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Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY)
Suunnittelualue sijaitsee Museoviraston määritte-lemällä RKY -alueella, Viinikka - Nekalan pienta-loalueella korttelissa 578 tontilla 1. 
Vuonna 1952 valmistunut lastentalo ei ole suojeltu, 
mutta se on määritelty maisemallisesti erittäin 
merkittäväksi kohteeksi joka toimii Kuokkamaantien 
ja Riihitien risteyksen kärkimaamerkkinä.

”Valtioneuvoston valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva 14.12.2017 tehty päätös tuli voimaan 1.4.2018. Päätös edellyttää, että valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot, kohteiden alueelli-nen monimuotoisuus ja ajallinen kerroksisuus turvataan maakuntien suunnitte-lussa ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa.--”           -Museovirasto
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1244

Viinikka-Nekala pietaloalueen RKY rajaus Nekala koulun korttelin sijainti RKY -alueella

Nekalan korttelien 573–577 ja 579–580 sekä puistojen rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2017 - Pirkanmaan maakuntamuseo
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Alueelle ominaiset asuintalotyypit:
Yhden perheen pientalo 
Kahden perheen pientalo
Kaksikerroksiset pienkerrostalot

18

Asumiseen suunnitellussa  täydennysrakentamisessa käytetään alueen typologi-aan hyvin sopeutuvia rat-kaisuja. Uudet rakennukset ovat nykyisten asuintalo-jen tapaan harjakattoisia ja pohjamuodoltaan selkeitä suorakulmioita.
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1940-luvulle tyypillisen kolmirappuisen lamellikerrostalon 
julkivisut ovat pelkistetyt. RVA. Kaksikerroksisen kerrostalon asunnot ovat usein läpitalon 

ulottuvia yksiöitä, joissa on huone, keittiö, eteinen ja WC. 
RVA. 

Tyypillisen 1940-luvun kaksikerroksisen puukerrostalon leik-
kaus. RVA. 
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Matalampi yksikerroksinen yhden perheen talo Erätiellä. Puolitoistakerroksinen yhden perheen talo Ahotiellä. Yksikerroksisen yhden perheen talon leikkaus. RVA. 

Yhden perheen talon pihasivu.  
RVA. 

Yhden perheen talon tyypillinen pääkerroksen pohjaratkaisu. 
RVA. 

Puolitoistakerroksisen yhden perheen talon ullakkokerros. 
RVA. 
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1935 suunnitellun paritalon pihajulkisivu, jossa on sisään-
käynnit asuntoihin yhteiseltä avokuistilta. RVA. 

Lyhytrunkoisen paritalon pääkerroksen pohjaratkaisu. RVA. 
Esimerkki pidempirunkoisen paritalon ullakkokerroksen 

pohjaratkaisusta. RVA. 

1940-luvun paritalon pihasivulla on metallipylväiden kannat-
tamat pienet avokuistit betoniportaineen ja niiden välistä 

sisäänkäynti kellariin. RVA. 

Pidempirunkoisen paritalon tyypillinen pääkerroksen pohja-
ratkaisu. RVA. 

Esimerkki pidempirunkoisen paritalon kellarikerroksen pohja-
ratkaisusta. RVA. 
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1936 suunnitellussa paritalossa Ahotiellä on 1920–30-luvun 
puutaloklassismin tyylipiirteitä, kuten risti-ikkunat ja kerros-

lista. 

Lyhytrunkoinen ja selkeästi piirteiltään jälleenrakennuskautta 
edustava 1946 valmistunut paritalo Esantiellä. 

1936-37 rakennetussa paritalossa Erätiellä on orastavan 
modernismin piirteitä, kuten kulmaan sijoitetut ikkunat ja 

räystäästä alas asti yhtäjaksoinen julkisivulaudoitus. 

Ahotien ja Koivulantien kulmauksen paritalo on hieman use-
ampia alueen paritaloja lyhytrunkoisempi. Toisessa asunnos-
sa on yksi huone enemmän, asuntojen pohjaratkaisut eivät 

ole identtiset ja toistensa peilikuvat. 

Tyypilliset 1930-luvun lopun avokuistit paritalon pihasivulla 
Erätiellä. 

Tyypilliset metallipilarien kannattamat 1930-40-lukujen tait-
teen avokuistit paritalon pihasivulla Ahotiellä. 
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1930-luvun lopun puukerrostalossa Erätiellä on nähtävissä 
joitain 1920–30-lukujen puuklassismin piirteitä, kuten julkisi-

vujen symmetria, aumakatto ja ullakon lunetti-ikkunat. 

Tiilirunkoiset 1930-luvun lopussa valmistuneet kerrostalot on 
rakennettu kiinni toisiinsa. Molempien pohjakerroksessa on 

liiketiloja. 

1930-luvun lopun puukerrostalossa Erätien ja Lounaantien 
kulmauksessa on säilynyt alkuperäiset risti-ikkunat. 

1940-luvun lopussa rakennettu tiilirunkoinen rapattu kerros-
talo, jossa on pohjakerroksessa liiketiloja ja julkisivussa alu-

eelle poikkeukselliset erkkerit. 

1940-luvun puukerrostalo Nekalantien laidassa on keskus-
lämmityspiipun lisäämistä lukuun ottamatta säilyttänyt erin-

omaisesti alkuperäisen ilmeensä ja rakennusmateriaalit. 

1940-luvun loppupuolella rakennettu kaupungin vuokraker-
rostalo Nekalantien laidassa on jälleenrakennuskaudelle 

tyypillinen, pelkistetty. 
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Vaihtoehto 1: Pientalot eteläreunassa jatkavat olemassa olevien pientalojen linjaa lännestä. Lastentalo jää omaksi kokonaisuudekseen, ja maisemat Riihipuistosta säilyvät. Uusi kerrostalo antaa hyvän parin lastentalolle, sekä jatkaa kerrostalojen päädyt kadun varressa -linjaa, mutta korostaa muuntamon tonttia. Jatkosuunnittelussa kiinnitetään huomiota pysäköintiin, meluratkaisuihin ja oleskelupihoihin.
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Vaihtoehto 2: Kerrostalot jatkavat olemassa olevien kerrostalojen linjaa, joskin ovat eri koordinaatistossa. Jatkosuunnittelussa kiinnitettävä huomiota pysäköintiin, meluratkaisuihin, oleskelupihoihin ja rakennusten sijoitteluun tontilla.
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Vaihtoehto 3: Kerrostalon muoto muodostaa kiinnostava parin lastentalolle. Jatkosuunnittelussa kiinnitettävä huomiota rakennusten sijoittumiseen tontilla, paikoitusalueisiin ja meluratkaisuihin.





