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Diplomityön aihe on täydennysrakentamisen vaihtoehtojen suunnittelu Tampereen
keskusta-alueelle, Tammelaan. Työn on tilannut Asunto- osakeyhtiö Tammelan
puistokatu 20. Diplomityöksi työn on välittänyt Huura oy. Työn lähtökohtina toimivat
Tammelan yleissuunnitelma vuodelta 2012, sekä Huura Oy:n tekemä alustava
hankesuunnitelma syksyltä 2014.

This thesis presents three infill proposals for an urban environment in the city of
Tampere, more specifically in Tammela district. The theses was commissioned by a
housing company “Tammelanpuistokatu 20” and delivered to the author by planning
office Huura Ltd. An urban masterplan for the area from the year 2012 by the city
council of Tampere and a more specific sketch for the use of the designated plot by
Huura Ltd provided the basis for the work. The purposes of the thesis is to design
three apartment buildings that differ in their size.

Diplomityö sisältää kohteen lisärakentamisen suunnittelun alustavien kolmen
luonnossuunnitelman pohjalta, jotka perustuvat kukin eri kerrosneliömäärään.
Suunnittelun tarkoituksena on tuottaa kolme erillistä asuin- sekä liiketiloista
koostuvaa asuinkerrostalovaihtoehtoa asunto- osakeyhtiö Tammelanpuistokatu
20:n tontille.
Tammela on Tampereen keskusta- alueella sijaitseva lähiömäisesti rakennettu
alue, jonka rakennuskanta on pääosin 1970- 1980- luvuilta. Tammelalla on myös
vahva historia työväenkaupunginosana, entisenä Puu-Tammelana. Tammelan
aluetta kehitetään tällä hetkellä eri tahojen toimesta (muun muassa Tampereen
kaupunki) ja hajanaista kaupunkirakennetta halutaan eheyttää erityisesti
täydennysrakentamisella.
Tämä diplomityö tutkii kyseisen tontin lisärakentamismahdollisuuksia edellä
mainituista lähtökohdista ja esittää kolme vaihtoehtosuunnitelmaa. Nämä
suunnitelmat tarjoavat taloyhtiölle selkeät ja havainnolliset lähtökohdat tulevasta
lisärakentamisesta päätettäessä.

Tammela district is a suburban area located within the city center of Tampere. Most
of the buildings have been build during the 1970´s and 1980´s. Moreover, the district
has a strong history as an laborers´ residential area. Currently the district is under
development by different agents such as Tampere City. The aim is to develop this
urban sprawled by means of infill construction that complement the already existing
city landscape.
The thesis studies the urban infill possibilities for the designated plot. Hence, the
outcome of the thesis is three different proposals for complementing the architecture
of the designated plot. The thesis creates clear and visualized plans that facilitates
the decision-making of the project’s commissioner in its plans how to infill the plot.
The project combines building design and urban planning. The result of the project
is therefore an urban infill proposal for the Tammela district.

Työ on yhdistelmä rakennus- sekä kaupunkisuunnittelua. Näin työn lopputuloksena
on kolme erillistä täydennysrakentamissuunnitelmaa Tammelanpuistokatu 20:n
tontille.
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Johdanto ja diplomityöni taustaa
Aloittaessani arkkitehtuurin opinnot kotikaupungissani Tampereella vuonna 2009, en
osannut arvata minkälaisen oppimisen polun yliopisto minulle tulisi tarjoamaan. Suomi
oli juuri tuolloin vaipumassa taantumaan, mikä tuntui vaikuttavan myös rakentamiseen.
Muutokset arkkitehtuurin opiskelussa liittyivät ympäristön katsontatapoihin ja tulevaisuuden
suunnitteluun. Ekologisten arvojen huomioiminen suunnittelussa, vanhan korjaaminen ja
täydennysrakentaminen olivat havaitsemiani nousevia teemoja. Nämä suuntaviivat tulivat
osaksi arkkitehtonista katsontakantaani siis jo opiskelujen alkuvaiheessa.
Kiinnostukseni korjausrakentamista ja täydennysrakentamista kohtaan muodostui niin
koulutusohjelman kurssivalintojen kuin opiskeluaikani työpaikan johdosta. Olen ollut
opintojen alusta asti erityisen kiinnostunut rakennetusta ympäristöstä, sen muokkaamisesta
ja parantamisesta arkkitehtuurin keinoin. Ruotsissa ja Ranskassa suorittamani
opiskelijavaihto-ohjelmat entisestään kasvattivat ajatusta siitä, että tulevaisuuden
ympäristöä tullaan rakentamaan täydentämällä ja korjaamalla. Myös Suomessa ja
Tampereella rakennuspolitiikka on muuttumassa ja ennen vallinnut rakennustyyli, ts.
vanhan purkaminen ja uuden tilalle rakentaminen, on enää vain harvoin mahdollista.
Diplomityöprosessia aloittaessani minulla oli takana lähes koko opiskeluajan kestänyt
työura Huura Oy:ssä. Yhtiöllä oli myös kokemusta diplomitöistä, sillä se oli teettänyt
aikaisemmin muutaman onnistuneen täydennysrakentamista käsittelevän diplomityön.
Samaan aikaan Tampereen kaupungin tulevaisuuden visioon kuului tärkeänä osana
täydennysrakentaminen. Tammelan yleissuunnitelma sekä ullakkorakentamisselvitys
olivat osoituksia täydennysrakentamisen tärkeydestä. Tämä rohkaisi minua etsimään
täydennysrakentamiseen liittyvää diplomityöaihetta Tampereen kaupungin alueelta.
Huura Oy:n toimitusjohtaja, Jouni Huura tarjosi minulle mahdollisuutta
toteuttaa
diplomityönä
asuntoosakeyhtiö
Tammelanpuistokatu
20:n
täydennysrakentamisvaihtoehtojen suunnittelun. Kyseiselle asunto- osakeyhtiölle oli Huura
Oy:n toimesta tehty kiinteistön korjaamiseen tähtääviä hankesuunnitelmia jo aikaisemmin.
Diplomityöni tulisi osa tätä jatkumoa. Tammelanpuistokatu 20:n hallitus tilasi diplomityönä
kolmen erilaisen täydennysrakentamisvaihtoehdon suunnittelun lokakuussa 2015. Tilaajan
tavoitteena oli saada kolme kooltaan eroavaa havainnollista luonnossuunnitelmaa
kyseiselle tontille. Työn lähtökohtina toimivat vuonna 2012 valmistunut Tammelan
yleissuunnitelma ja Huura Oy:n laatima hankesuunnitelma tontin lisärakentamisesta
vuodelta 2014. Työn valmistumisajankohdaksi sovittiin kevät 2015.
Asunto- osakeyhtiön hallituksen tärkeimpänä motiivina työn tilaamiselle oli kiinteistöön
kohdistuva korjaustarve ja sen rahoittaminen tontin täydennysrakentamisella.
Päällimmaisena toiveena olivat visualiset ja helposti ymmärrettävät suunnitelmat tontin
täydennysrakentamisesta, jotka toimisivat taloyhtiön päätöksenteon tukena sen päättäessä
mahdollisesta jatkosuunnittelusta.
Projektin ajankohtaisuus, työn tilaajan todellinen tarve suunnitelmalle sekä
henkilökohtainen kiinnostukseni Tampereen kaupunkikehityksestä loivat minulle toisaalta
haastavat, mutta toisaalta myös erityisen miellyttävät lähtökohdat diplomityöhöni.
Diplomityöntekoprosessi on ollut mielenkiintoinen kokonaisuus kaupunkisuunnittelua,
rakennussuunnittelua sekä vanhemman rakennuskannan arvottamista. Haluan kiittää
rakennusarkkitehti Jouni Huuraa työn välittämisestä sekä professori Olli- Paavo Koposta
ohjauksesta. Perheelleni ja Callistélle lämmin kiitos tuesta.
Tampereella 5.5.2015		

Lassi Mustonen
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Tammelan kaupunkikuvallinen siluetti

1. maailmansota

Tampere perustetaan 1779

I

1890:
Tammela on kaavoitettu ja ensimmäiset
rakennukset alkavat rakentua. (s.12)

1918:
Tammelassa
käydään
kiivaita
taisteluja
kansalaissodassa ja kaupunginosa kärsii
laajoja vaurioita. (s. 13)

Pirkanmaan
talousalue
jatkaa
kasvamistaa
19902000luvuillla. Suurin osa Tammelan
kaupunginosan asuintaloista on
tulossa peruskorjausikään (s.18-19)

1887:
Tammelan ensimmäinen asemakaava valmistuu.
Alue on vielä muutamaa torppaa lukuunottamatta
viljelysmaata. (s.12)

Tammelan yleissuunnitelman mukaisesti jokaista tonttia suunnitellaan erikseen ja
ne kaavoitetaan tarvittaessa lisärakentamiselle.
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2012 Tammelan yleissuunnitelman mukaisesti alue täydennysrakennetaan niiltä osin kun se on mahdollista. Suunnitelma tähtää mm. alueen
asukasluvun lisäämiseen ja katutilan parantamiseen. (s. 20-21)

2. maailmansota

1940- 1966
Tammelaan rakennetaa muutamia kaavanmukaisia tiilitaloja
vielä 1950- luvulla täydentämään puutalokortteita. Samalla
Kalevan kaupunginosaa aletaan rakentamaan funktionalistisin
suunnitteluperiaattein. (s. 14)

yteiskuntarakenteen muutos
1960- ja 70- luvuilla

Kaupungistuminen, lähiöiden
rakentaminen (s. 16-17)

1920 ja 1930- luvut:
Tammelan aluetta korjattaan ja rakennettaan
kansalaissodan jälkeen uudelleen. Alueelle
valmistuu myös muutamia korkeita tiilisiä
asuinkerrostaloja. (s.13)

1966Tammelan saneerauskaavan mukaisesti vanhat puutalot puretaan alueelta lähes kokonaan. Alue kaavoitetaan 7kerroksisille asuinkerrostaloille ja tontteja yhdistettin. (s.15)
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Tammelan alueen kehitystaustaa

Tammelan alue sijaitsee Tampereen kaupungin itäpuolella. Alkujaan
Tampereen kaupunki perustettiin Tammerkosken kartanon pelloille kosken
länsipuolelle ja virallinen asemakaava vahvistettiin vuonna 1779. (Mukala
1999, s.9) Tampereesta muodostui teollisuuskaupunki kosken ympärille
ja samalla se siis levittäytyi myös itään. Vuonna 1876 rakennettu rautatie
nykyiselle Tampereen alueelle oli merkittävä kaupunkia muokkaava
tekijä. Kosken ja rautatien väliin oli jäänyt ilman kaavoitusta rakennettu,
työväestön asuttama Kyttälän alue, joka rautatien valmistumisen jälkeen
liitettiin osaksi kaupunkia.
Tampereen kaupunki muuttui tehtaiden kaupungiksi. Muutokset johtivat
siihen, että suurelle määrälle työläisiä tarvittiin asuinpaikkoja kaupungin
alueelta. Asuntojen tarve kasvavalle työläisväestölle oli myös syy Tammelan
alueen syntyyn.
Tampereen
kaupungin
perustamisaikaan
Tammela
oli
vielä
maatalousaluetta. Tuolloin nykyisellä Tammelan alueella sijaitsi lähinnä
muutama torppa viljelysmaineen.
Tammelan alue kuului vielä ennen vuotta 1880 Messukylään, jolloin
se liitettiin Tampereeseen. Ensimmäinen suunnitelma Tammelan
ruutuasemakaavasta
tehtiin
kaupunginarkkitehti
F.L.Caloniuksen
toimesta kuitenkin jo vuonna 1877. Vuonna 1880 kaupunginvaltuusto
päätti, että Tammelan alue varataan työväenasunnoille. Kaupunginosan
asemakaavaa oli tarkennettu vuoteen 1887 mennessä niin, että se sisälsi
44 korttelia, 170 tonttia ja joukon varastokortteleita. Samoin Tammelan
alueen kauppapaikkana tunnettu Tammelantori oli jo mukana uudessa
ruutuasemakaavassa.
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Vuonna 1897 Laadittu yleiskaava. Tässä
kaavassa niin Tammela kuin Kyttäläkin ovat jo
kaavoitetut. Tampereen kaupunki osti Kyttälän
ja Tammelan maat Hatanpään kartanolta
ja samalla kaupungin itäraja siirtyi kauaksi
Kissanmaalle. (Wacklin 2008, s. 6)

Vuonna 1892 perustetun Tampereen Tapettitehtaan rakennuksen nykyisen Tammelantorin laidalla. Nykyisin paikalla
on jo asuinkäyttöön muutettu entinen Aaltosen kenkätehdas.

Alueen tontit vuokrattiin huutokaupalla vuonna 1890 ja jo saman vuoden
marraskuussa aloitettiin rakennustyöt. (Wacklin 1997 s.12). Näin alkoi
Tammelan alue rakentumaan.
Tammelan alue määritellään usein rautatien, Kalevantien, Kalevan
puistotien ja Kaupin metsän rajaamaksi alueeksi. Tässä diplomityössä
Tammelan aluetta käsitellään lähinnä niin, että eteläisenä rajana on
itsenäisyydenkatu eikä Kalevantie. Tämä siitä syystä, että varsinainen
suunniteltu Tammelan täydennysrakentaminen tulee tapahtumaan
enimmäkseen itsenäisyydenkadun pohjoispuolella.

Kartta vuodelta 1897. Tammelan alue oli jo
kaavoitettu, mutta läheskään kaikkia tontteja ei
oltu rakennettu.

Yleiskuva Tampereesta vuodelta 1866. Hämeensilta näkyy kuvan keskellä ja Kyttälän
työväenasumukset kuvan oikealla puolella. Taustalla siintää Finlaysonin tehtaan kuusivooninkinen
sekä Näsinkallio.

Kartta vuodelta 1902. Tammelan alue on jo
rakennettu lähes kokonaan lukuunottamatta
muutamaa tonttia alueen pohjoispäässä.

Tammela noin vuonna 1900, ilmeisesti Kaupin suunnalta kuvattuna.

Tammelan alue 1900- luvun alkupuolella
Tammelasta kehittyi 1900- luvun alussa työväen luokan asuinalue,
joka koostui lähes yksinomaan yksikerroksista puutalokortteleista.
Kansalaissotaan, vuoteen 1918 mennessä Tammela oli jo rakentunut
niin, että sen itäraja ulottui aina Salhojankadulle asti. Puutalovaltainen ja
tiivis Tammelan alue oli herkkä tulipaloille ja se kärsikin suuria palotuhoja
kansalaissodassa. Osa alueesta jouduttiin rakentamaan kokonaan
uudestaan sodan jälkeen. (Wacklin 1997 s.108)
Tammelan työväen alueelle oli rakennettu 1900- luvun alkupuolella myös
tehtaita. Tammelasta oli muodostunut pienten ja keskisuurten tehtaiden
keskittymä. Tuotanto näissä tehtaissa painottui kenkien valmistukseen.
Alueella on laskettu olleen parisenkymmentä kenkätehdasta joista
tunnetuimmat lienevät Branderin kenkätehdas Tammelanpuistokadun ja
Tapionkadun kulmassa, Aaltosen kenkätehdas Tammelanpuistokadun ja
Kullervonkadun kulmassa Tammelantorin laidalla, Attilan kenkätehdas
itsenäisyydenkadun ja Tammelanpuistokadun kulmassa sekä kenkätehdas
Solena Salhojankadun ja Tammelankadun kulmassa. Tammelassa sijaitsi
myös muuta teollisuutta kuten Kone ja Terä Oy -niminen tehdas ja valimo
Tammelanpuistokadulla Aaltosen kenkätehtaan naapurissa. Tehdas valmisti
muun muassa laivoja ja rautatievaunuja sekä myöhemmin tehdas tuli
tunnetuksi polkupyörien valmistajana. (Wacklin 1997, s.53)
Puu-Tammelasta voidaan kaiketi puhua käsiteltäessä aikaa ennen
vuotta 1966, jolloin Tammelaan valmistui uusi asemakaava. Tammelan
kultakaudet puutalovaltaisena alueena ajoittuvat historiankirjoituksen
sekä kuvamateriaalin perusteella 1920- ja 1930- luvuille. Tällöin Tammela
oli rakennettu kaavanmukaisesti valmiiksi. Kaupunginosa oli eloisa ja
hyväkuntoinen työläisalue, jossa asuinrakennuskanta oli uudehkoa,
liiketoiminta viriiliä ja tulevaisuudenkuva muutenkin ensimmäisen
maailmansodan ja kansalaissodan jälkeen suuriltaosin positiivinen.

Branderin kenkätehdas valmistuttuaan 1920luvulla. Nyttemmin rakennusta on jatkettu ja
korotettu. Rakennus sijaitsee Tapionkadun
ja
Tammelanpuistokadun
risteyksessä,
suunnittelualueen naapurissa.

Terä ja Kone Oy:n tehdasrakennukset
Tammelanpuistokadun
varrella.
Rakennukset on nyttemmin purettu ja
tontilla on huoltamorakennus, liiketilaa, sekä
asuntoja. Rakennus oli Tapionkadun Ja
Tammelanpuistokadun kulmassa.

Loistossaan olevaa Puu-Tammalaa pohjoisesta päin kuvattuna 1930- luvulla.

Tammela kärsi vakavia vaurioita kansalaissodan aikaan. Palonarka, tiivis ja puulämmitteinen
puutaloalue oli tulipaloille altis.

Pinninkadun pohjoispää. Taustalla näkyy vielä
olemassa oleva Osmonpuiston laululava.

Kuuma verimakkara, eli mustamakkara
kauppansa Tammelantorilla.

teki

Riukuja, eli rakennusten väliin jäävä paloosastointi.
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Sodan jälkeiset vuosikymmenet

Tammelan alue kärsi tuhoja myös toisen maailmansodan aikaan. Yleisesti
Suomea vaivannut 1940- ja 1950 -lukujen asuntopula vaikutti luonnollisesti
myös Tampereella. Suunnitteluihanteet olivat muuttuneet moderneiksi ja
rakennustekniikka kehittynyt. Tammelan itäpuolella
sijaitsevaa Kalevan
kaupunginosaa alettiin rakentaa jo toisen maailmansodan aikana. Kaleva kasvoi
todenteolla sodan jälkeen. Myös Tammelan alueella rakennuspaine kasvoi. Tämä
materialisoitui yksikerroksisien puutalojen paikoille tai tyhjille tonteille rakennetuilla
korkeammilla kivitaloilla. 1950- luvulla alueelle nousi lähinnä yksittäisiä, ruutukaavan
mukaisia kuusikerroksisia tiilitaloja.
1950- luvulla alkoi käydä selväksi, että Tammelan yksikerroksinen puutaloalue,
jossa ulkohuussit ja puulämmitys olivat edelleen arkipäivää, tarvitsisi suurempaa
saneerausta. Myös kasvava autoliikenne ja autojen vaatima parkkitila tuottivat
painetta asemakaavan ja alueen uudistamiseksi. (Wacklin 1997 s.142)
Kun modernistisin suunnitteluperiaattein rakentunut Kaleva alkoi valmistua
neitseelliselle maalle kaupungin itäpuolelle, jäi puutalovaltainen Tammelan
kaupunginosa uuden Kalevan sekä kantakaupungin väliin.
1950- luvun lopulla uutta asemakaavaa alettiin valmistelemaan ja Tammelan
vallitsevaa tilannetta kartoittamaan. Uusi, täysin alueen saneeraava asemakaava
valmistui Antero Sirviön toimesta vuonna 1966. Se muutti Tammelan 67-kerroksisten betonitalojen kaupunginosaksi. (Wacklin 1997 s. 143)

Vanha postikortti Tammelan ja Kalevan rajalta oletettavasti 1950- luvulta, jolloin Tammelan koulua
laajennettin alueen kasvavan lapsimäärän takia. Kuvassa vielä vanha, tiukasta ruutukaavasta
aikoinaan poikennut, Georg Schreckin suunnittelema vanha koulurakennus. Samanlaista
ruutukaavasta irrottautumista on havaittavissa LSV- arkkitehtien suunnittelemassa Tammelan
yleissuunnitelmassa vuodelta 2012.
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(Kuva oikealla) Ilmakuva Tammelasta vuodelta 1946. Rastilla on merkitty korttelissa
sijaitseva suunnittelualue.
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Tammelan saneerauskaava
Tammelan uusi asemakaava, joka valmistui vuonna 1966, heijastelee koko
maanlaajuista muutosta niin yhteiskunnallisesti, kuin taloudellisestikin. Elintason
nousu, maaltamuutto ja autoistuminen vaikuttivat kaupunkien kehitykseen. Kuten
Lehtovuori toteaa, Suomessa elinkeinorakenne muuttui poikkeuksellisen nopeasti.
(lehtovuori 1999, s. 100)
Samanaikaisesti 1960- ja 70- luvuilla rakennusteollisuuden kehitys mahdollisti
esivalmistettujen betonielementtien nopean ja suhteellisen edullisen tuotannon.
1960- luvun rationaalinen arkkitehtuurisuuntaus kaavasuunnittelussa ihannoi jo
vallitsevaa ruutukaavaa ja näin itse alueen katuverkostoa ei saneerauksissa juuri
muutettu. Näin syntyivät suuntaviivat Tammelan saneeraamiselle.
Puu-Tammelassa ei juuri ollut yleisiä puistoja, mutta viheralueet löytyivät
umpikorttelien sisältä. Uudessa kaavassa viheralueiden tärkeys analysoitiin
seuraavasti: ”Puistoja on niukasti, mutta alueen keskeisen sijainnin ja maan arvon
huomioon ottaen uusia puistoja olisi muodostettava tarkkaan harkiten.” (Tammelan
yleissuunnitelma 2012 s.17)
Vuoden 1966 asemakaavan tavoite oli, että Tammelan alueella vähintään kaksi
vanhaa tonttia yhtyy ja näin niistä muodostuu yksi isompi tontti. Autopaikat
osoitettiin järjestämään jokaiselle tontille ajoradan varteen. Autopaikkavaatimuksena
oli yksi autopaikka asuntoa kohden. (Tammelan yleissuunnitelma 2012 s.17).
Alun alkaen puu- Tammelassa jokainen tontti on ollut suorakaiteen muotoinen ja
noin kolmekymmentä metriä leveä sivuiltaan. Uuden kaavan mukaisesti tontteja
yhdistettiin ja lamellimaiset rakennusmassat sijoitettiin keskelle tonttia. Näin
mahdollistettiin modernin kaupunkisuunnittelun mukainen avoin kortellirakenne.
Tammelan puutaloalue muuttui noin kymmenen vuoden aikana avoimeksi
lähiörakentamisperiaatetta noudattavaksi betonielementtikerrostaloalueeksi. Olihan
Antero Sirviön kaavaan vaikuttanut Otto Iivar Meurmanin asemakaavaoppi vuodelta
1947. Meurmanin opin vaikuttajia taas oli esimerkiksi Tony Garnier ja hänen
teollisuuskaupunkimalli, jossa kaupunki jaettiin eri funktioiden mukaan. Tämän
ajattelun mukaan Tammelastakin tuli yhä selvemmin vain asuinalue, josta ajan
mittaan lopettivat tehtaat ja katosivat kivijalkakaupat.

Itsenäisyydenkadun ja Tammelanpuistokadun risteys. Vanha Puu-Tammela ottaa vastaan
modernia kaupunkisuunnittelua.

Vanhat puutalot saivat väistyä kun Tammelaa saneerattiin 1960- luvulta alkaen. Kuva Pinninkadulta kohti pohjoista.

Osmonpuiston pohjoispuolelta kuvattu kohti Tammelaa. Osmonkallion laelle rakennettiin uuden kaavan mukaisesti
korkeita kerrostaloja, jolloin näköyhteys puiston läpi hävisi kokonaan.

Tammelan kaava vuodelta 1966. Kaavan
laatijana
toimi
silloinen
Tampereen
yleiskaava- arkkitehti Antero Sirviö.
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Taustaa Tammelan kaupunkikuvan nykytilalle
(1960- ja 70- lukujen muutos)

Tammela on tunnistettavissa tänä päivänä betonielementtikerrostalopainotteisena
asuinalueena. Kaupunkikuvan muuttuminen umpikorttelimaisesta, tiiviistä
puutalokorttelirakenteesta avoimeen korttelirakenteeseen ei tapahtunut vain
Tammelassa, vaan se oli yleinen ilmiö Suomessa.
1960- luvulla elinkeinorakenne alkoi muuttua Suomessa nopeasti. Puhuttiin niin
sanotusta maaltamuutosta. 1970- luvulle mennessä maanviljelystä sai enää
20 prosenttia maan väestöstä toimeentulonsa. Suomi kaupungistui nopeasti ja
samalla kasvukeskuksiin syntyi mittava asuntopula. Myös rakentaminen muuttui
käsityöpainotteisesta teolliseen rakentamiseen.
Tampere oli yksi näistä kasvukeskuksista. Tampereelle rakennettiin useita lähiöitä,
tunnetuimpana Hervanta. Keskusta- alueen tuntumassa olleet Tammelan sekä
Amurin puutaloalueet kokivat samalla saneerauksen, joka toteutettiin uudella
kaavalla sekä alueille ennestään vieraan rakennustekniikan ja materiaalien avulla.
Nuori arkkitehtikunta omaksui samanaikaisesti kansainväliset virtaukset;
rationalismin ja konstruktivismin. Suurena innoittajana toimi Mies van der Rohe ja
hänen pelkistetty ja koruton arkkitehtuurinsa. Kaavoituksessa omaksuttiin sama
pelkistetty ideologia ja näin useassa saneerattavassa kohteessa jo valmiiksi ollut
suorakulmainen ”ruutuasemakaava” sopi luontevasti teolliseen rakentamiseen. Näin
oli myös Tampereen Tammelan alueella, jossa katulinjaukset olivat valmiiksi ajalle
tyypilliseen suunnitteluun sopivat. (Lehtovuori 1999, s. 100-102.)
1960- ja 70- luvuilla valmistuneita asuinalueita pidetään usein kolkkoina ja
persoonattomina. Samaan aikaan kun yhteiskunnassa oli meneillään valtava
rakennemuutos, arkkitehdit keskustelivat kiivaasti arkkitehtuurin asemasta
teollistuvassa rakennustuotannossa. Toisaalta laadukkaita asuntoja tuli saada
mahdollisimman monelle, toisaalta taas rakennusteollisuuden yhä voimistuva
ylivalta ei miellyttänyt arkkitehtikuntaa.
Arkkitehtien kädenjälki näkyi yhä harvemmin 1960- luvun loppua kohden
kuljettaessa ja asuinrakennukset muuttuivat yhä persoonattomimmiksi. Timo Koho
on koonnut kirjaansa ”Suomalaisen Arkkitehtuurin 60- luku” arkkitehtuurikunnan
keskusteluja arkkitehtuurin kentältä nopeasti muuttuvassa ajassa. Kirjassa
arkkitehtuurikriitikko Pekka Suhonen arvioi vuonna 1969, että kiinnostus estetiikkaa
kohtaan oli vuosikymmenen aikana hiipunut arkkitehtien keskuudessa. Syynä tähän
oli suunnittelijoiden tuntema moraalinen vastuu ahtaasti ja onnettomasti asuvien
ihmisten puolesta. Siten arkkitehtuuri käsitettiin luonteeltaan enemmän ideologiana
kuin taiteena.

(Kuva oikealla ylhäällä)
Tampereen suurin lähiö, Hervanta, rakentumassa. (Kuva http-//www.hervannantarina.fi/#story/8
6.3.2015)
(Kuva oikealla alhaalla)
Ainonkadun ja Pinninkadun kulmassa sijainnut puukerrostalo on pystyssä vielä 1970- luvulla.
Takana Branderin kenkätehdas sekä Tammelanpuistokatu 18 ja 20 rakennukset. (Kuva https://
www.facebook.com/photo.php?fbid=897230620322203&set=oa.491800710947177&type=3&theat
er, haettu 18.4.215)
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Samalla nuorten arkkitehtien joukossa ajateltiin yleisesti, että Alvar Aallon johtama
funktionalismi tarjosi liian individualistista ja luontokeskeistä, ja näin jopa elitististä
arkkitehtuuria eikä sitä pystytty soveltamaan suuriin ihmismääriin.
Osa arkkitehtikunnasta oli innostunut järjestelmäajattelusta. Arkkitehtien ote
ja asema asuinrakentamisessa väheni kuitenkin huomattavasti 1960- luvun
loppupuolelle mentäessä ja rakentaminen yksipuolistui. Niin sanotut aluerakentajat
alkoivat ottaa suurimman ja näkyvimmän aseman rakentamisessa, ja suunnittelu
kulki vahvasti rakennustuotannon ehdoilla.
(Mäkiö 1994 s. 178-179)
Vaikka rakentaminen muuttuikin tästä näkökulmasta katsottuna köyhemmäksi ja
ympäristöjen laatu kärsi, olivat 1960- ja 70- luvut vahvaa yhteiskunnan kehityksen
aikaa. Elintaso nousi vauhdilla, liikkuminen muuttui ja helpottui yksityisautoilun
yleistyessä ja tekniikka kehittyi nopeasti palvellen yhä useampaa ihmistä. Tämä
kaikki näkyi myös Tampereen kaupunkikuvassa.
(Kuva keskellä ylhäällä)
Tampereella oli johdinautoliikennettä aina vuoteen 1976 asti. ”Rollikka” oli sähköllä toimiva,
saasteeton vaihtoehto dieselbussiliikenteelle. Dieselbussiliikenteeseen siirtymistä pidettiin
kuitenkin 1970- luvulla kehityksenä. (Kuva http://www.raitio.org/trolley/tampere/tpelinja.htm
7.4.2015).
(Kuva oikealla ylhäällä)
Mustamakkara Tammelantorilla on tehnyt kauppansa läpi Tammelan muutosten ja automarkettien
yleistymisen. (kuva, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201891930406689&set=oa.491
800710947177&type=3&theater, haettu 18.4.2015)

Tampereen autoistuessa parkkitaloista tuli olennainen osa kaupunkikuvaa. Kuvassa Anttilan
parkkitalo. (Kuva Lintinen, Tampere 1976)

Tampereelle valmistui vuonna 1971 uusi
symboli, Näsinneula. Näkötorni oli aikansa
insinööritekniikan voimannäte. (Kuva vanha
postikortti)

Huoltoasemat olivat luonnollinen osa kaupunkikuvaa 1970- luvun autokulttuurin yleistyessä. Kuvassa huoltoasema
Tampereen paraatipaikalla Frenckelin edessä. (Kuva , https://www.facebook.com/348044151979565/photos/a.3480
63378644309.1073741828.348044151979565/613895442061100/?type=1&theater ,haettu 19.4.2015)
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Kohti nykytilannetta ja
täydennysrakentamista

Suurin osa Tammelan rakennuskannasta on rakennettu 1970- luvulla. 1990- luvulla
ja 2000- luvun jälkeen Tammelaan on rakennettu vain yksittäisiä rakennuksia. Yksi
niistä harvoista on vuonna 1990 asuntomessuilla esitelty asuinkerrostalo Tammelan
pohjoispäässä, joka oli Suomen ensimmäinen terästalo. Samoilla messuilla
esiteltiin peruskorjattua Tammelaa sekä muutamia uusia asuinrakennuksia ja
palveluasumista.(Asuntomessut 1990)
Suurin osa Tammelan alueen rakennuskannasta on tullut korjausikään.
Julkisivukorjauksia ja putkiremontteja tehdään 2000- luvulla Tammelassa lähes joka
korttelissa. Kalliit peruskorjaukset edesauttavat taloyhtiöitä etsimään uusia keinoja
rahoittaa korjauksiaan.
Tampereen seutukunta ja erityisesti Tampere ovat kasvualuetta. Laskelmien
mukaan uusien asuinalueiden rakentaminen niin olemassa olevan infrastruktuurin
kuin palveluiden ulottumattomiin on huomattavasti kalliimpaa kuin nykyisen
kaupunkirakenteen tiivistäminen. Asumisen hajauttamisen on siis laskettu tulevan
yhteiskunnalle ja kaupungeille kalliimmaksi kuin olemassa olevan tiivistämisen.
Näistä lähtökohdista Tampere on tehnyt vuonna 2012 strategisen yleissuunnitelman
Tammelan alueen täydennysrakentamiseksi.
Pohjolankadulla
Tammelan
pohjoispäässä
sijaitseva Terästalo valmistui vuonna 1990
Tampereen
asuntomessuille.
Asuinrakennus
oli Suomen ensimmäinen teräsrakenteinen
asuinkerrostalo (kuva Mukala 1999, s. 163)
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1990- luvulla valmistunutta vuokrapalveluasumista Vellamonkadulla.

Tammelan
palvelukeskus
valmistui
Itsenäisyydenkadulle vuonna 1994. (kuva Mukala
1999, s. 161)

Tammelan alueen rakennusten rakennusvuodet.
(Kuva Tammelan yleisuunnitelma 2012)

Tammelan nykytilannetta

Punatiiltä
on
käyetty
Tammelassa
myös
u u d e m m a s s a
asuintuotannossa.

Tammelassa
avautuu
avaria näkymiä. Autotallit
ovat Pinninkadun varrella
olevan
asuinkerrostalon
maantasokerroksessa.

Näkymää Mäkipäänkadulta Itään. Modernille kaupunkisuunnittelulle on
ollut tyypillistä suunnatta asunnot itä- länsi suuntaisesti, jotta huoneet
saavat mahdollisimman paljon luonnonvaloa.

As oy Pikilinnan sisöpiha
on tyylikäs ja ainutaatuinen
ympäristö
Tammelassa.
Katujulkisivut ovat tiilipintaisia
ja sisäpihan julkisivut ovat
rapatut.

As oy Tammelankulmassa
on katkaistua nauhajulkisivu.
Entinen
katuverkosto
muistuttaa
kulkijaa
taloa
alitettaessa.

Pihat on rajattu matalilla aidoilla, koska alkuperäinen kaava kielsi aitojen
rakentamisen. Katutason kaupunkikuvaa hallitsevat autot.

Korjattu
ja
julkisivupinta
Pinninkadulla.

alkuperöinen
kohtaavat

Annikin
puutalokortteli
on ainut säilynyt puinen
umpikorttelikokonaisuus
Tammelassa.

Mäkipäänkatu 39-41 on Tammelan ensimmäinen elementtikerrostalo.
Asumismukavuutta lisää alakerrassa sijaitseva, asukkaiden käytössä oleva
uima- allas.
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Tammelan yleissuunnitelma

Tammelan yleissuunnitelma on valmistunut vuonna 2012. Se on Tampereen
Tammelan alueen tulevaa kaavoitusta ja rakentamista ohjaava strateginen
yleissuunnitelma, jonka tärkeimmiksi tavoitteiksi on asetettu Ilmastonmuutoksen
hillitseminen, tonttipulaan vastaaminen, energiatehokkuuden lisääminen,
asukasmäärän
kasvattaminen
sekä
kaupunkikuvan
kohentaminen.
Yleissuunnitelman jatkotavoitteita ovat korttelien kehittäminen ja asemakaavojen
muutoshankkeet. (Yleissuunnitelma 2012, s.6 ja 9)
Tammelan alue on muuttunut työväestön asuttamasta, lähinnä vuokrataloista
koostuvasta puutaloalueesta, 6-7 kerroksisten betonielementtikerrostalovaltaiseksi
asuinalueeksi. Suurin osa Tammelan tämänhetkisistä rakennuksista on
osakeyhtiömuotoisia, omatonttisia asuinkerrostaloja.
Yleissuunnitelman tavoitteisiin on kirjattu myös täydennysrakentamisen toteuduttua
alueen asukasluvun lisääminen kahdella tuhannella ihmisellä. (Yleissuunnitelma
2012, s.7)
Yksittäisistä tavoitteista alueen parantamiseksi mainitaan muun muassa
Pinninkadun kaupunkimaisuuden vahvistaminen. Kadusta olisi tarkoitus tehdä
tulevaisuudessa kevyelle liikenteelle painottunut Tammelan torialueen läpi kulkeva
kauppakatu. (Yleissuunnitelma 2012, s.13)
Yleissuunnitelmasta nousee esiin myös autojen asema kaupunkikuvassa.
Suunnitelmaan on kirjattu ajatus uusista innovatiivisista pysäköintijärjestelyistä.
Suunnitelmasta ei käy ilmi minkälaisia nämä järjestelyt ovat, mutta nyt avoimia
ja rajaamattomia piha- alueita, jotka toimivat useassa korttelissa lähinnä
parkkialueena, halutaan muokata viihtyisiksi ja saada yksityisautot pois pihaalueilta. Samalla kaupungin strategiaan on kirjattu ajatus Tammelaan syntyvien
uusien kortteleiden sisälle jäävistä korttelipuistoista. Suunnitelmassa on useaan
otteeseen painotettu viheralueen lisäystä ja sen merkitystä alueen viihtyvyyteen.

Arkkitehtitoimisto
B&M:n
näkemys
korttelin
252,
eli
Kullervonkadun
ja
Pinninkadun rajaaman korttelin
täydennysrakentamisesta.
Uusien rakennusten tieltä
purettaisiin vanha Erkkilän
päiväkoti
ja
autopaikat
siirettäisiin
maanalaiseen
pysköintiin.
Kortteli
on
diplomityön suunnittelualueen
naapurissa.
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Tammelan yleissuunnitelma vuodelta 2012.

Yleissuunnitelman tarkastelu
Tammelan yleissuunnitelma tarjoaa mittavan analyysin alueesta. Suunnitelman
arkkitehtuurin lähtökohtana vaikuttaisi olevan kortteleiden muuttaminen
umpikorttelimuotoon. Arkkitehtuuri on muotorikasta, eikä pysyttäydy olemassa
olevan, hyvinkin tiukan, vaaka ja pystyjaon puitteissa.
Yleissuunnitelma on lähtöjään strateginen ideasuunnitelma kortteleittain tapahtuvan
kaavoituksen pohjaksi, eikä sitä ole arkkitehtonisesti tarkoitettu täysin sellaisenaan
toteutettavaksi. (Iina Laakkonen 3.11.2014)
Tammelan yleissuunnitelma on saanut osakseen kritiikkiä, ei pelkästään nykyisiltä
asukkailta, vaan myös tutkijoilta. Arkkitehtilehdessä julkaistussa artikkelissa
tutkija Anssi Joutsiniemi suhtautuu suunnitelmaan kriittisesti. Hän epäilee alueen
laadullista paranemista jos alue rakennetaan suunnitelman mukaan. Joutsiniemi
kysyy myös miksi Tammelaa ei ole jo täydennysrakennettu, sillä pragmaattisesti
ajateltuna hyvät paikat tulevat aina rakennetuksi. Hän perustelee väittämäänsä
sillä, että tonttien institutionaalinen kelpoisuus ei ole riittävä rakennuttamisen
ekosysteemissä. (Arkkitehti 4/2012) Tästä syystä voidaankin todeta, että
Tammelan täydennysrakentaminen olisi hedelmällisintä, jos ja kun halu tonttien
täydennysrakentamiseen lähtisi asunto- osakeyhtiöiden ja asukkaiden omista
intresseistä, niin ympäristön viihtyvyyttä parantavista kuin taloudellisistakin.
Yleissuunnitelman arkkitehtuuri tuntuu viittaavan siihen, että alueen tyhjät
tontit halutaan täyttää tehokkaammalla rakentamisella ja palauttaa alue
kaupunkimaiseksi, urbaaniksi ympäristöksi, jossa katua rajaavat rakennukset
eivätkä autopaikat. 1966 vuonna
tehdyn kaavan funktionaalinen ajattelu
toimintojen hajauttamisesta koetaan suunnitelmassa ongelmallisena ja alueen
katutilaa halutaan palauttaa aktiiviseksi ja palveluita ja toimintoja sijoittaa alueelle.
Yksikerroksisista, alueen ilmettä hallitsevista liikesiivistä halutaan päästä
yleissuunnitelmassa eroon. Tampereen kaupungin käynnistämä kannustinohjelma
taloyhtiöiden täydennysrakentamisen taloudellisen kannattavuuden parantamiseksi
esittää yhtenä kannustimistaan nykyisten, ei suojelullista arvoa olevien
rakennuksen purkamista ja korvaamista uusilla. Muutos on hankala, sillä uudessa
yleissuunnitelmassa suunnittelun ideologia sekä arkkitehtoninen muotokieli
vaikuttaisivat olevan täysin päinvastaisia kuin ne ovat olleet saneerauskaavassa.
Nyt Tammelaa toki ei pystytä enää purkamaan, koska suurin osa alueen
rakennuksista on asunto- osakeyhtiömuotoisia. Ehkä 1960 -ja 1970 -lukujen
kehityskulku kaipaisi lisää tutkimusta, jotta voitaisiin paremmin sovittaa uutta
rakentamista tämän aikakauden arkkitehtuuriin.

Puu- Tammela noin 1940- luvulla

Nykytilanne 2000- luvulla

Tammelan yleissuunnitelman pohjalta on alettu vähitellen tekemään
korttelisuunnitelmia tai lisärakentamissuunnitelua. Diplomityöni on tästä yksi
esimerkki. Toteutettujen projektien puuttuessa taloyhtiöiden päätöksenteko lepää
edelleen kuitenkin vain suunnitelmien varassa.
Tammelan yleissuunnitelma on toisaalta niin tarkka suunnitelma, että sitä
voi olla vaikea ymmärtää luonnoksena ja vain yhtenä näkemyksenä alueen
täydennysrakentamisesta. Tämä saattaa muodostua ongelmaksi silloin kun
taloyhtiöt tonttimaiden omistajina päättävät mahdollisesta rakentamisesta. Tähän
mennessä suunnitelmat eivät vielä ole taloyhtiöitä vakuuttaneet.

Vuonna 2012 valmistuneen Tammelan
yleissuunnitelman korttelirakenne.

Korttelirakenteet
yhdistettynä.
Selvästi
erottuvana Tammelassa on edelleen vanhat
katulinjaukset.
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Pihat Tammelassa eri korttelirakenteissa

Tammelan kaupunkikuvallinen ilme on vaihteleva. Tämä toistuu myös viheralueilla
ja pihoilla. Viheralueiden ja vehreyden tuominen asukkaiden lähettyville on
modernistisen kaupunkisuunnittelun pääperiaatteita, johon myös vuonna 1966
valmistunut Tammelan asemakaava perustuu.
Tarkastelin valokuvien sekä piirustusten avulla pihoja Tammelassa erilaisissa
korttelirakenteissa. Tarkoituksena oli ottaa mukaan pihoja, joissa on rakennuksia eri
aikakausilta.
Erilaisilla korttelityypeillä on luonnollisesti ollut suunniteltaessa erilaiset tavoitteet
ympäristön rakentamiselle taloyhtiöiden tonteille. Myös korttelirakenteella on selvä
vaikutus ympäristön rakentamisen mahdollisuuksiin; tiiviiden umpikorttelin sisälle on
vaikea rakentaa laajoja näkymiä mahdollistavia nurmialueisia pihoja tai vastaavasti
avokorttelirakenteeseen umpinaista pihaa.
Yleisesti voidaan todeta että mitä pienempi piha, sitä paremmin se vaikutti
hoidetulta ja käytetyltä. Myös autottomat pihat olivat ympäristöltään rauhallisemman
oloisia. Pihoja on myös haluttu aidata vaikka alkuperäinen kaava pyrki avoimeen,
yhteiseen tilaan. Monen Asunto- osakeyhtiön tonttien rajoille on rakennettu aitoja;
hyvin erilaisia ja eri materiaaleista. Asukkailla on siis selvästi tarve rajata omia
pihojaan. Avoin korttelirakenne on tässä suhteessa ongelmallinen, eikä tuota
haluttua selvää yksityistä piha- aluetta. Koska Tammelan alueella ei ole juurikaan
hoidettuja puistoalueita tai vehreitä puistokatuja, ovat yksityiset pihat ja niiden
vehreys erityisen tärkeitä.

1. Annikinkadun puutalokortteli, rakennettu 1910- luvulla. Pihalla vaikutti olevan paljon liikettä. Sitä tuo pihalle osittain myös
piharakennusten sijainti keskellä asuntoja. Rakenne on umpikorttelimainen, vaikka tontti on auki kolmesta kohtaa. Korttelissa
pystyy hyvin eläytymään vanhaan Puu-Tammela aikaan.

1
7
2. Aaltosen kenkätehdas, rakennettu 1920 -luvulla (muutettu asuinkäyttöön vuonna 1998). Suljettu pihapiiri on huolella
suunniteltu ja melko vehreä. Sisäpihan alla on parkkihalli, joka rajoittaa kasvillisuuden istuttamista. Pienempi pihapiiri on
ilmeisen helppo järjestellä toimaksi kaupunkipihaksi. (kuva https://vvo.fi/vuokraasunnot/?sapid=10474, haettu 24.4.2015)

2
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5
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3. As Oy Akonlinna, rakennettu 1940 -luvulla. Asuinrakennus on rakennettu modernistisin periaattein. Keskelle jää kuitenkin
selkeä, rajattu piha- alue, jota on jaoteltu eri toimintoihin.

4. Väinölänkatu 14:ssa sijaitsevan asuinrakennuksen sisäpiha, rakennettu 1950- luvulla. Piha muodostuu korttelin
nurkkaan kantiltaan 30 metriä olevalle kulmalle. Rakennus on aikanaan ollut osa puu- Tammelaa, mutta nyt näkymät
ovat avoimet hajanaiseen korttelirakenteeseen. Pihassa on lähinnä autopaikkoja, vaikkakin nurkkaan on jätetty
tilaa istutuksille ja oleskelulle. Nämä 1950- luvulla rakennettujen talojen pihatasot ovat usein muuta maanpintaa
korkeammalla, johtuen autohalleista.

7. Tapionkadun asuintalojen sisäpiha, rakennettu 1980- luvulla. Ilmakuvassa pihat kulkuväylineen näyttävät komeilta.
Todellisuudessa pihakannen nurmikenttä ei liioin houkuttele viettämään aikaa. Piha on mahtipontisen aukiomainen.

5. Mäkipäänkatu 27- 29. Rakennettu1960- luvulla. Piha on suuri ja lähes kokonaan parkkitilaa. Pihakannen alla on
lisää autopaikkoja. Autohallin ramppi on katettu ja se muodostaa seinämää kadun varrelle. Pihaa on hankala kutsua
nykymittapuulla urbaaniksi. Autot saavat tässä taloyhtiössä levätä arvokkaalla maalla.

8.Väinölänkatu 3:n sisäpiha, rak. 1980- luvulla. Pienen kerrostalon parvekkeet osoittavat pienelle sisäpihalle. Pihassa
olisi potentiaalia urbaaniksi keitaaksi. Piha ei ole tyypillinen Tammelan kapunginosassa. Se on ihmeellinen yhdistelmä
rappioromantiikkaa ja modernia lähiöympäristöä.

6. Useamman tontin yhdistävää sisäpihaa halkoo kävelykuja. Lamellitalot on rakennettu yhdistettyjen tonttien keskelle
ja sisäpihat ovat lähinnä nurmikenttää. Julkisen ja yksityisen tilan jakoa on hankala erottaa, eikä pihojen käyttöaste
vaikuta olevan suuri.

9. Vellamonkadulla sijaitsevan päiväkodin ja palvelutalon sisäpiha, rakennettu 1990- luvulla. Sisäpiha on varmasti
Tammelan vilkkaimpia; ensimmäisen kerroksen asunnot omilla pikkupihoilla, päiväkoti, ja lounasravintolan terassi
pitävät siitä huolen.
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Julkisivut Tammelassa

Tammela muistetaan hyvin Puu-Tammelana, jonka historiasta on kirjoitettu paljon
teoksia. Aikaa ennen betonikerrostaloja on kuvattu paljon ja siitä ollaan oltu
kiinnostuneita monestakin syystä. Puu-Tammela oli 1900- luvun alun merkittävä
identiteetin luoja Tampereen kaupunkia tarkasteltaessa sekä suuremmassa
tarkastelussa ajalleen tyypillinen suomalainen työväen asuinalue. Alue oli
tehdastyöläisten, enimmäkseen hirrestä rakentama, puujulkisivuinen pikkukotien
oma kaupunginosa. Se heijasti aikaansa voimakkaasti yhteisöllisenä, mutta
vaatimattomana ympäristönä. Nykyään puisia, tai puujulkisivullisia rakennuksia ei
Tammelan tarkastelualueella juuri ole. Yksittäisiä jätekatoksia on rakennettu puusta,
mutta katukuvassa tämä materiaali ei näy.
Alueelle on myös tunnusomaista punatiilirakentaminen 1900- luvun alusta,
jolloin alueelle rakennettiin lukuisia tehtaita ja muutama suurempi punatiilinen
asuinrakennus. Näiden rakennusten punatiiliset umpipäädyt ja palomuurit ovat
alueelle tunnusomaisia. Myös alueen ajallisesta kerrostumasta kertoo 1950- luvun
tiilirunkoiset, mutta värikkäästi rapatut asuinkerrostalot. Näitä on muutamia etenkin
Tammelantorin ympäristössä.
Tammelan alue koostuu kuitenkin suurimmaksi osaksi betonielementtijulkisivuisista
kerrostaloista, jotka rakennettiin etupäässä 1960, 1970, ja 1980- luvuilla.
Betonia on käytetty julkisivuissa lähes kaikella mahdollisella tavalla kun
elementtituotanto on antanut myöden. On valkobetonia, pesubetonia, maalattua
betonia, harjattua betonia, ja niin edelleen. Kun ”käsinkosketeltavista” ja
mittasuhteiltaan tunnetuista materiaaleista, puusta ja tiilestä,
on siirrytty
betonielementtiin, on syntynyt ilmeinen vaikeus mittakaavan löytymiseen.
Betonielementin moduulimitat eivät ole lähtöisin vain materiaalin omasta
koostumuksesta ja sen tarjoamista mitoista, vaan teollisuuden ja logistiikan
mahdollistavista tuotantomitoista.
Tästä huolimatta betonielementit ovat olleet asuinkerrostalojen julkisivujen
päämateriaalina kohta lähes puoli vuosisataa ja elementtisaumoista sekä
betonipinnasta on muodostunut jo sukupolvien yli kestänyt perinne kaupunkikuvan
muokkaajina.

1.

2.

3.

4.

1.
Entisen
kenkätehdas
Solenan
julkisivua
Salhojankadun
kulmasta.
Tampereella
teollisuusrakennuksien tunnettua punatiilijulkisivua on kohteessa rytmitetty ikkunoiden ympärille
jätetyllä rappauspinnalla, joka oletettavasti kätkee sisäänsä rakenteellisen teräsbetonisen
ikkunan ylityspalkin. Rakennettu 1920- luvvlla
2.
As oy Tammelantorin rapattu, värikylläinen julkisivu on tyypillinen 1950- luvun asuinkerrostaloille.
Rappauspinnassa on kevyitä saumoja helpottamassa kutistumishalkeilua. Rakennus on
valmistunut vuonna 1957.
3.
As oy Akonlinnan julkisivu on tummaa rappauspintaa. Nurkkia on korostettu pilastereilla ja
ikkunoita rajattu ulost ulevilla smyygeillä. Rakennus on rakennettu 1940- luvulla ja käsittää kaksi
pitkää etelä- pohjoissuuntaista lamellitaloa ja väliinjäävän liikesiiven. Funktionalististen ihanteiden
mukaan suunniteltu asuintalo ennusteli jo 1960- luvulla täysipainoisesti alkanutta Tammelan
uudistamista.
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4.
As oy Mäkipäänkatu 39-41 on ensimmöinen betonielementtitekniikalla rakennettu asuintalo
Tammelassa. Ikkunaväritys on kirkkaansininen ja hygieenisen vaalea betonipinta muodostavat
tuoreen vaikutelman. Ikkuoiden väliin jäävä osa rikkoo rikkoo ruutuelementin rytmin.

Betonielementtijulkisivut Tammelassa
Tammelan
tämän
hetkinen
rakennuskanta
koostuu
pääosin
betonielementtikerrostoista. Vaikka rakennusmassaltaan teollisesti tuotetut
elementtikerrostalot ovat usein monotonisia ja laatikkomaisia, on niissä
havaittavissa kuitenkin usein tiettyä detaljiikkaa. Se on usein niukkaa ja
pienipiirteistä ja vain harvoin elementeillä on onnistuttu rytmittämään julkisivusta
elävä ja kaupunkikuvallisesti mielenkiintoinen.
Koska
betonielementtirakentamisen
alkuvaiheessa
aluerakentajat
ja
rakennusteollisuus asettivat arkkitehtuurille tiukat rajaehdot, yritettiin luonnetta
tuoda julkisivuihin detalji- ja materiaalisuunnittelulla. Betonielementtijulkisivujen
kiviaines voitiin paljastaa, pintaa voitiin hioa ja kiillottaa, harjata ennen kovettumista
ja meislata jo kovettunutta betonipintaa. Myös väripigmenttejä käytettiin ja valettiin
profiloituja ulkokuoria. Samoin klinkkeri- ja mosaiikkilaattoja käytettiin betonipintojen
verhoiluun. (Kerrostalot 1960-75 s. 181)
Julkisivutyypit
Betonielementtitekniikalla rakennettujen julkisivujen tyypit
voidaan jakaa pääpiirteissään viiteen eri osaan.
Aukkojulkisivu. Ikkuna muodostaa aukon, joka on rajattu
julkisivulla joka puoleltaaan

Väinölänkatu kuudessa sijaitseva As oy
Tammelankulman
katkottua
nauhajulkisivua.
Elementtirakentamisen
mahdollisuuksia
on
käytetty verrattain monipuolisesti. Rakennettu
1970- luvulla.

Mäkipäänkatu 33:ssa sijaitseva asuinkerrostalon
pesubetonijulkisivua.
Ikkunaaukkoja
on
korostettu tehostevärillä. Rakennettu 1980luvulla.

Pinninkadun
ja
Kullervonkadun
kulmassa
sijaitsevan
kerrostalon
monotonista
julkisivupintaa
on
pyritty
rytmittämään
huoneistoparvekkeilta
julkisivuille
jatkuvalla
sinisellä metallikasettiaiheella.

Ainonkatu kuudessa sijaitsevan asuinkerrostalon
julkisivuissa
on
käytetty
maalattua
betonielementtiä ja valesaumoja. Rakennettu
1960- luvulla.

As oy Pitsnoukan etelänpuoleisia ranskalaisia
parvekkeita.
Ikkunan
alla
on
käyetty
tehostevärillistä
levymateriaalia.
Rakennettu
1970- luvulla

Vellamonkatu
kuudessatoista
sijaitsevan
asuinkerrostalon päätyjulkisivua. Kylpy- tai
vaatehuoneen ikkunan asemaa on tehostettu
maalatulla betonilla . Rakennettu 1970- luvulla.

Puolinauhajulkisivu,
joka
koostuu
seinärakenteen
katkaisemista nauhamaisista aukoista, joiden leveys on
vähintään kaksi kertaa korkeus.

Katkottu puolinauhajulkisivu on julkisivutyyppi, jossa
erilliset nauhamaiset ikkuna- aukot on katkaistu yhdellä
tai useammalla muun seinäalueen pintakäsittelystä tai
materiaalista poikkeavalla tavalla.

Nauhajulkisivu ulottuu päädystä päätyyn yhtenäisistä seinä
ja ikkunanauhoista.

Katkottu Nauhajulkisivu.

(Kuvat Mäkiö, 1994 s. 187)
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Julkinen tila, katutila- Pinninkatu

II

Pohjoiseen

Pihat
on
rajattu
noin
400
mm
korkeilla aidoilla, jonka vuoden 1966
asemaavakaava salli. Aidoilla estettiin
läpikulkua ja asunto osakeyhtiöiden
parkkipaikkojen luvatonta käyttöä.

Etelään
Pinninkadun pohjoispäässä kaikki kadut ovat
päättyviä, eikä läpiajoliikennettä ole. Kadun
pohjoispää on punatiilisten rakennusten
keskittymä Pinninkadulla. Nyt jo lämpörapattu
Asunto- osakeyhtiö Tammelanpuistokatu 18:
länsipääty oli osa tätä kokonaisuutta.
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Suunnittelualueen
tontilla
olevassa
liikesiivessä on ollut grillikioski. Nykyisin
kioskitila toimii varastona.

Tammelantorin
ravintolavaunut
eivät
ole väliaikaisia, vaikka ne sellaisiksi on
tarkoitettu.
Ravintolat avautuvat torille,
jolloin Pinninkadun puolelle jää vain
vaunujen huoltotilat.

Katujen risteyksissä ei ole selvää
katutilan ja pihatilan eroa. Näkymät ovat
laajoja ja ovat autoilijoille suotuisat.
Jalankulkijoille pitkät näkymät tarjoavt vain
harvoin riittävävästi vaihtelua, joka tekisi
kävelykokemuksesta mielekkäämmän.
Katunäkymä on tyyppillisesti pihakantta, jossa
autot on sijoitettu kahteen tasoon. Pihakannet
estävät usein puiden istuttamisen pihaan.

Tammelantorin välittömässä läheisyydessä
on
Tammelan kaupallisten palveluiden
keskittymä. 1950- luvun talojen kivijaloissa
on edelleen pieniä liiketiloja.

Poikkikaduille
vähäisetkään
liiketilat
eivät jatku. Kulkijalle ei ole tarjota
mielenkiintoisia sisäpihan kahviloita tai
liikehuoneistoja.

Pinninkadun
Itsenäisyydenkadun
alitse on suunnitteilla kevyenliikenteen
alikulkukäytävä. Tällä hetkellä katu on
molemmista päistään päättyvä.
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ANALYYSI

OSA III: SUUNNITTELUALUE
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III

Suunnittelualue korttelissa 259

Diplomityön suunnittelualue rajoittuu kortteliin 259, eli Tammelanpuistokadun,
Kullervonkadun, Pinninkadun ja Tapionkadun rajaamalle alueelle. Tarkemmin
suunnittelu keskittyy As oy Tammelanpuistokatu 20:n tontille.
Korttelissa sijaitsee kaksi taloyhtiötä. As oy Tammelanpuistokatu 18 on rakennettu
vuonna 1956 ja se käsittää korttelin koillisnurkassa olevan 4-6 kerroksisen
asuinkerrostalon. Taloyhtiöllä on pihakansi, jonka alla on 6- paikkainen autohalli.
Kyseinen asuinrakennus on rakennettu vielä vanhan, alkuperäisen kaavan
puitteissa, joten molemmat rakennuksen päädyt ovat olleet umpinaisia.
Varsinainen suunnittelukohde, As oy Tammelanpuistokatu 20, käsittää
asuinrakennuksen, liikerakennuksen sekä autohallin. Asuinrakennuksessa
on maantasokerroksen lisäksi seitsemän asuinkerrosta. Katolla on
ilmastointikonehuone, hissinkonehuone sekä tuuletusparveke. Kohteen on
suunnitellut arkkitehtitoimisto Jaakko ja Antti Tähtinen ja se on valmistunut vuonna
1971.
Liikesiipi on yksikerroksinen ja se käsittää eri liikehuoneistoja. As oy
Tammelanpuistokatu 20 omistaa näistä liikehuoneistoista kaksi läntisintä. Muissa
tiloissa toimii tällä hetkellä lähikauppa sekä Alko. Tavarantoimitus on järjestetty
pihan puolelta.
Liikesiiven alla on taloyhtiön omistuksessa oleva autohalli, jossa on tällä hetkellä
36 autopaikkaa. Viimeisin rakennus on 2000- luvulla valmistunut Huura Oy:n
suunnittelema autohallin rampin katos, jonka yhteydessä on jätekatos.
Tontin luoteiskulma on avoin, luukun ottamatta kevytrakenteista aitaa joka estää
läpikulun Tapionkadulta tontin läpi. Pihaan käynti on epäselvä ja noudattaa vuoden
1966 kaavan määräyksiä tonttien avoimuudesta.

4
5
6
7
2
3
1

Naapurin pihakansi on nostettu maantasosta korkeammalle niin, että pihojen
tasoero on noin metri. Samalla As oy Tammelanpuistokatu 18 piha on aidattu ja
tontin nurkassa on jätekatos.

Tapionkatu
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Kullervonkatu
Pinninkatu

...on
melko
vahvasti liikennöity
yksi
Tammelan
pääkaduista.
S e l l a i s e n a
se
halutaan
tulevaisuudessakin
säilyttää.

Tammelanpuistokatu

...
on
päättyvä
katu, siltä on käynti
vain
naapuritalon
sisäpihalle.
...on
puiden
r e u n u s t a m a
Tammelan pääkatu,
joka
on
melko
vahvasti liikennöity
...on tällä hetkellä
autopaikkojen
reunustama tonteille
ajoväylä.
Kadun
pohjoispää
on
päättyvä.
Tontin sijainti Tammelan kaupunginosassa. Punaisella on merkitty suunnittelualue.

1.

Matala liikesiipi asuinrakennuksen
edessä tarjoaa katsojalle pitkiä
ja laajoja näkymiä. Liikesiivessä
on
Tammelan
alueen
ainut
alkoholikauppa, Alko.

2.

Pinninkatua kohti Osmonpuistoa.
Kadun päätteenä laululava. Tontin
länsipuolella
on
tällä
hetkellä
Erkkilän päiväkoti. Rakennus on
suunniteltu purettavaksi ja paikalle
rakennettavaksi
uusi
asuintalo.
Pinninkadusta on ideoitu uutta
kauppa -ja kevytliikenne painotteista
katua.

5.

Tontin lounaiskulmaa. Naapuritalon (As oy Tammelanpuistokatu 18) julkisivukorjaus on valmistunut viime vuosien aikana.
Julkisivuun on tehty lämpörappaus, jolloin entinen tiilinen umpipääty on peittynyt. Korjauksen yhteydessä ollaan ymmärrettävästi
parannettu energiatehokkuutta, mutta kenties poistettu yksi alueen identiteetin luoja- umpitiilipääty.

6.

Kuva kohti suunnittelualuetta As oy Tammelanpuistokatu 18 tontilta. Tämän pihakannen alla on autohalli ja piha on näin nostettu
katutasoa korkeammalle. Tammelanpuistokatu 20:n tontti on noin metrin matalammalla kuin tämä naapurin pihakansi. Pihakannen
takia kasvillisuutta on ollut hankala saada pihalle. Puinen roskakatos on ainut muistuma Puu-Tammelasta- tosin vain materiaalina.

7.

Pinninkadusta on kaavailtu kevyenliikenteen väylää ja kauppakatua, Tällä hetkellä katu ei ole kovin aktiivinen. Suunnittelukohteen
Pinninkadun puoleinen pieni grillinä toiminut liiketila on tyhjä, eikä 2000- luvulla katetun ajoluiskan umpiseinä juuri paranna kadun
ilmettä. Tällä hetkellä liiketilat avautuvat vain Kullervonkadulle etelään.

3.

As
oy
Tammelanpuistokatu
kuvattuna
Kullervonkadulta
Aaltosen kenkätehtaan vierestä.
Asuinrakennus
avautuu
suurimmaksi osaksi itään ja länteen.
Kullervonkatu
tulee
säilymään
vilkkaasti liikennöitynä ajoväylänä.

4.

Suunnittelualueen
luoteiskulmalla,
Tapionkadun toisella puolella on
avoin tontti.
Entinen
Branderin
kenkätehdas
on
muutettu
opiskelijaasuinkäyttöön.
Tiilipintainen
umpipääty ja naapuritalon piha
puineen ovat varsin viehättävä
yhdistelmä. Avoimelle tontille on
yleissuunnitelmassa
hahmoteltu
asuintalo.
Toisaalta
Tammelan
ylessuunnitelma jättää tilaa myös ns.
taskupuistoille. Ehkä tässä olisi oiva
paikka sellaiselle?
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Korttelin historiallinen kehitys
Kortteli 259 1920- luvulla.

Kortteli 259 1950- luvulla.

Kortteli 259 2000- luvulla.

Tammelan kortteli 259 on muodostunut alkujaan
neljästä tontista, joidenka mitat ovat olleet noin
30 metriä kanttiinsa. Keskelle tonttia on jätetty
tilaa piharakennuksille, kuten ulkokäymälöille
ja peseytymistiloille. Näin piha- alueet ovat
rajautuneet luonostaan niin, että korttelin sisälle
on jäänyt yksityistä tilaa. Kortteleiden sisällä
toiminnot ovat saattaneet kuitenkin jakautua. Tämä
on mahdollistanut myös lapsille koko korttelin
käyttämisen leikkipaikkana.

1950- luvulla korttelin koillisnurkkaan, vähälle
käytölle jäänyt tontti täydennysrakennettin. Tontille
nousi tyypillinen 1950- luvun umpipäätyinen,
rapattu tiilitalo. Pihakannesta johtuen kulmatontti
nousi korkeammalle kuin muu korttelin maanpinta,
ja on sitä edelleen.

As oy Tammelanpuistokatu 20:n kiinteistöä
muodostettaessa 1970- luvun alussa yhdistettiin
kolme tonttia. Parkkitila sai avoimesta pihasta
suurimman osan
Tontille on vanhojen puurakennusten purun
jälkeen istutettu muutama puu vasten koillisnurkan
asuinrakennusta, joka on tarjonnut nurmikkoalueen
yhteydessä vehreyttä tontille.

Koska asuinrakennukset olivat puisia, hirrestä
rakennettuja, oli niiden väliin jätettävä palosuojaalue, jos tiilistä palomuuria ei rakennettu. Näistä
tiloista muodostui myös käyntejä piha- alueelle.
Aukkoja kutsuttiin riukujiksi. Vaikka korttelit
olivatkin umpinaisia, oli niihin monta eri tyyppistä
sisäänkäyntiä.
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Vaikka Tammelassa ei juuri puistoja ollut, oli
sisäpihoilla pihapuita ja muita istutuksia. Korttelin
koillisnurkkaan rakennetun talon pihasta katosi
kuitenkin vehreys, koska pihakannen päälle ei
istutettu kasvllisuutta.

A s o y Ta m m e l a n p u i s t o k a t u 2 0
asuinrakennus ja sen erityispiirteet

Rakennus edustaa 1970- luvun suoraviivaista betonielementtiarkkitehtuuria.
Tällä hetkellä niin asuin- kuin liikerakennuksenkin julkisivut ovat
enimmäkseen ruskeata pesubetonia.
Ajalleen tyypillisenä piirustusteknisenä keinona ikkunat ja niiden
välit on tummenettu. Näin
muodostuu kuva suoraviivaisesta
nauhaikkunajulkisivusta, vaikka toteutus olisikin toisenlainen.
Tontin asuinrakennuksen arkkitehtuurista on nostettava esiin kaksi ajalleen
tyypillistä piirrettä ja arkkitehtonista tavoitetta; nauhamainen, suoraviivainen
julkisivu ja olemus sekä asuntojen laajat näkymät ja luonnonvalo. Erityisesti
rakennuksen sijoittelu tontille aiheuttaa haasteita lisärakentamiselle.
Korttelin muuttamisella umpinaiseksi saatetaan helposti poistaa olemassa
olevan rakennuksen vähäisistä laatutekijöistä ne ainoatkin.
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Tammelan puistokatu 20 nykytilassa

Jo diplomityön alkuvaiheessa oli luontevaa ottaa Tammelan yleissuunnitelma
suunnittelutyön yhdeksi lähtökohdaksi. Tammelaan on tehty useita arkkitehtuurin
laitoksen harjoitustöitä sekä korttelien kehittämistä suunnittelutoimistojen toimesta.
Pyrkimyksenäni on käyttää jo suunniteltua ympäristöä soveltuvilta osin lähtökohtana
diplomityölleni. Tästä syystä kartoissa ja havainnekuvissa näkyy suunnittelualueen
ulkopuolelle jäävissä kortteleissa Tammelan yleissuunnitelmia mukailevia
täydennysrakennuksia. Lähtökohtana on siis olettamus, että Tammela tullaan
täydennysraketamaan Tammelan yleissuunnitelmaa mukaillen.

TAMMELANPUISTOKATU

PINNINKATU

Korttelin eteläpuolta rajaavana tekijänä on matala liikesiipi. Taloyhtiön omistamat
kaksi liikesiiven vuokrattavaa liiketilaa sekä kioski ovat helpommin muunnettavissa
tai jopa purettavissa kuin lähikaupan tai Alkon tilat, johtuen omistussuhteista.
Asuinrakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on saunaosasto, yksi autotalli,
varastoja sekä yksi liiketila. Muuten rakennuksessa on seitsemän asuinkerrosta
ja ullakolla hissin konehuone sekä tuuletusparveke. Irtaimistovarastot on sijoittu
kellaritiloihin. Kaikki väestönsuojatila on osoitettu Osmonpuiston kallioluolasta.

TAPIONKATU

Naapuritontille,
suunnittelualueen
länsipuolelle,
on
valmistunut
lisärakentamissuunitelma, joka ehdottaa townhouse tyyppisiä rakennusmassoja
Pinninkadun varrelle, sekä korkeampaa, kahdeksan kerroksista asuinrakennusta
Kullervonkadun ja Pinninkadun kulmaan. Tämä arkkitehtitoimisto B&M:n
suunnitelma on ollut osa diplomityöni suunnittelun lähtöaineistoa.

KULLERVONKATU
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Asemapiirustus ja leikkaus 1:400
Suunnittelualueen rajat merkattu
mustalla katkoviivalla.

Hankesuunnitelmasta lisärakentamissuunnitteluun
Diplomityöni suunnittelun yhtenä lähtökohdista on vuonna 2014 As Oy
Tammelanpuistokatu 20:lle Huura Oy:n toimesta tehty korjauksien ja
lisärakentamisen hankesuunnitelma. Hankesuunnitelman tarkoituksena on ollut
määrittää tarvittavat korjaukset, selvittää kohdekiinteistön lisärakentamispotentiaali
sekä arvioida lisärakentamishankkeen taloudellinen merkitys kiinteistön kannalta.
Hankesuunnitelma on innostanut taloyhtiön hallitusta tilaamaan lisärakentamisen
suunnittelun tontille diplomityönä.
Hankesuunnitelmassa on käytetty hyväksi kiinteistölle tehtyä kuntotutkimusraporttia
sekä toimiston kokemusta vastaavanlaisista rakennusten korjauksista. Olemassa
oleva kiinteistö on putkisaneerauksen ja julkisivukorjauksen tarpeessa ja
hankesuunnittelun tärkeimpänä tarkoituksena on ollut selvittää olemassa olevan
kiinteistön korjaustarve ja sen mahdollinen rahoittaminen lisärakentamisella.
Hankesuunnitteluvaiheessa Huura Oy on tehnyt kolme laskennallista vaihtoehtoa
tontin täydennysrakentamisesta. Suunnitelmat ovat pohjapiirrustustasoiset
luonnossuunnitelmat.
Perusteluiltaan
nämä
suunnitelmat
vaikuttavat
olevan hyvin pragmaattiset, eikä tarkempaa arkkitehtisuunnittelua ole tehty.
Hankesuunnitelman vaihtoehdoista pienin perustuu siihen, ettei mitään olemassa
olevaa rakennusmassaa tarvitsisi purkaa, vaan tuleva uusi rakennus sijoitettaisiin
tontin pohjoisreunalle. Keskimmäinen vaihtoehto perustuu ajatukseen siitä, että
olemassa oleva yksikerroksinen liikerakennus säilytetään ja uusi rakennus rajoittuu
Pinninkatuun ja Tapionkatuun. Hankesuunnitelman suurin vaihtoehto perustuu
LSV- arkkitehtien tekemään Tammelan yleissuunnitteluun ja sen ajatukseen
kyseisen tontin lisärakentamisesta. Tässä vaihtoehdossa tontti rakennettaisiin
niin, että olemassa oleva liikerakennus purettaisiin ja tontti rakennettaisiin
umpikorttelimaisesti. Hankesuunnitelman lisärakentamisosuuden avulla on pyritty
selvittämään kerrosneliöiltään eri kokoisten rakennusten taloudellinen hyöty
taloyhtiölle lisärakennettaessa yhtiön toimesta tai rakennusoikeutta myytäessä.
Hankesuunnitelma antaa diplomityölleni lähtökohdan suunnitella kolme eri kokoista
asuinrakennusta tontille. Se toimii soveltuvilta osin lähtökohtana suunnittelulle,
kuten Tammelan yleissuunnitelmakin. Niiden kriittisen tarkastelun jälkeen olen
laatinut omat suunnitelmani tontin täydennysrakentamisesta.
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Tammelanpuistokatu 20:n olemassa olevan asuinrakennuksen mahdollisesta korjaamisesta.
Havainnekuvassa olen visioitunut uuden julkisivurakenteen sekä rakennuksen katolle yhteisen
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käyttö korttelia suunniteltaessa ja korttelin eheyden ja yhtenäisen kaupunkikuvan varmistaminen
lisärakennettaessa. Työsuhteesta huolimatta en ole ollut mukana tekemässä Huura Oy:n
laatimaa hankesuunnitelmaa.
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SUUNNITELMAT

Suunnitteluvaihtoehtoja yhdistävät tekijät
ja suunnitelmien tavoitteet

Suunnitelmia yhdistävät materiaalit

Suunnittelun
päätavoitteena
on
muodostaa
eheää
ja
harmonista
kaupunkirakennetta. Lähtökohtina olevat suunniteltavat eri neliömäärät eri
vaihtoehdoille sekä tontin rakentamaton osa antavat suunnitelmille pääpiirteet.
Suunnitelman sinisen lähtökohtainen kerrosneliömäärä on kaksi tuhatta,
suunnitelman punaisen neljä tuhatta ja suunnitelman keltaisen kuusi tuhatta.
Tarkoituksena on esittää havainnollisesti kolme eri kokoista uudisrakennusta tontille,
niin että katsoja pystyy ymmärtämään ja eläytymään kuvien perusteella kuhunkin
suunnitteluvaihtoehtoon. Tavoitteena on esittää suunnitelmat niistä perspektiiveistä,
joista uusia rakennuksia tullaan päivittäin tarkastelemaan.

Eheämpää ja harmonista kaupunkitilaa on pyritty suunnittelemaan olemassa olevan
arkkitehtuurin ehdoilla, kuitenkin niin, että tuleva täydennysrakentaminen on otettu
mahdollisimman paljon huomioon. Katutila -analyysissäkin tehty havainto kaupunkija katutilan hajanaisuudesta johtaa arkkitehtonisia valintoja kaupunkikuvaa
eheyttävään suuntaan. Yhtenä esimerkkinä tästä on päätös pysytellä Tammelan
alueen tämän hetkisessä räystäskorkeudessa rakennusten korkeusasemia
suunniteltaessa.

Tavoitteena on muodostaa kolme arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti
tasavertaista suunnitelmaa. Suunnitelmat on nimetty värien mukaan, eikä niiden
väliltä tulisi löytyä hierarkiaa. Suunnitelmat ovat luonteeltaan kuitenkin hyvin
erilaiset.

Pysäköinti on järjestetty maan alle kutakuinkin samanlaisesti joka vaihtoehdossa.
Tampereen kaupungin kaavoitus ei pidä pysäköintiä kynnyskysymyksenä
lisärakentamiselle, vaan autohalliin mahtumattomat autopaikat voidaan osoittaa
suunnitellusta toriparkista Tammelantorin alta.

Suunnittelun alkuvaiheessa pohdin toteuttaa suunnittelun yhtenä rakennuksena,
joka täydentyisi ajan kuluessa tontille tarpeiden muuttuessa. Näin työ olisi
ollut yhden suunnitelman variaatioiden tutkimista. Omien pohdintojeni, sekä
taloyhtiön hallituksen kanssa käymien keskusteluiden jälkeen päädyin kuitenkin
tekemään kolme toisistaan erillistä suunnitelmaa. Tontin omistajan näkökulmasta
rakennusoikeuden myyminen tai rakentamispäätöksen tekeminen kerralla,
ja tieto siitä minkälainen ja kokoinen rakennus tontille tulee, on edellytys
myönteiseen päätökseen lisärakentamisesta. Samalla koen diplomityöni toimivan
kaupunkikuvallisena sekä arkkitehtonisena tutkielmana paremmin silloin kun
jokainen vaihtoehto pyrkii löytämään parhaan mahdollisen potentiaalinsa annetuista
lähtökohdista. Kuitenkin, vaihtoehdossa sininen rakennuksen sijoittelullista syistä
johtuen tontin lisärakentaminen on vielä mahdollista ja vaihtoehdossa punainen
tuleva lisärakentaminen ja rakennuksen mahdollinen toteuttaminen osissa on otettu
yhdeksi suunnittelun lähtökohdaksi.

Tammelan yleissuunnitelmaa toteuttaen asuntosuunnittelussa on pyritty
järjestämään paljon isoja asuntoja. Tammelan kaupunginosan alueella on
tarve monipuolisille asuntotyypeille, jotta alue olisi houkutteleva ja mahdollinen
mahdollisimman monelle asukkaalle. Tällä hetkellä suunnittelukorttelin
asuntokannasta 86 prosenttia on yksiöitä tai kaksioita. As oy Tammelanpuistokatu
20:n asuinrakennuksessa ei ole kuin yksiöitä ja kaksioita.

P

I

P

Yhtenä suunnittelun yhdistävänä tekijänä on 2-kerroksiset asunnot kuudennessa ja
seitsemännessä kerroksessa. Ne mahdollistavat monipuolisempia asuintiloja sekä
tarjoavat erilaisia asumisen mahdollisuuksia keskusta- alueella.
Kerrospohjista on esitetty tyypillinen kerrospohja, eli useimmiten kerrokset 2-5,
sekä kuudes kerros ja maantasokerroksen pohja. Julkisivuja, leikkauksia sekä
havainnekuvia on esitetty suunnitelman tarpeen mukaan.
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klo 9.

klo 12.

klo 15.
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Suunnittelussa on paneuduttu erityisesti analyysiosiossa tutkittuihin suunnittelua
ohjaaviin osatekijöihin; pihatilaan, julkisivuihin ja katutilaan.

E

Tammelan alueella ei ole tällä hetkellä
puuta käyetty julkisivuissa. Materiaali
on
valittu
kuitenkin
muistuttamaan
Puu-Tammelasta, ajasta josta alue kai
parhaiten muistetaan.

Tumman ruskea metallikasetti toimii
modernina
keskustelukumppanina
vanhalle
tiilipinnalle.
Kasettipintoja,
varsinkin keraamisia käytetään paljon
korjausrakentamisessa ja näin myös
Tammelassa.
Käsinlyöty
tiili
materiaalivalinta
suunniteltaessa.

on
luonnollinen
Tammelan
alueelle

Valkoinen
rappauspinta
toimii
vähäeleisenä julkisivumaterilaalina ja on
viittaus modernismin ajan yleisimpään
materiaalivalintaan

Tumman
oranssi
tai
punainen
julkisivulevy on tehosteena parvekkeiden
taustaseinissä, pielissä ja katossa. Sen
tarkoitus on tarjota pari naapuritalon
väritykselle.

Varjoanalyysi
suunnittelun
aloittamisen
lähtötilanteessa.
Suunnittelualueen
ympäristöön
on
hahmoteltu
tulevaa
lisärakentamista. Varjostusanalyysin ajankohta on 21. päivä
maaliskuuta.

I

Varjoanalyysistä voidaan havaita, että suunnittelualueen ympärille
suunnitellut korkeat rakennukset varjostavat tonttia varsinkin etelä
ja länsi suunnista. Näkymät ja valokulmat avautuvat kuitenkin
selvemmin lounaaseen ja toisaalta länteen ja luoteeseen. Tontin
keskiosa on varjostuksen suhteen suunnittelualueen valoisin kohta.

E

Autohalli

VAIHTOEHTO I: SININEN

VAIHTOEHTO II: PUNAINEN

VAIHTOEHTO III: KELTAINEN

VSS

- uusia autopaikkoja 29 kpl
- pihalta poistuvia autopaikkoja14 kpl
- uusien autopaikkojen tarve 13 kpl, jos vaatimus AP/150 k-m2

- uusia autopaikkoja 25 kpl
- pihalta poistuvia autopaikkoja 15 kpl
- uusien autopaikkojen tarve 29 kpl, jos vaatimus AP/150 k-m2

- kokonaan uusi pysäköintilaitos, autopaikkoja 52 kpl
- uusi kaava sekä uudelle että vanhalle kiinteistölle, tällöin
- uusien autopaikkojen tarve 56 kpl, jos vaatimus AP/150 k-m2

+2 AP

- 18 AP (osoitetaan toriparkista)

- 4 AP (osoitetaan toriparkista)
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VAIHTOEHTO I: SININEN
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Vaihtoehto sininen

I

Kerrosneliöiltään pienimmässä suunnitelmassa halusin jatkaa avoimen
korttelinrakenteen periaatetta. Lähtökohtana suunnittelulle oli noin kaksi tuhatta
kerrosneliötä ja kiinteistöjen säilyttäminen. Rakennus sijoittuu tontin täysin
avonaiseen kulmaan, pohjoisreunalle. Näin se on optimaalisessa kulmassa
auringonvalolle ja jättää kuitenkin vielä mahdollisuuden tulevalle lisärakentamiselle.
Kysyisessä vaihtoehdossa on pyritty hyviin kaupunkikuvallisiin laatutekijöihin ja
asumisviihtyvyyteen jättämällä kortteli edelleen avoimeksi.

Rakennuksen pääasiallinen
avautuminen

Rakennuksen verrattain kapeasta massasta johtuen korttelia voidaan vielä
täydennysrakentaa samantapaisella massalla liikesiiven tilalle tontin lounaiskulmaan
vahingoittamatta nyt suunnitellun rakennuksen arkkitehtuuria ja laatua.
Vaihtoehdossa sininen tarkempaan käsittelyyn on otettu pihatila. Se toimii yhteisenä
ajanvietepaikkana niin asunto- osakeyhtiö Tammelan puistokatu 20:n asukkaille kuin
uuden asuinrakennuksen käyttäjille. Myös piha- aluetta on haluttu rajata yksityiseen
ja julkiseen tilaan. Autohallin luiskan katos puretaan ja sisäänkäynti autohalliin
ohjataan rakennuksen alta koillisnurkasta.
Viitteenä Puu-Tammela ajoista on porttiratkaisu liikesiiven taakse sekä asukkaiden
käytössä oleva rakennuksen koillispäädyssä oleva rakennuksen alittava kuja.

Ulkotilat

Kuudennen kerroksen asunnot ovat 2-kerroksisia ja tarjoavat näkymiä sekä
variaatiota asuntotypologiaan. Yhteiset saunatilat ja terassi sijaitsevat kuudennessa
kerroksessa.
Olemassa olevan kiinteistön liiketilasiipi on säilytetty. Länsiseinää on kuitenkin
avattu niin, että liikehuoneistoihin tulisi sisäänkäynti myös Pinninkadulta. Suuret
liikehuoneistojen lasiset vitriinit luovat katutilaan elävyyttä. Lasivitriinit ovat julkisivun
pinnassa ja ne avataan ulkopuolelta sisustamista ja mainostamista varten.
Tavaran kuljetus liiketiloihin on järjestetty edelleen tontin sisäpihan puolelta,
samoin kuin käynti Tammelanpuistokatu 20:n ensimmäisessä kerroksessa olevaan
autotalliin sekä takaovelle.

Kulku ja liikenne
suunnittelualueella

Diagrammi suunnitelmasta
tulevaisuudessa.
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sekä

mahdollisesta

lisärakentamisesta

liikesiiven

kohdalle

Havainnekuva Pinninkadun ja Kullervonkadun risteyksestä.
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P y ö r ä t /
lastenvaunut
17m2

Varasto
25,5m2

Liiketila
135m2

Pyörät

Pyörät

Leikkipaikka
viherhuone
Pyörät

Oleskelu

Jätteet

Tomutus

Tavarantoimistus

Liiketilojen
länsiseinää
avarretaan

Asemapiirustus 1:250
Punaisella pisteviivalla merkattu purettavat osat
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Kerrosala		Maanpäällinen 			2025 m2
		

Douplex
2-3h+k
84m2

Huoneistoala		Asunnot			1380 m2
			Liiketilat				135 m2
			
Saunatila			
14 m2

Saunaosasto
14m2

			Yhteensä			1530 m2
Douplex
1h+k
43m2

Douplex
4h+k
121 m2

Asuntojakauma		1h+k				4 kpl
			2h+k				4 kpl
			2-3h+k				1 kpl
			3-4h+k				4 kpl
			4h+k				5 kpl

Kerrospohja kuudes kerros 1:200

2h+k
53m2

H+k
30m2

3-4h+k
93m2

4h+k
108m2

Tyypillinen kerrospohja 1:200
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Julkisivu länteen 1:400

Julkisivu pohjoiseen 1:400
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Piha erityistarkastelussa

Hoidettu ja miellyttävä piha-alue mahdollistaa asukkaiden spontaanin kohtaamisen.
Näin alkuperäisen Puu-Tammelan vahvuutena ollut sosiaalisuus saadaan osaksi
myös uutta ympäristöä.
Pieni sisäänvedetty taskupiha on nostettu samaan tasoon naapurin pihan kanssa,
jolloin myös yhteiskäyttö on mahdollista. Samalla suurempien puiden istuttaminen
on mahdollista riittävän multatilan johdosta. Pihasta voidaan osoittaa tilaa niin
asukkaiden omille kaupunkiviljelmille kuin perinteisille pihakasveille. Samalla tämä
kasvillisuusvyöhyke uuden asuinrakennuksen ja liikesiiven välissä rauhoittaa
asuinrakennuksen ympäristöä.
Rajattu piha- alue tarjoaa turvallisen ympäristön lasten sekä aikuisten oleskeluun.
Yksityisen sekä julkisen tilan raja on tällöin selvä ja paikkaan kuulumisen tunne
vahvistuu.
Pihan huolellinen suunnittelu on täydennysrakennettaessa erityisen tärkeää,
koska piha on usein konkreettinen yhdistävä tekijä olemassa olevien sekä uusien
rakennusten ja niiden käyttäjien välillä.
Piha- alueelta on osoitettu erityisen suuri määrä paikkoja polkupyörille. Jos
polkupyörille on varmistettu riittävä säilytystila, se edesauttaa niiden käyttöä. Näin
vaihtoehdon suunnittelu ohjaa asukkaita käyttämään saasteettomia kulkuvälineitä.
Vaihtoehto sininen muodostaa pihasuunnittelullaan vehreää, avointa ja raikasta
uutta Tammelaa.
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Havainnekuva Pinninkadulta.

Havainnekuva As oy Tammelanpuistokatu 20:n ikkunasta.
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VAIHTOEHTO II: PUNAINEN

55

Vaihtoehto punainen

II

Vaihtoehto punainen on yhdistelmä säilyttämistä ja uusimista. Suunnitelman
luonnetta voidaan kuvailla parhaiten sanalla transformaatio. Suunnitelma nojautuu
ajatukseen korttelin jatkuvasta muuntumisesta. Johtoajatuksena suunnittelulle on
korttelin sulkeminen fyysisesti, mutta visuaalisesti sen avoimena säilyttäminen.

Ulkotilat

Olemassa olevasta liikesiivestä puretaan taloyhtiön omistamat liikehuoneistot;
Tämä tarkoittaa noin kymmenen metrin osaa siiven länsipäästä. Suunnitelman
pääteemoja on myös korttelin tuleva mahdollinen lisärakentaminen sekä
rakennuksen mahdollinen toteuttaminen osissa.
Rakennus avautuu pääasiassa etelään ja länteen. Rakennuksen eteläsiiven
itäikkunat liikerakennuksen päällä ovat sekundääriset, jotta ne voidaan
mahdollisen myöhemmän lisärakentamisen yhteydessä peittää. Samalla
Rakennuksen pääjulkisivu ei avaudu suoraan kohti olemassa olevan asuintaloa
kohti.
Suunnitelmassa paneudutaan erityisesti julkisivujen materiaaleihin ja niiden
käyttöön. Yhtenä teemana on myös Tammelan rakennuksissa toistuvat tyypilliset
tiilipäädyt. Suunnitelmassa kulku tontille tapahtuu avoimen, tiilijulkisivuisen
kujan halki, joka jakaa rakennusmassan kahteen osaan. Tämä mahdollistaa
liiketiloihin tavaran toimittamisen edelleen sisäpiha kautta. Samoin olemassa
olevan asuinrakennuksen takaovelle ja autotalliin säilyy kulku pihan kautta.
Suunnitelmassa uuden asuinrakennuksen ja olemassa olevan kiinteistön
asukkaiden pihatoiminnot yhdistetään.

Rakennuksen pääasiallinen
avautuminen

Vaihtoehto punainen muodostaa Tammelaan uutta, täydentavää arkkitehtuuria,
joka mahdollistaa alueen jatkuvan muutoksen. Näin se tarjoaa korostetustikin
vaihtoehdon modernille rakentamisperinteelle.

Kulku ja liikenne
suunnittelualueella

Diagrammi suunnitelmasta
tulevaisuudessa.
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sekä

mahdollisesta

lisärakentamisesta

liikesiiven

tilalle

Havainnekuva Kullervonkadun ja Pinninkadun kulmasta.
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II

Liiketila
114m2

Ateljee/liiketila
38 m2

VSS/
Irtaimistovarasto
75 m2

H+tupak
48 m2

Jätteet
pyörät/
varasto
14 m2

pyörät

Liiketila
68 m2

Varasto
35 m2

Tomutus

Tavaran toimitus

Liiketila
145 m2

Asemapiirustus 1:250
Punaisella pisteviivalla merkattu purettavat osat
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3-4h+k
81 m2

3h+k
78 m2

H+k
62m2
Saunatila
24m2

2h+k
66m2

3h+k
75 m2

3h+k
90m2

H+k
36m2

Kerrosala		Maanpäällinen 			4360 m2
				

4h+k
106m2

2h+k
49m2

3h+k
63m2

Huoneistoala		Asunnot			3015 m2
			Liiketilat				365 m2
			
Saunatilat			
60 m2
			Yhteensä			3440 m2

H+k
36m2

Asuntojakauma		1h+k				10 kpl
			2h+k				11 kpl
			3h+k				15 kpl
			3-4h+k				4 kpl
			4h+k				1 kpl

Saunatila
36m2

2h+k
82m2
3h+k
99m2

Tyypillinen kerrospohja 1:250

Pohja kuudes kerros 1:250

59

II

Julkisivu etelään 1:400

Julkisivu länteen 1:400
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Julkisivu pohjoiseen 1:400

Leikkaus 1:400
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II

Julkisivut erityistarkastelussa

Tammelan alueen julkisivut ovat pääasiassa betonielementtijulkisivuja.
Kaupunginosasta löytyy kuitenkin muutamia tiilijulkisivuja, joissa tiiltä on käytetty
tarkoin sommitellen. Nykypäivänä käsityötaitojen kadotessa teollisen tuotannon
hallitessa rakennusalaa, on tiilen käytöstä vain harvoin nostettavissa esiin
mielenkiintoisia esimerkkejä. Vaihtoehdossa punainen päädyin käsinlyödyn
tiilen käyttöön yhtenä julkisivumateriaalina.
Tiiltä on pyritty käyttämään
sommitelmallisesti ikkunoiden välissä, luoden julkisivuun normaalista tekstuurista
poikkeavan aiheen. Julkisivun sommittelu on erityisen tärkeä suunnittelualueen
korttelissa, jossa Pinninkadun sekä Tapionkadun toiselle puolelle ollaan
suunnittelemassa asuintaloja. Tammelan avarat ja pitkälle antavat näkymät tulevat
mahdollisen täydennysrakentamisen laajamittaisesti toteutuessa ainakin osittain
häviämään ja korvautumaan urbaaneilla kehystetyillä näkymillä ja pinnoilla.
Kaikissa suunnitteluvaihtoehdoissa olen käyttänyt parvekkeiden suojaukseen ja
auringon varjostamiseen liikuteltavia ja suljettavia paneeleita. Ne tuovat julkisivuihin
Tammelan alueelle kaivattua elämää, vaihtelua ja rytmiä. Julkisivu ei ole koskaan
samanalainen silloin kun julkisivun osapintojen vapaa siirtely on asukkaiden itsensä
päätettävissä.

Julksivuote julkisivusta länteen
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Havainnekuva Tapionkadun ja Pinninkadun kulmasta kohti itää
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II
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Havainnekuva Kullervonkadulta

Havainnekuva As oy Tammelanpuistokatu 20:n ikkunasta
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VAIHTOEHTO III: KELTAINEN

67

III

Vaihtoehto keltainen

Vaihtoehto keltainen täydentää tontin lähes kokonaisuudessaan jakaen sen
maanpäälliskerroksessa kuitenkin kahteen osaan, muodostaen näin kortteliin
neljä erillistä pihatilaa. Kortteli voidaan näin nähdä palaavan alkuperäiseen PuuTammela aikaiseen tonttijakoonsa maantasolla. Pääteemana on luoda urbaani,
mahdollisimman suurelta osin sulkeutuva kortteli jakaen tiloja selvästi eri osiin.

Rakennuksen pääasiallinen
avautuminen

Lähtökohtana suunnittelulle on liikesiiven purkaminen sekä mahdollisimman suuren
rakennusalan käyttäminen. Lähtökohtana rakennukselle on noin kuuden tuhannen
kerrosneliön rakennusmassan toteuttaminen.
Liikesiipi puretaan kokonaisuudessaan ja uusi rakennusmassa jatketaan tontin
länsireunaa myöten kohti Tammelanpuistokatu 20:n asuinrakennusta. Ajatuksena on
kuitenkin jättää oma, noin kolmekymmentä metriä sivuiltaan oleva tontti olemassa
olevalle asuinrakennukselle ja muodostaa kiinteistölle oma pihatila.
Vaihtoehdossa on paneuduttu erityisesti julkisen- ja katutilan suunnitteluun.
Katutasosta on varattu osittain 2-kerroksistakin liiketilaa, joka mahdollistaa
isompienkin kaupanyksiköiden toimimisen rakennuksessa. Samoin rakennuksen
lounaissiiven piha-alueen suunnitteleminen julkiseksi tilaksi tuo liikettä ja vaihtelua
katutilaan ja kortteliin.

Ulkotilat

Kattopintoja on otettu suunnittelussa niin asukkaiden yhteiskäyttöön, kuin yksityisten
asuntojenkin pihoiksi. Rakennusmassaa on toisaalta taitettu korttelin sisällä ja
tutkittu ”ei -suorakulmaisen” arkkitehtuurin sopivuutta muuten tiukkaan alueella
vallitsevaan suorajakoisuuteen. Sisäpihan kulmat mahdollistavat myös suuremman
massan sekä hakevat parin olemassa olevan asuinrakennuksen kaakkoiskulman
katutilan sisäänvedosta. Toisaalta kadulle julkisivut ovat hyvin suoraviivaiset ja
nauhamaiset.
Rakennusmassa on jaettu katutasolla ja ylemmissä kerroksissa kahteen osaan.
Massottelun seurauksena piha- alueelle on mahdollista saada enemmän
auringonvaloa ja yläkerran asuntoihin pihatilat.
Yhtenä teemana rakennuksen asuntosuunnittelussa on ollut asuntojen
suurikokoisuus. Etenkin kuudennen kerroksen kaksikerroksiset asunnot ovat
suomalaisessa kerrostaloasuntotypologiassa tuntemattomia. Ajatuksena on ollut
muodostaa omakotiasumiseen verrattavaa asumista keskelle kaupunkia. Näistä
teemoista muodostuu vaihtoehto keltainen.
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Diagrammi suunnitelman periaattesta avata kortteli olemassa olevan rakennuksen edestä.

Kulku ja liikenne
suunnittelualueella

Havainnekuva Pinninkadun ja Kullervonkadun kulmalta
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III

VSS/Irtaimistovarasto
110m2

Varasto
27m2

Tomutus
Liiketila
275m2

pyörät

jätteet

Muutetaan asunnoksi tai
liiketilaksi

Tomutus

Varasto
44m2

Liiketila
280m2

pyörät

Muutetaan asunnoksi tai
laajennetaan liiketilaa

jätteet
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Asemapiirustus 1:250
Punaisella pisteviivalla merkattu purettavat
osat sekä keltaisella merkattu As oy
Tammelanpuistokatu
20:ssä
tehtävät
muutokset katutasossa.

h+k
36m2

4h+k+s
125m2

Saunatila 23m2

5h+k+s
128m2
4h+k
57+60m2

5h+k+s
61+63m2

3h+k+s
95m2

Kerrosala		Maanpäällinen 			6160 m2
			
Huoneistoala		Asunnot			4360 m2
			Liiketilat				660 m2
			
Saunatilat			
46 m2

4h+k
73+55m2

3h+k+s
102m2

3h+k
48+38m2

			Yhteensä			5070 m2
Asuntojakauma
			2h+k				4 kpl
			2h-3h+k			4 kpl
			3h+k				10 kpl
			4h+k				4 kpl
			5h+k				4 kpl
			5h+k+(h+k)			4 kpl

3h+k+s
100m2

Saunatila 23m2
2h+k
70m2

5h+k
63+80m2

2-kerroksiset asunnot
			2h+k				1 kpl
			4h+k				2 kpl
			5h+k				3 kpl

4-5h+k+s
152m2

3h+k
78m2

5h+k
83+100m2
2-3h+k
58m2

Tyypillinen kerrospohja1:250

Kerrospohja kuudes kerros 1:250
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III

Julkisivu länteen 1:400

Julkisivu pohjoiseen 1:400
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Julkisivu etelään 1:400

Leikkaus 1:400
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III

Katutila erityistarkastelussa

Katutila on tällä hetkellä Tammelan alueella enimmäkseen jäsentymätöntä.
Ero julkisen ja yksityisen tilan välillä on usein hankala erottaa. Sateelta tai
auringonpaisteelta suojassa olevia kulkureittejä ei Tammelassa ole. Katutilan
ja kaupunkiympäristön parantamiseen on suunnittelualueella kuitenkin
potentiaalia, muun muassa Tammelantorin läheisyydestä johtuen.
Vaihtoehdossa keltainen on kiinnitetty eritystä huomiota katutilaan ja sen
elävöittämiseen. Samalla julkisen tilan tuominen korttelipihan sisälle on uusi
avaus Tammelan alueen kaupunkirakenteen monipuolistamisessa.
Liiketiloja on osoitettu sekä ensimmäiseen, että toiseen kerrokseen, niin että
tilat jatkuvat rakennuksen jakavan käytävän vartta pitkin. Lounaiskulmaan
jäävän rakennuksen osan ympärillä on julkista tilaa ja liiketiloilla on
mahdollista avata toimintaansa myös sisäpihalle.
Rakennuksen viertä kulkeva arkadi suojaa kulkijoita niin sateelta
kuin auringonpaisteelta ja houkuttaa ihmisiä kulkemaan rakennuksen
läheisyydessä. Samalla kapeahkolle Pinninkadulle avautuu enemmän
katutilaa suunniteltavan rakennuksen sisäänvedosta johtuen. Tälle alueelle on
myös liiketilojen, kuten kahviloiden, mahdollista laajentaa toimintaansa.
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Havainnekuva Pinninkadulta pohjoiseen.

Havainnekuva Tammelanpuistokatu 20:n pihalta kohti vaihtoehto keltaisen uudisrakennusta.
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