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Tiivistelmä

Tekijä    Opiskelijanumero
Erno Honkonen   194939

Diplomityön nimi
Täydennysrakennus Tammelaan Asunto-osakeyhtiö Kalevanlukon tontille

Tarkastaja
Professori Olli-Paavo Koponen

Diplomityön valmistumis- ja esittelyajankohta
Syyskuu 2013

Diplomityön aiheena on täydennysrakentaminen Tampereen Tammelaan As. Oy Kalevanlukon tontille. Työn 
tarkoituksena on tuottaa paikkalähtöinen arkkitehtuurisuunnitelma. Suunnitelma käsittää asuin- ja liiketiloista 
koostuvan uuden kaupunkikerrostalon, sekä sitä ympäröivän olemassaolevan piha-alueen muutostyöt. Suun-
nitelmaan sisältyy myös uuden pihakannen alainen paikoitusalue.

Paikan erityisyys suunnittelun lähtökohtana luo työlle tavoitteet. Tavoitteenani on tuottaa arkkitehtuuria, joka 
jalostaa paikan henkeä. Uuden arkkitehtuurin on tarkoitus sisällyttää itseensä ympäristönsä valittuja paloja 
koostumatta kuitenkaan yksinomaan niistä. Sen on tarkoitus myös muuttaa paikkaa.

Suunnittelualue on korttelin numero 296 pohjoioislaidalla, Tammelan ja Kalevan kaupunginosien rajamailla. 
Kortteli on osa Tampereen kantakaupunkia ja sen rakennuskanta on pääosin 1930- ja 1950-luvuilta. Kortte-
lissa tuntuu vahvasti tamperelainen historia ja laajemmin se yhdistyy osaksi suomalaisia ja eurooppalaisiakin 
ilmiöitä.

Tampereen kantakaupunkialue ei ole pitkään aikaan kasvanut asukasluvultaan, periferisten alueiden laaje-
tessa kiihtyvästi. Keskusta-alueen olisi kuitenkin tiivistyttävä pysyäkseen elinvoimaisena. Vain siten kaupun-
kilaisuus voi säilyä osana tamperelaisuutta. Tammela on yksi niistä keskusta-alueen kaupunginosista, joissa 
menetettyä tiiveyttä pyritään saamaan takaisin. Suunnitelmani seuraa samaa pyrkimystä. Toiminnallisesti se 
koostuu kaupunkitalon perusaineksista eli asuin- ja liiketiloista.

Kaupunkikerrostalo on kaupungissa hyvin yleinen ja perustavanlaatuinen yksikkö. Mitä kaupungissa olisi il-
man niitä? Yhdessä ne eri ikäisinä muodostavat vaihtelevan, kiinnostavan ja arvokkaan rivimiesten joukon. 
Diplomityönäni olen suunnitellut oman aikani lisäyksen vanhenevien sukulaistensa joukkoon. Sen on tarkoitus  
sopeutua, oppia ja juurtua tuoden samalla jotain kaivattua tai aiemmin tiedostamatonta ympäristöönsä. Sen ei 
ole tarkoitus olla paikkansa lopullinen ratkaisu, vaan ainoastaan eräs väliintulo paikan historiassa.

Suunnitelmaosuuden lisäksi esittelen diplomityössäni suunnittelualueeseen liittyvää rakennuskantaa ja his-
toriaa tekstin ja valokuvien muodossa. Täydennysrakennussuunnitelman diplomityömuodossa on tilannu As. 
Oy Kalevanlukon hallitus.
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Abstract

Author    Student number
Erno Honkonen   194939

Subject
New complementary building in Tammela on the site of Kalevenlukko housing company

Advisor
Professor Olli-Paavo Koponen

Completion of thesis
September 2013

Subject of the thesis is making of a new complementary building for the the site of Kalevanlukko housing 
company in Tammela district of Tampere. The aim is to create a place-oriented vision of the new architecture. 
The plan consists of a new block of flats including retail spaces and development of an old courtyard along-
side the new building. Also a new subterranean parking lot is needed for re-use of the courtyard previously 
covered by cars.

Basis of the design is to respect a particularity of the place and to take it as a guide. The object is to create an 
architecture which rises from it’s grounds and learns from it’s surroundings. Important is though not to make  
just a synthesis of former local characteristics but to transform them as something refreshing as well.

The site is located on the north side of block number 296 between Tammela and Kaleva districts. The block  
is part of Tampere central city area. Existing buildings in the block are mainly from 1930’s and 1950’s and they  
vary from post-war era finnish romantic modernism to the traditional red brick-made factory building. Feeling 
of local history is present at the site. 

Inner city of Tampere has not grown inside it’s borders for a long time meanwhile periferias of the city have 
spread out increasingly. Denser city structure and more population is needed in the center for it’s ability stay 
and become more vital. Some districts in the center have lost a high number of their inhabitants during dec-
ades. City of Tampere has made plans for increasing density in Tammela and bringing it again more strongly 
as part of the center. My plan keeps the same aim. Block of flats and retail spaces is a basic unit of the city 
structure and more of them are needed.

If those multi-storey buildings by the side of the streets didn’t exist, what would a city be then? Together these 
different aged buildings create a diversified, intresting and dignified baseline of the city structure. As my 
thesis I have designed a new addition of my time to this group of old growing veterans. A new city building 
has to conform and find it’s roots from it’s surroundings but still it has to tell something formerly unknown. My 
intention is not to design something that crystallizes the place. My design is just one intervention.

In addition to the design part my thesis contains also a text- and photo-based presentation of the planning 
area. The government of Kalevanlukko housing company has been the client for my thesis.
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Diplomityöni taustaa

Aloittaessani diplomityöprosessin, päätin valita aiheekseni minkä tahansa paikan kotikaupunkini Tampereen 
kantakaupunkialueelta. Ajatuksena oli tämän paikan kehittäminen arkkitehtuurin keinoin, välittämättä niinkään 
siitä, mitä tarkoitusta arkkitehtuuri tulisi palvelemaan. Ajattelin, että tarkastelemalla paikkaa osana ympäristöä 
niin kaupunkikuvallisesti, kaupunkirakenteellisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisestikin, löytyy paikalle sopiva 
käyttötarkoitus ja arkkitehtuuri. Uskoin paikan ja sen historian sanelevan minulle huolellisen tarkastelun tulok-
sena, mitä tämän paikan tulisi olla väliintuloni jälkeen. Keskustan liepeiltä valitsemani paikan tuleva käyttötar-
koitus hahmottui pääpiirteittäin varsin nopeasti. Se kuitenkin hioutui vielä hiukan projektin aikana ilmenneiden 
asioiden vaikuttamana. Tampereen kantakaupunkialue on suureksi osaksi suhteellisen harvaan rakennettua. 
Siksi monessa paikassa, mukaan lukien suunnittelualueeni, relevantti paikan kehittäminen kasvupaineet huo-
mioon ottaen oli mielestäni tavanomainen kaupunkitalojen rakentaminen, painottuen asumiseen ja liiketiloihin. 
Tampereen keskusta-alueella on vielä runsaasti tilaa ja tarvetta kasvaa tavanomaisena kaupunkina rajojensa 
sisällä. Työni aiheeksi tuli siksi uusi tamperelainen kaupunkikerrostalo.
 
 Olen käynyt paljon keskusteluja ja ideointeja ystävieni kanssa koskien Tampereen keskustan lisära-
kentamista. Tampereen fyysinen historia, nykytila ja tulevaisuus ovat askarruttaneet minua paljon. Tampere on 
minulle kotikaupunki ja varhaisnuoruuden temmellyskenttä. Kaupunki on tullut hiljalleen salatuimpia nurkkia 
myöden tutuksi ja lukuisiin paikkoihin liittyy jokin tietty tunne. Opiskeluaikanani aloin ymmärtää paremmin 
syitä näiden eri paikkojen muotoutumiseen sellaisiksi kuin ne nyt ovat. Niinpä Tampereen eri kohtiin liittyvät 
paikkakokemukseni saivat hiljalleen seurakseen myös analyyttisempaa tuntemusta. Aina kun palaan vanhaan 
kotikaupunkiini tuntuu, että ymmärrän sitä paremmin. Minulle liittyy Tampereeseen paljon muutos- ja säilytys-
intohimoja. Nämä intohimot ovat vaihtuneet ja muuttuneet vuosian varrella välillä jopa painvastaisiksi ymmär-
rykseni kehittyessä. Näiden intohimojen pyrkimys on kuitenkin ehkä aina ollut Tampereen todellisen, kaivatun 
tai kadotetun kaupunkikuvan löytyminen ja vahvistuminen.
 
 Suunnitellessani diplomityöni aihetta arkkitehtiopiskelija Tuomas Raikamo oli juuri saanut oman dip-
lomityönsä valmiiksi. Aiheena oli Tampereen keskustassa sijaitsevan Kuninkaankadun, Satamakadun, Näsi-
linnankadun ja Hallituskadun rajaaman korttelin täydennysrakentamisen ideointi. Raikamo esitti luonnoksina 
erilaisia arkkitehtonisia ratkaisuja lisärakentamiselle. Uuden rakentamisen volyymi perustui arvioituun uusien 
myyntineliöiden määrätarpeeseen, jotta projekti olisi taloudellisesti kannattava. Uusien asuntojen ja liiketilojen 
myynnillä oli tarkoitus kattaa maanalainen autopaikoitus ja olemassa olevien rakennusten mahdollisia korja-
uskuluja. Raikamon työ on selkeä ja tärkeimmät taloudelliset vaikuttajat huomioonottava ideointi kyseisen kes-
kustakorttelin fyysisestä tulevaisuudesta. Ideat ovat maalailevia, lennokkaita ja tarkoituksellisesti yleispäteviä. 
Työn tavoitteena oli herättää keskustelua lisärakentamisesta keskikaupungin vajaakäyttöisiin kortteleihin Tam-
pereella eri toimijoiden ja taloyhtiöiden välillä. Osaltaan Raikamon työn innoittamana myös oman diplomityöni 
aiheeksi tuli lopulta erään kantakupunkialueen korttelin täydennysrakentamissuunnitelma. Oma työni muotou-
tui Raikamon eri variaatioista koostuvasta työstä poiketen yhdeksi, tarkkaan hiotuksi suunnitelmaksi.
 
 Raikamo oli työnsa aikana tutustunut rakennusarkkitehti Juoni Huuraan, josta minulle myöhemmin 
kertoi. Huura on tehnyt runsaasti korjausrakentamista Tampereella ja hän on yrittänyt usein ehdottaa taloyh-
tiöille korjauksien rahoittamista tontin lisärakentamisella. Huuran ehdotukset on kerta toisensa jälkeen tyrmät-
ty taloyhtiöissä, mihin syynä on todennäköisesti ollut asukkaiden pelko ympäristönsä heikkenemisestä. Asuk-
kaita ja taloyhtiöläisiä on luonnollisesti ollut vaikea vakuutella ympäristön laadun säilymisestä havainnollisten 
suunnitelmien puuttuessa. Ilman hyviä esimerkkejä tai vakuuttavia luonnoksia lisärakentaminen on merkinnyt 
monelle väljyyden katoamista ja pahimmillaan jopa korttelin slummiutumista. Huuralle hyvä kumppani olisi 
siis arkkitehtiopsikelija, joka laatisi havainnollisen ideatason suunnitelman täydennysrakentamisesta opiske-
lutyönä, jonka avulla lisärakentamista voisi markkinoida taloyhtiölle. Työn tulisi osoittaa, että lisärakentaminen 
voi olla taloudellisen kannattavuutensa lisäksi myös asuinympäristön kaunistus ja piristys. Opiskelijalle, tässä 
tapauksessa minulle työ olisi hieno mahdollisuus puuttua kasvuympäristöni fyysiseen kehitykseen. Työssä 
olisi mahdollista kehittää rakasta kotikaupunkia yhden palan verran, juuri niin kuin itse sen toivon kehittyvän. 
Työ voisi tulevaisuudessa poikia vieläpä oikean projektin.

Varhaisia luonnoksia diplomityöstäni.
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 Otin siis yhteyttä Huuraan ja sovimme tapaamisen. Yhteistyö oli molemmista hyvä ajatus. Kävimme 
läpi pari mahdollista diplomityökohteeksi sopivaa taloyhtiötä, joihin Huuralla oli aiempia ammatillisia suhteita. 
Valitsin diplomityökohteekseni Kalevanlukon taloyhtiön tontin Tammelan kaupunginosassa. Tammelaan koh-
distuu parhaillaan uudistushaluja, jotka koskevat paljolti täydennyrakentamista. Tammelan jokseenkin haja-
nainen ja rikkonainen kaupunkikuva sisältää paikoin oivallisia talonmentäviä vajaakäyttöalueita. Kalevanlukon 
tontilla on selkeä aukko korttelirakenteessa, johon täydennysrakentaminen olisi helppo kohdistaa. Aukon ra-
kentamisesta oli aiemminkin keskusteltu taloyhtiössä. Tavoitteenani olikin tässä vaiheessa saada aiheesta ‘’oi-
kea’’ projekti, jossa voisin tutkia monissa eri skaaloissa, mitä uusi tamperelainen, tammelalainen ja tarkemmin 
juuri tämän paikan arkkitehtuuri voisi mielestäni olla. Taloyhtiön hallituksesta oli tarkoitus saada työlle tilaaja.
 
 Huura otti yhteyttä Kalevanlukon taloyhtiön hallitukseen ja isännöitsijään ehdottaen minua laatimaan 
lisärakennussuunnitelman diplomityönäni tontille. Ajatus herätti kiinnostusta, vaikka vastustustakin ilmeni. 
Huura ja isännoitsijä sopivat, että tulemme esittäytymään ja kertomaan ideastamme seuraavaan hallituksen 
kokoukseen. Kokouksessa selvitin projektin olevan osa diplomityötäni ja siten pyrkiväni ennenkaikkea ympä-
ristön laadun parantamiseen joka suhteessa, eivätkä rakentamisesta koituvat mahdolliset voitot tulevaisuu-
dessa olleet toimintani päällimmäinen motiivi. Huura selvitti tarkemmin taloudelliset perusteet rakentamiselle, 
jotka kieltämättä vaikuttavat kiistattomilta. Hallitus teki myöhemmin myönteisen päätöksen työn tilaamiseksi. 
Tarkoituksena oli siis tuottaa näyttävä, taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat huomioonottava suunnitelma, 
joka taloyhtiön hallituksen hyväksymänä voitaisiin esitellä myöhemmin koko taloyhtiölle.
 
 Kävin siispä innoissani hyväksyttämässä diplomityöaiheeni professori Olli-Paavo Koposella ja lähdin 
suunnittelutyöhön. Ennen aktiivista suunnittelutyötä perehdyin syvemmin täydennysrakentamisen teoriaan, 
erityisesti lukemalla professori koposen väitöskirjan Täydennysrakentaminen; Arkkitehtuuri, historia ja pai-
kan erityisyys. Suunnittelutyö lähti hiljalleen käyntiin, ja samalla joidenkin Huuralle tekemieni välinäyttöjen 
yhteydessä työn tavoitteet tulivat selkeämmiksi. Alussa koin vaikeaksi yhdistää voimakkasti reaalimaailmassa 
olevat tilaajan tavoitteet omiin tavoitteisiin diplomityössäni. Hiljalleen aloin kuitenkin kokea näiden asioiden 
olevan yhteen kuuluvia ja voivan toimia yhdessä hyvin työni ohjaajana. Eräs tärkeä ohjaava henkilö työn 
alkuvaiheessa oli myös arkkitehti Tiina Leppänen Tampereen kaupungin yhdyskuntasuunnittelusta. Leppä-
nen on ideoinut laajasti Tammelan alueen kehitystä ja täydennysrakentamista, ja hän toimii vastuuhenkilönä 
Tammela-projektissa. Tammela-projektin yhtenä tuloksena on laadittu Tammelan täydennyssuunnitelma, joka 
tähtää alueen voimakkaaseen tiivistämiseen ja saattamiseen osaksi keskustaa. Esittelen myöhemmin tekstis-
säni projektia hieman tarkemmin.
 
 Luonnokseni alkaessa olla esittelykunnossa, sovimme Huuran ja Kalevanlukon hallituksen kanssa 
esittelytilaisuuden. Huura ohjasi ja kannusti minua tuottamaan tilaisuuteen sopivan esityksen. Työ saikin pää-
osin positiivisen vastaanoton ja sovimme uuden esittelyn taloyhtiökokoukseen seuraavalle kuulle. Taloyhtiö-
kokouksessa äänestettiin lopulta projektin jatkamisen puolesta rakentamisen lisäselvitysten teettämisen muo-
dossa. Tehtäväkseni jäi tässä vaiheessa työni saattaminen varsinaiseksi diplomityöksi. Projektin tulevaisuus 
on siis epävarma, mutta toivon valmiin diplomityöni tekevän sen taas ajankohtaiseksi ja projektin muuttuvan 
jälleen aktiiviseksi.
 
 Ennen varsinaisen suunnitelmani esittelyä tässä diplomityökirjassani esittelen suunnittelualueen. 
Tarkastelussa ovat Kalevanlukko, siihen selvässä näköyhteydessä olevat rakennukset ja paikat, sekä siihen 
rajautuvat kaupunginosat Tammela ja Kaleva. Erityishuomiota saa myös Kalevanlukon edustama jälleenra-
kennusajan arkkitehtuuri. Käsittelen lisäksi tamperelaisen punatiiliarkkitehtuurin perinnettä oman materiaali-
valintani ja suunnittelualueen viereisen punatiilisen tehdasryppään vuoksi. Valitsemani aihealueet esittelevät 
ne teemat, jotka koin suunnittelualueen ympäristön luennassa oleellisiksi suunnittelutyössäni. Oma suunnitel-
mani ei kuitenkaan puhtaasti synny näistä teemoista vaan osa suunnitteluun vaikuttaneista referensseistä voi 
olla hyvinkin kaukana Tampereesta tai sen historiasta. Näitä referenssejä en kuitenkaan esittele, vaan jätän ne 
tarkastelijan vapaan mielikuvituksen varaan.

Näkymä Kalevanlukon sisäpihalta. Piha on pääosin parkkipaikkakäytössä.

Taloyhtiölle vuonna 2012 esittelemäni täydennyrakentamissuunnitelma.
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Suunnittelualue

Suunnittelupaikkani sijaitsee Tampereen Tammelan kaupunginosan itälaidalla, Itsenäisyydenkadun, Kalevan 
puistotien, Tammelankadun ja Salhojankadun rajaamassa korttelissa numero 296. Kalevanlukon taloyhtiö on 
korttelin itälaidalla ja varsinainen suunnittelemani uudisosa on sen pohjoislaidalla, Tammelan pallokenttää 
vastapäätä. Kortteli on aivan Tammelan ja Kalevan kaupunginosien rajalla. Tämä raja ei ole vain nimellinen, 
sillä sen molemmin puolin olevat kaupunginosat omaavat selkeästi omat tunnelmansa. Korttelissa 296 voi 
tuntea näiden molempien kaupunginosien hengen. Tammela on alkujaan tiheästi asuttu, matala ja ruutukaa-
vaan perustuva puukaupunki. Sen urbaani historia on runsas satavuotias ja siihen liittyy monia vaiheita. Suurin 
muutos tapahtui 1960 - 1970-luvuilla, jolloin suurin osa vanhasta rakennuskannasta korvattiin uusilla, tonteil-
le vapaasti sijoitetuilla kerrostaloilla. Tällä hetkellä Tammelassa on rakennuksia jokaiselta vuosikymmeneltä 
1900-luvun alusta alkaen. Tammelaa lähin osa Kalevasta on rakennettu 1950-luvulla viljelysmaiden päälle. 
Kaleva perustuu ajalleen tyypilliseen väljään ja vehreään, avoimeen rakennustapaan. Se on yhtenäinen ja 
monumentaalinen esimerkki suomalaisesta jälleenrakennusajan rakentamisesta. Kaleva ja Tammela ovat mo-
lemmat eläkeläisten ja nuorten suosimia asuinalueita. Lapsiperheitä alueella on nykyään suhteellisen vähän. 
Esittelen myöhemmin lisää näitä molempia kaupunginosia ja niiden arkkitehtuurin erityispiirteitä.
 
 Kalevanlukko nimensä mukaisesti sitoo näitä kahta kaupunginosaa. Kortteli numero 296 noudattaa 
Itsenäisyydenkadun umpikorttelijärjestystä, mutta sen itäpääty eli vuonna 1954 valmistunut Kalevanlukko lä-
hentelee myös avoimen rakennustavan ihannetta. Se noudattaa muun korttelin tavoin katulinjauksia, mutta 
sen itäpääty on irroitettu Kalevanpuistotiestä. Lisäksi sen korkein osa itälaidalla muistuttaa suuresti kadusta 
irti rakennettuja joka suuntaan katsovia aikalaisiaan, joista myös viereinen Kalevan kaupunginosa koostuu. 
Arkkitehtuuriltaan ja rakennustavaltaan Kalevanlukko edustaa sodan jälkeistä jälleenrakennusaikaa. Se suun-
niteltiin maansaantiin oikeutettujen asunnoiksi.
 
 Kalevanlukon tontti muodostui alunperin neljästä pienemmästä tontista. Tontit täytyi yhdistää kaa-
vamuutoksella uutta taloyhtiötä varten ennen rakentamista. Asemakaavan muutosehdotuksessa mainittiin 
seuraavaa: ’’Mainitut tontit on varattu perustettavaa asunto-osakeyhtiötä varten, jonka tarkoituksena on ker-
rostaloasuntojen hankkiminen maansaantiin oikeutetuille. He ovat esittäneet toivomuksen saada rakentaa 
hieman rakennusjärjestyksen määräyksistä poikkeavalla tavalla, mm. rakentamalla naapuritonttien rajaa vas-
ten 1-kerroksisen autotallirakennuksen ja pohjois-eteläsuuntaisen rakennuslamellin 7-kerroksiseksi. Viiden 
tärkeän kadun - Puolimatkan- (nyk. Itsenäisyyden-), Teiskon-, Sammonkadun sekä Kalevanpuistotien mo-
lempien suuntien - risteyksien väljentämiseksi ja vihreyden aikaansaamiseksi on tonttien N:o 88 ja 89 itäosa 
merkitty puistikoksi. Koska tällaisen puoliavoimen rakennustavan voi katsoa hyvin soveltuvan välittämään 
siirtymistä suljetusta rakennustavasta Kalevanpuistotien itäpuolella olevaan avoimeen rakennustapaan, esite-
tään asemakaavan muutos vahvistettavaksi.’’ (Salmi 2004 s.17) Myöhemmin puistoksi tarkoitettu talon vapaa 
itäinen edusta muodostui parkkipaikaksi ollen kuitenkin myös jokseenkin vehreä. Aukiolla on pitkään toiminut 
myös kioski.
 
 Kalevanlukon asuin- ja liikekerrostalon itäpäädyn seitsemänkerroksinen osa on Kalevan talojen ta-
paan joka sivultaan vapaa lamellitalo, ja se on kiinni korttelin muissa rakennuksissa vain matalan ravintolaosan 
välityksellä. Maineikkaan ravintolan tilalla toimii nykyään kirpputori. Ravintola, joka tuli tunnetuksi suosituista 
naistentansseistaan, lopetettiin myöhemmin. Muita liiketiloja rakennuksessa on lisäksi 7 kappaletta, kaikki 
niistä ovat Itsenäisyydenkadun puolella. Kaakkoiskulman liiketila rakennettiin alkujaan pankiksi. Matalan ra-
vintolaosan vieressä on kuusikerroksinen asunto-osa, joka liittyy palomuurillaan viereiseen taloon seuraten 
likimain vanhemman naapurinsa räystäslinjaa. Koko katutason kerros on liiketiloja. Tätä osaa vastapäätä ton-
tin toisella laidalla eli Tammelankadun puolella ja Tammelan pallokenttää vastapäätä on tyhjä aukko. Korkean 
lamelliosan ja viereisen tontin vanhan tiilisen kenkätehtaan välissä ei ole rakennuksia. Keskellä korttelia tontin 
länsilaidalla tosin on matala autotallirakennus. Piha-alue ja avoin tontin laita ovat pääosin parkkipaikkakäytös-
sä. Tontilla voi ilmiselvästi hahmottaa puuttuvan rakennuksen, tai tulevaisuutta ajatellen keskeneräisyyden ja 
nukkuvan potentiaalin. (Salmi 2004 s.102)

Korttelin 296 sijainti Tampereen kaupunkirakenteessa.

Kortteli 296 ja As. Oy Kalevanlukko.
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Kalevanlukko ja kortteli 296 rakennettuna ympäristönä

Kalevanlukon on suunnitellut arkkitehti Bertel Strömmer. Strömmer on yksi aikansa nimekkäimmistä tampere-
laisista arkkitehdeistä. Hän on suunnitellut lukuisia tunnettuja ja tuntemattomampia rakennuksia Tampereelle. 
Hän perusti arkkitehtitoimiston vuonna 1916, lisäksi hän toimi kaupunginarkkitehtina vuodesta 1918 aina vuo-
teen 1953 saakka. Kalevanlukkoa suunnitellessaan hän oli jo ehtinyt tehdä pitkän uran. Strömmerin kädenjälki 
näkyy häntä edeltävien kaupunginarkkitehtien Lambert Pettersonin ja Birger Federleyn tapaan voimakkaasti 
Tampereen katukuvassa. Strömmerin tunnettuja rakennuksia Tampereella ovat muunmuassa Hotelli Tammer, 
Tuulensuun talo, Tammerkosken punatiiliset voimalarakennukset, Tempon talo ja valkofunkkista edustava 
Kaupin sairaala. Aiemmin kaksikymmentäluvun klassismia piirtänyt Strömmer omaksui 1930-luvun opintomat-
koillaan funktionalismin muotokielen, jota hän sovelsi omalla tavallaan Tampereelle. Yksi Strömmerin hienoista 
funkkisrakennuksista Tampereella on hetki sitten kunnostettu linja-autoasema. Strömmer osallistui vahvasti 
myös sodan jälkeiseen Tampereen suunnitteluun. (Koskesta voimaa www-sivu)
 
 Strömmer valmisti ensimmäisen luonnoksen Kalevanlukosta alkuvuonna 1953. Suunnitelmat pysyivät 
hyvin samankaltaisina rakennusvaiheeseen saakka. Merkittävin muutos julkisivuissa lienee korkean osan It-
senäisyydenkadun puoleisen päädyn suurten koristekaiteellisten ikkunoiden karsiminen säästösyistä. Asuin-
huoneistoja rakennettiin 95:n sijaan lopulta 96 kappaletta, joista suurin osa oli pienehköjä yksiöitä ja kaksioita. 
Huoneistojen keskikoko oli noin 49 neliötä. Liiketilaa tuli lisäksi noin 1350 neliötä katutasoon, kaksikerroksinen 
ravintolaosa mukaanlukien. (Salmi 2004 s.26, 114)
 
 Rakennusteknisen haasteen asetti tontin kohdalla aiemmin sijainnut lampi, josta lähiseutujen asuk-
kaat aiemmin onkivat ruutanoita ja keräsivät osmankäämejä. Veden ja turpeen alla oli metrikaupalla pehmeää 
savea ja hiekkakerrostumia. Oli siis selvää, että uusi rakennus tulisi perustaa paalujen varaan. Enimmäkseen 
puusta valmistettuja paaluja kului lähes 1200 kappaletta ja ne ulottoivat paikoin 13 metrin syvyyteen. Lähes 
koko rakennus lepää puisten paalujen päällä, mutta Tammelankadun varren päädyn palutuksissa on käytet-
ty myös teräsbetonia. Kellarin lattiat valettiin kuitenkin savikerrostuman varaan juntatun soran päälle, mikä 
aiheuttikin melkein heti lattioiden painumista. Maaperän teknisestä haastavuudesta muistuteltiin asukkaiden 
toimesta myös minua, kun esittelin yhtiökokouksessa suunnitelmaani. (Salmi 2004 s.29-30)
 
 Rakennustöihin lähdettiin aikoinaan kuitenkin innolla. Ensimmäinen kerros oli jo nousemassa, kun 
rakennuslupa hankkeelle vihdoin saatiin heinäkuussa 1953. Paalutusten päälle rakennettiin ajalleen tyypil-
linen sekarunko, jossa kantavat tiilimuurit talon keskellä korvattiin betonipilareilla. Kalevanlukon ulkoseinät 
muurattiin kahden ensimmäisen kerroksen osalta kahden tiilen vahvuisina ja siitä ylöspäin puolentoista tiilen 
vahvuisina. Luultavasti tiilenä käytettiin perinteistä täystiiltä paremmin lämpöä eristävää uudenlaista monirei-
kätiiltä. Ylimmän kerroksen itäinen ulkoseinä on tehty kevytbetonilevyistä, joita peittää puolen tiilen muuraus. 
Ulkoseinät rapattiin ja puisten kattotuolirakenteiden päälle tehtiin tiilikattoa kalliimpi,väriltään vihreä peltikate. 
Kattomuoto on jälleenrakennusajalle ominainen harja- ja aumakatto pienine poikkeuksineen. Väliseinät ovat 
muurattu leca-tiilestä. Välipohjat on tehty teräsbetonisina alalaattaholveina, joiden päällä on irrallien ylälaatta. 
Eristeenä on koksikuonaa. Kellari- ja ullakkoholvien eristeenä on kutterinpurua ja sen painona koksikuonaa. 
(Salmi 2004 s.31-33), (Neuvonen 2006 s.88, 107)
 
 Myös Kalevanlukon julkisivut, sisätilat ja niiden yksityiskohdat ansaitsevat huomiota. Talon roiskera-
pattuja julkisivuja kannattelevat liuskekivillä päällystetyt sokkelit. Rappauksen harmaa väritys on ajalle tyy-
pillistä maaväripigmenttien vähäkylläistä värimaailmaa. Liuskekivien käyttö sokkeleissa tai sisäänkäyntien 
ympärillä oli jälleenrakennusajalla hyvin tavallinen julkisivun koristeaihe. Kadunpuolen sisäänkäynnit on ke-
hystetty tummalla luonnonkivellä, ilmeisesti graniitilla, mikä osaltaan kertoo myöskin ajan tavasta leikitellä 
materiaaleilla. Tummien kehysten suojassa ovat lakatut, puiset ja lasitetut ulko-ovet. Sisäpihan puolella ul-
ko-ovet ovat vaihdettu uusiin, teräsrakenteisiin, tummiin ja lasitettuihin oviin. Kadun puoleiset julkisivut ovat 
normaalien umpikorttelitalojen tapaan huomattavasti näyttävämmät kuin sisäpihan puoleiset. Erkkerit ovat 
tärkeä julkisivua rytmittävä aihe etenkin Kalevanpuistotien puolella. Myös Itsenäisyydenkadun puolella, ra-
kennuksen keskustan päädyssä on tornimainen erkkeriosa, ehkäpä vastauksena viereisen talon vastaavalle 
julkisivuaiheelle. (Neuvonen s.96-97)

Kalevanlukon julkisivumaailmaa.
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 Sisäänkäyntien takana ovat alkuperäisinä säilyneet, vahvasti 1950-lukulaiset porrashuoneet mosaiik-
kibetonisine porrassyöksyineen ja puukäsijohteisine pinnakaiteineen. Huoneistojen ja hissin ovet ovat lakat-
tua puuta ja hissin ovessa on tyypillinen, pyöreä ja puinen vedin. Porrashuoneet on sijoitettu sisäpihan puo-
leisten ulkoseinien yhteyteen, sillä määräykset edellyttivät vuoteen 1959 asti porrashuoneisiin luonnonvaloa. 
Kaksivartisen portaan jokaisella välitasanteella on tuuletusparvekkeet, jotka on varustettu yksinkertaisilla ja 
valkoiseksi maalatuilla pyöröteräskaiteilla. Asunnoissa ei ole omia parvekkeita lukuunottamatta korkeimpien 
osien päätyasuntoja, sekä ylimmän kerroksen asuntoja, jotka avautuvat Kalevanpuistotien puoleiselle katto-
terassille. Kattoterassin kaide on koristeellisesti mutkittelevaa pyöröterästä, kuten parvekkeiden kaiteet usein 
olivat 40- ja 50-lukujen vaihteessa. Talon kaikki parvekkeet ovat ulokeparvekkeita, jotka olivat vielä 50-luvun 
alussa sisäänvedettyjä parvekkeita yleisempiä. Parvekkeiden ovien ja kaikkien ikkunoiden karmit on maalattu 
valkoisiksi. (Neuvonen 2006 s.103, 108)
 
 Kalevanlukko on monella tapaa ajalleen tyypillinen kerrostalo rapattuine, tiilisine ulkoseinineen, har-
jakattoineen ja pyöröteräskaiteisine parvekkeineen. Sisäpihan julkisivua koristaa myös puhtaaksi muurattu 
tiilipiippu, joka aikoinaan johti savut taivaalle kellarin lämpökattiloista. Piipun voi nähdä eräänlaisena yhteyte-
nä tiilisten tehtaanpiippujen Tampereeseen. 1950-lukulaisen kerrostalomiljöön ohella sisäpihan tunnelmaan 
vaikuttaa voimakkaasti samassa korttelissa tonttien rajalla sijaitseva vanha tiilinen teollisuusrakennus. Se on 
vanha Kenkätehdas Oy Kaleva - yksi lukuisista tammelassa aikoinaan toimineista kenkätehtaista. En tiedä 
sen rakennusvuotta, mutta ainakin jo vuonna 1937 oli Aamulehdessä mainos kyseisen tehtaan valmistamista 
kengistä. Vuonna 2007 rakennus muutettiin asuinkäyttöön, mikä muutti voimakkaasti sen sisäpihan puoleista 
julkisivua. Sitä on kasvatettu ulospäin, ja sen pintamateriaalina on vanhan punatiilen sijaan valkoinen betoni. 
Myös kadun puoleinen julkisivu on muuttunut, kun osa ikkunoista on suurennettu ranskalaisiksi parvekkeiksi. 
Julkisivun muihinkin aukkoihin on asennettu uudet, vanhoista huomattavasti poikkeavat ikkunat. Kalevanlukon 
tonttia rajaava umpeen muurattu punatiilijulkisivu on kuitenkin entisensä ja se antaa sisäpihalle lämpimän, pu-
natiilisen seinämän pariksi Kalevanlukon tiiliselle piipulle. Vastaavia umpinaisia tiilipäätyjä löytyy Tammelasta 
enemmänkin. Entisen Kalevan kenkätehtaan rakennus kiinnittää korttelinsa osaksi Tammelan ja Tampereen 
teollista historiaa. Nykyään rakennus sisältää Kotilinnasäätiön senioriasuntoja. (Salmi 2004 s.35), (Koskesta 
voimaa www-sivu), (Wacklin 2008 s.29), (Ryhänen 2011 s.44)
 
 Itsenäisyydenkadun varressa, kiinni Kalevalukon kuusikerroksisessa osassa on 1930-luvulla raken-
nettu kuusikerroksinen talo. Talo kääntyy korttelin lounaiskulman yli, saaden puolet myös korttelin Salhjojan-
kadun varren julkisivusta. Se on asuinkerrostalo, jonka maantasokerroksessa on myös liiketilaa. Muunmuassa 
legendaarinen Salhojankdun Pub on toiminut tämän rakennuksen kivijalassa jo vuodesta 1969. (Wacklin 1997 
s.141) Huomiota herättää rakennuksen kulman vieressä oleva tornimainen erkkeriosa, jonka kulmat ovat viis-
tetyt. Erkkeriaihe toistuu myös Kalvenalukossa korttelin samalla julkisivulla. Rakennuksen tiilimuurattuja julki-
sivuja peittää vaaleanruskea rappaus. Vaatimattomampi sisäpihan puoli on jossain vaiheessa historiaansa 
verhoiltu keltaisella profiilipellillä. Sisäpihan julkisivut ovat voimakkaasti osa myös Kalevanlukon sisäpihamaa-
ilmaa. Kapeassa kaistaleessa, tämän 1930-luvun talon ja Kalevan kenkätehtaan talon välissä on tiililaattaele-
menteillä verhoiltu rakennus, joka myös sisältänee Kotilinnasäätiön asuntoja.
 
 Korttelin koko itäpuolisko on Kalevanlukon taloyhtiötä. Korttelin sisäpihan jakaa kahtia Kalevanlukon 
vanha ja matala autotallirakennus. Naapuritonttien matalat piharakennukset tarttuvat kiinni autotalliosan ta-
kaseinään. 1930-luvun talon piha on asfaltoitua parkkipaikkaa, mutta Kotilinnasäätiön puoli on ehostettu istu-
tuksin ja oleskelualuein, vaikkakin myös siellä parkkialue hallitsee edelleen pihaa. Myös Kalevanlukon puoli 
on suurimmaksi osaksi parkkipaikkaa, vaikka talon rakennusajankohtana vehreitä piha-alueita tavoiteltiinkin. 
Kalevanlukon asukkaista suuri osa oli aikoinaan lapsiperheitä ja alkuperäisistä 322 asukkaasta jopa 121 oli 
alle 18-vuotiaita. Piha-alue oli alkuaikoinaan paljolti lasten leikkien käytössä ja talvisin pihalle jäädytettiin jopa 
luistinrata. Nyt pihan ovat vallanneet autot ja lapsien osuus asukkaista on häviävän pieni. (Salmi 2004 s.38-39, 
50)

Poimintoja Kalevanlukosta ja korttelin 296 muista rakennuksista.
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Kalevanlukko ja jälleenrakennusajan arkkitehtuuri

Kalevanlukko valmistui vuonna 1954. Rakentaminen osui Suomen jälleenrakennusvuosille ja rakennus on 
eräänlainen ‘’rintamamieskerrostalo’’. Jatkosodan jälkeen tehtiin maanhankintalaki, joka oikeutti perheelliset 
rintamamiehet, sotainvalidit, sotalesket ja siirtoväen saamaan maata itselleen. Laki oli suunniteltu nimen-
omaan maaseutuväestön kasvattamiseen, koska Suomi tarvitsi kipeästi kotimaisia elintarvikkeita. Maanhan-
kintalaki ja sitä edeltänyt siirtoväen pika-asutuslaki tuottivat Suomeen lähes 100 000 uutta maatilaa. Kaupun-
kimaista kerrostalorakentamista hidasti pula rakennusatarvikkeista kuten betoniteräksestä, pellistä, tiilistä ja 
sementistä, mutta 1950-luvulle tultaessa myös kaupunkeihin rakentaminen tehostui. Tämä enteili 1950-luvun 
jälkipuoliskolla alkanutta suurta muuttoaaltoa maaseudulta asutuskeskuksiin. (Standertskjöld 2008 s.63), 
(Neuvonen 2006 s.84)
 
 Maanhankintalaki painotti aluksi siis maaseudulle asuttamista. Kuitenkin suuri osa maansaantin oikeu-
tetuista oli rintamamiehiä, jotka halusivat asunnon eteläisen Suomen asutuskeskuksista. Ratkaisu ongelmaan 
saatiin kesällä 1949, kun vahvistettiin ns. ’’Lex Raatikainen’’, joka oikeutti maansaantioikeudesta luopuneet 
pääsemään osakkaiksi kerrostaloihin ja saamaan rahoituslain mukaisia lainoja perustamilleen asunto-osa-
keyhtiöille ja osakkaille. ’’Lex Raatikainen mahdollisti myös As. Oy Kalevanlukon rakentamisen. Sotaleskien 
Liiton Tampereen osasto etunenässä, tukenaan Sotainvalidien Veljesliiton Tampereen osasto ja myöhemmissä 
vaiheissa myös Tampereen kaupunki veivät hanketta eteenpäin. Talo oli tarkoitettu ensisijaisesti sotaleskille 
ja sotainvalideille. Lisäksi yhtiöön voitiin hyväksyä perheellisiä rintamamiehiä.’’ Vastaavia maansaantiin oikeu-
tetuille tarkoitettuja kerrostaloja nousi 1950-luvulla Teiskontien varteen Kalevanlukon itäpuolelle. (Salmi 2004 
s.11-12) Nämä talot eivät kuitenkaan edusta Kalevanlukon tapaan sekoitettua suljettu/avoin-mallia, vaan ovat 
puhtaasti osa Kalevan avoimesti rakennettua miljöötä.
 
 Kalevanlukon rakennuskokonaisuuden sijoittelu tontille kunnioittaa naapuriensa esimerkkiä mutta 
huomioi myös rakennustavan muutoksen siirryttäessä Kalevanpuistotien yli Kalevaan. Yleisesti asemakaa-
voitus Suomessa perustui 1950-luvulla 1940-luvun oppeihin. Tärkeä vaikuttaja oli Teknillisen korkeakoulun 
ensimmäinen asemakaavaopin professori Otto-I. Meurman, joka kirjoitti opetustyön runkona toimineen kirjan 
’’Asemakaavaoppi’’. Kalevassa sovellettiin laajasti tämän ajan kaavoitusoppeja. Asuntoalueiden suunnittelus-
sa ihanteena oli luonnonläheinen hajasijoitus, ja kerrostaloalueet koostuivat usein vapaasti sijoitetuista lamel-
leista tai pistetaloista vehreässä ympäristössä. Uusien alueiden kaavoitus noudatti tämän tyyppisiä malleja 
seuraavinakin vuosikymmeninä, ja näistä myöhemmistä alueista muodostui uuden ja tehokkaan elementtira-
kentamisen monumentteja. Jälleenrakennusaikana asuinarkkitehtuuria leimasi kuitenkin 1960- ja 1970-luku-
jen standardirakentamisesta poiketen pienimittakaavaisuus, kodikkuus ja luonnonmateriaalit. (Standertskjöld 
2008 s.116 - 119), (Mukala 1999 s.115)
 
 Arkkitehtuurissa tapahtui Suomessa 1930-luvun loppupuolella muutos, jota on pidetty reaktiona funk-
tionalismin järkiperäisyyttä vastaan. Sotaa edeltänyt funktionalismi oli kansainvälinen, tieteeseen ja tekniik-
kaan suuntautunut ideologia. Sota-aika herätti ihmisissä kotiseuturakkautta ja isänmaallisuutta, ja arkkiteh-
tuurin haluttiin nyt tuovan ihmisille kodikkuutta ja turvaa funktionalismin jatkuvan uudistumisihanteen sijaan. 
Arkkitehtuurissa haluttiin vaalia aiempaan verraten enemmän paikallisia ominaispiirteitä. Kaikkialla Euroopas-
sa kehitys ei kuitenkaan ollut tämän suuntainen, koska regionaalisuuden pelättiin voimistuessaan johtavan 
mahdollisesti uudestaan natsismin kaltaiseen kiihkoiluun. Tämä johti osaltaan maantieteelliset rajat ylittävän 
kansainvälisen modernismin nousuun seuraavina vuosikymmeninä. Sama kehitys tapahtui myöhemmin myös 
Suomessa, mutta jälleenrakennusaika on jäänyt maamme historiaan romanttisuuden pehmentämän funktio-
nalismin aikakautena. (Standertskjöld 2008 s.68 - 71), (Mukala 1999 s.115)

Erik Bryggman: Ylösnousemuskappeli, 
Turku 1941.

Erik Bryggman: Villa Knuuttila, Kuusisto 
1949.

Jussi Lappi-Seppälä, Ilkka Martas: 
As. Oy Siltatie 1, Helsinki 1952.
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 Vaikka jälleenrakennusajan arkkitehtuuri näyttäytyy nyt meille lämpimän kotoisana henkevine yksityis-
kohtineen, on silloisen rakentamisen taustalla ollut kova paine. Sodista aiheutuneiden tuhojen korjaaminen 
ja menetetyille alueille jääneen rakennuskannan korvaaminen uudella piti sodasta palanneet suunnittelijat ja 
rakentajat tiukasti työn ääressä monet seuraavat vuodet. Rakennettiin kaikkea pientaloista vesivoimaloihin ja 
tehtaisiin. Suunnittelu ja työ oli suuresta volyymistaan huolimatta korkeatasoista, ja tärkeät arvot: kodikkuus, 
pienimittakaavaisuus, materiaalin tuntu ja luonnonläheisyys näkyivät usein onnistuneesti hankkeissa. Se ei 
suinkaan vähentänyt arkkitehtuurimme arvostusta maailmalla, vaikka se kansainvälisestä pääsuuntaukses-
ta ehkä poikkesikin. Luonnoläheisyys tuotti suomalaistetun ja omaperäisen tulkinnan modernismista. Alvar 
Aallon ’’punatiilimodernismi’’ tuli tunnetuksi muunmuassa Säynätsalon kunnantalon ja Muuratsalon koetalon, 
sekä Helsinkiin rakennettujen Kansaneläkelaitoksen ja Kulttuuritalon myötä. Aalto ja monet muut suomalaiset 
arkkitehdit olivat taitavia yhdistämään regionaalisia piirteitä modernismiin, ja siitä syntyi myös tavaramerkki, 
joka vei suomalaisen arkkitehtuurin suureen maailmanmaineeseen. (Standertskjöld 2008 s.7, 122), (Mukala 
1999 s.115)
 
 Myös asuntoarkkitehtuurin, kaikissa mittakaavoissaan, voidaan katsoa olevan aivan yhtä kiinnostavaa 
tänä aikana. 1940-luvulla asuntojen pohjaratkaisuissa tapahtui muutoksia. Esimerkiksi keittiö ei enää toiminut 
1930-luvun tapaan konemaisena ruanlaittolaboratoriona vaan siitä tuli kodin sydän, jossa tilavuutensa an-
siosta myös ruokailtiin. Myös kylpyhuoneet ja sisä-WC:t alkoivat sotien jälkeen olla asuntojen vakiovarustusta. 
Sodan jälkeinen tarvikepula näkyi niin ulko- kuin sisäarkkitehtuurissa. Se antoi oman sävynsä arkkitehtuuriin 
ja muotoiluun, kuitenkaan heikentämättä niiden esteettistä laatua. Kalusteita verhoiltiin rottingilla ja naruilla, 
vastaavat leikkisästi taivutetut muodot näkyivät myös pyöröteräksissä kaiteissa, sekä puisissa kahvoissa ja 
käsijohteissa. Puu erilaisissa jalostusmuodoissaan oli yleistä verhoiluissa ja kalusteissa, mikä ilmensi osaltaan 
sodanaikaista ja sen jälkeistä kotiseuturakkautta. Viherkasvit olivat osa luonnonläheisyyttä sisustuksissa ja 
köynnösten koristamat seinäpinnat ovat leimallinen osa jälleenrakennusajan kerrostaloja. Messinki oli kor-
keammasta hinnastaan huolimatta yleinen materiaali valaisimissa, ja sitä käytettiin myös esimerkiksi porras-
huoneiden mosaiikkibetonipintojen saumoissa. Ohuet messinkiset viivat myös Kalevanlukon porrastasanteilla 
tuovat arvokasta laaduntuntua rakennuksen sisätiloihin. (Mukala 1999 s.115), (Standertskjöld 2008 s.88-92, 
142)
 
 Muovin käyttö yleistyi 1950-luvulla. Se alkoi korvata puuta erilaisissa pienissä kalusteissa ja ovenpai-
nikkeissa. Muovi oli yksi vastaus erilaisiin korvikemateriaaleihin kyllästymässä oleville ihmisille. 1950-luvulla 
sisustussuunnittelussa ja arkkitehtuurissa kieli hioutui hienostuneen yksinkertaiseksi, miltei graafiseksi. Tuo-
lien ja erilaisten tasojen kuten senkkien jalat olivat edelleen ohuita, alaspäin kapenevia ja hiukan ulospäin haa-
rautuvia, kuten 1940-luvullakin. Nyt jalat saatettiin tehdä myös ohuista, mustaksi polttomaalatuista teräsput-
kista. Tilallisuudessa alkoi näkyä aiempaa enemmän virtaviivaisuutta, kun arkkitehdit avasivat näkymiä tilasta 
toiseen avaruuden kasvattamiseksi huoneistoissa, jotka olivat vielä muita pohjoismaita hiukan pienempiä. 
Ruokailuryhmä saatettiin sijoittaa jälleen isohkoon olohuoneeseen tai sen läheiseen erilliseen ruokailutilaan. 
Keittiön ja ‘’seurusteluryhmän’’ välissä saattoi seilata emäntä vaikkapa amerikkalaistyyppisine tarjoiluvaunui-
neen. (Standertskjöld 2008 s.140-144, 133-134)
 
 Vuonna 1950 oli metallialan lakko ja samaan aikaan rakennusalaa vaivasi myös ylikuumeneminen. 
Sotakorvausten viimeinen erä maksettiin vuonna 1952, mutta materiaalin saatavuuden niukkuus jatkui vie-
lä pitkälle 1950-luvulle. Kuitenkin pahimmasta hiljalleen päästiin, josta esimerkkinä vaikkapa se, että yhä 
useammin vesikatto voitiin tehdä pellistä, kattotiilien sijaan. Vielä 1950-luvun alkupuolen yleisin runkotyyppi 
kerrostaloissa oli sekarunko, jonka ulkoseinät olivat tiilimuureja. Tiilihän oli betonia huomattavasti halvempaa. 
Asuntotuotannon painopiste siirtyi samaan aikaan rintamamiestaloista kerrostaloihin. Kerrostalot rakennettiin 
kaupunkialueille usein suurina ryhminä, näin myös Kalevassa. Toisistaan poikkeavilla rakennuskorkeuksilla ja 
erilaisilla julkisivumateriaaleilla luotiin kuitenkin vaihtelua rakennuskokonaisuuksiin tai kokonaisiin kapungino-
siin. Se oli osa pyrkimystä pienimittakaavaisuuteen ja kodin tuntuun. (Standertskjöld 2008 s.112,114, 130), 
(Neuvonen 2006 s.107, 88)

Alvar Aalto: Kelan päätoimitalo, 
Helsinki 1956.

Kaija ja Heikki Siren: Suomen Kansallisteatterin 
pieni näyttämö 1954.

Alvar Aalto: Muuratsalon Koetalo 1953.

Aarne Ervi: Kotitalo Helsingin Kuusisaaressa 
1950.



13

 Suuria asuinalueita rakennettiin myös metsälähiöinä, josta tunnetuin lienee Tapiola Espoossa. Tapiola 
koostuu hyvin monenlaisista ja toisiinsa sekoittuvista rakennustypologioista. Ympäristön vaihtelevuuteen kiin-
nitettiin erityistä huomiota. Rakennettiin omakoti-, rivi-, ketju-, atrium-, ja kerrostaloja niin, että jopa rivitalon yk-
siköt saattoivat väreiltään tai materiaaleiltaan poiketa toisistaan. Tavoitteena oli rakentaa kohtuuhintainen alue, 
jossa voitiin nauttia kaupungin palveluista keskellä luontoa ja avaria maisemia. Tapiolan ja muutkin 1950-lu-
vun omakotitalot olivat usein aiemmista puolitoistakerroksisista rintamamiestaloista poiketen yksikerroksisia. 
Matala ja pitkä muoto kätki usein alleen autotallin ja yksityissaunan. Ylemmän keskiluokan ihanteena olikin 
usein amerikkalaistyyppinen ‘’esikaupunkihuvila’’. Tapiolassa oli kuitenkin tarkoitus sekoittaa sosiaaliluokat 
keskenään, minkä huomaa myös typologioiden toisiinsa kietoutumisena. Tapiola on yksi suomalaisen kaupun-
kisuunnittelun ja arkkitehtuurin klassikoista. (Standertskjöld 2008 s. 130-133) Samankaltainen typologioiden 
ja eri väestöryhmien sekoittuminen voidaan katsoa olevan myös yksi tulevaisuuden tammelan kehityslinjoista.
 
 Materiaalipula ja siitä seurannut säännöstely olivat merkittävässä osassa varhaisen sodan jälkeisen 
arkkitehtuurimme muotoutumisessa. Säännöstely aloitettiin jo 1940-luvun alussa maailmansodan pauhates-
sa, ja sitä jatkettiin aina vuoteen 1949 saakka. 1940-luvulla katot päällystettiin pellin sijaan tillellä tai erilaisilla 
levyillä, mikä osaltaan johti tasakattojen korvaamiseen harjakatoilla. Ikkunat pienenivät energiasäästön ja lasi-
pulan vuoksi, mikä johti funkkiksen tuoman nauhaikkunan katoamiseen suunnitelmista. Puutteesta huolimatta 
julkisivujen estetiikkaan kiinnitettiin huomiota. Muurauspinnan epätasaisuuksia peitettiin karkealla rappauk-
sella, ja vivahteikas rappaus sävytettiin erilaisilla maaväreillä. Julkisivut olivat useimmiten yksivärisiä. Vuosi-
kymmenten vaihteessa maaleja oli taas paremmin saatavilla, ja tiiviit rakennuskokonaisuudet pyrittiin monesti 
värittämään vaihtelevasti, yksitoikkoisuuden välttämiseksi. 1940-luvulla pyrittiin julkisempien rakennusten jul-
kisivut käsittelemään koristeellisemmin. Kokeiltiin erilaisia koristerappauksia, ja funkkiksen pannaan julistamat 
reliefit ja veistosaiheet kokivat uuden tulemisen. Modernismi ja romantiikka yhdistyivat. Erilaiset niin sanotun 
orgaanisen arkkitehtuurin virtaukset ja sota-aikaista korsuarkkitehtuuria romantisoiva maastoon istuttaminen 
yhdistyivät suomalaiseksi luonnonläheiseksi arkkitehtuuriksi. Aiemmin mainittu liuskekivi muodostui lähes ma-
neerin omaiseksi materiaaliratkaisuksi asuinrakennusten sokkeleissa, pääsisäänkäyntien kehyksissä, sekä 
pihan pintamateriaalina. Toisinaan pienemmissä kohteissa koko rakennus saatettiin vuorata liuskekivillä. Sitä 
käytettiin tiheänä kivipintana tai joskus harvempina laattoina rappauksen seassa. Mielenkiintoinen erikoisuus 
olivat myös kuusi- ja kahdeksankulmaiset ikkunat, joita funkkiskaudella ei tavattu. (Standertskjöld 2008 s.94-
96, 84-86, 68-71)
 
 1950-luvun kuluessa kerrostalojen julkisivut alkoivat hiljalleen taas virtaviivaistua. Kerroskorkeuden 
madaltuessa ikkunoita madallettiin ja levennettiin. Funkkiksen esittelemä nauhaikkuna alkoi palata julkisivui-
hin, ja vaakasuuntaisuutta voimisti joissakin tapauksissa myös julkisivun mittaiset parvekenauhat. Yleisimpiä 
olivat kuitenkin totutunlaiset pienet ulokeparvekkeet, mutta myöhemmin myös sisäänvedetyt parvekkeet. Ylei-
siä olivat myös vaikkapa kukkalaatikolla varustetut ranskalaiset parvekkeet. Koristeellisia pyöröteräskaiteita 
alettiin verhoilla markiisikankailla, joskus teräsrunko päällystettiin profiilipellillä, asbestisementtilevyillä tai lau-
doilla. Julkisivut olivat tavallisesti edelleen maaväripigmenttisävyin rapattuja, toisinaan myös puhtaaksimuu-
rattuja. Esiintyi myös näiden yhdistelmiä ja pintaan saatettiin yhdistää poimupeltiä, klinkkeriä, puuta tai mi-
neriittiä. Hiljalleen arkkitehtuurin uudistuessa ja betonisten ulkoseinien yleistyessä, alettiin julkisivuja verhoilla 
myös erilaisilla sementti- ja muilla levyillä. Betonielementtitekniikan ottaessa ensiaskeliaan, alkoi modularisoitu 
standardiosiin perustuva rakentaminen olla monien arkkitehtien uutena ihanteena. Rapatut julkisivut saatettiin 
joskus jakaa ruutuihin maalaten ja pintakäsittelyä muuttamalla, elementtivaikutelman aikaansaamiseksi. Näin 
tehtiin esimerkiksi Helsingin Kivelän sairaalan sairaanhoitajien asuntolatorneihin, jotka valmistuivat samana 
vuonna kuin Kalevanlukko. Kalevanlukko ei selvästikkään edusta aikansa edistyksellisintä arkkitehtuuria, 
vaan painottuu mielestäni selkeämmin 1940-luvun perinteeseen. (Standertskjöld 2008 s.136-138)

1950-lukulainen asuinkerrostalon sisäänkäynti.

Jaakko Ilveskoski: Kalevan yhteiskoulu, Tampere 1954.

 Kalevanlukko on puolikunnallisena asuntotuotantona rakennettu kaupunkikerrostalo, jossa voidaan 
havaita sekä varhaisille jälleenrakennusvuosille tyypillistä niukkuutta, että 1950-luvulla hiljalleen nousevaa 
elintasoa. Asunnot ovat pieniä, niissä on erillinen ruokailukeittiö ja kaikkiin kylpyhuoneisiin rakennettiin lopulta 
myös kylpyammeet. Suurimassa osassa asuntoja ei ole yksityisparvekkeita, mutta asukkaita palveli esime-
rkiksi kaksi saunatilaa kellarikerroksessa. Kalevanlukko edustaa mainiosti tamperelaista esimerkkiä aikansa 
suomalaisesta kaupunkikerrostalosta. Siinä yhdistyvät mielestäni Bertel Strömmerin aiemmin omaksuma funk-
tionalismin dynaaminen muotokieli jälleenrakennusaikaan ja sen arkkitehtuuriin. Juuri vanhan funktionalismin 
aavistuksenomainen erottuminen rakennuksen hahmossa, saa sen näyttämään ikäluokassaan myös ehkäpä 
hiukan vanhahtavalta. Tämä piirre voidaan mahdollisesti tulkita myös paikalliseksi erikoisuudeksi ja osaksi 
näin myös aikansa tavoitetta paikallisuudesta. Rakennuksen edustalle ja kaupungin maille suunniteltu, mutta 
sittemmin ajoneuvoliikenteelle hävinnyt puisto saisi rakennuksen kiinnittymään aikansa ihanteisiin kuitenkin 
ehkä hiukan tiukemmin. Voisiko sisäpihan vehreyttäminen olla vastaus tähän ongelmaan? (Salmi 2004 s.35, 
26)
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Korttelin 296 välittömät naapurit osana suunnittelualuetta

Korttelia 296 rajaavien katujen toisella puolella on toisistaan paljon poikkeavia paikkoja, rakennuksia ja kau-
punkiympäristöjä. Yhdessä ne kaikki kertovat, että kyse on eräänlaisesta kaupunkirakenteen raja-alueesta, 
siirtymästä umpikorttelien keskikaupungista kohti väljempiä reuna-alueita. Kuljettaessa Itsenäisyydenkatua 
kohti Kalevan kaupunginosaa, umpikorttelit muuttuvat Kalevanlukkoa vastapäätä erillisiksi lamelleiksi, Kale-
vanlukon ollessa näiden eräänlainen välimuoto. Vastassa on puisto, jonka päätteenä on Raili ja Reima Pietilän 
suunnittelema ja vuonna 1966 valmistunut kuuluisa Kalevankirkko. Kirkko seisoo jyhkeän monumentaalisti 
paikallaan matalan kukkulan laella. Puiston oikealla puolella on Sampolan koulurakennus 1960-luvulta, ja 
vasemmalla puolella ovat Kalevan tornit, jotka Kalevanlukon tavoin edustavat jälleenrakennusajan asuntoark-
kitehtuuria. Tammelankadun toisella puolella, korttelia 296 vastapäätä on perinteikäs Tammelan pallokenttä. 
Korttelimme ja pallokentän takana Salhojankadun laidalla on ryhmä vanhoja punatiilisiä tehdasrakennuksia, 
sekä uudehko umpikorttelimallia mukaileva vanhainkoti. Kaikki nämä osaset vaikuttavat osaltaan suunnitte-
lualueen hengen muodostumiseen.
 
 Itsenäisyydenkadulla, kulmittain korttelimme lounaispuolella on katua itään päin mentäessä katsottu-
na viimeinen täydellinen umpikortteli. Sen Itsenäisyydenkadun puoli koostuu vuonna 1928 rakennetusta Läh-
teenlinnan talosta ja vuonna 1950 valmistuneesta, elokuvateatteri Ilveksen talona tunnetusta rakennuksesta. 
Lähteenlinnan suunnitteli rakennusinsinööri E.A. Liuha ja rakennus edustaa klassismia. Arkkitehti Jorma Mu-
kala kehuu kirjassaan ’’Tampereen arkkitehtuuria - Metso Voima Tuulensuu’’ rakennuksen eri osien vaihtelevan 
korkeuden synnyttävän ‘’ujostelemattomasti kaupunkimaista asuinympäristöä… Kaarevat tuuletusparvekkeet 
ja voimakkaasti esiintyöntyvät räystäät antavat tavanomaiselle klassismille omaperäistä ilmettä. Ilmaisun ras-
kaspiirteisyyden voisi ehkä tulkita arkkitehtuurin tamperelaisuuden yhdeksi ominaispiirteeksi.’’ Elokuvateatteri 
Ilveksen seitsemänkerroksinen talo edustaa Kalevanlukon tavoin umpikorttelimalliin mukautuvaa jälleenra-
kennusajan arkkitehtuuria. Elokuvateatteri toimi sisäpihalle rakennetussa omassa siivessään, sisäänkäynnin 
kuitenkin ollessa Itsenäisyydenkadun (entisen Puolimatkankadun) puolella. Rakennuksessa on muuta raken-
nusta hieman korkeampi erkkeriosa - kuin vastauksena kulmittain viereiselle, korttelin 296 rakennuksen tor-
nimaiselle erkkeriosalle. Rakennuksessa toimi alusta saakka Tammelan oman elokuvateatterin lisäksi myös 
maineikas Puolimatkan kirjakauppa, joka oli Itsenäisyydenkadun ja Salhojankadun kulmassa. (Mukala 1999 
s.94), (Wacklin 2008 s.102)
 
 Salhojankadun toisella puolella alkaa neljän nelikerroksisen lamellitalon sarja, jonka päädyt ovat kiinni 
Itsenäisyydenkadussa. Niistä koostuu Kalevanlukon vastapäinen kortteli sen eteläpuolella. Nämä kerrostalot 
rakennettiin vuosina 1939 - 1940 ja edustivat aikanaan modernia asumismuotoa Tammelassa, jossa asuttiin 
vielä silloin pääosin hyvin ahtaasti puisissa umpikortteleissa. Toki Itsenäisyydenkadulla, joka silloin oli vilkas 
liikekatu, oli paljon kivisiä kerrostaloja. Mutta näissä uusissa lameellitaloissa oli kiinnitetty huomiota aiempaa 
enemmän myös asumisväljyyteen. Edustivathan toisistaan erilleen ja riviksi rakennetut talot uutta rakennusta-
paa Tammelassa. Talojen väliin jäi vihreää pihatilaa, joka palveli hyvin lukuisia siinä asuvia lapsiperheitä. Ta-
lojen harmaaksi rapattuja seiniä kiipeävät osin köynnökset pihojen puolella. Itsenäisyydenkatuun kiinnittyvät 
päädyt katutasossa ovat tarkoitettu liiketiloille. Rakennukset ovat arkkitehtuuriltaan arkisen huoliteltuja, ja ne 
suunnitteli myös Kalevanlukon piirtänyt maineikas Bertel Strömmer. (Wacklin 2008 s.65-68)
 
 Tammelassa näitä neljää taloa kutsuttiin Puolikunnallisiksi. Sillä tarkoitettiin taloyhtiömuotoa, jossa 
myös kaupunki oli mukana. Tämä takasi, että myös tavallisella työmiehellä oli mahdollisuus päästä kiinni 
aikansa moderniin asumiseen. Olihan Tammela ennen kaikkea työläisten kaupunginosa. Porvarispiireissä 
puolikunnallisten sijoituspaikkaa myös arvosteltiin, sillä vanha Puolimatkankatu ja nykyinen Itsenäisyydenkatu 
oli toisaalta myös tärkeä liikekatu. (Wacklin 2008 s.65-68)
 
 Tärkeä maamerkki alueella Kalevankirkon lisäksi on Sampolan koulurakennus. Se on vastapäätä Puo-
likunnallisia Kalevanpuistotien toisella puolella ja kulmittain vastapäätä Kalevanlukkoa sen kaakkoispuolella. 
Tampereen kaupunki järjesti vuonna 1957 arkkitehtikilpailun uuden työväenopiston ja koulun rakentamiseksi. 
Kilpailun voitti Timo Penttilän ja Kari Virran ehdotus. Vuonna 1962 valmistuneen Sampolan rakennusmassat 
sijoittuvat katujen suuntaisesti tontin reunoille rajaten piha-alueen keskelle. Sammonkadun viereinen päämas-
sa on haarautunut kahtia jättäen väliinsä kiilamaisen tilan aulalle ja sen yläpuoliselle juhlasalille. Sali ja aula on 
muotoiltu veistoksellisesti ja tuovat mieleen Alvar Aallon työt. Muutoin rakennus ilmentää enemmän aikansa 
rationalistista tyylisuuntaa. (Mukala 1999 s.136-138)

Elokuvateatteri Ilveksen talo

Itsenäisyydenkadun ’’Puolikunnalliset’’ 
Lähteenkadun puolelta kuvattuna.

Sampola

Kalevantornit

Tammelan pallokentän tammelankadun 
puoleista laitaa.
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 Sampolan tonttia pidettiin aikaisemmin pitkään varattuna Teknilliselle oppilaitokselle. Vastaavasti Ka-
levanlukon tontille kaavailtiin ensin kirjastoa osaksi uutta rakennuskokonaisuutta. Ratkaisua pidettiin kuitenkin 
liian kalliina ja kirjasto löysi tilat lopulta Tammelan koulun laajennuksesta, jonka oli määrä valmistua 1957. Nyt 
Tammelan kirjasto on siirretty Tammelan koululta Sampolan sisäpihalle vuonna 2003 valmistuneeseen uudis-
rakennukseen. Uuden kirjastorakennuksen arkkitehtuurista on keskusteltu, että vastaako se laadullisesti Sam-
polan arvoa, vai onko se visuaalisesti kokonaisuutta jopa heikentävä tekijä. Sampolan arvostetut arkkitehdit 
Timo Penttilä ja Kari Virta ovat suunnitelleet myös Tampereen Kauppaoppilaitoksen Kalevaan. Timo Penttilä 
on suunnitellut myös Ratinan stadionin ja Helsingin kaupunginteatterin yhtenä päätyönään.  (Mukala 1999 
s.136-138), (Hildén 2003 s.42), (Wacklin 2008 s.143)
 
 Itsenäisyydenkadun päätteenä olevan puiston vasemmalla puolella, vastapäätä Sampolaa ja Kale-
vanpuistotien varrella vastapäätä Kalevanlukkoa ovat Kalevan tornit. Tämä yhdeksästä tornitalosta ja kah-
desta liikesiivestä koostuva rakennuskokonaisuus on myös yksi alueen maamerkeistä ja tärkeä osa Kalevan 
sodanjälkeistä rakennuskokonaisuutta. Kalevanpuistotien puoleisia torneja alettiin rakentaa jo kesäkuussa 
1949 ja kaikki tornit yhtä lukuunottamatta valmistuivat vuoteen 1954 mennessä. Kalevanlukon rakentami-
nen osui siis samoille vuosille. Viimeisenä torneista valmistui vielä vuonna 1956 niin sanottu ’’Miljoonatorni’’, 
joka koostui suuremmista omistusasunnoista. Muut torneista olivat niin sanottuja puolikunnallisia, mikä tässä 
tapauksessa tarkoittaa, että kaupunki rahoitti Aravan ohella osakepääoman. Tornien suunnittelija arkkitehti 
Harry W. Schreck piti toimistoa ‘’Miljoonatornin’’ liikesiivessä. Hän oli varsin keskeinen tamperelaisarkkitehti 
1950-luvulla. Kalevanpuistotien ja Teiskontien kulman liikesiivessa, vastapäätä Kalevanlukkoa, oli Tampereen 
ensimmäinen Tuotannon valintamyymälä. Tornit seisovat varsin näyttävästi tonttinsa reunoilla, jättäen keskel-
lensä vehmaan Ilvespuiston. Päätyminen suunnittelussa tornitaloihin oli toki myös kaupunkikuvallinen ratkai-
su, mutta siihen vaikutti myös viereisen Kalevanlukon tontin tapaan maaperän soisuus. Talot oli perustettava 
teräsbetonipaaluille ja paalutus oli edullisempaa keskittää suppealle alueelle, mikä luonnollisesti johtaa kor-
keampiin ja harvempiin taloihin. Uusissa ja ihmeellisissä tornitaloissa oli modernit, veräjättömät hissit, sekä 
pihanalainen asukaspysäköinti, joka kylläkin koski vain kovan rahan ’’Miljoonatornia’’. (Mukala 1999 s.124), 
(Hildén 2003 s.32-33)
 
 Kalevanlukkoa vastapäätä, Tammelan kadun pohjoispuolella on legendaarinen Tammelan pallokent-
tä, joka nykyään tunnetaan Tammelan stadionina. Päätös kentän rakentamisesta tehtiin jo ennen 1930-lu-
kua, ja hiljalleen rakentunut kenttä sai aidan ympärilleen vuonna 1930. Se on puuaita, jota tukee tasavälein 
pystytetyt teräsbetonipilarit. Sama aita on paikallaan edelleen, jättäen sisäänsä vuonna 1992 valmistuneet 
uudet katsomot ja stadionlaitteet. Myös jo ennen uutta stadionia paikalla oli katsomolaitteita, sekä alkeellisia 
pukusuojia. Kentällä on historiansa aikana pelattu niin harrastelijapelejä kuin mestaruussarjan otteluita. Tällä 
hetkellä se hoitaa Tampereella jalkapalloilun kakkosareenan virkaa teknisten puutteidensa vuoksi. Stadionin 
tulevaisuudesta on keskusteltu ja esimerkiksi Arkkitehti Anna Ryhänen teki diplomityönsä kentän kehittämi-
seksi urbaaniksi, stadionin sisältäväksi hybridirakennuksesksi. Tunnelmallinen areena herättää kaupunkilai-
sissa nostalgisia tunteita ja sen säilyttäminen koetaan monin tahoin tärkeänä. Tampereen ykkösseura Tampe-
re United on välillä väläytellyt haluaan palata tälle Tammelan hyvinkin urbaanin tuntuiselle jalkapallokentälle. 
Myös Kalevanlukon asukkaat ovat saaneet seurata otteluita ikkunoistaan etuoikeutetun sijaintinsa ansiosta. 
Taloyhtiössä onkin varttunut monia tamperelaisia urheilumiehiä ja -naisia. (Wacklin 1997 s.74-80), (Ryhänen 
2011 s.43-44), (Salmi 2004)
 
 Korttelin 296 vieressä on vanhojen, punatiilisten tehdasrakennusten rypäs, joka kertoo Tammelan 
vahvasti teollisesta historiasta. Yksi rakennuksista on jo aiemmin mainittu Kalevan kenkätehtaan rakennus, 
joka itseasiassa on osa ydinkortteliamme. 2000-luvun muutoksistaan huolimatta se henkii edelleen historiaan-
sa ja sen kokonaishahmo on punatiilisen teollinen. Se kiinnittää korttelin Salhojankadun toisen puolen kahteen 
muuhun punatiiliseen ja vanhaan teollisuusrakennukseen. Yhteistä näille kolmelle rakennukselle on, että ne 
ovat kaikki entisiä kenkätehtaita. Olihan Tammela aikoinaan ’’suutarien pääkaupunki’’. Kaupunginosassa on 
ollut vuosien varrella jopa parikymmentä kenkätehdasta. (Wacklin 1997 s.53-54)

Kenkätehdas Solena

Tampereen Kenkäteollisuus

Tammelan 
palvelukeskus

 Kalevan kenkätehdasta kulmittain vastapäätä, Salhojankadun varrella on vanha Kenkätehdas Solena. 
Tehtaan suunnitteli Kalevanlukon tapaan Bertel Strömmer ja se valmistui 1931. Tehdas muutettiin kuitenkin 
vuonna 1983 toimistokäyttöön ja se toimii samassa tehtävässä edelleen. Solena on melko tyypillinen aikansa 
punatiilinen tehdasrakennus suurine ja tasaisesti julkisivulle jakautuvine ikkunoineen. Merkille pantavaa ovat 
kuitenkin ikkunoita ja porttia kehystävät valkoiseksi maalatut betoniosat. Rakennuksen länsipääty on ehjä tii-
limuuri, joka rajaa viereisen 1960-luvun tapaan kadusta sisään vedetyn kerrostalon etupihaa. (Niemelä 2006 
s.66)
 
 Hieman koristeellisempaa tehdasarkkitehtuuria edustaa viereisessä korttelissa sijaitseva Tampereen 
Kenkäteollisuuden rakennus. Se valmistui vuonna 1926 Salhojankadun ja Itsenäisyydenkadun kulmaan. Se 
on punatiilinen, mutta julkisivuissa on myös rapattuja koristeaiheita. Muusta rakennuksesta poikkeavan en-
simmäisen kerroksen kulmassa on paljaaksimuuratulla punatiilellä toteutettu rustiikkiaihe. Jyhkeän kuutiomai-
nen rakennus tuo etäisesti mieleen Firenzen renessanssipalatsit. Kenkäteollisuuden loputtua, rakennukseen 
muutti Teknillinen museo. (Wacklin 1997 s.54)
 
 Tampereen Kenkäteollisuuden korttelissa aiemmin sijainneet muut rakennukset on myöhemmin pu-
rettu ja tilalle on rakennettu vuonna 1994 Tammelan palvelukeskus, jonka suunnittelivat arkkitehdit Erik Sten-
vall ja Heikki Varhi. Palvelukeskuksessa on asuntoja, sosiaalitoimen tiloja, lääkäriasema, sekä erilaisia tiloja 
eläkeläisille, joita Tammelan ja Kalevan asukkaista on noin puolet. Arkkitehtuurin tavoitteena on selvästi ym-
päristöön sopeutuminen, vaikka se luo itselleen myös itsenäisen hahmon. Julkisivun päämateriaalit ovat pu-
natiili ja valkoinen betoni. Vanhaan tehdasrakennukseen ja katuun kiinnittyvät rakennusmassat jättävät välillä 
päätynsä vapaiksi. Aihe toistuu Tammelassa paljon. Kun Tammelan matalat puutalot purettiin, säästettiin vain 
kivisiä rakennuksia. Niiden vanhat palomuurit ovat ollet sittemmin usein kauttaaltaan vapaita pintoja, kun nii-
den naapuriin tulleet, uudet 1960-luvun talot rakennettin irti kadusta. Palvelukeskuksen massojen, aukkojen ja 
yksityikohtien suhteet ovat selvän harkittuja. Rakennusmassat ovat usein porrastetusti kavennettuja päädyis-
tä, mikä saa arkkitehtuurin vaikuttamaan sirolta ja keveältä. (Mukala 1999 s.161)
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Tammelan kaupunginosan historiaa

Asuin lapsuuteni Tammelan naapurikaupunginosassa Petsamossa, ja siten myös Tammela tuli minulle hljal-
leen tutuksi. Olen aina käsittänyt Tammelaksi keskustan ja Kalevan välisen osan kaupungista, tarkemmin mää-
riteltynä rautatien, Kaupinmetsän, Kalevanpuistotien ja Kalevantien rajamaan alueen. Määritelmäni saa tukea 
Matti Wacklinin Tammela-kirjoista, joissa vanhat tammelalaiset määrittelevät kaupunginosansa rajat juuri näin. 
Itsenäisyydenkadun eteläpuolen olen ehkä hahmottanut mielessäni kantamaan nimeä Sorsapuiston seutu, 
mutta Tammelaa sekin on ja sillä hyvä. Tammelan sydän, tai keuhkot, kuten Wacklin kuvailee, lienee aina ollut 
Tammelantori. 1960-luvun lopun muutosta edeltänyt Tammela oli kauttaaltaan kohtalaisen samankaltainen 
ruutukaavaan perustuvine, mataline puukortteleineen, siellä täällä seisovine tiilisine teollisuusrakennuksineen 
ja muine kivitaloineen. Yhtenäisyyttä jäsennöi merkittävällä tavalla toki maamerkkimäiset rakennukset, aukiot, 
puistot ja pääkadut. Nykyisessä Tammelassa on huomattavalla tavalla toisistaan poikkeavia kohtia, sekä eri 
ikäisiä ja tyyppisiä rakennuksia. Tammelan pienmiljööt ovatkin usein sekoituksia hyvin erilaisista osista, jot-
ka luovat paikkoihin persoonallisen tunnelman. Arkkitehtuuriltaan yhtenäisintä osaa edustaa Osmonpuiston 
pohjoispuoli, joka koostuu enimmäkseen lähiömäisesti sijoitelluista 1970-luvun kerrostaloista katvealueineen. 
Tämä alue onkin selvästi hiukan sivustakatsojan roolissa muutoin vilkkaan ja värikkään nyky-Tammelan elä-
mässä. Aikoinaan työläisten asuttama puisten ruutukorttelien Tammela jatkui saumattomasti pohjoisrajalleen 
saakka.
 
 Ennen kuin tämä alue kaavoitettiin Tammelan kaupunginosaksi, oli se Hatanpään kartanolle kuulu-
nutta viljelys- ja metsämaata torppineen. Torpista ehkä merkittävin oli Tammelan torppa, josta kaupunginosa 
myöhemmin sai nimensä. Tampereen kaupungin valtuusto päätti vuonna 1880, että alue varataan työväen 
asunnoille. Kasvava teollisuuskaupunki kärsi asuntopulasta. Kaupunginarkkitehti F.L. Calonius laati Tamme-
lan ensimmäisen kaavan jo vuonna 1877, mutta vasta vuonna 1887 Caloniuksen uudelleen luoma lopullinen 
asemakaava johti rakennustöihin. Ruutukaavassa oli 44 korttelia, 170 tonttia ja joukko varastokortteleita. Kaa-
vaan merkitty tori oli nykyisellä paikallaan. (Wacklin 2008 s.6), (Wacklin 1997 s.12)
 
 1890-luvulta lähtien alettiin Tammelaa rakentaa ruutukaavan mukaisin yksikerroksisin työväenkortte-
lein. Aluksi alueella oli sekaisin vanhoja pirttejä, viljelysmaita ja uusia kaupunkikortteleita. Uudet tontit huuto-
kaupattiin, ja kerrotaan, että huutajien joukossa oli paljon lähiseudun viljelijöiden lapsia, jotka tulivat kokeile-
maan onneaan kaupunkiin. Tammela rakennettiin aluksi Salhojankatuun asti, ja kadun itäpuolella avautuivat 
aluksi metsämaisemat ja 1900-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä alkaen viljavat Tammelan vainiot muu-
tamine latoineen, riihineen ja perunakuoppineen. Tammela laajeni 1920-luvun alussa Salhojankadun ja Kale-
vanpuistotien väliselle alueelle, kun naapurikaupunginosa Petsamon asemakaavat hyväksyttiin 1921 ja 1922. 
Vaikka nämä alueet nimellisesti kuuluivat Petsamoon, miellettiin ne varsin nopeasti osaksi Tammelaa. Samaan 
aikaan muuttunut rakennusjärjestys salli nyt kaksikerrkoksisten puutalojen rakentamisen, ja se vaikutti juu-
ri uuden itäisen Tammelan rakentumiseen. Alueelle rakennettiin paljon kaksikerroksisia puutaloja, joissa oli 
yleensä huoneen tai enintään kahden huoneen ja keittiön asuntoja. Tontit olivat suuria ja asukkaat istuttivat 
pihamaalle yhteisiä puutarhoja. Tämä on ainoa osa puu-Tammelaa, joka on säilyt edes osittain tähän päivään 
saakka, arvokkaan Annikinkadun puukorttelin lisäksi. Myös Kalevanlukon tontti sijaitsee juuri tällä uudella vyö-
hykkeellä, mutta säilyi rakentamattomana aina 1950-luvulle saakka paikalla sijainneen lammen takia. (Wacklin 
1997 s.13, 21-23)
 
 Yksikerroksisten puutalokorttelien elämä oli tiivistä ja niukkaa muiden työläiskaupunginosien tapaan. 
Enemmistö asui kamarin ja keittiön asunnoissa, myöskään osakeittiöasunnot eivät olleet tavattomia. Monet 
vanhan Tammelan asukkaat muistelevat vanhaa kotiseutuaan kuitenkin kaiholla. Puu-Tammelassa oli juuri sitä 
pientä, ihmisen mittakaavaa ja yhteisöllisyyttä, joita tänä päivänä kovasti kaivataan asuinaluesuunnittelussa. 
Kivisten sokkelien päällä lepäävät puutalot rajasivat korttelin. Sisäpihalla korttelien keskellä olivat puuseet, 
pesutuvat ja tallit. Kulku pihoille tapahtui yleensä näyttävien porttien kautta ja rakennusten välissä oli usein 
kapeita rankujia, eli palokujia, joita tehtiin paloturvallisuussyistä. Vanha Tammelan asukas Elvi Aaltonen kuvasi 
Tammerkoskilehdessä vuonna 1963 lapsuutensa kotiseutua 1910-luvulla näillä sanoin: 

Ilmakuva Tammelasta 1940-luvun 
lopulta. Kalevanlukon paikalla on 
vielä lampi.

Vanhaa puista Tammelaa 
kuvattuna rautatien suunnasta. 
Takana vasemmalla näkyy 
Tammelan Voiman rakennus. 
Kaksi muuta taka-alan 
suurempaa rakennusta ovat 
Lähteenlinna ja Kenkätehdas 
Attila.

Rankuja
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’’Siellä oli hiljaisia, aurinkoisia pihoja, nupukivikatuja, varjoisia palokujia talojen välissä, ja jotain käsittämätöntä 
kodikkuutta ja rauhaa. Näin kaukaa muistellen siellä oli ennen kaikkea juuri tuota hiljaista perhetunnelmaa, 
jossa kaikki lähinaapurit tunsivat toisensa ja oltiin niin herttaisen tasa-arvoisia.’’ Näistä suljetuista puukorttelis-
ta on säilynyt hyvällä tuurilla yksi meidän päiviimme saakka. Annikinkatu 11:n ja Mäkipäänkatu 13:n muodos-
tama kokonaisuus kaavoitettiin Tammelan muutokseen johtaneessa kaavassa 1966 Osmonpuiston jatkeeksi, 
joten sitä ei tarvinnut raivata uusien kerrostalojen tieltä. Monta vuosikymmentä säilymisestään epätietoise-
na elämäänsä jatkanut kortteli on nyt laajan kunnostustyön alla. Pohjamuodoltaan tämä ja muut edesmen-
neet Osmonpuiston jatkeena olleet korttelit ovat muita Tammelan purettuja puukortteleita hiukan kapeampia. 
(Wacklin 1997 s.26-27, 33-34), (Wacklin 2008 s.59)
 
 Tammelaan rakennettiin jo varhaisessa vaiheessa paljon myös tiilestä muuraamalla eri kokoisia 
asuin-, teollisuus- ja liikerakennuksia, joista monet ovat myös säilyneet. Joukossa oli myös julkisia rakennuk-
sia kuten ruutukaavasta poikkeavassa kulmassa vuonna 1909 rakennettu Tammelan koulu. Tosinaan muu-
ratut teollisuus- ja asuinrakennukset saattoivat olla osa muuten puusta rakennettua korttelia, joskus taas ne 
peittivät alleen koko korttelin. Itsenäisyydenkadun varteen valmistui vuonna 1904 Tammelan ensimmäinen 
asuinkerrostalo. Punatiilinen, tamperelaisten keskuudessa Toralinnaksi kutsuttu talo rakennettiin ratatyöläisten 
asunnoiksi. Tammelan toinen suuri ja kuuluisa punatiilinen asuin- ja liikerakennus on Tammelantorin laitaan 
1920-luvulla valmistunut Pikilinna. Monikerroksisten kivitalojen pääpaino on ollut ennen 1960-luvun loppua 
Itsenäisyydenkadun, Tammelanpuistotien ja Tammelantorin varrella, mutta rakennettiin niitä eri aikoina sinne 
tänne muuallekin. Jo ennen Tammelan suurta muutosta, saivat puurakennukset toisinaan väistyä uusien kivis-
ten tieltä. Ne ovat olleet merkki alueen kasvusta ja liittymisestä vankasti osaksi Tampereen kantakaupunkia. 
(Wacklin 1997 s.29-30), (Wacklin 2008 s.7)
 
 Tammelan kivirakennuskannassa erilaisilla teollisuusrakennuksilla on korostuneen merkittävä osa. 
Tammela oli työläisten asuinalue, mutta myös suuren joukon työympäristö lukemattomine erilaisine tehtaineen 
ja pajoineen. Tammelan teollisuuden kirjo on ollut niin monipuolinen, ettei vastaavaa toista kaupunginosaa 
Tampereelta löydy. Tammelassa valmistettiin kaikkea junista, raitiovaunuista ja höyrykattiloista tapettiin, pape-
riin ja kenkiin. Kenkäteollisuus olikin Tammelan teollisuuden haaroista se maineikkain. Tammelassa eli ’’suu-
tarien pääkaupungissa’’ toimi jopa parikymmentä eri kenkätehdasta monen vuosikymmenen ajan. Kuuluisin 
kenkätehtaista on kiistatta kauppaneuvos Emil Aaltosen perustama Aaltosen kenkätehdas Tammelantorilla. 
Upea punatiilinen ja linnamainen tehdasrakennus valmistui vuonna 1917 ja sen suunnitteli kaupunginarkki-
teheti Lambert Petterson. Julkisivujen yksityiskohdissa näkyy jugend yhdistettynä rationaaliseen tehdasark-
kitehtuuriin. Tuotannon loputtua vuonna 1985 tehdas muutettiin asuin-, liike- ja toimistokäyttöön. Aaltonen oli 
aloittanut kenkätehtailun tosin jo 1905 muissa tiloissa samassa kaupunginosassa. Aaltosen merkitys Tamme-
lan kehitykselle on suuri, ei vain suuren tehtaan perustajana, vaan myös monien rakennusten rakennuttajana 
ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. (Wacklin 1997 s.46-51), (Mukala 1999 s.36)
 
 Toinen Tammelan merkittävimmistä vanhoista kenkätehdasrakennuksista on Attila Itsenäisyydenka-
dulla. Tehtaan vanha jyhkeän monumentaalinen päärakennus valmistui vuonna 1915, kun A.K. Attila siir-
si Nokialle perustamansa kenkätehtaan Tammelaan. Myöhemmin Emil Aaltonen osti tehtaan ja liitti sen dy-
nastiaansa. Samoin kävi myös Kalevanlukon naapurissa sijaitsevalle Solenan kenkätehtaalle. Näiden lisäksi 
Tammelassa oli lukuisia muitakin kenkätehtaita ripoteltuna joka kolkkaan, niistä kolme sijaitsi Kalevanlukon 
välittömässä läheisyydessa, Kalevan kenkätehtaan sijaitessa jopa samassa korttelissa. On hyvä muistaa, että 
kenkäteollisuuden lisäksi Tammelassa toimi lukemattomia muitakin eri teollisuudenhaaran ja kokoluokan teh-
taita. Nykyään teollisuus on käytännössä loppunut Tammelasta, mutta osa vanhoista teollisuusrakennuksista 
on säilynyt ja muutettu muuhun käyttöön. Suuri osa niistä on myös purettu. (Wacklin 1997 s.51-54), (Mukala 
1999 s.37)

Erilaisia pihoja vanhasta puu-Tammelasta.
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 Tammelan keskelle avattiin kaavan merkitsemälle paikalle tori työväkeä palvelemaan kesällä 1900. 
Torielämä vilkastui tasaisesti 1950-luvulle saakka, jonka jälkeen uudet valintamyymälät alkoivat hiljalleen vä-
hentää torin merkitystä. Tätä ennen monet perheet ostivat lähes kaiken ruoan torilta. Torilla myytiin ruoka-
tarviikeiden lisäksi kaikkea rehuista ja vaatteista puutavaraan ja nauloihin. Ruokatunnin aikaan tori täyttyi 
suutareista ja rautakourista, jotka tulivat syömään paikallista herkkua mustaamakkaraa, palttua, höystöä ja 
sylttyä. Tammelassa toimikin lukuisia mustanmakkaran valmistajia, ja nykyään tunnetuin mustamakkaramerkki 
Tapola on myös Tammelasta kotoisin. Torin lisäksi kauppaa käytiin kymmenissä kivijalkapuodeissa, joita löytyi 
joka puolelta Tammelaa. 1900-luvun alkuvuosina tihein kauppaverkko oli Tammelankadun ja Tammelantorin 
välisellä alueella. Tammelankatu, jonka varrella myös Kalevanlukko seisoo, oli ennen Rautatientunnelin raken-
tamista tärkeä liikekatu. Sen länsipäässä oli siltayhteys rautatien yli keskustaan. Myös vanhalla Osmonmäen 
alueella oli runsaimmillaan peräti 24 kauppaa, alueen ollessa nyt huomattavasti yksipuolisempi rakennuskan-
nan muututtua katutasosta suljetuiksi lamellikerrostaloiksi. Lukuisat sekatavarakaupat, lihakaupat, lyhyttava-
rakaupat ja leipomot miltei katosivat itsepalvelumyymälöiden yleistyessä ja viimeistään puu-Tammelan purka-
misen yhteydessä 1960-luvun lopulta alkaen. Torielämä ja pikkukaupoissa asiointi oli osa aikansa sosiaalista 
elämää, aikana jolloin arki oli työväen harrastus. Tammelantori on edelleen elinvoimainen, vaikka torikaupan 
merkitys ja luonne ovatkin muuttuneet. Tammelantorin ja Tammelanpuistotien torin läheiset reunat ovat myös-
kin edelleen katutasossa liiketilojen täyttämät. (Wacklin 1997 s.117-126)
 
 Tammelantorin ja Tammelanpuistotien laitaan rakennettiin jo 1950-luvulla uusia kerrostaloja, joiden 
tieltä purettiin vanhoja yksikerroksisia puutaloja. Varsinainen puu-Tammelan purku oli seurausta kuitenkin 
1966 vahvistuneesta uudesta asemakaavasta, jonka laati arkkitehti Antero Sirviö. Muutos oli hyvin radikaali. 
Puisten ja matalien ruutukorttelien tilalle rakennettiin kaduista irrotettuja, 6 - 7-kerroksisia betonielementtiker-
rostaloja. Vanhasta rakennuskannasta säästettiin enimmäkseen vain suurempia kivitaloja. Aikansa kehitysop-
timistisen ja tekniikkasidonnaisen maailmankuvan vallitessa puiset työväenkorttelit puuliesineen, ulkohuussei-
neen ja yleisine saunoineen vaikuttivat vanhanaikaisilta. Uusi tehokas kerrostalotuotanto kykeni järjestämään 
väljemmän ja sisäsiistin asumismuodon. Rakennusliikkeet ryhtyivät ostamaan vauhdilla tontteja, ja kaavassa 
määritelty korkea rakennusoikeus lisäsi myyntihaluja, kun tonteista oli omistajilleen luvassa hyvä hinta. Tam-
melasta tuli nopeasti suuri työmaa, jossa vanhoja taloja purettiin ja uutta elementtia kasattiin toisen päälle. 
Ensimmäinen uudenlainen kerrostalo valmistui vuonna 1967 kenkätehdas Solenan naapuriin Kalevanlukon lä-
helle. Loputkin kerrostalot nousivat nopeasti perässä. Muutos tapahtui ilman vastarintaa, mahdollisten vastus-
tajien ollessa neuvottomia vääjäämättömäksi esitellyn kehityksen edessä. Uusi kaava johti myös sosiaaliseen 
muutokseen, kun entisten vuokratalojen tilalle rakennettiin omistusasuntoja. Työväen Tammelasta tuli keski-
luokan asuinalue. Tammelan asukasluku putosi monella tuhannella, kun tiiviit hellan ja huoneen perheasun-
not muuttuivat tilavammiksi kerrostaloasunnoiksi. Tiiveyden kadotessa katosi myös entisaikojen yhteishenki, 
kun uusi individualistisempi elämänmuoto sai tuekseen väljemmät ja eristymisen mahdollistavat asuintalot. 
Uusissa asunnoissa voitiin elää erossa entisten tiividen siäpihojen elämänvilskeestä, yhteisistä keittiöistä ja 
pesutuvista. (Wacklin 1997 s.142-146)
 
 Tämän päivän Tammela on siis sekoitus vanhoja fragmenttien omaisesti säilyneitä rakennuksia, suu-
ren muutoksen jälkeisiä kerrostaloja ja hieman uudempiakin lisäyksiä. 1960- ja 1970-lukujen talojen kova-
kourainen ja vanhasta piittaamaton sijoittelu on lopulta tuottanut erikoislaatuista ympäristöä kontrasteineen 
ja yllätyksineen. Lähes kaikkialla Tammelassa toisistaan paljon poikkeavat rakennustavat kohtaavat, luoden 
kiinnostavan kokonaisuuden, jossa arkkitehtuurin ja sen mittakaavan yhtenäisyyden ei tarvitse olla tavoiteltu 
hyve. Kieltämättä vanhaa on tuhottu aivan liikaa, ja vanhojen valokuvien esittelemä nostalginen ympäristö saa 
aikaan haikean mielen. Silti on huomattava, että muutoksesta on pitkä aika, ja aikoinaan uutuuttaan loista-
neet elementtitalot ovat juurtuneet osaksi paikkansa henkeä. Epäkohtana voidaan nähdä näiden rakennusten 
edustalle syntyneet parkkipaikkakentät, ikäänkuin arvokkaan keskusta-alueen paremmasta käytöstä ei olisi 
tietoakaan. Tammela on nyt uudestaan muutospaineiden alla, kun kantakaupungin tiivistäminen on ajankoh-
tainen pohdinnan aihe. Tammelaan tullan todennäköisesti rakentamaan lähivuosina uusi ajallinen kerrostuma,  
jonka pohjalla on valmiiksi rikas rakennettu historia. Se kuinka Tammelaa pitäisi täydennysrakentaa on mie-
lestäni erittäin mielenkiintoinen kysymys.

Ilmakuva Tammelasta 1930-
luvulta. Torin oikealla puolella on 
punatiilinen Pikilinna. Torin 
takalaidalla näkyy Aaltosen 
kenkätehdas.

Attilan kenkätehdas

Vanhoja Tammelan torin laidan 
rakennuksia. Kaikki kuvan 
rakennukset on purettu.

Itsenäisyydenkadun 
varren kivijalkapuoteja. 
Kuvan rakennukset on 
purettu.
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Tammelan nykytila, tulevaisuus ja Tammela-projekti, 
sekä kaupunkirakenteellinen peruste

Tampere on voimakkaasti kasvava kaupunki ja on arvioitu, että kaupunkiseutu kasvaa jopa 90 000 asukkaal-
la vuoteen 2030 mennessä. Samalla huolta herättää yhdyskuntarakenteen hajautuminen, joka on omiaan 
heikentämään kaupungista kaupunkimaista tekeviä rakenteita. Tampereen keskusta-alueen kyky pitää kiinni 
omasta perinteisestä kaupunkimaisesta identiteetistään ei ole itsestäänselvyys reuna-alueiden kasvaessa 
kohtuuttomasti. Lähiöiden osuus kaupunkikuvassa alkaa olla hallitseva, ja tiivis keskusta on vain kuin muisto 
joltain ajalta, johon ei ole paluuta. Keskusta ei olisi enää kaupungin perusta, vaan huvipuistomainen ydin 
ja leikkikaupunki, jossa varsinainen taajamamaisesti kasvanut kaupunkikunta viettää osan vapaa-ajastaan. 
Tampereella tiivis keskusta koetaan monesti rasitteeksi ja tukokseksi kaupunkirakenteessa, jonka läpi pitäisi 
päästä henkilöautolla salamannopeasti. Tarve päästä sprintteriajassa työmatka kaupungin toiselta laidalta 
toiselle Rantatietä pitkin on noussut prioriteetin asemaan keskustan kehityskeskustelussa. Kuitenkin moni 
Tamperelainen kaupunkilainen haaveilee asuvansa mittakaavaltaan kosketeltavassa, eloisassa, tiiviissä ja 
monipuolisessa kaupunkiympäristössä. Siis sellaisessa kaupungissa kuin perinteinen eurooppalainen kau-
punki on. Tamperelaisten ei välttämättä tarvitsisi lähteä Berliiniin tai Bolognaan kokemaan kaupunkikulttuuria, 
kun se voisi olla myös osa kotikaupunkia.
 
 Mielestäni löyhemmin rakennetut metsäiset asuinalueet ovat osa suomalaista asumiskulttuuria, jota 
olisi myös hyvä vaalia ja kehittää. Mutta siitä ei voi muodostua uutta kaupunkia määrittävää mallia, varsinkaan 
harvojen perinteisempien kaupunkiympäristöjemme kustannuksella. Tampereen keskusta-alue on rakennettu 
kaupunkimaisen tiiviisti vain ihan ytimessään, ja siksi kantakaupungin tiivistämiselle on runsaasti potentiaalia. 
Keskusta-alue tarvitsee laajan asukaskunnan palveluidensa ja erikoisuuksiensa säilyttämiseksi, lisäksi asu-
kasmäärän kasvu mahdollistaisi myös entistä enemmän palveluita, erikoisliikkeitä ja erikoistoimintoja, joita 
muualle ei voi syntyä. Olemassa olevan kaupunkirakenteen tiivistäminen on myös taloudellisesti kannattavaa 
ottaen huomioon infrastruktuurin välttämättömyyden ja vaikkapa kunnalliset palvelut. Yksityisautoilun varaan 
rakennettu hajautunut kaupunkimalli on myös rasite ympäristölle.
 
 Tampereen ydinkeskustaa rajaavat lännessä Amurin kaupunginosa ja idässä Tammela. Molemmat 
ovat entisiä ruutukaavaan perustuvia työläisten asuttamia puutalokorttelistoja. Amuri koki kovan kohtalon 
uudistusvimman aikaan 1960-luvulta lähtien, kun vanha puutalokanta raivattiin kokonaisuudessaan uusien 
lähiömäisten kerrostalojen tieltä. Vain yksi vanha kortteli säilytettiin ja museoitiin. Amuria suurempi Tamme-
la koki kuitenkin hiukan vähemmän dramaattisen muutoksen, sillä vanhasta jäi jäljelle paljon muutakin kuin 
ruutukaavaan perustuvat kadut. Molemmat näistä alueista ovat selkeästi osa keskeistä kantakaupunkia ja 
sijaintiinsa nähden hyvin löyhästi asuttuja. Keskustamaisuuden sijaan etenkin Amuria, mutta myös osittain 
Tammelaa vaivaa toiminnallinen yksipuolisuus. Ikärakenne on yksipuolisesti vanhusvoittoinen ja lapsiperheitä 
on vähän, vaikka palveluita, kuten kouluja läheisyydestä löytyisi. Tammela on toki tunnettu myös opiskelijoiden 
kaupunginosana, osittain yliopiston sijainnin vuoksi. Asukaskunnan suurempi sekoittuminen toisi kaikin tavoin 
monipuolisuutta näiden alueiden elämään ja fyysiseen ympäristöön. Asukasmäärän lisäämiseen tarvittava 
rakentaminen voisi tuoda myös tuottoja peruskorjausiässä olevan rakennuskannan huoltamiseksi. Mikä tär-
keintä, hyvällä täydennysrakentamisella voidaan eheyttää rikkonaista kaupunkiympäristöä, kohentaa kaupun-
kikuvaa ja korjata liikenteen epäkohtia. Toisin sanoen Tammela ja Amuri ovat hyvin otollisia alueita harkitulle ja 
hallitulle täydennysrakentamiselle.

Tiilipäätyjä tammelalaisissa kortteleissa.
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 Tampereen kaupungilla on käynnissä Tammela-projekti, joka on osa laajempaa Keskusta-projektia. 
Tammela-projektin tarkoituksena on vastata muunmuassa edellä esittämiini asioihin. Projekti perustuu laajaan 
tutkimustyöhön ja anlyysiaineistoon, jonka perinpohjaiseen referoimiseen en koe tässä aihetta, mutta pyrin 
projektin suppean esittelyn avulla tuomaan esille myös oman projektini laajempia taustoja. Voin todeta luke-
mani ja näkemäni tiedon avanneen minulle aihetta ja konkretisoineen ajatuksiani. Projektin pohjalta on laadittu 
Tammelan täydennyssuunnitelma, joka on löydettävissä Tampereen kaupungin www-sivuilta. Myös Kalevan-
lukon tontti osuu suunnitelman reviirille ja oman täydennysrakennukseni kohta on suunnitelmassa osoitettu 
täydennettäväksi. Täydennyssuunnitelmassa korostetaan uuden paikkakohtaisen suunnittelun osallistavuutta 
ja vuorovakutteisuutta eri tahojen välillä. Pyritään siis luomaan uutta, jonka paikalliset ja uudet asukkaat ko-
kevat tervetulleeksi ja omakseen. Oma suunnitelmani ei ole tähän mennessä ollut erityisen osallistava, vaikka 
toki olen pyrkinyt luomaan jotakin, johon Kalevanlukon asukkaat voivat mieltyä. Itselleni ja varmasti projektin 
esimiehelleni Jouni Huuralle kyse onkin ollut keskustelun herättämisestä taloyhtiössä ja erään vision esitte-
lystä, joka ehkäpä myöhemmin johtaa osaltaan tämän paikan kehitykseen hyväksi koettuun suuntaan. Olen 
keskustellut työstäni Tammela-projektissa toimivan arkkitehdin Tiina Leppäsen kanssa, mutta työni ei silti ole 
osa projektia.
 
 Tammelan täydennyssuunnitelmassa mainitaan projektin olevan aiemman Vaativat paikat -hankkeen 
hedelmä. Hankkeessa tarkasteltiin Tampereen yhdyskuntarakennetta eheyttäviä kantakaupungin täydennys-
rakentamispaikkoja ja joustavien rakennustyyppien kehittämistä epäkonventionaalisiin rakennuspaikkoihin 
Arkkitehtien 3KPL:n (arkkitehdit Simo Kaarsalo, Jenni Partanen, Tiina Leppänen) toimesta. Siihen liittyen Tam-
pereen kaupungin kaupunkikehitystyöryhmässä on visioitu Tampereen keskustan täydennysrakentamista ja 
erityisesti Tammelan mahdollisuuksia liittyä jälleen osaksi keskustamaista kaupunkialuetta. (Tampereen kau-
punki, tammelan yleissuunnitelma s.5)
 
 Tammelan täydennyssuunnitelmassa on päästy jo hyvin pitkälle, ja työssä esitellään myös toteutumi-
seen tähtäävä strategia. Strategiassa pyritään saamaan kaikki suunnitteluun osalliset saman pöydän ääreen, 
jossa kaikkien intressit yritetään saada kohtaamaan. Asukkaiden osallistumiselle ympäristönsä kehittämiseen 
on tarkoitus luoda hyvät edellytykset. Julkisen sektorin rooliksi tulee ennen kaikkea uusien innovaatioiden 
mahdollistaminen. Julkinen sektori voi tarjota kehitysalustan, jossa kansalaiset omalla aktiivisella toiminnal-
laan ja osallistumisella yhdessä yksityisen sektorin kanssa kehittävät asuinympäristöä vastaamaan paremmin 
kysyntään ja tarpeeseen. Kunnan ja kansalaisten roolin lisäksi Tammelassa on tärkeä saada kehittäjät, yrittä-
jät, rakennusliikkeet, suunnittelijat ja muut osalliset aivan hankkeen alkuhetkistä asti sitoutettua kehitystyöhön. 
Kokeileva kaupunkikehitys ottaa huomioon historian ja hyödyntää vanhaa kaupunkirakennetta luoden samalla 
uusia innovatiivisia rakenteita asumiseen, työhön ja vapaa-aikaan sekä liike-elämän piristykseksi, myös näitä 
yhdistelemällä. (Tampereen kaupunki, Tammelan yleissuunnitelma s.8,11)
 
 Tammelan yleissuunnitelman lisäksi on tehty viitesuunnitelmat viiden eri korttelin täydentämisestä. 
Nämä korttelit edustavat erilaisia paikkatyyppejä, joita tutkimuksessa on tunnistettu Tammelassa viisi tai kuusi. 
Eri mittakaavoissa tehdyt suunnitelmat on koottu yhteen yleissuunnitelmaksi, joka viedään poliittiseen päätök-
sentekoon. ’’Viitesuunnitelmissa on testattu erilaisia massoitteluvaihtoehtoja ja kehitetty rakennustypologioita 
eri paikkatyyppien ratkaisuiksi ja tutkittu energiatehokkaita ratkaisuja sekä uudis-, että korjausrakentamisel-
le. Pysäköinnin järjestämisen vaihtoehtojen punnitseminen on ollut avainasemassa täydennysrakentamisen 
edistämiselle. Kehittämistyössä on pohdittu toimenpideohjelmaa viherrakenteen eheyttämiselle eli viheryhte-
yksien luomisen, korttelipuistojen, uusien aukioiden ja kaupunkivihreän lisäämisen mahdollisuuksille.’’ Lisäksi 
’’VTT:n ja TTY:n tutkijat ovat tehneet valituista kortteleista laskennat lisärakentamisen taloudellisista vaikutuk-
sista taloyhtiöille ja mahdollisuuksista rahoittaa peruskorjauksia lisärakennusoikeudella. Suunnitellut täyden-
nysrakentamisratkaisut tähtäävät toteutukseen ja toimivat lähtökohtaisesti aina miljöön eheyttäjinä ja edistävät 
asukasrakenteen monipuolistamista, sekä kehittävät asuntosuunnittelua sisällöllisesti.’’ (Tampereen kaupunki, 
Tammelan yleissuunnitelma s.11-12) Kalevanlukon kortteli ei ole yksi näistä esimerkkikortteleista, eikä sitä ole 
Tammelan täydennysssuunnitelmassa tutkittu erityisellä tarkkuudella. Toivon siis oman tutkimukseni ja suun-
nitelmani vastaavan Tammela-projektin työryhmän tavoitteita.

Nyky-Tammelaa.
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 Tammelan täydennyssuunnitelmassa on esitetty Tammelasta keskustaa - strategian seuraavia kehi-
tysteemoja:
- Pinninkadun kaupunkimaisuuden vahvistaminen kauppias- ja ravintolakatuna (kauppiastalot) ja pohjois-ete-
läsuuntaisena kevyenliikenteen yhteytenä aina yliopistolta Kaupin virkistysalueelle saakka
- Kevyen liikenteen ja julkisen liikenteen mahdollisuuksien lisääminen
- Tammelantorin kehittäminen ja kivijalkakauppojen mahdollisuuksien lisääminen Tammelassa uudisrakenta-
misen asumista palvelevien sisältöjen pohdinnalla
- Tammelan väestörakenteen monipuolistaminen varsinkin lapsiperheitä houkuttelevilla asunnoilla sekä ikään-
tyvän väestön asumiskysymys ja esteettömyysasiat
- Innovatiiviset uudet pysäköintijärjestelyt ja niiden kustannukset sekä autottomat korttelit ja Tammelan tori-
parkki
- Uusien korttelipuistojen ja viheryhteyksien synnyttäminen kiinteistörajoista huolimatta
- Rakennusten ja kadunvarren väliset avoimet pysäköintikentät kansipihoiksi ja uudisrakentamista rakennus-
oikeutta lisäämällä eli vanhan ja uuden rakenteen väliin kannen päälle rakennettuja viherpihakansia
- Innovatiivisen, energiatehokkaan ja kestävän asuntoarkkitehtuurin kehittäminen täydennysrakentamiskoh-
teena Tammelaan esim. arkkitehtuurikilpailun avulla
- Ateljeetalokeskittymä taiteilijoille ja käsityöläisille sekä taiteen ja arkkitehtuurin liittäminen yhteen kaikissa 
Tammelan kaupunginosan suunnittelun mittakaavoissa (kaupunki-, kortteli-, tontti-, rakennus- ja asuntosuun-
nittelutasolla) (Tampereen kaupunki, Tammelan yleissuunnitelma s.13)
Suunnitelmani pyrkii ottamaan huomioon myös edellä mainitut kehitysteemat.
 
 Aloittaessani diplomityötäni ja suunnittelun edetessä Tammelan täydennyssuunnitelmaa ei oltu vielä 
julkaistu. Tammela -projekti oli käynnissä yleissuunnitelmaa valmistelevassa vaiheessa. Nyt löydettyäni val-
miin täydennyssuunnitelman olen hyvin iloinen nähdessäni projektin edistyvän. Vaikuttaa siltä, että projektin 
onnistumiselle ollaan luomassa hyviä edellytyksiä. Tutkimus- ja analyysiaineisto on vakuuttavaa. Koen sen 
vankaksi pohjaksi ja perusteeksi myös omassa työssäni. On mielenkiintoista seurata tapahtumien edisty-
mistä. Minusta olisi hienoa, jos voisin diplomityölläni vaikuttaa positiivisesti Tammelan kehitykseen, vaikka 
sitä Tammela-projektista irrallaan olenkin tehnyt. Tammela-projektin toimijat ovat minulle joka tapauksessa 
auktoriteetin asemassa. Tammela-projektin vastuuhenkilöt ovat arkkitehti Tiina Leppänen ja DI Antti Nikkanen, 
sekä hankejohtajia ovat Mauri Eskonen ja Tero Tenhunen. Suunnittelutiimissä ovat toimineet lisäksi arkkitehdit 
Kaarina Kivimäki ja Juha Luoma.

Tammelan täydennyssuunnitelma. 
Täydennysrakennusten paikat on 
merkitty punaisella.



22

Kalevan kaupunginosa ja sen historiaa

Tammelan ja Kalevanpuistotien itäpuolella alkaa Kalevan kaupunginosa. Oikeastaan Kaleva koostuu kolmes-
ta kaupunginosasta, Kalevanrinteestä, Liisankalliosta ja Kalevasta, mutta tamperelaiset mieltävät kokonai-
suuden yksinkertaisesti Kalevaksi. Kalevanlukkoa lähin osa Liisankallio rajautuu idässä Kaupinkatuun ja sitä 
voidaan pitää osista vanhimpana. Kaleva näet rakentui aallon tavoin lännestä kohti itää, toki myös hiukan 
poukkoillen edestakaisin. Kalevan olemassaolevasta rakennuskannasta valmistui ensimmäisenä Sorsapuis-
ton kentän itäpuolinen matalien lamellien ryhmä, joka rakennettiin vielä Toisen maailmansodan ollessa käyn-
nissä. Vanhimpia rakennusryhmiä ovat myös Kalevantornien viereiset kenkätehdas Branderin rakennuttamat 
lamellitalot, jotka maalattiin maastoutumisen vuoksi vihreiksi ilmapommitusten pelossa. Suurin osa nykyistä 
Kalevaa, aivan itälaitaansa lukuunottamatta, edustaa arkkitehtuuriltaan ja kaupunkisuunnitelultaan jälleenra-
kennusajan ‘’pehmeää modernismia’’ ja on tyylilajinsa tärkeimpiä monumentteja laajuudessaan koko maassa. 
(Hildén 2003 s. 21,26)
 
 Kalevan kaupunginosa rakennettiin siis sotien jälkeen entisille Tammelan vainioille. Ennen kuin Ka-
levan alue raivattiin peltovainioiksi 1890-luvulla, oli se metsäistä seutua. Aluetta oli jo kaskettu keskiajalta 
alkaen, mutta siellä sijaitsi viime vuosisadalle asti vain muutamia asumuksia. 1800-luvun päättyessä peltoa oli 
raivattu jo kymmeniä hehtaareita, mutta myös puustoa oli vielä paljon jäljellä. Vuonna 1880 käytöönsä vihityn 
Kalevankankaan hautausmaan viereisessä metsässä laidunnettiin karjaa, josta osa oli nimenomaan Tamme-
lalaisten. 1900-luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä vainioiden raivaus vauhdittui ja saatiin päätökseensä, 
kun hankkeelle myönnettiin varat niin sanotusta Kyttälän rahastosta. Puuhaa vauhditti myös paikkakunnalla 
vallinnut työnpuute. Uudet viljelymaat oli jaettu kahteen sarjaan ilmeisesti raivausvaiheiden mukaan. Sarjojen 
väliraja noudatti suunnilleen nykyisen Kaupinkadun linjaa, missä kulki ratastie peltojen välitse. (Hildén 2003 
s.10-15)
 
 Osaltaan Tammelan vainioiden raivaukseen ja asuttamiseen osallistuivat tiilitehtaat, joita oli nykyisen 
Kalevan alueella jo vuonna 1890 jopa neljä. Tehtaat synnyttivät lähelleen myös niinkutsutun Tiilikylän, jossa 
asui tehtaiden henkilökuntaa. Ensimmäinen tiilitehtaista oli Liisankallion kupeeseen rakennettu Puolimatkan 
tiilitehdas, eli niin sanottu ’’Ylätehdas’’. Ylätehtaalla sijaitsi myös tiilimestareille tarkoitettu asuinrakennus. ’’Ala-
tehdas’’ sijaitsi lähellä Kalevanharjua, ja siellä oli lukuisia työväen asuinrakennuksia. Tiilitehtaat ja niihin liitty-
vät asunnot purettiin lopulta uuden Kalevan kaupunginosan rakentuessa vainioille. Tammelan vainioilta kaive-
tusta, sekä tiileksi lyödystä ja poltetusta savesta on punatiilinen Tampere hyvin pitkälle kuitenkin rakennettu. 
(Hildén 2003 s.17, 62)
 
 Ennen Kalevan varsinaista rakentamista alueelle kohdistui maanviljelyn ja tiiliteollisuuden ohella muu-
takin kasvupainetta. Venäjän sotilasjohto ilmoitti vuonna 1913, että Tampereelle oli sijoitettava venäläinen 
joukko-osasto ja sille oli rakennettava kunnolliset majoitustilat. Tampereen päättäjät osoittivat venäläisille 
paikan Tammelan vainioilta läheltä Kalevankankaan hautausmaata. Alueelle rakennettiin seuraavana vuon-
na yhteensä 38 lautarakenteista parakkia, jotka lopulta tyhjenivät venäläisistä kansalaissodan lähestyessä 
loppuaan. Sodan jälkeen parakeilla toimi punakaartilaisten vankileiri, jonka jälkeen ne kunnostettiin tilapäis-
asunnoiksi. Rakennukset tyhjenivät hiljalleen ja niistä viimeinen purettiin vuonna 1953. Myös vuonna 1910 
rakennettu ravirata Hippos Puolimatkan ja Kämärin tiilitehtaiden välissä sai väistyä uuden kaupungin tieltä, 
mutta kuitenkin vasta vuonna 1976. (Hildén 2003 s.82,20,78,80)

Tammelan vainioita eli 
Kalevan seutua ennen 
rakentumistaan.

Birger Brunilan kaava 
vuodelta 1924 
Tampereen itäisille 
alueille.

Kaleva rakentuu lamelli 
lamellilta. Kuva on otettu 
vuonna 1964 luultavasti 
Kalevanlukon 
kattoterassilta.
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 Tammela laajeni 1920-luvulla Salhojankadun itäpuolelle vuonna 1921 vahvistetun asemakaavan seu-
rauksena. Samassa yhteydessä kaavan saivat Kalevan naapurikaupunginosat Petsamo ja Saukonmäki. Seu-
raavana vuonna pantiin toimeen Suomen siihen mennessä suurisuuntaisin asemakaavakilpailu koskeien ny-
kyisen Kalevan aluetta. Suunnitelman laati lopulta vuonna 1924 aiemmassa kilpailussa menestynyt Helsingin 
silloinen asemakaava-arkkitehti Birger Brunila. Brunilan kaavan Kaleva koostuu ruutukaavasta huomattavasti 
poikkeavista umpikortteleista, kaduista ja aukioista. Kaavasta voidaan löytää myös Kalevanlukon kortteli, eli 
nykyinen kortteli 296. Kaavassa kyseisestä korttelista oli määrä tulla tiivis ja umpinainen muiden Itsenäisyy-
denkadun korttelien tapaan. Kaavaa ei koskaan sellaisenaan vahvistettu, mutta sitä jatkokäsitteli Tampereen 
uusi asemakaava-arkkitehti Elis Kaalamo vuonna 1934. Kaalamon suunnitelmissa luovuttiin umpikortteleista 
ajan hengen mukaisesti ja ne korvattiin pääosin pohjois-eteläsuuntaisilla tontille vapaasti sijoitelluilla lamelli-
taloilla. Ennen Kaalamon suunnitelmia Itsenäisyydenkadun loppu ehdittiin kuitenkin rakentaa osittain umpi-
kortteleiksi ja osittain avoimesti rakentaen. Aluksi vain Kaupinkatuun ulottuva Itäisten alueitten yleiskaava hy-
väksyttiin vuonna 1938. Seuraavana vuonna alkanut sota viivästytti rakentamisen alkamista, mutta jo keväällä 
1941 aloitettiin ensimmäiset rakennustoimenpiteet koskien aiemmin mainittuja Sorsapuiston kentän viereisiä 
lamelleja. Sota-aikana itäisen Tampereen alueelle rakennettiin myös puisia hätäasuntoja eli niinsanottuja pi-
kataloja, joista jäljelle on jäänyt Kissanmaan Hipposkylä. Heti sodan jälkeen alettiin rakentaa ensimmäise-
nä virallisesti Petsamon puolelle jääviä, kovasti sodan aikaisia lamellitaloja muistuttavia Petsamonkadun ja 
Väinölänkadun seudun taloja. Niiden eteläpuolelle Ilmarinkadun varteen valmistui 1948 neljä nelikerroksista jo 
hieman isomman rahan lamellia. Näissä aiempien tapaan rapatuissa taloissa on hienoja yksityiskohtia, kuten 
huolitellut sisäänkäynnit ja kulmaikkunoita keskeltä jakavat punatiilikaistaleet. (Hildén 2003 s12,.20-23)
 
 1940-luvun lopulla Tammelan vainiot osittaisesta rakentumisestaan huolimatta oli edelleen vanhojen 
maatalous- ja tiilitehdasympäristöjen leimaamaa. Rakentaminen oli kuitenkin lähdössä voimakkaaseen kas-
vuun ja alueelle järjestettiin vuonna 1948 nimikilpailu, jonka voitti Kaleva. Alueen muukin nimistö tuli seuraa-
maan Kalevalaa, mikä kertoo osaltaa ajan kotiseuturakkaasta hengestä. Aluksi Kaleva oli kaavoitettu siis vain 
Kaupinkatuun saakka, mutta lukuisten uusien osaratkaisujen ja kaavamuutosten seurauksena Kaleva kaa-
voitettiin hiljalleen perälleen saakka. Monien kaavojen summana, lähtien Brunilan vuoden 1924 luonnoksesta 
aina 1960-luvun kaavamutoksiin, nykyinen Kaleva rakentui lamelli lamellilta Itsenäisyydenkadusta haarautu-
vien Teiskontien ja Sammonkadun molemmin puolin, rajautuen idässä Hervannan valtaväylään. Itsenäisyy-
denkadun pään suuressa tienhaarassa, Kalevanpuistotien Tammelan puolella on Kalevanlukko. Tämä risteys 
on myös päätteenä koko Kalevan halki itä-länsi suunnassa kulkevalle puistovyöhykkeelle. Puistovyöhykkeen 
länsipäädyssä lähellä suurta tienhaaraa Liisankalliolla sijaitsevat lisäksi Kalevan tärkeät monumentit, Kale-
vankirkko ja Kalevala muistomerkki. (Hildén 2003 s.23,25)
 
 Kaleva on aikansa kuva. Se on suunniteltu autoistuvan maailman tarpeisiin leveine katuineen ja au-
topaikkoineen. Rakennukset ovat sijoiteltu funktionalismin oppien mukaan vapaasti ja hygienisesti tonteille 
tarjoten suurimman mahdollisen valon asuntoihin. Rakennusten väleihin on jätetty puistomaiset viherkaista-
leet, mutta alue on myös suhteelisen tiivis ja alkuaikoinaan myös tiiviisti asuttu; 1960-luvun lopussa enem-
män kuin neljäsosa Tamperelaisista asui Kalevassa. Funktionalismiin perustuvasta kaavastaan huolimatta itse 
rakennukset edustavat enimmäkseen jälleenrakennusajan pehmeää modernismia kallistelevine kattoineen, 
luonnonmateriaaleineen ja maaväreineen. Sota-ajan ja sen jälkeisen ajan niukkuus näkyy rakennusten ko-
ruttomissa hahmoissa. Silti alueen ja sen arkkitehtuurin kotoinen lämpö ja luonnonläheisyys tekevät Kalevan 
yleisilmeestä varsin herttaisen. Jälleenrakennusajan pehmeää ilmettä täydentävät kiinnostavasti 1960-luvuula 
rakennetut Sampola ja Kauppaoppilaitos. Vaatimattoman, mutta sympaattisen perusrakennuskannan joukos-
sa olevat edellämainitut julkiset rakennukset ja myös Kalevankirkko tuovat alueelle arvokasta tuntua. (Hildén 
2003 s.27-28)

Sammonkadun varren lamelleja 
kuvattuna Liisanpuiston puolelta.

Punatiilisten lamellien sarja nähtynä 
Kaalamonaukiolta.

Yksi vuonna 1948 rakennetuista 
Ilmarinkadun lamelleista 
yksityiskohtineen.
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 Suurin osa Kalevan asuinkerrostalojen julkisivuista on rapattuja, mutta myös muita materiaaleja kuten 
tiiltä on käytetty. Rapattujen talojen julkisivuja pitkin kohoavat piiput ovat usein punatiilisiä, mutta myös suu-
rempaa puhtaaksimuurattua tiilipintaa esiintyy. Alvar Aallon suunnittelemat Pekolan talot Ilmarinkadulla vuo-
silta 1950 - 1953 ovat kauttaaltaan puhtaaksimuurattuja, ja osuvatkin osaksi Aallon punatiilikauden tuotoksia. 
Lamellirakennukset ovat aaltomaiseen tapaan aikansa tavallisempia lamellikerrostaloja monimuotoisempia, ja 
asuntoja on käsitelty yksilön omaisesti. Kauniisti jäsennöityjä julkisivuja peittävät osittain köynnökset, ja osan 
rakennuksista toisella kattopuoliskolla on kattoterassi. Toinen Kalevan suuri punatiilikokonaisuus on Kalevan-
kartanon asuntokompleksin pitkät lamelliosat, eli niin sanottu ’’Kiinanmuuri’’. Viidestä kahdeksankerroksista 
pistetalosta ja pitkistä nelikerroksista lamellitaloista koostuva Kalevankartano sisältää yli 500 asuntoa. Raken-
nukset jättävät Kalevantornien tapaan keskelleen suuren puistomaisen pihan, ja molemmat näistä asunto-
komplekseista ovat muusta Kalevan korttelistosta poikkeavia suurkortteleita. Vuonna 1953 Kalevankartanon 
alueesta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti Viljo Revellin ja Eero Eerikäisen ehdotus. Toteutuksen 
pohjaksi valittiin kuitenkin Dag Eglundin ja Lauri Silvennoisen ehdotus Revellin luovuttua tehtävästä projektin 
pitkittyessä. Kalevankartano rakennettiin vuosina 1956 - 1960. Myöhemmin Lauri Silvennoinen jatkoi piste-
talojen ja pitkien vaakasuuntaisten massojen teemaa Pihlajamäen asuntoalueessa. Pitkät vapaamuotoisesti 
maisemassa kääntyilevät kerrostalot ilmestyivät arkkitehtuuriimme 1950-luvulla. (Mukala 1999 s.125-126), 
(Hildén 2003 s.39)
 
 Sodanjälkeisen Kalevan väkimäärä on vaihdellut suuresti historiansa ajan. Tampereen väkiluku kak-
sinkertaistui vuosina 1940 - 1960, ja Kalevaan tästä väestöstä asettui liki neljäsosa. 1950-luvulla Tampereen 
väestönkasvusta tapahtui jopa puolet Kalevassa, mikä kertoo tämän uuden kaupunginosan merkittävyydestä 
osana Tamperetta. Vuonna 1960 Tampereen väkiluku oli noin 127 000 ja Kalevan vastaava oli noin 15 500. 
Keskustaa lähimmän osan eli Liisankallion osuus Kalevan asukkaista oli samoihin aikoihin 8000. Se on huo-
mattavasti enemmän kuin vuonna 1996, jolloin asukkaita oli Liisankalliolla enää 3300. Asukkaiden keski-ikä oli 
noussut lähes viiteenkymmeneen. Nyt asukasmäärä on taas hiukan noussut, ja vanha ikäpolvi on korvautunut 
uudella suurimman ikäryhmän ollessa nyt 25-44 vuotiaat. (Koskesta voimaa www-sivu), (Hildén 2003 s.28)
 
 On selvää, että myös Tammelan asukasmäärä on pudonnut huomattavasti huippuvuosistaan, jolloin 
työläiskaupunginosassa asuttiin tiiviisti ja nykyoloista hyvin paljon poikkeavalla tavalla. Kalevassa väljyys li-
sääntyi alivuokralaisista luovuttaessa elintason noustessa ja lopulta lasten lähtiessä kotoa. Vanhemmat jäivät 
vanhenemaan entisiin asuntoihinsa. Kalevan asukasmäärä ei ehkäpä tule enää huomattavasti kasvamaan 
rakennuskannan perustuessa avoimeen rakennustapaan, jota on vaikea täydennysrakentaa merkittävään tii-
vistymiseen johtavasti, kauniilla, järkevällä ja vanhaa kunnioittavalla tavalla. Tammela puolestaan koostuu iäl-
tään ja typologialtaan hyvin vaihtelevasta rakennuskannasta, joka tarjoaa mielenkiintoisen alustan rakenteen 
tiivistämiselle Tampereen kasvupaineisiin vastaten. Tammelan täydennyssuunnitelma toteutuessaan tarjoaisi 
kodin alueelta jopa muutamalle tuhannelle uudelle asukkaalle. Fyysisesti tiivistäminen merkitsisi Tammelan 
muuttumista vahvemmin keskustamaiseksi kaupunginosaksi.

Kalevankirkko

Kauppaoppilaitos

Kalevankartano 
liikesiipineen, 
asuntorneineen ja 
-lamelleineen.
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Tamperelaisesta punatiiliperinteestä

Tampereen kaupunki oli perustamisvuotensa 1776 jälkeen pitkään kitukasvuinen ja sen rakennuskanta oli 
pientä, pääosin puusta rakennettua. Tampereen ensimmäinen kirkko eli Keskustorin Vanha kirkko valmistui 
vuonna 1824 ja sekin puusta. Tapulin kivijalka sentään muurattiin, mahdollisesti Tammerkosken partaalla 
sijainneen kauppaneuvos Gustaf Lundahlin ruukin tiilistä. James Finlaysonin aloittama teollisuustoiminta kos-
ken rannalla oli olennainen piristys kaupungin kasvulle seuraavina vuosikymmeninä. Finlayson rakennutti 
1830-luvulla aikanaan modernin kuusikerroksisen tehtaan ‘’Kuusvooninkisen’’ Nykyiselle Finlaysonin alueelle. 
Myöhemmistä tehdasrakennuksista poiketen Kuusvooninkisen pinta rapattiin kuitenkin valkoiseksi. Hanke oli 
epäilemättä kannustin ympäröivien seutujen tiiliteollisuudelle. 1800-luvun loppupuolella Tiilen tarve monin-
kertraistui Tampereella kosken varren tehdasmaiseman ja myös kahden punatiilikirkon Aleksanterin kirkon ja 
Finlaysonin kirkon rakentamisen myötä. 1880-luvun jälkipuoliskolla kaupungin rajojen sisällä toimi jo neljä tiili-
tehdasta. Taloudellinen kasvu jatkui kaupungissa mikä merkitsi myös kaupungin, teollisuuden ja tiiliteollisuu-
den kasvua. Vanhat tiilitehtaat jäivät osittain kasvavan kaupungin alle, ja uudet savimaat löytyivät Tammelan 
vainioilta, jotka oli ostettu Hatanpään kartanolta ja liitetty Tampereeseen. Niinpä nykyisen Kalevan seudusta 
tuli tamperelaisen tiiliteollisuuden keskus aina 1900-luvun myöhäiseen puoliväliin saakka, kunnes tiilen käyttö 
väheni betonielementtien lyödessä läpi rakennusteollisuudessa. (Niemelä 2006 s.138-142)
 
 Suomalaisessa arkkitehtuurissa puhdas tiilipinta on ollut erityisesti hyötyrakennusten julkisivumateri-
aali. Siksi on selvää, että Tampereen ydin, eli tehtaiden ympäröimä Tammerkosken seutu värjäytyi punatiilisek-
si 1800-luvun puoliväliltä alkaen. Myöhemmin tämä arkinen, mutta hyvin persoonallinen ja rikas kokonaisuus 
piippuineen ja pauhaavine koskineen on noussut kansallismaiseman asemaan. Asuinrakennuksissa punatiili 
on ollut harvinaisempaa, vaikkakin poikkeuksiakin on. Tampereelta löytyy sarja jo ennen sotia rakennettuja 
punatiilisiä asuinkerrostaloja ja huviloita. Jo aiemmin mainittu ratatyöläisten Toralinna Tammelassa vuodel-
ta 1904 on Tampereen ensimmäisiä kerrostaloja, ja sen tumma julkisivu on punatiilipintainen. Vuonna 1901 
rakennettu Laukonkulma Laukontorilla henkii mustuneine tiilifasadeineen samaa monet tehtaansavut hen-
gittänyttä vanhatamperelaista henkeä kuin Toralinna. 1920-luvulla rakennettiin monia klassistisia punatiilisiä 
asuin- ja liikerakennuksia kaupunkiin. Näitä ovat esimerkiksi Tammelantorin laidan Pikilinna (Birger Federley 
1924) ja Tammelan Voiman talo (Frans Jousi 1920). Myös Satakunnankadulla naapurukset, komealla kul-
matornilla ryhdistetty Karhuapteekintalo (Veikko Kallio 1928) ja kaikkien asuntojen yhteisellä palvelukeittiöllä 
varustettu Keskuskeittiöntalo (Bertel Strömmer ja Vilho Kolho 1928) ovat punatiilipintaisia. Tampereella on 
myös koristeellisisa tiilihuviloita, kuten Lielahden seudulle Birger Federleyn tehtaanpatruunasuvulle suunnitte-
lema uusrenessanssi-tyylinen Lielahden kartanolinna vuodelta 1893 ja Sebastian Gripenbergin suunnittelema 
goottilainen Idmanin huvila Hatanpäällä vuodelta 1898. Paljasta punatiiltä on nähty lopulta kaikenlaisissa 
rakennuksissa niiden edustamasta sosiaalistatuksesta huolimatta. Luultavasti punatiilen liittyminen mieliku-
vissamme työläisyyteen on peräisin vasta vanhojen punatiilisten tehtaiden kulttuuria romantisoivalta ajalta. 
(Niemelä 2006 s.9,91,172-179,183)
 
 1930-luvulla funktionalismin nostaessa päätään myös Tampereella arkkitehtikunta hiukan karsasti 
punatiilipintaa julkisivuissa. Ihailtiin tasaista vaaleaa rapattua pintaa ja teräsbetonirakenteen sallimia suuria 
aukkoja. Tiili edusti vanhanaikaisuutta, vaikka varsinaiseen betonirakentamiseen paljon myöhemmin vasta 
päästiinkin. Funkiskaudella useimmat julkisivut muurattiin edelleen tiilestä, mutta pinta rapattiin tasaiseksi. 
Näin olisi halunnut tehdä myös Hämeenpuistossa sijaitsevan Puistolinna-asuinkerrostalon suunnittelija arkki-
tehti Jaakko Tähtinen vuonna 1934. Rakennuttaja Birger Ahlström halusi kuitenkin uuden talonsa puhtaaksi-
muurattuna tummaksi poltetuista tiilistä, ja saikin lopulta tahtonsa läpi. Voisiko Ahlströmin tiukan päätöksen 
taustalla olla varhainen romantiikan siivittämä kunnianosoitus Tamperelaiselle punatiiliselle tehdasmaisemal-
le? (Niemelä 2006 s.176)
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 1930-luvulla täydennettiin paljon koskenvarren tehdas- ja voimalarakennuskantaa, ja ajan hengestä 
huolimatta julkisivumateriaalina oli aina punatiili. Ehkäpä näkyvimmät lisäykset olivat Bertel Strömmerin suun-
nittelemat Keskiputouksen voimala vuodelta 1932 ja Alaputouksen voimala vuodelta 1937. Kosken päälle 
rakennettu Keskiputouksen voimala on sijoitettu kiinni kosken itärantaan, jotta Satakunnansillalta jää esteetön 
näkymä alas pitkin koskimaisemaa. Punatiili oli ilmeisesti tällä kertaa myös arkkitehdin toive pintamateriaalina, 
niin tavatonta kuin se saattoi ollakin. Viisi vuotta myöhemmin rakennettu Alakosken voimala on keskellä koskea 
luoden tiilisen päätteen laskevaa koskea pitkin valuvallle maisemalle. Strömmer olisi halunut sijoittaa tämänkin 
voimalan rantaan kiinni maiseman jatkaumisen säästämiseksi. Tässä tapauksessa arkkitehti joutui luopumaan 
myös julkisivuun suunnittelemastaan vaaleasta klinkkerilaattapinnasta ja taipumaan Tampereen teollisuudes-
sa voimakkaasti vaikuttaneen vuorineuvos Gösta Serlachiuksen vaatimukseen punatiilisestä fasadista. Niinpä 
tämä koskimaisemassa voimakkaasti vaikuttava voimalakaksikko seuraa esimerkinomaisesti Tammerkosken 
vanhemman miljöön perinnettä kunnioittavasti, heijastellen muodonannollaan myös omaa aikaansa. Uusi ul-
jas modernismi nöyrtyy vanhempiensa edessä kokonaisuutta tukevaksi. Myöhemmin, 1940-luvulla Strömmer 
kirjoitti: ’’Joka tapauksessa on syytä teroittaa mieliin, että Tammerkoskea rantoineen, siltoineen ja rannoilla 
kohoavine rakennuksineen on kaikkina aikoina erityisen hellävaraisesti käsiteltävä.’’ (Niemelä 2006 s.43-44) 
 
 Yksi mielenkiintoinen funkkiskauden punatiilitapaus Tampereella on myös vuonna 1936 valmistunut 
uusi rautatieasema. Sen suunnittelivat aseman rakentamiseksi käydyssä arkkitehtuurikilpailussa menestyneet 
Otto Flodin ja Eero Seppälä. Alkuperäinen kilpailuehdotus poikkeaa toteutuneesta kolmella merkittävällä ta-
valla. Suuri ruudutettu ikkuna siirrettiin toteutusvaiheessa pääjulkisivuun, kilpailuohjelmassa vaadittu kello- ja 
mainostorni lisättiin työhön ja pintamateriaaliksi varmistui punatiili. En tiedä tarinaa pintamateriaalin takana, 
mutta kilpailuehdotuksessa julkisivu oli jätetty valkoiseksi, eikä siitä näy mitään punatiiliin viittaavaa. Toteutunut 
rautatieasema tuo voimakkaasti mieleen punatiiliiset tehtaat elegantiksi tyyliteltynä, kuin vahingossa. Juuri tii-
linen pinta, suuri tehdasmainen ruutuikkuna ja kaupungin lukuisiin piippuihin rinnastuva kellotorni vahvistavat 
mielikuvaa. Rakennus on jotenkin upealla tavalla tamperelainen suoraviivaisessa ja jokseenkin kovakourai-
sessa monumentaalisuudessaan, sekä kauniiden mittasuhteiden ja materiaalien luomassa eleganssissaan. 
Lisäksi se toimii päätteenä ja parina Hämeenkadun toisessa päässä sijaitsevalle punatiiliselle Aleksanterin 
kirkolle, muodostaen ristikkäisakselin Hämeenkadun katkaisevalle punatiilitehtain reunustetulle Tammerkos-
kelle. Halusivat aseman suunnittelijat sitä tai ei, rakennus on miellettävissä paikallishistoriansa romanttiseksi 
tuotokseksi. Todettava on, että aseman ympäristössä on runsaasti myös asemaa vanhempaa punatiilikantaa, 
kuten veturihallit tai Attilan kenkätehtaan rakennus. (Niemelä 2006 s.123), (Mukala 1999 s.102)
 
 Sotien jälkeen 1950-luvulla punatiili nousi taas suosituksi materiaaliksi ainakin osittain Alvar Aallon 
työn vaikutuksesta. Punatiili sopi hyvin osaksi uutta romanttisvivahteista jälleenrakennusajan modernismia. 
Punatiili ja luonnonläheisyyden ihanne yhdistyivät Harry W. Schreckin suunnittelemassa ja vuonna 1957 ra-
kennetussa Pyynikin uimahallissa. Jorma Mukala kirjoittaa teoksessaan ’’Metso Voima Tuulensuu’’ seuraavaa: 
‘’Uimahallin suuresta päätyikkunasta avautuva näkymä tuo luonnon myös osaksi sisätilaa. Kattoikkunat teke-
vät uimahallista miellyttävän valoisan. Uimahallin muodon voi ajatella kasvaneen orgaanisesti valaistus- ja 
luonnonläheisyys-lähtökohdista. Muotoa ei ole suorakulmaistettu, vaan se on saanut jäädä epäsäännöllisek-
si.’’ Luonnon ja punatiilen liiton voi ajatella toimivan hienosti Alvar Aallon vuonna 1952 valmistuneen Säynät-
salon kunnantalon tapaan. Tampereen Taidemuseon johtaja Janne Gallen-Kallela-Sirén puhuu Jari Niemelän 
’’Tiilestä tehty Tampere’’ - kirjassa punatiilen luontoyhteydessä hiukan kansallisromanttiseen henkeen näin: 
‘’Punatiili on hyvin lämmin materiaali, siinä on jotakin, joka sopii hyvin suomalaiseen värimaisemaan. Jos 
katselee esimerkiksi suomalaista mäntyä ilta-auringossa, siinähän heijastuu oranssin-puenrtava pinta, ja se 
väritys toistuu punatiilessä. Punatiili sopeutuu hyvin suomalaiseen värimaailmaan, luontoon ja ympäristöön.’’ 
Sama tiilen ja la luonnon yhteisvaikutus toteutuu myös kahdessa aiemmin mainitussa 1950-luvun kalevalai-
sessa asuntoprojektissa - Pekola ja Kalevankartano. (Mukala 1999 s.118), (Niemelä 2006 s.121)
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 Valossa tai varjossa väriään vaihtava punatiiliseinä ja -piippu, ympäröivä vehreys tai haalea lumi, 
kosken musta vesi ja taivas ovat olleet monien tamperelaisten taidemaalarien aiheistoa viime vuosisadalla. 
Tamperelaista realismia maalanneet lukuisat taiteilijat ovat maalauksillaan varmasti edesauttaneet punatiili-
maisemien kiinnittymistä tiukemmin osaksi temperelaista identiteettiä. Erittäin tärkeitä tamperelaisen kulttuurin 
luojia ovat epäilemättä olleet myös suuret kaunokirjailijat kuten Lauri Viita, Hannu Salama ja Väinö Linna. Toki 
myös elokuva ja valokuva ovat tehneet osansa. Tänä päivänä teollinen tiiliympäristö on niin vahva osa Tampe-
retta, että on vaikea kuvitella sen olleen joskus vaarassa kadota ainakin osittain. Klingendahlin, Finlaysonin, 
Tampellan ja vaikkapa Tullin alueen avaaminen asuin- ja vapaa-ajankäyttöön on varmaankin se viimeinen 
askel, jonka myötä tamperelaiset kollektiivisesti halusivat alkaa huolehtia vanhasta teollisuusympäristöstään. 
Tehtaat viettävät pääosin nyt eläkepäiviään muistellen elämäänsä Tampereen rakennetun ympäristön ehkäpä 
tärkeimpänä kivijalkana. (Niemlä 2006 s.83-85)
 
 1960- ja 1970-luku olivat betonielementin valta-aikaa ja tiilipintaisia rakennuksia rakennettiin harvak-
seltaan. Koskenvarren lisäykset olivat kuitenkin punatiilisiä vakiintuneen käytännön mukaisesti, ja ne täyden-
tävät hienosti maiseman tuoden sinne lisäyksenä myös oman aikansa jälkiä. Eräs hieno lisä tamperelaiseen 
tiilirakennusten kirjoon tuolta ajalta on Sotilaankadun kerrostalot vuosilta 1965-67 suunnittelijoinaan arkkitehdit 
Timo ja Tuomo Suomalainen. Puolustuslaitoksen rakennuttamat talot rajaavat säntillisesti keskelleen vihreän 
pihan. Pihan puolen julkisivut ovat matalammat kuin tontin ulkoreunoille päin osoittavat, jotka korkean muu-
ratun otsansa avulla luovat hivenen linnoitusmaista tuntua. Ulkojulkisivuilta pihalle päin laskeva pulpettikatto 
madaltaa sisäpihan pienijakoisemman julkisivumaailman. Kyseessä on lähiökerrostalo, joka vihreän pihansa 
lisäksi avautuu pääjulkisivultaan laaksoon kohti golfkentän puistomaista ja laakeaa tilaa. Umpikorttelimaisuus 
yllättävässä paikassa antaa sille keskiömäisen osan ympäristössä. Suurten nauhaikkunoiden hallitseman ja 
kaunissuhteisen julkisivun erikoisuus on sen kaikki sivut käsittävä päämateriaali. Valkoiseksi slammatut tiilisei-
nät luovat raikkaan, puhtaan ja veitoksellisen hahmon tuoden esiin myös tiilimuurin kosketeltavan rosoisuu-
den. Yhdistelmä toimii oikein hienosti. (Mukala 1999 s.147)
 
 1970-luvun lopulta alkaen tamperelaisessa arkkitehtuurissa voidaan nähdä selviä merkkejä paikalli-
suuden etsinnästä myös punatiiltä käyttäen. Vuonna 1978 rakennettu Tesoman kirkko istuu punatiilipintaisena 
mäntyjen keskellä tuoden selvästi mieleen Alvar Aallon perinnön. Rakennus on täten vahvasti suomalainen, 
mutta ajatukset työntyvät silti vahvemmin ehkäpä Keski-Suomeen kuin Tampereelle. Hyvin tärkeä tampere-
lainen punatiilimonumentti on Hervannan keskusta-akselin julkisten rakennusten kokonaisuus, joka valmistui 
osissa vuosina 1979 ja 1989. Rakennusten pintamateriaali on johdettu avoimen tietoisesti Tampereen punatii-
likeskustasta. Arkkitehdit Raili ja Reima Pietilä halusivat sisällyttää arkkitehtuuriinsa menneisyyden takaumia 
ja liittää kaukaisen Hervannan materiaalin avulla emokaupunkiinsa. Aikanaan saamastaan kritiikistä huoli-
matta ajatus on mielestäni onnistunut. Onhan Tampereella enemmänkin punatiilisiä ’’etäpesäkkeitä’’, kuten 
esimerkiksi Kalevanlukon naapurissa sijaitseva entisten kenkätehtaiden keskittymä. Samanlaisia punatiilisiä 
vanhojen teollisuusrakennusten ryppäitä on myös vaikkapa Santalahdessa ja Hatanpäällä. Hiljalleen nämä 
teollisuusalueet eivät enää palvele alkuperäisessä tarkoituksessaan, vaan voivat muotoutua alueidensa kes-
kuksiksi muulla tapaa, tästä esimerkkinä vaikkapa Finlaysonin alueen uusioikäyttö. Ehkäpä Pietilät aikanaan 
aistivat näiden vankkojen tiilirakennusten ikuisuuden ja näkivät tulevaisuuteen, jolloin nämä tiilikeskukset toi-
mivat menneisyytensä raunioina palvellen uuden ajan sivilisaatioita uuden ajan tavalla. Voisiko Pietilöiden 
lähiökeskustan viesti emokaupungille olla niin vahva, että esimerkiksi myös Santalahden ja Pispalan tiiliset 
teollisuuskeskittymät säilytettäisiin keskustatoimintojen raameiksi Tampereen tiivistyessä rajojensa sisällä? 
Näin tietysti toivoisi tapahtuvan. Hervanta-keskusta sitoo Tampereen keskustan tehdasalueisiin myös kapeat 
ja tunnelmalliset kulkureitit. Hervannassa ne on toteutettu vielä pienimittakaavaisemmin viitaten tunnelmal-
laan myös Eurooppalaisiin keskiaikaisiin kivikeskustoihin. Aiheistossa on myös viittauksia antiikin Rooman 
raunioihin, mikä osaltaan liittää kokonaisuutta kuvailemaani tehdasrauniovertaukseen. Kokonaisuus on hyvin 
moniulotteinen, veistoksellinen, tarkasti detaljoitu ja toimii upeana keitaana keskellä täysin eri periaattein ra-
kennettua ympäristöään. Ilmeistä on, että tässä vaiheessa teollinen punatiili oli muodostumassa tamperelai-
sen rakennustaiteen identiteetin yhdeksi tärkeäksi kulmakiveksi.

Tammerkosken alavoimalaitos.
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 1980-luvulla yksittäisen rakennuksen osalta punatiili otettiin tietoiseksi kultturihistorialliseksi jatkeeksi 
Tampereen Työväen Teatterin uudisrakennuksessa. Rakennus valmistui vuonna 1985, mutta siitä käytiin ark-
kitehtuurikilpailu jo vuonna 1974. Kilpailun voittivat arkkitehdit Marjatta ja Martti Jaatinen, ja he myös suunnit-
telivat toteutuksen. Kun kyse on työväen teatteritalosta, on helppo assosioida punainen tiili osaksi poliittista 
vasemmistolaisuutta. Toisaalta rakennuksen jyhkeän runsas massa vie ajatukset juuri keskustan tehtaisiin. 
Uudisrakennus kuului samaan ilmiöön kuin Pietilöiden Hervanta-projekti, eli kummatkin nostivat tietoisesti 
esiin muistumia paikallisen tehdayhteisön menneisyydestä ja pyrki vahvistamaan sitä osana tamperelaista 
identiteettiä. Huomattavaa on, että 1970-luvulla käytiin voimakasta keskustelua Tammerkosken varren histo-
riallisen tehdasmiljöön säilyttämisen puolesta. Vaikka Tampereen Työväen Teatteri on sijaintinsa vuoksi nä-
kyvämpi kuin Hervannan keskusta, jää sen ajatuksellinen tausta Pietilöiden työtä latteammaksi. Hervannan 
keskusta kivettyneine tarinoineen kertoo vision mahdollisesta tamperelaisuudesta, TTT:n ollessa enemmänkin 
tehtaiden ja työväen kulttuurin ylistykseksi veistetty patsas paraatipaikalla. (Niemelä 2006 s.105-106)
 
 1980-luvun alusta alkaen punatiili palasi tavanomaiseksi materiaaliksi myös kerrostalojen julkisivu-
materiaalina. Usein tiili näyttäytyi tiililaattoina sandwich-elementin pinnassa, joskus se taas oli paikalla muu-
rattua tukeutuen kantavaan betonielementtirunkoon. 1970-luvulla alkoi irtiotto rationlistisesta arkkitehtuurista 
ja tyylisuuntien kirjo laajeni. Jorma Mukala kiteyttää osuvasti: ‘’Paikan henki tuli ajan hengen tilalle’’. (Mukala 
1999 s.151) Nyt kaiketi elämme aikaa, jolloin tyyli on vapaa jos vain rohkeutta, osaamista ja perusteita löytyy. 
Paikkaan sopivuus on nykyään yleisesti hyväksytty ja tärkeä kriteeri arkkitehtuuria arvioidessa, tosin sen eri 
tasojen tulkinta ja syvällisyys vaihtelevat, tarkastelijan henkilökohtaisista mielipiteistä puhumattakaan. Tampe-
reella paikkaan sopivuuden ja paikallisuuden haasteisiin vastataan usein punatiilijulkisivuilla. Jos vanan pu-
nantiilimiljöön viereen tai osittain sen tilalle rakennetaan uutta, on julkisivumateriaali ainakin osaksi usein tiiltä. 
Se on monesti kelpo ratkaisu, mutta paljon muutakin vaaditaan tamperelaisen rakennustaiteen kehittämiseksi 
ja ideoimiseksi. Historiallista paikallista arkkitehtuuria nyansseineen on Tampereella reilusti yli sadan vuoden 
ajalta. Yhdessä tämä ympäristö rakentaa tamperelaisen arkkitehtuurin perinteen, jota uusi arkkitehtuuri jatkaa 
haluamaansa suuntaan. Ehkäpä jokin merkitys on myös tosiasialla, että Tampereen uudet tiilijulkisivut eivät 
suinkaan ole peräisin Kalevan maaperästä, vaan usein erään itävaltalaisvalmistajan tehtaasta. Toki suomalai-
siakin tiilitehtaita on vielä muutama jäljellä.

Tampereen rautatieasema

Pyynikin uimahalli
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Tampereen Työväen Teatteri
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Suunnitelma

Suunnitelmasta koituvat hyödyt

Kalevanlukon tontin täydennysrakentamissuunnitelmani pyrkii vastaamaan alueellisiin ja taloyhtiön sisäisiin 
tarpeisiin. Kalevanlukon asukaskunta on vanhusvoittoista, ja ylipäätään lapsiperheiden osuus Tammelan 
asukkaista on suhteellisen pieni. Kalevanlukon 96 asunnossa asuu 118 asukasta, mikä kertoo yksinasujien 
suuresta osuudesta. Kalevanlukko ei kuitenkaan sinänsä ole erityisen sovelias ikääntyvän väestön kodiksi 
tiettyjen esteellisyysseikkojen vuoksi. Taloyhtiössä on hissit, mutta hissien luo pääsemiseksi on kuljettava por-
taita. Hissin jatkaminen sisääntulotasanteelle saattaisi tarkoittaa sisääntuloympristön esteettisen arvon huo-
mattavaakin heikkenemistä. Tontille suunnittelemani täydennysrakennus onkin täysin esteetön, ja se sisältää 
osaksi yksin- tai kaksinasujille sopivia asuntoja, joihin liikkumisesteisillä Kalevanlukon asukkailla voisi olla 
mahdollisuus muuttaa vaihtamatta kotiympäristöään. Samalla täydennysrakennus sisältää paljon perheille 
sopivia suurempia asuntoja, mikä vastaa osaltaan alueelliseen tarpeeseen lapsiperheiden osuuden kasvatta-
miseksi asukaskunnassa. Kalevanlukko sisältää myös nykyisellään joitakin suurempia asuntoja, mutta taloyh-
tiötä ei välttämättä sellaisenaan koeta lapsiperheitä houkuttelevaksi.
 
 Piha-alue on pääosin parkkipaikkakäytössä pienehköä virkistysaluetta lukuunottamatta. Kun tonttia 
halutaan täydentää uudella rakennuksella, on paikoitukselle joka tapauksessa keksittävä toinen ratkaisu, ot-
taen huomioon myös autopaikkojen määrän lisääntyvä tarve. Suunnitelmassani autopaikat siirretään maan 
alle. Parkkiluolan päälle rakennetaan pihakansi virkistyskäyttöä varten. Nautittava piha on omiaan myös hou-
kuttelemaan lapsiperheitä taloyhtiön asukkaiksi, jolloin pihasta muodostuisi jälleen vilkas leikkikenttä, niin kuin 
se oli aikoinaan taloyhtiön ensimmäisinä vuosikymmeninä. Uusien asuntojen myyntituloilla voitaisiin maksaa 
maanalaisesta paikoituksesta ja pihakannen rakentamisesta koituvat kulut. Tammelan tulevaisuutta suunnitte-
leva työryhmä on esittänyt suunnitelmia Tammelan torin alaisen parkkiluolan rakentamiseksi. Toriparkki toimisi 
koko Tammelan alueen yhteisenä paikoitusalueena, jolloin autopaikkarasitteesta tonteilla päästäisiin. Kale-
vanlukko on kuitenkin kohtalaisen kaukana torista, minkä vuoksi katson tonttikohtaisen pysäköintijärjestelyn 
olevan tässä tapauksessa tarpeellista. Tällä hetkellä tontille on rekisteröity 51 autopaikkaa, mukaan lukien 
olemassaoleva autotallisiipi. Suunnitelmani seurauksena autopaikkoja olisi 60, joista kaikki sijaitsevat maan 
alla. Epäilen paikoitusalueen olevan tällä hetkellä vajaakäytössä, joten yhdeksän autopaikan lisäys lienee kas-
vavasta kerrosalasta huolimatta riittävä. Mikäli kysyntää lisäpaikoille tulisi, voitaisiin niitä osoittaa mahdollisesti 
tulevasta toriparkista tai Tammelankadun varresta.
 
 Taloyhtiölle koituvat taloudelliset hyödyt täydennysrakentamisesta lienevät kiistattomat. Tontilla on 
käyttämätöntä rakennusoikeutta noin 1800 kerrosneliömetriä, joista taloyhtiö maksaa käytetyn rakennus-
oikeuden ohella vuokraa kaupungille. Taloyhtiön vuokrasopimus kaupungin kanssa päättyy 2013, jolloin 
sopimus uusitaan, mutta vuokran hinta kohoaa moninkertaiseksi. On siis taloyhtiön edun mukaista käyttää 
olemassaoleva rakennusoikeus tehokkaammin ja saada lisää asukkaita eli maksajia taloyhtiöön. Lisäksi voi-
daan ajatella muutoksista johtuva ympäristön laadun paraneminen olevan omiaan nostamaan tontin arvoa, 
mikä vastaavasti nostaisi asuntojen arvoa.

 Suunnitelmastani johtuva ympäristön laadun parantuminen koostuu monista osatekijöistä. Asuntoja-
kauman monimuotoistamisesta johtuva asukaskunnan monipuolistuminen synnyttää parhaimmillaan yhtei-
sön, jossa erilaiset ihmiset voivat erityisyyksillään tukea yhtisöä. Esimerkiksi pihalla leikkivät lapset saavat 
tarkkailevia silmäpareja pihalla ulkoilevista eläkeläisistä. Vastaavasti työikäiset asukkaat voisivat auttaa van-
huksia askareissa, jotka heille ovat alkaneet käydä raskaiksi. Tämä sosiaalinen elämä olisi mahdollista uusis-
sa rakennetuissa raameissa. Uusi suljetumpi sisäpihamaailma olisi turvallinen, helposti valvottava, vehreä ja 
ennen kaikkea viihtyisä. Se tarjoaisi mahdollisuuden leikeille, peleille, oleskelellu ja illanvietolle. Lisäksi uu-
disrakennukseen tehtävä sauna- ja kerhotila kattoterasseineen voisi toimia koko taloyhtiötä palvelevana, jol-
loin vanhat asukkaat voisivat kokea uuden rakennuksen enemmän omakseen. Uudisrakennus sisältää myös 
omalla terassi- tai maantasopihalla varustettuja perheasuntoja, jotka pyrkivät vastaamaan omakotimaisen 
perheasumisen kysyntään keskusta-alueella. Uskon tontille kerroksittain syntyvän kasvillisuuden olevan posi-
tiivinen ilmestys lähes kaikkien asukkaiden mielestä. Vehreyden seassa kulkeva koko taloyhtiölle kuuluva uusi 
esteetön ympäristö pyrkii ottamaan huomioon kaikenlaiset asukkaat.

Kuva esittelee suppeasti täydennyrakentamisen teemoja Kalevanlukon tontilla. 
Valmistin kuvan esittelytilaisuuksia varten, joita pidimme taloyhtiön hallitukselle 
ja koko taloyhtiölle.
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 Tontin toiminnallinen monipuolistuminen ei koske vain piha-alueen paranemista ja asumisen kirjon 
kasvamista. Uudisrakennuksen maantasokerrokseen on sijoitettu kaksi liiketilaa. Toinen liiketiloista sijaitsee 
rakennuksen luoteiskulmassa aktivoiden samalla sisäänkäyntikujannetta ja tuoden samalla julkisempaa kau-
punkitilaa osaksi korttelia. Liiketilan viereiseltä kujanteelta olisi mahdollisuus pästä myös saman korttelin 
naapuritontille, jolloin sisäänkäyntikujanteesta muodostuisi ikäänkuin katutilan jatke. Toinen liiketiloista sijait-
see rakennuksen koilliskulmassa ollen kaksikerroksinen ja avautuen voimakkaasti katutilaan. Tämä tila on 
luonteeltaan enemmän työhuonemainen sopien erityisesti toimisto- tai studiotilaksi. Myös Tammela-projektin 
tiimoilta on peräänkuulutettu uudisrakennuksia, jotka tarjoaisivat liiketiloja. Tammelankadun varren liiketiloille 
on myös historiallinen peruste, koska kyseinen katu oli aikoinaan yksi Tammelan vilkkaimmista kaduista kivi-
jalkapuoteineen.
 
 Väljyys on yksi suunnittelutontin olemassaolevista arvoista. Tammelalaiset kokevat kyselyjen perus-
teella väljyyden yhdeksi kotiympäristönsä positiivisista piirteistä. Se on asia, jota ei täydennysrakentamisella 
ainakaan tässä tapauksessa voida parantaa. Ajattelen kuitenkin, että olemassaolevaa väljyyttä voidaan kor-
vata jalostetulla ja hyvin jäsennöidyllä tilalla, ja jättämällä väljyys kuitenkin yhdeksi tontin ominaispiirteek-
si myös tontin tiivistyessä. Täydennysrakentamisehdotukseni onkin volyymissaan maltillinen, eikä se tähtää 
maksimaaliseen tehokkuuteen. Menetettävä väljyys pyritään korvaamaan laadullisesti parantuneella ja mo-
nikäyttöisemmällä tilalla. Olemassaolevan Kalevanlukon typologia määrittää ilmavuuden olevan yksi korttelin 
ominaispiirteistä. Itäpäädyn korkea ja joka suuntaan aukotettu lamelliosa vaatii tilaa ympärilleen. Siksi olenkin 
jättänyt täydennysrakennuksen ja lamelliosan väliin yhtä paljon tilaa kuin on myös tontin kahden muun kor-
keamman osan välissä. Olen jättänyt myös katselukaistaleen uudisrakennuksen ja Kalevan kenkätehtaan 
rakennuksen väliin vaaliakseni ilmavuutta Tammelan pallokentän suuntaan ja säilyttääkseni kenkätehtaan ra-
kennuksen kauniin päätytiilimuurin osana korttelin ilmettä. Suunnitelmassani tiilimuuri toimii perustana uudelle 
tiiliselle kujanteelle, jossa eri ikäiset tiilipinnat kohtaavat. Kortteli 296 ei ole hengeltään puhdas umpikortteli, 
vaan perustellusti eri korttelityyppejä yhdistävä sekoitus. Se on mielestäni hieno omaleimainen piirre, ja sitä 
on syytä vaalia korttelin fysiikkaan kajottaessa.

Giuseppe De Finetti: Casa della meridiana 1925 - 1927 Milano. 
Eräs suunnitelmaani inspiroinut rakennus.
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Täydennysrakennus Kalevanlukon sisäpihan tuuletusparvekkeelta nähtynä.
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Teemana yhdistävyys

Yksi suunnitelmastani koituva hyöty on toivon mukaan arkkitehtonisen arvon nousu tontilla. Pyrkimyksenäni 
on parantaa arkkitehtuurin keinoin tämän pienympäristön ja laajemminkin alueen esteettistä laatua. Kalevan-
lukon eräs kaupunkikuvallinen ominaisuus on sitä ympäröivän kaupunkirakenteen yhteensitovuus. Se sitoo 
umpikorttelimaisempaa Itsenäisyydenkadun seutua ja avoimesti rakennettua Kalevaa omalla molempia kort-
telirakenteita hyödyntävällä fysiikallaan. 

 Halusin omassa suunnitelmassa jatkaa yhteensitovuuden teemaa. Uusi rakennus pyrkii arkkitehtuu-
rillaan sitomaan korttelinsa eri osia, ottaen kantaa myös ympäristönsä muihin rakennuksiin ja paikkoihin. Uusi 
rakennus on tavallaan pätkä umpikorttelia, mutta samalla se on pistemmäinen fragmentti, joka liittää itsensä 
osaksi alueen lukuisia pistetalomaisia rakennuksia. Se rajaa jämäkästi katutilaa, mutta samalla se sulautuu 
pehmeästi osaksi lämmintä sisäpihamaailmaa. Sen hahmossa yhdistyvät arvokas mutta hempeä kaupunki-
kerrostalomaisuus, sekä naapuruston vanhojen tehdasrakennusten perinnöstä syntyvä tiilinen teollisuusro-
mantiikka. 

 Romanttinen ote suunnittelussa liittää uudisrakennuksen osaksi myös Kalevanlukon ja monien mui-
den naapuruston rakennusten edustamaa sodan jälkeistä romantiikan pehmentämän funktionalismin aika-
kautta. Epäitsetarkoituksenmukaisesti se liittyy laajemmin osaksi myös tamperelaisen punatiiliarkkitehtuurin 
perinnettä.
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Näkymä Tammelankadulta Kalevanpuistotien suunnasta. Näkymä Tammelankadulta kohti täydennysrakennuksen ja Kalevan kenkätehtaan välistä kujannetta.
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Pihan käsittely

Suunnittelemani rakennus ja maanalainen paikoitusalue vaativat Kalevanlukon koko piha-alueen kaivamis-
ta kuopaksi olemassaolevan rakennuksen ulkoseinien ulkopinnan ja tontin rajojen rajaamalta alueelta. Ole-
massaolevan pihan alla on taloyhtiön vanhoja tiiliseinin rajattuja perunakellarikoppeja. Taloyhtiön hallituksen 
mukaan ne ovat kuitenkin melko vähällä käytöllä, ja niinpä ne puretaan suunnitelmassani parkkihallin tieltä. 
Uudisrakennuksen kellaritiloista olen osoittanut korvaavaa varastotilaa Kalevanlukon asukkaille. Toinen puret-
tava osa on tontin länsilaidalla sijaitseva autotallisiipi, jonka sisältämät autopaikat siirtyvät maan alle. Autotal-
lisiiven säilyttäminen ja muuttaminen johonkin muuhun käyttöön aiheuttaisi kohtuuttomasti hankaluuksia sen 
alapuolisen paikoitusalueen rakentamiselle, ottaen huomioon sen toisarviosuus pihamiljöössä. Autotallista 
säilytetään kuitenkin sen muurattu pitkä takaseinä tonttien rajalla. Uudessa pihamiljöössä se paljastaa puh-
taaksimuuratun tiilipintansa liittyen osaksi Kalevan kenkätetaan rakennuksen ja Uudisrakennuksen välistä 
tiilistä kujannetta. Samoin autotallisiiven liittymäkohta olemassaolevaan rakennukseen, joka nyt jää paljaaksi, 
puhdistetaan rappauksesta. Näin rappauksen alapuolinen puhtaaksimuurattu tiilimuuri liittyy kujanteen päät-
teeksi Tammelankadulta katsottaessa. Uusi kujanne rajautuu siis Kalevan kenkätehtaan rakennuksen van-
haan punatiilipäätyyn, autotallisiiven paljaaksi jäävään ja puhdistettuun tiilimuuriin, sekä uudisrakennuksen 
uuteen tiiliseinään. Kujanteen maanpinta käsitellään tiilimursekeellä sävytetyin betonisin pihakivin, joiden väli-
siin aukkohin istutetaan ruohoa. Ratkaisun taustalla on kenkätehdas Kalevan päätymuurin viereinen nykyinen 
maanpinnan käsittely. Paikalla olevan pyykinkuivausalueen pinta on tehty harvalla betonilaatoituksella, jonka 
väleistä ruoho kasvaa vapaasti. Vaikutelma on huolittelematon mutta samalla kaunis. Paikassa on voimakas 
historian tuntu.
 
 Toinen saapuminen pihalle Tammelankadun puolelta tapahtuu uudisrakennuksen ja Kalevanlukon 
korkean lamelliosan välitse. Tämä leveähkö aukko suljetaan maantasossa osaksi uudisrakennukseen kiinnit-
tyvällä istutusaltaalla. Maanpinnasta kohotettu puistikko rajaa pihaa katutilasta ilman, että itsetarkoituksellista 
aitaa tarvitsisi rakentaa. Istutusalueiden kohottaminen maasta johtuu myös tarpeesta saada riittävän paksu 
multakerros pihakansirakenteen päälle. Istutusaltaan ja lamelliosan väliin jää muuta pihaa hiukan julkisem-
man tuntuinen saapumispiha, jonka itäseinustalla sijaitsee keskeisesti Kalevanlukon vanha tiilipiippu. Piippu 
toimii välittävänä elementtinä Kalevanlukon vanhan osan, sekä uudisrakennuksen ja siihen liittyvän istutusal-
taan tiilisten pintojen välillä. Pihakannen pintamateriaalina on harmaa katukivi.
 
 Saapumispihalta tapahtuu käynti varsinaiselle sisäpihalle. Sitä rajaavat Kalevanlukon vanha raken-
nus, sekä pohjois- ja länsireunoiltaan uudisrakennus päätyjensä istutusaltaineen. Uudisrakennuksen ete-
läisen päädyn istutusaltaan osaan on upotettu yksityispiha maantasokerroksen uutta perheasuntoa varten. 
Neliön muotoiseksi rajautuva ja katukivillä päällystetty sisäpiha kohotetaan porrastaen korkeammaksi keskel-
tään. Kohotetun osan päällä sijaitsevat pihan virkistystoiminnot ja istutukset. Luiskilla varustetun korotuksen 
vertikaalipinnat verhoillaan harmaalla liuskekivellä. Pääsisäpihan ja kujannealueen väliin jää pienempi piha 
jätekatokselle, tomutukselle ja pyöräparkille.
 
 Porrastettu pihamaailma jatkuu uudisrakennuksen yhteisellä kattoterassilla ja yksityisellä terassipi-
halla. Moniin uudisrakennuksen asuntoihin liittyvät suurehkot parvekkeet pyrkivät mahdollistamaan asunto-
kohtaiset istutukset. Näin pihan vehreys voi jatkaa kiipeilyä julkisivuilla, jotka avautuvat antavasti kohti etelää 
hyödyntäen Kalevanlukon vanhojen korkeiden osien väliin jäävästä aukosta tulvivan auringonvalon. Valon ja 
vehreyden korostuminen tontilla liittää sitä voimakkaammin Kalevan vehreään ja valoisaan kaupunginosaan.
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Kellarikerroksen pohjapiirros 1: 250   Keltaisella viivoituksella on osoitettu alue, jolta vanhat perunakellarikopit puretaan.
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Pihapiirros ja 1. kerroksen pohjapiirros 1: 250 
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Kerrosala

Maanpäällinen     1990 m2
Kellari     400 m2
Maanalainen autopaikoitus ja luiska  2125 m2

Huoneistoala

Asunnot (ilman parvekkeita)  1215 m2
Liiketilat    150 m2
Sauna- ja kerhotila   70 m2
Yhteensä    1435 m2

Asuntojakauma       Keskimääräinen pinta-ala

1H + TK    2 kpl   45 m2
2H + TK    6 kpl   58 m2
3H + K     7 kpl   84 m2
4H + K     2 kpl   95 m2

Liiketilat    2 kpl   75 m2
Sauna- ja kerhotila   1 kpl   70 m2

Pohjapiirros 2. kerros 1: 200 Pohjapiirros 4. kerros 1: 200 

Pohjapiirros 3. kerros 1: 200 
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Asunnot ja muut tilat

Sisäänkäynnit asuntoihin johtavaan porrashuoneeseen ovat sisäänkäyntikujanteella ja rakennuksen sisänur-
kassa yhteisellä sisäpihalla. Porrashuone nousee ylös selkeällä neliömäisellä pohjamuodolla, jonka keskellä 
kulkee hissikuilu. Huoneen takaseinustalla on koko rakennuksen korkuinen valokuilu, jota pitkin valo kajastaa 
ylemmistä kerroksista alemmille porrastasoille. Neljännessä, viidennessä ja kuudennessa kerroksessa por-
rashuone on avattu ulkotilaan ikkunoin. Lisäksi valokuilun ylpäässä on kattoikkuna. Asuinhuoneistot sijoittuvat 
porrashuoneen ympärille selkein pohjamuodoin. Selkeät pohjamuodot pitävät myös kantavan paikallavaletun 
teräsbetonirungon kohtalaisen yksinkertaisena. Sekä ulkoseinät, että asuntojen väliset seinät voivat monilta 
osin toimia kantavina.
 
 Sisäpihalle työntyvä rakennuksen osa on muuta osaa matalampi ilmavuuden ja valoisuuden säilyt-
tämiseksi. Matalan osan katolle on tehty taloyhtiötä palveleva terassipiha, johon yhteiset sauna- ja kerhotilat 
avautuvat. Asunnot ovat selkeäpiirteisiä, toimivia ja esteettömiä. Useimmissa tapauksissa jo heti eteisestä 
avautuu pitkiä näkymiä asunnon läpi ulos. Vaihtelevasti sekä suurissa, että pienemmissä asunnoissa on 
suurehkot parvekkeet, toisinaan taas ei. Mielestäni korostettu yhteys ulkotilaan ei ole vain suurten asuntojen 
etu, vaan välillä myös pienten. Jotkut eivät välttämättä suurta parveketta halua edes isoon asuntoon. Kai-
kissa niissä asunnoissa, joissa ei ole suurta parveketta, on pieni ulokeparveke. Kaikilla asunnoilla on mah-
dollisuus myös yhteen tai useampaan ranskalaiseen parvekkeeseen. Asunnot ovat varustettu esteettömillä 
kylpyhuoneilla, suuremmissa asunnoissa on myös pienempi wc. Lähes kaikki asunnot avautuvat vähintään 
kahteen suuntaan antaen tiloihinsa ristivaloa. Rakennuksessa ei ole ilmanvaihtokonehuonetta, vaan asunnot 
on varustettu asuntokohtaisilla ilmanvaihtokoneilla, joiden avulla turhaa ilmastointia on mahdollista vähentää. 
Ilmavaihtokoneille on varattu tilaa asunnoissa joko sisäänkäynnin yläpuolelta tai eteisen kaappien yläpuolel-
ta. Viidennen ja kuudennen kerroksen asunnoissa on hormit takkaa varten parvekkeiden vieressä. Hormien 
edessä on takkavaraukset.
 
 Kellarikerrokseen on autopaikoituksen lisäksi varattu asianmukaiset huolto-, varasto- ja tekniset tilat. 
Kellarikerroksen tiloista on maanalaisen paikoitusalueen välityksellä yhteys taloyhtiön olemassaoleviin raken-
nuksiin. Ensimmäisen kerroksen liiketilat on esitelty aiemmissa luvuissa.

Pohjapiirros 5. kerros 1: 200 

Pohjapiirros 6. kerros 1: 200 
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Näkymä kohti täydennysrakennusta Kalevanlukon tuuletusparvekkeelta.
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Näkymä kohti täydennysrakennusta Kalevanlukon tuuletusparvekkeelta.
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Julkisivut

Täydennysrakennuksen julkisivujen päämateriaaliksi tuli suunnittelutyön kuluessa tiili. Kuvia tehdessäni huo-
masin kohtalaisen vaalean ja hiukan keltaisenruskeaan taittuvan tiilen värin sopivan työhön ehkäpä tavallista 
punatiiltä paremmin. Tarkoituksenani kuitenkin on, että pihan alta purettavien perunakellarikoppien materiaa-
lina käytetty tiili voitaisiin uusiokäyttää täydennysrakennuksen julkisvuissa. Näin uusi rakennus syntyisi osittain 
tontin rakennetusta maaperästä, ja uudet julksivut saisivat alusta alkaen jo hiukan patinoituneen pinnan. Hie-
noa olisi myös ajatella, että Kalevanlukossa 1950-luvulla käytetyt tiilet ovat mahdollisesti peräisin Tammelan 
vainioiden tiilitehtaista. Uusien julkisivujen pinta olisi siis Kalevan maaperästä kaivettua ja poltettua savea. Jos 
perunakellarien tiilet ovat kuitenkin liian tummia, voitaisiin tiilimuuripinnan väriä sävyttää esimerkiksi erittäin 
ohuella slammauskerroksella. Tai jos perunakellarien tiilet eivät riittäisi kaikkien julkisivujen verhoiluun, voitai-
siin osa tiilistä korvata vanhan tiilen koon mukaan valmistetuilla uusilla. Nämä ovat kuitenkin seikkoja, joita olisi 
syytä tutkia tarkemmin rakennuksen mahdollisessa toteutusvaiheessa. Oman sävynsä tiilijulkisivuihin tuovat 
myös julkisivujen tuulettumisen vuoksi jätetyt reiät tiilimuuriin seinäpintojen yläreunoissa. Tiilien väleihin jätetyt 
aukkorivit toimivat ornamentinomaisesti, koristaen ja jäsentäen kokonaisuutta.
 
 Julkisivuissa on suurten aukkojen kohdalla valkoiseksi maalattuja betonipalkkeja, jotka kannattele-
vat osaltaan niiden yläpuolisia tiilimuurauksia. Paikallamuuratun tiiliverhoilun, kuten myös verhoiluun liittyvien 
betonipalkkien pääkannakointi tapahtuu rakennuksen kantavasta, paikallavaletusta betonirungosta. Suurten 
parvekkeiden yhteydessä valkoiset betonipalkit liittyvät yhdeksi kokonaisuudeksi parvekkeiden valkoiseksi 
maalattujen puuverhoilujen kanssa. Kokonaisuuden täydentävät salmiakkikuvioidut, valkoiset pyöröteräskai-
teet. Ikkunat ovat lattiasta kattoon ulottuvia ja voivat toimia ranskalaisina parvekkeina. Myös ikkunoiden ke-
hykset ovat valkoiseksi maalattua puuta, ja ikkunoihin liittyvät samanlaiset pyöröteräskaiteet kuin parvekkeilla. 
Osassa asunnoista on myös pieniä ulokeparvekkeita, joiden kaiteet ovat valkoiseksi maalattua lautaa.
 
 Muita huomattavia rakennusosia ovat esimerkiksi valkoiset puupergolat, joita on terassipihoilla ja 
maantasokerroksen yksityispihalla. Yhteisen terassipihan istutusosa ja yksityisen terassipihan kaiteet täy-
tetään maa-aineksella istutusten mahdollistamiseksi. Myös rakennuksen katolle tehdään ruohikko monien 
vanhojen tiilitehtaiden tapaan. Katolta nousevat myös kaksi tiilistä piippua, jotka palvelevat kahden ylimmän 
kerroksen asuntojen takkoja ja neljännen kerroksen puulämmitteistä saunaa.
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Julkisivu pohjoiseen 1: 200 
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Julkisivu itään 1: 200 
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Julkisivu etelään 1: 200 
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Julkisivu länteen 1: 200 
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Leikkaus länteen 1: 200 
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Periaatteelliset osaleikkaukset sisäpihan puolen matalan rakennusosan viherkatosta ja sen alapuolisesta asunnosta 1: 25
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Osaleikkaus rakennuksen 
itäpäädystä 3. ja 4. kerroksen 
kohdalta 1: 25
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