rakentamistapaohjeen 3.11.2014 tarkistettu ehdotus oli nähtä-
villä 20.11–22.12.2014.

Selvitykset
Keskeiset rakentamistapaan liittyvät selvitykset:

• hulevesiselvitys, 6.6.2014 (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy)
• kaupunkikuvaselvitys, 30.10.2014 

Lisätietoja 
Tampereen kaupungin rakennusjärjestys: 
http://www.tampere.fi /asuminenjarakentaminen/laitjaohjeet/
rakennusjarjestys.html
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Mallinnuskuva Opiskelijankadun suunnasta.
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Mallinnuskuva Ahvenisjärventieltä.


